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Vec 

Upovedomenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín –  

Lokalita Medveďovej, Mestská časť Bratislava-Petržalka 

 

Mestská časť Bratislava-Karlova Ves na základe listu Okresného úradu Bratislava, Odboru 

starostlivosti o životné prostredie, odd. ochrany prírody a vybraných zložiek ŽP, Odborárske 

nám. 3, Bratislava, č. OU-BA-OSZP3-2017/024007-2/MIA doručeného dňa 06.02.2017, 

ktorým v súlade s § 69 ods. 3 zákona č. 198/2014 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 

543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, ktorý určil Mestskej 

časti Bratislava-Karlova Ves príslušnosť obce vykonať správne konanie vo veci vydania 

súhlasu na výrub drevín a 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 1 ks dreviny 

druhu topoľ kanadský (Populus canadensis) rastúcej na pozemku  parc. č. 620/1 C-KN v k. ú. 

Bratislava-Petržalka, lokalita Medveďovej, na základe žiadosti Mestskej časti Bratislava-

Petržalka, Kutlíkova 17, 852 12 Bratislava, z dôvodu: „..zlého zdravotného stavu. V spodnej 

časti dreviny sa nachádza otvorená dutina s hnedou hnilobou pričom pri strčení dlhšieho 
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predmetu sme zistili, že dutina siaha do výšky 0,5 m. Stabilita stromu je ohrozená. V korune 

dreviny sa nachádza veľké množstvo suchých konárov, ktoré v minulosti spadli. Na drevine 

bol v minulosti vykonaný orez konárov. Z dôvodu, že ide o drevinu rastúcu v blízkosti 

bytového domu, ktorá ohrozuje obyvateľov pádom konárov a hrozí vyvalenie celého stromu, 

je potrebné vykonať jej výrub.“ 

 

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 upovedomenia. 

 

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. 
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