
 

Meno, priezvisko,  úplná adresa žiadateľa, tel. číslo žiadateľa 

 

 Okresný úrad Námestovo 

 Odbor starostlivosti o ŽP 

 Miestneho priemyslu 571  

 029 01 Námestovo 
  

Vec: 

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín rastúcich za hranicami zastavaného územia obce 

a mimo lesných pozemkov 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 a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) 

Žiadam o výrub  ...................... ks stromov   / m2 ..................... kríkov 

týchto druhov drevín s obvodom kmeňov meraných vo výške 1,3 m nad zemou v cm:  

Špecifikácia drevín, ktoré sa majú vyrúbať: 

 

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

Druh dreviny Počet Obvod kmeňa vo výške 1,3 m Zdravotný stav 

        

        

        

        

        

        

        

 

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

Druh dreviny Počet Obvod kmeňa vo výške 1,3 m Zdravotný stav 

        

        

        

        

        

        

        

 

 

 

Údaje o pozemku, na ktorom dreviny rastú: 

 Katastrálne územie............................................ 

 Druh pozemku................................................... 

 Číslo parcely.....................................................  

 



Súhlas vlastníka, správcu, prípadne nájomcu (ak mu takéto oprávnenie vyplýva z nájomnej 

zmluvy) pozemku, na ktorom drevina rastie, ak žiadateľ nie je jeho vlastníkom (správcom, 

nájomcom)1: 

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

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

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

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

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

 

Odôvodnenie nutnosti výrubu drevín: 

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

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

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

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

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

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

 

 

 

 

 

V ........................, dňa ..............................                                           ......................................... 

                                                                                                                              podpis   

Správny poplatok:  

1. Fyzická osoba     ......................  10 € 

2. Právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na podnikanie, ktorej predmet činnosti súvisí 

s podanou žiadosťou ...............  100 € 

 

K žiadosti je potrebné priložiť: 

1. Kópiu katastrálnej mapy alebo iný doklad umožňujúci identifikáciu dreviny v teréne.1  

Do tohto dokladu zakresliť (vyznačiť) dreviny, ktoré sú predmetom výrubu. V teréne musí 

byť zrejmá ich identifikácia (vyznačenie) podľa týchto predložených dokladov. 

2. Doklad o vlastníctve pozemku, na ktorom dreviny rastú 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Doklady ako kópia katastrálnej mapy alebo iný doklad umožňujúci identifikáciu dreviny v teréne a súhlas vlastníka, správcu, prípadne nájomcu 

(ak mu takéto oprávnenie vyplýva z nájomnej zmluvy) pozemku, na ktorom drevina rastie, ak žiadateľ nie je jeho vlastníkom (správcom, nájomcom) 

sa nevyžadujú ak ide o žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny z dôvodu umiestnenia líniovej stavby, ktorý obsahuje presný opis trasy líniovej 
stavby v mierke najmenej 1 : 50 000 alebo 1 : 10 000 s vyznačením lokality, kde drevina rastie. 


