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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
39758/10896/2019/ZP/KMEA Kmeťková Adriana Mgr.

02/49253221/adriana.kmetkova@banm.sk
24.10.2019

Vec
Upovedomenie o začatí konania vo veci žiadosti o vydanie súhlasu na výrub drevín

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

upovedomuje

o začatí správneho konania podľa § 47 ods. 3 a 5 zákona, na základe podania č. 39676 zo dňa 24.10.2019,
ktorým požiadalo Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, so sídlom Primaciálne nám. 1, Bratislava,
v zastúpení riaditeľom magistrátu, o vydanie súhlasu na výrub 1 ks lipy malolistej (Tilia cordata), rastúcej na
pozemku registra „C“ KN parc. č. 21714/3 v k. ú. Nové Mesto na Račianskom mýte v Bratislave (klasifikácia
pozemku ,,ostatná plocha“).

Ako dôvod nutnosti výrubu lipy žiadateľ vo svojej žiadosti uvádza zlý zdravotný stav dreviny.

V súlade s § 82 ods. 3 zákona v platnom znení a v súlade s ust. § 19 ods. 1 druhá veta správneho
poriadku 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.


