
Číslo: ÚPŽP - 134/20 II
V Bratislave dňa 2. 3. 2011

Oznámenie
o začatí správneho konania podľa § 47 ods. 3 a 4 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane

prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

Žiadateľ Spoločenstvo vlastníkov bytov Vajnorská ul. 49 - 51, Bratislava,
zastúpených predsedom SVB Pavlom Blaštíkom, Vajnorská ul. č. 51, Bratislava, požiadali
podaním zo dňa 31. 1. 2011 v zmysle zákona Č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny
v znení neskorších predpisov o vydanie súhlasu na výrub 3 ks listnatých stromov - l ks
javora s obvodom kmeňa 119 cm a 2 ks jaseňov s obvodmi kmeňov 78 cm a 57 cm rastúcich
vo dvore bytového domu, parcela Č. 12212/2 v k. Ú. Nové Mesto na Vajnorskej ul. z dôvodu
poškodenia časti drevín a tým možnosti poškodenia osobného majetku pádom stromu
Uvedeným dňom bolo začaté správne konanie.

V súvislosti s podaním zároveň mestská časť nariaďuje ústne konanie spojené
s miestnym zisťovaním za účelom posúdenia a prerokovania žiadosti na deň
15. marca 2011 o 15.00 hod. (utorok) so zrazom účastníkov konania vo dvore bytového
domu na Vajnorskej ul. 49 - 51 v Bratislave.

Účastníci konania a zúčastnené osoby môžu nahliadnuť do podkladov pre rozhodnutie
na Miestnom úrade Mestskej časti Bratislava - Nové Mesto na Junáckej ul. Č. l v Bratislave,
Č. dverí 506, 5. poschodie a svoje námety, námietky a pripomienky môžu uplatniť na ústnom
konaní, alebo osobne, prípadne písomne na tunajšom úrade.

Ak sa nechá niektorý z účastníkov konania zastupovať, jeho zástupca musí predložiť
písomnú plnú moc s overeným podpisom toho účastníka konania, ktorý sa dal zastupovať.

Ing. Ľudovít K o l l á r i k
prednosta

Oznámenie sa doručuje:
Žiadatel'ovi :

1. Spoločenstvo vlastníkov bytov Vajnorská 49 - 51, predseda SVB Pavel Blaštík, Vajnorská
ul. 51, 831 03 Bratislava 3

Zúčastnenej osobe:
2. Mestský výbor Slovenského zväzu ochrancov prírody a krajiny, Godrova 3/b, 811 06

Bratislava l

Na vedomie:
3. Tatra banka, a. s., Hodžovo nám. Č. 3,811 06 Bratislava l
4. OTP Banka Slovensko, a. s., Štúrova ul. 5, 811 02 Bratislava l
5. UniBanka, a. s., Šancov ául. IIA, 813 33 Bratislava
6. Československá obchodná banka, a. s., Michalská ul. 18, 815 63 Bratislava
7. Slovenská sporiteľňa, a. s., Suché mýto 4, 81607 Bratislava
8. Wustenrot stavebná sporiteľňa, a. s., Grósslingova ul. 77, 82468 Bratislava
9. Všeobecná úverová banka, a. s., Mlynské nivy Č. l, 82990 Bratislava


