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Vec: 
Informácia o začatí správneho konania 
 
 
Mestská časť Bratislava–Ružinov ako príslušný orgán štátnej správy v prvom stupni vo veciach ochrany 
prírody podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. (ďalej len „zákon“) o ochrane prírody a krajiny v znení 
neskorších predpisov a § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov 

 
 

 o z n a m u j e 
 

začatie správneho konania: 
 
ZP CS 7635/2019/ZPA podľa § 47 ods. 3 zákona, na základe žiadosti, ktorú podala Prvá ružinovská 
spoločnosť, a.s., Jarošova 1, 831 03 Bratislava o vydanie súhlasu na výrub drevín, rastúcich  
na pozemku s parc. č. 21329/2  v k. ú. Nivy v KN „C“ na Metodovej ulici: 
 
      1.    Acer platanoides  - javor mliečny s obvodom kmeňa 53 cm 
      2.    Celtis occidentalis – brestovec západný s obvodom kmeňa 19 cm 
      3.    Celtis occidentalis – brestovec západný s obvodom kmeňa 30 cm 
      4.    Prunus avium – čerešňa vtáčia s obvodom kmeňa 25 cm 

5A. Thuja occidentalis – tuja západná s obvodom kmeňa 66 cm 
5B. Thuja occidentalis – tuja západná s obvodom kmeňa 45 cm 
6.    Fraxinus excelsior – jaseň štíhly s obvodom kmeňa 80 cm 
7.    Prunus avium – čerešňa vtáčia s obvodom kmeňa 20 cm 
8.    Acer platanoides  - javor mliečny s obvodom kmeňa 175 cm 
 
K1   Ligustrum ovalifolium – zob vajcovitolistý s výmerou 2 m2 
K2   Sambucus nigra – baza čierna s výmerou 12 ,5 m2 
K3   Ligustrum ovalifolium – zob vajcovitolistý s výmerou 1,5 m2 
K4   Rosa canina – ruža šípová s výmerou 12 m2 
K5   Sambucus nigra – baza čierna s výmerou 40 m2 
K6   Lonicera maackii – zemolez Maackov s výmerou 4 m2 
K7   Ligustrum ovalifolium – zob vajcovitolistý s výmerou 0,63 m2 
K8   Ligustrum ovalifolium – zob vajcovitolistý s výmerou 0,64 m2 
K9   Syringa vulgaris – orgován obyčajný s výmerou 13,5 m2 
K10 Ligustrum ovalifolium – zob vajcovitolistý s výmerou 0,5 m2 
K11 Ligustrum ovalifolium – zob vajcovitolistý s výmerou 9 m2 
K12 Ligustrum ovalifolium – zob vajcovitolistý s výmerou 0,81 m2 
K13 Ligustrum ovalifolium – zob vajcovitolistý s výmerou 0,99 m2 
K14 Evonymus europaeus – bršlen európsky s výmerou 0,42 m2 
K15 Ligustrum ovalifolium – zob vajcovitolistý s výmerou 8,75 m2. 
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Dôvodom žiadosti o vydanie súhlasu na výrub drevín je plánovaná stavba horúcovodnej prípojky. 
 
V súlade s § 82 ods. 3, 6 zákona v platnom znení, po splnení podmienok ustanovených týmto zákonom, 
žiadame písomne do podateľne alebo elektronicky na e-mailovú adresu: ruzinov@ruzinov.sk oznámiť svoju 
účasť v tomto správnom konaní do 5 pracovných dní od tohto oznámenia t. j. do 21. 3. 2019. 
  
 
Zverejnené dňa 14. 3. 2019 
 
    
 
 
                                                                                                                          Ing. Martin Chren, v. r. 
                                                                                                                                     starosta 

    v zastúpení 
       Ing. Alexandra Pagáčová 
vedúca odboru životného prostredia 

 
 


