
Ž I A D O S Ť 
o vydanie súhlasu na výrub dreviny podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny 

v platnom znení a vyhlášky MŽP SR č. 170/2021 Z.z., 
ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 o ochrane prírody a krajiny 

 
A/ ÚDAJE O ŽIADATEĽOVI  

Meno a priezvisko/názov/obchodné 

meno..................................................................................................................  

Trvalý pobyt/sídlo/miesto 

podnikania.........................................................................................................................  

Telefón.....................................................................................................................................................

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

B/ ÚDAJE O POZEMKU, NA KTOROM DREVINA RASTIE  

Katastrálne 

územie:.................................................................................................................................... 

Parcelné číslo: 

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

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

C/ ŠPECIFIKÁCIA DREVINY, KTORÁ SA MÁ VYRÚBŤ 

 

 Stromy  
(v prípade nedostatku miesta uveďte špecifikáciu drevín v osobitnej prílohe) 
 

 

 Druh dreviny  Počet  Obvod kmeňa  
(meraný vo výške 130 
cm nad zemou)  

Zdravotný stav  

    



 

 Krovité porasty:  
(v prípade nedostatku miesta uveďte špecifikáciu drevín v osobitnej prílohe) 

 

 Druh dreviny  Plošná výmera krovitých 
porastov  

Zdravotný stav  

   

 
 V prípade realizácie investičnej činnosti je potrebné vypracovať sadovnícke hodnotenie drevín 

 D/ ODÔVODNENIE ŽIADOSTI  
........................................................................................................................................  

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

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

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

…....................................................................................................................................  

….................................................................................................................................... 

E1/ PRÍLOHY (musia byť súčasťou žiadosti )  
o súhlas majiteľa vlastníka, správcu, príp. nájomcu pozemku, na ktorom drevina rastie, 

ak žiadateľ nie je jeho vlastníkom (správcom, nájomcom)  
 
Vlastník, správca, príp. nájomca pozemku, na ktorom drevina rastie, ak žiadateľ nie je 
jeho vlastníkom ( správcom, nájomcom):  
Titul, meno, priezvisko vlastníka pozemku, názov a IČO právnickej osoby;  
…................................................................................................................................................
...............  
Trvalý pobyt ( adresa), sídlo právnickej osoby;  
…................................................................................................................................................
...............  
S výrubom drevín uvedených v žadosti SÚHLASÍM – NESÚHLASÍM*  
* nehodiace preškrtnite  

........................................  
Podpis ( u podnikateľa aj pečiatka) 



o  kópia katastrálnej mapy alebo iný doklad umožňujúci identifikáciu dreviny v teréne s 
vyznačením dreviny,  

o  kópia listu vlastníctva  
o  adresa pozemku, na ktorom drevina rastie, ak adresa nie je totožná s adresou 

žiadateľa  
o  menný zoznam vlastníkov a užívateľov bytov v bytovom dome s podpismi tých, ktorí 

s výrubom drevín uvedených v žiadosti súhlasia  



S výrubom drevín rastúcich pri bytovom dome súhlasia vlastníci ( užívatelia, 
nájomcovia) bytov v dome podľa priloženého menného zoznamu, ktorí si určili pani / 
pána ( uviesť meno, priezvisko)  
 
…................................................... bytom tamtiež, na zastupovanie v konaní.  

o doklad o zaplatení správneho poplatku  
 
Správny poplatok vo výške …............... € uhradený dňa ....................................., 
ako(vyznačte) :  
(fyzická osoba 10 €, právnická osoba 100 €)  

o prevodom z účtu v banke  
o poštovým poukazom na účet Mesta Kežmarok  
o v hotovosti do pokladnice mestského úradu  
o na žiadateľa sa vzťahuje oslobodenie podľa § 4 alebo položky 160 zákona NR 

SR č. 145/1995 Z. z.  
 
 

V ...................................... dňa ........................................  
__________________________  
podpis žiadateľa (pečiatka)  
 
 
 
 
Pozn.: Podanie žiadosti na výrub drevín je spoplatnené podľa zákona o správnych 
poplatkoch č. 145/1995 Z. z.  
V z. n. p. ( položka 160).  
/1/ Doklady podľa písmena B/ a E/ sa nevyžadujú, ak ide o žiadosť 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 opis trasy líniovej stavby v mierke 

najmenej 1 : 50 000 alebo 1 : 10 000 s vyznačením lokality, kde drevina rastie. 


