MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA – RAČA
Kubačova 21, 831 06 Bratislava 35
Číslo: 12161/285/2018/ŽP r

Bratislava: 17.07.2018

R O Z H O D N U T I E
Mestská časť Bratislava–Rača, ako príslušný orgán štátnej správy v prvom stupni
vo veciach ochrany drevín podľa § 69 ods. 1 písm. a), d) a f) zákona č. 543/2002 Z.z.
o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov a v súlade s § 30 zákona
SNR č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste SR Bratislave a v zmysle čl. 69 ods. 2 Štatútu hlavného
mesta SR Bratislavy v znení jeho dodatkov na základe žiadosti spol. B. D. Rača, s.r.o.,
Drieňová 1H, 821 01 Bratislava (ďalej len „žiadateľ“) zo dňa 04.04.2018, podľa § 47 ods. 3
a § 48 ods. 1 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
(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 drevín, ktoré rastú na pozemkoch registra „C“ par. č. 4784/144 a 4784/260
k.ú. Rača, ktoré sú vo vlastníctve žiadateľa, v rozsahu podľa nasledujúcej tabuľky:
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Názov dreviny
slivka mirabelka
(Prunus domestica
subsp. Syriaca)
slivka mirabelka
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subsp. Syriaca)
topoľ kanadský
(Populus x canadensis)
topoľ kanadský
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index
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A.

topoľ kanadský
(Populus x canadensis)
topoľ
(Populus sp.)
vŕba
(Salix sp.)
vŕba
(Salix sp.)
vŕba
(Salix sp.)
vŕba
(Salix sp.)
vŕba
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vŕba
(Salix sp.)
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259

-

-

2672

52

-

-

599

58

-

-

41

-

57

1,4

2020,03

0,9
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0,8 0,9

-

298,80

-

-

599
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do
2,5

-

496,80
20674,58

Súhlas sa vydáva na dobu určitú do 31.12.2021.
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552
30863,00

0,6 0,9
-

-

0,9

A. 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. Pred samotným výrubom stromov nachádzajúcich sa popri ulici Pri Šajbách zabezpečiť
entomologický prieskum zameraný na xylofágne druhy chránených chrobákov.
3. Výrub drevín sa uskutoční po nadobudnutí právoplatnosti tohto rozhodnutia,
po nadobudnutí právoplatnosti stavebného povolenia na stavbu „Komplex
polyfunkčných budov Rendez Vous“ a až po vyznačení výrubu drevín, ktoré sú
predmetom súhlasu orgánom ochrany prírody podľa § 47 ods. 8 zákona.
4. Výrub drevín bude realizovaný v období vegetačného pokoja (t.j. 1. október –
31. marec).
5. 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. Drevná hmota z vyrúbaných drevín a krovín bude zhodnotená
alebo zneškodnená mimo uvedenej lokality.
6. Žiadateľ písomne oznámi konajúcemu správnemu orgánu (Mestská časť Bratislava–
Rača, oddelenie životného prostredia) zámer uskutočniť výrub najmenej 5 dní vopred
spolu s uvedením dátumu začatia realizácie výrubu ako aj zaslaním výsledkov
entomologického prieskumu z bodu 2.
B. V súlade s § 48 ods. 1 zákona ukladá žiadateľovi:
1. uskutočniť v termíne do 36 mesiacov od začatia realizácie výrubu, najneskôr však
do 31.12.2021 na svoje náklady primeranú náhradnú výsadbu na pozemkoch registra
„C“ par. č. 4784/144 a 4784/260 k.ú. Rača v rozsahu 53 ks stromov a 325 m2 krovitých
porastov, z toho:
 6 ks listnatých stromov druh Tilia cordata, s podmienkou, že budú
so zapestovaným koreňovým balom s obvodom kmeňa 21 – 25 cm meraným
vo výške 100 cm nad zemou
 7 ks listnatých stromov druh Acer campestre 'Elsrijk', s podmienkou, že budú
so zapestovaným koreňovým balom s obvodom kmeňa 21 – 25 cm meraným
vo výške 100 cm nad zemou
 7 ks listnatých stromov druh Acer rubrum, s podmienkou, že budú
so zapestovaným koreňovým balom s obvodom kmeňa 21 – 25 cm meraným
vo výške 100 cm nad zemou
 1 ks listnatého stromu druh Platanus acerifolia, s podmienkou, že bude
so zapestovaným koreňovým balom s obvodom kmeňa 21 – 25 cm meraným
vo výške 100 cm nad zemou
 12 ks listnatých stromov druh Betula pendula, s podmienkou, že budú
so zapestovaným koreňovým balom s obvodom kmeňa 21 – 25 cm meraným
vo výške 100 cm nad zemou
 4 ks listnatých stromov druh Abies alba, s podmienkou, že budú
so zapestovaným koreňovým balom s obvodom kmeňa 21 – 25 cm meraným
vo výške 100 cm nad zemou
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 16 ks listnatých stromov druh Pinus nigra, s podmienkou, že budú
so zapestovaným koreňovým balom s obvodom kmeňa 21 – 25 cm meraným
vo výške 100 cm nad zemou
 75 m2 listnatých krov druh Sorbus aucuparia s výškou do 100 cm
 70 m2 krov druh Pinus mugo s výškou do 100 cm
 180 m2 listnatých krov druh Cotoneaster dammeri s výškou do 100 cm
2. Vysadené dreviny ukotviť kolovou konštrukciou.
3. Doručiť na konajúci správny orgán doklad o vykonaní náhradnej výsadby do 30 dní
od jej realizácie.
V š e o b e c n é

u s t a n o v e n i a

Z dôvodov uvedených v § 89 zákona môže konajúci správny orgán na návrh alebo
z vlastného podnetu tento súhlas zmeniť alebo zrušiť.
Osobitné predpisy, ako aj ostatné ustanovenia zákona zostávajú vydaním tohto súhlasu
nedotknuté.

O d ô v o d n e n i e
Listom doručeným Mestskej časti Bratislava-Rača dňa 04.04.2018 požiadal žiadateľ
o vydanie súhlasu na výrub stromov a krovitých porastov, ktoré rastú na pozemkoch
registra „C“ par. č. 4784/144 a 4784/260 k. ú. Rača, druh pozemku ostatné plochy. Ako dôvod
pre uskutočnenie výrubu žiadateľ uviedol: „Dôvodom výrubu drevín je príprava predmetných
pozemkov pre plánovanú výstavbu“.
K žiadosti žiadateľ priložil:
- výpis z listu vlastníctva č. 9725;
- kópiu katastrálnej mapy so zakreslením drevín, ktorých sa žiadosť o výrub týka;
- dendrologický posudok drevín rastúcich na pozemkoch registra „C“ par. č. 4784/260
a 4784/144 k.ú. Rača;
- špecifikáciu drevín;
- vyjadrenie Okresného úradu Bratislava, odboru starostlivosti o životné prostredie, oddelenia
ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia č. OU-BA-OSZP32017/007218/JUD zo dňa 23.01.2017 vydané podľa § 9 ods. 2 písm. b) zákona;
- doklad o zaplatení správneho poplatku vo výške 100,00 € a projektovú dokumentáciu pre
zmenu územného rozhodnutia.
Podľa dendrologického prieskumu priloženého k žiadosti bolo celkovo na území
zinventarizovaných 36 ks stromov a 28 m2 krov, predmetom žiadosti o výrub sú len dreviny
s obvodom kmeňa nad 40 cm meraným vo výške 130 cm nad zemou, t.j. 28 ks drevín a už
uvedené zinventarizované krovité porasty.
V súlade s § 3 ods. 6 správneho poriadku a v zmysle § 82 ods. 7 zákona oznámila
Mestská časť Bratislava–Rača, ako príslušný prvostupňový orgán vo veciach ochrany drevín
(ďalej len „MČ“) dňa 09.04.2018 začatie správneho konania na úradnej tabuli správneho
orgánu ako aj na internetovej stránke MČ. Zároveň bolo oznámené fyzickým osobám,
občianskym iniciatívam alebo právnickým osobám, ktorým postavenie účastníka konania
vyplýva z osobitného predpisu, združeniam s právnou subjektivitou, ktorých predmetom
činnosti je najmenej jeden rok ochrana prírody a krajiny a ktorí spĺňajú podmienky ustanovené
v § 82 ods. 3 zákona, že záujem byť účastníkom konania môžu doručiť orgánu ochrany drevín
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písomne alebo elektronicky v lehote do 17.04.2018. MČ listom č. 6206/285/2018/ŽP-GUL
zo dňa 18.04.2018 nariadila ústne pojednávanie spojené s miestnou obhliadkou na 25.04.2018.
Ústne pojednávanie spojené s miestnou obhliadkou sa uskutočnilo za účelom objasnenia
a preverenia skutkového stavu 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.
Občianske združenie Nádej pre Sad Janka Kráľa potvrdilo záujem byť účastníkom
v správnom konaní elektronickým podaním, doručeným MČ dňa 17.04.2018. Do správneho
konania vo veci žiadosti žiadateľa sa prihlásili v zákonnej lehote.
Združenie domových samospráv (ďalej len „združenie“) potvrdilo záujem byť
účastníkom v správnom konaní elektronickým podaním, doručeným MČ dňa 21.04.2018.
Napriek tomu, že podanie bolo doručené po lehote, ktorá uplynula 17.04.2018, má združenie
v uvedenom konaní postavenie účastníka, keďže toto postavenie získalo v procese
posudzovania podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon
EIA“), ktorý ukončil Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie
rozhodnutím č. OÚ-BA-OSZP3-2018/017142/DUM/EIA-r zo dňa 06.02.2018, podľa ktorého
sa navrhovaná činnosť „Komplex polyfunkčných budov Rendez Vous“ nebude posudzovať
podľa zákona EIA.
Dňa 25.04.2018 sa uskutočnilo ústne pojednávanie spojené s miestnou obhliadkou.
Ústneho pojednávania sa zúčastnili splnomocnený zástupca žiadateľa, spracovateľka
dendrologického posudku a zástupcovia MČ – oddelenie životného prostredia, ako konajúci
správny orgán vo veciach ochrany drevín. Prítomní preverili skutkový stav na tvare miesta.
Následne bola správnym orgánom vykonaná identifikácia drevín (t.j. určenie druhu drevín,
zhodnotený zdravotný stav a ich umiestenie). Žiadateľ bol na miestnej obhliadke upozornený,
že v prípade zásahu do koryta a toku Račianskeho potoka je potrebný súhlas podľa § 6 ods. 4
zákona, na vydanie ktorého je vecne a miestne príslušným orgánom ochrany prírody a krajiny
Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody
a vybratých zložiek životného prostredia kraja.
Podľa § 47 ods. 3 druhá veta zákona, „Súhlas na výrub dreviny sa môže v odôvodnených
prípadoch vydať len po posúdení ekologických a estetických funkcií dreviny a vplyvov
na zdravie človeka so súhlasom vlastníka alebo správcu, prípadne nájomcu, ak mu takéto
oprávnenie vyplýva z nájomnej zmluvy, pozemku, na ktorom dreviny rastie, ak žiadateľom nie
je jeho vlastník, správca, alebo nájomca a po vyznačení výrubu dreviny.“
Podľa § 17 ods. 10 vyhlášky MŽP SR č. 24/2003 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon
č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny (ďalej len „vyhláška“) pri vydávaní súhlasu
na výrub dreviny orgán ochrany prírody prihliada na
a) druh a zdravotný stav dreviny,
b) funkciu a význam dreviny pre životné prostredie,
c) to, aby sa výrub dreviny uskutočnil najmä v období vegetačného pokoja,
d) podmienky ochrany ustanovené vykonávacími predpismi vydanými na základe zákona.
Podľa § 17 ods. 11 vyhlášky odôvodneným prípadom na vydanie súhlasu na výrub
dreviny je najmä preukázanie
a) zlého zdravotného stavu dreviny, z ktorého hľadiska má drevina malú
pravdepodobnosť prežitia,
b) nevhodných hygienických podmienok v bytových a nebytových priestoroch alebo
c) narušenia stability stavby koreňovým systémom dreviny.
Správny orgán pri rozhodovaní vo veci žiadosti žiadateľa prihliadal na druh, umiestnenie,
mieru poškodenia a perspektivitu drevín na pozemku.
V mieste navrhovaného zámeru bol v roku 2007 spracovaný zámer pod názvom
„Polyfunkčný komplex TRIANGEL, Pri Šajbách, Mestská časť Bratislava–Rača“, v zmysle
toho času platnej legislatívy zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné
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prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Navrhovateľom uvedeného zámeru bola
spoločnosť SLOVAK SOL, s.r.o., Opavská 26, 831 01 Bratislava. Predmetom posudzovania
pôvodného zámeru bolo vybudovanie polyfunkčného súboru s koncepciou blokovej skladby
4-6 podlažných objektov a vertikálnej sústavy štyroch 8-9 podlažných bodových objektov.
Na základe rozhodnutia Obvodného úradu životného prostredia v Bratislave
č. ZPO/2007/04363-14/SVK/BAIII zo dňa 06.06.2007, vyplynulo, že navrhovaná činnosť sa
nebude posudzovať. Táto činnosť sa však v území nerealizovala. V mieste realizácie uvedenej
činnosti mali byť podzemné garáže, a preto tam bola vybagrovaná jama, do ktorej časom
presiakla spodná voda a voda z blízkeho toku a z náletov vyrástli kry a stromy, ktoré sú
predmetom žiadosti o výrub. Územie je celkovo zanedbané bez náznaku starostlivosti. Stromy
určené na výrub rastú ako solitérne jedince, príp. ako súčasť stromoradia na ruderálnej ploche
na pozemkoch registra „C“ par. č. 4784/260 a 4784/144, ktoré sú v operátoch katastra
nehnuteľnosti vedené ako ostatná plocha.
Dôvod výrubu jednotlivých drevín: (por. č. podľa rozhodnutia/por. č. podľa posudku):
1/1 – slivka mirabelka – poškodená báza kmeňa, veľké rezné rany po odstránení konárov,
napadnutá drevokaznými hubami
2/2 – slivka mirabelka – vážne poškodená báza kmeňa, veľké rezné rany po odstránení
konárov, napadnuté drevokaznými hubami
3/3 – topoľ kanadský – dekapitovaný strom s viacnásobnými poškodeniami na kostrových
konároch a kmeni
4/4 – topoľ kanadský – dekapitovaný strom s viacnásobnými poškodeniami na kostrových
konároch a kmeni, hnijúce veľké rezné rany
5/5 – topoľ kanadský – dekapitovaný strom, torzo v havarijnom stave. Poškodené koreňové
nábehy, narušená statika stromu. Odumretý terminál až do spodnej časti
6/6 – topoľ kanadský – torzo dekapitovaného stromu. Havarijný strom. Chýba väčšia časť
kmeňa, vážne poškodené koreňové nábehy
7/7 – topoľ kanadský – torzo dekapitovaného stromu. Havarijný strom. Chýba väčšia časť
kmeňa, vážne poškodené koreňové nábehy
8/8 – topoľ kanadský – torzo dekapitovaného stromu. Havarijný strom. Chýba väčšia časť
kmeňa, vážne poškodené koreňové nábehy
9/9 – topoľ kanadský – dekapitovaný strom s viacnásobnými poškodeniami na kostrových
konároch a kmeni, hnijúce veľké rezné rany, poškodené koreňové nábehy
10/10 – topoľ – náletový strom, rastie z betónovej spevnenej plochy
Dreviny s poradovým č. 10/10, 11/11, 12/12, 13/14, 14/15, 15/18, 16/19, 17/20, 18/21, 19/22,
20/23, 21/24, 22/25, 23/26, 24/29, 25/31, 26/32, 27/33, 28/34 sú náletové vŕby, väčšinou
rastúce na hrane alebo v okolí vybagrovanej jamy.
V zmysle § 33 ods. 2 správneho poriadku, MČ dala možnosť účastníkom konania
o vydanie súhlasu na výrub dreviny, aby sa pred vydaním rozhodnutia v danej veci, vyjadrili
k podkladu pre vydanie rozhodnutia, k spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhli jeho doplnenie
a to v lehote do 5 dní odo dňa doručenia výzvy.
Účastníci konania výzvu prevzali, predseda Združenia domových samospráv doručil dňa
07.05.2018 do elektronickej schránky Mestskej časti Bratislava-Rača žiadosť o kópiu
podkladov podľa § 23 ods. 1 Správneho poriadku. MČ doručila elektronickou poštou zo dňa
28.05.2018 vyjadrenie, že dôvodom výrubu drevín je ich zlý zdravotný stav, stromy majú
poškodenia na kmeni, koreňových nábehoch, rozsiahle dutiny napadnuté drevokaznými hubami
a viacročnými plodnicami. MČ zároveň spresnila, že celý dendrologický posudok spracovaný
spol. Arbor Vitae – Arboristika, s.r.o. zo dňa 14.02.2017 je dostupný na webovej adrese:
http://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/-komplex-polyfunkcnych-budov-rendez-vous-.
Predseda Združenia domových samospráv následne doručil vyjadrenie, kde žiada vyzvať
žiadateľa, aby predložil rozhodnutie príslušného orgánu zo zisťovacieho konania alebo jeho
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stanovisko, že predmetný zámer nepodlieha zisťovaciemu konaniu ani povinnému hodnoteniu.
MČ upozornila predsedu Združenia domových samospráv o dostupnosti všetkých podkladov
na webovej adrese: http://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/-komplex-polyfunkcnych-budovrendez-vous-. Združenie domových samospráv následne doručilo vyjadrenie, že z rozhodnutia
Okresného
úradu
Bratislava
zo
zisťovacieho
konania
č.
OU-BA-OSZP32018/017142/DUM/EIA-r zo dňa 06.02.2018 vyplýva celý rad podmienok, ktoré je potrebné
zohľadniť vo výrubovom konaní.
K uvedenej pripomienke zaujal správny orgán nasledovné stanovisko.
Požiadavky uvedené v rozhodnutí Okresného úradu Bratislava, odboru starostlivosti
o životné prostredie č. OÚ-BA-OSZP3-2018/017142/DUM/EIA-r zo dňa 06.02.2018 sa
vzťahujú nielen k výrubovému konaniu, ale ku všetkým povoľovacím konaniam nasledujúcim
po procese posudzovania podľa zákona. Nie všetky požiadavky je možné zohľadniť v konaní
o vydaní súhlasu na výrub drevín podľa zákona.
Z požiadaviek uvedených v uvedených v rozhodnutí Okresného úradu Bratislava, odboru
starostlivosti o životné prostredie č. OÚ-BA-OSZP3-2018/017142/DUM/EIA-r zo dňa
06.02.2018 boli v tomto konaní zohľadnené nasledovné:
 „Pri výrube drevín je potrebné zohľadniť aj ich funkciu ako potenciálneho biotopu
chránených druhov živočíchov, pričom je potrebné prihliadať na možné hniezdenie
vtákov. Výrub drevín je vhodné vykonať mimo vegetačného obdobia.“.
Stanovisko správneho orgánu:
Požiadavka bola premietnutá do podmienky č. 4 tohto rozhodnutia. Uskutočnenie výrubu
v čase vegetačného pokoja, vo vzťahu k druhu drevín, ktoré sú určené na výrub je
predpokladom zabezpečenia dodržania uvedenej požiadavky.
 Z environmentálneho hľadiska je potrebné splniť všetky opatrenia uvedené v kapitole
IV. 10 zámeru
Stanovisko správneho orgánu:
Z uvedených opatrení sa k tomuto konaniu vzťahujú opatrenia uvedené na str. 105 zámeru
v časti „Opatrenia na elimináciu negatívnych vplyvov na biotu“. Ide o opatrenie „Pred
samotným výrubom stromov nachádzajúcich sa popri ulici Pri Šajbách zabezpečiť
entomologický prieskum zameraný na xylofágne druhy chránených chrobákov“. Uvedené
opatrenie bolo premietnuté do podmienky č. 2 tohto rozhodnutia.
Požiadavky
z rozhodnutia
vzťahujúce
sa
k problematike
revitalizačných/renaturalizačných opatrení, ktoré by mali viesť k obnoveniu či náprave
prirodzených funkcií Račianskeho potoka, ako aj príslušné opatrenia uvedené na str. 105
zámeru v časti „Opatrenia na elimináciu negatívnych vplyvov na biotu“ sa vzťahujú ku konaniu
o udelení súhlasu podľa § 6 ods. 4 zákona.
Požiadavky z rozhodnutia vzťahujúce sa k ochrane drevín, ktoré sa budú nachádzať
v blízkosti stavby, ako aj dodržanie normy STN 83 70 10 Ochrana prírody – ošetrovanie,
udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie ako aj príslušné opatrenia uvedené na str. 105
zámeru v časti „Opatrenia na elimináciu negatívnych vplyvov na biotu“ sa vzťahujú
k stavebnému konaniu a uplatňujú sa vo vyjadrení podľa § 9 ods. 1 písm. c) zákona.
Ostatní účastníci konania možnosť vyjadriť sa k podkladu pre vydanie rozhodnutia,
k spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhnúť jeho doplnenie v určenej lehote nevyužili.
Spoločenská hodnota drevín vyjadruje najmä biologickú, ekologickú a kultúrnu hodnotu,
ktorá sa určuje s prihliadnutím na ich vzácnosť, ohrozenosť a plnenie mimoprodukčných
funkcií.
Spoločenská hodnota uvedená vo výrokovej časti tohto rozhodnutia bola vypočítaná
správnym orgánom podľa vyhlášky a v súlade s usmernením MŽP SR – sekcie ochrany
prírody, biodiverzity a krajiny č. 4637/2017-6.3. zo dňa 27.10.2017.
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Základná spoločenská hodnota drevín, ktorých výrub správny orgán povoľuje týmto
rozhodnutím je 30 863,-€. Výsledná spoločenská hodnota drevín po zohľadnení indexu
relatívne dosiahnuteľného veku drevín, miery poškodenia a zdravotného stavu je 20 674,58,-€.
V zmysle § 48 ods. 1 zákona, „orgán ochrany prírody uložil žiadateľovi v súhlase
na výrub drevín, aby uskutočnil primeranú náhradnú výsadbu drevín na vopred určenom mieste
a to na náklady žiadateľa“.
Správny orgán uložil žiadateľovi uskutočniť náhradnú výsadbu v rozsahu 53 ks stromov –
z toho 33 ks listnatých drevín druh Tilia cordata, Acer campestre 'Elsrijk', Acer rubrum,
Platanus acerifolia, Betula pendula a 20 ks ihličnatých drevín druh Abies alba a Pinus nigra,
a 325 m2 krovitých porastov druhového zloženia Sorbus aucuparia, Pinus mugo a Cotoneaster
dammeri. Pri rozsahu náhradnej výsadby vychádzal správny orgán z ustanovenia § 95 ods. 3
písm. d) zákona. Pri určovaní druhovej skladby náhradnej výsadby vychádzal správny orgán
z dokumentácie náhradnej výsadby vypracovanej Ing. arch. Marianom Trckom, ktorú žiadateľ
doložil do spisu. Realizácia náhradnej výsadby sa uskutoční v termíne do 36 mesiacov
od začiatku realizácie výrubu.
Vzhľadom na hore uvedené, MČ rozhodla tak, ako je to uvedené vo výrokovej časti tohto
rozhodnutia. Žiadateľ bol upozornený, že osobitné predpisy, ako aj ostatné ustanovenia zákona
zostávajú vydaním tohto súhlasu nedotknuté, napr. na povinnosť nakladať s drevnými
zvyškami v súlade so zákonom č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých
zákonov.
S p r á v n y

p o p l a t o k

V zmysle zákona NR SR 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–Rača.
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–Rača, a to
v lehote do 15 dní odo dňa jeho doručenia.
Toto rozhodnutie je po vyčerpaní riadneho opravného prostriedku preskúmateľné súdom.

Mgr. Peter Pilinský, v.r.
starosta
Rozhodnutie sa doručuje:
1.
2.
3.
4.
5.

B. D. Rača, s.r.o., Drieňová 1H, 821 01 Bratislava
Cyklokoalícia, Karadžičova 6, 821 08 Bratislava
Združenie domových samospráv, P.O.BOX 218, 850 00 Bratislava
Mgr. Michal Drotován, Na pasekách 14, 831 06 Bratislava
Občianske združenie Nádej pre Sad Janka Kráľa, Godrova 3/b, 811 06 Bratislava

Rozhodnutie sa zasiela po nadobudnutí právoplatnosti na vedomie:
SIŽP, Inšpektorát ochrany prírody a krajiny, Jeséniova 17, 831 01 Bratislava
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