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Vec 

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

Kresánkova  

  

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 

  

začatie správneho konania vo veci podania žiadosti o vydanie súhlasu na výrub 1 ks 

dreviny druhu lipa malolistá (Tilia cordata), rastúcej na pozemku parc. č. 1426/447 C-KN k. ú. 

Karlova Ves,  na základe žiadosti ETP Management budov, s.r.o., z dôvodu: „Zasadená 

drevina nevhodne v blízkosti bytového domu, tato konkrétne cca 4-5metrov, hrozí v budúcnosti 

vážne poškodenie nášho bytového domu s vysokými nákladmi na jeho opravu. Ako najvážnejšie 

dôvody uvádzame: Náš bytový dom už v dnešnej dobe vykazuje technické a systémové poruchy, 

stavba praská a ma nadmernú vlhkosť. Podľa odborného posudku, ktorý sme si dali vypracovať 

bol postavený necertifikovanými technologickými postupmi a materiálmi, chýbajú 

hydroizolácie po obvode domu, na terase, nemá žiadnu protiradónovú izoláciu a vyžaduje si už 

v súčasnosti  veľké opravy, na ktoré si berieme uver. Všeobecne: strom LIPA dorastá do výšky 

20 – 40 metrov, so šírkou 10 – 12 metrov, ma koreňový systém 300m/m2 a korene dosahujú 

dĺžku viac ako 6m. Je dokázane, že korene takýchto stromov zarastajú do stavby domu, vplyvom 

dlhodobého opakovaného nabobtnávania a zmrazovania zeminy pod zakladmi dochádza 
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k postupnému narúšaniu základov a sekundárne aj k narúšaniu hornej stavby objektu, kedy 

vznikajú praskliny múrov. Spotreba vody stromov za jeden deň je mimoriadne vysoká. Korene 

sa ťahajú postupne pod chodník, ku kanalizácii, k žumpám. U kanalizácii vlásočnicové korene 

poškodzujú kanalizačne spoje. Takéto stromy sa sadia minimálne 30 metrov od stavby, aby 

nemali žiadny vplyv na objekt a nie 4 – 5 metrov, ako je v tomto prípade. Taktiež v tak blízkej 

vzdialenosti zasadený strom nám v budúcnosti mohutná koruna bude poškodzovať fasádu. Ako 

ďalší dôvod uvádzame, že lipa je kvitnúci strom s mimoriadne výraznou vôňou, ktorá priťahuje 

včely, čmeliaky. Hneď v bezprostrednej blízkosti je detské ihrisko, preto aj z tohto dôvodu je 

strom nevyhovujúci. Je dôležité predchádzať vážnym problémom, ktoré sú spojené s nevhodným 

výberom dreviny pred naším bytovým domom, zabrániť včas škodám na našom majetku, ujme 

na zdraví a vysokým finančným nákladom, ktoré budú potrebné za niekoľko rokov pri 

odstraňovaní stromu... Uvedená zóna, kde sa strom nachádza, je už vysadená vysokým husto 

zalistnenými stromami ihličnatými stromami (cca 6-7 ks), ktoré po rokoch budú vysoké 

s veľkými korunami.... Lipa svojou mohutnosťou a koreňovým systémom o niekoľko rokov 

narobí veľmi veľa problémov, ktorých riešenie bude veľmi finančne nákladné, spôsobí nám 

škody na majetku zamezí na najnižších poschodiach prienik svetla, čím spôsobí nezdravé 

prostredie v bytoch na nižších poschodiach vyššiu chorobnosť obyvateľstva v týchto bytoch 

a v čase kvitnutia silne alergie. Preto treba zareagovať včas, kým je strom ešte mladý 

a nahradiť ho inou vhodnejšou drevinou. Máme v záujme tam vysadiť inú, vhodnejšiu drevinu 

po odbornej rade certifikovanej firmy, ktorá by sa mala ľahko udržiavať a hlavne by svojím 

koreňovým systémom, svojou výškou a korunou po rokoch neohrozovala našu stavbu 

a podmienky pre zdravé bývanie. S dobrým úmyslom predchádzať škodám na našom majetku 

včas, Vás prosíme o súčinnosť, kým ešte náklady nie sú veľké, a vydali povolenie na odstránenie 

nevhodnej dreviny, aby sme ju mohli nahradiť inou, vhodnou okrasnou drevinou. “ 

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. 
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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 

 


