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469/2863/2021/RŽP/RM                                                                                                          22.03.2021 

   

VEC 

Informácia o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub dreviny    

 

 Mestská časť Bratislava-Vrakuňa ako príslušný orgán štátnej správy v prvom stupni                                        

vo veciach ochrany prírody podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. (ďalej len „zákona“) 

o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov a § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. 

o správnom konaní v znení neskorších predpisov  

 o z n a m u j e  

začatie správneho konania č. 469/2863/2021/RŽP/RM podľa § 47 ods. 3 zákona, na základe 

žiadosti, ktorú podala fyzická osoba dňa 17.03.2021 o vydanie súhlasu na výrub 1 ks dreviny – 

smreka obyčajného s obvodom kmeňa 125 cm. Drevina rastie na pozemku „C“-KN, parcelné                             

č. 3974/1, druh pozemku záhrada, umiestnenie na pozemku 1, v katastrálnom území Vrakuňa. 

Dôvodom na výrub je, že „v zmysle priloženého posudku Zhodnotenia stavu dreviny je 

odôvodnením žiadosti objektívne zistený zlý zdravotný stav a stabilita dreviny, s ktorým súvisí 

potenciálne a bezprostredné nebezpečenstvo ohrozenia osôb, majetku v prípade silného vetra, 

pádu, zlomení, alebo vyvrátení stromu, nakoľko sa strom nachádza v blízkosti niekoľkých obytných 

domov a vedení elektrického napätia.“   

 V súlade s § 82 ods. 3 zákona  platnom znení, po splnení podmienok ustanovených týmto 

zákonom potvrdenie záujmu byť účastníkom v správnom konaní je potrebné doručiť                             

na Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Vrakuňa, a to písomne v listinnej podobe, alebo                               

v elektronickej podobe s autorizáciou podľa osobitného predpisu o elektronickej podobe výkonu                                       

verejnej moci. Podanie v elektronickej podobe je možné zaslať aj na e-mailovú adresu: 

rastislava.mihokova@vrakuna.sk. V prípade, že Vaše podanie bude urobené v elektronickej 

podobe bez autorizácie, je potrebné takéto podanie doplniť v lehote do 3 pracovných dní                              

v listinnej podobe, v elektronickej podobe autorizované podľa osobitného predpisu (elektronická 

podateľňa na ústrednom portáli verejnej správy https://www.slovensko.sk/) alebo ústne                           

do zápisnice. V prípade zasielania písomného potvrdenia nestačí, aby bolo v lehote odovzdané                       

na poštovú prepravu, rovnako ako ani pri elektronickom zasielaní nepostačuje, aby bolo potvrdenie 

účasti odoslané, avšak orgánu ochrany prírody musí byť v stanovenej lehote doručené. 

 Vašu účasť v tomto správnom konaní Vás žiadame oznámiť do 5 pracovných dní                                  

od zverejnenia tohto oznámenia t. j. do 29.03.2021 vrátane. 

 

JUDr. Ing. Martin Kuruc, v. r. 

                                                                                                                starosta                                        

Zverejnené dňa 22.03.2021 
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