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Vec: Oznámenie o pokračovaní v konaní 

VEREJNÁ VYHLÁŠKA 

Mestská časť Bratislava-Staré Mesto podľa § 69 ods. 1 pism. 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 štatútu hlavného 
mesta Slovenskej republiky Bratislavy ako orgán vykonávajúci v prvom stupni štátnu správu vo veciach 
ochrany drevín, podľa § 29 ods. 4 zákona č. 71 /1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov 
(ďalej len „správny poriadok") 

upovedomuje 

o pokračovaní v konaní vo veci podania Ing. Pavla Zemana, bytom Palárikova 23, 811 04 Bratislava-žiadosti 
o vydanie súhlasu na výrub stromu rastúceho na pozemku pare. č. 7281/1 v k. ú. Staré Mesto (Palárikova ul. 
v Bratislave) z dôvodu zlého zdravotného stavu danej dreviny a nebezpečenstva samovoľného pádu. 

Dňa 03.10.2018 požiadal Ing. Pavel Zeman, bytom Palárikova 23, 811 04 Bratislava o vydanie 
súhlasu na výrub stromu rastúceho na pozemku pare. č. 7281/1 v k. ú. Staré Mesto. Nakoľko žiadosť 
neobsahovala náležitosti potrebné pre vydanie súhlasu na výrub dreviny, správny orgán listom 
č. 9661/45933/2018/DŽV/Cho zo dňa 24.10.2018 žiadateľa vyzval na doplnenie požadovaných náležitosti 
a zároveň konanie prerušil rozhodnutím č. 9661/46156/2018/DŽV/Cho zo dňa 25.10.2018. Žiadateľ doplnil 
požadované náležitosti v určenej lehote. 

Občianske združenie, ktoré podľa§ 82 ods. 6 zákona formou predbežnej žiadosti pl som ne požiadalo 
orgán ochrany prirody o účasť v bližšie nešpecifikovaných správnych konaniach (Občianske združenie 
Hrad-Slavin, Mozartova 13, 811 02 Bratislava, Občianske združenie Nádej pre Sad Janka Kráľa, doručovacia 
adresa MVSZOPK, Godrova 3/b, 811 06 Bratislava, občianske združenie Bratislavské regionálne 
ochranárske združenie, šancová 96, 831 04 Bratislava, Mestský výbor Slovenského zväzu ochrancov pri rody 
a krajiny, Godrova 3/b, 811 06 Bratislava 1, Občianska iniciatíva za zachovanie životného prostredia 
v Starom meste, Bjärnsonova 2, 811 05 Bratislava, Občianske združenie Iniciatíva stráže prírody, Líščie 

údolie 23, 841 05 Bratislava), je účastníkom tohto konania, ak podľa § 82 ods. 3 zákona písomne alebo 
elektronicky potvrdí svoj záujem byt' účastníkom v tomto správnom konaní. Potvrdenie musí byť doručené na 
Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Staré Mesto a to v lehote do 5 pracovných dní od zverejnenia tejto 
informácie. 

Nazrieť do spisu podľa § 23 ods. 1 správneho poriadku je možné na Miestnom úrade mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto, Vajanského nábr. 3, 814 21 Bratislava, v miestnosti č. 257 počas stránkových hod in. 
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Rozhodnutie vo veci nebude vydané skôr, ako po uplynuli dvoch stránkových dní odo dňa konania 
miestnej ohliadky spojenej s ústnym pojednávaním. V týchto dňoch bude možné nazrieť do spisu, vyjadriť sa 
k podkladom rozhodnutia i k spôsobu ich zistenia. 

Mestská časť Bratislava-Staré Mesto podľa § 69 ods. 1 plsm. a) zákona, podľa § 1 ods. 2 zákona 
č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobnosti z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné 
celky, v súlade s dodatkom č. 16 Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy ako orgán 
vykonávajúci v prvom stupni štátnu správu vo veciach ochrany drevln Vám podľa § 21 ods. 1 správneho 
poriadku 

nariaďuje 

ústne pojednávanie spojené s miestnou ohliadkou. 

Stretnutie účastnlkov konania sa uskutoční dňa 

na ulici Palárikova č. 21. 

03.01. 2019 (štvrtok) o 10:00 hod. 

y 
lpašová 

vedúca o delenia 
životného prostredi , správnych konanl a 

verejného poriadku 


