___________________________________________________________________________
( meno, priezvisko, titul, tel. kontakt a adresa žiadateľa u organizácie adresa a IČO )
Obec Veľký Slavkov
Kpt. Morávku 117
059 91 Veľký Slavkov
Vec : Žiadosť
o vydanie súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo lesných porastov 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.
___________________________________________________________________________
Žiadam o výrub ...................... ks stromov, m2 ..................... kríkov
týchto druhov s obvodom kmeňov meraných vo výške 1,3 m nad zemou v cm (obvody uveďte
v zátvorke)
Druh dreviny

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

Počet

........... ks
........... ks
........... ks
........... ks
........... ks
........... ks

Obvod kmeňov vo výške
1,3 m nad zemou
(..............................................)
(..............................................)
(..............................................)
(..............................................)
(..............................................)
(..............................................)

Katastrálne územie .............................................................. parcelné číslo KN
....................... druh pozemku ........................................, na ktorom drevina rastie.

...............................................................
Podpis (u právnickej osoby a fyzickej osoby
oprávnenej na podnikanie i pečiatka)
Odôvodnenie žiadosti: ..................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
V .............................. dňa ...........................

...................................................
podpis (u organizácie i pečiatka)
* nehodiace sa prečiarknite

K žiadosti je potrebné priložiť:
1. Doklad o uhradení správneho poplatku vo výške
a) Fyzická osoba ........................ 6,50 €
b) Právnická osoba ........................ 66,- €
v hotovosti do pokladne obce, alebo úhrada na účet obce.
2. Výpis z listu vlastníctva resp. iný doklad preukazujúci vlastnícke právo k pozemku,
na ktorom drevina rastie ( ak pozemok vlastní viacero vlastníkov – aj ich písomný
súhlas s požadovaným výrubom ).
3. Kópia katastrálnej mapy alebo iný doklad umožňujúci identifikáciu dreviny v teréne.
Do tohto dokladu zakresliť dreviny, ktoré sú predmetom výrubu. V teréne musí byť
zrejmá ich identifikácia podľa týchto predložených dokladov.
4. Ak stromy rastú pred bytovým domom, zápisnicu z členskej schôdze vlastníkov, resp.
nájomcov celého bytového domu, vrátane prezenčnej listiny o odsúhlasení
požadovaného výrubu ( min. 2/3 všetkých vlastníkov, resp. nájomcov ).
___________________________________________________________________________

„Žiadateľ berie na vedomie, že v prípade vydania súhlasu na výrub stromov mu
orgán prírody v zmysle § 48 zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody
a krajiny uloží povinnosť vykonať náhradnú výsadbu za vyrúbané dreviny“

_______________________________
podpis žiadateľa (u organizácií i pečiatka)

