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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 

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

dreviny na cintoríne Slávičie Údolie, č. hrobového miesta 38/A/65, na základe žiadosti Petra 

Vrabka, bytom 29. Augusta 11, 811 09 Bratislava, z dôvodu: „Vetva tuje sa opiera o pomník, 

svojou váhou pri vetre poškodzuje stabilitu pomníka.“ 

Nakoľko predmetná žiadosť neobsahovala náležitosti potrebné pre vydanie súhlasu na 

výrub drevín, orgán ochrany prírody podľa § 19 ods. 3 zákona č. 71/1967 Z. z. o správnom 

konaní v znení neskorších predpisov žiadateľa  

v y z ý v a 

v termíne do 30 dní odo dňa doručenia tejto písomnosti doplniť žiadosť o: 

 parcelné číslo a druh pozemku, na ktorom drevina rastie, 

 kópiu listu vlastníctva,  

 súhlas vlastníka pozemku s výrubom, ak žiadateľ nie je vlastníkom, 
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 kópiu nájomnej zmluvy s vlastníkom, ak žiadateľ je nájomcom pozemku, na ktorom 

drevina rastie, 

 katastrálny mapový podklad so zákresom dreviny, 

 potvrdenie o zaplatení správneho poplatku. 

 

Zároveň Mestská časť Bratislava Karlova Ves v súlade s § 29 ods. 1 správneho 
poriadku konanie o udelení súhlasu na výrub stromu 

p r e r u š u j e 

a to na 30 dní, plynúcich odo dňa doručenia písomnosti, určených na doplnenie 
podania. 

Mestská časť bude v konaní pokračovať až po doplnení žiadosti. V prípade 
neodstránenia nedostatkov v určenej lehote nebudeme môcť Vašej žiadosti vyhovieť 
a konanie bude v súlade s § 30 ods.1, písm. d) správneho poriadku zastavené.  

Odôvodnenie:  

Nakoľko bez požadovaných údajov nie je možné vec posúdiť, mestská časť Bratislava 
- Karlova Ves rozhodla tak, ako je uvedené vo výrokovej časti.  

Poučenie:  

Proti rozhodnutiu o prerušení konania sa podľa § 29 ods. 3 správneho poriadku 
nemožno odvolať. Pokiaľ je konanie prerušené, lehoty podľa zákona o správnom konaní 
neplynú.  

 
 
 

Dana Čahojová 
starostka 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Doručuje sa: 
1. Petra Vrabka, 29. Augusta 11, 811 09 Bratislava 


