
                      O B E C  VEĽKÝ ČEPČÍN 
Obecný úrad Veľký Čepčín, 12   038 45 

 

 

Č.j.: OCUVC 48/2023-S00029              Vybavuje: Jana Boďová                                           Dňa: 

21.03.2022 

 

 

 

Vec:  Oprava chyby v písomnom vyhotovení  Oznámenia o začatí konania vo veci vydania 

súhlasu na výrub drevín C-KN 376/3 v k.ú. Veľký Čepčín zo dňa 15.03.2023. 

 

 

     Obecný úrad Veľký Čepčín ako príslušný orgán štátnej  správy pre ochranu prírody a krajiny 

podľa § 82 ods. 7  zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších 

predpisov vydal dňa 15.03.2023 Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub 

drevín C-KN 376/3 v k.ú. Veľký Čepčín (ďalej len „Oznámenie“). 

Pri písaní vyššie citovaného Oznámenia došlo k chybe v písaní  - nesprávne uvedený 

dátum začatia správneho konania, druh a počet drevín. V zmysle ustanovenia  §-u 47 ods. 6 

zákona číslo 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) sa uvedené Oznámenie 

v prvom odstavci  opravuje nasledovne : 

 

V zmysle ustanovenia § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v 

znení neskorších predpisov (ďalej len „zákona o ochrane prírody a krajiny") týmto 

Obec Veľký Čepčín ako príslušný orgán ochrany prírody oznamuje, že dňa 15.03.2023 

začalo správne konanie vo veci vydania súhlasu na výrub drevín – lipa malolistá 3 ks 

s obvodom kmeňa  meraného  vo výške 130 cm nad zemou 294 cm, 189 cm a 181 cm  na 

pozemku parcela č. C-KN 376/3  v k. ú. Veľký Čepčín, ktorý je vo vlastníctve Karter, 

s.r.o., Palisády 55, Bratislava 811 06, IČO: 52347419. 

     Orgán ochrany prírody zároveň v súlade s ustanovením §-u 47 ods. 6 zákona číslo 71/1967 

Zb. o správnom konaní (správny poriadok) touto cestou upovedomuje všetkých účastníkov 

konania o oprave. 

 
     Ostatné časti predmetného Oznámenia zostávajú nezmenené a platné. 

 

     Táto oprava nie je rozhodnutím v zmysle zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní 

v znení neskorších predpisov. 
 

 

 

                                                                                        Jana Boďová 
                                                                                                                                   starostka obce 

 

             
      

  
 


