
   

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

 
 

 

Vybavuje: Ing. Tatiana Ledényiová  

Č. j.: 2608/4/3119/2018-LED 

V Bratislave 20. 02. 2018  

 

 

 

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. C-KN 

obvod 

kmeňa v cm 

spoločenská 

hodnota 

index 

poškodenia 

index 

vekovosti 

index 

polohy 

upravená 

hodnota 

1 64 Pyrus communis 2784/3 53 599 0,6 0,9 1,2 431,28 

2 67 Populus nigra 2784/3 130 1474 0,8 1,0 1,2 1415,04 

3 80 Juglans nigra 2779/1 42 415 0,8 1,0 1,2 398,40 

4 81 Populus nigra 2779/1 70 691 1,0 1,0 1,2 829,20 

5 82 Populus nigra 2779/1 54 599 0,8 1,0 1,2 575,04 

6 84 Populus nigra 2779/1 82 921 0,8 1,0 1,2 884,16 

7 85 Populus nigra 2779/57 52 599 0,8 1,0 1,2 575,04 

8 86 Populus nigra 2779/1 46 507 0,8 1,0 1,2 486,72 

9 89 Populus nigra 2779/1 46 507 0,8 1,0 1,2 486,72 

10 90 Robinia pseudoacacia 2779/1 45 415 0,8 1,0 1,2 398,40 

11 91 Robinia pseudoacacia 2779/1 188 1796 1,0 1,0 1,2 2155,20 

celkom 8592,07 

   

   

index 0,9 – krátkoveká drevina 

index 1,0 – strednoveká 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 
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Dreviny rastú v k. ú. Devínska Nová Ves, na pozemkoch registra C parc. č. 2784/3, 

2779/1, list vlastníctva nezaložený, parcelám zodpovedajú pozemky registra E-KN parc. 

č. 3108/2, 1-5264, 1-5268, 1-5269 a 1-5270, podľa LV č. 4776 vo vlastníctve spoločnosti  

CENTROP, s.r.o., druh pozemkov je 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: 

23 ks geograficky pôvodných listnatých stromov s obvodom kmeňa 15 – 16 cm na 

pozemku žiadateľa, parc. č. 2784/8, 2784/12, 3935/1, v k. ú. Devínska Nová Ves, z toho  

10 ks Populus nigra a 13 ks geograficky pôvodných listnatých stromov, napr. Acer 

campestre, Alnus glutinosa, Fraxinus excelsior, Salix alba. 

32 ks geograficky pôvodných ihličnatých stromov s obvodom kmeňa 15 – 16 cm na 

pozemku žiadateľa, parc. č. 2784/12 a 3935/1 v k. ú. Devínska Nová Ves, napr. Pinus nigra, 

Picea pungens, Picea orientalis. 

 

Termín náhradnej výsadby: do 31. 12. 2019. 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. 

 

III. V súlade s § 82 ods. 11 zákona 

 

z a m i e t a 

 

výrub v rozsahu 1 kroviny (Crataegus monogyna 1 ks) s plochou 24 m2 podľa doloženého 

dendrologického posudku, ktorú podľa miestnej ohliadky nebude potrebné vyrúbať. 

 

Rozhodnutie je platné do 31. 12. 2019. 

 

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. 
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O d ô v o d n e n i e 
 

Žiadateľ listom 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 

v I. etape výstavby zberača o 12 kusov drevín v časti zatrubnený potok. Žiadosť o súhlas pre 

výrub stromov v II. etape doručil žiadateľ tunajšiemu úradu dňa 22. 12. 2017. Žiadosť o výrub 

zahŕňal 12 listnatých stromov s obvodom väčším ako 40 cm (Populus nigra-7 ks, Juglans 

nigra-1ks, Pyrus communis-1 ks, Robinia pseudoacacia-2 ks, Crataegus monogyna-1 ks). 

Stromy rastú na pozemkoch registra C, parc. č. 2779/1, 2779/57, 2784/3, v k.ú. Bratislava 

Devínska Nová Ves. 

Termín ohliadky bol stanovený na 16. 01. 2018 a účastníkom konania bol doručený 

písomne s doručením. Ohliadky, sa zúčastnili zástupcovia spoločnosti Volkswagen, a. s., 

spracovateľka dendrologického posudku a zamestnankyňa mestskej časti. Na ohliadke boli 

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

dažďovom zberači z Volkswagenu do ČOV v II. etape. 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.  

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

v zmysle stanoviska ŠOP SR, Regionálne centrum ochrany prírody v Bratislave č. RCOP-

BA/140/2017 zo dňa 14.03.2017 stanovil náhradnú výsadbu za výrub 10 kusov topoľa 

čierneho v katastri MČ Bratislava-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). 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 7 kusov Populus nigra, ktoré je na základe vyššie uvedeného potrebné 

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

Na základe uvedeného stanoviska a oznámenia žiadateľa, že náhradnú výsadbu topoľov 

čiernych  a ostatných vyrúbaných drevín môžu zrealizovať na pozemkoch parc. č. 2784/8, 

2784/12 a 3935/1, v k. ú. Devínska Nová Ves, bola táto náhradná výsadba predpísaná vo 

výroku rozhodnutia.  

 

Stanovisko spoločnosti CENTROP, s.r.o. zo dňa 10. 11. 2017:  

Spoločnosť CENTROP, s.r.o. nemá námietky voči vstupovaniu na ich pozemky a výrubu 

drevín za nasledovných podmienok: 

  Stavebník je povinný zabezpečiť všetky potrebné súhlasy dotknutých subjektov a tretích 

strán, potrebných k rekonštrukcii potrubí a výrubu drevín. 

  Stavebník bude vo veci konať samostatne, na vlastnú zodpovednosť a vo svojom vlastnom 

mene tak, aby počas povoľovania realizácie a prevádzky nevznikli vlastníkovi žiadne 

právne alebo finančné záväzky z toho plynúce.  

  Stavebník bude znášať všetky priame i súvisiace náklady spojené so zabezpečením 

povolení, vykonávaním rekonštrukcie potrubí, výrubom drevín a uvedením nehnuteľností 

do pôvodného stavu.  
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  Stavebník na vlastné náklady zabezpečí likvidáciu všetkých druhov odpadov vzniknutých 

pri rekonštrukcii potrubí ako aj drevnej hmoty, ktorá vznikne pri výrube drevín.  

 Stavebník vlastníkovi oznámi s predstihom piatich pracovných dní začatie i ukončenie prác 

na nehnuteľnostiach.  

  Po ukončení prác je stavebník povinný uviesť nehnuteľnosti do pôvodného stavu, t. j. na 

nehnuteľnostiach nevzniknú žiadne dodatočné prekážky, ktoré by obmedzovali ich súčasné 

využívanie. 

 

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. 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 8592,07  €. 

 

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: 

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

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

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

 CENTROP, s.r.o., Svätoplukova 30, 821 08 Bratislava 

 

Na vedomie: 

 ŠOP, Jeséniova 17, 831 04 Bratislava 3 


