
____________________________________________________________________________________________ 

 Žiadateľ (meno a adresa) 

 

 

        Obec Herľany 

        Herľany 54 

        044 45  Bidovce 

 
 
 

Vec 
Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny podľa zákona NR SR č. 287/1994 Z. z. o ochrane prírody          
a krajiny v znení neskorších predpisov a vyhlášky MŽP SR č. 295/1996 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré 
ustanovenia zákona Národnej rady Slovenskej republiky o ochrane prírody a krajiny 
_____________________________________________________________________________________ 
 
Údaje o žiadateľovi 
 
Priezvisko a meno/názov/obchodné meno: ..................................................................................................... 
 
Trvalý pobyt/sídlo: ............................................................................................................................................ 
 
Telefón : ........................................... , E-mail : ............................................................................................................... 
 
Údaje o pozemku, na ktorom drevina rastie 
 
Katastrálne územie: ................................................................................................................ 
 
Druh pozemku: ....................................................................................................................... 
 
Číslo parcely: ......................................................................................................................... 
 
 
Príloha : kópia katastrálnej mapy alebo iný doklad umožňujúci identifikáciu dreviny v teréne               Áno         Nie  

 
Súhlas vlastníka, správcu, prípadne nájomcu (ak mu takéto oprávnenie vyplýva z nájomnej                                                              
zmluvy) pozemku, na ktorom drevina rastie, ak žiadateľ nie je jeho vlastníkom (správcom, nájomcom) 
 
Stanovisko vlastníka, správcu, nájomcu: ........................................................................................................ 
  
........................................................................................................................................................................... 
 
........................................................................................................................................................................... 
 
........................................................................................................................................................................... 



Špecifikácia dreviny, ktorá sa má vyrúbať 
Stromy ( v prípade nedostatku miesta uveďte špecifikáciu dreviny na osobitnej prílohe) 

 

Druh dreviny Počet 
Obvod kmeňa od 1,3 m 

nad zemou  * 
Zdravotný stav 

    

 
 
Krovité porasty (v prípade nedostatku miesta uveďte špecifikáciu dreviny na osobitnej prílohe) 

 

Druh dreviny Plošná výmera krovitých porastov, zdravotný stav krov 

  

 
 

Odôvodnenie žiadosti 

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

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

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

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

 
Správny poplatok uhradený: 
                             prevodom z účtu v banke   
               poštovou poukážkou na účet obce  
                    v hotovosti do pokladnice obce  
                        Na žiadateľa sa vzťahuje oslobodenie podľa § 4 zákona NR SR č. 145/1995 Z. z.  
 
 
 
V ................................. dňa......................      
 
                                             ______________________ 
         podpis žiadateľa (pečiatka) 
 



Prílohy:  
1. list vlastníctva na pozemky, ktorých sa táto žiadosť týka,  

2. súhlas vlastníka, správcu, prípadne nájomcu (ak mu takéto oprávnenie vyplýva z nájomnej zmluvy) pozemku, 
na ktorom drevina rastie, ak žiadateľ nie je jeho vlastníkom (správcom, nájomcom),  

3. kópia katastrálnej mapy alebo iného dokladu, umožňujúcemu identifikáciu dreviny v teréne so zakreslením 
drevín, ktorých sa žiadosť o výrub týka,  

4. doklad o zaplatení správneho poplatku, fyzická osoba - 10,00 €, právnická osoba - 100,00 €.  
 
Poznámka:  
V prípade, že dôvodom výrubu je stavebná činnosť aj:  
- inventarizácia a spoločenské ohodnotenie drevín, spracované osobou odborne spôsobilou,  

- projektová dokumentácia stavby, pre ktorú sa vyžaduje toto povolenie,  

- vyjadrenie orgánu ochrany prírody (Okresný úrad Košice - okolie, odbor starostlivosti o životné prostredie) 
podľa § 9 ods. 1 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.  
 
V prípade, že výrub drevín je v súvislosti s činnosťou, ktorá bola predmetom posudzovania podľa zákona č. 
24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov aj:  

- kópiu vydaného záverečného stanoviska.  
 

Výrub drevín môže byť vykonaný aj vo vegetačnom období (od 01. apríla do 30. septembra) po súhlase 
Štátnej ochrany prírody SR. 
 
 

* Obvod kmeňa sa udáva v cm nameraných vo výške 1,3 m nad zemou. 
Súhlas orgánu ochrany prírody a krajiny je potrebný na výrub: stromov, ktorých obvod kmeňa je väčší ako 
40cm krovitých porastov, ktorých pôdorysná výmera je väčšia ako 10 m2 .  
 

Súhlas na výrub stromov s obvodom menším ako 40 cm je potrebné žiadať v prípade, ak tieto rastú na 
území s druhým (chránená krajinná oblasť) alebo tretím (národný park) stupňom ochrany, na cintorínoch 
alebo sú súčasťou verejnej zelene.  
 

Náhradná výsadba: Orgán ochrany prírody uloží žiadateľovi v súhlase na výrub dreviny povinnosť, aby 
uskutočnil primeranú náhradnú výsadbu drevín na vopred určenom mieste na náklady žiadateľa. Ak 
nemožno uložiť náhradnú výsadbu, orgán ochr. prírody uloží finančnú náhradu do výšky spoločenskej 
hodnoty vyrúbanej dreviny.  
 

Súhlas na výrub dreviny sa nevyžaduje:  
a) na stromy s obvodom kmeňa vo výške 1,3 m nad zemou menším ako 40 cm 
b) pri obnove produkčných ovocných drevín, ak sa výsadba nových ovocných drevín uskutoční do šiestich 
mesiacov odo dňa výrubu  
c) pri bezprostrednom ohrození zdravia alebo života človeka, alebo značnej škody na majetku (pod hrozbou 
bezprostredného ohrozenia zdravia alebo života človeka alebo značnej škody na majetku sa rozumie taký 
stav, ktorý je vyvolaný najmä nepredvídateľnou alebo neodvrátiteľnou udalosťou, nezávislou od ľudskej 
vôle, s ktorou sa spájajú následky týkajúce sa ohrozenia zdravia alebo života človeka alebo vzniku značnej 
škody na majetku. Ide najmä o úder blesku, povodeň, zemetrasenie, smršť, zosuv pôdy a eróziu, ako aj 
suché a odumreté stromy, nachádzajúce sa na miestach, kde môžu ohroziť zdravie alebo život človeka 
prípadne spôsobiť značnú škodu na majetku pričom značná škoda = stonásobok minimálnej mzdy)  



d) ak oprávnenie alebo povinnosť výrubu vyplýva z osobitných predpisov  
e) na územiach so štvrtým alebo piatym stupňom ochrany, kde je výrub drevín zakázaný 
f) ak je výrub preukázateľne nevyhnutný na zabezpečenie starostlivosti o osobitne chránenú časť prírody a 
krajiny a ak výrub vykonáva alebo obstaráva organizácia ochrany prírody  
g) na stromy s obvodom kmeňa vo výške 1,3 m nad zemou do 80 cm, ak rastú v súkromných záhradách a 
záhradkárskych osadách 
  
Ten, kto z dôvodov pod bodmi b) a c) drevinu vyrúbal, je povinný túto skutočnosť písomne oznámiť na OcÚ 
Herľany, zároveň preukázať splnenie podmienok na výrub drevín najneskôr do piatich dní od uskutočnenia 
výrubu 


