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Q Ío rozhodnutie nadobudiovoD aínosfdňa

NašeČislo Vybavujellinka6768/36194/201 8IDŽVIBöe BÖlcskeiováEva, Mgr.159246224
MestskáčasťBratislavaStaréMesto, ako príslušnýsprávnyorgánŠtátnejsprávyv prvom stupni voveciach ochrany prírodypodía 69 ods. I písm.d) a h) zákonač. 543/2002 Z. z. o ochrane prírodya krajinyv znenl neskoršíchpredpisov (ďalej len „zákon“),v súlade s Čl. 69 ods. 2 písm.a) ŠtatútuhlavnéhomestaSlovenskej republiky Bratislavy, na základežiadostiMestskej časti Bratislava — NovéMesto, so sídlomJunácka1, 832 91 Bratislava v zastúpeníIng. arch. ĽudmilouSaudreau zo spoločnostiSD architects,s.r.o. so sídlomJedenásta9, 831 01 Bratislava, v súlades 46 zákonač. 7111967 Zb. o správnomkonanív zneníneskoršíchzmien a doplnkov (ďalej len „správnyporiadok“)a podľa 47 ods. 3 zákona,vydáva

súhlas

žiadatel‘ovina výrub I ks dreviny rastúcej na pozemku parc. Č. 13698/32 v k.ú. Novémesto (Vihorlatskáulica v Bratislave) v celkovej spoloČenskej hodnote dreviny 2818,80 :

Spoločenská PrirážkovéindeXy SpoločenskáhodnotaP.Č. Druh dreviny Obvod kmeňa hodnota I 2 6 upravená
1 Populus nigra ltalica 249 cm 2349 € 1,0 0,8 1,5 2818,80€Celkováspoločenskáhodnota dreviny 281 8,80

 ak ide o krátkovekédreviny,
 ak ide o dlhovekédreviny,
 ak je drevina odumretá,

0,4  ak je drevina poškodenáalebo je mým spósobomzníženájej fyziologickáhodnota
V rozpáti nad 60% (ťažképoškodenie),0,6  ak je drevina poškodenáalebo je mým spósobomzníženájej fyziologickáhodnotav rozpátl 26  60% (stredné poškodenie),0,8  ak je drevina poškodenáalebo je mým spÖsobom zníženájej fyziologickáhodnotav rozpátf 11  25% (slabépoškodenie),0,6  ak je jednoznačne preukázaný nepriaznivý vplyv dreviny na statiku objektov abudov alebo drevín a ohrozenie prevádzkyschopnosti inžinierskych síetI,zatienenie nad hodnoty povolené normami a spÓsobenie nadmeme] vlhkostiobytných a mých objektov0,8  ak ide o drevinu z náletualebo výmladkov a ak jej výskyt nie je v súlade Svyužlvanímkonkrétne]plochy územia,1,4  ak jde o dreviny v parkoch, verejných sadoch a záhradách,v stromoradiachalebo ak sú súčasťouhistorických jadier miest a centrálnychmestských zón,1,5  ak predstavujú taxóny a taXonoidy (druhy a ich premenlivé formy) gul‘ovitého,previsnutého a vertikálnehotvaru a taXónys odlišnosťouv tvare a farbe Iistov a
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farbe kvetov, alebo vzácnez hľadiskaintrodukcie, pomaly rastůce a zakrslé, alebotaxonomicky a geograficky vzácne
Spoločenskáhodnota drevínv zmysle 48 zákonaČ. 543/2002 Z.z. o ochrane prirody a krajiny bota vypočítanápodľa 36 a priloh Č.33 a 35 vyhláškyč. 24/2003 Z. z. ktorou sa vykonávazákonČ. 54312002 Z.z. o ochrane prirody a krajiny.

aI. podřa 82 ods 12 zákonaurčuje bližšiepodmienky vykonania výrubu, zabezpečujúceochranuprírodya krajiny:
Výrub dreviny žiadateľvykoná:a) po nadobudnuti právoplatnostitohto rozhodnutia,b) prednostne v mimovegetačnom obdobít.j. vtermíneod 30. septembra do 31. marca, v prípadevýrubu drevínvo vegetačnom obdobíje možnévýrub vykonaťaž po vypracovaníodbornéhoornitologickéhoposudku alebo mom jednoznačnom preukázanítoho, žena drevine určenej na výrubnehniezdi chránený druh, a po jeho doručenína orgánochrany prírody.V prípade,žesa na drevinebude nachádzaťchránený druh živočícha,je potrebnépred výrubom požiadaťMinisterstvo životnéhoprostredia SR o výnimku z ochrany,c) najneskárdo dvoch rokov od nadobudriutia právoplatnostitohto rozhodnutia.

II. v súlades 48 ods. I zákonaukladáfinančnúnáhradu:
Žiadatef1) je povinný pred realizáciouvýrubu dreviny uhradiťfinančnúnáhraduza povolený výrub dreviny:a) 1832,22 na účetmestskej časti BratislavaNovéMesto čísloSK 08 5600 000 000 1800347007,variabilný symbol 6480032520b) 986,58 € na účetHlavnéhomesta Slovenskej republiky Bratislava čísloSK83 0900 0000 0050 27412964, variabilný symbol 1622292200,2) doručína Miestrty úradmestskej časti BratislavaStaréMesto doklad o zaplatenífinančnej náhrady predrealizáciouvýrubu drevín.
Spoločenskáhodnota dreviny v zmysle 48 zákonaČ. 543/2002 Z.z. o ochrane prírodya krajiny bolavypočítanápodl‘a 36 a prílohČ. 33 a 35 vyhláškyč. 24/2003 Z. z. ktorou se vykonávazákonČ. 543/2002Z.z. o ochrane prirody a krajiny.

Všeobecnéustanovenia:1) Osobitnépredpisy ako aj ostatnéustanovenia zákonaostávajúvydanímsúhlasu nedotknuté.2) V prípadedčvodovuvedených v 89 zákonamÖžemestskáČasťsúhlaszrušiťalebo zmeniť.3) Nesplnenie povinnosti, uloženejorgánomochrany prírodya krajiny v súhlasena výrub dreviny, je možnésankcionovaťv zmysle 90 zákona.



ODÓVODNENIE

Dňa 17.04.2018 požiadalaMestskáčasťBratislava — NovéMesto, so sídlomJunácka1, 832 91Bratislava, o vydanie súhlasu na výrub dreviny rastúcej ria pozemku parc. č. 13698/32 v k.ú. Novémesto(Vihorlatskáulica v Bratislave) z clÓvodu plánovanejrevitalizáciedetskéhoihriska.
PodľazákonaČ. 145/1 995 Z. z. o správnychpoplatkoch v zneníneskorŠíchpredpisov sana žiadateľavzťahujeoslobodenie od platby správnehopoplatku.
Podľavýpisu z listu vlastnictva Č. 2382 vlastníkompozemku parc. Č. 13698/32v k.ú. NovéMesto jeHlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, So sídlomPrimaciálnenámestie1, 814 99 Bratislava 1.Žiadaterpredložilsprávriemuorgánusúhlasvlastníka,a tým splnil svoju povinnosťvyplývajůcu Z ustanovena47 ods. 3 zákona.
V súlades ustanoveniami 82 ods. 7 zákonasprávnyorgánzverejnil na svojej internetovej stránkeiriformáciuo začatísprávnehokonania vo veci žiadosti o vydanie súhlasu na výrub dreviny rastúcej napozemku parc. Č. 13698/32 v k.ú. NovéMesto (Vihorlatskáulice v Bratislave) z dóvodupraskliny a hnilobykmeřia a v súvislosti s plánovanourealizácioustavebných prác.
Občianskezdruženie, ktorépodľa 82 ods. 6 zákonaformou predbežnejžiadostipísomnepožiadaloorgánochrany prírodyo úČasťv bližšienešpecifikovaných správnychkonaniach (obČianske združenieHradSlavín,doručovacia adresa Sabina Barborjak, Studenohorská50, 841 03 Bratislava, občianske združeniaNádejpre Sad Janka Kráľa,doruČovacia adresa MVSZOPK, Godrova 3/b, 811 06 Bratislava, občianskezdruženieBratislavské regionálneochranárskezdruženie,Šancové96, 831 04 Bratislava, Mestský výborSlovenskéhozvázuochrancov prlrody a krajiny, Godrova 3ib, 811 06 Bratislava 1, ObČianska iniciatívazazachovanie životnéhoprostredia v Starom Meste, Bjčmsonova2, 811 05 Bratislava), je úČastníkomtohtokonariia, ak podľa 82 ods.3 zákonapísomnealebo elektronicky potvrdísvoj záujembyťúčastnlkomv tomtosprávnomkonaní.Potvrdenie musíbyťdoručenéna Miestny úradmestskej Časti BratislavaStaréMesto, a tov lehote do 5 pracovných dníod zverejnenia tejto informácie.
V stanovenej lehote v súlades ustanoveniami 82 ods. 3 zákonaelektronicky potvrdilo svoj záujembyťúčastnikomv tomto správnomkonaníobčianske združenieNádejpre Sad Janka Kráľa,doručovaciaadresa MVSZOPK, Godrova 3/b, 811 06 Bratislava.ObČianske združenie Nádejpre Sad Janka Kráľazároveňpožadovalo zaslanie podkladov predvydanímrozhodnutia.Nakoľko všetci účastnícikonania malímožnosťnahliadnuťdo spisu pred miestnou ohliadkouspojenou s ústnym pojednávaním,počas nej a dva stránkovédni po nej, zasielanie podkladov rozhodnutiaúčastníkomkonania a zúČastneným osobámby bob v rozpore s ustanoveniami 3 ods. 4 správnehozákona,preto tejto požiadavkesprávnyorgánnevyhovel.
Nakorko žiadosťneobsahovala náležitostipotrebnépre vydanie súhlasu na výrub drevín,správnyorgánvyzval žiadateľana ich doplnenie a konanie rozhodnutímČ. 6768/223891201 8/DŽV/BÖeprerušil.Žiadateľpožadovanénáležitostiv stanovenom termínedoplnil.
Na základe žiadosti bola na deň 07.08.2018 zvolaná miestna ohliadka spojená s ústnympojednávaním,ktorej sa zúčastnilsplnomocnený zástupcažiadateľa Ing. arch. ĽudmiľaSaudreau.Na miestnej ohbiadke bob zistené, žeposudzovanádrevina Popubus nigra italica rastie v areábidetskéhoihriska, ktorésa márevitalizovať.Obvod stromu meraný vo výške 130 cm je 249 cm. Drevina jestaršieho veku. V minulosti mela orezávanékonáre. V spodnej časti kmeňa vyrastajú nové výhonky.



Zdravotný stav dreviny je primeraný veku a prostrediu v ktorom rastle. V čase konania miestnej cneboli na drevine viditetnéznámkypoškodenia.Zástupcažiadateľasa so správnymorgánomdohodli, žev lehote do 7 dníOd konania miestnej ohliadky doručísprávnemuorgánufytopatologický posudok a projektna obnovu ihriska.

PO preskúmanížiadostia zisteni z miestnej ohliadky správnyorgánkonštatuje:
Posudzovanádrevina Populus nigra ‘ltaIicarastie v areálieXistujúcehodetskéhoihriska, na ktoréhoplánovanúobnovu bol vypracovaný projekt „Revitalizáciadetského ihriska Mierovákolónia“. Súčasťouprojektu je aj výkres s názvom„Situácia— návrh“,z ktorého je zrejmé, že posudzovanádrevina rastlev priamom záberespevnenej plochy — chodníka,ktorý bude spájaťjednotlivé hracie prvky a Časť kmeňas veľkoučasťoukoruny sa nachádzajúv záberehracieho prvku — sieťovejpyramidy. Pri inštaláciiprvkovdetskéhoihriska musia byťsplnenétechnickénormy STN EN 1176. Dóležitáv tejto súvislostije požiadavkana vel‘kosťpriestoru. PodFa STN EN 1176 — I sa minimálnypriestor skladá:a) z priestoru, ktorý zaberázariadenie, b) voľnéhopriestoru, ktorý predstavuje používatefaa jeho pohyb, c) priestoru pádua plochynárazu.Zachovanie dreviny by bob v rozpore s dodržanímuvedenej normy. Na posudzovanú drevinu bolvypracovaný Ing. Andrejom Bielčikom vo februári2018 fytopatologický posudok. Na základetohto posudkuako aj na základezisteníz miestnej ohliadky možnokonštatovať,žedrevina je zdravotne a kondičnemiemepo kubminačnom bode a na svojom stanovištidosiahla rastovémaximum. Koruna stromu vysoko prevyšujeokolitú zástavbu,v dósledku čoho zachytávanáporsilných severozápadných vetrov a pri tom sa značnevychyľujedo strany. Z hľadiskabezpečnosti nie je vhodnáprítomnosťtakýchto mohutných pyramidálnychtopoľovv priestore zvýšeného pohybu deu.
Na základevšetkých uvedených skutočnostípovažujesprávnyorgánvýrub dreviny za opodstatnenýa určil primeranúfinančnúnáhraduvo výške spobočenskej hodnoty drevínv zmysle 48 zákona.

• Podľavzrastu, stavu a umiestnenia dreviny, overených správnymorgánom,boIs podľa 36 a prílohČ. 33 a 35 vyhláškyČ. 2412003 Z. z., ktorou sa vykonávazákonČ. 543/2002 Z. z. o ochrane prírodya krajiny,určenáspoloČenská hodnota dreviny povolenej týmto rozhodnutímna výrub 2818,80 €. *

Drevina rastle v území,na ktorésa vzťahuje1. stupeňochrany v rozsahu 12 zákona,kde výrubdrevínnie je Činnosťou zákonom zakázanou.Výrub dreviny nie je podl‘azákona v rozpore s územnou anidruhovou ochranou.
Toto rozhodnutie bob vydané minimálnepo uplynutídvoch stránkových dníodo dňa konaniamiestnej ohliadky spojenej s ústnym pojednávaním.V týchto dňoch bob všetkým úČastníkom konaniaumožnenénazrieťdo spisu, vyjadriťsa k podkladom rozhodnutia I k spÖsobu ich zistenia.
Vzhľadomna skutočnosti zistenév správnomkonaní,mestskáčasťBratislavaStaréMesto rozhodlatak, ako je to uvedenévo výrokovej Časti tohto rozhodnutia.



POUČENIE

PodFa 53 zákonaČ. 71/1967 Zb. o správnomkonaníproti tomuto rozhodnutiu možno podaťodvolanie v lehote 15 dníodo dňa doruČenia rozhodnutia podanímna miestnom úrade Mestskej ČastiBratislavaStaréMesto, Vajanskéhonábr.3, 814 21 Bratislava. Toto rozhodnutie je preskúmateľnésúdompo vyčerpaníriadnych opravných prostriedkov.
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DoručujeSa:Miestny úradmestskej Časti Bratislava — NovéMesto, Junácka1, 832 91 Bratislava,Ing. arch. ĽudmilaSaudreau, SD architects, s.r.o. ‚ Jedenásta9, 831 01 Bratislava,Nádejpre Sad Janka Kráľa,doruČovacia adresa MVSZOPK, Godrova 3/b, 811 06 Bratislava,
Na vedomie:Hlavněmesto Slovenskej republiky Bratislava, Primaciálnenámestie1, P. O. Box 192, 814 99 Bratislava 1,Krajský pamiatkový úrad Bratislava, Leškova17, 811 04 Bratislava,SIŽP — lnšpektorátživotnéhoprostredia Bratislava, odbor inšpekcieochrany prírodya krajiny, Jeséniova17, 831 01 Bratislava.


