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Žehňa 151, 082 06 

___________________________________________________________________________  

 

 

Sp. zn.          Žehňa 22.02.2023 

Ze/152/2022 

 

Vec: Oznámenie o začatí správneho konania vo veci súhlasu na výrub dreviny 

 

  

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

prírody a krajiny podľa § 2 písm. f) zákona NR SR č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých 

pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky a podľa § 69 ods. 1 

písm. a) zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších 

predpisov (ďalej len „zákon o ochrane prírody“), podľa § 82 ods. 7 zákona o ochrane prírody 

v súlade s § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších prepisov 

(ďalej len „správny poriadok“)  

 

upovedomuje 

 

o začatí správneho konania vo veci podania sp. zn.: Ze/152/2022 evidovaného na Obecnom 

úrade obce Žehňa dňa 07.11.2022, ktorým požiadala fyzická osoba o vydanie súhlasu na 

výrub 13 ks drevín rastúcich na pozemku - parcela C KN č. 289/3, druh pozemku záhrada, 

v kat. území Žehňa, evidovanom na LV č. 302 a to z dôvodu, že „stromy sú poškodené, 

niektoré suché a veľmi husté“  

 

Združenie s právnou subjektivitou, ktoré podľa § 82 ods. 6 zákona formou predbežnej žiadosti 

písomne požiadalo orgán ochrany prírody o účasť v bližšie nešpecifikovaných správnych 

konaniach je účastníkom tohto konania, ak podľa § 82 ods. 3 zákona, v spojení s § 19 ods. 1 

správneho poriadku potvrdí svoj záujem byť účastníkom v tomto správnom konaní písomne v 

listinnej podobe alebo v elektronickej podobe alebo ústne do zápisnice.  

 

Podanie – potvrdenie záujmu byť účastníkom konania musí byť doručené na Obecný úrad 

obce Žehňa v listinnej podobe, alebo elektronickou formou na adresu zehnaobec@gmail.com, 

prípadne prostredníctvom webového portálu www.slovensko.sk cez všeobecnú agendu do 

elektronickej schránky Obce Žehňa alebo ústne do zápisnice a to v lehote do 5 pracovných dní 

od zverejnenia tejto informácie.  

 

                                                                                                       Atila Géňa 

                                                                                                     Starosta obce 
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