
 

Žiadosť 
o  vydanie  súhlasu  na  výrub  dreviny  podľa  zákona  č.  543/2002  Z.z.  o ochrane prírody   a  krajiny  a 

vyhlášky MŽP SR č.24/2003 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny 
       

A/ Údaje  o  žiadateľovi : 

Priezvisko a meno :...................................................................................................................... 

Názov firmy / obchodné meno :.................................................................................................. 

V zastúpení :....................................................................................................../splnomocnenie/ 

Trvalý pobyt / sídlo :.................................................................................................................... 

IČO, DIČ :................................................................................................................................... 

kontakt :....................................................................................................................................... 

 

B*/ Údaje  o  pozemku  na  ktorom  drevina  rastie : 

Katastrálne územie :..................................................................................................................... 

Druh pozemku :............................................................................................................................ 

Adresa pozemku :......................................................................................................................... 

Číslo parcely :............................................................................................................................... 

 

C*/ Súhlas vlastníka,(kópia listu vlastníctva) správcu, nájomcu (ak mu takéto oprávnenie vyplýva z nájomnej 

zmluvy, splnomocnenie, kópia nájomnej  zmluvy) pozemku, na ktorom drevina rastie, ak žiadateľ nie je 

vlastníkom 

Priezvisko, meno, trvalý pobyt 
/Názov firmy/obchodné meno, sídlo ,IČO,DIČ/ 

Stanovisko vlastníka /správcu, nájomcu/ 
resp. podmienky vydania súhlasu na výrub 

 

 

 

 

 

 

 

 

V ........................... dňa.............................. 

 

 

Podpis /pečiatka................................................. 

 

D/ Špecifikácia  drevín,  ktoré  sa  má  vyrúbať 

Druh dreviny - STROMY Počet Obvod kmeňa 
vo výške 130 cm nad 

zemou 

Odôvodnenie  žiadosti 

– zdravotný stav dreviny 

 
   

    

                 

Druh dreviny - KROVITÉ PORASTY 
Plošná výmera 

krovitých porastov  

Odôvodnenie  žiadosti 

 - zdravotný stav krov 

 

 

 

  

  V prípade nedostatku miesta uveďte požadované údaje na osobitnej prílohe 

 

 
 

V ...................................dňa : ..............................podpis ( pečiatka )............................................ 
* Doklady podľa písmena B/ a C/ sa nevyžadujú, ak ide o žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny z dôvodu umiestnenia 

líniovej stavby, na ktorej účely možno pozemky vyvlastniť. K žiadosti sa pripojí výkres z projektovej dokumentácie stavby, ktorý 

obsahuje presný opis trasy líniovej stavby v mierke najmenej 1 : 50 000 alebo 1 : 10 000 s vyznačením lokality, kde drevina rastie 



 

 

Súhlas obecného úradu k žiadosti o výrub drevín, môže sa v odôvodnených prípadoch vydať 

len po posúdení ekologických a estetických funkcií dreviny a vplyvov na zdravie človeka a so 

súhlasom vlastníka alebo správcu, prípadne nájomcu , ak mu takéto oprávnenie vyplýva 

z nájomnej zmluvy. 

 

Potrebné doklady :        - vyplnenú žiadosť  

                                        - splnomocnenie (ak nežiada priamo vlastník ) 

                                        - kópiu listu vlastníctva  

                                        - súhlas vlastníka, správcu, nájomcu (ak žiadateľom nie je vlastník) 

                                        - kópiu nájomnej zmluvy (ak žiadateľom je správca, nájomca) 

                                        - situácia s označením drevín na výrub (mapa, náčrt) 

                                        - mapa s nákresom novej stavby  a dreviny  (ak je výrub odôvodnený  

                                          výstavbou)           

 
****************************************************************************** 

Súhlas vlastníka (spoluvlastníkov, správcu, nájomcu) pozemku na ktorom rastú dreviny 

(súhlas potrebný v prípade, ak žiadateľ nie je vlastníkom pozemku na ktorom dreviny rastú resp. 

je len jedným zo spoluvlastníkov) 

 

S výrubom stromov mimo lesa uvedených v žiadosti súhlasím za podmienok: 

 
 

 

 

 

 

 

                 …………………………………………… 

 

 

 

 

V ……………………………..dňa…………………….. 


