MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-PETRŽALKA
Kutlíkova 17, 852 12 Bratislava

podľa rozdeľovníka
Vaše číslo:

Naše sp. č.:
304/2022/08-RZ/415

Vybavuje:
Bratislava
Ing. Krempaská
10.01.2022
 68 288 849
dagmar.krempaska@petrzalka.sk

Vec : Oznámenie o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín,
nariadenie miestnej ohliadky, výzva na vyjadrenie sa k podkladu rozhodnutia a spôsobu
jeho zistenia
Mestská časť Bratislava-Petržalka ako príslušný orgán štátnej správy (ďalej len „ správny
orgán“) rozhodujúci v prvom stupni vo veciach ochrany prírody a krajiny podľa § 2 písm. f)
zákona NR SR č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na
obce a na vyššie územné celky a § 69, § 47 ods.3, § 82 ods. 3 zákona NR SR č. 543/2002 Z. z.
o ochrane prírody a krajiny v znení platných predpisov (ďalej len „zákon543/20002 Z .z.“),
v spojení so zákonom SNR č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste SR Bratislave v znení neskorších
predpisov a čl. 69 bod 2 písm. a) Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy, ktorým bola táto
pôsobnosť obce Hlavného mesta SR Bratislavy delegovaná na mestské časti, na základe žiadosti
Hlavného mesta Slovenskej republiky, Primaciálne námestie č.1, 814 99 Bratislava,
zastupuje METRO Bratislava a.s., Primaciálne námestie č. 1, 811 01 Bratislava (ďalej len
„žiadateľ“), v súlade s ustanoveniami § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon 71/1967Zb.“) Vám týmto
oznamuje začatie konania
a súčasne v zmysle § 21 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb . nariaďuje
ústne pojednávanie spojené s miestnou ohliadkou
vo veci vydania súhlasu na výrub 168 ks stromov a 34 skupín krov v časti od Rusovskej cesty po
Janíkov dvor z dôvodu pripravovanej líniovej stavby : „Nosný systém MHD 2. časť Bosákova
– Janíkov dvor “.
Oznamujeme Vám, že ústne konanie spojené s ohliadkou sa uskutoční
dňa 08.02.2022 / utorok / o 12.30. hod. na mieste plánovaného výrubu – v zelenej ploche pri
detskom ihrisku „ Detský svet “, v miestach oproti Gessayova ul. č. 20 ( pri dodržaní všetkých
pandemických opatrení )
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Na pojednávanie prizýva Mestská časť Bratislava–Petržalka všetkých známych
účastníkov konania. Združenie s právnou subjektivitou, ktorého predmetom činnosti najmenej
jeden rok je ochrana prírody a krajiny, a ktoré podalo predbežnú žiadosť o účastníctvo,
je účastníkom konania, ak písomne alebo elektronicky potvrdilo svoj záujem byť účastníkom
konania v začatom správnom konaní. Potvrdenie musí byť doručené správnemu orgánu v lehote
na to určenej a zverejnenej na internetovej stránke spolu s informáciou o začatí tohto konania.
Konanie je neverejné. Prizvané subjekty vyzývame zabezpečiť na konaní účasť osôb
oprávnených v ich mene konať a uplatniť k prejednávanej veci pripomienky a návrhy. Ak sa
účastník dá zastúpiť, splnomocnenec sa musí preukázať dohodou o plnomocenstve v súlade s §
82 ods. 5 zákona 543/2002 Z. z., v ktorej podpis splnomocniteľa musí byť osvedčený podľa
osobitných predpisov. Správny orgán požaduje účasť spracovateľa dendrologického
posudku a projektanta stavby, pre lepšiu identifikáciu drevín v teréne a spresnenie náhradnej
výsadby.
Na základe § 33 ods.2 zákona 71/1967 Zb. Vám, ako účastníkovi konania, dávame
možnosť, aby ste sa pred vydaním rozhodnutia vyjadrili k podkladu pre vydanie rozhodnutia,
k spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhli jeho doplnenie. Vaše vyjadrenie môžete doručiť
písomne poštovou prepravou, osobne v podateľni, elektronicky do elektronickej schránky.
S podkladom pre vydanie rozhodnutia sa môžete oboznámiť nahliadnutím do spisu, robením
výpisu, odpisu, do piatich pracovných dní odo dňa ústneho konania spojeného s miestnym
zisťovaním, v úradných hodinách na oddelení životného prostredia Miestneho úradu Bratislava –
Petržalka.

Ing. Ján Hrčka, starosta
v zast. PaedDr. Bc. Daniela Vašková Kasáková
vedúca oddelenia životného prostredia,
územného rozvoja a dopravy
na zákl. Poverenia č.54/2021 zo dňa 26.08.2021

Rozdeľovník - doručuje sa účastníkom konania
1. METRO Bratislava a.s., Primaciálne námestie č.1, 811 01 Bratislava ( zastupuje žiadateľa
Hlavného mesta SR Bratislava, Primaciálne námestie 1, 81101 Bratislava )
2. Ing. Ivan Kačo, Pražská 25, 811 04 Bratislava
3. Petržalka City, a.s., Panenská 6, 811 03 Bratislava
4. Občianska iniciatíva Lepšia doprava, Ing. Martin Fundárek, Školská 26, 900 84 Báhoň
5. Ing. Peter Rakšányi PhD., Vigľašská 6, 851 06 Bratislava
6. Cyklokoalícia, Kardžičova 6, 821 08 Bratislava
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7. Združenie domových samospráv, Námestie SNP 13, 850 00 Bratislava P.O.BOX 218
8. Martin Kugla ( Iniciatíva za efektívnu a ekologickú dopravu ), Mlynarovičova 16, 851 03
Bratislava
9. Prof. Ing. arch. Bohumil Kováč, PhD., Bzovická 32, 851 07 Bratislava
10. PhDr. Erik Pajtinka, PhD., Račianska 89, 831 02 Bratislava 3
11. Peter Ľos, Muškátova 22, 821 01 Bratislava
12. Mgr. Ivan Košťál, Turnianska 7, 851 07 Bratislava
13. OZ Nádej pre Sad Janka Kráľa, Ing. arch Mgr. art Elena Pätoprstá, Švabinského 17, 851 01
Bratislava
14. OZ Petržalské ihriská, Ing. Iveta Ovečková, Jasovská 43, 851 07 Bratislava
15. OZ Za zeleň Petržalky, Starhradská 10, 851 01 Bratislava
16. Petržalský okrášľovací spolok, MUDr. Iveta Plšeková, Šustekova 2, 851 01 Bratislava
17. OZ BROZ, RNDr. Tomáš Kušík, PhD., Na riviére 7A, 841 04 Bratislava
18. Ing. Katarína Šimončičová, Dulovo námestie 4, 821 08 Bratislava
19. Ernest Húska, Hrobákova 14, 851 02 Bratislava
20. Matej Balog, Bulíkova 21, 851 04 Bratislava
21. Lucia Keszeilová, Šustekova 16, 851 04 Bratislava
22. Avestus Petržalka s.r.o., Ventúrska 14, 811 01 Bratislava

Doručí sa verejnou vyhláškou podľa § 84 ods. 6 zákona 543/2002 Z. z., vyvesením na
úradnej tabuli, Mestská časť Bratislava-Petržalka, Kutlíkova 17, 852 12 Bratislava.
Toto oznámenie musí byť vyvesené na úradnej tabuli Mestskej časti Bratislava-Petržalka
po dobu 15 dní. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

Vyvesené dňa : ....................

Zvesené dňa : ......................

Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a zverejnenie oznámenia.
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