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Vec
O znám enie o začali správneho konania verejnou vyhláškou
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava ako príslušný cestný správny orgán podľa § 3
ods. (2) zákona č. 135/1961 Zb. o pozem ných kom unikáciách (cestný zákon) v znení neskorších
predpisov (ďalej len „cestný zákon"), podľa § 14 ods. (3) cestného zákona a podľa § 18 ods. (6)
vyhlášky č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva cestný zákon a podľa § 12 ods. (4) zákona č. 377/1990
Zb. o hlavnom m este Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov, v súlade s § 18
ods. (1) zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní ( správny poriadok) v znení neskorších predpisov
(ďalej len „správny poriadok“)

oznam uje začatie správneho konania verejnou vyhláškou

vo veci vydania povolenia na výrub a výsadbu drevín cestnej zelene do existujúcich štvorcov na
chodníku popri prejazdnom úseku cesty III/1082 ul. Pri starom letisku, pare.č. 568, k.ú. V ajnory, na
chodníku popri prejazdnom úseku cesty 111/1082 Roľnícka ul., parc.č. 566/1, 349/2, 3716/1, k.ú.
Vajnory v M estskej časti Bratislava - Vajnory, na chodníku popri miestnej kom unikácii II. triedy
Podkolibská ul. parc.Č. 21696/1, k.ú. V inohrady v M estskej časti B ratislava - Nové M esto a n a
chodníku popri miestnej kom unikácii 11. triedy M udroňova ul. parc.č. 2507/2, 2511, 2525,
2532/500, 21502, k.ú. Staré M esto v M estskej časti Bratislava Staré M esto.
D ňa 26.11.2018 bola doručená na oddelenie dopravy m agistrátu H lavného m esta SR
Bratislavy žiadosť zo sekcie správy kom unikácií, životného prostredia a stavebných činností
m agistrátu Hlavného m esta SR Bratislavy, vo veci vydania súhlasu n a výrub a výsadbu drevín
cestnej zelene, podľa predložených situácií a na základe „Posúdenia zdravom ého a statického stavu
drevín“, vypracovaného odborne spôsobilou osobou Ing. Evou Lalinskou, A rbor V itae Arboristika, s.r.o., R oyova 2, 831 01 Bratislava, z dôvodu nevyhovujúceho zdravotného stavu
drevín a ich prevádzkovej bezpečnosti.
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Celkový stav nižšie uvedených inventarizovaných drevín je priem erný až zlý, v m nohých
prípadoch havarijný. D reviny sú odum reté, postupne sa odlam ujú suché časti koruny z viacerých sú
len torzá. Tieto strom y ohrozujú bezprostredne svoje okolie.
Dreviny určené na výrub - špecifíkácía:
M estská časť Bratislava - Vajnory, ul. Pri Starom letisku č. 31, 50 a 35
Jugians regia (Orech kráľovský) č. l , pare. č. 568, k.ú. Vajnory: obvod km eňa 173 cm, drevina
je odum retá, postupne sa odlam ujú suché časti koruny, strom m á vážne poškodený kmeň, hnijúcu
práchnivú ranu od bázy km eňa až k hlavném u rozkonáreniu. Posledný kostrový konár je naklonený
nad kom unikáciu a s ohľadom na vyššie uvedené defekty ohrozuje bezpečnosť prem ávky. Strom
začína bjh’ rizikový a na danom m ieste bezprostredne ohrozuje bezpečnosť chodcov a prem ávku na
komunikácii.
Jugians regia (Orech kráľovský) č. 2, pare. č. 568, k.ú. V ajnory: obvod km eňa 97 cm, drevina
je odum retá, bez koruny a kostrových konárov, na stanovišti sa nachádza iba torzo strom u. Strom
začína byť rizikový a na danom m ieste bezprostredne ohrozuje bezpečnosť chodcov a prem ávku na
komunikácii.
Thuja sp. (Tuja) č. 3, pare. č. 568, k.ú. V ajnory: obvod km eňa 43 cm, drevina je odum retá, na
stanovišti sa nachádza iba torzo stromu. Strom bezprostredne neohrozuje bezpečnosť prem ávky na
ceste alebo chodníku, avšak v strom oradí nepôsobí esteticky.
M estská časť Bratislava —V ajnory, R oľnícka ul. č. 7, 374, 376 a oproti č. 219
Jugians regia (Orech kráľovský) č. 4, pare. č. 566/1, k.ú. V ajnory: obvod km eňa 89 cm,
drevina je odum retá, postupne sa odlam ujú je h o časti koruny, na báze km eňa a koreňoch sú
plodnice drevokazných húb. Strom začína byť rizikový a na danom m ieste bezprostredne ohrozuje
bezpečnosť chodcov a prem ávku na komunikácii.
Tilia cordata (Lipa m alolistá) č. 5, pare. č. 349/2, k.ú. V ajnory: obvod km eňa 103 cm, drevina
m á vážne poškodený km eň s rozsiahlou práchnivou dutinou od bázy km eňa až k hlavném u
rozkonáreniu, strom m á vážne narušenú stabilitu a aj stabilitu kostrových konárov. Strom začína
byť rizikový a n a danom m ieste bezprostredne ohrozuje bezpečnosť chodcov a prem ávku na
komunikácii.
Tilia cordata (Lipa m alolistá) č. 6, pare. č. 349/2, k.ú. Vajnory: obvod km eňa 170 cm, drevina
m á rozsiahlu otvorenú dutinu skrz celého km eňa od bázy až po hlavné rozkonárenie, okraje dutiny
sú zavalené kalusom , avšak stredová časť km eňa úplne ehýba. V zhľadom na rozsah poškodenia
km eňa strom u m ôže dôjsť k statickém u zlyhaniu - rozlom eniu koruny strom u. V hodný je zdravotný
rez a redukcia koruny strom u o 30- 40%.
Jugians regia (O rech kráľovský) č. 7, pare. č. 349/2, k.ú. V ajnory: obvod km eňa 86 cm,
drevina m á vážne poškodený km eň a kostrové konáre, na km eni je otvorená dutina, veľká hnijúca
rana, stabilita strom u a kostrových konárov je vážne narušená a m ôže dôjsť k zlom eniu konárov.
Strom začína byť rizikový a n a danom m ieste bezprostredne ohrozuje bezpečnosť chodcov
a prem ávku na komunikácii.
Jugians regia (O rech kráľovský) č. 8, pare. č. 3716/1, k.ú. Vajnory: obvod km eňa 172 cm,
drevina je odum retá, z väčšej časti sa jed n á už len o torzo s posledným konárom , koruna je
odstránená a n a celom km eni je výskyt plodníc drevokazných húb. Strom začína byť rizikový a na
danom m ieste bezprostredne ohrozuje bezpečnosť chodcov a prem ávku na komunikácii.

M estská časť Bratislava - Nové M esto, Podkolibská ul. č. 18
Jugians regia (Orech kráľovský) č. 9, pare. č. 21696/1, k.ú. V inohrady: obvod km eňa 119 cm,
drevina bola v m inulosti dekapitovaná z dôvodu zásahu do trolejového vedenia a bola mu
odstránená takm er celá koruna. V eľké rezné rany sa nikdy úplne nezacelili. K ostrové konáre
a miesto sekundárneho vetvenia je úplne vyhnité, drevo je degradované do rozsiahlych otvorených
dutín. Stabilita strom u je výrazne oslabená, hrozí bezprostredné vylom enie ram ien. Strom začína
byť rizikový a n a danom m ieste bezprostredne ohrozuje bezpečnosť chodcov a prem ávku na
komunikácii.
M estská časť Bratislava - Staré M esto, M udroňova ul.
C arpinus betulus „Fastigiata“ (Hrab obyčajný) č. 10, pare. č. 2525, k.ú. Staré Mesto: obvod
km eňa 27 cm, drevina je odum retá a postupne sa odlam ujú suché časti koruny. Strom bezprostredne
neohrozuje bezpečnosť chodcov a prem ávku n a kom unikácii, avšak je nevhodné a neestetické, aby
boli takéto stromy ponechané na stanovišti.
C arpinus betulus „Fastigiata“ (Hrab obyčajný) č. 11, pare. č. 2525, k.ú. Staré M esto: obvod
km eňa 29 cm, drevina je odum retá a postupne sa odlam ujú suché časti koruny. Strom bezprostredne
neohrozuje bezpečnosť chodcov a prem ávku n a kom unikácii, avšak je nevhodné a neestetické, aby
boli takéto strom y ponechané na stanovišti.
C arpinus betulus „Fastigiata“ (H rab obyčajný) č. 12, pare. č. 2525, k.ú. Staré M esto: obvod
km eňa 26 cm, drevina je odum retá a postupne sa odlam ujú suché časti koruny. Strom bezprostredne
neohrozuje bezpečnosť chodcov a prem ávku n a kom unikácii, avšak je nevhodné a neestetické, aby
boli takéto strom y ponechané na stanovišti.
R obinia pseudoaeaeía „U m braculifera“ (Agát biely) č. 13, pare. č. 2532/500, k.ú. Staré Mesto:
obvod km eňa 75 cm, drevina je odum retá a postupne sa odlam ujú suché časti koruny. Strom
bezprostredne neohrozuje bezpečnost' chodcov a prem ávku na kom unikácii, avšak je nevhodné
a neestetické, aby boli takéto strom y ponechané na stanovišti,
R obinia pseudoacacia „U m braculifera“ (A gát biely) č. 14, pare. č. 21502, k.ú. Staré Mesto:
obvod km eňa 69 cm, daný kultivar je nepodarená genetická m utácia agátu, ktorá sa vrúbľuje do
podpníka bežného agýáta bieleho. N aštiepené časti sa neprirodzene vetvia a vzniká tak hustá koruna
plná tlakových vetvení. K eď koruna prerastie do väčších rozm erov, m iesto rozkonárenia váhu a tlak
konárov neunesie a tie sa začnú vylamovať. Strom y sa m usia pravidelne kontrolovať a koruny
redukovať, aby neprichádzalo k výlomom.
R obinia pseudoacacia „U m braculifera“ (A gát biely) č. 15, pare. č. 2507/2, k.ú. Staré Mesto:
obvod km eňa 66 cm, drevina je odum retá a postupne sa odlam ujú suché časti koruny. Strom
bezprostredne neohrozuje bezpečnosť chodcov a prem ávku na kom unikácii, avšak je nevhodné
a neestetické, aby boli takéto strom y ponechané na stanovišti.
Carpinus betulus „Fastigiata“ (Hrab obyčajný) č. 16, pare. č. 2512, k.ú. Staré Mesto: obvod
km eňa 32 cm , drevina m á preschnutú korunu, poškodené, alebo čiastočne odum reté term inálne
výhony. Strom bezprostredne neohrozuje bezpečnosť chodcov a prem ávku na kom unikácii, vhodný
je zdravotný rez strom ov, odstránenie odum retých častí koruny
C arpinus betulus „Fastigiata“ (H rab obyčajný) č. 17, pare. č. 2511, k.ú. Staré Mesto: obvod
km eňa 32 cm, drevina m á preschnutú korunu, poškodené, alebo čiastočne odum reté term inálne
výhony. Strom bezprostredne neohrozuje bezpečnosť chodcov a prem ávku na kom unikácii, vhodný
je zdravotný rez stromov, odstránenie odum retých častí koruny

Robinia pseudoacacia „U m braculifera“ (Agát biely) č. 18, pare. č. 21502, k.ii. Staré Mesto:
obvod km eňa 101 cm, drevina je už iba torzo km eňa bez koruny. Strom bezprostredne neohrozuje
bezpečnosť chodcov a prem ávku na kom unikácii, avšak je nevhodné a neestetické, aby bol takýto
strom ponechaný na stanovišti.
R obinia pseudoacacia „U m braculifera“ (A gát biely) č. 19, pare. č. 2507/2, k.ú. Staré Mesto:
obvod km eňa 62 cm, drevina m á vyklonený konár nad cestu, ktorý m ôže pri nepriaznivých
poveternostných podm ienkach zlyhať a vylom iť sa. Zároveň je nevhodné a neestetické, aby bol
takýto strom ponechaný na stanovišti.
Sophora japonica (Sofora japonská) č. 20, pare. č. 21502, k.ú. Staré M esto: obvod km eňa 63
cm, drevina m á viacnásobne vážne poškodený kmeň. V spodnej časti nad bázou km eňa má
pozdĺžnu ranu siahajúcu do výšky približne I,Om nad zem ou, v strednej časti km eňa sa odlupuje
kôra. Strom m á celkovo výrazne zníženú vitalitu, preschnutú korunu so značným podielom suchých
konárov. O dporúča sa zdravotný rez a redukcia koruny o 20%.
Dreviny určené na výsadbu ~ špecifikácia:
M estská časť Bratislava - V ajnory, ul. Pri Starom
Jugians regia (Orech kráľovský)
Jugians regia (Orech kráľovský)
.Jugians regia (Orech kráľovský)

letisku

č. 1, pare. č. 568, k.ú. Vajnory,
č. 2, pare. č. 568, k.ú. Vajnory,
č. 3, pare. č. 568, k.ú. Vajnory,

M estská časť Bratislava - V ajnory, R oľnícka ul.
Jugians regia (Orech kráľovský) č. 7, pare. č. 349/2, k.ú. Vajnory,
Jugians regia (O rech kráľovský) č. 8, pare. č. 3716/1, k.ú. Vajnory,
Tilia cordata (Lipa m alolistá) č. 5, pare. č. 349/2, k.ú. Vajnory,
M estská časť Bratislava - Nové M esto, Podkolibská ul. č. 18
R obinia pseudoacacia „Frisia“ (Agát biely) č. 9, pare. č. 21696/1, k.ú. Vinohrady,
M estská časť Bratislava - Staré M esto, M udroňova ul.
G leditsia triacanthos „Skyline“ č. 10, pare. č. 2525, k.ú. Staré Mesto,
G leditsía triacanthos „Skyline“ č. 11, pare. č. 2525, k.ú. Staré M esto,
G leditsia triacanthos „Skyline“ č. 12, pare. č. 2525, k.ú. Staré M esto,
G leditsia
Gleditsia
Gleditsia
Gleditsia
G leditsia

triacanthos
triacanthos
triacanthos
triacanthos
triacanthos

„Skyline“
„Skyline“
„Skyline“
„Skyline“
„Skyline“

č.
č.
č.
č.
č.

13, pare.
14, pare.
15, pare.
18, pare.
19, pare.

č. 2532/500, k.ú. Staré M esto,
č. 21502, k.ú. Staré M esto,
Č. 2507/2, k.ú. Staré M esto,
č. 21502, k.ú. Staré M esto,
č. 2507/2, k.ú. Staré M esto,

Podľa § 33 ods. 2 správneho poriadku m áte m ožnosť pred vydaním rozhodnutia vyjadriť sa
k jeho podkladu i spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhnúť jeho doplnenie písom ne, alebo osobne.
Svoje pripom ienky, alebo nám ietky k výrubu a výsadbe vyššie uvedených drevin cestnej zelene na
územ í Bratislavy, si m ôžete uplatniť najneskôr do 5 pracovných dni odo dňa doručenia tohto
oznám enia. V prípade zastupovania účastníka konania inou osobou je potrebné predložiť písom nú
plnú m oc s overeným podpisom toho účastníka konania, ktorý sa dal zastupovať.

Do podkladov m áte m ožnost' nahliadnuť n a M agistráte hl. m esta SR Bratislavy, oddelení
dopravy v pondelok od 09.00h. do 17.00H, v utorok, stredu, štvrtok od 09.00h. do 15.00h.
a v piatok od 09.00h. do 14.00h. V prípade, že sa v stanovenej lehote nevyjadríte, na neskoršie
uplatnené pripom ienky alebo nám ietky sa neprihliadne a cestný správny orgán rozhodne na základe
žiadosti, získaných podkladov a nam i zistených skutočností.

Ing. arch. M atúš Vallo
prim átor

za Ing. Rastislav G om bala

Príloha; situácia s vyznačeným i drevinam i určeným i na výrub

Rozdeľovník:
O znám enie sa doručí:
- účastníkom konania verejnou vyhláškou:
1. H lavné mesto SR Bratislava, oddelenie správy komunikácií, Prim aciálne nám. I, 814 99
Bratislava
2. vlastníkom susediacich pozem kov a stavieb, ak ich vlastnícke, alebo iné práva m ôžu byť
tým to rozhodnutím priam o dotknuté
- dotknutým orgánom:
1.
2.
3.
4.
5.

M estská časť Bratislava - N ové M esto, Junácka 1, 832 9 1 Bratislava,
M estská časť Bratislava - Staré M esto, V ajanského nábrežie 3, 814 21 Bratislava,
M estská časť B ra tisla v a -V a jn o ry , Roľnícka 109, 831 07 Bratislava,
M agistrát hlavného m esta SR Bratislava - oddelenie správy kom unikácií,
M agistrát hlavného m esta SR Bratislava - oddelenie životného prostredia a mestskej zelene,

- n a vedomie:
1. H lavné mesto SR Bratislava, Prim aciálne nám. 1, 814 99 Bratislava,
D oručuje sa so žiadosťou o vyvesenie vvhláškv na úradnej tabuli:
1. H lavné m esto SR Bratislava, Prim aciálne nám. 1, 814 99 Bratislava

Potvrdenie dátum u vyvesenia a zvesenia verejnej vyhlášky:

D átum vyvesenia :

D átum zvesenia:

Pečiatka a podpis:

Pečiatka a podpis:

