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OZNÁMENIE zverejnené 16. 11. 2020
Mestská časť Bratislava-Rusovce, ako orgán ochrany prírody v súlade s § 3 ods. 6 zákona
č.71/1967 Zb. o správnom konaní ( ďalej len „správny poriadok“) v znení neskorších
predpisov
oznamuje,
že na základe žiadosti Ľuboša Oravca, Kovácsova 458/10, 851 10 Bratislava, bolo začaté
správne konanie vo veci vydania rozhodnutia na výrub 4 ks drevín – 1 ks smrek (Picea sp.), 1
ks jedľa (Abies sp.), 2 ks jedľa strieborná (Abies grandis) na pozemku parc. č. 1032/2 a 1032/4
v k. ú. Rusovce z dôvodu negatívneho vplyvu stromov na statiku domu, stromy bránia
prenikaniu denného svetla do všetkých miestností rodinného domu.
Združenie s právnou subjektivitou, ktorého predmetom činnosti najmenej jeden rok je
ochrana prírody a krajiny (§2 ods. 1) a podalo predbežnú písomnú žiadosť podľa § 82 odseku
6 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení na orgán ochrany
prírody a krajiny mestskej časti Bratislava-Rusovce o účasť v bližšie nešpecifikovaných
správnych konaniach, ktoré tento orgán v budúcnosti začne alebo v súčasnosti vedie, môže
doručiť písomné alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom
začatom správnom konaní na adresu: MČ Bratislava-Rusovce, Vývojová 8, 851 10
Bratislava, alebo elektronicky na adresu: mikolova@bratislava-rusovce.sk, alebo faxom na
číslo: 02/68207013 v lehote určenej správnym orgánom, ktorá nesmie byť kratšia ako 5
pracovných dní od zverejnenia informácie. Lehota začína plynúť dňom nasledujúcim po dni,
kedy bola informácia o konkrétnom začatom konaní zverejnená.
Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v
predmetnom správnom konaní, podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody
a krajiny v znení neskorších predpisov, je do 23. 11. 2020.
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