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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 

 
 

17853/3578/2021/ZP/CHOO        Bratislava 19.05.2021 
Vybavuje Chott Ondrej, Ing.           
               
  

ROZHODNUTIE 
 

Mestská časť Bratislava-Nové Mesto ako príslušný správny orgán štátnej správy v prvom stupni vo veciach 
ochrany prírody a krajiny (ďalej len „orgán ochrany prírody“) 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 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, na základe 

žiadosti spoločnosti OPSA s.r.o., so sídlom Digital Park III, Einsteinova 19, 851 01 Bratislava v zastúpení 

spoločnosťou ENG2 SR, spol. s.r.o., so sídlom Karpatská 23, 811 05 Bratislava (ďalej len „žiadateľ), podľa  
§ 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších zmien a doplnkov (ďalej len „správny poriadok“) 

a podľa § 89 ods. 2 zákona, 

p r e d l ž u j e  

výkon činnosti povolenej Rozhodnutím mestskej časti Bratislava-Nové Mesto zn.: 8592/4267/2019/ZP/KOLP zo 

dňa 10.04.2019 zmeneného Rozhodnutím Okresného úradu Bratislava zn.: OU-BA-OSZP3-2019/089809-3/HRB-
roz. zo dňa 18.09.2019. 
 
Rozhodnutím mestskej časti Bratislava-Nové Mesto zn.: 8592/4267/2019/ZP/KOLP zo dňa 10.04.2019, ktoré bolo 

zmenené Rozhodnutím Okresného úradu Bratislava zn.: OU-BA-OSZP3-2019/089809-3/HRB-roz. zo dňa 

18.09.2019, právoplatné dňa 27.09.2019 bol vydaný súhlas na výrub drevín v termíne najneskôr do dvoch rokov od 
nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia a povinnosť realizácie náhradnej výsadby drevín v termíne najneskôr do 

31.10.2021. 
 
Nový termín realizácie výrubu drevín sa stanovuje do 26.05.2023. 

Nový termín realizácie náhradnej výsadby drevín sa stanovuje do 26.06.2023. 
 

Ostatné časti Rozhodnutia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto zn.: 8592/4267/2019/ZP/KOLP zo dňa 

10.04.2019 a Rozhodnutia Okresného úradu Bratislava zn.: OU-BA-OSZP3-2019/089809-3/HRB-roz. zo dňa 

18.09.2019 zostávajú nezmenené a tvoria s týmto rozhodnutím jeden celok. 
 
 

Toto rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 02.07.2021. 
 
 
 
 
 


