Obec Sebedín-Bečov
Sebedín 37
974 01 Sebedín-Bečov
Vec: Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín
(podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny a vyhlášky MŽP SR č. 24/2003
Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o ochrane prírody a krajiny)

A. Meno a adresa žiadateľa:
Meno a priezvisko (názov): ..........................................................................................................
Adresa (sídlo): ..............................................................................................................................
Dátum narodenia (IČO): ..............................................................................................................
Telefón:........................................................ E-mail:....................................................................
B. Údaje o pozemku, na ktorom drevina rastie (1)
Druh pozemku: .............................................................................................................................
Parcelné číslo:..................................................... katastrálne územie: .........................................
C. Špecifikácia dreviny, ktorá sa má vyrúbať
Stromy (v prípade nedostatku miesta uveďte špecifikáciu dreviny na osobitnej prílohe)
Druh dreviny (napr.
smrek obyčajný, lipa
malolistá, ...)

Počet ks

Obvod kmeňa vo
výške 130cm nad
zemou

Zdravotný stav
(vyber z prílohy)

Krovité porasty (v prípade nedostatku miesta uveďte špecifikáciu dreviny na osobitnej
prílohe)
Druh dreviny (napr.
trnka obyčajná, šípka)

Počet ks

Obvod kmeňa vo
výške 130cm nad
zemou

Zdravotný stav
(vyber z prílohy)

D. Odôvodnenie (napr. zlý zdravotný stav dreviny, z ktorého hľadiska má drevina malú
pravdepodobnosť prežitia, nevhodné hygienické podmienky v bytových a nebytových
priestoroch alebo narušenie stability stavby koreňovým systémom dreviny)
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
E. Náhradná výsadba, peňažná náhrada
Žiadam určiť *peňažnú náhradu/*náhradnú výsadbu za vyrúbané dreviny na pozemku
parcelné č.........., LV...........,
katastrálne územie: *Sebedín/*Bečov, obec Sebedín-Bečov
Poznámka:
Doklady podľa písmena B a C 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.

V Sebedíne - Bečove, dňa: .............................

podpis žiadateľa
(u právnických osôb odtlačok pečiatky,
meno, priezvisko, funkcia a podpis
štatutárneho zástupcu/oprávnenej osoby)

Povinné prílohy k žiadosti:
1. originál výpisu z listu vlastníctva pozemku, na ktorom dreviny a krovy rastú (iný doklad
preukazujúci vzťah žiadateľa k pozemku napr. nájomná zmluva)
2. originál výpis z katastrálnej mapy a kópiu katastrálnej mapy umožňujúci identifikáciu
dreviny v teréne (vyznačenie rastu drevín a krov na kópii katastrálnej mapy)
3. Súhlas vlastníka, správcu, prípadne nájomcu (ak mu takéto oprávnenie vyplýva z nájomnej
zmluvy) pozemku, na ktorom drevina a krov rastie, ak žiadateľ nie je vlastníkom, správcom,
nájomcom pozemku, na ktorom sa má výrub uskutočniť
4. kópia dokladu o zaplatení správneho poplatku (fyzická osoba platí 10€, PO 100 €)
5. Dreviny možno vyrúbať len po vyznačení drevín správnym orgánom v teréne a po
nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia!!!
*nehodiace sa prečiarknite!

Zdravotný stav
a)
b)
c)

d)

drevina je odumretá,
drevina je poškodená alebo je iným spôsobom znížená jej fyziologická hodnota v
rozpätí nad 60 % (ťažké poškodenie)
je jednoznačne preukázaný nepriaznivý vplyv dreviny na statiku objektov a budov
alebo drevín a ohrozenie prevádzkyschopnosti inžinierskych sietí, zatienenie nad
hodnoty povolené normami a spôsobenie nadmernej vlhkosti obytných a iných
objektov - ak je drevina poškodená alebo je iným spôsobom znížená jej
fyziologická hodnota v rozpätí 26 - 60 % (stredné poškodenie)
ak ide o drevinu z náletu alebo výmladkov a ak jej výskyt nie je v súlade s
využívaním konkrétnej plochy územia - ak je drevina poškodená alebo je iným
spôsobom znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí 11 - 25 % (slabé poškodenie)

*nehodiace sa prečiarknite!

