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Vec 

Upovedomenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín – lokalita  
cintorín Slávičie Údolie 

  

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 

  

začatie správneho konania vo veci podania žiadosti o vydanie súhlasu na výrub 1 ks 

listnatej dreviny druhu jaseň štíhly (Fraxinus excelsior), rastúcej pri hrobovom mieste č. HM 

č. 162, s. XXXI, v k. ú. Bratislava-Karlova Ves,  na základe žiadosti Františka a Veroniky 

Kermietových z dôvodu: „Strom bol pri výsadbe umiestnený veľmi blízko hrobu a teraz po 

rokoch, keď je jeho kmeň hrubý, poškodzuje samotný hrob a pomník (ďalej len ́ hrob´), a to tak, 

že hrubý koreň rastie popod hrob a značne ho poškodzuje (nadvihuje, láme, posúva, nakláňa 

a pod.). Hrob bol niekoľko krát obnovovaný, rekonštruovaný, avšak v krátkej dobe sa hrob 

dostal do stavu pred obnovou, pričom sa stav hrobu neustále zhoršuje. Chceme dať obnoviť 

hrob úplne na novo – nový pomník aj so základmi. Kamenári nám opätovne neodporučili 

obnovu, pokiaľ tam strom je, nakoľko by strom v krátkej dobe opäť zničil vynaložené investície. 

Obaja s manželkou sme ZŤP. Z pravej strany sa k hrobu pre strom nedá vôbec dostať. O hrob 

sa 56 rokov príkladne staráme. Platíme riadne a včas všetky poplatky. Investície opakovane 

vykonávame z vlastných zdrojov. Súčasný pomník bol zhotovený v máji 1993.“ 
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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. Jana Španková 

poverená vedením oddelenia dopravy  

a životného prostredia 

 


