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 –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
                                                                                      Bratislava, dňa  25. 07. 2017

č. 25845/883/2017/ZP/KMEA - R

ROZHODNUTIE

Mestská časť Bratislava - Nové Mesto vykonávajúca štátnu správu v prvom stupni vo veciach
ochrany prírody podľa §69 ods. 1 písm. d) a h) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v
znení neskorších predpisov (ďalej len ,,zákon“), v súlade s Čl. 69 ods. 2 Štatútu Hlavného mesta SR
Bratislavy a na základe žiadosti spoločnosti MATADOR HOLDING, a. s., Streženická cesta č. 45,
Púchov (ďalej len "žiadateľ"), v zastúpení spoločnosťou Cesproza, s. r. o., Budyšínska ul. č. 14,
Bratislava,  zo dňa 13. 10. 2016 ods. 3 a 4, § 48 ods. 1 zákona, v súlade s § 46 zákona  č. 71/1967 Zb.
o správnom konaní v znení neskorších predpisov vydáva

súhlas

žiadateľovi na výrub drevín rastúcich na pozemku na Bojnickej ul. č. 3, pozemky registra „C“ KN
parcely č. 13607/31 a 13607/36 v kat. ú. Nové Mesto, a to:

Stromy:
P.č. Názov dreviny

slovenský
–––––––––––-

latinský

Obvod
kmeňa
(cm)

Výška
(m)

Sad.
hodn.

Spoloč.
hodn.

(€)

1* 2* 3* Uprav.
spoloč.

hodnota
(€)

1. jaseň štíhly
Fraxinus
excelsior

98 5 - 10 3 1059  0, 8 1, 0 1, 0 847,20

2. čerešňa vtáčia
Cerasus avium

108 0 - 5 3 1612 1, 0 0, 9 1, 0 953,10

3. čerešňa vtáčia
Cerasus avium

96 0 - 5 3 1059 1, 0 0, 9 1, 0 953,10

4. borovica čierna
Pinnus nigra

63 5 - 10 3 1244 1, 0 1, 1 1, 0 1368,40

5. borovica čierna
Pinus nigra

84 5 - 10 3 1368 1, 0 1, 1 1, 0 1520,20

6. čerešňa vtáčia
Cerasus avium

60 0 - 5 1 599 0, 1 0, 9 1, 0 53,91

7. lipa malolistá
Tilia cordata

85 5 - 10 3 921 1, 0 1, 1 1, 0 1013,10

9. slivka
čerešňoplodá
Prunus
cerasifera

53 0 - 5 2 599 0, 8 0, 9 1, 0 431,28
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10. vŕba biela
Salix alba

256 5 - 10 1 1198 0, 9 0, 4 1, 0 431,28

13. topoľ sivý
Populus x
canescens

180 5 - 10 3 1796 0, 9 0, 8 0, 6 775,87

15. topoľ sivý
Populus x
canescens

148 5 - 10 3 1612 0, 9 0, 8 0, 6 696,38

16. topoľ sivý
Populus x
canescens

132 5 - 10 3 1612 0, 9 0, 8 0, 6 696,38

18. borovica čierna
Pinus nigra

109 5 - 10 3 1520 1, 1 1, 0 1, 0 1672

Spolu stromy 10 980,92

Kry:

Por
č.

Názov dreviny

slovenský
–––––––––

latinský

Plocha
(m2)

Výška
(m)

Zastúp.
(%)

Základ.
spoloč.
hodn.

(€)

1* 2* 3* Uprav.
Spol.
hodn.

(€)

K1 ostružina
černicová
Rubus fruticosus
ruža šípová
Rosa canina
baza čierna
Sambucus nigra

20 0, 7
60

20

20

184 0, 9 0, 8 1, 0 132,48

Súhlas sa vydáva na dobu určitú, do 31. 05. 2019.

Použité prirážkové indexy podľa prílohy č. 35 vyhlášky Ministerstva životného prostredia č.
24/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení
neskorších predpisov:

1* - ak je drevina poškodená alebo je iným spôsobom znížená jej fyziologická hodnota, a ak ide
        o drevinu z náletu alebo z výmladkov, a ak jej výsjyt nie je v súlade s využívaním konkrétnej
        plochy územia,
2* - index dosiahnuteľného veku druhu
3* - ak je jednoznačne preukázaný nepriaznivý vplyv na objekty, budovy a ohrozovanie
        prevádzkyschopnosti inžinierskych sietí, zatienenie nad  hodnoty povolené normami
        a spôsobenie nadmernej vlhkosti obytných a iných objektov.

Spoločenská hodnota drevín určených na výrub je 11 113,40 Eur.

I. v súlade s § 82 ods. 12 zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody
a krajiny určuje žiadateľovi bližšie podmienky vykonania výrubu zabezpečujúce ochranu
prírody a krajiny:
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I./1. výrub drevín uskutoční žiadateľ prednostne v čase vegetačného pokoja (1. november –
       31. marec), najneskôr však do 2 rokov od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia,
       a po nadobudnutí právoplatnosti stavebného povolenia špeciálneho stavebného úradu na
       stavbu účelovej komunikácie,
I./2. v prípade výrubu drevín vo vegetačnom období je možné, že na drevinách určených na
        výrub bude hniezdiť chránený druh živočícha, vtedy žiadateľ predloží posudok možnosti
        hniezdenia chránených živočíchov (ornitologický posudok) a výrub bude možné vykonať
        až po jeho doručení na orgán ochrany prírody. Posudok musí byť vypracovaný najviac
        7 dní pred realizáciou výrubu,
I./3. v prípade, že sa na drevinách bude nachádzať chránený druh živočícha, je potrebné pred
        výrubom požiadať Ministerstvo životného prostredia SR o výnimku z ochrany,
I./4.  vykonávateľ výrubu zabezpečí  odpratanie drevných zvyškov po výrube,
I./5. výrub sa dotkne len drevín farebne vyznačených na kmeni a na koreňovom nábehu,
I./6.  oznámi správnemu orgánu presný termín výrubu.

         II. v súlade s § 48 ods. 1 zákona ukladá žiadateľovi  povinnosť realizácie
náhradnej výsadby:

žiadateľ
II./a) uskutoční na svoje náklady náhradnú výsadbu na voľných plochách na pozemkoch
          registra ,,C“ KN parc. č. 13607/31, 36 v kat. ú. Nové Mesto:

- 22 ks odrastených predpestovaných listnatých stromov s obvodmi kmeňov 21/25 cm
-           a s výškou nasadenia korunky min. 2, 60 m, druhov v kultivaroch:

         -  hrab obyčajný 'Frans Fountain' (Carpinus betulus 'Frans Fountain')

 -      50 m2 predpestovaných krátkovekých vždyzelených jedincov s výškami min. 150 cm,
                          druhu:

                   - fotínia 'Red Robin' (Photinia fraseri 'Red Robin')

Spoločenská hodnota náhradnej výsadby, podľa vyhlášky č. 26/2003 Z. z., ktorou sa
vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov,
s použitím príslušných prirážkových indexov podľa prílohy č.  33 a 35 vyhlášky, je 11 178,00 Eur.

II./b) každý strom ukotví kolovou konštrukciou,
II./c) pri výsadbe bude rešpektovať podmienky ochranných vzdialeností kmeňov stromov od
             nadzemných a podzemných inžinierskych sietí v zmysle VZN č. 8/1994 Magistrátu hl.
             mesta  SR Bratislavy ,,O starostlivosti o verejnú zeleň na území hl. mesta SR Bratislavy“,
II./d) pri a po výsadbe zabezpečí prevedenie dôkladnej zálievky všetkých vysadených drevín
            a podmienky na ich optimálny rozvoj,
II./e) výsadbu zrealizuje v termíne najneskôr do 30. 04. 2019,
II./f)   zabezpečí stálu odbornú údržbu drevín  počas 3 rokov odo dňa výsadby drevín a jej
             kontroly orgánom ochrany prírody:

1) zabezpečením priaznivých podmienok pri výsadbe drevín vhodnou prípravou
      stanovišťa na výsadbu, vrátane odstránenia zvyškov predchádzajúcich drevín,
2) zabezpečením proti mechanickému poškodeniu, vrátane poškodenia ušliapaním a ujazdením,
3) zabezpečením stability stromov ukotvením aspoň troma kolmi s minimálnym priemerom 7

cm, s priečnym latovaním 3 krát  v spodnej časti a 2 krát v hornej časti – pod nasadením
koruny, a to po dobu minimálne troch rokov,

4) zabezpečením starostlivosti o podpery, uviazanie a ukotvenie,
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5) kyprením, prihnojovaním, odburiňovaním a dostatočným zalievaním pôdy,
6) starostlivosťou   o   koreňovú   misu   s   cieľom  zabezpečiť priepustnosť pôdneho

             povrchu,
7) odborne realizovaným a cieleným rezom drevín,
8) odstraňovaním   odumretých   častí   drevín,   ktoré  ohrozujú stabilitu stromu

             a okolie,
9) vykonávaním nevyhnutných mechanických  a biologických opatrení proti škodcom,
10) včasným ošetrením prípadného poranenia drevín,

II./g) ako výsadbový materiál budú použité predpestované dreviny I. kategórie t.j. dreviny
             svojím habitom zodpovedajúce danému taxónu, s rovným kmeňom bez akýchkoľvek
             poškodení, so zachovaným terminálnym vrcholom a súmernou korunou,
II./h) v prípade neujatia sa vysadených drevín bezodkladne zabezpečí novú výsadbu za neujaté
            dreviny v zmysle tohto rozhodnutia,
II./i) doručí na konajúci správny orgán oznámenie o vykonaní náhradnej výsadby so situačným
            nákresom najneskôr do 30 dní po jej realizácii, čím preukáže splnenie podmienky
            vykonania uloženej náhradnej výsadby,
II./j) v prípade, že nestihne zrealizovať výsadbu do termínu určeného v rozhodnutí, požiada
            orgán ochrany prírody o predĺženie termínu na realizáciu náhradnej výsadby, najneskôr
            však 30 dní pred ukončením termínu určeného v rozhodnutí  na vykonanie náhradnej
            výsadby, inak toto rozhodnutie stráca platnosť,
II./k)  projekt sadových úprav predloží žiadateľ v rámci stavebného konania, ako samostatný
          stavebný objekt, a ku kolaudácii stavby zabezpečí účasť správneho orgánu ochrany prírody
          a krajiny a účastníkov konania.

Neoddeliteľnou prílohou rozhodnutia je situácia so zakreslenými drevinami určenými na
výrub.

Všeobecné ustanovenia
1. z dôvodov uvedených v § 89 zákona môže konajúci správny orgán na návrh alebo
    z vlastného podnetu tento súhlas zmeniť alebo zrušiť,
2. osobitné predpisy, ako aj ostatné ustanovenia zákona zostávajú vydaním tohto súhlasu
    nedotknuté,
3. nesplnenie povinnosti uloženej orgánom ochrany prírody a krajiny v súhlase na výrub
    drevín, je možné sankcionovať v zmysle § 90 zákona.

Odôvodnenie
Žiadateľ, spoločnosť MATADOR HOLDING, a. s., Streženicová cesta č. 45, 020 01 Púchov,

v zastúpení spoločnosťou Cesproza, s. r. o., Budyšínska ul. č. 14, Bratislava (Plná moc zo dňa
19. 01. 2015), požiadal podaním zo dňa 13. 10. 2016 o vydanie výrubu 10 ks stromov – 1 ks jaseňa
štíhleho (Fraxinus excelsior) s obvodmi kmeňov 97 cm, 3 ks čerešní vtáčích (Cerasus avium)
s obvodmi kmeňov 147 cm, 93 cm a 60 cm, 1 ks lipy malolistej (Tilia cordata) s obvodom kmeňa 88
cm, 1 ks slivky čerešňoplodej (Prunus cerasifera) s obvodom kmeňa 53 cm, 1 ks vŕby bielej (Salix
alba) s obvodom kmeňa 256 cm, 3 ks borovíc čiernych (Pinus nigra) s obvodmi kmeňov 82 cm, 98
cm a 109 cm a kríkoveho porastu C s rozlohou 20 m2 v zložení ruža šípová (Rosa canina), ostružina
černicová (Rubus fruticosus) a baza čierna (Sambucus nigra), rastúcich na pozemkoch parcely registra
,,C“ KN č. 13607/31 a 13607/36 v kat. ú. Nové Mesto (zastavané plochy a nádvoria) na Bojnickej
ulici v Bratislave, z dôvodu plánovanej výstavby „SO – Účelová komunikácia k severnej parkovacej
ploche sídla MATADOR, Bojnická 3, Bratislava“. Pre vjazd vozidiel je navrhnuté napojenie
z miestnej komunikácie  ulice Nová Rožňavská. V súčasnosti je dopravný prístup k parkovacej ploche
areálu MATADOR po účelovej komunikácii, ktorá je dopravne napojená na Vajnorskú ulicu cez
vjazd a výjazd na ČSPH Slovnaft.
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Správny orgán v súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny
v znení neskorších predpisov oznámil začatie správneho konania v predmetnej veci na svojej
internetovej stránke www.banm.sk dňa 14. 10. 2016 a požiadal o písomné alebo elektronické
oznámenie svojej účasti v konaní v lehote do 5 pracovných dní od zverejnenia oznámenia. Svoju
účasť v konaní v zákonnej lehote oznámilo občianske združenie Nádej pre Sad Janka Kráľa (e –
mailom zo dňa 19. 10. 2016 a zároveň požiadalo v zmysle § 33 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb.
o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „Správny poriadok“) o zaslanie podkladov
pred vydaním rozhodnutia, aby sa k nim mohli vyjadriť.

Mestská časť listom zo dňa 27. 10. 2016 oznámila začatie konania známym účastníkom
konania a v súlade s § 21 ods. 1 správneho poriadku nariadila ústne konanie spojené  s miestnym
zisťovaním na deň 22. 11. 2016.

Ústneho konania a miestneho zisťovania dňa 22. 11. 2016 sa zúčastnili zástupca žiadateľa,
splnomocnená zástupkyňa spoločnosti Cesproza, s. r. o. – Ing. Hladká a zamestnanec správneho
orgánu.

Počas ústneho konania bolo zistené, že dreviny sa nachádzajú na pozemkoch, ktoré sú
v katastri nehnuteľností vedené ako zastavané plochy a nádvoria, čomu však skutočnosť úplne
nezodpovedala. Na pozemkoch sa nachádzajú vysadené dreviny druhov borovica čierna (Pinus nigra),
čerešňa vtáčia (Cerasus avium), jaseň štíhly (Fraxinus excelsior), vŕba biela (Salix alba), lipa
malolistá (Tilia cordata) a topoľ sivý (Populus x canescens), pričom práve v prípade topoľa sivého
došlo k svojvoľnému rozmnoženiu a vyrástli tu niektoré jedince, ktoré pochádzajú z náletu.
V hodnotenom území sa nachádzajú aj invázne druhy drevín, ako pohánkovec japonský (Fallopia
japonica) a javorovec jaseňolistý (Negundo aceroides), na ktorých výrub nie je potrebné žiadať
o vydanie súhlasu. V prípade pohánkovca japonského a samičích jedincov javora jaseňolistého je
dokonca vlastník, správca alebo nájomca pozemku, ak mu také opraávnenie vyplýva z nájomnej
zmluvy, povinný takéto jedince odstraňovať. V prípade javorovcov jaseňolistých ide v oboch
prípadoch o samičie jedince, pričom drevina č. 8  je, podľa umiestnenia a vzhľadu, vysadená a drevina
č. 11 pochádza z náletov a jej výskyt nie je v súlade s využívaním územia. Podľa § 47 ods. 4 písm. h)
platného znenia zákona o ochrane prírody a krajiny sa súhlas na výrub drevín nevyžaduje na dreviny
inváznych druhov druhov. Podľa §7b ods. 3 zákona je vlastník, správca, nájomca pozemku povinný
odstraňovať invázne druhy rastlín zo svojho pozemku, pričom v prílohe č. 2a ,,Zoznam inváznych
rastlín a spôsoby ich odstraňovania“ k vyhláške č. 24/2003 Z. z. MŽP SR v znení neskorších
predpisov, sú medzi inváznymi drevinami jedince samičieho pohlavia druhu javorovec jaseňolistý
(Negundo aceroides) a súčasne je uvedené, že jedince samčieho pohlavia, ktoré nevytvárajú plody,
možno ponechať v zastavanom území obce. Takisto sú v tejto prílohe uvedené druhy pohánkovca
(Fallopia sp.), ktoré je vlastník, správca, nájomca pozemku povinný odstraňovať.

Na pozemku sa ďalej nachádzajú aj náletové kroviny a stromy, ako slivka čerešňoplodá
(Prunus cerasifera), ruža šípova (Rosa canina), ostružina černicová (Rubus fruticosus) a baza čierna
(Sambucus nigra. Tieto dreviny podľa všetkého pochádzajú z náletov a ich výskyt nie je v súlade
s využívaním územia.

 Podľa predloženej inventarizácie drevín v oblasti Novej Rožňavskej a Vajnorskej ulice
v Bratislave boli merané len stromy s obvodom kmeňa nad 35 cm a kroviny, ktorých súvislá plocha
bola aspoň 10 m2. Celkovo bolo hodnotených 19 ks stromov a tri krovité porasty. Žiadateľ v žiadosti
zo dňa 13. 10. 2016 žiada súhlas na výrub drevín s poradovými číslami 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 a č. 18
a krovitého porastu C. Súhlas na výrub inváznych drevín č. 8, 11 a krovitého porastu A (pohánkovec
japonský) žiadateľ nežiada, nakoľko podľa platnej legislatívy sa na ich výrub súhlas nevyžaduje, a je
povinnosť ich odstraňovať.

Zdravotný stav drevín požadovaných na výrub je celkovo dobrý až veľmi dobrý. V prípade
dreviny č. 6 druhu čerešňa vtáčia ide len o kmeň vysušenej čerešne, takže v tomto prípade bol použitý
index poškodenia 0, 1. Drevina č. 10 druhu vŕba biela má index poškodenia 0, 6, nakoľko pri
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detailnejšom zhodnotení je vidno, že kmeň je veľmi prehnitý, aj keď navonok vyzerá byť vitálny
a zdravý.

Dreviny č. 1, 2 a 3 (jaseň štíhly a 2 čerešne vtáčie) sú podľa všetkého vysadené jedince bez
zjavného poškodenia. Dreviny č. 4 a 5 (borovice čierne) nepatria medzi pôvodné druhy na území
Slovenskej republiky, ale ide o dreviny, ktoré sa na území celej republiky bežne vysádzajú.  Aj
v tomto prípade ide o zdravé jedince bez zjavného poškodenia.

Takisto drevina č. 7 (lipa malolistá) je vysadená a je bez väčších známok poškodenia. Pri tejto
drevine správny orgán požiadal žiadateľa o prehodnotenie jej výrubu, ale vzhľadom na nutnosť
zachovania ochranného pásma budúcej komunikácie, by bol jej výskyt v kolízii s prechádzajúcimi
nákladnými vozidlami.

 Slivka čerešňoplodá č. 9 pochádza určite z náletu, nakoľko sa tento druh bežne nevysádza, ale
je bez viditeľného poškodenia.

Dreviny č. 12 – 17 a č. 19 sú topole sivé (Populu x canescens, nachádzajú sa v tesnej blízkosti
objektu prečerpávacej stanice odpadových vôd slúžiacej pre objekty v blízkom okolí na Novej
Rožňavskej aj na Vajnorskej ulici. Jedince č. 12, 13, 15 a 16 pravdepodobne pochádzajú z náletu
topola č. 14 a majú jednoznačne negatívny vplyv na statiku objektu prečerpávacej stanice, v tesnej
blízkosti ktorej rastú. Topole č. 17 a 19, tiež topole sivé z náletu, nerastú až v takej blízkosti objektu
prečerpávacej stanice, teda ich negatívny vplyv nie je taký jednoznačný, môžu zostať zachované.
Nakoľko žiadateľ v žiadosti zo dňa 13. 10. 2016 nežiadal súhlas na výrub drevín č. 12, 13, 15 a 16, do
zápisnice doplnil aj požiadavku na ich výrub, s tým, že topole č. 12 a 13 sú vlastne jeden strom
s dvoma od zeme rastúcich kmeňmi, Správny orgán ich preto v rozhodnutí uvádza len ako drevinu č.
13, ktorej obvod zmeral tesne pri zemi. V blízkosti objektu prečerpávacej stanice rastie aj drevina č.
11 – javorovec jaseňolistý, na výrub ktorého sa však súhlas orgánu ochrany prírody nevyžaduje
a žiadateľ súhlas na jeho výrub ani nežiadal.

Na základe ústneho konania a miestneho zisťovania dňa 22. 11. 2016 žiadateľ podaním zo
dňa 23. 11. 2016 doplnil žiadosť o vydanie súhlasu na výrub aj drevín č. 13, 15 a 16.

Žiadateľ bol na ústnom konaní požiadaný správnym orgánom o predloženie návrhu sadových
úprav územia po ukončení stavby príjazdovej komunikácie.

Žiadateľ na základe požiadavky správneho orgánu e – mailom zo dňa 04. 04. 2017 doplnil
Návrh sadových úprav vypracovaný Ing. Katarínou Tomanovou Porubčinovou, autorizovanou
krajinnou architektkou KA 0021. Podľa predloženého návrhu náhradnej výsadby je výška
spoločenskej hodnoty náhradnej výsadby 11 178,00 Eur. Na výsadbu budú použité  predpestované
dreviny I. kategórie, t. j. dreviny svojím habitom zodpovedajúcimi danému taxónu, s rovným kmeňom
bez akýchkoľvek poškodení, so zachovaným terminálnym vrcholom a súmernou korunou.

S účastníkmi konania správny orgán jednal v súlade s § 14 správneho poriadku a v konaní
postupoval v súlade s §82 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších
predpisov. Požiadavke OZ Nádej pre Sad Janka Kráľa o zaslanie podkladov pred vydaním
rozhodnutia nevyhovel, nakoľko účastníci konania mali dostatočný priestor na odoznámenie sa so
spisovým materiálom a boli riadne pozvaní na ústne konanie a miestne zisťovanie.

Vzhľadom na uvedené skutočnosti a na to, že výrub drevín sa uskutoční v intraviláne obce,
rozhodol správny orgán tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Správny poplatok
V zmysle zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších

predpisov zaplatil žiadateľ správny poplatok v hodnote 100 € prevodom na účet Mestskej časti
Bratislava - Nové Mesto.
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Poučenie
Proti tomuto rozhodnutiu môžu účastníci konania podať odvolanie podľa § 53 a nasl. zákona

č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov v lehote do 15 dní od jeho oznámenia
na konajúci správny orgán.
Zákonnosť tohto rozhodnutia môže byť preskúmateľná súdom podľa Piatej časti Občianskeho
súdneho poriadku až po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov a nadobudnutí  právoplatnosti.

Ing. Stanislav Winkler
                                                                                                zástupca starostu
                                                                                 mestskej časti Bratislava - Nové Mesto

Prílohy
situácia so zakreslenými drevinami určenými na výrub

Rozhodnutie mestskej časti Bratislava - Nové Mesto č. 25845/883/2017/ZP/KMEA – R zo dňa
25. 07. 2017 sa doručuje:

Účastníkom konania
1. MATADOR HOLDING, a. s., Streženická cesta č. 45, 020 01 Púchov (žiadateľ)
2. Cesproza, s. r. o., Budyšínska ul. č. 14, 831 03 Bratislava 3 (splnomocnený
    zástupca žiadateľa)
3. OZ Nádej pre Sad Janka Kráľa, v z. Ing. Katarína Šimončičová, Godrova ul. 3/b,
    811 06 Bratislava 1 (občianske združenie)

Na vedomie (po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia)
 4. SIŽP – odbor inšpekcie ochrany prírody a krajiny, Jeséniova ul. 17, 833 15 Bratislava 37
 5. Oberbank AG pobočka zahraničnej banky v SR, Prievozská ul. 4/A, 821 09 Bratislava 2
 6. Československá obchodná banka, a. s., Michalská ul. 18, 811 03 Bratislava 1

 Co.
7. Miestny úrad MČ Bratislava - Nové Mesto, odd. ŽPaÚP, Tu
     - pre spis

Vybavuje/linka:
Mgr. A. Kmeťková/02/49253221,
mail: adriana.kmetkova@banm.sk


