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Bratislava 
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Vec: Oprava zrejmej nesprávnosti v rozhodnutí č MAGS OD 35025/2016-52120 zo dňa 
10.3.2016 

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava ako cestný správny orgán pre miestne 
komunikácie I. a II. triedy podľa § 3 ods. 2 zákona č.135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách 
(cestný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „cestný zákon"), § 12 ods. 4 zákona č. 
3 77 /1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov, 

„. vydal dňa 10.3.2016 rozhodnutie pod č . .MAGS OD 35025/20 16-52120, právoplatné dňa 
14.4.2016 - povolenie na výrub 40 ks drevín cestnej zelene rastúcich v stromoradí na pozemku 
parcelné číslo 21725/1 a 21725/11 katastrálne územie Staré Mesto - Námestie slobody 
v Bratislave a vo veci výsadby drevín cestnej zelene v počte 44 ks na pozemku parcelné číslo 
parcelné číslo 21725/1 a 21725/1 1 katastrálne územie Staré Mesto - Námestie slobody 
v Bratislave podľa predloženej situácie a dendrologického posudku pre cestnú zeleň - Alej na 
Námestí slobody, spracovaného útvarom hlavnej architektky - Ing. Zuzanou Hudekovou, január 
20 16, z dôvodu havarijného stavu uvedenej zelene a realizácie projektu „Námestie slobody -
štúdia revitalizácie verejného priestoru." Pre žiadateľa Hlavné mesto Slovenskej republiky 
Bratislava, Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava, ktorého zastupuje Generálny investor 
Bratislavy, Záporožská 5, 852 92 Bratislava. V podmienkach rozhodnutia cestný správny orgán 
určil výrub uskutočniť bez určenia konkrétneho roku, v mimovegetačnom období t.j . v termíne 
od 30. septembra do 31. marca za dodržania všetkých bezpečnostných opatrení, v prípade výrubu 
drevín vo vegetačnom období výrub vykonať až po vypracovaní odborného omitologického 
posudku, dokazujúceho, že na drevine určenej na výrub nehniezdi chránený druh a po jeho 
doručení na orgán ochrany prírody s podmienkou, že posudok bude vypracovaný najskôr 7 dní 
pred realizáciou výrubu a náhradnú v)1sadbu nariadil realizovať už v konkrétnom termíne do 
31.12.2016. 

Cestný správny orgán podľa § 47 ods. 6 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní 
(správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok") opravuje 
zrejmú nesprávnosť v záväznej podmienke pre výsadbu, podmienka č. 5 nasledovne: 

nesprávny text: 
náhradnú výsadbu realizovať v termíne najneskôr do 31.12.2016 
nahrádza za správny text, ktorý znie: 
náhradnú výsadbu realizovať v termíne najneskôr do 3 mesiacov po uskutočnenom výrube 



2 

Táto oprava tvorí neoddeleliteľnú súčasť povolenia č. :tv1AGS OD 35025/2016-52 120 zo 
dňa 10.3.201 6, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 14.4.2016 

Oznámenie sa doručí: 

lvo Nesrovnal 
primátor. 

účastníkom konania verejnou vyhláškou na úradnej tabuli Hlavného mesta SR Bratislavy 
1. Hlavné mesto Slovenskej republik--y Bratislava, Primaciálne námestie 1, 

814 99 Bratislava 
v zastúpení: Generálny investor Bratislavy, Záporožská 5, 852 92 Bratislava 

2 . vlastníkom susediacich pozemkov a stavieb dotknutých, ak ich vlastnícke alebo iné práva 
môžu byt' povolením priamo dotknuté 

3. Občianske združenie Nádej pre Sad Janka kráľa, Švabinského 20, 85 1 01 Bratislava 

dotknutým orgánom: 
1. Mestská časť Bratislava - Staré Mesto, Vajanského nábrežie 3, 814 21 Bratislava 
2. Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, P.O.BOX 19, 811 05 

Bratislava 15, 
3. Magistrát hlavného mesta SR Bratislava - oddelenie správy komunikácií 
4. Magistrát hlavného mesta SR Bratislava - oddelenie životného prostredia a mestskej zelene 
5. Dopravný podnik Bratislava a.s., Olejkárska 1, 814 52 Bratislava 

Doručuje sa so žiadosťou o yyvesenie vyhlášky na úradnej tabuli : 
1. Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava 
2. Mestská časť Bratislava - Staré Mesto, Vajanského nábrežie 3, 814 21 Bratislava 

Potvrdenie dátumu vvvesenia a zvesenia verejnej vyhláškv: 

Dátum vyvesenia : Dátum zvesenia: 

2 3. MAR. 2017 

Pečiatka a podpis: 


