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Vec 

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

Kuklovská, Ľudovíta Fullu, Hudecová, Nabělkova, Baníkova, Janotova 

 

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 11 ks 

drevín rastúcich na pozemkoch parc. č. 1682/37, 1682/82, 1744/23, 1379, 1371/16, 4302, 

1669/191 C-KN a parc. č. 4390/11 23, 3527 E-KN v k. ú. Karlova Ves, na základe žiadosti 

Hlavného mesta SR Bratislavy, z dôvodu: „Drevina č. 1 rastie v lokalite Kuklovská 6, drevina 

rastie ako trojkmeň pričom bola v minulosti už viac krát orezávaná. Drevina zosychá, čím ju 

hodnotíme ako potencionálne nebezpečnú pre danú lokalitu, preto sme ako opatrenie pred 

výrubom uskutočnili zosadzovací rez pre zabezpečenie prevádzkovej bezpečnosti. Drevina č. 2 

rastie v lokalite Ľ. Fullu 38 v tesnej blízkosti bytového domu, vo svahu v prudkom náklone. Na 

drevine je viditeľné poškodenie kmeňa. Vzhľadom na umiestnenie dreviny a charakter jej rastu 

ju hodnotíme ako neperspektívnu do budúcna pre danú lokalitu. Dreviny č. 3 a 4 sa nachádzajú 

v lokalite Ľ. Fullu 14 vo svahu v blízkosti schodov obe dreviny sú úplne suché. Drevina č. 5 

rastie v lokalite Hudecová 6, drevina vykazuje známky preschnutia nad 80%, na konároch sa 

nachádza množstvo imela a suchých konárov, hodnotíme ju ako neperspektívnu do budúcna. 

Drevina č. 6 a 7 sa nachádzajú v blízkosti budovy na Nábělkovej 1, drevina č. 6 svojím kmeňom 

zasahuje do fasádu domu pričom pri vetre do nej naráža a tým ju poškodzuje, orez by bol pre 

drevinu devastačný preto ju navrhujeme na výrub ako neperspektívnu drevinu pre dané 

stanovisko. Drevina č. 7 sa nachádza v blízkosti dreviny č. 6, drevina má vysoko položené 

ťažisko, rastie v miernom náklone, vzhľadom na zapoj týchto dvoch drevín sme toho názoru, že 

odstránením prvej dreviny dôjde k obnaženiu priestoru dreviny 7, čím by sa mohla stať 

potencionálne nebezpečnou vzhľadom na vysoké vyvetvenie, preto ju navrhujeme na výrub. 

Drevina č. 8 vyrastá z plota ako nálet, ktorý je potrebné odstrániť. Drevina č. 9. sa nachádza v 



 

 2 

lokalite Baníkova a je úplne suchá. Drevina č. 10 sa nachádza v lokalite Janotová 14- 16 a je 

úplne suchá. Drevina č. 11 rastie v predzáhradke Ľ. Fullu 3 a je úplne suchá.“ 

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. 

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 

prostredia 

 

 

 

 


