
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

                                                              •                                   • 
     Podľa rozdeľovníka 

                                                              •                                   • 
 
 
Vaše číslo/zo dňa Naše číslo Vybavuje/linka Bratislava 
 ŽP-8066/3336/2016/Uhl                                                                                         Uhláriková Mária Ing./60101153 18.5.2016 

 
Vec 

Oznámenie o začatí výrubového konania TIOP č. 2 a o upustení od ústneho 
pojednávania – zaslanie oznámenia novo zisteným  účastníkom 

 
 
       Dňa 30.03.2016 dostal Miestny úrad mestskej časti Bratislava Dúbravka, referát 
životného prostredia žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín 
  
stavba: „ŽSR. Terminály integrovanej osobnej prepravy v Bratislave TIOP č. 2 – 
 Bratislava- Lamačská brána“  
 
žiadateľ:    Železnice Slovenskej republiky, Bratislava (v skrátenej forme“ ŽSR“)    
        Klementisova 8,  813 61 Bratislava  

splnomocniteľ na výkon IČ:  DOPRAVOPROJEKT, a.s. Kominárska 2,4, 832 03 Bratislava 

katastrálne územie : Dúbravka parcelné čísla: 3446/ 3, 3446/4, 3446/5, 3446/6, 3446/7, 
3446/8, 3446/9, 3446/11, 3446/12, 3446/13, 3446/14, 3446/15, 3446/16, 3446/18, 3446/19, 
3446/20, 3446/21, 3446/22, 3446/27, 3446/31, 3446/32. 

Odôvodnenie: 

     Dňa 31.03.2016 Mestská časť Bratislava Dúbravka, ako príslušný orgán štátnej správy 
v prvom stupni vo veciach ochrany prírody podľa § 2 písm. f) zákona  č. 416/2001 Z. z. o prechode 
niektorých pôsobností z orgánová štátnej správy na obce a vyššie územné celky v súlade s § 17 ods. 3 
zákona 377/1990 o hlavnom meste SR Bratislave a v súlade so  Štatútom Hlavného mesta Slovenskej 
republiky, čl. 69, podľa § 82 ods. 7 zákona  č. 543/2002 o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších 
predpisov a podľa § 18 zákona o správnom konaní č. 71/1967, v znení neskorších predpisov oznámila 
v začatie správneho konania o vydanie súhlasu na výrub 35 stromov rastúcich na pozemkoch 
parc. č. 3446/9, 3446/8, 3446/7, 3446/6, 3446/5, 3446/4, 3446/16, 3446/15, 3446/14, 3446/13, 
3446/12, 3446/11, 3446/20, 3446/21, 3446/22, 3446/27, 3446/32,  v  k.ú. Bratislava – Dúbravka . 
Ústne konanie spojené s miestnou obhliadkou stanovila na 10.5.2016 na 10,00 hod. 
Oznámenie bolo zverejnené na úradných tabuliach od 1.4.2016 do 29.4.2016. 
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Pri ústnom konaní s miestnou obhliadkou bola vykonaná fyzická kontrola stromov určených 
na výrub a ich  počet sa navýšil na 50 ks. Z uvedeného dôvodu boli zahrnutí do konania 
noví účastníci. 

 
              Mestská časť Bratislava Dúbravka ako príslušný orgán štátnej správy vo veciach 
zákona  č. 543/2002 o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov a podľa § 18 zákona 
o správnom konaní č. 71/1967, v znení neskorších predpisov           
                                                      oznamuje 
začatie výrubového konania TIOP č. 2  s upustením od ústneho pojednávania pre 
novozistených účastníkov konania. 

 
      Do podkladov konania je možné nahliadnúť a prípadné námietky uplatniť na referáte 
životného prostredia, u. Pri kríži 14, Bratislava, kancelária  číslo 104. v stránkových dňoch 
 

Po : 7 00 -  12 00    13 00 -  16 00 

St  : 7 00 -  12 00    13 00 -  15 00 

Št  :        -             13 00 -  15 00 
 
      Účastníci konania sa upozorňujú, že námietky a pripomienky k návrhu môžu písomne 
uplatniť do 7 pracovných dní odo dňa doručenia tohto oznámenia. Na neskôr podané 
námietky sa neprihliadne. Taktiež upozorňujeme účastníkov konania na skutočnosť, že 
v odvolacom konaní sa neprihliada na námietky a pripomienky, ktoré neboli uplatnené 
v prvostupňovom konaní v určenej lehote, hoci uplatnené mohli byť. 
 
            Nakoľko v predmetnom konaní je potrebné vykonať úkony s nárokom na čas, 
oznamujeme Vám, že zákonom stanovená lehota pre vydanie rozhodnutia (30 dní) sa podľa § 
85 ods. 1 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny  predlžuje o 30 dní.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                      RNDr. Martin Zaťovič  
                      starosta  
  v.r. 
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Doručuje sa: 

1. Smiešna Dagmar, Saratovská 7, 841 02 Bratislava 
2. Čizmazia Martin, Hodálova 6, 841 04Bratislava 
3. Šupákova Anna, Mlynarovičova 11, 851 03 Bratislava 
4. Ing. Krumplík Jozef, Tomašíkova 3, 821 01 Bratislava 
5. a/a 

 
 
 
 
 


