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Vec
Oznámenie o začatí konania vo veci žiadosti o predĺženie termínu na realizáciu náhradnje výsadby
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. a) zákona NR SR
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, v súlade s § 82 ods. 7 zákona a ustanoveniami § 18 ods. 3 zákona
č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších prepisov
u p o v e d o m u j e
o začatí správneho konania podľa § 89 ods. 1 písm. a) zákona na základe žiadosti fyzickej osoby zo dňa
30.09.2019
o predĺženie termínu
realizácie
náhradnej
výsadby,
stanovenej
v rozhodnutí
č.
7271/945/2018/ZP/KOLP zo dňa 26.02.2018, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 03.04.2018.
Týmto rozhodnutím vydala mestská časť Bratislava-Nové Mesto žiadateľovi súhlas na výrub 1ks smreka
pichľavého, rastúceho na pozemku registra „C“ KN č. 6922 v kat. ú. Vinohrady na Bellovej ulici v Bratislave
z bezpečnostných dôvodov a do termínu 30.11.2019.
Ako dôvod nutnosti predĺženia termínu na realizáciu náhradnej výsadby žiadateľ uvádza, že náhradnú
výsadbu chce zrealizovať na pozemkoch parc. č. 6920, 6915/4, 6922 a 6915/5 v kat. ú. Vinohrady, kde toho času
stojí dom, ktorý bude zbúraný a na jeho mieste postavený nový rodinný dom. Po ukončení výstavby nového
rodinného domu budú určené stromy zasadené na predmetných pozemkoch podľa dispozície architekta. Termín na
realizáciu náhradnej výsadby žiadateľ žiada posunúť o 2 roky.
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.
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