MESTO ŠAĽA,
NÁM. SV. TROJICE Č. 7, 927 15 ŠAĽA

ŽIADOSŤ O VYDANIE SÚHLASU NA VÝRUB DREVÍN
Podľa § 47 ods. 3 zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení
neskorších noviel (ďalej len zákon) na výrub nasledovných stromov a krovitých porastov:

druh
dreviny

Obvod kmeňa vo výške
130 cm nad zemou

Počet ks, u krovín
Plošná výmera

Zdravotný stav

(v prípade väčšieho počtu sa dreviny môžu uviesť aj v samostatnej prílohe)
stromy rastú na pozemku parc. č.:
druh pozemku:

k. ú.:
lokalita (ulica) :

1.Žiadateľ:
 Adresa / trvalé bydlisko, sídlo firmy /
 Číslo telefónu:
 Vzťah žiadateľa k pozemku : /vlastník, nájomca, správca, iné/*
*/ čo sa nehodí preškrtnite
2.Odôvodnenie žiadosti :

3. Návrh pozemku (parc. č.) pre určenie
zákona: ..............................................

náhradnej

výsadby v zmysle

§ 48

Prehlasujem, že tieto údaje sú pravdivé a úplné a som si vedomý právnych následkov uvedenia
nepravdivých a neúplných údajov.

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

........................................
podpis (pečiatka)

Vysvetlivky k žiadosti o súhlas na výrub drevín
V žiadosti je dobré uviesť aj telefonický kontakt v prípade riešenia nejasností a nedostatkov
podania.
Prílohy:
1.kópia z katastrálnej mapy alebo iný doklad umožňujúci identifikáciu drevín v teréne
2. a) Ak je žiadateľ zároveň aj vlastníkom (správcom, nájomcom) pozemku, kde drevina
rastie:
- kópia listu vlastníctva pozemku (vlastník), na ktorom rastú dreviny uvedené v žiadosti
alebo
-kópia nájomnej zmluvy (nájomca), z ktorej vyplýva oprávnenie rozhodovať o drevinách
rastúcich na pozemkoch, ktoré sú predmetom nájmu
2.b) Ak žiadateľ nie je vlastníkom (správcom, nájomcom) pozemku, kde drevina rastie:
- súhlas vlastníka
alebo
-súhlas správcu, prípadne nájomcu (ak mu takéto oprávnenie vyplýva z nájomnej zmluvy)
- z nájomnej zmluvy k danému pozemku musí vyplývať oprávnenie nájomcu rozhodovať
o drevinách rastúcich na prenajatom pozemku. Ak mu takéto oprávnenie z nájomnej zmluvy
nevyplýva, vyžaduje sa súhlas vlastníka pozemku (priložené tlačivo).
3. Návrh pozemku s parcelným číslom, na ktorom v prípade kladného rozhodnutia
o výruboch by bolo možné určiť náhradnú výsadbu – platí pre vlastníkov (správcov, nájomcov)
pozemkov. Ak žiadateľ nechce, alebo nemá priestor na svojich pozemkoch na náhradnú
výsadbu, určí ju Mesto Šaľa v rozhodnutí o výruboch na svojich pozemkoch určených na
náhradnú výsadbu (podľa zákona 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny pri kladnom
rozhodnutí o výruboch musí orgán ochrany a prírody krajiny určiť vždy za uskutočnené výruby
náhradnú výsadbu, prípadne finančnú náhradu).
4. Výška správneho poplatku podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení
neskorších zmien, položky 160 sadzobníka správnych poplatkov – poplatok za podanie
žiadosti na výrub drevín:
-fyzická osoba 10,00 Eur
- právnická osoba a fyzická osoba oprávnená na podnikanie, ktorého predmet činnosti súvisí
s podanou žiadosťou 100,00 Eur.
Poplatok je žiadateľ povinný uhradiť pri podaní žiadosti v pokladni MsÚ a kópiu dokladu
o jeho zaplatení predložiť na referát životného prostredia alebo priložiť k žiadosti.

Oznamovateľ:

Vec
Oznámenie o výrube drevín pri bezprostrednom ohrození zdravia, života alebo značnej
škody na majetku

V súlade s § 47 ods. 6 zákona NR SR č. 543/2002 o ochrane prírody a krajiny (Zákon) Vám
oznamujeme, že som (sme) dňa ................................................... vyrúbali v súlade s § 47 ods.4
písm. c) Zákona nasledovné dreviny:

druh dreviny

počet kusov

obvod kmeňa vo
výške 130 cm

Dreviny rástli na pozemku parc. č. .................................., k. ú. .................................................
Vzťah oznamovateľa k pozemku:
*čo sa nehodí, preškrtnite

vlastník, nájomca, správca*

Návrh pozemku parc. č. kde bude realizovaná náhradná výsadba: ............................................

Odôvodnenie výrubu v súvislosti s § 47 ods. 4 písm. c):

Prehlasujem, že tieto údaje sú pravdivé a úplné a som si vedomý právnych následkov uvedenia
nepravdivých a neúplných údajov.

V Šali dňa ...........................................

...............................................
podpis (pečiatka)

Súhlas vlastníka (správcu, nájomcu) s výrubom drevín

Žiadateľ
Meno a priezvisko (názov firmy): ................................................................................................
Adresa: .........................................................................................................................................

Vlastník, (správca, nájomca)
Pozemku parc.č. ....................................................... k. ú. ...........................................................

Meno a priezvisko (názov firmy): ...............................................................................................
Adresa: ........................................................................................................................................

S výrubom drevín uvedených v žiadosti :

súhlasím*

nesúhlasím*

V prípade, ak súhlasíte s výrubom len niektorých, v žiadosti uvedených drevín, uveďte ktorých:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

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

...............................................
podpis (pečiatka)
vlastníka ( správcu, nájomcu)

