
Ţiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny podľa zákona NRSR 

č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení 

 
 

                Obecný úrad 

                 Malatíny 9 

                                                                       032 15 Partizánska Ľupča     

       okres Liptovský Mikuláš  

 
A/ Údaje o ţiadateľovi 

Priezvisko a meno (názov, obchodné meno, IČO) 

 

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

Trvalý pobyt (sídlo podnikania) 

 

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

 
B/ Údaje o pozemku, na ktorom drevina rastie 

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

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

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

 

Príloha: kópia z katastrálnej mapy alebo iný doklad umožňujúci identifikáciu dreviny 

v teréne 

 

                                  Áno    Nie 

 

C/ Súhlas vlastníka, správcu, prípadne nájomcu (ak mu takéto oprávnenie vyplýva 

z nájomnej zmluvy) pozemku, na ktorom drevina rastie, ak ţiadateľ nie je jeho 

vlastníkom (správcom, nájomcom)   

 

Stanovisko vlastníka, správcu, nájomcu: 

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

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

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

 

                        

                                                                                                                                       podpis 

D/ Špecifikácia dreviny, ktorá sa má vyrúbať:  

 

Druh dreviny Počet ks Obvod kmeňa 
vo výške 130 cm nad 

zemou 

Zdravotný stav 

    

    

    

    

    

    

    

    

    
 



Krovité porasty 

Druh dreviny Plošná výmera krovitých porastov, zdravotný stav krov 

  

  

  

  

  

 

 

E/ Odôvodnenie ţiadosti 

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

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

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

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

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

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

 

 

F/ Správny poplatok podľa položky 160 Zák. č. 145/1995 z.z. o správnych poplatkoch 

v platnom znení vo výške ......................uhradený: - prevodom z účtu v banke 

        - v hotovosti do pokladne obce  

 
- fyzická osoba : 10 € 

- právnická osoba alebo fyzická osoba ( podnikateľ ) : 100 € 

 

 

   

 

 
      V .............................. dňa  ....................      Podpis žiadateľa (pečiatka) ................................... 

 

 

 

 

Poznámka: 
1) Doklady podľa písmena B) a C) sa nevyžadujú v prípade žiadosti o vydanie súhlasu na výrub  

    dreviny z dôvodu umiestnenia líniovej stavby, na ktorej účely možno pozemky vyvlastniť.  

    K žiadosti sa pripojí výkres z projektovej dokumentácie stavby, ktorý obsahuje presný popis  

    trasy líniovej stavby v mierke najmenej 1:10 000 s vyznačením lokality, kde drevina rastie. 

2) Doklady podľa písmena C) sa nevyžadujú v prípade žiadosti o vydanie súhlasu na výrub dreviny  

    v rámci údržby brehových porastov vodných tokov, ak je žiadateľom správca vodného toku. 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Povolenie na výrub drevín 
 

     Obec Malatíny,  vykonáva štátnu správu v prvom stupni vo veci ochrany drevín, vydáva rozhodnutia o výrube 
drevín, ukladá opatrenia na ozdravenie drevín, prijíma ohlásenia o výrube drevín. 

Povolenie na výrub drevín na pozemkoch v súkromnom vlastníctve (fyzická, alebo právnická osoba) nie 
je potrebné : 

1. na stromy s obvodom kmeňa do 40 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou, a súvislé krovité 
porasty v zastavanom území obce s výmerou do 10 m2 a za hranicami zastavaného územia obce s výmerou 
do 20 m2, 

2. pri obnove produkčných ovocných drevín na účely výsadby nových ovocných drevín, ak sa ich 
výsadba uskutoční do 18 mesiacov odo dňa výrubu, 

3. na stromy s obvodom kmeňa do 80 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou, ak rastú v záhradách 
a záhradkárskych osadách, 

4. pri bezprostrednom ohrození zdravia alebo života človeka alebo pri bezprostrednej hrozbe vzniku 
značnej škody na majetku, 

5. ak oprávnenie alebo povinnosť výrubu vyplýva z osobitných predpisov, 

6. ak je výrub preukázateľne nevyhnutný na zabezpečenie starostlivosti o osobitne chránenú časť prírody 
a krajiny a ak ho vykonáva alebo obstaráva organizácia ochrany prírody, 

7. ak orgán ochrany prírody vopred písomne určí, že výrub je preukázateľne nevyhnutný na 
zabezpečenie starostlivosti o osobitne chránenú časť prírody a krajiny, 

8. na dreviny inváznych druhov (zoznam je uvedený vo vyhláške), 

9. na porasty rýchlorastúcich drevín založené na poľnohospodárskej pôde v súlade s osobitným 
predpisom a plantáže vianočných stromčekov a okrasných drevín, 

10. na územiach so štvrtým alebo piatym stupňom ochrany, kde je výrub drevín zakázaný. 

    Ten, kto z dôvodov uvedených v odseku 2. a 4. drevinu vyrúbal, je povinný túto skutočnosť písomne 
oznámiť a zároveň preukázať splnenie podmienok na výrub drevín orgánu ochrany prírody najneskôr do 
piatich dní od uskutočnenia výrubu. 

     Pre konanie vo veci výrubu drevín  (stromy a kry), ktoré sú súčasťou verejnej zelene, rastú na cintorínoch, 
alebo na území s druhým alebo tretím stupňom ochrany odsek 1. neplatí. 

Potrebné doklady 

žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny 

 (tlačivo  - OcÚ Malatíny, Malatíny 9, alebo na www.obecmalatiny.sk /obec/dokumenty/tlačivá 

 doloženie vlastníckeho práva (list vlastníctva), v prípade, že žiadateľ nie je majiteľom pozemku, 
doloženie súhlasu vlastníka pozemku, na ktorom drevina rastie 

 kópia z katastrálnej mapy, alebo iný doklad umožňujúci identifikáciu dreviny v teréne 

 
Doba vybavenia 

do 30 dní od podania žiadosti 
 
Správny poplatok 

  

 fyzická osoba : 10,0 € 

 právnická osoba alebo fyzická osoba ( podnikateľ ) : 100,0 € 

( podľa položky 160 zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v platnom znení) 
 
Súvisiace právne predpisy 

 zákon NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov 

 vyhláška MŽP SR č. 24/2003 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o ochrane prírody a krajiny 

 
Správny poplatok je možné zaplatiť:  
-   v hotovosti do pokladne OcÚ v Malatínach 
-   bankovým  prevodom z účtu v banke na účet  Obce Malatíny  (VÚB a.s., pobočka Liptovský Mikuláš  č. účtu  

25224342/0200 , IBAN : SK63 0200 0000 0000 2522 4342, BIC SUBASKBX) 
-   poštovou poukážkou na účet obce Malatíny 
 

Správny poplatok je splatný pri podaní žiadosti. Ak nebol poplatok zaplatený pri podaní žiadosti alebo 
v určenej sume, je splatný do 15 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy správneho orgánu na jeho zaplatenie.  
Nezaplatenie poplatku je dôvodom na zastavenie konania.  

 

http://www.obecmalatiny.sk/

