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Vec     
Oznámenie o začatí konania 
 

Mestská časť Bratislava – Lamač, ako príslušný orgán štátnej správy v prvom stupni vo 
veciach ochrany prírody a krajiny, konkrétne vo veci ochrany drevín v súlade s §18 ods. 3 
zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, v znení neskorších predpisov,  
 

týmto oznamuje začatie správneho konania 
 
vo veci udelenia súhlasu na výrub drevín, v zmysle zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody 
a krajiny. 
 
 
Žiadateľ:  MUDr. Sofia Malchárková, Kysucká 7047/3, 811 04 Bratislava 
 
Predmet výrubu:  13 ks drevín (podľa prílohy) 
 
Lokalita:  parcela č. 2555/950 a 2555/951 k. ú. Lamač (ostatné plochy), 

evidovanej na LV č. 4352 
  
Dôvod výrubu:  Výstavba rodinného domu 
  
 Lehota na doručenia písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť 
účastníkom v predmetnom správnom konaní podľa čl. IV ods. 3 zákona č. 408/2011 Z.z., 
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov, ktorým sa novelizuje aj zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny, 
orgánu ochrany prírody a krajiny je  
 

16.8. (pondelok) 2021 
 
Ústne pojednávanie spojené s terénnou obhliadkou sa uskutoční dňa  
 

17.8. (utorok) 2021 o 10,00 h 
 
Stretnutie účastníkov konania bude v dohodnutom čase na pozemku žiadateľky parc. č. 
2555/950 k. ú. Lamač, prípadne o 9,30 h pred budovou Miestneho úradu Bratislava – 
Lamač, Malokarpatské námestie 9, Bratislava 
 
E-mailová adresa na ktorú je možné doručiť potvrdenie záujmu o účasť na konaní je: 
marek.polas@lamac.sk   

   
S pozdravom 

 
 
 
 
 

Ing. Lukáš Baňacký 
starosta  

v. r. 
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Príloha: Zoznam drevín určených na výrub 
 

p.č druh dreviny 
obvod v 

cm 

1 
topoľ čierny 

160,00 
(Populus nigra) 

2 
topoľ čierny 

75,00 
(Populus nigra) 

3 
topoľ čierny 

210,00 
(Populus nigra) 

4 
topoľ čierny (dvoj kmeň) 62,00 

a 81,00 (Populus nigra) 

5 
topoľ čierny (dvoj kmeň) 124,00 

a 49,00 (Populus nigra) 

6 
dub letný 

45,00 
(Quercus robur) 

7 
topoľ čierny 

41,00 
(Populus nigra) 

8 
agát biely 

95,00 
(Robinia pseudoacacia) 

9 
agát biely 

195,00 
(Robinia pseudoacacia) 

10 
topoľ čierny 

94,00 
(Populus nigra) 

11 
javor mliečny 

84,00 
(Acer platanoides) 

12 
topoľ čierny 

78,00 
(Populus nigra) 

13 
Čerešňa mahalebková 

76,00 
(Cerasus mahaleb) 

 


