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Vec 

Upovedomenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín – lokalita  

Devínska cesta č. 1  

 

 Mestská časť Bratislava-Karlova Ves podľa § 69 ods. 1 písm. a) zákona č. 543/2002 Z. 

z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, v súlade s čl. 69 ods. 2 písm. a) 

Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy ako orgán vykonávajúci v prvom 

stupni štátnu správu vo veciach ochrany drevín, podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. 

o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), týmto v súlade s 

§ 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Z. z. o správnom konaní v znení neskorších predpisov ( ďalej len 

„správny poriadok“) 

u p o v e d o m u j e 

 

o začatí správneho konania vo veci podania žiadosti o vydanie súhlasu na výrub 24 ks drevín, 

rastúcich na pozemku parc č. 3100, 3010, 3106/1, 3087, 3094, 3095/1 C-KN v k. ú. Karlova 

Ves,  na základe žiadosti Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, a.s., z dôvodu:  

„1. Strom rastie v tesnej blízkosti objektu vrátnice pri vstupe do areálu vodárenského múzea. 

Ako neživý, odumretý jedinec, stratil celkovú odolnosť' znášať' nepriaznivé podmienky a tým 

aj svoju stabilitu. Predstavuje enormné riziko z dôvodu odlamovania konárov z koruny stromu 

môže kedykoľvek prísť k jeho statickému zlyhaniu. Za súčasného stavu ohrozuje zdravie a život 

ľudom pohybujúcich sa v areáli (múzeum využíva verejnosť'), a majetok pred poškodením. 

2. Strom je invázna drevina, za súčasného stavu opadávajúce konáre stromu ohrozujú zdravie 

a život obyvateľov priľahlej bytovky. 

3. - 4. Brezy sú situované vo vodárenskej záhrade (VZ), ktorá je prístupná širokej verejnosti. 

V oddychovej zóne pri fontáne boli vysadene brezy. V posledných rokoch začali chátrať a 

odumierať. Priebežne boli vykonávane bezpečnostne orezy, nakoľko koruny stromov vysychali 

a polámane konáre  ohrozovali návštevníkov záhrady. Následne museli byt' celé odstránené. 

Ako odumierajúce jedince sú vysoko rizikové a je potrebne ich odstrániť. 

5. – 14 . Tuje v počte 10 ks boli z estetického dôvodu vysadene popri oplotení areálu do VZ. V 

období cca 3 rokov začali tuje vysychať. Ich poškodenie je viac ako 80% až 100%. Dreviny 

nespĺňajú funkčné ani estetické hľadisko pri vstupe do areálu VZ. Tuje je potrebné nahradiť 

inými druhmi zelene. 

15. - 18. Tuje v období cca 3-4 rokov začali vysychať.  T.č. sú na 100% vyschnuté 3 ks a jedna 

na 90%. Ako neživé, odumreté jedince, stratili celkovú odolnosť' znášať nepriaznivé 

podmienky a tým aj svoju stabilitu. Svojím vzrastom ohrozujú návštevníkov VZ a pracovníkov 
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BVS. 

19. – 21. Tuje v období cca 3-4 rokov začali vysychat'. T. č. na 100% je vyschnutý 1 ks a jedna 

na 80 - 90%. Ako neživé, odumreté a vysychajúce jedince, strácajú celkovo odolnosť znášať 

nepriaznivé podmienky a tým aj svoju stabilitu. Smrek je situovaný pri prevádzkovej budove. 

Jeho vysoký kmeň stromu boj vyvetvovaný z dôvodu poškodzovania obvodového plášťa 

budovy. Svojím vzrastom ohrozujú návštevníkov VZ a pracovníkov BVS. 

22. – 24. Tuje v období cca 3-4 rokov začali vysychat'. 3 ks sú na 100% vyschnuté. Ako neživé, 

odumreté jedince stratili celkovú odolnosť znášať nepriaznivé podmienky a tým aj svoju 

stabilitu. Svojím vzrastom ohrozujú pracovníkov BVS.“ 

 

Občianske združenie, ktoré podľa § 82 ods. 6 zákona formou predbežnej žiadosti 

písomne požiadalo orgán ochrany prírody o účasť v bližšie nešpecifikovaných správnych 

konaniach je účastníkom tohto konania, ak podľa § 82 ods. 3 zákona písomne alebo 

elektronicky potvrdí svoj záujem byť účastníkom konania v tomto správnom konaní. 

Potvrdenie musí byť doručené na Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Karlova Ves do 5 

pracovných dní od zverejnenia. 

Rozhodnutie vo veci nebude vydané skôr, ako po uplynutí siedmich dní odo dňa konania 

miestnej ohliadky spojenej s ústnym pojednávaním. V týchto dňoch bude možné nazrieť do 

spisu, vyjadriť sa k podkladom rozhodnutia i k spôsobu ich zistenia. 

 

 

 

 

Ing. Jana Španková 

vedúca oddelenia dopravy a životného 

prostredia 

 


