
   

Mestská časť Bratislava – Devínska Nová Ves 
 Novoveská 17/A, 843 10 Bratislava 49 

 
 

 

Vybavuje: Ing. Tatiana Ledényiová  

Č. j.: 3369-486/2017-LED 

V Bratislave 28. 09. 2017  

R O Z H O D N U T I E 
 

Mestská časť Bratislava – Devínska Nová Ves ako príslušný orgán štátnej správy vo 

veciach ochrany drevín podľa § 69 zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a 

krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon), čl. 69 ods. 2 písm. a) Štatútu hlavného 

mesta Slovenskej republiky Bratislavy, na základe žiadosti spoločnosti Volkswagen 

Slovakia, a. s., J. Jonáša 1, 843 02 Bratislava (ďalej len žiadateľ), doručenej na tunajší úrad 

dňa 09. 02. 2017 podľa § 47 ods. 3 a § 48 zákona, v súlade s § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 

Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov vydáva žiadateľovi 

 

s ú h l a s 

na výrub nasledujúcich drevín: 

 

poradové 

č. označenie  názov parc. č. 

obvod kmeňa 

v cm 

spoločenská 

hodnota 

index 

poškodenia 

index 

vekovosti 

index 

polohy 

upravená 

hodnota 

1 979 Robinia pseudoacacia 2785/1 68 691 1 1 1,2 829,20 

2 2 Populus nigra 2785/3 93 1059 1 1 1,2 1270,80 

3 3 Populus nigra 2785/3 308 2948 1 1 1,2 3537,60 

4 4 Populus nigra 2785/3 99 1059 0,8 1 1,2 1016,64 

5 12 Populus canescens 2785/3 42 415 0,6 0,9 1,2 268,92 

6 35 Prunus padus 2785/3 49 507 0,8 0,9 1,2 438,05 

7 37 Prunus avium 2785/3 42 415 1 0,9 1,2 448,20 

8 45 Prunus avium 2785/3 46 507 1 0,9 1,2 547,56 

9 46 Prunus avium 2785/3 59 599 1 0,9 1,2 646,92 

10 51 Prunus avium 2785/3 83 921 0,8 0,9 1,2 795,74 

11 52 Prunus avium 2785/3 44 415 0,8 0,9 1,2 358,56 

12 53 Prunus avium 2785/3 181 1796 0,8 0,9 1,2 1551,74 

13 54 Prunus avium 2785/3 43 415 0,8 0,9 1,2 358,56 

14 55 Prunus padus 2785/3 103 1198 0,8 0,9 1,2 1035,07 

15 B 

Cornus sanquinea, 

crateagus monogyna, 

Rosa canina, 

Ligustrum vulgare  2785/3 

103 m2, 

výška nad 3 

m 2461 1 0,9 1,2 2657,88 

16 56 Prunus avium 2785/3 114 1336 1 0,9 1,2 1442,88 

  57 Crateagus monogyna 2785/3 59 599 0,6 0,9 1,2 388,15 

17 59 Prunus avium 2785/3 75 783 0,6 0,9 1,2 507,38 

18 60 Prunus avium 2785/3 55 599 0,6 0,9 1,2 388,15 

19   Prunus avium 2785/3 42 415 0,6 0,9 1,2 268,92 

20 61 Prunus avium 2785/3 124 1474 1 0,9 1,2 1591,92 

celkom 20348,84 
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index 0,9 – krátkoveká drevina 

index 0,8 – poškodenie dreviny v rozsahu 11 – 25 %  

index 0,6 – poškodenie dreviny v rozsahu 26 – 60 % 

index 1,2 – dreviny v okolí priemyselných objektov 

 

 Dreviny rastú v k. ú. Devínska Nová Ves, na pozemkoch registra C parc. č. 2785/1 a 2785/3 

vo vlastníctve spoločnosti Volkswagen Slovakia, a. s., druh pozemku parc. č. 2785/1 vedený 

na liste vlastníctva: zastavané plochy a nádvoria, druh pozemku parc. č. 2785/3 vedený na 

liste vlastníctva: orná pôda.  

 

I. Súčasne v súlade s § 82 ods. 12 zákona určuje bližšie podmienky vykonania 

výrubu zabezpečujúce ochranu prírody a krajiny: 

 

a) žiadateľ je oprávnený vykonať výrub drevín po nadobudnutí právoplatnosti tohto 

rozhodnutia, 

b) výrub sa uskutoční prednostne v období vegetačného pokoja, vo vegetačnom období iba 

v prípade, že na stromoch, určených na výrub, sa nenachádzajú hniezda vtákov (túto 

skutočnosť treba doložiť ornitologickým posudkom nie starším ako 7 dní), 

c) pri výrube žiadateľ zabezpečí, aby neboli poškodené iné dreviny. 

 

II. V súlade s § 48 ods. 1 zákona ukladá žiadateľovi povinnosť vykonať náhradnú 

výsadbu za vyrúbané dreviny v rozsahu: 

73 ks listnatých stromov s obvodom kmeňa 17 – 20 cm na pozemkoch žiadateľa:  

- Populus nigra 5 ks v areáli ČOV VW Slovakia, a. s., na pozemku parc. č. 2784/12 v 

k. ú. Devínska Nová Ves, 

- Acer campestre 4 ks, Acer platanoides 3 ks, Acer rubrum 5 ks, Carpinus betulus 4 ks, 

Fraxinus ornus 4 ks, Prunus cerasifera Nigra 3 ks, Tilia cordata 3 ks na pozemku parc. 

č. 2778/246 v k. ú. Devínska Nová Ves, 

- Acer campestre 6 ks, Fraxinus ornus 6 ks, Tilia tomentosa 5 ks, Acer platanoides 5 ks, 

Carpinus betulus 4 ks, Prunus avium 4 ks, Koelreuteria 3 ks, Acer pseudoplatanus 3 ks, 

Pyrus calleryana 2 ks, Aesculus x carnea 2 ks, Sorbus aria 1 ks, Prunus cerasifera Nigra 

1 ks na pozemku parc. č. 3935/1 v k. ú. Záhorská Bystrica. 

20 ks listnatých stromov s obvodom kmeňa 17 – 20 cm na pozemkoch MČ Bratislava – 

Devínska Nová Ves: 

- Ginkgo biloba 3 ks, Acer (rôzne) 10 ks, Fraxinus ornus 4 ks, Magnolia sp. 3 ks na 

pozemkoch parc. č. 1300/2, 1302, 316, 317 v k. ú. Devínska Nová Ves. 

 

Pred výsadbou na pozemkoch mestskej časti si žiadateľ odsúhlasí konkrétne druhy 

stromov a miesta na výsadbu s referentkou ŽP MÚ DNV.  

 

Termín náhradnej výsadby: do 31. 12. 2018. Žiadateľ doručí na tunajší úrad doklad, 

preukazujúci vykonanie náhradnej výsadby.  

 

Starostlivosť o náhradnú výsadbu žiadateľ zabezpečí po dobu 3 rokov odo dňa 

uskutočnenia výsadby alebo dosadby. V prípade vyhynutia vysadeného rastlinného materiálu 

žiadateľ zrealizuje rovnocennú dosadbu. 
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III. V súlade s § 82 ods. 11 zákona 

 

z a m i e t a 

 

výrub v rozsahu 12 stromov (Pyrus communis 1 ks, Populus nigra 8 ks, Robinia pseudoacacia 

2 ks, Crataegus monogyna 1 ks) s obvodom väčším ako 40 cm podľa doloženého 

dendrologického posudku. 

 

Rozhodnutie je platné do 31. 12. 2018. 

 

Z dôvodov uvedených v § 89 zákona môže konajúci správny orgán na návrh účastníka 

konania alebo z vlastného podnetu tento súhlas zmeniť alebo zrušiť. 

Osobitné predpisy, ako aj ostatné ustanovenia zákona zostávajú vydaním tohto súhlasu 

nedotknuté. 

 

O d ô v o d n e n i e 
 

Žiadateľ listom č. j. 2545/2017 doručeným na náš úrad dňa 09. 02. 2017 požiadal 

o súhlas s výrubom 32 stromov a 100 m2 krovín podľa doloženého dendrologického posudku 

v celkovej spoločenskej hodnote 30 280 €. Dôvodom výrubu podľa žiadateľa je, že stromy 

rastú v zábere stavby ORL na hlavnom dažďovom zberači z areálu VW Slovakia, a. s. 

Mailom zo dňa 28. 2. 2017 žiadateľ znížil rozsah drevín, ktoré je potrebné v súvislosti so 

stavbou odstrániť o 12 kusov drevín v časti zatrubnený potok. Tieto dreviny budú riešené v 2. 

etape výstavby. 

 

Oznámenie o začatí konania na vydanie súhlasu na výrub drevín bolo zverejnené na 

internetovej stránke MČ DNV dňa 10. 02. 2017. Občianske združenia Nádej pre Sad Janka 

Kráľa a Združenie domových samospráv v stanovenej lehote potvrdili záujem byť účastníkmi 

konania. Termín ohliadky bol dohodnutý telefonicky a mailom. 

 

Ohliadky, ktorá sa konala dňa 28. 02. 2017, sa zúčastnili zástupcovia spoločnosti 

Volkswagen, a. s., spracovateľka dendrologického posudku, zástupkyňa OZ Nádej pre Sad 

Janka Kráľa a zamestnankyňa mestskej časti. Na ohliadke boli náhodne prekontrolované 

stromy, ktoré žiadateľ plánuje vyrúbať z dôvodu stavby ORL na hlavnom dažďovom zberači 

z Volkswagenu do ČOV. Premerané hodnoty i zdravotný stav drevín zodpovedali 

doloženému dendrologickému posudku. Na výrub boli navrhnuté iba stromy, ktoré sú 

v priamom zábere stavby a nie je možné ich zachovať.  

Tunajší úrad listom č. 3369-486/2017-RAT zo dňa 10. 03. 2017 predĺžil lehotu na 

vydanie rozhodnutia o 90 dní. Nakoľko z predloženej dokumentácie nebol zrejmý rozsah 

náhradnej výsadby a pozemky pre náhradnú výsadbu, tunajší úrad konanie prerušil 

rozhodnutím č. 12790-486/2017-LED zo dňa 25. 07. 2017 a vyzval žiadateľa na doplnenie 

podania. Podanie bolo doplnené dňa 27. 09. 2017. 

Nakoľko sa v zábere stavby nachádzajú aj 3 topole čierne, tunajší úrad požiadal 

o stanovisko ŠOP SR, Regionálne centrum ochrany prírody v Bratislave. Stanovisko ŠOP zo 

dňa 14. 03. 2017 citujeme: 

„Predmetom je žiadosť o výrub troch kusov topoľa čierneho v katastri MČ BA – 

Devínska Nová Ves. Z hľadiska ekologických funkcií drevín druhu Populus nigra sa na tento 

prípad vzťahuje okrem zákona o ochrane prírody č. 543/2002 Z.z. aj usmernenie MŽP SR 

č. 1879/416/2001-4.1 k výrubom topoľa čierneho (Populus nigra).  
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Toto usmernenie pojednáva o ohrozenosti tohto druhu stromu a na jeho základe by sa 

malo k jeho výrubom pristupovať iba v nevyhnutných prípadoch, za podmienky jeho náhrady 

rovnakým druhom (nie finančnou náhradou). V tomto konkrétnom prípade sa rozhoduje 

o výrube troch kusov Populus nigra, ktoré je na základe vyššie uvedeného potrebné nahradiť 

rovnakým druhom na pozemkoch na to vhodných. Minimálne kus za kus. Jedna 

z posudzovaných drevín má obvod kmeňa väčší ako 300 cm a navrhujeme ju nahradiť 

minimálne troma kusmi druhu Populus nigra.“ 

Na základe uvedeného stanoviska a oznámenia žiadateľa zo dňa 31. 03. 2017, že 

náhradnú výsadbu topoľov čiernych môžu zrealizovať v areáli ČOV VW SK, na pozemku 

parc. č. 2785/11, bola táto náhradná výsadba predpísaná vo výroku rozhodnutia.  

 

Dôvodom výrubu drevín je stavba ORL na hlavnom dažďovom zberači z Volkswagenu 

do ČOV. Účelom projektu vybudovania ORL na hlavnom zberači je zvýšenie kvality čistenia 

dažďových vôd z celého areálu podniku VW SK. Projekt zahŕňa opravu jestvujúceho potrubia 

dažďovej kanalizácie a uloženie novej časti otvorenej priekopy spolu s výstavbou 

odľahčovacej komory, dažďového privádzača a čistiacej linky. Nakoľko rozsah prác opravy 

jestvujúceho potrubia a uloženia nových rozvodov zasahuje aj do priestoru jestvujúcich 

náletových drevín a porastov, je nutné niektoré dreviny odstrániť. Na výrub sú odsúhlasené 

iba dreviny, bez odstránenia ktorých nie je možné stavbu zrealizovať. K výsadbe drevín na 

pozemkoch spol. Volkswagen Slovakia, a. s. sa žiadateľ vo svojich stanoviskách vyjadril 

nasledovne: „Čo sa týka pozemkov dotknutých stavbou ORL na hlavnom zberači, tieto 

vzhľadom k tomu, že sa jedná o líniovú stavbu s vysokým predpokladom neskoršieho 

poškodenia kanalizácie koreňovou sústavou stromov, nie sú vhodné na náhradnú výsadbu.“  

Spoločenská hodnota, vypočítaná podľa vyhlášky MŽP SR č. 24/2003 Z. z. v znení 

neskorších predpisov, ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody 

a krajiny, je 20348,84 €. 

 

Na základe vyššie uvedenej spoločenskej hodnoty stromov bola stanovená náhradná 

výsadba tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.  

 

P o u č e n i e 
 

Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie podľa § 53 a § 54 zákona 

č. 71/1967 Zb. o správnom konaní do 15 dní od jeho doručenia. Odvolanie sa podáva na 

správny orgán, ktorý toto rozhodnutie vydal. Rozhodnutie je preskúmateľné súdom po 

vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov. 

 

 

 

 

 

 

                                                                            Milan Jambor 

                                                                                         Starosta 

 

Účastníci konania: 

1. Volkswagen Slovakia, a. s., J. Jonáša 1, 843 02 Bratislava  

2. OZ Nádej pre Sad Janka Kráľa, Godrova 3/b, 811 06 Bratislava 

3. Združenie domových samospráv, P. O. BOX 218, 850 00 Bratislava 
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