Obec Ďanová
Obecný úrad Ďanová
Ďanová č. 22
038 42

Vec: Žiadosť na vydanie súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo lesných porastov v zmysle
vyhlášky Ministerstva životného prostredia č. 24/2003 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré
ustanovenia zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny
1. Žiadateľ (meno, priezvisko a adresa, pri právnickej osobe názov a sídlo)
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
2. Dreviny, ktoré majú byť vyrúbané
Druh stromu / kríkového porastu

Počet / výmera

Pri stromoch obvod kmeňov v cm
meraných 130 cm nad zemou

2

(.......................................................)

2

(.......................................................)

2

(.......................................................)

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

............ ks / m

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

............ ks / m

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

............ ks / m

3. Parcelné čísla pozemkov, na ktorých dreviny rastú podľa katastra nehnuteľností .......................
k. ú. Ďanová, druh (kultúra) pozemkov …..................................................................................
4. Vyjadrenie vlastníka, správcu, príp. nájomcu (ak mu takéto oprávnenie vyplýva z nájomnej
zmluvy) pozemku, na ktorom drevina rastie, ak žiadateľ nie je jeho vlastníkom, správcom,
príp. nájomcom (meno, priezvisko a adresa, pri právnickej osobe názov a sídlo)
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
S výrubom drevín uvedených v žiadosti súhlasím / nesúhlasím. Podpis: ..................................
5. Odôvodnenie žiadosti (so špecifikáciou zdravotného stavu drevín).........................................
..................................... .................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
............................. .........................................................................................................................
* nehodiace sa prečiarknite
Správny poplatok: (V hotovosti do pokladne obce, alebo úhrada na účet obce)
1. Fyzická osoba

........................ 10,- €

2. Právnická osoba ........................100,- €

K žiadosti priložiť:
1. Výpis z listu vlastníctva resp. iný doklad preukazujúci vlastnícke právo k pozemku, na ktorom
drevina rastie.
2. Kópia katastrálnej mapy alebo iný doklad umožňujúci identifikáciu dreviny v teréne. Do tohto
dokladu zakresliť dreviny, ktoré sú predmetom výrubu. V teréne musí byť zrejmá ich identifikácia
podľa týchto predložených dokladov.
3. Adresu pozemku, na ktorom drevina rastie, ak adresa nie je totožná s adresou žiadateľa.
Doklady podľa bodu 1 a 3 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.
Upozornenie:
• Odôvodneným prípadom na vydanie súhlasu na výrub dreviny je najmä preukázanie
a) zlého zdravotného stavu dreviny, z ktorého hľadiska má drevina malú pravdepodobnosť
prežitia,
b) nevhodných hygienických podmienok v bytových a nebytových priestoroch alebo
c) narušenia stability stavby koreňovým systémom dreviny.
• Žiadateľ berie na vedomie, že v prípade vydania súhlasu na výrub stromov mu orgán ochrany
prírody uloží v zmysle § 48 zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny povinnosť
vykonať náhradnú výsadbu za vyrúbané dreviny.

