Okresný úrad Nové Zámky
Odbor starostlivosti o životné prostredie
Podzámska 25
940 02 Nové Zámky

Vec
Žiadosť o vydanie súhlasu podľa ust. § 47 ods. 3 zákona č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody
a krajiny v znení neskorších právnych predpisov na výrub drevín rastúcich za hranicami
zastavaného územia obce
Náležitosti žiadosti podľa ust. § 22 ods. 8 vyhlášky MŽP SR č. 170/2021 Z.z., ktorou sa
vykonáva zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny:
1. Meno, priezvisko a trvalý pobyt alebo názov alebo obchodné meno, sídlo alebo miesto
podnikania žiadateľa:
......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
2. Katastrálne územie:..........................................................................................................
3. Parcelné číslo pozemku, na ktorom drevina rastie:
...........................................................................................................................................
4. Príslušnosť k zastavanému územiu obce:
..........................................................................................................................................
5. Druh pozemku, na ktorom drevina rastie:........................................................................

6. Špecifikácia dreviny, ktorá sa má vyrúbať:
STROMY:
Počet

Druh dreviny

Obvod kmeňa meraný vo výške Zdravotný stav
130 cm nad zemou alebo tesne
pod miestom jeho rozkonárenia

KROVITÉ PORASTY:
Druh dreviny

Výmera v m2

Zdravotný stav

*V prípade väčšieho počtu drevín je potrebné uviesť všetky požadované špecifikácie do
samostatnej prílohy k žiadosti
7. Odôvodnenie žiadosti:
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................

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

........................................
Podpis, pečiatka

Prílohy žiadosti:
1. Katastrálna mapa s vyznačenými drevinami alebo iný doklad umožňujúci identifikáciu
drevín v teréne.
2. Súhlas vlastníka alebo správcu pozemku, na ktorom drevina rastie, alebo súhlas
nájomcu takéhoto pozemku, ak mu oprávnenie na výrub dreviny vyplýva z nájomnej
zmluvy, a doklad preukazujúci vlastníctvo alebo iný právny vzťah k pozemku, na
ktorom drevina rastie; ak je pozemok v spoluvlastníctve viacerých osôb, postačuje
súhlas spoluvlastníkov, ktorí spolu majú väčšinový podiel na pozemku alebo súhlas
pozemkového spoločenstva.
3. Správny poplatok podľa Sadzobníka správnych poplatkov, ktorý je prílohou zákona č.
145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov ako položka 160
bod 1 (10 eur - fyzická osoba) a bod 2 (100 eur - právnická osoba alebo fyzická osoba
oprávnená na podnikanie).
Podľa ust. § 22 ods. 9 uvedenej vyhlášky sa doklady podľa bodu 2. nevyžadujú, ak ide o žiadosť
o vydanie súhlasu na výrub dreviny z dôvodu umiestnenia stavby, pre ktorú možno pozemok,
na ktorom drevina rastie, vyvlastniť.10)

