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Bratislava
02. 07.2021

Vec
."Uľčenie príslušnosti obce vykonať konanie o vydanie súhlasu na výľub dľevín"

Listom doručeným dňa23'06.2021 mestská časťBratislava- Ružinov požiadalav súlade s $ 69 ods. 3 zákona č.
54312002 Z' z. o ochľane pľíľodya kajiny v Znení neskorších pľedpisov (ďalej len ,,zákon oPK") okľesný úrad

Bratislava určiť,ktorá obec vykoná konanie o vydanie súhlasu na

ýľub dľevín.

Ide o 1 ks topol'a kanadského, ktoľý rastie na pozemku parc. č. l488l2 v k' ú. RuŽinov vo vlastníctve Hlavného
mesta SR Bľatislava, V spľáVe mestskej časti Bľatislava- RuŽinov. Dôvodom Žiadosti o vydanie súhlasu na qýrub
stľomu je jeho zhoľšený zdravotný Stav a ohrozenie Života azdravia l'udí a majetku v jeho okolí.
Podl'a $ 69 ods. 3 zákonaoPK ,,Ak je na konanie o vydaní súhlasu na výľub dľeviny príslušnáobec, ktorá je zároveťl
žiadateľom o vydanie súhlasu na qýľub dreviny, okľesný úrad uľčí,ktoľá obec vykoná konanie o vydanie súhlasu
na qýľub dľeviny".
Na územíBľatislavy v súlade so zákonom č.37711990 Zb. ohlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení
neskoľšíchpľedpisov a s platným Štatútomhl. mesta SR Bľatislavy vykonávajú úlohy obce v oblasti prenesenej
štátnej správy vo veciach ochrany dľevín podl'a $ 69 ods. 1 písm. a), b), d) aŽi) zákonaoPK, vrátane ľozhodovania
o súhlase na qýrub dľeviny a o primeľanej náhradnej qýsadbe alebo finančnej náhrade za povolený ýľub, mestské
časti.

okĺesný úľadBratislava' odbor starostlivosti o Životné prostredie, oddelenie ochľany pľírody a vybľaných zloŽiek
Životného pľostredia' ako územne a vecne príslušný orgán štátnej spľávy ochrany pľíľodyv súlade s $ 3 ods.

1

písm'

e)zákonač. 180/2013 Z.z.oorganizáciimiestnej štátnej správyaoZmeneadoplneníniektorýchzákonovvspojení
s $ 68 písm. q) zákona

oPK

uľčuje
príslušnosťmestskej časti Bratislava _ Podunajské Biskupice

vykonať konanie o vydanie súhlasu na qýľub drevín podl'a $ 47 ods. 3 zákona
Bľatislava - Ružinov o súhlas na ýrub pľedmetného stromu.
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oPK vo veci žiadosti mestskej

IČo
00151866

časti

Spľávne konanie vo veci začne dňom doľučeniažiadosti mestskej časti Bratislava_ Ružinov orgánu štátnej správy

oôhruny pľírody a kľajiny v pôsobnosti mestskej časti Bratislava - Podunajské Biskupice ($ 18 ods. 2 zákona
č. 7U1:'967 Zb' o spľávnom konaní v zneni neskoľšíchpľedpisov), ktory posúdi, či je podanie úplnéa obsahuje
pľedpisov
náleŽitosti podľa $ 82 ods. I a2zákonaa$ l7 ods. 8 vyhlášky MŽP SR č.2412003 Z'z.v znenineskorších
rastie),
dľevina
na
ktoľom
pozemku,
k
právny
vďahŽiadatel'a
iný
alebo
(vľátane doiladu pľeukazujúceho vlastníctvo
konanie.
spľávne
vo
veci
a
uskutoční
konania
zverejní na svojej intemetóvej stľánke informáciu o začati spľávneho

Ing. Bľanislav Giľeth

vedúci odboľu

Informatívna poznrímka - tento dokument bol vytvorený elektronicky
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