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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

Váš list číslo/zo dňa Naša značka Vybavuje/(/@ Bratislava
37229/10454/2019/ZP/KMEA Kmeťková Adriana Mgr.

02/49253221/adriana.kmetkova@banm.sk
04.10.2019

Vec
Oznámenie o začatí konania vo veci žiadosti o predĺženie lehoty na vykonanie výrubu a termínu

na realizáciu náhradnej výsadby

Mestská časť Bratislava – Nové Mesto ako príslušný orgán ochrany prírody v súlade s § 82 ods. 7 zákona č.
543/2002 z. z.. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,zákona,,) a podľa § 18 ods. 3
zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov týmto

oznamuje

začatie správneho konania podľa § 89 ods. 1 písm. a) zákona na základe žiadosti fyzickej osoby, v zastúpení
spoločnosťou Marizil s. r. o., Budovateľská 1, Bratislava (ďalej len „žiadateľ“), zo dňa 30.09.2019, o predĺženie
lehoty na vykonanie výrubu drevín a termínu na realizáciu náhradnej výsadby, stanovených v rozhodnutí č.
2697/1158/2018/ZP/KMEA zo dňa 29.01.2018, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 27.02.2018.

Týmto rozhodnutím vydala mestská časť Bratislava-Nové Mesto žiadateľovi súhlas na výrub 4 ks
stromov, rastúcich na pozemku registra „C“ KN č. 19229/147 v kat. ú. Vinohrady na Sliačskej ulici Bratislave
z dôvodu pripravovanej stavby rekreačného objektu. Výrub drevín má byť podľa uvedeného rozhodnutia
vykonaný do 31.12.2019 a náhradná výsadba do 30.11.2019.

Ako dôvod nutnosti predĺženia lehoty na výrub a termínu na realizáciu náhradnej výsadby žiadateľ uvádza,
že do dnešného dňa prebieha stavebné konanie a nie je vydané stavebné povolenie na stavbu „Novostavba
rekreačných domčekov. Stavebné konanie bude pokračovať po uzatvorení a predložení nájomnej zmluvy
k pozemkom stavby, na ktorých je navrhovaný vjazd na pozemok žiadateľa. Lehotu na vykonanie výrubu žiadateľ
navrhuje posunúť do 31.12.2020.

             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) potvrdili svoj záujem byť účastníkom v začatom správnom konaní.


