
Žiadateľ:  ................................................................................................................................................   

(titul, meno, priezvisko/ obchodné meno, IČO)  

Adresa:  ...................................................................................................................................................   

Tel. kontakt: ........................................                      E-mail: ........................................................  

  

                                             

                                           Obce Štós        

                       044 26 Štós 143   

  

  

                             

                      

  

        V Štóse, dňa .......................................  

  

VEC  

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín  

  

V  súlade s ustanoveniami  § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení 

neskorších predpisov žiadame týmto o vydanie súhlasu na výrub týchto drevín:  

  

     počet        druh stromu                 obvod kmeňa  v 1,3 m nad zemou  

  

........... ks ............................... s obvodom kmeňa meraným vo výške 1,3 m nad zemou ......................... cm  

........... ks ............................... s obvodom kmeňa meraným vo výške 1,3 m nad zemou ......................... cm  

........... ks ............................... s obvodom kmeňa meraným vo výške 1,3 m nad zemou ......................... cm  

........... ks ............................... s obvodom kmeňa meraným vo výške 1,3 m nad zemou ......................... cm  

........... ks ............................... s obvodom kmeňa meraným vo výške 1,3 m nad zemou ......................... cm  

........... ks ............................... s obvodom kmeňa meraným vo výške 1,3 m nad zemou ......................... cm  

........... ks ............................... s obvodom kmeňa meraným vo výške 1,3 m nad zemou ......................... cm  

........... ks ............................... s obvodom kmeňa meraným vo výške 1,3 m nad zemou ......................... cm  

........... ks ............................... s obvodom kmeňa meraným vo výške 1,3 m nad zemou ......................... cm  

........... ks ............................... s obvodom kmeňa meraným vo výške 1,3 m nad zemou ......................... cm   

 resp. výmera krovitého porastu v m2 ..................... druh dreviny  

  

Dreviny sa  nachádzajú  (rastú)  na ulici ..........................................................., bytový/rodinný dom  (názov 

bytového domu) ................................................, na pozemku parc. číslo, ......................................., k. ú. 

.................................., druh pozemku …................................... .  

  

Zdôvodnenie žiadosti:......................................................................................................................................  

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

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

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

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

 

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

podpis žiadateľa  

(PO + pečiatka)  



Prílohy  (k žiadosti je potrebné priložiť)  

  

- snímok  katastrálnej mapy s označením  pozemku, na ktorom rastú dreviny požadované na výrub, s ich 

zakreslením.  

- ak pozemok vlastní viacero vlastníkov aj ich  písomný súhlas s požadovaným výrubom  

- ak žiadateľom o výrub nie  je vlastník pozemku aj písomný súhlas vlastníka pozemku na ktorom rastú 

dreviny požadované na výrub   

- ak je žiadosť o výrub vybavovaná v zastúpení, písomné poverenie na vybavovanie žiadosti overené podľa 

osobitných predpisov   

- ak dreviny rastú pred bytovým domom, písomný súhlas alebo zápisnicu s prezenčnou listinou z členskej 

schôdze, ktorými bol požadovaný výrub odsúhlasený 2/3 väčšinou vlastníkov v bytovom dome  

- v prípade stavieb a investičných zámerov dendrologický prieskum/posudok s vyjadrením spoločenskej 

hodnoty drevín požadovaných na výrub  

- v prípade, že pozemok, na ktorom rastú požadované dreviny na výrub je vedený ako druh chránenej 

nehnuteľnosti (201,204), je potrebné vyjadrenie Krajského pamiatkového úradu Košice, Hlavná 25, 040 

01 Košice 

  

Výška správneho poplatku a lehota na vybavenie:  

  

- výška správneho poplatku je vo výške 10,-  €  (fyzická osoba), 100,- € (právnická osoba)   v zmysle zákona 

č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov  

- pri žiadosti podanej elektronicky v zmysle zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu 

pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) 

(nie prostredníctvom e-mailovej pošty) je sadzba poplatku 50% z poplatku určeného podľa sadzobníka  

- spôsob úhrady: hotovosťou v pokladni OcÚ Štós alebo bezhotovostným prevodom s variabilným 

symbolom 96  

- lehota na vybavenie žiadosti po jej doručení spolu s potrebnými prílohami do podateľne OcÚ Štós alebo 

do elektronickej schránky OcÚ je 30 dní  

  

  

„Žiadateľ berie na vedomie, že v prípade vydania súhlasu na výrub stromov mu orgán ochrany prírody uloží 

v zmysle § 48 zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny povinnosť vykonať náhradnú 

výsadbu za vyrúbané dreviny.“  


