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odbor starostlivosti o životné prostľedie
oddelenie ochrany prírody

a vybraných zložiek životného prostľedia
Tomášikova 46,832 05 Bľatislava 3

č. : oU-BA -osZP3 -2022l |02867-7/PoS Bľatislava, dťn 2I.9 .2022

ROZHODNUTIE

VEREJNoU VYHLÁŠrou

okľesný tľad Bratislava, odbor staľostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochĺany prírody a
vybraných zložiek Životného prostredia ako pľíslušný oľgan štátnej spľávy ochľany príľody a
kľajiny podlä $ 68 písm. c) a m) zákona č,. 54312002 Z. z. o ochrane pľírody a kľajiny
v znerú neskoľších pľedpisov v spojení s $ 5 zakona NR SR č. 52512003 Z. z, o štĺátnej správe
starostlivosti o životné prostľedié a o zmene a doplnení niektorych záI<onov v zneni neskoľších
pľedpisov a so zákonom č. 1'80l20t3 Z. z. o organizácii miestnej štátnej spľávy
a o zmene a doplnení niektoých zĺĺkonov, na zák|ade žiadosti Hlavného mesta SR Bratislavy,
Pľimaciĺĺlne nĺĺm. 1, Bratislava, zastilpeného Mestskou časťou Bratislava _ Jaľovce, Palmová 1,

Bratislava, zo dňa23.5.2022, v súlade sustanoveniami $ 46 a $ 47 zákonač.71"11967 Zb. o
spľávnom konaní v znení neskorších pľedpisov mu vydáva

súhlas

podl'a $ 47 ods. 3 zákona č. 54312002 Z. z. o ochľane príľody a kľajiny v znení neskoľších
predpisov na rnýrub 39 ks stromov a l85 m' kroviqých porastov rastucich v zábere stavby
,,Cyklotrasa Jľaovce _ Rusovce'o na pozemkoch v k.ú. Bľďislava _ Jaľovce a v k.ú. Bľatislava _

Rusovce, ĺachádzajicich sa mimo zastavaného územia obce, v celkovej spoločenskej hodnote
36 961',27 €, a to:

k.ú. Bratisl av a _ Jaľovce :

paľc. č. 99613 _

por.č. 1 - orech kľál'ovský (Juglans regia) s obvodom kmeňa 67 cm
poľ.č. 2 - orechkľál'ovský (Juglans ľegia) s obvodom kmeňa 89 cm
poľ.č. 3 - oľech kľáľovský (Juglans regia) s obvodom kmeňa 130 cm
poľ.č. 4 - oľech kráľovský (Juglans ľegia) s obvodom kmeňa 95 cm
por.č. 5 _ orech kráľovský (Juglans regia) s obvodom kmeňa 95 cm
poľ.č. 8 - orech kĺáľovsky (Juglans regia) s obvodom kmeňa l20 cm
por.č. 9 - orech kľáľovský (Juglans regia) s obvodom kmeňa 100 cm
por.č. 10 - orech kľál'ovský (Juglans ľegia) s obvodom kmeňa 90 cm
poľ.č. 20 - orech kľál'ovský (Juglans ľegia) s obvodom kmeňa 200 cm

parc. č. 871'13 _

por.č. 6 _ orech kľďovský (Juglans ľegia) s obvodom kmeňa 116 cm



por.č. 7 - orech král'ovský (Juglans regia) s obvodom kmeňa 82 cm
por.č. l l - oľech kráľovský (Juglans regia) s obvodom kmeňa 85 cm
por.č. 12 - orech kľáľovský (Juglans ľegia) s obvodom kmeňa 75 cm
por.č. 13 - orech kráľovský (Juglans regia) s obvodom kmeňa 66 cm
poľ.č. 14 - orech kľál'ovský (Juglans ľegia) s obvodom kmeňa 43 cm
por.č. 21 - agát biely (Robinia pseudoacacia) s obvodom kmeňa 53 cm
por.č' 131 _ krovitý porast (Swida sanguinea) s rozlohou 40 fiŕ a výškou nad 300 cm

parc' č. 8711169 _

por.č. 15 - oľech kľáľovský (Juglans regia) s obvodom kmeňa 109 cm
por.č' 16 - slivka čeršňoplodá (Pľunus cerasifera) s obvodom kmeňa 83 cm
poľ.č. 17 - orech kľál'ovský (Juglans regia) s obvodom kmeňa 79 cm
por.č. 18 - oľech kľál'ovský (Juglans regia) s obvodom kmeňa 63 cm
poľ.č. 19 - slivka čeľšňoplodá (Prunus cerasifera) s obvodom kmeňa 150 cm

k.ú. Bľatisl ava _ Rusovce
paľc. č. 1235 _

por.č. 22 - orechkráľovský (Juglans regia) s obvodom kmeňa 190 cm
poľ.č. 23 - orech kľáľovský (Juglans regia) s obvodom kmeňa 190 cm
por.č. 24 - jaseň štíhly (Fľaxinus excelsioľ) s obvodom kmeňa 320 cm
por.č. 25 - orech kráľovský (Juglans ľegia) s obvodom kmeňa 75 cm
por.č. 209 - kľovitý porast (Swida sanguinea, Euonymus europaeus' Sambucus nigra,

Crataegus monogyna) s rozlohou l20 m" a výškou nad 300 cm
poľ.č. 246 -kĺovitý porast (Ligustrum vulgaľe, Rosa canina, Sambucus nigra)

s rozlohou 25 Í1ŕ a výškou nad 300 cm

parc. č. I231l1_

.č. 26 - oľechkľáľovský (Juglans ľegia) s obvodom kmeňa 190 cm

.č. 27 - orechkľáľovský (Juglans ľegia) s obvodom kmeňa 42 cm

.č. 28 - hruška planá (Pyľus pyraster) s obvodom kmeňa 200 cm

.č. 29 - orech kráľovský (Juglans regia) s obvodom kmeňa 75 cm

.č. 30 - agát biely (Robinia pseudoacacia) s obvodom kmeňa 7I cm

.č. 3l - agat biely (Robinia pseudoacacia) s obvodom kmeňa 95 cm

.č. 32 - agatbiely (Robinia pseudoacacia) s obvodom kmeňa 185 cm

.č. 33 - agátbiely (Robinia pseudoacacia) s obvodom kmeňa 100 cm

.č. 34 - agát biely (Robinia pseudoacacia) s obvodom kmeňa 78 cm

.č. 35 - agát biely (Robinia pseudoacacia) s obvodom kmeňa 77 cm

.č. 36 - agátbiely (Robinia pseudoacacia) s obvodom kmeňa 56 cm

.č. 37 - agátbiely (Robinia pseudoacacia) s obvodom kmeňa 50 cm

.č. 38 _ agát biely (Robinia pseudoacacia) s obvodom kmeňa l23 cm

paľc. č. 124617 _

poľ.č. 39 _ orech kľáľovský (Juglans regia) s obvodom kmeňa 45 cm

Spoločenská hodnota drevín v zmysle $ 95 zĺĺkona č. 54312002 Z. z. o ochľane pľíľody a kľajiny
v znení neskorších predpisov bola určená podl'a $$ 36 a 37 a pľíloh č,. 33 až 35 vyhláškv MŽP
SR č. 170/202I Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 54312002 Z. z. o ochľane pľírody a krajiny v
znení neskorších predpisov.

poľ
por
por
por
por
por
por
por
poľ
por
por
por
poľ

2



il.

I. Podl'a $ 82 ods. 12 zákona č. 543t2002 Z. z. ochrane prírody a kľajiny v znení
neskoľších pľedpisov uľčuje Hlavnému mestu SR Bľatislave podmienky vykonania
výrubu zabezpečujúce ochranu prírody a kľajiny:

Výrub dreviny Hlavné mesto SR Bratislava vykoná:

1. po nadobudnutí právoplatnosti tohto ľozhodnutia,
2. po nadobudnutí právoplatnosti stavebného povolenia stavby ,,Cyklotrasa Jaľovce - Rusovce'o

v k. ú. Bratislava_ Jarovce a k.ú. Bratislava _ Rusovce,
3. po vyznačenivýrubu v teréne,
4. po písomnom oznámení plĺínovaného teľmínu výľubu tunajšiemu úradu, minimálne 7 dní pred

jeho uskutočnením,
5. prednostne v mimovegetačnom a mimohniezdnom období t. j. v teľmíne od 1. októbra do 28.

februíra, v pľípade výrubu dľevín vo vegetačnom období je možne vyrub vykonať z dôvodu
prebiehajúceho hniezdneho obdobia len po ohliadke aktuálneho stavu drevín s odboľníkom zo
Strátnej ochrany prírody SR alebo s iným oprávneným oľnitológom, vykonanej najvi ac týždeťl
pred začatím prác, ktoľá odboľným posudkom potvrdí, že na odstraňovaných drevinách sa
nenachádzajú aktívne hniezda (po jeho doručení na oľgiĺn ochľany pľírody). V prípade
preukánaného výskýu hniezdiacich vtĺĺkov je možné odstľaňovanie drevín vykonať ú po
skončení hniezdneho obdobia, resp. po doručení vynimky udelenej Ministerstvom životného
prostredia SR,

6. najneskôr do 28. 2.2024, po uplynutí tohto teľmínu stráca vydaný súhlas platnosť.

Vykonávateľ výrubu tiež zabezpečí odpratanie dľevných zvyškov po qýrube, bez vytvárania
akejkolŤek medziskládky na dotknutých pozemkoch, ľesp. v ich okolí.

V súlade s ustanovením $ 48 ods. t zátkona č,. 543t2002 Z. z. o ochrane príľody
a krajiny v znení neskoľších pľedpisov ukladá Hlavnému mestu sR Bratislave
povinnosti:

1. uskutočniť primeľanú nábľadnú výsadbu na svoje nĺáklady najneskôr ku dňu podania návľhu
nazačatie kolaudačného konania stavby,,cyklotrasa Jarovce - Rusovce" na paľc' č. KN-E 233
v k. ú. Bratislava - Jaľovce, vo forme stromoradiapozdižnavľhovanej cykloiľasy v rozsahu:
' I37 ks predpestovaných listna!ých opadavých stromov dľuhu (Acer campestre)

s obvodom kmeňa min.20-25 cm,
2. použiť ako výsadbový materiál pľedpestované dreviny I. kategórie s rovným kmeňom bez

akýchkol'vek poškodení, so zachovaným terminálnym vľcholom a súmeľnou koľunou,
3. zabezpečiť odbomú staľostlivosť drevín po dobu 3 ľokov po rnýsadbe:

a) zabezpečením pľoti mechanickému poškodeniu, vľátane poškodenia ušliapaním
aujazdením

b) zabezpečeĺím stability stľomu ukotvením aspoň troma kolmi
c) zabezpečíť uj atelnosť stromov aplikovaní m zav|ažovacích vakov

4. rešpektovať podmienky ochľanných vzdialeností kmeňov stromov od nadzemných
a podzemných inžinieľskych sietí v zmysle platných osobitn;ých predpisov,

5. v prípade neujatia sa alebo úhynu vysadených drevín v období najbližších 3 rokov po výsadbe
bezodkladne zabezpečiť novú výsadbu za neujaté alebo uhynuté dreviny v zmysle tohto
rozhodnutia,

6. doručiť na konajúci orgán oznĺĺmenie o vykonaní náhĺadnej výsadby so situačným nĺíkresom
do 15 dní po jej rcalizácii, čím pľeukaže splnenie podmienky vykonania uloženej náhľadnej
výsadby,
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v prípade, že žiadateľ nestihne zrealizovať výsadbu do termínu uľčeného v ľozhodnutí, požiada
sp.auny orgán o pľedĺženie teľmínu narea|izáciu náhľadnej výsadby, najneskôr však 60 dní pľed
ukončením teľmínu určeného v ľozhodnutí na vykonanie náhradnej výsadby,

Všeobecne platné zákonné ustanovenia:

osobitné predpisy, opatľenia vlády SR ako aj ostatné ustanoveniazákonač.54312002 Z. z. o
ochĺane pľírody a kľajiny v zneni neskoľších predpisov zostávajt vydaním tohto rozhodnutia
nedotknuté.
Z dôvodov a zapodmienok ustanovených v $ 89 zákona č. 54312002 Z. z. o ochľane príľody
a kľajiny v znení neskorších pľedpisov môŽe oľgán ochľany pľírody ním vydané ľozhodnutie
na návľh účastníka konania alebo z vlastného podnetu zmeniť alebo zrušiť.
Nesplnenie povinnosti, uloŽenej oľgánom ochľany pľíľody v súhlase na výrub dreviny, je
možné sankcionovať v zmysle $ 92 zákoĺa č. 54312002 Z. z. o ochľane prírody a kľajiny
v znení neskoľších predpisov.
Dľevinu vysadenú v rrímci náhradnej výsadby je Žíadateľ povinný udržíavať tak, aby boli
zabezpečené podmienky na jej optimálny ľozvoj vsúlade s $ 47 ods.2 zál<onač.543/2002
Z.z. av súlade s $ 22 ods. 4 vyhlášky vĺŽp sn č.I7O/2O2| Z. z'.Ide najmä o:

a) zabezpečenie pľiaznivých podmienok pri výsadbe dľevín vhodnou prípravou stanovišťa
na qýsadbu,

b) kypľenie, pľihnoj ovanie, odbuľiňovanie a zaliev artie pôdy,
c) starostlivosť o koľeňovú misu s cieľom zabezpečiť priepustnosť pôdneho povrchu,

d) vývaľanie vhodného vývojového priestoru pre dľeviny,
e) odboľne ľea|izovaný a cielený ľez dľeviny,
0 odstraňovanie odumľetych častí drevín, ktoré ohľozujú stabilitu stromu a okolie,
g) vykonávanie nevyhnutných mechanických a biologických opatrení pľoti škodcom,
h) včasné ošetrenie pľípadného poranenia dreviny.

odôvodnenie

okľesnému tľadu Bratislava, odboru staľostlivosti o Životné pľostľedie, oľgánu štátnej správy
ochľany pľírody a kľajiny okľesu (ďalej len ,,oÚ Bratislavď' alebo ,,organ ochľany príľody") dňa
23.5.2022 postupilo Hlavné mesto SR Bratislava, refeľát cestného spľávneho oľgánu Žiadosť
Hlavného mesta SR Bľatislavy, Primaciálne nám' 1, Bľatislava zastúpeného Mestskou časťou
Bľatislava Jaĺovce, Palmová 1, Bľatislava ('dalej Ien ,,žiadateľ") o vydanie súhlasu orgánu
ochĺany pľíľody na výrub drevín podľa zžkona č,. 54312002 Z.z. o ochľane prírody a kľajiny.
Pľedmetom pľedloŽenej žiadosti je vydanie súhlasu podľa $ 47 ods. 3 zékonač. 54312002 Z. z. o
ochľane pľírody a kľajiny v znení neskoľších pľedpisov (ďalej len ,,zákoď') na výrub dľevín
z dôvodu rea|ízácie stavby ,,Cyklotrasa Jaľovce - Rusovce" na pozemkoch mimo zastavaného
izemiaobce v k.ú. Brďislava-Jarovce a v k.ú. Bratislava-Rusovce.

Žiadateľ po výzve konajúceho orgĺínu dňa 12.8.2022 spolu so Žiadosťou pľedloŽil
plnomocenstvo na zastupovanie investora, dendrologický posudok pre pľojekt ,,Cyklotľasa
Jarovce _ Rusovceo' vypracovaný RNDr. Petľom Kľempaským, 0512020, súhlasy vlastníkov
pozemkov s výrubom a s náhľadnou výsadbou, časť projektovej dokumentácie stavby. Ziadateľ
je v zmysle ustanovení $ 4 ods. 1 písm. a) zákona č. I45/l995 Z. z. o správnych poplatkoch
v zĺeni neskoľších pľedpisov od spľávneho poplatku oslobodený.

Podľa $ 47 ods. 3 zékonana výľub dreviny sa vyžaduje súhlas orgiĺnu ochrany príľody, ak tento
zákonneustanovuje inak. Súhlas na qýrub dreviny sa môŽe v odôvodnených prípadoch vydať len
po posúdení ekologických a estetických funkcií dreviny a vplyvov na zdravie človeka a so

súhlasom vlastníka, správcu, prípadne nájomcu, ak mu takéto oprávnenie vypl1iva z nájomnej
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zmbJvy, pozemku' na ktorom drevina rastie, ak žiadateľom nie je jeho vlastník, spľávca,
pľrpadne nájomca apo vyznačení výrubu dľeviny.

V súlade s $ 82 ods. 7 zákona konajúci správny orgán dňa7.6.2022 zverejnil na intemetovej
stľiínke úradu oznámenie o začatí spľávneho konania avyzval združenia s právnou subjektivitou,
ktoých predmetom činnosti najmenej jeden ľok je ochľana pľírody a kľajiny ($ 2 ods. 1) a ktoré
podali predbežnú Žiadosť podľa $ 82 ods. 6 zlkoĺa o účasť v bližšie nešpeciťrkovaných
spľávnych konaniach, ktoré správny orgán v budúcnosti začne, alebo v súčasnosti vedie,
aby potvrdili svoj záujem byť účastníkom v začatom správnom konaní v lehote do piatich
pľacovných dní od zveľejnenia informácie. Potwdenie záujmu bý' účastníkom konania
v stanovenej lehote nezaslalo žiadne občianske zdtvženíe ani iná osoba.

Verejnou vyhláškou zo dťla 24.8.2022 spľávny orgán v súlade s $ 18 ods. 3 zákona č. 7l/t967
Zb. o spľávnom konaní vzĺení neskorších pľedpisov (ďalej len ,,spľávny poriadok") oznámil
všetkým účastníkom konania začatie spľármeho konania, naľiadil ústne pojednávanie spojené
s miestnym zisťovaním na deň 8.9.2022 a súčasne účastníkov konania upovedomil o ich právach
vsúvisiacichs$23ods. 1a$33ods.2správnehopoľiadku,tedaomožnostiuplatniťsisvoje
pripomienky a námietky k podkladom rozhodnutia, k spôsobu ich zistenía, prípadne navrhnúť
ich doplnenie.

Na miestnom zistbvaní za učasti zástupcu žiadateľa správny orgĺán preveril, či údaje uvádzané
žiadateľom v podanej žiadosti zodpovedajú skutkovému stavu veci ($ 32 ods. 1 správneho
poľiadku), či navrhovaný výľub dľevín podlieha vydaniu súhlasu podľa $ 47 ods. 3 zókona
a posúdil estetické a ekologické funkcie dľevín. Správny oľgán sĺám určuje rozsah a spôsob
zisťovania podkladov pre rozhodnutie, ktoľé je povinný vydať len na zák|ade zisteného
skutkového stavu veci a z vykonaných dôkazov. Spoločenská hodnota drevín sa uľčuje podľa
druhu drevín a ich vel'kosti (ako uvádzapríloha č. 36 vyhlášky MŽP sR č. 17ol202l Z. z.).

Konajúci orgán ochrany prírody pľi pľemeľaní obvodu kmeňov dľevín požadovaĺých na výrub
zistil dľobné dispľoporcie s údajmi uvádzanými v žiadosti, ktoľé následne zapracoval azástupca
Žiadateľa sa s nimi stotoŽnil. Na mieste bola v jednom pľípade konštatovaná viackmennosť
dľeviny, ktoru konajúci spľávny orgiĺn zaptacoval azästupca žíadateľa sa s ňou rovnako
stotožnil. Zfuoveň bolo zistene, že posunutie trasovania budúcej cyklotľasy nie je moŽné
z dôvodu jej umiestnenia pozdĺž existujúcej komunikácie spájajúcej obe mestské časti. Všetky
dľeviny navľhované na qýľub ľastú na mieste navrhovanej trasy cyklotľasy, čo bolo preukázané
predloŽenou stavebnou dokumentáciou. Dotknuté dľeviny navrhované na výrub ľastú v tesnej
blízkosti existujúcej cestnej komunikácie, preto odôvodnenie qfrubu priestoľovou kolíziou
s navrhovanou stavbou cyklotľasy možno považovať za opodstatnené.

Spľávny orgán určil spoločenskú hodnotu drevín podľa ich vzrastu, zdravotného stavu
aumiestnenia v zmysle $ 42 a pľíloh č.36 a38 vyhlášky MŽP SR č. 1,7ol202l Z. z. na764,19 €,
tj. zák|adná spoločenská hodnota uvedená vprílohe č. 36 vyhlášky bola násobená súčinom
priražkových indexov podl'a prílohy č. 38 vyhlášky (viď príloha rozhodnutia). Správny orgrín po
posúdení zdravotného stavu, ekologických a estetických funkcií dľevín konštatuje, že 39 ks
stromov a 3 kľovinaté skupiny rastuce narozl'rani cestrého telesa a poľných kultúr neplnia svoju
estetickú ani ekologickú funkciu. Vo väčšine pľípadov rastú jednotlivo vo veľkých
vzdialenostiach od seba, čím sa nedosahuje samotný efekt stľomoradia. Ak rastu blízko seba,
vytvĺĺľajú nekoordinované zhluky stľomov bez možnosti kvalitného rasfu a qývoja. Väčšina
shomov vykazuje ználmky prestarnutia alebo poškodenia, čím môže byť ohľozená pľemávka na
priľahlej komunikácii Jaľovce _ Rusovce. Náhľadná qýsadba mladých a identických stľomov,
ktoľá bude realizovaná formou stromoradia pozdiz novovybudovanej cyklotrasy, súčasný
nesúvislý poľast dostatočne esteticky ako aj ekologicky nahľadí.
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Podľa $ 48 ods. 7 zákona orgán ochľany prírody u|oži žiadateľovi v súhlase na výrub dľeviny
povinnosť, aby uskutočnil pľimeľanú nĺĺhľadnú výsadbu drevín na vopľed uľčenom mieste, a to
na náklady žíadateľa, upľednostňuje pritom geograficky pôvodné a tradičné druhy. Ak žiadateľ
nie je vlastníkom pozemku, na ktoľom sa náhľadná drevina vysadila, môŽe mu orgán ochľany
pľírody uloŽiť i staľostlivosť o ňu, najviac však na dobu tľoch rokov.

Správny oľgán uložil žiadateľoví povinnosť vysadiť 137 ks stromov druhu Acer campestre ako
predpestované dreviny I. kvalitatívnej kategórie zastanovených podmienok azabezpečenia
staľostlivosti o ne, pričom vychádzal zo žiadateľom predloženého návľhu 'Návľh 

nráhľadnej

výsadby" na pozemku s parc. č. KN-E 233 v k.ú Jaľovce, z }úlra 2022 vyptacovaného RNDr.
Petrom Kľempaským. Celková spoločenská hodnota drevín určených na nahľadnú výsadbu
predstavuje 36 866,7a €, čo koľešponduje s výškou spoločenskej hodnoty dľevín určených na
výrub a spoločenskej hodnoty drevín požadovaných na výrub. Správny oľgán povaŽuje náhradu
vyrúbaných dľevín vo výške ich spoločenskej hodnoty za dostatočnú náhĺadu, pričom ekologická
a estetická hodnota vysadených drevín sa zvýši ich zapojením sa v novovytvorenom stľomoradí.
Jedná sa o pôvodný domáci druh dreviny, ktorý je vzhľadom na stanovište, lokalitu, a vplyv
faktoľov pľostľedia pre danú lokalitu vhodný.

OUBA po uskutočnení správneho konania posúdil podany návrh na základe pľedložených
a obstaľaných podkladov, miestneho zisťovania, dokumentácie ochrany prírody a skutočného
stavu veci. V ľámci platného zékona č. 54312002 Z. z. o ochľane pľírody a kľajiny v znení
neskoľších predpisov, vyhlášky Ministerstva Životného prostredia Slovenskej republiky č.

l70l202l Z. z.kJorou sa vykonávazákoĺč).54312002 Z. z. o ochĺane pľíľody a kĺajiny a ďalších
súvisiacich pľedpisov na zál<|ade posúdenia ekologických a estetických funkcií drevín
s prihliadnutím na záujmy ochľany prírody a kĺajiny v Ĺtzemi, ako aj na jeho funkčné využitie
konajúci orgán ochľany prírody skonštatoval, že \^ýrub 39 ks drevín a 185 m' kľovitých porastov
na pozemkoch v zátbere budúcej stavby cyklotľasy v k.ú. Bratislava _ Jaľovce a k.ú. Bľatislava -
Rusovce je opodstatneným a odôvodneným prípadom na vydanie súhlasu na výrub dľevín podl'a

$ 47 ods. 3 zékona a je možné ho vykonď za doďržarlia podmienok uvedených vo výľoku
rozhodnutia. Správny orgán pľitom prihliadal na funkčné využitie pozemkov, ich priestoľové
moŽnosti a na funkcie drevín vpľiestoľe. Zároveíje však výrub týchto dľevín podmienený
vydaním stavebného povolenia na cyklotľasu, čĺm je zabezpeéená moŽnosť ich bezdôvodného
odstránenia. organ ochľany prírody považuje uloženú náhradnú výsadbu za primerani a
dostatočnú kompenzáciu za povolený výrub. Vysadené dľeviny budú okamžite plniť svoje
ekologické a estetické funkcie priamo v zasiahnutej lokalite, pričom sa pľedpokladá ich zvýšenie
po zapojení sa v stľomoľadí'

Nedodľžanie podmienok uľčených v rozhodnutí môže byt' dôvodom zmerLy vydaného
ľozhodnutia v zmysle $ 89 ods. 1 písm. a) zékona, ako aj dôvodom udelenia sankčného postihu
za priestupok podľa $ 92 ods. 1 písm. D az) zékona.

Vzhľadom na skutočnosti zistené v správnom konaní, oľgán ochľany prírody rozhodol tak, ako je
to uvedené vo výrokovej časti tohto ľozhodnutia.

1. Mapová situácia s drevinamivyznačenými na výrub
2. Spoločenská hodnota drevín - tabuľka

Pľílohy:
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Poučenie

Podl'a $ 53 a $ 54 zakona č. 7111967 Zb. o správnom konaní v zneĺí neskorších predpisov pľoti
tomuto rozhodnutiu moŽno podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa jeho oznämenia na okľesný
uĺad Bľatislava, odboľ staľostlivosti o životné prostľedie, Tomášikova 46, 832 05 Bľatislava
ďebo odovzdaním na poštovú prepľavu.
Zákonnosť tohto rozhodnutia môže bý' preskúmaná súdom ú po vyčeľpaní prípustných
riadnych opravných prostriedkov a nadobudnutí právoplatnosti.

Branislav
odboľu

Rozhodnutie okĺesného úradu Bľatislava, odboru starostlivosti o životné pľostredie, č. OU-BA-
o sZP 3 -2022 l l 028 67 - 7/P o s zo día 2 l .9 .2022 sa doručuj e :

1. Žiadateľovi: HL M SR Bratislava, Pľimaciálne nám. l, 8l4gg Bľatislava 1

2. Všetkým známrym aj neznámym právnickým afyzickým osobám, ktorých vlastnícke ptáva
alebo iné práva k pozemkom' na ktoých dreviny ľastú môžu bý rozhodnutím pľiamo
dotknuté, pľostľedníctvom verejnej vyhlášky.

Navedomie:
1. Mestská časť Bratislava _ Jaľovce, Palmová 1, 851 10 Bratislava 59 _ so žiadosťou

o zveľejnenie

2. Mestská časť BratisLava _ Rusovce, Vývojová 7, 85l 10 Bratislava 59 _ so Žiadostbu
o zverejnenie

Potvrdenie dátumu vyvesenia a zvesenia verejnej vyhlášlĺy:

Dátum vyvesenia: L\,oq "'LaLL. Dátum zvesenia:
Pečiatka a podpis:Pečiatka a podpis:

MEsTsKAGAsŤ o

1ľ't''''t|lJ{ľ'i{ľ^T'0'ľ^9F
ičô-,:óóáoĺoos' Dlc: 202091 085s
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