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

(/fax
02/49253221
02/45 529 459

Bankové spojenie
Prima banka Slovensko, a. s.

e-mail: podatelna@banm.sk
www.banm.sk

Číslo účtu
SK08 5600 0000 0018 0034 7007

IČO
00603317

DIČ
2020887385

Stránkové dni
Pondelok 800 - 1200

Streda 800 - 1200
1300 - 1700

1300 - 1700

Váš list číslo/zo
dňa

Naša značka Vybavuje/(/@ Bratislava

34237/9976/2019/ZP/KMEA Kmeťková Adriana Mgr.
02/49253221/adriana.kmetkova@banm.sk

12.09.2019

Vec :
Oznámenie o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu drevín – ZŠ Cádrová

          Mestská časť Bratislava – Nové Mesto, ako príslušný orgán ochrany prírody podľa § 69 ods. 1 písm. d/

zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,zákona,,), v súlade  s

§ 82 ods. 7 zákona, a podľa § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov

oznamuje

začatie správneho konania podľa § 47 ods. 3 a 5 zákona, na základe žiadosti Základnej školy s materskou školou,

Cádrová ul. 23, Bratislava zo dňa 09.09.2019, o vydanie súhlasu na výrub 5 ks stromov – 2 ks borovíc čiernych

(Pinus nigra) s obvodmi kmeňov 93 cm a 67 cm, 1 ks borovice hladkej (Pinus strobus) s obvodom kmeňa 163 cm,

1 ks javora mliečneho (Acer platanoides) s obvodom kmeňa 123 cm a 1 ks smreka pichľavého (Picea pungens)

s obvodom kmeňa 52 cm, rastúcich na pozemku registra „C“ KN parc. č. 6128/1 v kat. ú. Vinohrady, v areáli ZŠ

a MŠ na Cádrovej ulici.

Ako dôvod nutnosti výrubu predmetných drevín žiadateľ vo svojej žiadosti uvádza zlý zdravotný

stav stromov a ohrozovania zdravia alebo životov detí pohybujúcich sa v blízkosti stromov. Zlý zdravotný

stav stromov je potvrdený fytopatologickým posudkom z januára 2019.

 V súlade s § 82 ods. 3 zákona v platnom znení žiadame písomne v listinnej forme alebo elektronickými

prostriedkami podpísané so zaručeným elektronickým podpisom podľa osobitného zákona na adresu

podatelna@banm.sk alebo cez všeobecnú agendu do elektronickej schránky Mestská časť Bratislava – Nové Mesto

na www.slovensko.sk (E0005957900) oznámiť svoju účasť v tomto správnom konaní do piatich pracovných dní od

tohto oznámenia.


