
Oznámenia o výruboch drevín 

Obec Bernolákovo ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní 

(správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 19.1.2021  začal na základe žiadosti od Michal 

Kadlečík, Ševčenkova 1, 851 01 Bratislava konanie o vydanie súhlasu na výrub 1 ks stromu ( sakura ), rastúcich na 

parcele REG.C.č.: 2760/1 v k.ú. Bernolákovo, z dôvodu : Strom rastie v plánovanej prístupovej ceste na pozemok 

v schválenom stavebnom projekte.  

Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 

ods.3 zákona č. 543/2002 Z.z. je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných  dní odo dňa zverejnenia 

písomne, alebo mailom na adresu: laska@bernolakovo.sk  

Zverejnené dňa: 20.01.2021 

________________________________________________________________________________________________________ 

Obec Bernolákovo ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní 

(správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 29.01.2021  začal na základe žiadosti od Mesto 

Senec, Mierové nam. 8, 903 15 Senec konanie o vydanie súhlasu na výrub ( 1ks Javor poľný, 2ks Baza Čierna, 2ks 

Slivka Trnková, 1ks Tuja riasnatá) na pozemku parcela REG. C č.: 2878/13, 2737/2, 2742/18  v k. ú. mesta Senec vo 

vlastníctve:  Mesto Senec, Mierové nám. 8, 903 15 Senec z dôvodu citujem: Dreviny je potrebné odstrániť z dôvodu 

ich konfliktu s rekonštrukčnými a stavebnými prácami, ktoré súvisia s realizáciou projektu. ,,Čistenie odpadových vôd 

v meste Senec – intenzifikácia a modernizácia jestvujúcej ČOV Mesta Senec,,  

Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 

ods.3 zákona č. 543/2002 Z.z. je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných  dní odo dňa zverejnenia 

písomne, alebo mailom na adresu: laska@bernolakovo.sk  

Zverejnené dňa: 03.02.2021 

________________________________________________________________________________________________________ 

Obec Bernolákovo ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní 

(správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 11.02.2021 začal na základe žiadosti od Jozefína 

Zelinková, Ľubovnianska 16, 851 07 Bratislava konanie o vydanie súhlasu na výrub 1 ks stromu ( orech ), rastúcich na 

parcele REG.C.č.: 4880/532 v k.ú. Bernolákovo, z dôvodu : Strom je napadnutý vrtivkou orechovou. Záhrada nebola 

pred kúpou dlhodobo ošetrovaná. Po konzultácii s odborníkom nám bolo odporúčané odstránenie stromu. V záhrade 

chceme zasadiť nové ovocné stromy.   

Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 

ods.3 zákona č. 543/2002 Z.z. je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných  dní odo dňa zverejnenia 

písomne, alebo mailom na adresu: laska@bernolakovo.sk  

Zverejnené dňa: 16.02.2021 

________________________________________________________________________________________________________ 



Obec Bernolákovo ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní 

(správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 01.03.2021 začal na základe žiadosti od PhDr. 

Eva Smolíková konanie o vydanie súhlasu na výrub 1 ks stromu ( agát ), rastúcich na parcele REG.C.č.: 188/1 v k.ú. 

Bernolákovo, z dôvodu : Dostťahovali sme sa do Bernolákova na jeseň 2019. Agát tu už bol. V záhrade je plno 

nových výrastkov ktoré neustále likvidujeme. Ostré výrastky prepichnú aj obuv. Neprináša žiadny úžitok, v záhrade 

sme už nasadili 10 ovocných stromov.  

Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 

ods.3 zákona č. 543/2002 Z.z. je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných  dní odo dňa zverejnenia 

písomne, alebo mailom na adresu: laska@bernolakovo.sk  

Zverejnené dňa: 05.03.2021 

________________________________________________________________________________________________________ 

Obec Bernolákovo ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní 

(správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 05.03.2021 začal na základe žiadosti od MUDr. 

Katarina Banská, Trnavská 112, 900 27 Bernolákovo konanie o vydanie súhlasu na výrub 1 ks stromu ( orech ), 

rastúcich na parcele REG.C.č.: 2744/22 v k.ú. Bernolákovo, z dôvodu : sústavné sťažnosti susedov na tieň, na 

spadnuté lístie, na orechy, Choroba orecha.     

Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 

ods.3 zákona č. 543/2002 Z.z. je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných  dní odo dňa zverejnenia 

písomne, alebo mailom na adresu: laska@bernolakovo.sk  

Zverejnené dňa: 08.03.2021 

________________________________________________________________________________________________________ 

Obec Bernolákovo ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní 

(správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 05.03.2021 začal na základe žiadosti od  Lukáš 

Jančina, Karolína Kočišová, Tomášikova 50/B, 831 04 Bratislava konanie o vydanie súhlasu na výrub 3 ks stromov ( 

1x čerešňa, 2x slivka) ), rastúcich na parcele REG.C.č.: 2772/25 v k.ú. Bernolákovo, z dôvodu : 2x slivka, suchá, 1x 

čerešňa naklonená nad plot hrozí poškodenie. Všetky budú nahradené novými stromami hneď po odstránení.  

Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 

ods.3 zákona č. 543/2002 Z.z. je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných  dní odo dňa zverejnenia 

písomne, alebo mailom na adresu: laska@bernolakovo.sk  

Zverejnené dňa: 08.03.2021 

 

________________________________________________________________________________________________________ 

Obec Bernolákovo ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní 

(správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 08.03.2021 začal na základe žiadosti od  Dr. 

Komada Marcel a Marta Komadová konanie o vydanie súhlasu na výrub 2 ks stromov (, 2x borovica ), rastúcich na 



parcele REG.C.č.: 2741/250 v k.ú. Bernolákovo, z dôvodu : Borovice svojou veľkosťou ohrozujú domové prípojky na 

elektrickú verejnú sieť a koreňová sústava narúša plot a základy domu a betónového múrika vjazdu do pivničnej 

garáže.   

Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 

ods.3 zákona č. 543/2002 Z.z. je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných  dní odo dňa zverejnenia 

písomne, alebo mailom na adresu: laska@bernolakovo.sk  

Zverejnené dňa: 12.03.2021 

________________________________________________________________________________________________________ 

Obec Bernolákovo ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní 

(správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 10.03.2021 začal na základe žiadosti od  Obec 
Ivanka pri Dunaji konanie o vydanie súhlasu na výrub 15 ks stromov (1ks orech, 2ks vŕba, 1ks javor, 2ks tuja, 1ks 

lipa, 1ks borievka), rastúcich na parcele 692, registra E, 1122, 670/1, 233/3 v k.ú. Ivanka pri Dunaji, 654/1, 227/5, 

217/2 k.ú. Farná, z dôvodu : Stromy v el. vedení, narúšajú budovu, ohrozujú káble.     

Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 

ods.3 zákona č. 543/2002 Z.z. je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných  dní odo dňa zverejnenia 

písomne, alebo mailom na adresu: laska@bernolakovo.sk  

Zverejnené dňa: 12.03.2021 

________________________________________________________________________________________________________ 

Obec Bernolákovo ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní 

(správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 10.03.2021 začal na základe žiadosti od  Obec 
Ivanka pri Dunaji konanie o vydanie súhlasu na výrub 15 ks stromov  (2ks borovica, 6ks smrek, 1ks orech, 7ks 

breza, ), rastúcich na parcele  233/30, 241/1 v k.ú. Ivanka pri Dunaji z dôvodu : Na Štefánikovej ulici bude prebiehať 

projekt PO STAREJ HRADSKEJ – Štefánikova ulica – Revitalizácia centrálnej časti obce Ivanka pri Dunaji – stromy 

budú nahradené inou vhodnejšou výsadbou.  

Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 

ods.3 zákona č. 543/2002 Z.z. je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných  dní odo dňa zverejnenia 

písomne, alebo mailom na adresu: laska@bernolakovo.sk  

Zverejnené dňa: 12.03.2021 

________________________________________________________________________________________________________ 

Obec Bernolákovo ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní 

(správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 10.03.2021 začal na základe žiadosti od  Obec 
Ivanka pri Dunaji konanie o vydanie súhlasu na výrub 11 ks stromov  (2ks orech, 1ks vrba, 2ks javor, 5ks breza, 1ks 

lipa ), rastúcich na parcele  629, registra E 1272, 62/2, 232/2 v k.ú. Ivanka pri Dunaji, 227/5, 217/2 k.ú. Farná 

z dôvodu : Stromy sú suché a náletové.  



Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 

ods.3 zákona č. 543/2002 Z.z. je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných  dní odo dňa zverejnenia 

písomne, alebo mailom na adresu: laska@bernolakovo.sk  

Zverejnené dňa: 12.03.2021 

________________________________________________________________________________________________________ 

Obec Bernolákovo ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní 

(správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 10.03.2021 začal na základe žiadosti od  Obec 
Ivanka pri Dunaji konanie o vydanie súhlasu na výrub 2 ks stromov  (orech a javor), rastúcich na parcele  654/33 

v k.ú. Farná z dôvodu : stromy sú suché. 

Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 

ods.3 zákona č. 543/2002 Z.z. je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných  dní odo dňa zverejnenia 

písomne, alebo mailom na adresu: laska@bernolakovo.sk  

Zverejnené dňa: 12.03.2021 

 


