
(/fax
02/49 253 512
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

Piatok 800 - 1200

1300 - 1700

1300 - 1700

uradny list_2_DEN20190045770 Strana 1 z 1

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
45770/11911/2019/ZP/KMEA Kmeťková Adriana Mgr.

02/49253221/adriana.kmetkova@banm.sk
04.12.2019

Vec
Oznámenie o začatí konania vo veci predĺženia termínu na realizáciu výrubu drevín a náhradnej

výsadby

Podaním zo dňa 29.11.2019 požiadala spoločnosť ELIMA s. r.o., so sídlom: Drieňová ul. 16160/1G, 821
01 Bratislava, IČO: 46 380 884, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sro, vložka
č.: 76320/B (ďalej len ,,žiadateľ“), o predĺženie platnosti rozhodnutia č. 8459/2878/2018/ZP/KMEA zo dňa
15.03.2018, právoplatného dňa 03.05.2018 a o predĺženie termínu výrubu a realizácie náhradnej výsadby drevín na
pozemku registra „C“ KN parc. č. 11276/38, k. ú. Nové Mesto na Trnavskej ceste č. 25/A.

 Ako dôvod neuskutočnenia výrubu 2 ks drevín (čerešní vtáčích), povoleného uvedeným rozhodnutím, a
realizácie náhradnej výsadby drevín žiadateľ uvádza, že na pozemku registra „C“ KN parc. č. 11276/38, k. ú. Nové
Mesto, ktorý má žiadateľ v užívaní na základe Zmluvy o investícii s Univerzitou Komenského Bratislava, v správe
Farmaceutickej fakulty UK Bratislava, budú prebiehať rekonštrukčné práce na obnovu dvora a chodníkov, výmena
brány a oplotenia, položenie zámkovej dlažby a odstránenie terajšieho kontajnerového stojiska a jeho
premiestnenie na novo vytvorené miesto. Na predmetné stavebné a rekonštrukčné práce nemá žiadateľ ešte všetky
potrebné povolenia aby mohli zrealizovať všetky práce podľa potreby a uskutočniť náhradnú výsadbu drevín, preto
žiada o predĺženie termínov výrubu a realizácie náhradnej výsadby maximálne do 31.12.2021, kedy budú všetky
práce ukončené.

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 potvrdí svoj záujem byť účastníkom v
tomto správnom konaní písomne v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe alebo ústne do zápisnice.

Potvrdenie – podanie musí byť doručené na Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Nové Mesto v
listinnej podobe, alebo elektronickou formou na adresu podatelna@banm.sk, prípadne cez všeobecnú agendu
do elektronickej schránky Mestská časť Bratislava-Nové Mesto na www.slovensko.sk (E0005957900) a to v
lehote do 5 pracovných dní od zverejnenia tejto informácie. Ak je potvrdenie – podanie zaslané v elektronickej
podobe bez autorizácie podľa osobitného predpisu o elektronickej podobe výkonu verejnej moci, účastník
konania do troch pracovných dní doplní podanie v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe autorizované
podľa osobitného predpisu o elektronickej podobe výkonu verejnej moci, alebo ústne do zápisnice.


