
                   oddelenie  životného prostredia a územného plánovania 

   ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––                                       
 
 
 
 
 
Váš list číslo / zo dňa         Naša značka         Vybavuje/linka                               Bratislava                                                             
                                         10481/4120/2017/ZP/KMEA       Mgr. Kmeťková/02/49253221           27. 03. 2017                                       
                                                                               mail/ adriana.kmetkova@banm.sk 
 
 
 
 
Vec : Oznámenie o začatí správneho konania vo veci súhlasu na výrub drevín 
 
             Mestská časť Bratislava – Nové Mesto ako príslušný orgán ochrany prírody v súlade s § 82 
ods. 7 zákona č. 543/2002 z. z.. o ochrane prírody a krajiny (ďalej len ,,zákona,,) a podľa § 18 ods. 3 
zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov týmto 
 

oznamuje 
 

začatie správneho konania podľa § 47 ods. 3 a 4 zákona na základe žiadosti spoločnosti Sliačska s. 
r.o., Budyšínska ul. 38, Bratislava, podaním zo dňa 24. 03. 2017, požiadal o vydanie súhlasu na výrub   
21 ks drevín – 3 ks líp malolistých (Tilia cordata) s obvodmi kmeňov 57 cm, 118 cm a 70 cm, 1 ks 
agáta bieleho (Robinia pseudoacacia) s obvodom kmeňa 66 cm, 3 ks gaštanov jedlých (Castanea 

sativa) s obvodmi kmeňov 140 cm, 125 cm a 203 cm, 2 ks smrekov obyčajných (Picea abies) 

s obvodom kmeňa 80 cm a 80 cm, 3 ks borovíc čiernych (Pinus nigra) s obvodmi kmeňov 80 cm, 73 
cm a 80 cm, 2 ks javorov mliečnych (Acer platanoides) s obvodmi kmeňov 82 cm a 71 cm, 6 ks 
čerešní vtáčích (Cerasus avium) s obvodmi kmeňov 175 cm, 185 cm, 112 cm, 197 cm, 190 cm a 184 
cm a 1 ks jedle bielej Abies alba) s obvodom kmeňa 119 cm, rastúcich na pozemkoch parcely registra 
„C“ KN č. 18349/3 („záhrady“) a 18349/4 ( „zastavané plochy a nádvoria“) v kat. ú. Vinohrady na 
Krahulčej ulici. Ako dôvod nutnosti výrubu predmetných drevín žiadateľ uviedol plánovanú 
investičnú výstavbu . Pozemok, na ktorom dreviny určené na výrub rastú, je spoločnosť Sliačska s. r. 
o., ako nástupník spoločnosti  SynCo Research s. r. o., Budyšínska ul. 38, Bratislava. Na výrub drevín 
na uvedených pozemkoch bol mestskou časťou už vydaný súhlas rozhodnutím č. STAR – 
666/R/2013/DAR, ŽPaÚP – 664/R/DAR zo dňa 11. 11. 2013, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 16. 
04. 2014 Rozhodnutie bolo vydané spoločnosti EUROCOMP & Co., s. r. o., Nobelova 18, Bratislava. 
V súčasnosti už predmetné rozhodnutie stratilo platnosť.                                                                                     
             V súlade s § 82 ods. 3 zákona v platnom znení žiadame písomne alebo elektronicky na adresu 
podatelna@banm.sk alebo zp.kmetkova@banm.sk oznámiť svoju účasť v tomto správnom konaní do 
piatich pracovných dní od tohto oznámenia. 
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