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MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-NOVÉ MESTO
MIESTNY ÚRAD BRATISLAVA-NOVÉ MESTO
Junácka č. 1, 832 91 Bratislava 3
Oddelenie životného prostredia a územného plánovania

18554/1732/2019/ZP/KMEA Bratislava 07.05.2019
Vybavuje Kmeťková Adriana Mgr.

ROZHODNUTIE

Mestská časť Bratislava – Nové Mesto vykonávajúca štátnu správu v prvom stupni vo veciach ochrany prírody
podľa § 69 ods. 1 písm. d) a f) 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 Slovenskej republiky Bratislavy, na základe
žiadosti fyzických osôb vydáva

súhlas

podľa § 47 ods. 3 a § 48 ods. 1 zákona a v súlade s § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení
neskorších predpisov, žiadateľke na výrub 4 ks drevín, rastúcich na pozemku registra „C“ KN parc. č. 19326/6, k.
ú. Vinohrady, na Starej Klenovej ulici v Bratislave:

Prirážkové
indexy

P. č. Slovenský / Latinský názov drevín

Obvod
kmeňa v

cm
Spoločenská
hodnota (€) 1* 2* Upravená hodnota (€)

1 gaštan jedlý / Castanea sativa 160 1612 1,1 0,1 177,32

2 gaštan jedlý / Castanea sativa 160 1612 1,1 0,1 177,32

4 gaštan jedlý / Castanea sativa 150 1612 1,1 0,1 177,32
5 gaštan jedlý / Castanea sativa 230 2349 1,1 0,6 1550,34

SPOLU v € 2082,30

Spoločenská hodnota drevín určených na výrub vypočítaná podľa Vyhlášky Ministerstva životného prostredia č.
24/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon (ďalej len „vyhláška“) a upravená príslušnými prirážkovými indexmi
podľa prílohy č. 35 vyhlášky je 2082,30 €.

Použité prirážkové indexy:
1*- index dosiahnuteľného veku druhu,
2*- ak je drevina poškodená alebo je iným spôsobom znížená jej fyziologická hodnota,

Súhlas sa vydáva na dobu určitú do 31.12.2020, za nasledovných podmienok:

I. v súlade s § 82 ods. 12 zákona určuje žiadateľovi bližšie podmienky vykonania výrubu zabezpečujúce
ochranu prírody a krajiny:

1. Výrub drevín uskutoční žiadateľka prednostne v čase vegetačného pokoja (1. november – 31. marec) a v termíne
najneskôr do 2 rokov od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia,

2. Prípadný výrub vo vegetačnom období uskutočniť s ohľadom na druhovú ochranu chránených živočíchov,
najmä hniezdiacich vtákov až po vypracovaní ornitologického posudku alebo inom jednoznačnom preukázaní
toho, že na drevine určenej na výrub nehniezdi chránený druh, a po jeho doručení na orgán ochrany prírody.
Posudok musí byť vypracovaný najviac 7 dní pred realizáciou výrubu. V prípade, že sa na drevine bude
nachádzať chránený druh živočícha, je potrebné pred výrubom požiadať Ministerstvo životného prostredia SR
o výnimku z ochrany.

3. Vykonávateľ výrubu zabezpečí odpratanie drevných zvyškov po výrube, bez vytvárania akejkoľvek
medziskládky na dotknutých pozemkoch.

4. Výrub sa dotkne len drevín označených farebne na kmeni a na koreňovom nábehu.
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II. v súlade s § 48 ods. 1 zákona ukladá náhradnú výsadbu žiadateľovi:

1) uskutočniť na svoje náklady náhradnú výsadbu na pozemku registra „C“ KN parc. č. 19326/6, k. ú. Vinohrady
nasledovne:

- 12 ks listnatých strednovekých drevín v kultivaroch s obvodmi kmeňa 17 – 20 cm
- 5 ks listnatých dlhovekých drevín s obvodmi kmeňa 21 - 25 cm
- 5 ks ihličnatých strednovekých drevín so zapestovanou výškou najmenej 105 cm
- 90 ks odrastených predpestovaných strednovekých listnatých stromov s výškami 101 - 200 cm do živého

plota, druhov hrab obyčajný (Carpinus betulus) alebo javor poľný (Acer campestre)
- náhradnú výsadbu vysadiť s ohľadom na priestor, ktorý bude nutný na prirodzený rast drevín v čase dospelosti

a prihliadnuť na dosiahnutie estetickej kompozície,
2) pri výsadbe bude rešpektovať podmienky ochranných vzdialeností kmeňov stromov od nadzemných a

podzemných inžinierskych sietí v zmysle VZN č. 5/2018 Hlavného mesta SR Bratislavy o starostlivosti o
verejnú zeleň a ochranu drevín,

3) výsadbu zrealizuje v termíne najneskôr do 30.11.2020,
4) doručí na konajúci správny orgán oznámenie o vykonaní náhradnej výsadby so situačným nákresom do 30

dní po jej realizácii, čím preukáže splnenie podmienky vykonania uloženej náhradnej výsadby,
5) zabezpečí stálu odbornú údržbu drevín  počas 3 rokov odo dňa výsadby drevín:

1. zabezpečením priaznivých podmienok pri výsadbe drevín vhodnou prípravou stanovišťa na výsadbu,
2. zabezpečením proti mechanickému poškodeniu, vrátane poškodenia ušliapaním a ujazdením,
3. zabezpečením stability stromu ukotvením aspoň troma kolmi s minimálnym priemerom 7 cm,
4. kyprením, prihnojovaním, odburiňovaním a dostatočným zalievaním pôdy,
5. starostlivosťou o koreňovú misu s cieľom  zabezpečiť priepustnosť pôdneho povrchu,
6. odborne realizovaným a cieleným rezom drevín,
7. odstraňovaním odumretých častí drevín, ktoré ohrozujú stabilitu stromu a okolie,
8. vykonávaním nevyhnutných mechanických  a biologických opatrení proti škodcom,
9. včasným ošetrením prípadného poranenia drevín,

6) v prípade neujatia sa vysadených drevín bezodkladne zabezpečí novú výsadbu za neujaté dreviny v zmysle
tohto rozhodnutia,

7) v prípade, že nestihne zrealizovať výsadbu do termínu určeného v rozhodnutí, požiada správny orgán o
predĺženie termínu na realizáciu náhradnej výsadby, najneskôr však 30 dní pred ukončením termínu
určeného v rozhodnutí na vykonanie náhradnej výsadby, inak mu bude uložená pokuta v zmysle § 92 ods. 1
písm. z) zákona.

Neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia je situačná mapa so zakresleným rozmiestnením drevín na pozemku.

B. zamieta žiadosť

podľa § 82 ods. 11 zákona v časti týkajúcej sa výrubu drevín:
- č. 3 – gaštana jedlého / Castanea sativa s obvodom kmeňa 340 cm,
- č. 6 – gaštana jedlého / Castanea sativa s obvodom kmeňa 430 cm,
rastúce na pozemku registra „C“ KN parc. č. 19326/6, k. ú. Vinohrady na Starej Klenovej ulici v Bratislave.

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 § 92 zákona.

Odôvodnenie:

Žiadateľka,                             podaním č. 888 zo dňa 09.01.2019 požiadala podľa § 47 ods. 3 zákona o
vydanie súhlasu na výrub 6 ks gaštanov jedlých (Castanea sativa) s obvodmi kmeňov 230 cm, 160 cm, 340 cm,
150 cm, 160 cm a 430 cm, rastúcich na pozemku registra „C“ KN parc. č. 19326/6, k. ú. Vinohrady, na Starej
Klenovej ulici v Bratislave.
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Ako dôvod nutnosti výrubu žiadateľka uviedla vo svojej žiadosti, že stromy z dôvodu vyschnutia a zlého
zdravotného stavu predstavujú bezprostredné ohrozenie zdravia alebo života človeka a bezprostrednú hrozbu
vzniku značnej škody na majetku.

Podľa § 47 ods. 3 zákona na výrub dreviny sa vyžaduje súhlas orgánu ochrany prírody, ak tento zákon
neustanovuje inak. Súhlas na výrub dreviny sa môže v odôvodnených prípadoch vydať len po posúdení
ekologických a estetických funkcií dreviny a vplyvov na zdravie človeka a so súhlasom vlastníka, správcu,
prípadne nájomcu, ak mu takéto oprávnenie vyplýva z nájomnej zmluvy, pozemku, na ktorom drevina rastie, ak
žiadateľom nie je jeho vlastník, správca, prípadne nájomca a po vyznačení výrubu dreviny.

Podľa ustanovenia § 81 ods. 1 zákona na konanie podľa tohto zákona sa vzťahujú všeobecné predpisy o
správnom konaní, ak tento zákon neustanovuje inak.

Všeobecným predpisom o správnom konaní je zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších
predpisov (ďalej len ,,správny poriadok“).

Podľa ust. § 47 ods. 1 správneho poriadku rozhodnutie musí obsahovať výrok, odôvodnenie a poučenie o
odvolaní (rozklade). Odôvodnenie nie je potrebné, ak sa všetkým účastníkom konania vyhovuje v plnom rozsahu.

Podľa ust. § 47 ods. 3 správneho poriadku v odôvodnení rozhodnutia správny orgán uvedie, ktoré
skutočnosti boli podkladom na rozhodnutie, akými úvahami bol vedený pri hodnotení dôkazov, ako použil správnu
úvahu pri použití právnych predpisov, na základe ktorých rozhodoval, a ako sa vyrovnal s návrhmi a námietkami
účastníkov konania a ich vyjadreniami k podkladom rozhodnutia.

Správny orgán v súlade s § 82 ods. 7 zákona oznámil začatie správneho konania v predmetnej veci na
svojej webovej stránke www.banm.sk dňa 10.01.2019 a zároveň požiadal o písomné alebo elektronické oznámenie
svojej účasti v konaní v lehote do piatich pracovných dní od zverejnenia oznámenia.

Podľa § 82 ods. 6 zákona účastníkom konania je aj občianske združenie (ďalej len „OZ“), ktoré formou
predbežnej žiadosti písomne požiadalo orgán ochrany prírody o účasť v bližšie nešpecifikovaných správnych
konaniach podľa zákona o ochrane prírody a krajiny, ktoré tento orgán v budúcnosti začne alebo v súčasnosti
vedie, a v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny chránené týmto zákonom, a ak podľa § 82
ods. 3 zákona písomne v listinnej forme na adresu: Mestská časť Bratislava – Nové Mesto, Junácka ul. č. 1, 832 91
Bratislava, alebo elektronicky potvrdilo svoj záujem byť účastníkom v začatom správnom konaní v lehote na to
určenej týmto orgánom.

Svoju účasť v konaní v zákonnej lehote oznámili občianske združenia Iniciatíva Naše Karpaty podaním zo
dňa 14.01.2019, OZ Za lepšiu Kolibu podaním zo dňa 17.01.2019 a OZ Nádej pre Sad Janka Kráľa listom dňa
15.01.2019.

V súvislosti s podaním a oznámením záujmu byť účastníkmi predmetného konania, správny orgán v súlade
s § 21 ods. 1 správneho poriadku listom č. 2208/1732/2019/ZP/KMEA zo dňa 21.01.2019 nariadil ústne
pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním za účelom prerokovania žiadosti na deň 12.02.2019. V oznámení
správny orgán zároveň umožnil účastníkom konania nahliadnuť do podkladov pre rozhodnutie v sídle správneho
orgánu počas stránkových hodín v prípade, že sa na ústnom pojednávaní a miestnom zisťovaní nemôžu zúčastniť.

Na ústne pojednávanie a miestne zisťovanie správny orgán prizval aj Štátnu ochranu prírody SR na
základe ich záujmu zúčastniť sa ústneho pojednávania zaslaného listom dňa 15.01.2019.

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.

Miestneho zisťovania dňa 12.02.2019 sa zúčastnila žiadateľka, zástupcovia prihlásených občianskych
združení Iniciatíva Naše Karpaty a Za lepšiu Kolibu, zástupcovia Štátnej ochrany prírody SR, Správy CHKO
Ponitrie a Správy CHKO Dunajské luhy a zástupca správneho orgánu.

Pozemok, na ktorom dreviny určené na výrub rastú, je podľa predloženého výpisu z listu vlastníctva č.
3710 zo dňa 06.01.2019 klasifikovaný ako ,,záhrada“. Pozemok je umiestnený v zastavanom území obce.
Zúčastnení postupne posúdili zdravotný stav 6 ks gaštanov jedlých požadovaných na výrub. Nakoľko ide o staršie
jedince gaštanov jedlých s rôznym stupňom poškodenia, zástupcovia Štátnej ochrany prírody SR navrhli niektoré
gaštany alebo ich časti zachovať z dôvodu možného výskytu chránených druhov živočíchov (chrobáky, netopiere)
v dutinách stromov. Žiadateľka o vydanie súhlasu na výrub do zápisnice uviedla, že trvá na vydaní súhlasu na
výrub gaštanov z dôvodu bezprostredného ohrozenia zdravia a životov a vzniku značnej škody na majetku
možným pádom stromov alebo ich častí.

Na základe žiadosti a ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním správny orgán listom č.
8615/1732/2019/ZP/KMEA zo dňa 27.02.2019 požiadal Štátnu ochranu prírody SR, Správu CHKO Ponitrie a
Správu CHKO Dunajské luhy o odborné posúdenie stromov a o stanovisko k žiadosti o vydanie súhlasu na výrub 6
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ks gaštanov jedlých požadovaných na výrub, ktorý zaslal spolu s fotodokumentáciou drevín a situačnou mapou so
zakreslením umiestnenia drevín.

ŠOP SR, Správa CHKO Ponitrie a Správa CHKO Dunajské luhy v Nitre, pracovisko Bratislava, listom č.
CHKOPNADL-BA/053/-004/2019 zo dňa 04.04.2019 zaslal odborné stanovisko, v ktorom navrhuje nasledovné
riešenie, citujem:
„Dreviny navrhované žiadateľkou na výrub sú lokalizované na pozemku záhrady. Jedná sa o 6 adultných jedincov
druhu Castanea sativa s obvodmi kmeňov od 150 do 430 cm (meraných vo výške 130 cm nad zemou). Niektoré
z predmetných jedincov sú osídlené rôznymi druhmi dutinových hniezdičov.

- jedinec č. 1 s obvodom kmeňa 160 cm  – je lokalizovaný v severozápadnom rohu pozemku, jedinec je
vyschnutý, odumretý, vrchná časť dreviny je odstránená. Vzhľadom na nepriaznivý zdravotný stav dreviny
odporúčame pristúpiť k výrubu, avšak s prihliadnutím na prítomné dutinové hniezdiče odporúčame ponechať
cca 3 m totemu;

- jedinec č. 2 s obvodom kmeňa 160 cm – predmetný jedinec je lokalizovaný v severozápadnej časti pozemku (v
blízkosti jedinca č. 1), jedinec je vyschnutý, v kmeni je prítomná centrálna dutina, kmeň je naklonený na južnú
stranu (zo svahu). Vzhľadom na nepriaznivý zdravotný stav dreviny a náklon kmeňa odporúčame asanáciu
dreviny;

- jedinec č. 3 s obvodom kmeňa 340 cm – je lokalizovaný v severovýchodnom rohu pozemku (neďaleko jedinca
č. 4), jedinec je živý, plodný, nevykazuje viditeľné známky vonkajšieho poškodenia. Vzhľadom na zdravotný
stav dreviny odporúčame pristúpiť len k redukčnému rezu;

- jedinec č. 4 s obvodom kmeňa 150 cm – je lokalizovaný v severovýchodnom rohu pozemku (na hranici), je to
jedinec vysokého vzrastu, je vyschnutý, odumretý, kmeň stromu je naklonený na južnú stranu (zo svahu).
Vzhľadom na nepriaznivý zdravotný stav dreviny (drevina je odumretá), relatívne úzky obvod kmeňa v pomere
k jeho výške a náklon kmeňa (za týchto podmienok hrozí nebezpečenstvo pádu dreviny a ohrozenie života
a zdravia), odporúčame bezodkladnú asanáciu jedinca.

- jedinec č. 5 s obvodom kmeňa 230 cm – je lokalizovaný v severozápadnej časti pozemku (pod jedincami č. 1
a 2), je čiastočne vyschnutý, na južnej strane absentuje koreňový systém, na južnej strane spodnej časti kmeňa
je prítomné poškodenie spôsobujúce absenciu borky a prítomnosť hniloby, kmeň je naklonený na južnú stranu.
Vzhľadom na poškodenie kmeňa a absenciu koreňového systému na južnej strane je možné predpokladať, že
drevina nemá dostatočnú oporu v smere zo svahu (J) a vzhľadom na náklon dreviny zo svahu (na južnú stranu)
môže predmetný jedinec predstavovať potenciálne nebezpečenstvo, z tohto dôvodu odporúčame pristúpiť
k asanácii dreviny;

- jedinec č. 6 s obvodom kmeňa 430 cm – je lokalizovaný v juhozápadnej časti pozemku, ide o najväčšieho
jedinca na dotknutom pozemku, je plodný, životaschopný, má dobre vyvinutý koreňový systém, bez viditeľných
známok vonkajšieho poškodenia, borka kmeňa je neporušená, má stabilný hrubý kmeň, vo výške cca 2,5 m nad
zemou sa kmeň rozdvojuje. Odporúčame len zdravotný orez suchých konárov.

Všetky predmetné jedince druhu Castanea sativa boli v priebehu terénnej ohliadky za prítomnosti majiteľky
pozemku, pracovníčky MÚ Bratislava-Nové Mesto a ďalšími zúčastnenými zo strán občianskych združení
prezreté odbornými zamestnancami ŠOP SR, Správy CHKO Ponitrie a CHKO Dunajské luhy. Navrhované
opatrenia považujeme za adekvátne vzhľadom na zdravotný stav a kondíciu jednotlivých drevín. V prípade
ďalších pochybností o zdravotnom stave a bezpečnosti predmetných drevín bola doporučená ich prehliadka
arboristom“.

Správny orgán hodnotenie 6 ks gaštanov jedlých Štátnou ochranou prírody SR, Správy CHKO Ponitrie a CHKO
Dunajské luhy akceptoval a navrhnuté opatrenia zahrnul do podmienok vykonania výrubu zabezpečujúcich
ochranu prírody a krajiny. Na základe miestneho zisťovania a doporučenia ŠOP SR správny orgán žiadosť
o vydanie súhlasu na výrub podľa § 47 ods. 3 a 4 zákona v časti výrubu jedincov č. 3 a 6 zamietol.

Podľa ust. § 48 ods. 1 prvá až tretia veta zákona orgán ochrany prírody uloží žiadateľovi v súhlase na
výrub dreviny povinnosť, aby uskutočnil primeranú náhradnú výsadbu drevín na vopred určenom mieste, a to na
náklady žiadateľa, uprednostňuje pritom geograficky pôvodné a tradičné druhy. Ak žiadateľ nie je vlastníkom
pozemku, na ktorom sa náhradná výsadba vysadila, môže mu orgán ochrany prírody uložiť i starostlivosť o ňu,
najviac však na dobu troch rokov. Ak nemožno uložiť náhradnú výsadbu, orgán ochrany prírody uloží finančnú
náhradu do výšky spoločenskej hodnoty dreviny (§ 95).

Podľa ust. § 95 ods. 3 písm. d) zákona spoločenská hodnota drevín podľa odsekov 1 a 2 sa uplatňuje najmä
pri  rozhodovaní o náhradnej výsadbe a určovaní výšky finančnej náhrady za vyrúbané dreviny podľa § 48.
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Správny orgán na základe predložených dokladov, miestneho zisťovania, zákona č. 543/2002 Z. z.
o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, Vyhlášky MŽP SR č.158 z 22 mája 2014, ktorou sa
mení a dopĺňa vyhláška MŽP SR č. 24/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody
a krajiny v znení neskorších predpisov a ďalších súvisiacich predpisov na základe posúdenia ekologických
a estetických funkcií drevín a stanoviska ŠOP SR dospel právnou úvahou k názoru, že výrub gaštanov jedlých č. 1,
2, 4 a 5 požadovaných na výrub je možné vykonať za dodržania uložených podmienok vo výroku rozhodnutia.

S prihliadnutím na nutnosť zabezpečenia väčšej bezpečnosti pri pristávaní vrtuľníkov záchrannej
zdravotnej služby v areáli NÚSCH, a. s., vysoké nebezpečenstvo ohrozenia zdravia resp. životov, správny orgán
odkladný účinok prípadného podaného odvolania vylučuje podľa § 55 ods. 2 správneho poriadku, citujem: „ Ak to
vyžaduje naliehavý všeobecný záujem alebo ak je nebezpečenstvo, že odkladom výkonu rozhodnutia utrpí
účastník konania alebo niekto iný nenahraditeľnú ujmu, môže správny orgán odkladný účinok vylúčiť.“  Správny
orgán dospel k záveru, že v predmetnom konaní verejný záujem ochrany zdravia, života a bezpečnosti, aj
v súvislosti  s vyjadrením žiadateľa, prevyšuje nad ochranou drevín.

Toto rozhodnutie bolo vydané minimálne po uplynutí troch pracovných dňoch odo dňa ústneho konania
spojeného s miestnym zisťovaním. V týchto dňoch bolo všetkým účastníkom konania umožnené nazrieť do spisu,
vyjadriť sa k podkladom rozhodnutia i k spôsobu ich zistenia.

Vzhľadom na uvedené bolo potrebné rozhodnúť 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 € do pokladne Miestneho úradu Bratislava-Nové Mesto.

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. Podané odvolanie nemá odkladný účinok v súlade § 52 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní
v znení neskorších predpisov.

Zákonnosť tohto rozhodnutia môže byť preskúmateľná súdom podľa Piatej časti Občianskeho súdneho
poriadku až po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov a nadobudnutí právoplatnosti.

Príloha: situačný nákres so zakreslenými drevinami určenými na výrub

Rozhodnutie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 18554/1732/2019/ZP/KMEA zo dňa 07.05.2019 sa doručuje:

A/ Účastníkom konania:
1. (žiadateľ)
2. Iniciatíva Naše Karpaty, v z. Ing. Jakub Mrva, Rozvodná ul. 11, 831 01 Bratislava 37
3. OZ Za lepšiu Kolibu, v z. Mgr. Martin Vlačiky, Ph.D., Bellova ul. č. 52, 831 01 Bratislava 37
4. OZ Nádej pre Sad Janka Kráľa, v z. Ing. Katarína Šimončičová, Godrova ul. 3/b, 811 06 Bratislava 1

B/ Na vedomie (po nadobudnutí právoplatnosti)
5. SIŽP – inšpektorát ochrany prírody, Jeséniova 17, 833 15 Bratislava 37
6. ŠOP SR, Správa CHKO Ponitrie a Správa CHKO Dunajské luhy v Nitre, pracovisko Bratislava, Bukureštská

ul. 4, 811 04 Bratislava 1
7. Na zverejnenie na internet

C/ Co :
8.  odd. ŽPaÚP – pre spis

Mgr. Rudolf Kusý
starosta MČ Bratislava-Nové Mesto
v. z. podľa poverenia zo dňa 06.12.2018
JUDr. Ing. Ľubomír Baník
prednosta miestneho úradu


