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VEC
Informácia o začatí správneho konania, v ktorom môžu byť dotknuté záujmy ochrany
prírody a krajiny
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
oznamuje
začatie správneho konania č. 3182/2022 podľa § 47 ods. 3 zákona, na základe žiadosti, ktorú podali
fyzické osoby dňa 03.06.2022 o vydanie súhlasu na výrub 1 ks smreka, obvod kmeňa 180 cm.
Drevina rastie na pozemku „C“-KN p. č. 369, druh pozemku záhrada, umiestnenie na pozemku 1,
v k. ú. Vrakuňa. Dôvodom na výrub: „Pri búrke a silnom vetre došlo k ulomeniu vrcholu stromu,
ktorý značne poškodil plochú strechu rodinného domu, strom nespĺňa bezpečnostné a estetické
parametre, kladené naň vlastníkmi pozemku..
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.
Vašu účasť v tomto správnom konaní Vás žiadame oznámiť do 5 pracovných dní
od zverejnenia tohto oznámenia, t. j. do 14.06.2022, vrátane.

JUDr. Ing. Martin Kuruc, v. r.
starosta
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