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Vec 

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

Karloveská 63 

 

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 

 

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 pozemku parc. č. 2346/1, 2351/6, 2349/1 a 2347/36 C-KN v k. ú. Karlova 

Ves, na základe žiadosti Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej 

republiky, Štefanovičova 3, 810 05  Bratislava, z dôvodu: „Úrad pre normalizáciu, 

metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ďalej len „ÚNMS SR“), správca majetku 

štátu, plánuje v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov a interných riadiacich aktov ÚNMS SR v areáli na u1. Karloveská 

č. 63, Bratislava obstaranie dodávky a inštalácie kamerového systému na ochranu osôb a 

majetku, ako aj na monitorovanie chráneného areálu perimetrom. Pri riešení rozmiestnenia 

kamier, bolo zistené, že v prehľade perimetra v zadnej časti areálu a na parkovisku pred 

areálom bráni zeleň, ktorá sa nachádza na pozemkoch v správe ÚNMS SR a preto je potrebné 

jej vyvetvenie a tiež odstránenie jednej dreviny pri objekte „J“ (rozostavaná stavba) a štyroch 

drevín pri parkovisku. Ako je vidno z obrazových príloh, dreviny je potrebné odstrániť  z dôvodu 

bránenia vo výhľade kamier, ktoré budú inštalované podľa projektu a tiež zvýšenia bezpečnosti 

v areáli a priľahlom okolí. Bezpečnosť bude spočívať v zabránení bezpečnostných incidentov, 

a to prieniku nepovolaných osôb do areálu a ochrane zdravia, životov a majetku na chránenom 

parkovisku a priľahlom okolí v dôsledku pádu konárov, resp. celých stromov. Vlastníkom 

všetkých pozemkov, na ktorých sa nachádzajú predmetné dreviny je Slovenská republika, 

zároveň podotýkame, že v súlade s § 4 zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení 

neskorších predpisov je ÚNMS SR oslobodený od správnych poplatkov.“ 
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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. Lucia Brezovská 

vedúca oddelenia  

životného prostredia 


