
MESTO RAJEC, Námestie SNP 2/2, 015 22  Rajec 

Žiadosť na vydanie súhlasu na výrub dreviny/ drevín 
podľa zákona NR SR č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny a vyhlášky MŽP SR č. 24/2003 Z.z., ktorou sa 

vykonáva zákon č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny 
 

A/  Údaje o žiadateľovi  

Priezvisko a meno/názov/obchodné meno: .................................................................................. 

Trvalý pobyt/sídlo: ....................................................................................................................... 

Telefónny kontakt: .......................................................................................................................  

B/  Údaje o pozemku, na ktorom drevina rastie  

Katastrálne územie: ...................................................................................................................... 

Druh pozemku: ............................................................................................................................. 

Číslo parcely: ...............................................................................................................................  

Príloha: kópia katastrálnej mapy s vyznačením polohy predmetnej dreviny/drevín   

C/ 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)  

Stanovisko vlastníka, správcu, nájomcu: .....................................................................................  

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

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

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

                                                                                                ________________________  

       podpis (pečiatka)  

D/  Špecifikácia dreviny, ktorá sa má vyrúbať  

Stromy  / v prípade nedostatku miesta uveďte špecifikáciu dreviny na osobitnej prílohe/  

Druh dreviny  Počet 

/ks/  
Obvod kmeňa v cm  
vo výške 130 cm nad 

zemou  

Zdravotný stav  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

      

  

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



Druh  dreviny  Plošná výmera krovitých porastov /m2/, zdravotný stav krov  

    

  

  

  

  

  

  

  

E/  Odôvodnenie žiadosti na výrub  

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

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

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

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

  

F/ Spôsob úhrady správneho poplatku za žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín      

/vyznačte  x /:    

revod z účtu v banke  

 

     Pre vyššie uvedené možnosti úhrady použite bankové spojenie:  číslo účtu: 23621432  

                  kód banky: 0200    

                                         konštantný symbol: 0308  

                  variabilný symbol: 221004  

 

 

  

Výška správneho poplatku podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších 

zmien, položky 160 sadzobníka správnych poplatkov:  

- fyzická osoba – 10,00 €  

- právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na podnikanie, ktorej predmet činnosti súvisí s 

podanou žiadosťou – 100,00 €  

 
Poznámka: Rozsah údajov a  dokladov po ich preskúmaní môže byť podľa povahy  zúžený alebo  rozšírený o ďalšie údaje a   

potrebné k vydaniu povolenia.  

 

Súhlas so spracovaním osobných údajov: 

V zmysle nariadenia EPaR EÚ 2016/679 (GDPR) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných 

údajov súhlasím so spracovaním osobných údajov za účelom spracovania žiadosti.  
   

 

 V .............................   dňa ............................              ______________________________  

                                            podpis žiadateľa (pečiatka)  


