
HLAVNÉ MESTO SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVA 
Primaciálne nám. 1, P. O. Box 192, 814 99 Bratislava 1 

Váš list číslo/zo dňa 
16.04.2018 

Vec 

podľa rozdeľovníka 

Naše číslo Vybavuje/linka 
MAGS OD 4341 3/2018-250128 Ing. Klementová/59356 570 

Oznámenie o začatí správneho konania verejnou vyhláškou 

Bratislava 
30.5.2018 

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislavy, akG> príslušný cestný správny orgán podľa 
§ 3 ods. (2) zákona číslo 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „cestný zákon"), podľa§ 14 ods. (3) cestného zákona a podľa§ 
18 ods. (6) vyhlášky číslo 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva cestný zákon a§ 12 ods. (4) zákona 
číslo 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších 
predpisov, v súlade s § 18 ods. (1) zákona číslo 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny 
poriadok ) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok") 

oznamuje začatie správneho konania verejnou vyhláškou 

vo veci vydania povolenia na výrub 2 drevín cestnej zelene (časť stromoradia), nachádzajúcich 
sa na pozemku parcelné číslo 21637 katastrálne územie Staré Mesto - ul. K Železnej studienke 
v Bratislave. 

Žiadateľ BADING s.r.o., Vranovská 51, 85 1 02 Bratislava, ktorý zastupuje stavebníka 
PROJEKT INVESTMENT s.r.o., ul. Dukelských hrdinov 17, 965 01 Žiar nad Hronom, podal 
dňa 16.4.2018 žiadosť o súhlas na výrub 2 kusov drevín cestnej zelene, označených poradovými 
číslami (podľa predloženej situácie dendrologického prieskumu, vypracovaného: Ličková Lucia 
s r. o„ Wolkrova 37, 851 01 Bratislava, v súvislosti so stavbou - „Apa1imány Patrónka, ul. 
K železnej studienke v Bratislave". 

Drevina, určená na výrub - špecifikácia: 

Ulmus laevis (brest väzový) poradové číslo 5 v tabuľke dendrologického prieskumu: 

obvod kmeňa: 45cm výška: 5m priemer koruny: 3m spoločenská hodnota: 415 eur index 
dlhovekosti: 1,1 index poškodenia: 1 index náletu: 0,8 index taxónu: 1 index stromoradia: 1 
upravená hodnota: 365,2 eur 

Celtis occidentalis (brestovec západný) poradové číslo 14 v tabuľke dendrologického prieskumu;_ 

obvod kmeňa: 79cm výška: 7m priemer koruny: 7m spoločenská hodnota: 783 eur index 
dlhovekosti: 1 index poškodenia: 1 index náletu: 1 index taxónu: 1 index stromoradia: 1,4 
upravená hodnota: 1096,2 eur 
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Podľa § 33 ods. (2) správneho poriadku máte možnosť pred vydaním rozhodnutia 
vyjadriť sa kjeho podkladu i spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhnúť jeho doplnenie písomne 
alebo osobne najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa doručenia tohto oznámenia. 

Do podkladov pre vydanie rozhodnutia možno nahliadnuť na oddelení dopravy magistrátu, 
referát cestného správneho orgánu, Primaciálne nám. č. 1, miestnosť č. 303, po telefonickom 
dohovore v úradných hodinách. 

V prípade, že sa v stanovenej lehote nevyjadríte, budeme predpokladať, že nemáte 
námietky a v uvedenej veci bude rozhodnuté na základe nami zistených skutočností. 

Oznámenie sa doručí: 

účastníkom konania: 

g. 

Ivo Nesrovnal 
primátor 

1. BADING s.r.o., Vranovská 51, P.O.BOX 191, 851 02 Bratislava, 
ktorý zastu~uje stavebníka PROJEKT INVESTMENT s.r.o., ul. Dukelských hrdinov 
č. 17, 965 O 1 Ziar nad Hronom 

2. ostatní účastnící konania verejnou vyhláškou 
- neznámym vlastníkom a vlastníkom susediacich pozemkov a stavieb priamo dotknutých, ak ich 
vlastnícke alebo iné práva môžu byť priamo dotknuté 

dotknutým orgánom: 
1. Mestská časť Bratislava - Staré Mesto, Vajanského nábrežie 3, 814 21 Bratislava 
2. Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody 

a vybraných zložiek životného prostredia, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava 3 
3. Magistrát hlavného mesta SR Bratislava - oddelenie správy komunikácií 
4. Magistrát hlavného mesta SR Bratislava - oddelenie životného prostredia a mestskej zelene 

Doručuje sa so žiadosťou o vyvesenie vyhlášky na úrndnej 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 vyvesenia a zvesenia verejnej vvhlášky: 

Dátum vyvesenia : Dátum zvesenia: 

13. 06. 2018 

Pečiatka a podpis: Pečiatka a podpis: 
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EJ Podzemná stavba s minimálnou výškou navážky 650 mm 
E:::3 Záber výkop ovej jamy (+2,5m okolo stavby) 
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1-=Z:.:..od::::.p_. "..:..:•š..:..:i•e_r: _ _ l-In-=g-.Lu_c-:-ia-,Li-:-čk_ov-:-á ----ti~ 1 Ličková Lucia s. 
Vypracoval: Ing. Lucia Ličková Wolkrova 37 

Invesror: PROJEKTINVESTMENT s.r.o. · 85101, Bratislava 

Stavba: 

Názov výkresu: 

Formát: 

Dálum: 

Mierka: 

Cislo ' kresu: 

Apartmány PATRÓNKA, Bratislava 

Dendrologický prieskum ku stavbe 

"Apartmány PATRÓNKA, Bratislava" 

A4 

712016 
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