
Obec Žehňa 
 

Obecný úrad Žehňa 151, 082 06 Žehňa 

 
Spis č.ODŽP/15707/1/2017/CB                                                              V Žehni dňa 16.1.2018 
 
 
 

Informácia o začatí konania   
 

 
Obec Žehňa, ako príslušný orgán štátnej správy v prvom stupni vo veciach ochrany 

prírody a krajiny podľa § 2 písm. f) zákona č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých 
pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a § 69 ods.1 písm. d) a f) zákona    č. 543/2002 
Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), informuje 
o začatí  správneho konania podľa § 82 ods. 7 zákona vo veci vydania súhlasu na 
výrub drevín na súkromnom pozemku. 
 
Stručný opis predmetu konania. 
 
Žiadateľ: Peter Jarkovský – CORYN 
 
Druh a počet kusov drevín: uvedené v prílohe č. 1 – 632 ks 

            
Obvod/y/ kmeňa/ov/ v cm: uvedené v prílohe č.1                          
 
Pozemok, na ktorom drevina/y/ rastie/ú/:  k. ú. Žehňa, uvedené v prílohe  
 
Dôvod výrubu: Dreviny sa nachádzajú na pozemkoch, ktoré sú územným plánom obce 
Žehňa určené ako plocha rekreácie a cestovného ruchu a v zmysle urbanistickej štúdie 
vypracovanej v septembri 2017, na zástavbu pozemkov bývalého muničného skladu 
s názvom: „Rekreačné domy – Dubový háj Chrasť, Žehňa“ prevažná väčšina drevín, tak ako 
sú uvedené v prílohe č. 1 tejto žiadosti bránia v umiestneniu navrhovaných rekreačných 
domov na predmetných pozemkoch. 
 
Podľa § 82 ods. 7 zákona o ochrane prírody a krajiny správny orgán určuje lehotu na 
doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v tomto 
správnom konaní v zmysle § 82 ods. 3 zákona o ochrane prírody a krajiny – do 5  
pracovných dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia. 
 
Termín  zverejnenia : od 17.1.2018 do 24.1.2018 
 
Potvrdenie záujmu byť účastníkom v tomto správnom konaní je potrebné doručiť na: 
Písomne na adresu: Obec Žehňa, Obecný úrad Žehňa č. 151, 082 06 Žehňa,  
 
alebo  
 
elektronicky na adresu: obeczehna@atlas.sk 
 
 
 

                 Slavomír Lipták 
                     starosta obce          
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