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Vážená pani  
MUDr. Halka Ležovičová  
Zelená 1               
811  01 Bratislava 1 
 
               
                                                                                              
Bratislava  17. apríl 2008  
Č. 19280/2008/KS 
 
 
Vážená pani poslankyňa,  
 
vo veci Vami podanej interpelácie zo dňa  1. apríla 2008 Vám oznamujem 
nasledovné: 
 
k bodu A 
Konanie vo veci žiadosti o vydanie stavebného povolenia na zmenu 
dokončených stavieb dvoch rodinných domov na Krčméryho ul.č.8 a 10 nie 
je ešte ukončené rozhodnutím. Konanie je momentálne prerušené a stavebník 
je vyzvaný na doplnenie potrebných dokladov. Projektová dokumentácia, ktorá 
je súčasťou žiadosti v predmetnej veci je v súlade so záväznými indexami 
územného plánu zóny pre dané územie, t.j. Z-A 6 Slavín.  
Stavebný úrad nemá vedomosť o stavebnej činnosti na predmetných - 
jestvujúcich nehnuteľnostiach. 
  
 
K bodu B 
V prípade, že stavebník vykoná výrub drevín predčasne (napr. pred 
nadobudnutím právoplatnosti rozhodnutia o výrube drevín, pred 
nadobudnutím právoplatnosti stavebného povolenia alebo pred splnením 
podmienok rozhodnutia o výrube drevín), postupuje pracovník mestskej časti 
v súlade s právnymi predpismi a zašle podnet na prešetrenie porušenia zákona 
č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny (ďalej „zákon“) na príslušné 
orgány štátnej správy. Na území Mestskej časti Bratislava–Staré Mesto sú 
miestne i vecne príslušné orgány na riešenie podnetov na prešetrenia 
porušenia zákona - Obvodný úrad životného prostredia, sídlom Karloveská 2, 
842 33 Bratislava 4 a Slovenská inšpekcia životného prostredia – Inšpektorát 
životného prostredia Bratislava, sídlom Prievozská 30, 821 05 Bratislava. 
 
 



Ak stavebník  vopred oznámi, že poruší zákon, akceptuje pokutu a bez 
platného povolenia uskutoční výrub stromov, pracovník ho upozorní na 
následky porušenia zákona a oznámi mu, že svojím konaním poruší zákon, 
a toto jeho konanie bude postihované podľa príslušných ustanovení osobitného 
zákona (v danom prípade zákona o ochrane prírody a krajiny), subsidiárneho 
zákona alebo v prípadoch spáchania trestného činu trestného zákona.  
Podľa v súčasnosti platných právnych noriem nie je možné, aby správny orgán 
niekoho postihoval ešte pred tým ako poruší zákon, ani aby fyzicky zabránil 
vykonaniu skutku porušujúceho zákon, i keď vopred ohlásenému. 
V prípade porušenia zákona  konajú príslušné orgány.  
 
S pozdravom 
  
 
 
 
 
 
 
                                                     Ing. arch. Andrej Petrek 
                                                                   starosta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Spracoval: Ing. Rapoš 
Overila: Ing. Kullmanová 
 


