
 

 

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-DEVÍNSKA NOVÁ VES 

Novoveská 17/A, 843 10 Bratislava 49 

 

 

 

 

 

Č. j.: 1227/2593/2/2019-LED 
V Bratislave : 04.02. 2018 

Vybavuje: Ing. Tatiana Ledényiová  
 

 

 

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 Hlavného mesta SR Bratislava, 

Primaciálne nám. 1, Odd ŽP, P.O.BOX 192, 814 99 Bratislava (ďalej len žiadateľ), doručenej 

na tunajší úrad dňa 11.12. 2018 podľa § 47 ods. 3, § 48 ods. 1 a § 82 ods. 12 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 stromov: 

 

Názov obvod 

kmeňa v cm 

hodnota 

dreviny v € 

prirážkové 

indexy 

upravená 

hodnota v € 

vŕba biela (Salix alba) 319 3224 0,9*0,1   290,16 

topoľ kanadský (Populus 

canadensis Moench) 

246 2349 0,4*0,9*1,3 1099,33 

topoľ kanadský (Populus 

canadensis Moench) 

210 2073 0,4*0,9*1,3 970,16 

topoľ kanadský (Populus 

canadensis Moench) 

270 2672 0,4*0,9*1,3 1250,50 

topoľ kanadský (Populus 

canadensis Moench) 

247 2349 0,4*0,9*1,3 1099,33 

topoľ kanadský (Populus 

canadensis Moench) 

208 2073 0,4*0,9*1,3 970,16 

celkom 5679,64 € 

 

index 0,4 – poškodenie dreviny nad 60%  

index 0,9 – krátkoveká drevina 

index 1,3 – dreviny, ktoré sa nachádzajú v  brehových porastoch, vetrolamoch atď. 
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Stromy rastú na pozemku registra C-KN, parc. č. 1429/3, 1429/5, LV nezaložený. Pozemkom 

zodpovedá parcela registra E-KN, parc. č. 608/1 v k. ú. Devínska Nová Ves. Pozemok je 

podľa LV č. 4172 vo vlastníctve a priamej správe žiadateľa, Hlavného mesta SR Bratislava. 

 

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 po nadobudnutí právoplatnosti tohto rozhodnutia, 

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

v prípade, že sa na strome nenachádzajú hniezda vtákov, čo bude doložené 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 Mestská časť Bratislava-Devínska Nová Ves 

ukladá žiadateľovi povinnosť vykonať náhradnú výsadbu za vyrúbané dreviny 

v rozsahu 8 ks geograficky pôvodných ihličnatých stromov s obvodom kmeňa 17–20 cm 

a 20 ks geograficky pôvodných listnatých stromov s obvodom kmeňa 17–20 cm, ktorú 

žiadateľ uskutoční na svoje náklady na pozemkoch vo vlastníctve žiadateľa 1429/3, 1429/5 

a vo vlastníctve, resp. správe mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves, parc. č. 1182/18, 

1429/1, 478/1, 360/1, 124/1 a 124/11 v k. ú. Devínska Nová Ves.  

 

Termín náhradnej výsadby: do 31. 12. 2021. Žiadateľ doručí na tunajší úrad doklad, 

preukazujúci vykonanie náhradnej výsadby.  

Žiadateľ zabezpečí trvalú starostlivosť o náhradnú výsadbu. V prípade vyhynutia 

vysadeného rastlinného materiálu zrealizuje rovnocennú dosadbu. 
 

Toto rozhodnutie je platné do 31. 12. 2021 

 

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 doručeným na náš úrad dňa 11. 12. 2018 požiadal o súhlas s výrubom 

piatich stromov, 4 topoľov a 1 vŕby s obvodom väčším ako 40 cm, na pozemkoch registra C-

KN, parc. č. 1429/3, 1429/5, LV nezaložený. Pozemkom zodpovedá parcela registra E-KN, 

parc. č. 608/1 v k. ú. Devínska Nová Ves. Pozemok je podľa LV č. 4172 vo vlastníctve 

a priamej správe žiadateľa, Hlavného mesta SR Bratislava. 

 

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

internetovej stránke MČ Bratislava-Devínska Nová Ves dňa 17. 12. 2018. Do konania sa 

v zákonom stanovenej lehote prihlásilo občianske združenie Nádej pre Sad Janka Kráľa. 

Termín ohliadky bol stanovený na 22.01. 2019 a účastníkom konania bol oznámený mailom a 

telefonicky. 
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Ohliadky sa zúčastnila zamestnankyňa mestskej časti a žiadateľ. Na ohliadke bol 

premeraný obvod kmeňa stromov a zhodnotený ich stav. . Dôvodom výrubu je zlý zdravotný 

stav stromov, ktoré sú vážne poškodené, preschnuté, s dutinami, prasklinami a napadnuté 

imelom. Pri silnom vetre sa z nich odlamujú veľké konáre a padajú na miesta, kde je 

frekventovaný pohyb chodcov. Z dôvodu veľmi zlého stavu stromov bol do žiadosti o výrub 

zahrnutý ešte jeden topoľ kanadský. Z uvedených dôvodov s výrubom súhlasíme.  

 

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 5679,64 €.  

 

Na základe vyššie uvedenej spoločenskej hodnoty stromov bol stanovený rozsah 

náhradnej výsadby tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. Vlastník 

pozemku s náhradnou výsadbou súhlasí. 

 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

                  Dárius Krajčír, v.r. 

              starosta mestskej časti  

        Bratislava-Devínska Nová Ves 

 

 

Účastníci konania: 

 

 Magistrát hl. mesta SR Bratislavy, Primaciálne nám. 1, Odd ŽP, P.O.BOX 192, 814 99 

Bratislava 

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

 


