
Obec Bžany 
Č.j. 2020/69                                                                                          Stropkov, 27. 03. 2020  

Vybavuje: Spoločný obecný úrad pri OcÚ Vyšná Olšava so sídlom v Stropkove, ul.  

                 Hviezdoslavova 7,  091 01 Stropkov 

                 Bc. Petričková V.  054 4795699) 

 

 

 

 

VEC 

Marek Janovič, Kukučínova 26, Giraltovce 

- žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín 

- oznámenie o začatí správneho konania a pozvanie na ústne pojednávanie spojené 

s miestnou obhliadkou 

 

Oznámenie 
      Dňa 27. 03. 2020 bolo na tunajšom úrade - Obci Bžany, zaregistrované podanie žiadateľa 

Mareka Janoviča, Kukučínova 26, Giraltovce, ktorý požiadal o vydanie súhlasu na výrub 

drevín, ktorých výrub si vyžaduje súhlas príslušného správneho orgánu na ochranu prírody a 

krajiny v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z.. Predmetom žiadosti na výrub drevín sú dreviny 

rastúce na  pozemku parc. č. KNC 332,  s druhom pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, 

katastrálne územie: Bžany - Valkov , s druhom drevín: 

Oľcha                 2 ks s obvodom kmeňa  60 cm a 68 cm;  

Buk                    1 ks s obvodom kmeňa  105 cm,  

Čerešňa             2 ks s obvodom kmeňa   50 cm a 60 cm 

meraným vo výške 130 cm nad zemou. 

Dôvod výrubu: 

Dôvodom výrubu uvedených drevín je výstavba rekreačnej chaty na pozemku parc. č. KNC 

327/37, k.ú. Valkov, pre ktorú bolo vydané, tohto času už právoplatné  stavebné povolenie 

Obcou Bžany.  

Dreviny rastú na pozemku, ktorý je súčasťou miestnej komunikácie, v k.ú. Valkov, v správe 

Obce Bžany, pozemok KNC 332 (KNE 280/11), k.ú. Valkov. Predmetné dreviny sú prekážkou 

pre prístup na stavebný pozemok z miestnej komunikácie. 

 

       Obec Bžany, ako príslušný orgán ochrany prírody a krajiny podľa § 2 písm. f/ zák. č. 

416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie 

územné celky a § 64 ods. 1 písm. e/ zák. č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, zvoláva 

ústne pojednávanie spojené s miestnou obhliadkou krovín, ktoré sa majú vyrúbať, na deň 

                                                20. 04. 2020 o 9.00 hod., 
so stretnutím prizvaných na Obecnom úrade Bžany. 

     Ak sa  niektorý účastník konania nechá zastupovať, musí jeho zástupca predložiť písomnú 

plnú moc s overeným podpisom toho účastníka konania, ktorý sa nechá zastupovať. 

 

                                                                                                                 Ladislav Vrabeľ 

                                                                                                             starosta Obce Bžany 

                                                                                                           



  

 

Oznámenie sa doručí: 

1. Marek Janovič, Kukučínova 26, Giraltovce 

2. Ostatným účastníkom tohto správneho konania, v zmysle ustanovenia § 84 ods. 6 

zákona č. 543/2002 Z.z. je toto oznámenie doručené spôsobom verejnej vyhlášky a to 

jeho vyvesením na obecnej tabuli obce Bžany,  po dobu 15 dní. 

 

 

 

 

 

 

Vyvesené dňa: 03. 04. 2020                         potvrdil starosta Obce Bžany:       

 

 

 

 

Zvesené dňa: .........................                     potvrdil starosta Obce Bžany: 

 

 

 

 

 

 

Oznámenie zverejnené na  internetovej stránke Obce Bžany po zákonom stanovenú dobu ust. § 

82 ods. 7 zákona a to  minimálne 5 dní. 

 

Zverejnené dňa: 08. 04. 2020. 

Potvrdil starosta Obce Bžany: 

 

 

 
 


