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Vec: Oprava zrejmej nesprávnosti v písaní rozhodnutia č. 13545/1924/2017-LED zo dňa 10.08.2017, 

ktorým sa povoľuje výrub drevín 

 

 Mestská časť Bratislava – Devínska Nová Ves ako príslušný orgán štátnej správy vo veciach 

ochrany drevín podľa § 69 zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny (ďalej len 

zákon), čl. 69 ods. 2 písm. a Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a v zmysle § 47 

ods. 6 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov opravuje zrejmú 

nesprávnosť, vzniknutú pri písaní rozhodnutia č. 13545/1924/2017-LED zo dňa 10.08.2017, ktorým 

bol vydaný súhlas na výrub drevín v celkovej spoločenskej hodnote 796,32 € spoločnosti DUÁLNA 

AKADÉMIA, z.z.p.o., J. Jonáša 5, 843 02 Bratislava, IČO 50073893.  

 

V uvedenom rozhodnutí na druhej strane v Odôvodnení prvý odstavec bol chybne uvedený dátum 

podpisu Dohody o zmene zriaďovateľa SSOŠA a druhý odstavec – nesprávne uvedený termín 

zverejnenia oznámenia o začatí konania na webovom sídle MČ Bratislava – Devínska Nová Ves: 

 

Žiadateľ listom doručeným na náš úrad dňa 11. 07. 2017 požiadal o súhlas s výrubom stromu 

Picea abies s obvodom kmeňa 80 cm a 5,2 m2 krov rastúcich na pozemku katastra C parc. č. 2778/220 

v k. ú. Devínska Nová Ves, ktorý má vo vlastníctve Bratislavský samosprávny kraj. Stavebník 

predložil tunajšiemu úradu Dohodu o zmene zriaďovateľa Strednej odbornej školy automobilovej, J. 

Jonáša 5, 843 06 Bratislava zo dňa 14. 07.2017 a súhlas vlastníka pozemku s predpísanou náhradnou 

výsadbou.. Dôvodom výrubu podľa žiadateľa je, že dreviny rastú v zábere stavby nad inžinierskymi 

sieťami, ktoré sa idú rekonštruovať v rámci stavby „Rekonštrukcia objektov SSOŠA – Duálna 

Akadémia“. 

Oznámenie o začatí konania na vydanie súhlasu na výrub bolo zverejnené na internetovej 

stránke MČ Bratislava – Devínska Nová Ves dňa 18. 4. 2017. Do konania sa v zákonom stanovenej 

lehote prihlásilo občianske združenie Nádej pre Sad Janka Kráľa. Termín ohliadky bol stanovený na 

08. 08. 2017 a účastníkom konania bol oznámený telefonicky. 

 

Správne znenie: 

 

Žiadateľ listom doručeným na náš úrad dňa 11. 07. 2017 požiadal o súhlas s výrubom stromu 

Picea abies s obvodom kmeňa 80 cm a 5,2 m2 krov rastúcich na pozemku katastra C parc. č. 2778/220 

v k. ú. Devínska Nová Ves, ktorý má vo vlastníctve Bratislavský samosprávny kraj. Stavebník 

predložil tunajšiemu úradu Dohodu o zmene zriaďovateľa Strednej odbornej školy automobilovej, J. 

Jonáša 5, 843 06 Bratislava zo dňa 14. 03. 2016 a súhlas vlastníka pozemku s predpísanou náhradnou 

výsadbou. Dôvodom výrubu podľa žiadateľa je, že dreviny rastú v zábere stavby nad inžinierskymi 

sieťami, ktoré sa idú rekonštruovať v rámci stavby „Rekonštrukcia objektov SSOŠA – Duálna 

Akadémia“. 

      

  

    
                

  



 

Oznámenie o začatí konania na vydanie súhlasu na výrub bolo zverejnené na internetovej 

stránke MČ Bratislava – Devínska Nová Ves dňa 17. 07. 2017. Do konania sa v zákonom stanovenej 

lehote prihlásilo občianske združenie Nádej pre Sad Janka Kráľa. Termín ohliadky bol stanovený na 

08. 08. 2017 a účastníkom konania bol oznámený telefonicky. 

 

 Nakoľko ide o neúmyselný nedostatok pri písaní rozhodnutia, Mestská časť Bratislava – 

Devínska Nová Ves toto rozhodnutie opravuje.  Táto oprava tvorí neoddeliteľnú súčasť citovaného 

rozhodnutia. 

 

 

 

 

 

 

 

 Milan Jambor 

 Starosta v.r. 

 

zasiela sa: 

 DUÁLNA AKADÉMIA, z.z.p.o., v zast. ENPI, s. r. o., Estónska 1/A, 821 06 Bratislava 

 OZ Nádej pre Sad Janka Kráľa, Godrova 3/b, 811 06 Bratislava 

 Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16, 820 05 Bratislava  


