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Oznámenie o začatí konania vo veci výrubu drevín verejnou vyhláškou  

 

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 v znení 

neskorších predpisov (ďalej len zákon), čl. 69 ods. 2 písm. a Štatútu hlavného mesta Slovenskej 

republiky Bratislavy v súlade s § 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) 

v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 15.01.2018 začala správne konanie na výrub 48 

stromov s obvodom väčším ako 40 cm, druh topoľ Simonov (Populus Simonii) verejnou vyhláškou. 

 

Stromy určené na výrub sa nachádzajú na uliciach Eisnerova, J. Poničana a I. Bukovčana, na 

pozemkoch registra C-KN, parc. č. 2565/19, 2565/64, 2565/102, 2565/243, /244, /245, /246, 

2565/250, 2565/251, 2565/261, 2565/262, 2565/268, 2565/271, 2565/280, 2565/281, 2565/284, /285, 

/286, /287, v k. ú. Devínska Nová Ves. 

 

 Dôvodom výrubu je umiestnenie stromov, ktoré dorástli do značnej výšky, nachádzajú sa 

v úzkych ostrovčekoch na parkoviskách na ul. Eisnerova, I. Bukovčana a J. Poničana v Devínskej 

Novej Vsi. Stromy boli už viackrát odborne orezané. Nakoľko sa výrazne zhoršil ich stav a viacero 

stromov v tejto oblasti sa vyvrátilo, z dôvodu ohrozenia obyvateľov tunajší úrad začína výrubové 

konanie verejnou vyhláškou.. 

 

Ohliadka predmetných drevín sa bude konať dňa 15. 02. 2018 so stretnutím účastníkov 

o 09.30 hod. na adrese MÚ Bratislava-Devínska Nová Ves, Novoveská 17/A, Bratislava. 

 

 Podľa § 33 ods. 2 správneho poriadku máte možnosť sa pred vydaním rozhodnutia vyjadriť 

k jeho podkladu a spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhnúť jeho doplnenie. Žiadame Vás o  Vaše 

písomné stanovisko k predmetnému výrubu najneskôr do 5 pracovných dní od ohliadky drevín. 

V rovnakej lehote oznámia svoje stanoviská aj dotknuté orgány. V prípade, že sa v stanovenej lehote 

nevyjadríte, budeme predpokladať, že nemáte námietky a v uvedenej veci bude rozhodnuté na 

základe nami zistených skutočností. 

 

 Do podkladov pre vydanie rozhodnutia v predmetnej veci možno nahliadnuť na oddelení 

výstavby, dopravy a životného prostredia na Miestnom úrade Mestskej časti Bratislava-Devínska 

Nová Ves, Novoveská 17/A, miestnosť č. 20, v úradných hodinách v termíne do 15.02.2018.  

 

 

 

 

 

 

   

Milan Jambor 

 Starosta, v.r. 

 



 

Potvrdenie dátumu  vyvesenia a zvesenia verejnej vyhlášky: 

 

 

Dátum vyvesenia:     Dátum zvesenia: 

 

 

 

 

podpis, pečiatka:     podpis, pečiatka: 

 

 

 

 

 

 

 

Doručuje sa známym účastníkom konania: 

 Denova, Eisnerova 25, 841 07 Bratislava 

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

 Magistrát hl. mesta SR Bratislavy, Primaciálne nám. 1, Odd ŽP, P.O.BOX 192, 814 99 Bratislava 

 

Na vedomie: 

 Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, 815 15 Bratislava 

 


