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Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny 
podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení a vyhlášky MŽP SR č. 24/2003 Z.z., 

ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení 
 
 
Mesto ( Obec ) .................................... 
odbor stavebnej správy MsÚ vo Zvolene  
 
Žiadateľ : 
Meno a priezvisko / obchodné meno :  ................................................................................................................... 

Trvalý pobyt / miesto podnikania :                .................................................................................................................. 

Telefón alebo e-mail :                               .................................................................................................................. 

Žiadam o vydanie súhlasu na výrub  ............................. ks stromov a ................................ m2 krov týchto druhov : 

Druh dreviny Počet 
Obvod kmeňa vo výške 

130 cm nad zemou 
Plošná výmera krovitých 

porastov 
Zdravotný stav 

     

(v prípade nedostatku miesta uveďte špecifikáciu dreviny na osobitnej prílohe)  

Údaje o pozemku, na ktorom drevina rastie : 
Katastrálne územie :  .............................................................................................................................................. 

Parcelné číslo :   .............................................................................................................................................. 

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

Vlastník pozemku :  .............................................................................................................................................. 

Adresa miesta výrubu :  .............................................................................................................................................. 
 
Odôvodnenie žiadosti a predpokladaný termín výrubu :  

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

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

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

Súhlas vlastníka pozemku s výrubom ( potrebný v prípade, ak žiadateľ nie je vlastníkom pozemku, na ktorom 
dreviny rastú, resp. je len jedným spoluvlastníkom) 

S výrubom drevín, uvedených v žiadosti  súhlasím * / nesúhlasím * za podmienok :   

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

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

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

              podpis / pečiatka / vlastníka pozemku  

 

 
..................................................................  V ..........................................dňa .............................. 
Meno a funkcia osoby oprávnenej zastupovať právnickú osobu 
( pečiatka a podpis ) 
Pri fyzických osobách podpisy všetkých navrhovateľov   

* nehodiace sa škrtnite 
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Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny                          str. 2  
 
Súhlas vlastníka pozemku na vyžiadanie výpisu/výpisov z katastra nehnuteľností  
Ako žiadateľ (dotknutá osoba) ...................................................................... v predmetnom konaní v zmysle zákona 
č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných 
systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii) súhlasím, aby si 
príslušný správny orgán v predmetnom konaní  vyžiadal výpis z listu vlastníctva v rozsahu potrebnom pre 
predmetné konanie a  v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov 
súhlasím so spracovaním osobných údajov v rozsahu: titul, meno, priezvisko, názov obce, názov katastrálneho 
územia, parcelné číslo pozemku registra „C“ alebo registra „E“, súpisné a orientačné číslo stavby, číslo bytu, číslo 
listu vlastníctva, ktoré sú nevyhnutné na vyžiadanie výpisu z listu vlastníctva, čo potvrdzujem svojím 
vlastnoručným podpisom. 

 

V ..........................................dňa ..............................                        .................................................................. 
podpis vlastníka pozemku 

 

Správny  poplatok  podľa  položky  č. 160  prílohy  zákona č. 145/1995 Zb.  o správnych poplatkoch v znení 
neskorších  zmien a doplnkov  vo výške .................. € bol uhradený dňa ............................... číslo dokladu  

                                                                ...................................................        podpis a pečiatka MsÚ (OcÚ) 
 
 
 
Potrebné údaje a doklady : 

1. parcelné číslo a katastrálne územie, na ktorom drevina rastie  
2. písomný súhlas vlastníka pozemku, na ktorom drevina rastie, ak žiadateľ nie je jeho vlastníkom  
3. kópia z mapy katastra nehnuteľností, alebo iný doklad, umožňujúci identifikáciu dreviny v teréne (napr. 

situačný snímok z digitálnej technickej mapy mesta) so zakreslením drevín, ktorých výrub sa požaduje  
4. špecifikácia drevín, ktoré sa majú vyrúbať, t.j. druh, počet, obvod kmeňa meraný vo výške 130 cm nad zemou, 

alebo tesne pod miestom rozkonárenia, ak túto výšku nedosahuje, alebo výmera krovitého porastu  
5. odôvodnenie žiadosti  

 
 

Upozornenie :  

Pri podaní žiadosti uhraďte správny poplatok  vo výške určenej podľa  pol. č. 160 prílohy zákona č. 145/1995 Z. z. 
v znení jeho neskorších noviel o správnych poplatkoch:  

1. fyzická osoba       10,00 € 
2. právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na podnikanie       100,00 €  .  

 

Upozornenie : 

Výrub môže žiadateľ uskutočniť po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o povolení výrubu v termíne, určenom 
v rozhodnutí o povolení výrubu drevín a po vyznačení drevín, určených na výrub správnym orgánom.  
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 


