
MESTSKÁ ČASŤ  BRAT ISLAVA-KARL OVA VES

Námestie sv. Františka 8,  842 62  Bratislava 4

Naše číslo: KV/ZIVP/1858/2016/15553/LL                                             Bratislava: 08.09.2016

Vybavuje: Ing. Lucia Ličková

R O Z H O D N U T I E

Mestská časť Bratislava - Karlova Ves, ako príslušný orgán štátnej správy v prvom
stupni vo veciach ochrany drevín podľa § 2 písm. f) Zákona č. 416/2001 Z. z. o prechode
niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie  územné  celky,  § 69
ods. 1  písm. a),  d)  a   h)  Zákona č. 543/2002 Z.  z.  o ochrane  prírody a  krajiny  v znení
neskorších  predpisov  a  v zmysle  čl. 69  ods. 2  Štatútu  hlavného  mesta SR  Bratislavy
v znení jeho dodatkov na základe žiadosti žiadateľa  Vodohospodárskej výstavby, š. p.,
sídlom Karloveská 2, 842 04 Bratislava (ďalej len „žiadateľ“) doručenej dňa 12.07.2016,
podľa  § 47  ods. 3  a  § 48  ods. 1  zákona č. 543/2002 Z.  z.  o ochrane  prírody  a  krajiny
v platnom znení (ďalej len „zákon“) a v súlade s § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom
konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov vydáva

s ú h l a s

na výrub 4 ks stromov a 131 m2  krovitých porastov, ktoré rastú na pozemkoch par. č. 

875/1 a 875/3 C-KN v katastrálnom území Karlova Ves, v lokalite Karloveská:
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I. V súlade s  § 82 ods. 12 zákona sa určujú bližšie podmienky vykonania výrubu 
zabezpečujúce ochranu prírody a krajiny:

1. Výrub drevín sa uskutoční na náklady žiadateľa. 

2. Výrub  drevín  sa  vykoná  po  nadobudnutí  právoplatnosti  tohto  rozhodnutia  a
zároveň  po  nadobudnutí  právoplatnosti  stavebného  povolenia  pre  stavbu
„Parkovací dom a spevnené plochy“.

3. Výrub  drevín  sa  uskutoční  najneskôr  do  troch  rokov  od  nadobudnutia
právoplatnosti tohto rozhodnutia.

4. 2 týždne pred výrubom drevín žiadateľ kontaktuje Mestskú časť – prvostupňový
orgán  ochrany  prírody,  ktorý opätovne  vyznačí  dreviny  určené  na  výrub,  aby
nedošlo k výrubu nepovolených drevín.

5. Výrub drevín bude žiadateľ prednostne vykonávať v mimovegetačnom období t.j.
v termíne  od 1.  októbra do 31. marca,  v prípade výrubu drevín vo vegetačnom
období je  možné výrub vykonať až po vypracovaní  odborného  ornitologického
posudku, dokazujúceho, že na drevine určenej na výrub nehniezdi chránený druh,
a po  jeho  doručení  na orgán ochrany prírody.  Posudok musí  byť  vypracovaný
najviac 7 dní pred realizáciou výrubu. V prípade, že sa na drevine bude nachádzať
chránený  druh  živočícha,  je  potrebné  pred  výrubom  požiadať  Ministerstvo
životného prostredia SR o výnimku z ochrany.

6. Pri výrube drevín žiadateľ musí zabezpečiť, aby sa nepoškodili okolité dreviny a
bude dodržiavať bezpečnostné predpisy tak, aby nedošlo k ohrozeniu zdravia osôb
ani k poškodeniu majetku.

7. V blízkosti  drevín  na  hranici  stavebného  pásma  stavebné  práce vykonávané  v
zmysle  STN  83  70  10  (Ochrana  prírody,  ošetrenie,  udržiavanie  a  ochrana
stromovej  vegetácie)  Bod  4.1  pri  stavebných  prácach  sa  drevina  chráni  celá
(koruna, kmeň, koreňová sústava). Výkopy sa budú vykonávať ručne a maximálne
sa  budú  chrániť  najbližšie  rastúce  dreviny  s  dôrazom na  ochranu  koreňového
systému. Nesmie  sa výkop viesť bližšie  ako 2,5 m od päty kmeňa a pri hĺbení
výkopov sa nesmú prerušiť korene hrubšie ako 3 cm. Počas výstavby budú blízke
kmene a minimálne tretina priemetu koruny stromov na zem chránené debnením
pred poškodením stavebnými mechanizmami a zhutnením pôdy. 

II.   V súlade s § 48 ods. 1 zákona ukladá žiadateľovi náhradnú výsadbu:

Žiadateľ

1. uskutoční na svoje náklady v termíne  do dvoch rokov od výrubu drevín primeranú
náhradnú výsadbu na pozemkoch parc. č. 874/2, 874/6, 875/1, 875/2, 878/1, 878/2 a
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878/3  C-KN v katastrálnom území Karlova Ves vo vlastníctve Slovenskej republiky a
v správe Vodohospodárskej výstavby, š. p., v rozsahu:

 7 ks listnatých stromov druhu javor poľný (Acer campestre) s podmienkou, že
budú so zapestovaným koreňovým balom, s obvodom kmeňa 20-25 cm vo výške
130 cm nad zemou a s minimálnou výškou nasadenia koruny 220 cm,

 6 ks listnatých stromov druhu slivka  čerešňoplodá kultivar Nigra (Prunus
cerasifera Nigra)  s podmienkou,  že budú so zapestovaným koreňovým balom,
s obvodom kmeňa 20-25 cm vo výške 130 cm nad zemou a s minimálnou výškou
nasadenia koruny 220 cm,

 3  ks  listnatých  stromov  druhu  čerešňa  pílkatá  kultivar  Kanzan  (Prunus
serrulata Kanzan)  s podmienkou, že budú so zapestovaným koreňovým balom,
s obvodom kmeňa 20-25 cm vo výške 130 cm nad zemou a s minimálnou výškou
nasadenia koruny 220 cm,

 3  ks  listnatých  stromov  druhu  okrasná  jabloň  (Malus  Evereste,  Malus
Royalty) s podmienkou, že budú so zapestovaným koreňovým balom, s obvodom
kmeňa 20-25 cm vo výške 130 cm nad zemou a s minimálnou výškou nasadenia
koruny 220 cm,

 3 ks listnatých stromov druhu breza himalájska kultivar Doorenbos (Betula
utilis Doorenbos) s podmienkou, že budú so zapestovaným koreňovým balom a s
výškou 200 – 250 cm,

 2 ks opadavých listnatých krov druhu muchovník Lamarckov (Amelanchier
lamarckii) s podmienkou, že budú so zapestovaným koreňovým balom a s výškou
200 - 250 cm,

2. oznámi mestskej časti presný termín realizácie náhradnej výsadby 7 dní vopred,

3. oznámenie  o uskutočnení  náhradnej  výsadby  doručí  na  konajúci  správny  orgán
ochrany prírody, 

4. zabezpečí stálu odbornú údržbu drevín počas 2 rokov odo dňa výsadby drevín a jej
kontroly orgánom ochrany prírody:

a. zabezpečením  priaznivých  podmienok  pri  výsadbe  drevín  vhodnou  prípravou
stanovišťa na výsadbu, vrátane odstránenia zvyškov predchádzajúcich drevín,

b. starostlivosťou  o  koreňovú  misu  s  cieľom  zabezpečiť  priepustnosť  pôdneho
povrchu,

c. odborne realizovaným a cieleným rezom drevín,

d. odstraňovaním odumretých častí drevín, ktoré ohrozujú stabilitu stromu a okolie,
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e. vykonávaním  nevyhnutných  mechanických  a  biologických  opatrení  proti
škodcom a včasným ošetrením prípadného poranenia dreviny.

5. ako výsadbový materiál budú použité predpestované dreviny I. kategórie t. j. stromy
s rovným  kmeňom  bez  akýchkoľvek  poškodení,  so  zachovaným  terminálnym
vrcholom a súmernou korunou.

A podľa § 82 ods. 11 zákona

z  a  m  i  e  t  a    ž  i  a  d  o  s  ť

v časti týkajúcej sa výrubu 5 ks drevín druhu javorovec jaseňolistý (Negundo aceroides)
a 1 ks dreviny druhu pajaseň žliazkatý (Ailanthus altissima), rastúcich na pozemku parc. č.
878/3 a 875/1 v k. ú. Karlova Ves, lokalita Karloveská. Nakoľko v oboch prípadoch  ide o
invázny druh, na ktorý sa v zmysle § 47 ods. 4 písm. h) zákona súhlas na výrub nevyžaduje,
čím  dôvod  na  vydanie  súhlasu  odpadol.  Naopak,  vlastník  pozemku  je  povinný  takéto
dreviny odstrániť  čo najefektívnejšie  s ohľadom na spôsob ich rozmnožovania  a zabrániť
ďalšiemu inváznemu rastu v okolí. V prípade pajaseňa žliazkatého i javorovca jaseňolistého
je najefektívnejším spôsobom chemická likvidácia podľa prílohy č. 2a vyhlášky 24/2003 Z.
z., ktorou sa vykonáva zákon o ochrany prírody a krajiny.

V š e o b e c n é  u s t a n o v e n i a

1. Z dôvodov  uvedených  v § 89  zákona  môže  konajúci  správny  orgán  na návrh  alebo
z vlastného podnetu tento súhlas zmeniť alebo zrušiť.

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

3. Nesplnenie  povinnosti uloženej  orgánom ochrany prírody a krajiny  v súhlase  na  výrub
drevín je možné sankcionovať v zmysle § 90 Zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody
a krajiny v znení neskorších predpisov.

O d ô v o d n e n i e

Dňa 12.07.2016 požiadal žiadateľ Vodohospodárska výstavba, š. p., sídlom Karloveská 2,
842 04 Bratislava správny orgán o vydanie súhlasu na výrub 9 ks stromov a 52 m² krovitých
porastov rastúcich na pozemkoch parc. č. 875/1 a 875/3 C-KN, k. ú. Bratislava-Karlova Ves,
lokalita  Karloveská, z dôvodu:  „Na predmetných pozemkoch je navrhnutý parkovací dom a
spevnené  plochy  pre  potreby  14  poschodovej  administratívnej  budovy  (AB).  Vstup  do
navrhovaného parkovacieho domu je zabezpečený novovybudovanou cestnou komunikáciou z
východnej strany AB, ktorá je prístupná z Botanickej ulice. Výjazd z parkovacieho domu je
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navrhnutý  jednosmernou  komunikáciou  cez  Hájnickú  ulicu  na  ulicu  Líščie  údolie.  Na
parkovací  dom bol v roku 2015 vypracovaný Zámer a prebehlo zisťovacie konanie podľa
zákona č. 24/2006 Z. z. V rámci navrhovanej činnosti – výstavba parkovacieho domu – sa v
areáli AB navrhuje v rámci vegetačných úprav vysadiť cca 36 stromov.“

Dňa  24.09.2015  bol  na  Miestny  úrad  doručené  Rozhodnutie  Okresného  úradu
Bratislava, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Oddelenie ochrany prírody a vybraných
zložiek životného prostredia č. OU-BA-OSZP3-2015/033328/SIA/IV-EIA, podľa ktorého sa
navrhovaná činnosť „Parkovací dom a spevnené plochy“ nebude posudzovať na vplyvy na
životné prostredie a určilo podmienky, ktorých splnenie bude potrebné preukázať.

Podľa  výpisu  z listu  vlastníctva  č.  4910  vlastníkom  pozemkov  je  Slovenská
republika a správcom je Vodohospodárska výstavba, š. p., Karloveská 2, 842 04 Bratislava,
teda  žiadateľ,  čím  prirodzene  odpadá  doloženie  súhlasu  s výrubom  drevín  v zmysle
ustanovenia § 47 ods. 3 zákona.

V súlade s § 3 ods. 6 správneho poriadku a v zmysle § 82 ods. 7 zákona a podľa § 38 ods.2
písm.  a) zákona NR SR č. 24/2006 Z. z.  o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o
zmene a doplnení niektorých zákonov oznámila  Mestská časť Bratislava - Karlova Ves ako
prvostupňový orgán vo veciach ochrany drevín (ďalej len „MČ“) začatie správneho konania
vo veci žiadosti o vydanie súhlasu na výrub drevín rastúcich na pozemkoch parc. č. 875/1 a
875/3 C-KN, v k. ú. Karlova Ves verejnou vyhláškou na internetovej stránke mestskej časti.
Podľa  rozhodnutia  Okresného  úradu  Bratislava,  Odbor  starostlivosti  o  životné  prostredie,
Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia sa  dotknutá verejnosť
Združenie domových samospráv, P. O. BOX 218, 850 00 Bratislava a Cyklokoalícia,  Mgr.
Michal  Malý,  PhD.,  Karadžičova  6,  821  08  Bratislava  automaticky  stávajú  účastníkmi
konania vo veci výrubu drevín.

Zároveň bolo oznámené,  že 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 č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny písomne alebo elektronicky potvrdí
svoj záujem byť účastníkom v tomto správnom konaní.  Potvrdenie musí byť doručené na
Miestny úrad Mestskej časti Bratislava - Karlova Ves, a to v lehote do 5 pracovných dní od
zverejnenia tejto informácie.

V zákonom  stanovenej  lehote  sa  do  konania  elektronicky  prihlásilo  Občianske
združenie Nádej pre Sad Janka Kráľa, sídlom Švabinského 20, 851 01 Bratislava. 

Na  základe  žiadosti  bola  na  deň  04.08.2016  zvolaná  miestna  obhliadka  spojená
s ústnym pojednávaním za účelom objasnenia a preverenia skutkového stavu drevín na tvare
miesta.  Správny  orgán nariadil  ústne pojednávanie,  aby účastníci  konania  bezprostredne
realizovali  svoje  procesné  práva,  predovšetkým vzniesli  svoje  pripomienky  a navrhovali
dôkazy smerujúce k úplnému a spoľahlivo zistenému stavu veci. 

Na  miestnej  obhliadke  boli  prítomní  zástupcovia  spoločnosti  Vodohospodárska
výstavba,  š.  p.  Ing.  Iveta  Dušičková  a  Ing.  Slovák  a  predseda  Združenia  domových
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samospráv Marcel Slávik.  Prítomní preverili  skutkový stav na pozemkoch parc. č. 875/1 a
875/3 C-KN, v k. ú. Karlova Ves v lokalite Karloveská. 

Drevina  č.1  v  žiadosti  označená  ako  sofora  japonská  (Sophora  japonica)  bola
vyhodnotená ako javorovec jaseňolistý (Negundo aceroides).  V tomto bode sa žiadosť o
súhlas na výrub zamieta podľa výrokovej časti II. tohto rozhodnutia.

Drevina  č.  2  v  žiadosti  označená  ako  sofora  japonská  (Sophora  japonica)  bola
vyhodnotená ako jaseň mannový (Fraxinus ornus), ktorý je náletového pôvodu, je v dobrom
zdravotnom stave. Obvod kmeňa vo výške 130 cm nad zemou je 54 cm.

Drevina  č.  3  v  žiadosti  označená  ako  slivka  bola  vyhodnotená  ako  javorovec
jaseňolistý (Negundo aceroides). V tomto bode sa žiadosť o súhlas na výrub zamieta podľa
výrokovej časti II. tohto rozhodnutia.

Drevina  č.  4  v  žiadosti  označená  ako  čerešňa  bola  vyhodnotená  ako  baza  čierna
(Sambucus nigra) stromovitá forma. Obvod kmeňa vo výške 130 cm nad zemou je 42 cm.

Drevina  č.  5 je  pajaseň žliazkatý (Ailanthus altissima).  V tomto bode sa žiadosť o
súhlas na výrub zamieta podľa výrokovej časti II. tohto rozhodnutia.

Drevina  č.  6 je  baza  čierna (Sambucus  nigra)  stromovitá  forma.  Obvod kmeňa  vo
výške 130 cm nad zemou je 88 cm.

Dreviny č. 7, 8, 9 sú javorovce jaseňolisté (Negundo aceroides). V týchto bodoch sa
žiadosť o súhlas na výrub zamieta podľa výrokovej časti II. tohto rozhodnutia.

Drevina č. 10 je vŕba (Salix sp.) krovitá forma. Plošný priemet dreviny je 27 m2.

Č. 11 je skupina krovitých drevín druhu baza čierna a topoľ (Sambucus nigra, Populus
sp.). Plošný priemet krovín je 40 m2.

Č. 12  je skupina krovitých drevín druhu baza čierna a slivka (Sambucus nigra, Prunus
sp.) Plošný priemet krovín je 16 m2.

Č. 13 je  skupina  krovitých drevín druhu hlohyňa  šarlátová (Pyracantha coccinea) s
plošným priemetom 40 m2 a druhu slivka (Prunus sp.) s plošným priemetom 8 m2 .

Drevina č. 14 je slivka čerešňoplodá (Prunus avium). Obvod kmeňa vo výške 130 cm
nad zemou je 33 cm.

Žiadateľ požiadal, aby sa termín výrubu predĺžil na 3 roky.

Všetky dreviny boli v priemerne dobrom zdravotnom stave, dlhodobo neošetrované  a
okrem hlohyne šarlátovej náletového charakteru. Z veľkej časti išlo o invázne dreviny druhu
javorovec  jaseňolistý  (Negundo  aceroides)  alebo  pajaseň  žliazkatý (Ailanthus  altissima).
Dreviny boli označené farbou v spreji odtieň zelená.

Združenie domových samospráv, sídlom Námestie SNP 13, P. O. BOX 218, 850 00
Bratislava ako účastník konania  na miestnej obhliadke navrhlo  doplnenie  dôkazu formou
doloženia  podkladov podľa  § 3 ods.  4  a 5  zákona  č.  543/2002  Z.  z.  o ochrane  prírody
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a krajiny  v znení  neskorších  predpisov  a  zaviazal  sa  elektronicky  dodať  návrh  na
zazelenanie konštrukcie garáží.

Všetci účastníci konania sa zhodli na tom, že žiadateľovi bude nariadená povinnosť 2
týždne pred výrubom kontaktovať orgán ochrany prírody, aby vytýčil  krovité porasty,  na
ktoré sa udeľuje súhlas na výrub, aby nedošlo k výrubu drevín, na ktoré sa súhlas nevydal. 

V zmysle  § 47 ods. 3 Zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny správny
orgán  pri  rozhodovaní  vo veci  žiadosti  žiadateľa  prihliadal  na  umiestnenie,  druh,
poškodenie a perspektívu drevín na pozemku. Zohľadnil tiež fyziologické vlastnosti drevín
a relatívne dosiahnuteľný vek. 

V zmysle § 33 ods. 2 Zákona č. 71/1967 Z. z. o správnom konaní v znení neskorších
predpisov  správny  orgán  vyzval  listom  č.  KV/ZIVP/1858/2016/14126/LL  zo  dňa
05.08.2016 účastníkov konania na vyjadrenie  sa k podkladom rozhodnutia,  k spôsobu ich
zistenia,  prípadne  k ich  doplneniu  pred  vydaním  rozhodnutia.  V stanovenej  lehote  sa
k podkladom vyjadrilo  Združenie domových samospráv e-mailom zo dňa 05.08.2016, kde
Združenie domových samospráv oznámilo nasledovné stanovisko:

1. „Predložená  projektová  dokumentácia  je  projektovou  dokumentáciou  spracovanou
podľa Stavebného zákona a vyhlášky k stavebnému zákonu, avšak nespĺňa náležitosti
projektu podľa § 3 ods. 4 a ods. 5 zákona OPK č. 543/2002 Z. z., ktoré sú definované
vo  vyhláške  OPK č.  24/2003 Z.  z.  (§  24  vyhlášky  OPK  spolu s  prílohou  č.  28  k
vyhláške OPK a primeraným využitím § 17a vyhlášky OPK spolu s prílohou  č. 15 k
vyhláške OPK);

2. absentuje súhlas vlastníka pozemku s náhradnou výsadbou (parc. č. 874/3,5,6);

3. ZDS  si  v  zisťovacom  konaní  uplatnilo  viaceré  pripomienky  vzťahujúce  sa  k
predmetnému výrubovému konaniu:

 Žiadame vyhodnotiť súlad výstavby a prevádzky navrhovanej činnosti s ochranou
zelene v súlade s normou STN 83 70 10 Ochrana prírody.

 Žiadame dodržať ustanovenia zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách (vodný zákon).

 V  okolí  zámeru  navrhujeme  realizáciu  lokálneho  parčíku  ako  samostatného
stavebného objektu, ktorý však po realizácii bude prístupný širokej verejnosti.

 Požadujeme, aby v prípade kladného odporúčacieho stanoviska bol realizovaný
park ako verejný mestský park a vhodne začlenený do okolitého územia a voľne
prístupný zo všetkých smerov.

 Náhradnú výsadbu žiadame riešiť výlučne výsadbou vzrastlých stromov v danej
lokalite. Nesúhlasíme s finančnou náhradou spoločenskej hodnoty.

 Náhradnú  výsadbu  a  lokálny  parčík  žiadame  riešiť  tak,  aby  prispievali  k
zlepšovaniu lokálnej mikroklímy a jej bilancie.

4. Podľa platnej SN 73 61 10 je súčasťou zariadenia parkovísk aj 1 strom na každé 4
parkovacie  miesta.  Podľa  §  33  ods.  1  Stavebného  zákona  je  na  rozhodovanie  o
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umiestnení  stavby a jej časti príslušný stavebný úrad. Orgán ochrany prírody teda
nemôže ako náhradnú výsadbu uložiť súčasť parkoviska; táto má navyše charakter
cestnej  zelene,  o  umiestnení  ktorej  rozhoduje  cestný  správny  orgán  podľa  §  14
Cestného zákona;

5. vzhľadom  na  vydané  rozhodnutie  zo  zisťovacieho  konania  je  výrub  prípustný  za
predpokladu splnenia kompenzačných opatrení a splnenia podmienok vyplývajúcich z
rozhodnutia zo zisťovacieho konania;

6. orgán ochrany prírody má v zmysle § 103 ods.  1 zákona OPK v územnom konaní
postavenie dotknutého orgánu.

Vzhľadom na uvedené navrhujeme, aby orgán ochrany prírody v predmetnom výrubovom
konaní rozhodol nasledovným spôsobom:

A) požadovaný výrub povolí za predpokladu splnenia ďalších podmienok v bodoch B až
D.

B) určí primeranú náhradnú výsadbu na parc. č. 874/3,4,6 k. ú. Karlova Ves. Berúc do
úvahy  pripomienky  ZDS  zo  zisťovacieho  konania  bude  mať  náhradná  výsadba
nasledovnú formu: súvislé stromoradie pozdĺž chodníkov doplnená o ďalšie stromy
upravené  do  lokálneho  miniparčíka  tak,  aby  vhodne  začlenili  stavbu  do  okolitého
územia.  Za  týmto  účelom  vyzve  žiadateľa  na  doplnenie  podkladov  rozhodnutia  o
súhlas vlastníka týchto parciel.

C) Možnosť vykonania výrubu bude podmienená právoplatným územným rozhodnutím.
Určí sa záväzná podmienka výrubového povolenia, že mesiac pred realizáciou výrubu
žiadateľ  požiada  orgán  ochrany  prírody  o  vytýčenie  drevín  určených  na  výrub  a
doloží projekt podľa § 3 ods. 4 a ods. 5 spĺňajúci požiadavky prílohy 28 a primerane
aj prílohy 15 k vyhláške OPK. Tento projekt bude súčasťou projektovej dokumentácie
pre  územné  povolenie.  V  prípade,  že  nebude  tento  projekt  predložený  a  písomne
schválený orgánom ochrany prírody, výrubové povolenie stratí platnosť v zmysle § 89
ods. 2 písm. d zákona OPK.

D) V samostatnej  časti  výroku  rozhodnutia  bude  uvedené  stanovisko  orgánu ochrany
prírody,  v  ktorom  stanoví  uvedené  požiadavky  z  bodu  C ako  záväzné  podmienky
územného rozhodnutia podľa § 39a písm. a a písm. b Stavebného zákona, pričom tieto
majú byť premietnuté do územného rozhodnutia pre predmetnú stavbu“

Na základe toho žiadateľ doplnil dňa 19.08.2016 podklady pre vydanie rozhodnutia o
list „Parkovací dom a spevnené plochy“ - vyjadrenie k požiadavkám podaným účastníkom
konania na výrub dreviny v zmysle § 33 ods. 2 zákona č. 71/1967.

„Bod 1 … K žiadosti  o  výrub bol  predložený projekt  „Parkovací  dom a spevnené
plochy“, dokumentácia pre územné rozhodnutie,  kde je na str.  13 a vo výkrese  – návrh
zelene, vypracovaný návrh zelene záhradnou a krajinnou architektkou. V § 24 a prílohe č.
28 vyhlášky č. 24/2003 Z. z. sa definuje dokument starostlivosti o dreviny a stanovuje sa
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jeho obsah podľa § 69 ods. 1, písm. g) zákona č. 543/2002 Z. z. Dokument starostlivosti o
dreviny obstaráva a schvaľuje obec a nie žiadateľ o výrub drevín. V prílohe č. 15 vyhlášky
č. 24/2003 Z. z. je uvedený vzor návrhu kompenzačných opatrení, ktoré súvisia s vplyvmi na
európsku  sústavu  chránených  území  –  a  nie  s  výrubom  drevín,  ktorý  bol  predmetom
žiadosti. V mieste výrubu drevín sa nenachádza žiadne chránené územie.

Bod  2  …  Požiadavka  je  neopodstatnená.  Náhradná  výsadba  je  navrhnutá  na
pozemkoch vo vlastníctve Vodohospodárskej výstavby š. p. náhradnú výsadbu ukladá orgán
ochrany  prírody  vo  výške  spoločenskej  hodnoty  vyrúbanej  zelene.  Náhradná  výsadba
nových stromov bude nad rámec spoločenskej hodnoty.

Bod 3 … Norma STN 83 70 10 Ochrana prírody sa týka Ošetrenia,  udržiavania a
ochrany  stromovej  vegetácie.  V  rámci  navrhovanej  činnosti  sa  odstránia  stromy  podľa
príslušných  ustanovení  všeobecne  záväzných  právnych  predpisov.  V  rámci  vegetačných
úprav  sa  vysadí  36  nových  stromov,  čo  je  dostatočne  zdokumentované  v  projekte  pre
územné rozhodnutie (str. 13 a výkres – návrh zelene). Pri odstraňovaní a udržiavaní zelene
a  areáli  sa  bude  postupovať  podľa  platných  predpisov.  Pri  realizácii  a  prevádzke
navrhovanej činnosti sú odborníkmi v príslušnej oblasti navrhnuté vegetačné úpravy celého
areálu administratívnej budovy, ktoré plne zodpovedajú charakteru a lokalizácii prostredia.

Bod 4 … Podľa § 14 ods. 2 Cestného zákona č. 135/1961: „Pri riešení cestnej zelene
sa  rešpektuje  hľadisko  bezpečnosti  cestnej  premávky  pri  jeho  prerokúvaní  s  orgánmi
ochrany  prírody  a  životného  prostredia.“  Projekt  v  predloženej  podobe,  okrem  iných
dotknutých orgánov schválilo: Krajské riaditeľstvo PZ v BA – Krajský dopravný inšpektorát
– Dopravno – inžinierske oddelenie, MÚ MČ Karlova Ves, oddelenie dopravy a životného
prostredia,  Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti  o životné prostredie,  oddelenie
ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia.

Bod 5 … V rozhodnutí zo zisťovacieho konania v bode 8 je podmienka „dodržať a
realizovať opatrenia na zmiernenie nepriaznivých vplyvov na životné prostredie navrhnuté v
kapitole IV.  10 zámeru“  EIA.  V  zámere  je  jedným z  opatrení  počas  prípravy  požiadať
príslušný  orgán ochrany prírody a krajiny (MČ Karlova Ves)  o súhlas na výrub drevín
podľa § 47 zákona č. 543/2002. rozhodnutie zo zisťovacieho konania nepodmieňuje výrub
drevín splnením ostatných podmienok zo zisťovacieho konania, samotný výrub je jednou z
podmienok.

Ďalšie požiadavky ZDS zastúpené p. Slávikom: … ohľadom navrhovaných retenčných
nádrží a dažďových záhrad, máme za to, že predložená dokumentácia a v nej navrhnutá
nová výsadba dostatočne spĺňa náhradu za vyrúbané dreviny. Konštrukčné riešenie strechy
garáže a spevnených plôch je predmetom stavebného povolenia stavby „Parkovací dom a
spevnené plochy“ a nie predmetom výrubového konania.“

Správny  orgán skontroloval  projektovú  dokumentáciu  str.  13 bod 8.  Návrh  zelene
vypracovanú záhradnou a krajinnou architektkou Ing. Magdalénou Pastvovou, podloženou
výkresom návrhu zelene ZA – 01. v textovej časti sa píše:
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„V  revitalizácii  zelene  v  okolí  administratívnej  budovy  na  Karloveskej  ulici  v
Bratislave  navrhujem  vysoké  dreviny:  Acer  campestre  (Javor  poľný),  Amelanchier
lamarckii  (Muchovník  lamarckov),  Betula  utilis  (Breza  himalájska),  Malus  'Evereste'  a
'Royalty'  (Okrasná jabloň),  Prunus serrulata (čerešňa pílkatá), Prunus cerasifera (slivka
čerešňoplodá).  Ďalej navrhujem tiež trvalky,  okrasné trávy,  popínavé rastliny,  výsadbu z
rozchodníkov,  kvitnúci  lúčny  výsev  –  extenzívny  trávnik  a  trávnaté  plochy  – intenzívny
trávnik. Objem zelene sa kvalitatívne zvýši, nakoľko sa doplní do riešeného územia celkom
36 stromov. Kvalita zelene sa zvýši, nakoľko budú nové dreviny druhovo aj hmotovo do
prostredia vhodne zapojené. Rôznorodosť zastúpenia stromov zabezpečí diverzitu výsadby a
priláka vtáctvo. Celkovo sa z ekologického hľadiska zvýši kvalita prostredia.  Z estetickej
stránky  bude  zabezpečená  rozmanitosť  v  jednotlivých  ročných  obdobiach.  Nakoľko  pre
Bratislavu nie je prirodzená  vegetácia zložená z ihličnanov (a zároveň sa ihličnany na
riešenom  území  už  nachádzajú)  doplňujúca  výsadba  sa  skladá  z  listnatých  stromov.  …
Okrem vysokej zelene budú súčasťou návrhu vegetácie aj plochy s výsadbou okrasných tráv
a  trvaliek.  Miesta,  ktoré  sú  ťažko  dostupné  pre  pravidelné  kosenie  navrhujem  vysiať
kvitnúcou lúčnou zmesou, čím sa zabezpečí ekonomickejšia údržba priestoru a zároveň je
tento  typ  výsadby  aj  zaujímavým  prvkom.  Ostatné  miesta,  bez  vyššie  uvedených  typov
výsadby,  budú zatrávnené trávnikom, ktorý bude pravidelne udržiavaný a odolnejší  voči
zošliapaniu. Parkovacie státia budú doplnené zelenými ostrovčekmi. Tieto ostrovčeky budú
tvorené výsadbou stromov a rozchodníkov. Rozchodníková výsadba sa zopakuje aj v iných
častiach riešeného územia. V zhrnutí, bude mať zeleň v riešenom území vyššiu hodnotu a
funkčnosť.“

Orgán  ochrany  prírody  konštatuje  k  podkladu  sadovníckych  úprav,  že  použitím

kvetnatej  lúky,  kvitnúcich  trvaliek  a  plôch  vysadených  rozchodníkom,  čo  sú  výsadby

disponujúce  sortimentom prirodzených  lúčnych  a  lúčno-stepných  biotopov  Slovenska,  sa

zvýši medonosnosť lokality a docieli sa zvýšenie biodiverzity aj druhov hmyzu v lokalite.

K bodu B -  nakoľko primeraná  náhradná  výsadba  bude realizovaná  na  pozemkoch,

ktoré  má  žiadateľ  v  správe,  požiadavka  na  určenie  náhradnej  výsadby  na  pozemkoch

súkromnej  osoby  a  s  tým  súvisiaca  výzva  na  doplnenie  podkladov  o  súhlas  vlastníka

pozemkov s náhradnou výsadbou je neopodstatnená.

Orgán  ochrany  prírody  pripomienkam,  v  bode  C  ohľadom  vykonania  výrubu

podmieneného  právoplatným  územným  rozhodnutím,  vyhovel  vo  výrokovej  časti  I.  tohto

rozhodnutia,  v ktorej sa bližšie  určujú podmienky vykonania  výrubu drevín,  kde upresňuje

podmienku správoplatnením stavebného povolenia.

K požiadavke na záväznú podmienku výrubového povolenia, že mesiac pred realizáciou

výrubu  žiadateľ  požiada  orgán  ochrany  prírody  o  vytýčenie  drevín  určených  na  výrub.

Správny  orgán  zapracoval  požiadavky  na  realizáciu  výrubu  do  výrokovej  časti  I.  tohto
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rozhodnutia, v ktorej sa bližšie určujú podmienky vykonania výrubu drevín, kde určuje termín

2 týždne pred výrubom,  na ktorom sa zúčastnení  vrátane Združenia  domových  samospráv

dohodli  na  miestnej  obhliadke  a  je  to  zaznamenané  aj  v  zápisnici  z  konania,  podpísanej

všetkými zúčastnenými.

Ohľadom doloženia  projektu sadovníckych úprav správny orgán zistil,  že predložený

projekt  pre  stavebné  povolenie  obsahuje  potrebný  projekt,  vypracovaný  záhradnou  a

krajinnou  architektkou,  z  ktorého  state  boli  vyššie  citované.  Preto  je  táto  požiadavka

neopodstatnená.

Orgán ochrany prírody sa v správnom konaní  vo veci povolenia  výrubu drevín riadi

zákonom č.  543/2002  Z.  z.  o  ochrane  prírody  a  krajiny  a  zákonom č.  71/1967  Z.  z.  o

správnom konaní a vzhľadom na to nie je oprávnený určovať záväzné podmienky územného

rozhodnutia, ktoré podlieha samostatnému správnemu konaniu v zmysle stavebného zákona a

na podklade záväzných stanovísk dotknutých orgánov v zmysle § 140b stavebného zákona. V

tomto bode je požiadavka neopodstatnená.

Spoločenská  hodnota drevín  uvedených  vo výrokovej  časti  tohto  rozhodnutia  bola
vypočítaná  podľa  vzrastu,  dlhovekosti,  poškodenia  a umiestnenia  drevín,  overených
správnym orgánom na základe § 36 a príloh č. 33 a 35 vyhlášky č. 158/2014 Z. z., ktorou sa
mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 24/2003
Z.  z.,  ktorou sa  vykonáva  zákon č.  543/2002 Z.  z.  o ochrane  prírody a krajiny  v znení
neskorších predpisov. 

Základná  spoločenská hodnota drevín,  na ktoré správny orgán vydáva vo výrokovej
časti tohto rozhodnutia  súhlas  na výrub a ktoré sú špecifikované  v tabuľke vo  výroku je
6053  €.  Výsledná  spoločenská  hodnota  drevín  uvedených  v tabuľke  vo  výroku
po zohľadnení  indexu  relatívne  dosiahnuteľného  veku,  poškodenia  a  indexu  náletu  je 
4720,9 €.

Za povolený výrub drevín je v zmysle  § 48 zákona uložené podľa časti II. výroku
rozhodnutia realizovať náhradnú výsadbu. 

Správny orgán uložil  žiadateľovi uskutočniť  za dreviny určené na výrub na svoje
náklady  náhradnú  výsadbu  v  počte 7  ks  listnatých  stromov  druhu  javor  poľný  (Acer
campestre) s podmienkou, že budú so zapestovaným koreňovým balom, s obvodom kmeňa
20-25 cm vo výške 130 cm nad zemou a s minimálnou výškou nasadenia koruny 220 cm, 
6 ks listnatých stromov druhu slivka čerešňoplodá kultivar Nigra (Prunus cerasifera Nigra)
s podmienkou, že budú so zapestovaným koreňovým balom, s obvodom kmeňa 20-25 cm
vo  výške  130  cm nad  zemou  a  s  minimálnou  výškou  nasadenia  koruny  220  cm,  3  ks
listnatých  stromov  druhu  čerešňa  pílkatá  kultivar  Kanzan  (Prunus  serrulata  Kanzan)
s podmienkou, že budú so zapestovaným koreňovým balom, s obvodom kmeňa 20-25 cm
vo  výške  130  cm nad  zemou  a  s  minimálnou  výškou  nasadenia  koruny  220  cm,  3  ks
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listnatých stromov druhu okrasná jabloň (Malus Evereste, Malus Royalty) s podmienkou, že
budú so zapestovaným koreňovým balom,  s obvodom kmeňa 20-25 cm vo výške 130 cm
nad zemou a s minimálnou výškou nasadenia koruny 220 cm, 3 ks listnatých stromov druhu
breza himalájska kultivar Doorenbos (Betula utilis Doorenbos) s podmienkou, že budú so
zapestovaným koreňovým balom a s výškou 200 – 250 cm, 2 ks opadavých listnatých krov
druhu  muchovník  Lamarckov  (Amelanchier  lamarckii)  s podmienkou,  že  budú  so
zapestovaným koreňovým balom a s výškou 200 - 250 cm,  na pozemkoch parc. č. 874/2,
874/6, 875/1, 875/2, 878/1, 878/2 a 878/3  C-KN v k. ú. Karlova Ves v lokalite Karloveská,
vo vlastníctve Slovenskej republiky a v správe žiadateľa.

Náhradná výsadba bude realizovaná  do dvoch rokov od realizácie  výrubu  drevín.
Rovnako  bude  rešpektovať  jestvujúce  inžinierske  siete  a priestorové  možnosti  plochy.
Taktiež bude prihliadané na budúci vzrast vysádzaných drevín. 

Vzhľadom  na  skutočnosti  zistené  v správnom  konaní,  Mestská  časť  Bratislava-
Karlova Ves rozhodla tak, ako je to uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

S p r á v n y  p o p l a t o k

V zmysle  Zákona  č. 145/1995 Z.  z.  o správnych  poplatkoch,  v znení  neskorších
predpisov, zaplatil  žiadateľ správny poplatok vo výške 100 € na príjmový účet Mestskej
časti Bratislava - Karlova Ves.

P o u č e n i e

Proti  tomuto  rozhodnutiu  účastník  konania  môže  podať  odvolanie  v zmysle  § 53
a § 54  zákona  č. 71/1967 Zb.  o správnom  konaní  na  Okresný  úrad  Bratislava,  Odbor
starostlivosti  o životné  prostredie,  prostredníctvom  Miestneho  úradu  Mestskej  časti
Bratislava-Karlova Ves, a to v lehote do 15 dní odo dňa jeho doručenia.

Toto  rozhodnutie  je  po  vyčerpaní  riadneho  opravného  prostriedku  preskúmateľné

súdom.

Dana Čahojová
starostka
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Doručuje sa:

1. Vodohospodárska výstavba, š. p., Karloveská 2, 842 04 Bratislava

2. Občianske združenie Nádej pre Sad Janka Kráľa, Godrova 3/B, 811 06 Bratislava

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

4. OZ Cyklokoalícia, Mgr. Michal Malý, PhD., Karadžičova 6,821 08 Bratislava

Na vedomie:
1. Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy, Oddelenie životného prostredia a mestskej 

zelene, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava
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