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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

31794/9105/2019/ZP/CHOO Bratislava 21.08.2019
Vybavuje Chott Ondrej, Ing.

ROZHODNUTIE

Mestská časť Bratislava-Nové Mesto ako príslušný správny orgán štátnej správy v prvom stupni vo
veciach ochrany prírody a krajiny podľa § 2 písm. f) zákona NR SR č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých
pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky a 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 písm. a) Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy ako orgán vykonávajúci v prvom
stupni štátnu správu vo veciach ochrany drevín, podľa § 82 ods. 9 písm. b) zákona v súlade s § 46 zákona
č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších zmien a doplnkov (ďalej len „správny poriadok“)

z a s t a v u j e

konanie vo veci podania Mgr. Evy Marke, bytom Osadná 2, 831 03 Bratislava týkajúceho sa vydania súhlasu na
výrub 2 ks drevín rastúcich na pozemku registra „C“ KN parc. č. 7176 v k. ú. Vinohrady.

O D Ô V O D N E N I E

Dňa 25.07.2019 požiadala Mgr. Eva Marke, bytom Osadná 2, 831 03 Bratislava o vydanie súhlasu na
výrub  2  ks  drevín  rastúcich  na  pozemku  registra  „C“  KN  parc.  č.  7176  v  k.  ú.  Vinohrady  (Ulica  Pod  strážami
v Bratislave) z dôvodu zlého zdravotného stavu drevín a bezpečnostných dôvodov.

V súlade s ustanoveniami § 82 ods. 7 zákona správny orgán zverejnil na svojej internetovej stránke dňa
30.07.2019 informáciu o začatí správneho konania vo veci žiadosti o vydanie súhlasu na výrub 2 ks drevín
rastúcich na pozemku registra „C“ KN parc. č. 7176 v k. ú. Vinohrady (Ulica Pod strážami v Bratislave) z dôvodu
zlého zdravotného stavu drevín a bezpečnostných dôvodov.

Občianske združenie, ktoré podľa § 82 ods. 6 zákona formou predbežnej žiadosti písomne požiadalo orgán
ochrany prírody o účasť v bližšie nešpecifikovaných správnych konaniach je účastníkom tohto konania, ak podľa
§ 82 ods. 3 zákona, v spojení s § 19 ods. 1 správneho poriadku potvrdilo svoj záujem byť účastníkom v tomto
správnom konaní v lehote na to určenej písomne v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe alebo ústne do
zápisnice.

Občianske združenie Nádej pre Sad Janka Kráľa potvrdilo svoj záujem byť účastníkom v tomto správnom
konaní dňa 06.08.2019. Potvrdenie záujmu byť účastníkom konania bolo zaslané na Miestny úrad mestskej časti
Bratislava-Nové Mesto v elektronickej podobe bez autorizácie podľa osobitného predpisu o elektronickej podobe
výkonu verejnej moci. Nakoľko Občianske združenie Nádej pre Sad Janka Kráľa nedoplnilo svoje podanie do
troch pracovných dní v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe autorizované podľa osobitného predpisu
o elektronickej podobe výkonu verejnej moci, alebo ústne do zápisnice v zmysle § 19 ods. 1 správneho poriadku,
správny orgán nepovažuje Občianske združenie Nádej pre Sad Janka Kráľa za účastníka konania v tomto
správnom konaní, nakoľko nepostupovalo podľa § 82 ods. 3 zákona v spojení s § 19 ods. 1 správneho poriadku.
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Správny orgán následne upovedomil účastníkov konania listom č. 30453/9105/2019/ZP/CHOO zo dňa
12.08.2019 o začatí správneho konania a nariadil ústne pojednávanie spojené s miestnou ohliadkou, ktoré sa malo
uskutočniť dňa 27.08.2019 (utorok) o 10:00 hod na Ulici Pod strážami č. 3 v Bratislave.

Nakoľko dňa 20.08.2019 bolo na Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, so sídlom Junácka
1, 832 91 Bratislava doručené späťvzatie žiadosti o výrub predmetných drevín, správny orgán podľa
§ 82 ods. 9 písm. b) zákona konanie zastavuje.

P O U Č E N I E

Podľa § 82 ods. 10 zákona proti rozhodnutiu o zastavení konania nemožno podať odvolanie.

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

Rozhodnutie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 31794/9105/2019/ZP/CHOO zo dňa 21.08.2019 sa doručuje:

A/Účastníkom konania:
1. Mgr. Eva Marke, Osadná 2, 831 03 Bratislava,
2. Mgr. Eva Marke, Nábrežie svätého Cyrila 29, 971 01 Prievidza,
3. Ing. Martin Marke, Osadná 2, 831 03 Bratislava,
4. Ing. Martin Marke, Nábrežie svätého Cyrila 29, 971 01 Prievidza,
5. JUDr. Zuzana Vallová, Lachova 16, 851 03 Bratislava.

B/Na vedomie:
1. SIŽP – Inšpektorát životného prostredia Bratislava, odbor inšpekcie ochrany prírody a krajiny, Jeséniova

17, 831 01 Bratislava,
2. Na zverejnenie na internet.


