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Vec 

Upovedomenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín, lokality 

Pod Rovnicami, Kuklovská, Nabělkova, J.Stanislava  

 

Mestská časť Bratislava-Karlova Ves podľa § 69 ods. 1 písm. a) zákona č. 543/2002 Z. 

z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, v súlade s čl. 69 ods. 2 písm. a) 

Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy ako orgán vykonávajúci v prvom 

stupni štátnu správu vo veciach ochrany drevín, podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. 

o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), týmto v súlade 

s § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Z. z. o správnom konaní v znení neskorších predpisov ( ďalej 

len „správny poriadok“) 

u p o v e d o m u j e 

 

o začatí správneho konania vo veci podania žiadosti o vydanie súhlasu na výrub 5 ks 

drevín rastúcich na pozemkoch parc. č. 3768, 3764, 4374/1, 3414 E-KN a 1682/204 C-KN 

v k. ú. Karlova Ves, na základe žiadosti Hlavného mesta SR Bratislavy z dôvodu: „Drevina 

č. 1 rastie v tesnej nadväznosti bytového domu, pričom sa nachádza v blízkosti kanalizačného 

vpustu. Drevina je úplne suchá v dolnej tretine stromu – 60% je suchá. Vzhľadom na 

uvádzaný zdravotný stav a jej umiestnenie ju hodnotíme ako neperspektívnu do budúcna. 

Drevina č. 2 rastie vo svahu za bytovým domom Silvánska 27, na drevne bol spozorovaný 

výskyt drevokazných húb, drevina je úplne suchá. Drevina č. 3 rastie v predzáhradke 

bytového domu v lokalite Nabělkova 4. Strom rastie v náklone, má čiastočne preschnutú 

korunu a deformácie na kmeni. Vzhľadom na uvádzaný zdravotný stav a jej umiestnenie ju 

hodnotíme ako neperspektívnu do budúcna. Drevina č. 4 rastie v lokalite Jána Stanislava 39, 

drevina rastie v miernom náklone s výrazným poškodením na kmeni stromu s odhaleným 

jadrovým drevom, na ktorom sú viditeľné výletové otvory po hmyze. Vzhľadom na uvádzaný 

zdravotný stav ju hodnotíme ako neperspektívnu do budúcna. Drevina č. 5 sa nachádza 

v blízkosti objektu garáž v lokalite Pod Rovnicami 27. Drevina je preschnutá v korune stromu 

nad 60%, nachádza sa v nej viac zlomených konárov. Z dlhodobého hľadiska drevinu 

hodnotíme ako neperspektívna. “ 

Občianske združenie, ktoré podľa § 82 ods. 6 zákona formou predbežnej žiadosti 

písomne požiadalo orgán ochrany prírody o účasť v bližšie nešpecifikovaných správnych 

konaniach je účastníkom tohto konania, ak podľa § 82 ods. 3 zákona písomne alebo 

elektronicky potvrdí svoj záujem byť účastníkom konania v tomto správnom konaní. 
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Potvrdenie musí byť doručené na Miestny úrad Mestskej časti Bratislava-Karlova Ves do 5 

pracovných dní od zverejnenia. 

Rozhodnutie vo veci nebude vydané skôr, ako po uplynutí siedmich 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. 

 

 

 

Ing. Jana Španková 

vedúca oddelenia dopravy a životného 
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