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Vec
Oznámenie o začatí správneho konania vo veci vydania povolenia na výrub drevín cestnej zelene

Mestská časť Bratislava Nové Mesto ako príslušný správny orgán podľa § 3 ods. 2 zákona č. 135/l961 
Zb. o pozemných komunikáciách (ďalej len„cestný zákon“) v znení neskorších predpisov, podľa § 1a ods. 2 
zákona č.   377/1990 Zb.  o hlavnom meste Slovenskej  republiky Bratislave v znení  neskorších predpisov,  v 
súlade so Štatútom hlavného mesta SR  Bratislavy čl. 74 p), podľa § 14 ods. 3 cestného zákona, podľa  § 18 ods.  
6 vyhlášky č. 35/1984 Zb.,  ktorou sa vykonáva cestný zákon a podľa § 18 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o 
správnom  konaní  (ďalej  len  „správny  poriadok“)  oznamuje  začatie  správneho  konania  vo  veci  vydania 
povolenia na výrub 5 ks stromov cestnej zelene pri miestnej komunikácii III. triedy ul. Viktora Tegelhoffa na  
pozemkoch parc. č. 15125 a 21956, k. ú. Nové Mesto v Bratislave.

Žiadateľ NFŠ, a.s., Sasinkova 5, 811 08 Bratislava, v zastúpení spoločnosťou IRS - inžiniering, s.r.o.,  
Česká 7, 831 03 Bratislava podal dňa 31.01.2018 žiadosť o súhlas na výrub 5 ks stromov cestnej zelene pri  
miestnej komunikácii III triedy ul. Viktora Tegelhoffa na pozemkoch parc. č. 15125 a 21956, k. ú. Nové Mesto 
v Bratislave  v  súvislosti  s  umiestnením stavby „Národný futbalový štadión“  z  dôvodu riešenia  dopravného 
napojenia stavby. Súčasťou žiadosti je znalecký posudok č. 2/2018, zo dňa 22.01.2018 vypracovaný znalkyňou 
Ing. Zuzanou Ďurišovou, Botanická 23, 917 00 Trnava. 

Dreviny určené na výrub - špecifikácia
1. Tilia cordata (Lipa malolistá) - obvod kmeňa 170 cm
2. Tilia cordata (Lipa malolistá) - obvod kmeňa 85 cm
3. Tilia cordata (Lipa malolistá) - obvod kmeňa 107 cm
4. Tilia cordata (Lipa malolistá) - obvod kmeňa 94 cm
5. Tilia cordata (Lipa malolistá) - obvod kmeňa 121 cm

Spoločenská hodnota drevín určených na výrub je 7603,29 €.
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Podľa  §  33  ods.  2  správneho  poriadku  máte  možnosť  sa  pred  vydaním  rozhodnutia  vyjadriť  k  jeho 
podkladu  i  spôsobu  jeho  zistenia,  prípadne  navrhnúť  jeho  doplnenie  písomne,  alebo  osobne  najneskôr  do  5  
pracovných dní odo dňa doručenia tohto oznámenia. V prípade, že sa v stanovenej lehote nevyjadríte správny orgán 
bude mať za to, že nemáte námietky a v uvedenej veci bude rozhodnuté na základe nami zistených skutočností. 

Oznámenie sa doručí:

1. IRS - inžiniering, s.r.o., Česká 7, 831 03 Bratislava
2. Miestny úrad mestskej časti Bratislava Nové Mesto - odd. životného prostredia a územného plánovania
3. Magistrát hl. m SR  Bratislava - oddelenie životného prostredia a mestskej zelene. Primaciálne nám. 1, 814 49,
    Bratislava 
4. Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, P.O BOX 19, 811 05 Bratislava 15

Mgr. Rudolf KUSÝ
starosta mestskej časti

Bratislava - Nové Mesto
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