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Vec
Oznámenie o začatí konania a nariadenie ústneho pojednávania spojené s miestnou obhliadkou.
Mestská časť Bratislava-Petržalka, Kutlíkova 17, 852 12 Bratislava, postúpila tunajšiemu úradu dňa 14.10.2021
žiadosť Prima bývanie, s.r.o., Nobelova 9, 831 02 Bratislava, zastúpenú organizáciou Arbor Vitae-Arboristika, s.r.o.,
Royova 2, 83101 Bratislava o povolenie na výrub drevín (20 ks) v inundačnom území Dunaja, bývalého areálu
Nemeckého
veslárskeho klubu pri Viedenskej ceste v Bratislave, podľa § 23 ods.1, písm. a) zákona č. 364/ 2004 Z. z. o vodách
v znení neskorších predpisov. Uvedeným dňom bolo začaté správne konanie.
Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej vodnej správy vôd a vybraných
zložiek životného prostredia kraja ako príslušný orgán štátnej vodnej správy podľa § 4 ods. 1 zákona č. 525/2003
Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v súlade s § 60 ods.
1 písm. a) zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a zmene a doplnení zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení
neskorších predpisov
oznamuje
známym účastníkom a dotknutým orgánom štátnej správy začatie vodoprávneho konania podľa § 18 zákona č.
71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov vo veci vydania súhlasu na výrub 20 ks stromov v
inundácii Dunaja, na pozemkoch parc. č.5096/1, 5097/2, 5098/2, 5096/2 kat. úz. Petržalka. Vlastníkom pozemku je
organizácia Prima bývanie, s.r.o., Nobelova 9, 831 02 Bratislava. Výrub stromov je z dôvodu plánovanej obnovy
objektu bývalého areálu Nemeckého veslárskeho klubu pri Viedenskej ceste v Bratislave.
Orgán štátnej vodnej správy podľa ustanovení § 21 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení
neskorších predpisov nariaďuje ústne pojednávanie spojené s miestnou ohliadkou ktoré sa uskutoční
dňa 02.03.2022 (štvrtok o 9,00 hod.)
so stretnutím pozvaných účastníkov na mieste plánovaného výrubu pri bývalom areáli Nemeckého veslárskeho klubu
pri Viedenskej ceste v Bratislave.
Pokiaľ sa niekto z účastníkov konania nechá na ústnom pojednávaní zastupovať, zástupca sa preukáže písomným
splnomocnením.
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Do obsahu spisu možno nahliadnuť na Okresnom úrade Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie,
oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava,
počas stránkových hodín alebo na ústnom pojednávaní. Svoje námietky môžu uplatniť písomne alebo ústne do
zápisnice.
Stanovisko k podanej veci žiadame predložiť v lehote 15 dní od doručenia oznámenia, inak sa má za to, že stanovisko
je kladné.
V rovnakej lehote môžu oznámiť svoje stanovisko dotknuté orgány, inak sa má za to, že ich stanovisko je kladné.

Ing. Branislav Gireth
vedúci odboru
Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky
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