
Ž I A D O S Ť 
 

na vydanie súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo lesných porastov v zmysle § 17 ods. 7 vyhlášky 

MŽP č. 24/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. 

o ochrane prírody a krajiny. 
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Žiadateľ: 
 

FYZICKÁ OSOBA / PRÁVNICKÁ OSOBA 

Meno / Názov:   

IČO:   

Adresa:   

Mobil, tel. č.: 
 

 
Súhlas vlastníka, správcu, prípadne nájomcu pozemku, na ktorom dreviny rastú1: 
 

SÚHLAS 

Meno / Názov:   

IČO:   

Adresa:   

Mobil, tel. č.: 
 

Vzťah
2
:  vlastník           správca           nájomca 

Súhlasím s výrubom: 

(podpis / pečiatka)  

 
Údaje o pozemku, na ktorom dreviny rastú: 
 

PARCELA 

Katastrálne územie:   

Parcela:   

Druh pozemku:   

 
Odôvodnenie žiadosti: 
 

 

 

 

                                                 
1
 ak žiadateľ nie je vlastníkom pozemku alebo ak nájomcovi takéto oprávnenie vyplýva z nájomnej zmluvy 

2
 označte krížikom 
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Žiadam o výrub: 
 

STROMOV 

Druh dreviny Počet Obvod kmeňa
3
 

    ks   cm 

    ks   cm 

    ks   cm 

    ks   cm 

 

KROVITÝCH  PORASTOV 

Druh dreviny Počet Výmera 

    ks   m
2 

    ks   m
2
 

    ks   m
2
 

    ks   m
2
 

 

Správny poplatok za podanie žiadosti: 
 

V hotovosti do pokladne obce alebo úhradou na účet obce, č. ú. 2428186001/5600 Prima Banka 
 

1. Fyzická osoba ........................ 10 Eur 

2. Právnická osoba ........................ 100 Eur 

3. V prípade oslobodenia od správneho poplatku je potrebné o tomto doložiť doklad 

 

Povinné prílohy: 
 

1. Výpis z listu vlastníctva resp. iný doklad preukazujúci vlastnícke právo k pozemku, na ktorom 

dreviny rastú. 

2. Kópia katastrálnej mapy alebo iný doklad umožňujúci identifikáciu drevín v teréne. Do tohto 

dokladu zakresliť dreviny, ktoré sú predmetom žiadosti. V teréne musí byť zrejmá ich 

identifikácia podľa týchto predložených dokladov. 

3. Súhlasné stanovisko všetkých spoluvlastníkov pozemku, na ktorom dreviny rastú, resp. 

potvrdenie bytového spoločenstva so súhlasom na ich výrub (zápisnica o prerokovaní). 

4. Doklad o zaplatení správneho poplatku. 

 

 
Súčasne dávam súhlas so spracovaním nevyhnutných osobných údajov na tento účel v zmysle zákona 

č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. 

 

 

 

 
V  dňa  _____________________ 

 
..................................................... ..................................

 podpis žiadateľa / pečiatka 

                                                 
3
 Obvod kmeňa je meraný vo výške 1,3 m nad zemou 


