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Informácia o starostlivosti a ochrane zelene na území Mestskej časti Bratislava - 
Nové Mesto 

 
 Základné zásady starostlivosti o zeleň v mestskej časti Bratislava Nové Mesto, ako aj povinnosti  

právnických a fyzických osôb pri starostlivosti o zeleň, ustanovuje VZN č.3/1996 o starostlivosti o zeleň 

v mestskej časti Bratislava - Nové Mesto. V zmysle tohto Všeobecne záväzného nariadenia starostlivosť o 

mestskú zeleň na území mestskej časti Bratislava - Nové Mesto, vrátane zelene pri komunikáciách III. a 

IV. triedy, zabezpečuje mestská časť Bratislava – Nové Mesto prostredníctvom EKO - podniku VPS 

podľa harmonogramu a aktuálneho zoznamu verejných pozemkov, na ktorých má vykonávať údržbu, na 

základe požiadaviek obyvateľov a zistených nedostatkov v teréne pracovníkmi oddelenia životného 

prostredia a územného plánovania a Divízie údržby verejnej zelene EKO – podniku VPS. 

 

 Starostlivosť o zeleň pri komunikáciách  I. a II. triedy, verejnú zeleň a zeleň na pozemkoch 

bratislavského lesoparku, nezverených do správy mestskej časti, zabezpečuje Magistrát hl. mesta SR 

Bratislavy prostredníctvom oddelenia životného prostredia a mestskej zelene, oddelenia správy 

komunikácií a príspevkovej organizácie - Mestské lesy v Bratislave.  

 Starostlivosť o neverejnú zeleň zabezpečujú vlastníci resp. správcovia alebo užívatelia takýchto 

pozemkov (právnické alebo fyzické osoby) na vlastné náklady. Vlastníci pozemkov pritom už môžu 

využiť aj služby EKO – podniku VPS za odplatu. 

 V prípade zistenia nedostatkov v údržbe zelene na iných pozemkoch - pozemkoch Hlavného 

mesta SR Bratislavy, alebo pozemkoch iných vlastníkov, oddelenie ŽPaÚP písomne upozorňuje týchto 

vlastníkov na neudržiavanie zelene na svojich pozemkoch v zmysle platnej legislatívy. Ide väčšinou o 

nekosenie trávy, prípadne o neorezané konáre prevísajúce až na cestu alebo chodník a suché konáre a 

dreviny ohrozujúce majetok alebo ľudí. 

 

 Súčasný charakter  verejnej zelene je značne ovplyvnený zmenenými ekologickými podmienkami. 

Na vegetáciu pôsobí celý rad negatívnych biotických, abiotických a technických činiteľov, ktoré väčšinou 

nepriaznivo ovplyvňujú jej rast a vývoj. Väčšina verejných plôch zelene je umelo vytvorenou cenózou 

(rastlinným spoločenstvom), ktorej stav a existencia vôbec, závisia od trvalej starostlivosti človeka, 

pričom sa stále viac zvyšujú nároky na funkčnú kvalitu zelene. Stav vegetácie na verejných priestoroch je 

sčasti ovplyvnený ,,disharmóniou“, ktorá je často poznačená neprofesionálnymi zásahmi a nevhodnosťou 

samovoľných výsadieb.  
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 O význame drevín existuje množstvo vedeckých a odborných prác, ktoré  opakovane potvrdzujú 

pozitívny vplyv drevín a ich nezastupiteľné miesto, či už v prírodnej alebo urbanizovanej krajine, 

a právna ochrana drevín je teda len akýmsi potvrdením ich výnimočného statusu. V súčasnej dobe je 

právna ochrana drevín ustanovená zákonom č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení 

neskorších predpisov. Z hľadiska ochrany drevín a starostlivosti o dreviny sú najvýznamnejšie 

ustanovenia, podľa ktorých sa zakazuje poškodzovať a ničiť dreviny a povinnosť vlastníka (správcu, 

nájomcu) pozemku, na ktorom sa drevina nachádza, sa o ňu starať, najmä ju ošetrovať a udržiavať. Aj 

keď je ochrana drevín v slovenskom právnom systéme podchytená už niekoľko desiatok rokov (prvý 

zákon o ochrane drevín bol prijatý v roku 1955) a zanedbanie starostlivosti o dreviny je porušením 

právnej povinnosti, praktická starostlivosť o dreviny často nezodpovedá tomuto stavu. Náhradná výsadba 

je vyjadrením spoločenskej hodnoty drevín a výsadba nových stromov či krov, spravidla na inom 

stanovišti, je v podstate odškodnením za stratu biologickej, ekologickej či kultúrnej hodnoty. Toto 

odškodnenie má svoje opodstatnenie najmä v prípadoch, keď k výrubu dochádza z dôvodu výstavby. 

   

Mestská časť ako správca zelene, a zároveň ako právnický subjekt, v odôvodnených prípadoch 

tiež žiada  štátny orgán ochrany prírody ( príslušnosť štátneho orgánu určí okresný úrad) o vydanie 

súhlasu na výrub drevín na pozemkoch, ktoré má v správe alebo nájme. Ako podklad pre rozhodnutie vo 

veci súhlasu na výrub je v niektorých prípadoch nevyhnutné doložiť posúdenie zdravotného stavu drevín. 

Posúdenie zdravotného stavu drevín v špecifických prípadoch a pri veľkom počte drevín zadáva 

mestská časť vybraným organizáciám. 

 V roku 2015 mestská časť zadala  vybranej oprávnenej osobe znaleckým posudkom a akustickým 

tomografom zhodnotiť stav drevín v lokalitách uvedených v prílohe č. 1.  

 Základným štartovacím bodom je stále vizuálne hodnotenie zdravotného a kondičného stavu 

drevín. Výsledkom hodnotenia stavu drevín je dendrologický, fytopatologický alebo znalecký posudok 

stavu drevín, ktorý zároveň obsahuje aj návrh  spôsobu ošetrenia poškodenej dreviny. 

  Ďalšou metódou hodnotenia stavu a stability drevín je prístrojová metóda hodnotenia, ktorou sa dá 

zistiť skutočný stav v štruktúre dreviny, a tým získať rozumnú odpoveď prípadného rizikového stavu. Pri 

takejto analýze sa odborníci často stretávajú, s na prvý pohľad, skrytými vnútornými štrukturálnymi 

poruchami kmeňa a koreňov drevín. Vzhľadom na bezpečnosť verejnosti, ako aj snahu o zachovanie 

drevín v mestskom prostredí, sa veľká snaha kladie na využívanie rýchlejších a precíznejších techník 

schopných odhaliť hnilobu a iné typy štrukturálnych porúch stromov. Na zistenie vnútornej hniloby, 

lokalizácie anomálií a vyhodnotenia ich veľkostí, tvaru a získania informácií o mechanických 

vlastnostiach hodnoteného stromu sa používa najmä metóda zistenia stavu drevín akustickým 

ultrazvukovým tomografom, ktorý využíva aj naša mestská časť cestou vybranej organizácie spôsobilej 
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takúto činnosť vykonávať. Metóda ultrazvukového tomografu používa tzv. nedeštruktívne stresové vlny 

(zvukové vlny alebo ultrazvuk), ktoré dokážu odhaliť hnilobu na základe pozorovaní, že šírenie sa 

zvukových vĺn je citlivé na prítomnosť rozkladu v dreve. Vo všeobecnosti sa zvukové vlny šíria pomalšie 

v hnijúcom alebo poškodenom dreve ako v dreve zdravom, čo súvisí s fyzikálno-mechanickými 

vlastnosťami dreva. Takisto sa vlny šíria okolo dutín, čím narastá čas potrebný na to, aby sa dostali 

z jedného testovacieho miesta do druhého testovacieho miesta. Aj pri tomto hodnotení posudok obsahuje 

návrh možných opatrení na ozdravenie stromu alebo doporučí jeho výrub. 

 

Súčasný stav porastov, ktoré majú už niekoľko desiatok rokov a dostávajú sa do stavu plnej 

funkčnosti, sa neustále zhoršuje a porasty postupne degenerujú. Preto sme počnúc októbrom 2015  začali 

prehodnocovať doterajšie postupy pri výsadbách drevín v mestskej časti a zároveň hľadať spôsob, ako 

podporiť rezistenciu a životaschopnosť drevín. Konzultáciou s odborníkmi v oblasti krajinnej architektúry 

sme tak v roku 2016 začali implementovať nové postupy pri výsadbe drevín. Podstatou tohto postupu je 

aplikácia špeciálneho prípravku ku koreňovej sústave vysadených drevín. Ide o mykorhizné huby, ktoré v 

symbióze s koreňovým systémom dreviny napomáhajú sorbcii živín, lepšiemu hospodáreniu s vodou, čím 

drevina lepšie odoláva stresu na stanovisku a lepšie prekonáva letné obdobia sucha. Mykorhizné huby 

naviazané na koreňový systém totiž niekoľkonásobne zväčšujú sorbčnú plochu koreňov. Koreňový 

systém rastlín nech je akokoľvek veľký, nikdy nemôže dosiahnuť veľkosť siete mikroskopických vlákien 

pôdnych húb. Mykorhízne huby sa  dostanú v pôde aj tak ďaleko, kam koreň rastliny nedočiahne. Z toho 

vyplýva jednoznačný záver - pri použití mykorhíznych húb pri pestovaní rastlín dochádza k 

maximálnemu využívaniu a spotrebe všetkých dostupných živín z pôdy. 

 
ÚDRŽBA A NOVÉ VÝSADBY 

 
1. Náhradné výsadby za r. 2015 
 
  Mestská časť cestou správcu zelene, v rámci starostlivosti a údržby zelene, musí tiež niekedy 

pristúpiť k výrubu drevín, ktoré vykonáva na základe právoplatných rozhodnutí. V priebehu roku 2015 na 

svoje náklady zrealizovala mestská časť náhradnú výsadbu vzrastlých stromov a krov na vybraných 

verejných pozemkoch: 

 

Legerského ul.          javor mliečny ´Drumondi´ / Acer platanoides ´Drumondi´            2 ks 

Trnavská cesta         dub letný ´Fastigiata´ / Quercus robur ´Fastigiata´                         14 ks 

Bojnická ul.           jaseň štíhly ´Globosum´ / Fraxinus excelsior ´Globosa´                  14 ks 
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                   čerešňa chĺpkatá ´Autumnalis´/ Prunus subhirtella ´Autumnalis´      2 ks 

Konská železnica   ambrovník styraxový / Liquidambar styraciflua                            2  ks 

Ďurgalova ul.        čerešňa pílkatá  ´Amanogava´ / Prunus serrulata ´Amanogava´         6 ks 

Na Revíne              javor poľný ´Elegant´ / Acer campestre ´Elegant´                               6 ks 

Klenova ul.             borovica čierna / Pinus nigra                                                           1 ks 

Kraskova ul.            pagaštan pleťový / Aesculus x carnea                                                 2 ks 

                                javor poľný / Acer campestre                                                         1 ks 

Čsl. parašutistov     hruška calleryova ´Chanticleer´/ Pyrus caleryana ´Chanticleer´          2 ks 

Hattalova /parčík/   javor mliečny / Acer platanoides                                                     4  ks 

                                platan javorolistý / Platan x acerifolia                                                1 ks 

Hálkova ul.             hrab obyčajný stĺpovitý / Carpinus betulus ´Fastigiata´                     1 ks 

Bartoškova /dvor/   jaseň úzkolistý ´Raywood´ / Fraxinus angustifolia ´Raywood´         4 ks 

                                javor poľný ´Elsrijk´ / Acer campestre ´Elsrijk´                                 3 ks 

VÝSADBA KROV V ROKU 2015 

 

DI Sliačska               zemolez lesklý / Lonicera nitida                                                      75 ks 

Bartoškova /dvor/     tavoľník van Houtteho / Spirea Van Houttei                               10 ks 

                       hlohyňa šarlátová / Pyracantha coccinea                                    7 ks 

Kuchajda                  zlatovka prostredná / Forsythia x intermedia                                   50 ks 

                       vtáči zob vajcolistý / Ligustrum ovalifolium                80 ks 

Stromová ul. 19-25   vtáči zob vajcolistý / Ligustrum ovalifolium                                   70 ks 

 

Stromy a kry sú polievané 3 roky po výsadbe,1 až 2 razy do týždňa ak nie je daždivé počasie. To 

znamená, že  v tomto roku sú polievané stromy a kry vysadené v rokoch 2013, 2014 a 2015. Počas 

extrémneho sucha sa polieva častejšie, hlavne najnovšie výsadby. 

 Záhony kvetín, výsadbu ruží, letničiek a výsev trávnikov sú polievané 1 až 2 razy do týždňa, ak je 

to potrebné aj častejšie.  
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2. Orezy a výruby realizované prostredníctvom EKO -podniku VPS za r. 2015 
 

 Samotná starostlivosť a údržba verejnej zelene na území  mestskej časti zahŕňa predovšetkým 

ošetrovanie a orezy drevín, odstraňovanie nebezpečných a suchých drevín, starostlivosť, údržbu a tvorbu 

nových parkových výsadieb, kríkových a kvetinových záhonov.  

  Orezy a výruby drevín vykonané v sledovanom období v mestskej časti  Bratislava -Nové Mesto 

správcom verejnej zelene  alebo cestou dodávateľskej firmy sú uvedené v prílohe č. 2. 

 

Častým dôvodom žiadostí obyvateľov o výrub drevín je spôsobovanie alergií kvitnúcimi 

stromami.  Alergická reakcia na peľ (polinóza) patrí medzi inhalačné alergie, t.j. choroby,  pri ktorých 

vstupnou bránou alergénu sú dýchacie cesty. Je to najčastejšie alergické ochorenie.  

Z našej flóry je vyše 260 voľne rastúcich bylín a drevín polinóznych (vyvolávajúcich alergickú 

reakciu na peľ), nerátajúc do toho kultúrne plodiny (obilniny, kukurica, slnečnica, tabak, cibuľa, paprika, 

fazuľa a iné) a veľa pestovaných ozdobných bylín a drevín. Počet druhov rastlín, ktoré môžu vyvolávať 

alergické reakcie u citlivých ľudí, nie je presne známy, zoznam sa neustále dopĺňa súbežne s novými 

poznatkami.  Často obviňovaný topoľ je pritom príčinou alergie len asi u 5 % pacientov, keďže v čase 

poletovania „ vaty „ z topoľov kvitnú trávy, ktoré patria medzi hlavné alergény. Precitlivenosť na určitý 

typ peľu vie určiť iba alergológ pomocou testov na to určených. 

Alergénne druhy sa vyznačujú rôznym stupňom alergizujúcej agresivity. V medicínskej praxi sa 

rozlišujú silné alergény, stredne silné a slabé alergény. 

Prevažnú časť rastlinných alergénov tvoria trávy a buriny. Eliminácia alergénov spočíva v 

starostlivosti o zelené plochy pri našich obydliach. Systematickým ošetrovaním verejných priestranstiev – 

včasným a opakovaným kosením bylinného podrastu sa zamedzí kvitnutiu a následnej tvorbe peľu 

problémových tráv a burín, čo mestská časť zabezpečuje prostredníctvom EKO – podniku VPS 

minimálne 2 x do roka prípadne podľa potreby. 

   

3. Každoročné ošetrenie pagaštana konského 
 
  Mestská časť opätovne v r. 2015 zabezpečila prostredníctvom zmluvnej odbornej firmy na 

vytypovaných plochách verejnej zelene postrek pagaštanov konských proti škodcovi - ploskáčikovi 

pagaštanovému (Cameraria ohridella). Ošetrenie pagaštanov bolo financované z rozpočtu mestskej časti. 

Postrek bol vykonaný na týchto lokalitách: 

a) Račianske mýto ( pred Pokrokmi ) - pred ČSOB – 4 ks 

                                                            - v parku od Smrečianskej – 1 ks 
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b) dvor Trnavská – Vajnorská - Družstevná – 6 ks 

c) park na Sadovej ulici – 18 ks 

d) park Brezovská ( vedľa Novbytu ) - 7 ks 

e) ZŠ Česká – 4 ks 

f) ZŠ Za kasárňou – 10 ks 

g) Letná ulica – športový areál Školak klub ZŠ Riazanská – 6 ks 

h) MŠ Šancová 65 – 9 ks 

i) Sibírska – Thurzová – 8 ks 

j) Jelšova 3 pri DI ( parcela č. 5503/1, k. ú. Vinohrady ) - 4 ks 

SPOLU: 76 ks 

 Škodca sa vyskytuje na mladých i starých stromoch v mestskej zeleni, alejách, prímestských 

lesoch a parkoch. Spôsobuje často 100 % poškodenie listov, prejavujúce sa ich zhnednutím a usychaním. 

Následný opad listov možno pozorovať často už v polovici augusta. 

  Pagaštan konský patrí, najmä v mestách, k najpočetnejšie zastúpeným introdukovaným drevinám, 

ktoré sú aj najviac poškodzované. Sú vystavované pôsobeniu mnohých škodlivých činiteľov, ktoré 

výrazným spôsobom vplývajú na ich vitalitu, vrátane zdravotného stavu. 

 
OCHRANA DREVÍN V PODMIENKACH MESTSKEJ ČASTI 

 
          Mestská časť Bratislava - Nové Mesto vykonáva štátnu správu v prvom stupni vo veciach ochrany 

prírody v zmysle § 69 ods. 1 písm. d) a h) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení 

neskorších predpisov a v súlade s Čl. 69 ods. 2 Štatútu Hlavného mesta SR Bratislavy. Táto kompetencia 

zahŕňa najmä vydávanie súhlasov na výrub drevín v správnom konaní, ukladanie primeranej náhradnej 

výsadby, prípadne zaplatenie finančnej náhrady za vyrúbané dreviny. Prehľad vydaných rozhodnutí za 

sledované obdobie je uvedené v prílohe č. 3. 

   

  Zákon 543/2002 Z. z.  o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, v odseku 4, v § 

47 odseky 4 až 8 znejú: 

(4) Súhlas na výrub dreviny sa nevyžaduje 

a) na stromy s obvodom kmeňa do 40 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou a súvislé krovité porasty 

v zastavanom území obce s výmerou do 10 m² a za hranicami zastavaného územia obce s výmerou do 

20 m² 

b) pri obnove produkčných ovocných drevín na účely výsadby nových ovocných drevín, ak sa ich výsadba 

uskutoční do 18 mesiacov odo dňa výrubu 
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c) na stromy s obvodom kmeňa do 80 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou, ak rastú v záhradách 76a) 

a záhradkárskych osadách 

d) pri bezprostrednom ohrození zdravia a života človeka alebo pri bezprostrednej hrozbe vzniku značnej 

škody77) na majetku 

e) ak oprávnenie alebo povinnosť výrubu vyplýva z osobitných predpisov78) 

f) ak je výrub preukázateľne nevyhnutný na zabezpečenie starostlivosti o osobitne chránenú časť prírody a 

krajiny a ak ho vykonáva alebo obstaráva organizácia ochrany prírody 

g) ak orgán ochrany prírody vopred písomne určí, že výrub je preukázateľne nevyhnutný na zabezpečenie 

starostlivosti o osobitne chránenú časť prírody a krajiny 

h) na druhy inváznych druhov podľa § 7b ods. 2 

i) na porasty rýchlorastúcich drevín založené na poľnohospodárskej pôde v súlade s osobitým 

predpisom78a) a plantáže vianočných stromčekov a okrasných drevín  

j) na územiach so štvrtým alebo piatym stupňom ochrany, kde je výrub zakázaný [ § 15 ods. 1 písm. e) a 

§16 ods. 1 písm. a) ] 

 

            Okrem toho mestská časť, ako správny orgán ochrany prírody a krajiny (ďalej len „orgán 

OPaK“), vykonáva aj ďalšie funkcie: 

-  ukladá nevyhnutné opatrenia na ozdravenie drevín vlastníkom (správcom, nájomcom)  

   pozemku, na ktorom dreviny rastú, alebo rozhodne o ich vyrúbaní podľa § 47 ods. 2 

   zákona 

- vykonáva štátny dozor vo veciach, v ktorých vykonáva štátnu správu v rozsahu ustanovenom zákonom 

č. 543/2002 Z. z  o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. 

 Podľa § 103 ods. 6 a ods. 9 zákona OPaK orgán štátnej správy, vedie konanie o veci, ktorou môžu 

byť dotknuté záujmy ochrany prírody.  

 

       Vzhľadom na uvedené, v súvislosti s konaním o súhlasoch na výrub drevín z dôvodu navrhovaného 

umiestnenia a uskutočnenia stavby, orgány ochrany prírody v súčasnej praxi pri výkone štátnej správy 

uplatňujú názor, ktorý bol vyslovený v rozsudku Najvyššieho súdu SR č. 5SŽp/10/2009 z 12. 01. 2010, že 

rozhodnutie orgánu ochrany prírody v takých prípadoch musí stavebný úrad vyhodnotiť ako nevyhnutný 

podklad územného rozhodnutia, keďže už umiestnením stavby môžu byť v takých veciach dotknuté záujmy 

ochrany prírody a nie je možné vylúčiť, že výrazným spôsobom, preto má o tom právomoc rozhodnúť len 

orgán ochrany prírody. 

 



Príloha č. 1 
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P.č. Lokalita Typ posudku Počet 

hodnotených  

drevín  

Počet ks drevín určených na výrub, prípadne na 

ďalšie hodnotenie  

1. Park Hálkova, Brezovská Dendrol. a fytopatologický 

posudok 

15 9 ks na výrub, 6 ks na tomograf 

2. Lokalita Vajnorská - Riazanská Dendrol. a fytopatologický 

posudok 

8 6 ks na výrub, 2 ks na tomograf 

3. Ul. Odbojárov, JAMA,  Dendrol. a fytopatologický 

posudok  

10 + 13 10 ks na výrub, 7 ks na výrub bez povolenia – invázna 

drevina 

4. Zelená plocha Vlárska, 

Rozvodná (revitalizácia) 

Dendrol. a fytopatologický 

posudok 

56 stromov     (61 

kmeňov) 

5 ks na výrub  (2 ks druhu jaseňa štíhleho a 3 ks agátu 

bieleho ) 

5. Brusnicová ul. – hodnotenie 

gaštana jedlého 

Dendrol. a fytopatologický 

posudok 

1 1 ks  na výrub (druh gaštan jedlý) 

6. Sibírska ulica Dendrol. a fytopatologický 

posudok 

2 Vynikajúca sadovnícka hodnota, bez návrhu na 

ošetrenie 

7. Vlárska - Rozvodná Dendrol.  a fytopatologický 

posudok 

57 Na výrub 2 ks jaseňa štíhleho a 3 ks agátu bieleho 

8. Park Nová Doba, Jelšova, 

Tegelhoffa, Príkopova, 

Riazanská 48, Riazanska 68 

Dendrol.  a fytopatologický 

posudok 

42 Na výrub 17 ks drevín 

3 ks na tomograf 

9. Nová Doba park, Riazanská 48, 

Teplická 15 

Tomografický posudok 3 2 ks na výrub (z toho 1 javor cukrový –na okamžitý 

výrub Teplická 15) 

10. Vajnorská –Riazanská dvor, 

park Hálková-Varšavská, 

Budyšínska - Tehelná 

Tomografický posudok 10 4 ks na výrub (2 ks topoľ čierny-dvor Vajnor-Riaz., 2 

ks orech kráľovský-Budyšínska-Tehelná) 

11. Laurotova Dendrol.  a fytopatologický 

posudok 

8 7 ks na výrub  ( 5 ks agát biely, 1 ks dub cerový, 1 ks 

buk lesný) 

12. Cádrova  Dendrol.  a fytopatologický 

posudok 

2  2 ks na výrub druhu javor mliečny – okamžité 

odstránenie  

13. Ul. Odbojárov Dendrol.  a fytopatologický 

posudok 

47 ks  22 ks druhu sofora japonská na výrub  
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Druh 

činnosti 

     Dôvod orezu alebo výrubu 
Termín Ulica 

Organizácia kt. činnosť 

vykonala + použ. technika 

orez Dreviny zasahujúce do komunikácie 
21.1. 2015 Tupého- Pionierska ul. EKO - VPS 

orez Suché konáre stromu 
1. 4.2015 Nobelova 2 EKO - VPS + plošina 

orez Kríkové skupiny 
23.3.2015 Mú.junácka EKO - VPS 

orez Krík. skupiny, nálety 
1.4.2015 Cernicova ul. EKO - VPS 

orez Zlomené konáre 
31.3.2015 Račianska 5 EKO - VPS + plošina 

výrub 1 ks pajaseň žliazkatý/ značné tienenie, pri 
opornom múre 31.3.2015 Teplická ul.5 EKO - VPS + plošina 

orez Topole- suché kon. 
2.4, 16.4.2015 Rozvodná ul EKO - VPS + plošina 

orez Orez a klčovanie drevín 
13.4.2015 Brusnicova ul. EKO - VPS 

výrub  suchý strom 
15.4.2015 Ľublanská ul. EKO - VPS + plošina 

frez Zhorená tuja 
13.-16.4.2015 Bárdošova 17 EKO - VPS 

orez Presvetl. orez lipy 
20.4.2015 Višňova 1 EKO - VPS + plošina 

výrub 2ks – suché stromy 
21.4.2015 

Vnútroblok Kraskova-
Račianska-Americká 

EKO - VPS + plošina 

výrub Polámané a vyvrátené stromy / kalamita 
29.4.2015 

Kuchajda, Ľudové nám., 
Račianske mýto, Belova ul., 

Teplická pri kostole 
EKO - VPS 
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Druh 

činnosti 

     Dôvod orezu alebo výrubu 
Termín Ulica 

Organizácia kt. činnosť 

vykonala + použ. technika 

orez Presvetlovacie orezy 
17.4.2015 Teplická ul. 13 EKO - VPS + plošina 

orez 3x strom 
17.4.2015 Ľublanská ul. EKO - VPS + plošina 

výrub 1x strom 
15.4.2015 Ursínyho ul. EKO - VPS + plošina 

orez Konáre nad garážami 
14.4.2015 Pionierska- garáže EKO - VPS + plošina 

orez Suché konáre 
20.4.2015 Kuchajda EKO - VPS + plošina 

orez Suché konáre, presvetlovanie 
22.4.  - 27.4.2015 Americká ul. EKO - VPS + plošina 

orez Polámané konáre 
13.5.2015 Mikovíniho atelier EKO - VPS + plošina 

orez Polámané konáre 
13.5.2015 Kalinčiakova EKO - VPS + plošina 

výrub 3x suchý strom/brezy/ 
13.5.2015 Račianske mýto EKO - VPS + plošina 

výrub 1x zlomený a vyvrátený strom 
13.5.2015 Hatalova ul. EKO - VPS + plošina 

orez Napadnuté listy, odstránenie hrčiarky  
14.- 16.5.2015 Gaštanica RONDO 

výrub 1 x suchý strom 
19.5.2015 Pri starej prach. EKO - VPS + plošina 

orez suché konštr. konáre, zníženie koruny, ošetr. 
dutín topolov 20.5.2015 DI Mierová kol. RONDO 

orez Konáre zasahujúce do el. vedenia 
22.5.2015 Slamená búda RONDO 
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Druh 

činnosti 

     Dôvod orezu alebo výrubu 
Termín Ulica 

Organizácia kt. činnosť 

vykonala + použ. technika 

orez Odstraňovanie imela 
28.5.2015 Račianske mýto EKO - VPS + plošina 

výrub Suchá lipa 
28.5.2015 Kukučínova ul. 2-4. EKO - VPS + plošina 

orez kroviny 
1.6.-4.6.2015 Vlárska- Rozvodná ul. EKO - VPS 

orez Suché a nebezpečné konáre 
4.6.2015, 8.6.2015 Laurotova ul. RONDO 

orez Stromy (suché konáre) 
10.6.2015 Račianske mýto, Kuchajda EKO - VPS + plošina 

orez Stromy (suché konáre) 
11.6.2015 Pokroky EKO - VPS + plošina 

orez Suché konáre 
16.6.2015 Ľudové námestie EKO - VPS + plošina 

výrub 4x suchý strom/brezy/ 
16.6.2015 Vajnorská ul./obkas/ EKO - VPS + plošina 

orez Stromy (suché konáre) 
17.6.2015 Račianske dvory, Pokroky EKO - VPS + plošina 

orez Stromy (suché konáre) 
18.6.2015 Pokroky, Sibírska ul. EKO - VPS + plošina 

výrub 1x lipa /dutina,nebezpečný/ 
19.6.2015 Sibírska ul. 29 EKO - VPS + plošina 

výrub 1x strom /dutina, nebezpeč./ 
19.6.2015 Račianske mýto EKO - VPS + plošina 

výrub 2x strom/náhr. výsadba/ 
24.6.2015 Kraskova ul., EKO - VPS + plošina 

výrub 1x strom /pošk., invázny dr./ 
24.6.2015 Pokroky EKO - VPS + plošina 
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Druh 

činnosti 

     Dôvod orezu alebo výrubu 
Termín Ulica 

Organizácia kt. činnosť 

vykonala + použ. technika 

výrub 1x suchá breza, 2 x strom / náhradná výsadba 
24.6.2015 Čsl.parašutistov EKO - VPS + plošina 

výrub 1x suchý strom 
25.6.2015 Šuňavcova ul. EKO - VPS + plošina 

orez 1x strom (suché konáre) 
25.6.2015 Šuňavcova ul. EKO - VPS + plošina 

orez 8x strom 
26.6.2015 Čsl. parašutistov EKO - VPS + plošina 

výrub  2x breza+ 1suchý strom, 1 ks suchá breza 
26.6.2015 Hálkova ul. EKO - VPS + plošina 

orez zlomený strom, presvetľovanie stromov 
29.6.2015 

Čsl. parašutistov ul., 
Riazanská ul. 

EKO - VPS + plošina 

orez Suché konáre 
30.6.2015 Riazanská ul., Šuňavcova ul. EKO - VPS + plošina 

orez Presvetľovanie stromov 
1.7.2015 Kominárska EKO - VPS + plošina 

výrub Suchý strom 
1.7.2015 Brezovská ul. EKO - VPS + plošina 

výrub Suchý strom  
2.7.2015 Kominárska EKO - VPS + plošina 

orez Presvetlovanie stromov 
 Teplická ul. EKO - VPS + plošina 

výrub Sophora  /5ks/- nebezp. 
1-2.7.2015 Budyšínska ul. RONDO 

orez  stromy s dutinami 
25.8.2015 Budyšínska ul. RONDO 

orez Stromy rastúce pozdĺž oplot. DI, presvetľujúci 
orez 3.-8.7.2015 Nová doba RONDO 
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Druh 

činnosti 

     Dôvod orezu alebo výrubu 
Termín Ulica 

Organizácia kt. činnosť 

vykonala + použ. technika 

výrub Zlomená vŕba, dutiny 
9.7.2015 Ursínyho-vnútroblok EKO - VPS + plošina 

orez Agát- suché konáre 
9.7.2015 Ursínyho-vnútroblok EKO - VPS + plošina 

orez Odstr. zlomeného konára 
10.7.2015 Pokroky-/Red cafe/ EKO - VPS + plošina 

orez Odstraňovanie inváznych druhov drevín 
/krídlatka/ 16-17.7.2015 Magurská ul- okolie kostola EKO - VPS 

orez Mirabelka zasahujúca do chod. 
20.7.2015 Srieznevského ul. EKO - VPS + plošina 

orez Suché konáre, presvetl. orez 
20.7.2015 Bárdošova ul., Višňova ul. EKO - VPS + plošina 

výrub 1 ks breza ø 30 (suchý strom) 
20.7.2015 Višňova ul. EKO - VPS + plošina 

výrub 1 ks suchý strom   ø40 
20.7.2015 ul. Tegelhoffa EKO - VPS + plošina 

orez Suché konáre, presvetl. orez 
21.7.2015 ul. Tegelhoffa EKO - VPS + plošina 

výrub 1 ks javorovec jaseňolistý,ø 20 (nebezp. strom) 
21.7.2015 Račianska ul. 7 EKO - VPS + plošina 

orez Suché konáre, presvetl. orez 
22.7.2015 Príkopova ul. EKO - VPS + plošina 

výrub 2 ks such. stromov ø40,45cm,  
22.7.2015 ul. Tegelhoffa EKO - VPS + plošina 

orez Suché konáre, presvetl. orez 
22.7.2015 ul. Tegelhoffa EKO - VPS + plošina 

orez 6 ks + 12 ks suché konáre, opierajúce sa  
o fasádu... 23.7- 24.7.2015 Americká ul. EKO - VPS + plošina 
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     Dôvod orezu alebo výrubu 
Termín Ulica 

Organizácia kt. činnosť 

vykonala + použ. technika 

orezy Orezy porastu orgovánu 
23.7.2015 Bárdošova ul. EKO - VPS 

orezy Orezy krov popri komunik. 
23.7.2015 Bárdošova ul. EKO - VPS 

orez Suché konáre v korunách strom 
27.-28.7. 2015 DI Nová doba RONDO 

orezy 12 x stromy 
4.8.2015 Biely kríž EKO - VPS + plošina 

výrub 1 x suchá breza  ø15cm 
4.8.2015 Biely kríž EKO - VPS + plošina 

orezy Suché konáre, presvetl. orez 
5.8. 2015 Riazanská 68- 70 EKO - VPS + plošina 

orez Suché konáre, presvetl. orez 
 Nobelova ul. EKO - VPS + plošina 

orezy 9x výmladky, 1x lipa,2x čerešňa, 8x suché 
konáre zo stromov 6.8.2015 Teplická ul. EKO - VPS + plošina 

výrub 1 x čerešňa /suchý strom/ 
6.8.2015 Teplická ul. EKO - VPS + plošina 

orez 2 x topoľ, 1x javor  
7.8.2015 Varšavská ul. EKO - VPS + plošina 

orezy 6 x stromy(pyramidálne topole, 1x javor 
mliečny 7.8.2015 Račianska  97- 101 EKO - VPS + plošina 

výrub Nálety, bazy  ø10- 15cm 
10.8.2015 Biely kríž EKO - VPS + plošina 

orezy 2 x stromy 
10.8.2015 Biely kríž EKO - VPS + plošina 

orezy Polámané stromy po kalamite 
19.8.2015 Kominárska, Šancova EKO - VPS + plošina 
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     Dôvod orezu alebo výrubu 
Termín Ulica 

Organizácia kt. činnosť 

vykonala + použ. technika 

výrub 2x suchý strom 
24.8.2015 Biely kríž EKO - VPS + plošina 

orez Stromy prekrývajúce dopravné značenie 
24.8.2015 

Krahulčia ul., Bárdošova ul.,  
Brusnicova ul., Cesta na 

Kamzík 
EKO - VPS + plošina 

orez Suché konáre, 3 stromy 
26.8.2015 

Sibírska 17-15, zo str. 
Mikovínyho ul., Zátišie 

EKO - VPS + plošina 

orez Konáre zasahujúce do dopr. značiek 
27.8.2015 

Brusnicova, Bárdošova, 
Brečtanova ul. 

EKO - VPS + plošina 

orez Zlomený konár 
27.8.2015 Sibírska dom dôch. EKO - VPS + plošina 

orez Suché konáre, presvetl. orez 28.8.2015, dok. 
23.9.2015 

Račianska 65 EKO - VPS + plošina 

orez Suché konáre, presvetl. orez 
28.8.2015 DI Biely kríž EKO - VPS + plošina 

orez Suché konáre, presvetl. orez 
9.9.2015 Pluhova ul. EKO - VPS + plošina 

orezy Preschnuté brezy  
12.9.2015 Stromova ul. RONDO 

orezy Sophora japonica 
12.9.2015 Mestská ul. RONDO 

orezy Orez stromu/topoľ/ (suché konáre) 
13.9.2015 Jaskov rad RONDO 

orezy Tienenie, opierajúce sa o fasádu  
14.9.2015 Na Revíne 9-11 RONDO 

výrub Suchý strom – (borovica)  ø 30 
22.9.2015 

Bárdošova ul. 12 (od 
Černicovej ul.) 

EKO - VPS + plošina 
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orez Suché konáre(topoľ) 
22.9.2015 Bárdošova ul./zastávka/ 21 EKO - VPS + plošina 

výrub Suchý strom (smrekovec) 
22.9.2015 Opavská ul. EKO - VPS + plošina 

orezy Vysiaci konár 
22.9.2015 Opavská ul. EKO - VPS + plošina 

výrub Suchý strom 
23.9.2015 Chod. Júlova-júnov EKO - VPS + plošina 

výrub Suché stromy- nálety 5 ks 
23.9.2015 Bárdošova ul. 21 EKO - VPS + plošina 

orezy Presvetlovací orez – 2 stromy 
23.9.2015 Družstevná-uzavretý dvor EKO - VPS + plošina 

orezy 2 ks drevín /vŕba biela/ 
25.9.2015 Trnavská ul. 21 EKO - VPS + plošina 

orezy Vyvetvenie smrekov- 3 ks 
25.9.2015 Trnavská ul. 17 - 19 EKO - VPS + plošina 

orezy Suché konáre, presvetl. orez 
25.9.2015 Teplická ul., Šancova ul. EKO - VPS + plošina 

orez  zlomený konár, orez dop. znač. 
28.9.2015 Šuňavcova ul. Jeséniova ul. EKO - VPS + plošina 

orezy Suchých konárov – 17 ks str. 
28.9.2015 Teplická ul. EKO - VPS + plošina 

orezy Suché konáre, presvetl. orez 
29.9.2015 Teplická ul. EKO - VPS + plošina 

orezy Zlomené konáre 
29.9.2015 J.C. Hronského EKO - VPS + plošina 

orezy Suché konáre, presvetl. orez 
30.9.2015 Mikovíniho ul. EKO - VPS + plošina 



Príloha č. 2 

 17 

Druh 

činnosti 

     Dôvod orezu alebo výrubu 
Termín Ulica 
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vykonala + použ. technika 

orezy 1 x platan  presvetľujúce orezy 
30.9.2015 Sibírska 1 EKO - VPS + plošina 

orezy 1 x javor  -,,- 
30.9.2015 Sibírska 1 EKO - VPS + plošina 

orezy Suché konáre 
30.9.2015 Mikovíniho ul., pred školou EKO - VPS + plošina 

orezy Suché konáre 
1.10.2015 Mikovíniho ul. EKO - VPS + plošina 

výrub Breza /nebezp. strom/,dutiny, zlomená koruna 
2.10.2015 Kominárska - Šancova EKO - VPS + plošina 

orezy Orez konárov- dopravné znač. 
2.10.2015 Kraskova EKO - VPS + plošina 

orezy Zlomený konár 
2.10.2015 Teplická kostol EKO - VPS + plošina 

orezy Suché konáre- 10 stromov 
5.10.2015 Sibírska 1 /parčík/ EKO - VPS + plošina 

orezy Suché konáre  
6.10.2015 Gaštanica EKO - VPS + plošina 

orezy Suché konáre 
7.10.2015 Teplická ul. EKO - VPS + plošina 

orezy Suché konáre 
8.10.2015 Teplická ul. EKO - VPS + plošina 

výruby Suché stromy 2 x javor, 1 x topoľ 
9.10.2015 Mikovíniho ul. EKO - VPS + plošina 

orezy Suché konáre 
9.10.2015 Ursínyho ul., Sibírska ul. EKO - VPS + plošina 

výruby Suchý strom 
13.10.2015 Bárdošova ul, Opavská ul. EKO - VPS + plošina 
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orezy Suché konáre, presvetl. orez 
19.10.2015 

Hlučínska ul., Kominárska 
ul. 

EKO - VPS + plošina 

výruby  Poškodené stromy 
19.10.2015 Ursínyho ul. EKO - VPS + plošina 

orezy Suché konáre, konáre zasahujúce do fasády 
25.10.2015 Trnavská ul. 17 EKO - VPS + plošina 

orezy Suché konáre, presvetl. orez 
26.10.2015 Hlučínska ul., Teplická ul. EKO - VPS + plošina 

výrub 3x pajaseň žliazkatý 
27.10.2015 Teplická ul. EKO - VPS + plošina 

výruby Suchý agát 
28.10.2015 Trnavské mýto- tržnica EKO - VPS + plošina 

výruby 7x acer negundo invázne druhy, + nálety 
28.10.2015 Kraskova ul- Pokroky EKO - VPS + plošina 

orezy Suché konáre, presvetl. orez 
11.11.2015 Račianska ul. /dvory/ EKO - VPS + plošina 

orezy Suché, polámané konáre- 27 ks  
19.11.2015 Račianske mýto EKO - VPS + plošina 

výrub 1x pajaseň 
19.11.2015 Račianske mýto EKO - VPS + plošina 

orezy 16 ks stromov (suché konáre) 
23.11.2015 

Sibírska 14, Kraskova ul., 
Rač. Mýto 

EKO - VPS + plošina 

orezy Suché konáre, presvetl. orez 
24.11.2015 Teplická sídl., Sadová ul. EKO - VPS + plošina 

výrub 1x pajaseň 
24.11.2015 J.C. Hronského EKO - VPS + plošina 

výrub Suchý strom 
25.11.2015 Ursínyho ul. EKO - VPS + plošina 
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orezy Odstraňovanie imela 
26.11.2015 

Rač. Mýto, Príkopova ul., 
Družstevná ul. - dvor 

EKO - VPS + plošina 

orez Suché konáre, presvetl. orez 
27.11.2015 Jelšova ul. EKO - VPS + plošina 

orez Suché konáre, presvetl. orez 
30.11.2015 

Teplická  DI, Kalinčiakova 
ul., Vajnorská ul. 

EKO - VPS + plošina 

orez Suché konáre, presvetl. orez 
30.11.2015 Teplická  DI EKO - VPS + plošina 

výrub Acer negundo 
7.12.2015 Račianska 5-dvory EKO - VPS + plošina 

výrub Topoľ osikový  
4.12.2015 Višňova ul. EKO - VPS + plošina 

orez Suché konáre  
4.12.2015 Višňova ul. EKO - VPS + plošina 

orez Bezpečnostný orez  
15.12.2015 Pri st. prachárni EKO - VPS + plošina 

výrub Lipa malolistá  
16.12.2015 Račianske mýto EKO - VPS + plošina 

výrub 2 x javor mliečny 
23.12.2015 ZŠ Cádrová EKO - VPS + plošina 
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Vydané rozhodnutia za rok 2015 

Rozhodnutia v rámci verejnej 
zelene, ktorých žiadateľom je 

mestská časť Výrub 
(ks) 

Náhradná 
výsadba 

(ks) 

Výrub (ks) 
Náhradná 

výsadba (ks) 

Por. 
č. 

Žiadateľ Miesto výrubu 

stromy 
kry 
(m2) stromy 

kry 
(m2) 

Finanč. 
náhrada 
pre MČ 

(€) 

stromy kry stromy kry 

1 FO Desiata ul. 1 - 4 10      

2 FO Riazanská ul. 2 - 21 10      

3 FO Riazanská ul. 1 - 4 20      

4 FO Brečtanová ul. 1 - 5 10      

5 FO Bardejovská ul. 1 - 8 10      

6 FO Račianska ul.  2 - 2 20      

7 FO Vlárska ul. 1 - 3 2      

8 Vlastníci bytov a NP Kukučínova 2 - 4 1 - 6 25      

9 
Liečebno – výchovné 
sanatórium Hrdličkova ul. 21 7 63 12 - 6372,99     

10 Ministerstvo obrany SR Duklianske kasárne 8 - 16 -      

11 
MONDELEZ 
PRODUCTION, s.r.o. Račianska ul. 44 1 - 20 -      

12 MURLABO Slovakia, s.r.o. Trnavská – Tomášikova  34 - 75 400 
13 333,33 
zaplatené     

13 MURLABO Slovakia, s.r.o. Tomášikova ul. 2 - 6 90      

14 MIVO Real s.r.o. Roličky – Tupého ul.     
zastavené 
konanie     

15 NTC, a. s. Kalinčiakova ul. 1 - 15 45      
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Rozhodnutia v rámci verejnej 
zelene, ktorých žiadateľom je 

mestská časť Výrub 
(ks) 

Náhradná 
výsadba 

(ks) 

Výrub (ks) 
Náhradná 

výsadba (ks) 

Por. 
č. 

Žiadateľ Miesto výrubu 

stromy 
kry 
(m2) stromy 

kry 
(m2) 

Finanč. 
náhrada 
pre MČ 

(€) 

stromy kry stromy kry 

16 Opavská, spol. s r. o. Opavská ul. 12 105 - 45 7 000,00     

17 ORAVA – STAV s.r.o. Cesta mládeže 3 - 14 -      

18 Propert, s. r. o. Stará Vajnorská ul. 37 1 - 19 50      

19 ROVNOVÁHA s. r. o. Uhrova ul. 20 6 - - - 1748,287     

20 STU Bratislava areál Mladá garda 5 - 18 20      

21 TriGranit Centrum, a.s. Tomášikova ul. 13 - 40 200      

22 ZŠ s MŠ Jeséniova 51 Jeséniova ul. 3 - 14 -      

23 ZŠ s MŠ Odborárska 2 Odborárska ul. 3 - 6 30      

24 ZŠ s MŠ Sibírska 39 MŠ Pionierska 1 - 13 -      

25 ZŠ s MŠ Za kasárňou 2 ul. Za kasárňou 5 - 16 240      

26 World Trading, s. r. o. Skalická ul. 117 - 71         35 34 028,96     

27 MČ BANM Rozvodná ul. - - - -  8 - 16 - 

28 MČ BANM Višňová - Bárdošová - - - -  1 - 9 - 

29 FO Pluhova ul. 1  4       

30 FO Suchá ul. 2  7 427      

31 ZŠ s MŠ Riazanská Riazanská 2  4       

32 n.o. Domov sv. Jána z Boha  Hattalova ul. 1  4       
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č. 
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(m2) 
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pre MČ 

(€) 

stromy kry stromy kry 

33 
Novomestský športový klub 
1922 Tomášikova ul. 38  111       

34 Tomášikova, spol. s r. o. Tomášikova ul. 1  14       

35 SeeFish, s. r. o.  Hlavná ul. 4  18       

36 
AHOJ DEVELOPMENT s. r. 
o. Sliačska ul. 15  89 340 ks      

37 FORESPO REALITY 1, a.s. Vlárska ul. 8  10  
  2993,81  

     

38 FO Stará Klenová ul. 4  10       

39 FO Chemická ul. 1    575,12     

40 FO Úradnícka ul. 2  5       

41 FO Zátišie 1  6       

42 FO Lokalita Ahoj 7  10  1943,64     

43 MČ BANM Sibírska ul.     810,53  1  1 
 


