
______________________________________________________________________________ 

         Meno, priezvisko, trvalé bydlisko (u organizácie názov, vrátane mena majiteľa,sídlo)  

 

V Brodskom,__________________ 

číslo telefónu : __________________________ 

 

Obecný úrad v Brodskom 

 

Školská 1030 

 

908 85 Brodské 

 

 

Vec 

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny v zmysle § 47 ods.3)  zák.č. 543/2002 Z.z. 

o ochrane prírody a krajiny 

 

Údaje o pozemku, na ktorom dreviny rastú:  

Parcelné číslo pozemku __________________________Katastrálne územie ________________ 

Druh pozemku   _________________________ 

adresa (lokalita) na ktorej sa dreviny nachádzajú (v prípade, ak je iná ako adresa žiadateľa): 

______________________________________________________________________________ 

Špecifikácia stromov a krov, ktoré majú byť vyrúbané: 

(počet, druh, vek, obvod kmeňa stromu vo výške 130 cm nad zemou /cm/, výška dreviny, stav 

drevín, veľkosť plochy krov /m2/):  

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Odôvodnenie žiadosti: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

                                                                                                 ––––––––––––––––––––––––––––  

                                                                      podpis  žiadateľa (pečiatka) 

 

Prílohy: 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

 

 



 

 

 
                                                                             pokračovanie viď 2.strana 

K žiadosti  je potrebné priložené nasledovné potvrdenia, doklady, prílohy :  

 

1. Situačný nákres s vyznačením dreviny na výrub 

(situačný návrh nemusí byť predložený v prípade umiestnenia dreviny na pozemku   fyzickej 

osoby napr. pozemok  rodinného domu)  

 

2. Doloženie vlastníckeho práva (napr. list vlastníctva – neverejná listina), alebo súhlas 

vlastníka pozemku, na  ktorom drevina rastie.    
Doloženie vlastníckeho práva je potrebné z hľadiska vybavenia žiadosti, aby bolo zo žiadosti 

zrejmé, že žiadateľ je skutočným vlastníkom pozemku, na ktorom dreviny rastú. Ak žiadateľ 

nie je vlastníkom pozemku, na ktorom rastú dreviny o výrub ktorých žiada, je potrebné 

doložiť súhlas s výrubom vlastníka pozemku, na ktorom dreviny rastú (i s doložením 

vlastníckeho práva, napr. list vlastníctva).  

 

3.  Pri podaní žiadosti je potrebné uhradiť správny polplatok podľa položky č. 160 zákona 

č. 145/1995 Z.z. v znení noviel 

    100,00 €  právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na podnikanie, ktorej         

predmet činnosti súvisí s podanou žiadosťou 

       10,00 €    fyzická osoba 

Správny poplatok sa platí v hotovosti, v pokladni OcÚ Brodské. 

Oslobodenie od správneho poplatku upravuje zák.č.145/95 Zb. v znení noviel. V prípade, že 

sú u Vás splnené podmienky podľa ust. § 4 zákona NR SR č. 145/1995 Z.z. o správnych 

poplatkoch na oslobodenie od poplatkov, preukážte to príslušným dokladom. 

 

 

4. Iné: 

 

SÚHLAS VLASTNÍKA POZEMKU S VÝRUBOM 

(ak žiadateľ nie je vlastníkom pozemku, na ktorom dreviny rastú, zároveň je potrebné doložiť 

vlastnícke právo skutočného vlastníka pozemku príslušným dokladom, v prípade že podľa 

dokladu o vlastníctve je pozemok v podielovom spoluvlastníctve je potrebný súhlas 

nadpolovičnej väčšiny – § 139 zák.č. 40/1964 Zb.):  

 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

 

Dátum: ________________________                       __________________________________  

                                                                                                   podpis  vlastníka (pečiatka) 

 


