
MESTO SVATY JUR
Mestský úrad, Prostredná ul. č. 29, 900 21 Svätý Jur

Naša značka: 11944/1269/2017 Vybavuje: Referát ŽP / Ing. Fraňová Dňa: 07.07.2017

Toto rozhodnutie 
nadobudlo práj 
dňa

ROZHODNUTIE

Mesto Svätý Jur ako príslušný orgán štátnej správy vo veciach ochrany prírody a kraj 
podľa § 69 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na 
základe žiadosti Mesta Pezinok, Radničné námestie č.7, 902 01 Pezinok, (ďalej len žiadateľ) 
doručenej dňa 10.05.2017 podľa § 47 ods. 3 a § 48 ods. 1 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane 
prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v súlade s ustanoveniami § 46 zákona č. 71/1967 Zb. 
o správnom konaní v znení neskorších predpisov vydáva

súhlas

žiadateľovi na výrub nasledujúcich drevín:

Č. Lokalita Číslo
parcely

Názov Obvod kmeňa vo 
výške 130cm nad 
zemou, prípadne
rozloha krovitých
porastov

1 Lokalita A - Holubyho ulica 5046/6 Breza previsnutá 62 cm
2 5046/6 Breza previsnutá 133 cm
3 5046/6 Breza previsnutá 84 cm
4 5046/2 Tavoľník van Houtteho 2 m2
5 5046/2 Tavoľník van Houtteho 2 m2
6 5046/2 Tavoľník van Houtteho 4 m2
7 Lokalita B - Hasičská ulica 822/1 Ruža šípová 4 m2
8 822/1 Ruža šípová 4 m2
9 822/1 Skalník 4 m2
10 822/1 Ruža šípová 9 m2
11 821/1 Baza čierna 6 m2
12 Lokalita C - Fajgalská cesta 813/1 Breza previsnutá 81 cm
13 813/1 Breza previsnutá 

dvoj kmeň
41 cm a 49 cm

14 Lokalita D - pri zbernom 
dvore

5257,5256 Zmiešaný krovitý 
porast (trnka, drieň, 
ruža, mirabelka, vŕba, 
hloh)

995 m2

15 Lokalita E - Fajgalská cesta 5258/3 Zmiešaný krovitý 
porast (mirabelka, 
ruža)

110 m2

17 Lokalita F - Fajgalská cesta 5270/1 Slivka čerešňoplodá - 
štvorkmeň

80 cm
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vc. Lokalita Číslo
parcely

Názov dreviny Obvod kmeňa vo 
výške 130cm nad 
zemou, prípadne
rozloha krovitých 
porastov

18 Lokalita F - Fajgalská cesta 5270/1 Slivka čerešňoplodá 157 cm
19 5270/1 Slivka čerešňoplodá 52 cm
22 5270/2 Slivka čerešňoplodá 63 cm
23 5270/2 Krovitý porast - vŕba 112 m2 3
24 5270/2 Vŕba 110 cm
25 5270/2 Vŕba troj kmeň 63 cm
26 5270/2 Vŕba troj kmeň 79 cm

Dreviny rastú na pozemkoch registra „C“ par.č. 5046/6, 5046/2, 822/1, 813/1, 5257, 5256, 5258/3, 
5270/1, 5270/2 k.ú. Pezinok, vo vlastníctve Mesta Pezinok (LV č.4234,5472), dreviny v lokalite D 
rastú na pozemku parc.č.:813/l, vlastník SR, správca Ministerstva vnútra SR, LV č.1191, časť 
krovitého porastu v lokalite D rastie na pozemku registra C par. Č.5256, vlastník SR, správa SVP, 
š.p., O.Z Bratislava, Karloveská 2, 842 17 Bratislava, LV č.101.
Spoločenská hodnota drevín, na ktoré je udelený súhlas na výrub je vyčíslená na čiastku 18 537,50€. 
Pri výpočte boli použité príslušné indexy podľa údajov vyhlášky MZP SR č.24/2003 Z. z., ktorou sa 
vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších zmien. Do 
spoločenskej hodnoty drevín nie je započítaný invázny druh: Javorovec jaseňolistý.

a

I. v súlade s § 82 ods. 12 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny určuje 
bližšie podmienky vykonania výrubu zabezpečujúce ochranu prírody a krajiny :

1. výrub drevín žiadateľ uskutoční v čase vegetačného pokoja t.j. v termíne od 1. októbra do 31. 
marca;

2. pri výrube drevín žiadateľ zabezpečí, aby sa nepoškodili okolité dreviny, na ktoré sa udelený 
súhlas nevzťahuje;

3. pri výrube drevín žiadateľ zabezpečí, aby neprišlo k prípadnému ohrozeniu chránených druhov 
živočíchov, najmä hniezdiacich vtákov;

4. po výrube žiadateľ zabezpečí, aby bola všetka drevná hmota a haluzina z plochy odvezená 
a priestor bol upravený.

a

II. ukladá v zmysle § 48 ods. 1 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny 
žiadateľovi:
1. povinnosť uskutočniť na vlastné náklady náhradnú výsadbu v počte min. 25 ks

stromov, s obvodom kmeňa minimálne 15-17 cm, a 50ks kríkov prevažne z druhov 
geograficky pôvodných, tradičných a vhodných, na pozemkoch vo vlastníctve mesta 
Pezinok.
Náhradnú výsadbu je nutné realizovať najneskôr do konca r. 2018. Pri výsadbe treba 
brať ohľad na vzdialenosť od jestvujúcich objektov a susediacich pozemkov, na 
ktorých sa bude realizovať náhradná výsadba, aby nedochádzalo k ich poškodzovaniu 
vplyvom rozrastania sa vysadených stromov a ich koreňového systému.

2. V prípade vyhynutia, alebo neujatia sa jedincov treba uskutočniť bezprostredne náhradu 
adekvátnym výsadbovým materiálom.

3. Po vykonaní náhradnej výsadby zaslať Mestskému úradu vo Svätom Jure informáciu
o vykonaní náhradnej výsadby.



Všeobecné ustanovenia:
• Osobitné predpisy, ako aj ostatné ustanovenia ostávajú vydaním súhlasu nedotknuté.
• Tento súhlas nenahrádza povolenia, súhlasy, stanoviská, vyjadrenia vyžadované podľa 

osobitných predpisov, ako aj podľa ostatných ustanovení zákona.
• Výrub je možné uskutočniť až po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia.
• Orgán ochrany prírody môže z vlastného podnetu alebo na návrh ním vydaný súhlas zmeniť 

alebo zrušiť.
a nesúhlas

na výrub nasledujúcich drevín:

č. Lokalita
v
Číslo parcely Názov Obvod kmeňa vo výške 

130cm nad zemou, 
prípadne rozloha
krovitých porastov

20 Lokalita F - Fajgalská 
cesta

5270/1 Vŕba 252
21 5270/1 Vŕba štvorkmeň 251, 188,218 215 cm

Dreviny rastú na pozemkoch registra „C“ par.č. 5070/1, k.ú. Pezinok, vo vlastníctve Mesta Pezinok 
(LV č.5472).
Spoločenská hodnota drevín, na ktoré nie je udelený súhlas na výrub je vyčíslená na čiastku 
4875,55€. Pri výpočte boli použité príslušné indexy podľa údajov vyhlášky MŽP SR č.24/2003 Z. 
z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších 
zmien.

Odôvodnenie

Listom, doručeným dňa 10.05.2017 požiadal žiadateľ o výrub 15ks stromov a 1252 m2 kríkov 
rastúcich na pozemkoch registra „C“ par.č. 5046/6, 5046/2, 822/1, 813/1, 5257, 5256, 5258/3, 
5270/1, 5270/2 k.ú. Pezinok, vo vlastníctve Mesta Pezinok (LV č.4234, 5472), dreviny v lokalite D 
rastú na pozemku parc.č.:813/l, vlastník SR, správca Ministerstva vnútra SR, LV č.1191, časť 
krovitého porastu v lokalite D rastie na pozemku registra C par. Č.5256, vlastník SR, správa SVP, 
š.p., O.Z Bratislava, Karloveská 2, 842 17 Bratislava, LV č. 101.
Dôvodom výrubu je stavba „Cyklotrasa Pezinok - Limbách“, ktorá má prepojiť železničnú stanicu 
Pezinok s hranicou katastra pri obci Limbách cez miestnu komunikáciu na Holubyho ulici, 
Kupeckého ulici, Hasičskej ulici a Fajgalskej ceste.
Oznámenie o začatí konania č.9754/1269/2017 bolo zverejnené na webovej stránke Mesta Svätý Jur 
dňa 12.05.2017.

Prílohy k žiadosti, okrem povinných príloh, tvorili aj vyjadrenia dotknutých orgánov k plánovanej 
stavbe: Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Mesto 
Svätý Jur (Verejná vyhláška - Rozhodnutie o umiestnení stavby, vrátane vyjadrení všetkých 
účastníkov konania).
V stanoviskách orgánov štátnej správy k stavebnému konaniu boli určené dve podmienky k výrubu 
drevín:

Okresný úrad Pezinok, odbor starostlivosti o životné prostredie, stanovisko zo dňa 
13.06.2016, bod 3., druhá veta:“ Upozorňujeme žiadateľa na skutočnosť, že ak realizácia zámeru 
bude vyžadovať odstránenie drevín s parametrami uvádzanými v zákone a príslušných 
vykonávacích predpisoch, je potrebné požiadať samostatne príslušný orgán ochrany prírody 
a krajiny o udelenie súhlasu na výrub v zmysle zákona.“

Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., stanovisko zo dňa 12.07.2016, bod 2., druhá veta: 
„Upozorňujeme, že na pobrežných pozemkoch nesúhlasíme s umiestnením zemných valov, zábran 
pre zamedzenie prístupu mechanizmov a výsadbou stromov a krovín, a pod.“



Mesto Pezinok, listom, zo dňa 05.06. 2017 zaslalo k žiadosti o výrub drevín vyjadrenie cit.: „Výrub 
drevín tak, ako je definovaný, je nevyhnutný z nasledujúcich dôvodov:

- Cyklotrasa je navrhnutá v čo najväčšom rozsahu a pokiaľ to bolo možné na pozemkoch vo 
vlastníctve Mesta Pezinok, nakoľko má Mesto záujem o čerpanie fondov

- Trasa cyklotrasy je v súlade s platným UPN Mesta Pezinok“

Dňa 07.06.2017 Mesto Svätý Jur, ako orgán ochrany prírody podľa § 85 ods. 1 zákona č.543/2002 
Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) predĺžil zákonom 
stanovenú 30 dňovú lehotu vo veci vydania súhlasu podľa § 47 ods. 3 a 4 zákona na výrub drevín 
rastúcich mimo lesa do 07. 07. 2017. Dôvodom predĺženia lehoty bolo prebiehajúce získavanie 
podkladov nevyhnutných pre objektívne rozhodnutie vo veci výrubu drevín. O predĺžení lehoty boli 
informovaní všetci účastníci správneho konania.

Dňa 07.06.2017 požiadalo Mesto Svätý Jur Štátnu ochranu prírody SR, Správu CHKO Malé 
Karpaty o stanovisko k predmetnému výrubu drevín. Ing. Hana Strašiftáková, dendrologička Štátnej 
ochrany prírody SR, vykonala dňa 07.06.2017 obhliadku drevín a vydala stanovisko 
č.CHKOMK/407-001/2017 zo dňa 20.06.2017, s nasledujúcim návrhom riešenia:

„Odporúčame vydať súhlasné rozhodnutie na výrub drevín na predmetných pozemkoch v počte 5 
ks brezy previsnutej, 1 ks javorovca jaseňolistého, 5 ks vŕby sp., 4 ks slivky čerešňoplodej 
a krovitých porastov na celkovej ploche 1252m2 za dodržania nasledovných podmienok:

Výrub drevín a krovitých porastov uskutočniť v mimovegetačnom období, 
v zmysle § 47 ods. 4 písm. a) „zákona“ sa súhlas na výrub dreviny nevyžaduje na výrub 
drevín s obvodom kmeňa meraným vo výške 1,3m nad zemou menším ako 40 cm, 
dbať na to, aby výrubom neboli poškodené okolorastúce dreviny, 
z pozemkov odstrániť drevnú hmotu a haluzinu,
v zmysle § 7b ods. 3 „zákona“, je vlastník, správca alebo užívateľ pozemku povinný 
odstraňovať invázne druhy rastlín zo svojho pozemku spôsobom, ktorý ustanoví 
ministerstvo všeobecne záväzným právnym predpisom a starať sa o pozemok tak, aby sa 
zamedzilo ich opätovnému šíreniu. V tomto prípade ide o početný výskyt druhov javorovec 
jaseňolistý (Negundo aceroides) a pohánkovec sp. (Fallopia sp.) - viď prílohu č.2a vyhlášky 
č.24/2003 Z.Z., ktorou sa vykonáva „zákon“, ktoré rastú po obidvoch stranách komunikácie 
Pezinok - Limbách (lokalita F),

- podľa § 47 ods. 4 písm. h) „zákona“ sa súhlas na výrub dreviny nevyžaduje na dreviny 
inváznych druhov podľa § 7b ods. 2,

- dbať na to, aby pozemky po výrube zostali v nezaburinenom stave a zabrániť v čo najväčšej 
miere šíreniu inváznych druhov bylín a drevín,

- náhradnú výsadbu realizovať na pozemkoch Mesta Pezinok drevinami v počte 25 ks 
stromov s min. obvodom kmeňa 15 - 17 cm a 50 ks krov. „

V lehote 7 dní od dátumu zverejnenia začiatku správneho konania č.9754/1269/2017 na webovej 
stránke Mesta Svätý Jur, sa v zmysle §82 ods.3 „zákona“ prihlásili dvaja účastníci konania.

Občianske združenie Nádej pre Sad Janka Kráľa, Švabinského 20, 851 01 Bratislava 
potvrdilo záujem byť účastníkom konania elektronicky dňa 19.5.2017 a neskôr aj písomne listom 
doručeným dňa 22.05.2017. Mesto Svätý Jur na základe tohto listu evidovaného pod 
č. 10645/1494/2017 zo dňa 22.05.2017 zaslal účastníkovi konania podklady - Žiadosť Mesta 
Pezinok o súhlas s výrubom, vrátane príloh. Účastník konania bol informovaný o predĺžení lehoty 
vo veci vydania súhlasu na výrub drevín, svoje stanovisko k správnemu konaniu v stanovenom 
termíne, do dňa 07.07.2017 nezaslal.

Dňa 16.05.2017 elektronicky potvrdil záujem byť účastníkom správneho konania 
č.9754/1269/2017 pán Vladislav Marušic. Pán Marušic zároveň požiadal o sprístupnenie správneho 
konania v zmysle zákona č.211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám, informácie mu boli



dňa 22.5.2017 poskytnuté. Pán Marušic zaslal listom dňa 22.06.2017 svoje stanovisko k správnemu 
konaniu, ktoré citujeme:

"Lokalita A - Holubyho ulica - bytový dom
3 ks breza previsnutá s obvodom kmeňa 62, 133, 84 cm - s výrubom nesúhlasím, nakoľko sa jedná
0 veľké staršie stromy s výrazným pozitívnym vplyvom pre obyvateľov mesta, pre obyvateľov 
priľahlej bytovky (tieň) a pre mestskú faunu, napr. vtáctvo. Pre chodník, ktorý sa má na ich miesto 
presunúť, je dosť miesta okolo nich, poprípade ich môže len obchádzať. Pre cyklotrasu, kvôli ktorej 
sa má chodník presunúť, je dostatok miesta viesť ju na druhej strane cesty na už existujúcom 
cyklochodníku. Môžu tam byť aj dva smery cyklotrasy vedľa seba, po určitej úprave a označení. 
Takto by dokonca mohla viesť cyklotrasa po celej dĺžke existujúcom cyklochodníku až po most nad 
potokom na konci Kupeckého ul., a neriskovať bezpečnosť cyklistov na plánovanom vedení 
jedného smeru cyklotrasy na krajnici frekventovanej cesty. Tiež je málo užitočné, viesť trasu mimo 
cesty cez existujúcu zeleň a predmetné stromy iba na úseku od ul. Farská po ul. Mladoboleslavská, 
čo predstavuje 150 m z celej 1,5 km trasy mestom po ceste.
3 ks tavoľník van Houtteho - s výrubom súhlasím, v prípade nezmenenej trasy cyklotrasy ako píšem 
vyššie.

Lokalita B - Hasičská ulica
3 ks ruža šípová, 1 ks skalník, 2 ks baza čierna - s výrubom súhlasím 

Lokalita C - Fajgalská cesta (pred policajnou školou)
1 ks breza previsnutá č. 12 s obvodom kmeňa 130 cm - s výrubom nesúhlasím, dá sa ľahko obísť 
alebo zakomponovať do zeleného ostrovčeka medzi dvoma smermi cyklotrasy, ktoré sa na tomto 
úseku majú viesť spolu. S ostrovčekmi a výsadbou sa ráta aj na iných úsekoch, tak prečo nie aj tu.
1 ks breza previsnutá č. 13 dvojkmeň - s výrubom súhlasím, je na 90 % suchá.

Lokalita D - od zberného dvora popri kanáli po most pri ul. SNP
porast na výmere 995 m2 - tu navrhujem viesť cyklotrasu na existujúcej poľnej ceste a porast čo 
najviac ponechať a vyrúbať len naozaj to čo bezprostredne prekáža. Okrem toho sú v poraste aj 
hrubšie stromy, na ktoré žiadosť na výrub nebola, tak na ne treba dávať pozor.

Lokalita E - Fajgalská cesta poza areál zberného dvora 
porast na výmere 110 m2 - s výrubom súhlasím

Lokalita F - Fajgalská cesta
všetky dreviny č. 16 - 26 - s výrubom nesúhlasím, lebo v okolí je veľa priestoru, aby sa dreviny dali 
cyklotrasou obísť, najlepšie poza porasty, kedy by porast oddeľoval cyklotrasu od cesty. Navyše, 
výsadba drevín a súvislé zelené delenie od cesty je pri projekte naplánované, takže ideálne bude 
využiť už existujúce životaschopné dreviny. Nové výsadby často neprežijú. Tiež by veľké stromy 
plnili funkciu tienenia na cyklotrasu, čo sa výsadbou nedá okamžite dosiahnuť. Bez predmetných 
stromov ostane úsek vystavený celodennému slnku.
!!! Zásadne nesúhlasím s výrubom veľkej vŕby č. 20 a 21, aj keď sú čiastočne suché, kvôli ochrane 
jedincov chránených živočíchov a ich reprodukčného biotopu. V dreve týchto vŕb sa vyvíjajú larvy 
chráneného chrobáka, druhu európskeho významu roháča obyčajného (Lucanus cervus), ktorého 
spoločenská hodnota je 230 €. Nakoľko larvy tohto druhu sa kuklia v zemi pod hostiteľským 
stromom, je potrebné nevykonávať zemné práce v blízkosti týchto stromov. Dôkazové fotky 
posielam v prílohe mailu.
Nález v databáze ŠOP SR aj s fotkami:
http://www.biomonitoring.sk/OccurenceData/ZoologicalOccurenceRecord/Detail/2752444?RetumP
age=oc ZooGallerv Viac o druhu:
http://www.biomonitoring.sk/Registration/AtlasAnimal/Detail/63955?ReturnPage=rg AnimalGalle
ry“

http://www.biomonitoring.sk/OccurenceData/ZoologicalOccurenceRecord/Detail/2752444?RetumP
http://www.biomonitoring.sk/Registration/AtlasAnimal/Detail/63955?ReturnPage=rg


Mesto Svätý Jur posúdilo predložené pripomienky pána Vladislava Marušica a vyjadruje sa k nim 
nasledovne:
Lokalita A - Holubyho ulica - bytový dom (3 x breza previsnutá, 3 x tavoľník van Houtteho). Pán 
Marušic navrhuje zmenu trasy cyklotrasy jej presunutím na druhú stranu cesty. Návrh trasy 
cyklistického chodníka nie je predmetom tohto konania a zmenu trasy mali možnosť účastníci 
konania navrhnúť v rámci územného konania. Z rozhodnutia o umiestnení stavby, ktoré vydalo 
Mesto Svätý Jur, Stavebný úrad pod č. Výst./473/290/2017-Po, dňa 17.03.2017, vyplýva, že 
účastníci konania, ani obyvatelia priľahlej bytovky nemali žiadne námietky, ani pripomienky k trase 
stavby. Štátna ochrana prírody odporúčala vydať na výrub týchto drevín súhlasné stanovisko. 
Pripomienke sa nevyhovuje aj z toho dôvodu, že dreviny, ktoré by boli ponechané v tesnej blízkosti 
plánovanej cyklotrasy by mali poškodený koreňový systém a tvorili by prekážku pre cyklistov a 
chodcov.

Lokalita B - Hasičská ulica (3 ks ruža šípová, 1 ks skalník, 2 ks baza čierna) Pán Marušic 
s výrubom súhlasí a žiadny účastník konania nemá voči výrubu pripomienky.

Lokalita C - Fajgalská cesta (pred policajnou školou)
1 ks breza previsnutá č. 12, obvod kmeňa má 81 cm, krátkoveká drevina. V týchto miestach 
cyklotrasy sa neplánuje vybudovanie ostrovčekov so zeleňou, samostatný cyklochodník má viesť 
priamo a súbežne s cestou, oddelený od cesty pásom zelene. Pripomienke sa nevyhovuje a Mesto 
Svätý Jur súhlasí s výrubom dreviny.
1 ks breza previsnutá č. 13 dvojkmeň, odumretá - Pán Marušic s výrubom súhlasí a žiadny účastník 
konania nemá voči výrubu pripomienky.

Lokalita D - od zberného dvora popri kanáli po most pri ul. SNP,
porast na výmere 995 m2 - Pán Marušic navrhuje viesť cyklotrasu na existujúcej poľnej ceste 
a porast čo najviac ponechať a vyrúbať len naozaj to čo bezprostredne prekáža. Okrem toho sú 
v poraste aj hrubšie stromy, na ktoré žiadosť na výrub nebola, pán Marušic upozorňuje, že na ne 
treba dávať pozor. Pripomienke sa vyhovuje. Navrhovaná trasa cyklistického chodníka vedie po 
existujúcej poľnej ceste, orežú sa len kroviny zasahujúce do cesty avzrastlé dreviny sa nebudú 
rúbať, len sa orežú.

Lokalita E - Fajgalská cesta poza areál zberného dvora,
porast na výmere 110 m2 - Pán Marušic s výrubom súhlasí a žiadny účastník konania nemá voči 
výrubu pripomienky. Mesto Svätý Jur súhlasí s výrubom drevín.

Lokalita F - Fajgalská cesta
Pán Marušic nesúhlasí s výrubom drevín č. 16 až 26 z dôvodu, že „v okolí je veľa priestoru, aby sa 
dreviny dali cyklotrasou obísť, najlepšie poza porasty, kedy by porast oddeľoval cyklotrasu od cesty. 
Navyše, výsadba drevín a súvislé zelené delenie od cesty je pri projekte naplánované, takže ideálne 
bude využiť už existujúce životaschopné dreviny. Nové výsadby často neprežijú. Tiež by veľké 
stromy plnili funkciu tienenia na cyklotrasu, čo sa výsadbou nedá okamžite dosiahnuť. Bez 
predmetných stromov ostane úsek vystavený celodennému slnku.“ Pán Marušic zistil v drevinách 
č.20 a 21 výskyt chráneného druhu živočícha - roháča obyčajného.
V lokalite sa nachádza drevina: Javorovec jaseňolistý, ktorý je vlastník pozemku povinný odstrániť. 
Na výrub Javorovca jaseňolistého nie je potrebné udeliť súhlas, nakoľko podľa §47 ods.4 písm.h sa 
na výrub inváznych drevín súhlas nevyžaduje. V zmysle § 7b ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. 
o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, je vlastník, správca alebo užívateľ 
pozemku povinný odstraňovať invázne druhy rastlín zo svojho pozemku. Javorovec jaseňolistý 
(Negundo aceroides) je zaradený medzi invázne druhy rastlín podľa vyhlášky č.24/2003 Z.z., 
príloha č.2a.
Nakoľko pán Marušic zistil na drevinách č.20 a 21 chránené živočíchy - roháče obyčajné, Mesto 
Svätý Jur požiadalo Štátnu ochranu prírody, Správu CHKO Malé Karpaty o potvrdenie výskytu



chránených živočíchov a návrh opatrení. Správa CHKO Malé Karpaty zaslala stanovisko č.: CHKO 
MK/407-003/2017 zo dňa 27.06.2017, z ktorého citujeme:
„Návrh riešenia a odôvodnenie:“
Na základe zistených skutočností, že určité jedince stromov predstavujú reprodukčné stanoviště pre 
chráneného živočícha - roháča obyčajného (Lucanus cervus), konkrétne vŕby (Salix sp.) označené 
v žiadosti Mesta Pezinok číslami 20 a 21, navrhujeme tieto jedince v lokalite ponechať a cyklistický 
chodník trasovat’ okolo nich vo vzdialenosti aspoň 2 m od bázy kmeňa. V rámci zníženia rizika 
ohrozenia zdravia a bezpečnosti premávky odporúčame na predmetných stromoch odborne vykonať 
orež suchých konárov. Ostatné navrhnuté riešenia a podmienky ich realizácie uvedené v našom 
predošlom stanovisku (list č.CHKO MK/407-001/2017 zo dňa 20.06.2017) ostávajú bez zmeny.“

Na základe zistených skutočností Mesto Svätý Jur pripomienke čiastočne vyhovuje, súhlasí 
s výrubom 7ks stromov, 112m2 kríkov a upozorňuje vlastníka na povinnosť odstránenia inváznej 
dreviny - javorovca jaseňolistého a inváznej krídlatky (fallopia sp.). Trasa cyklistického chodníka 
je v tomto úseku oddelená od cesty súvislým pásom zelene v šírke 1,5m. V okolí trasy sa nachádza 
dostatok prirodzenej vegetácie, vyrúbané budú len dreviny, ktoré bezprostredne kolidujú s trasou 
cyklistického chodníka. Mesto Svätý Jur nesúhlasí s výrubom dvoch drevín označených č.20 a 21 - 
Vŕba sp., na ktorých bol zistený výskyt chráneného živočícha. Dreviny môžu byť vhodným 
spôsobom orezané, pre zvýšenie bezpečnosti osôb a cyklistický chodník musí viesť vo vzdialenosti 
minimálne 2m od drevín s výskytom chráneného živočícha.

Vzhľadom na horeuvedené skutočnosti, rozhodlo Mesto Svätý Jur tak, ako je uvedené vo výrokovej 
časti tohto rozhodnutia. Po zohľadnení všetkých pripomienok, návrhov a dôkazov Mesto Svätý Jur 
súhlasí s výrubom 12kusov stromov a 1252 m2 kríkov. Dôvodom na výrub je stavba „Cyklotrasa 
Pezinok - Limbách“.
Mesto Svätý Jur nesúhlasí s výrubom dvoch drevín označených č.20 a 21 - Vŕba sp., na ktorých bol 
zistený výskyt chráneného živočícha.

Od správneho poplatku bolo upustené v zmysle §4, ods.l, písm. a zákona č. 145/1995 Z.z. 
o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie v zmysle § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 
Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov do 15 dní odo dňa doručenia na Mestský úrad 
vo Svätom Jure. Toto rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych prípustných opravných prostriedkov 
preskúmateľné súdom.

v
Ing. Simon Gabe

primátor mesta
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