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............................................................................................................................. 
A/   Fyzické osoby: meno, priezvisko, trvalý pobyt žiadateľa  

       Právnické osoby,  podnikatelia: názov, obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania  

žiadateľa 
 

 

        Mesto Michalovce 

        Námestie osloboditeľov 30 

        071 01 Michalovce 

 

 

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 

platnom znení:  

 
B/ Žiadam o výrub ............................. ks stromov                  kríkov ................................. m² 
 

Druh dreviny 

a 

jej zdravotný stav 

Počet 

kusov 

Obvod kmeňa meraný 

vo  výške 130 cm nad 

zemou 

   

   

   

   

   
 

rastúcich na parcele  č. ........................................  k.ú. .................................................................... 

 

druh pozemku ...................................................... ulica................................................................... 
 

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

 

C/ 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 : ........................................................................................ 

 

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

 

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

 

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

 

.......................................................................................................................................................... 
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D/  Odôvodnenie žiadosti:  
napr. z dôvodov  a) zlého zdravotného stavu dreviny, z ktorého má drevina malú  

pravdepodobnosť prežitia,   

                                      b) nevhodných hygienických  podmienok v bytových a nebytových 

priestoroch, 

                                      c)    narušenia stability stavby koreňovým systémom dreviny. 

  

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

E/ Správny poplatok uhradený : 
 prevodom z účtu v banke                                                                                                

 v hotovosti do pokladne obce                                                                                               

 na žiadateľa sa vzťahuje oslobodenie podľa § 4 zákona NR SR č. 145/1995 Z.z. o správnych   

     poplatkoch v platnom znení 

 

 

 

 

     

V .......................................... dňa .............................. ................................................... 

                    podpis žiadateľa  

 

 

 

Prílohy: (k žiadosti je potrebné priložiť) 

 a)  kópia z katastrálnej mapy alebo iný doklad  umožňujúci  identifikáciu  dreviny   

       v teréne  so zakreslením drevín, o výrub ktorých žiadate,    

 b) výpis z listu vlastníctva, 

 c) doklad  o uhradení správneho poplatku:  

1. fyzická osoba   – 10 € 

2. právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na podnikanie, ktorej predmet činnosti 

súvisí s podanou žiadosťou – 100 € 

  d) v prípade výrubu  drevín nachádzajúcich sa v tesnej blízkosti bytového domu, doložiť 

písomný súhlas alebo zápisnicu s prezenčnou listinou z členskej schôdze, ktorými bol 

odsúhlasený  požadovaný výrub drevín 2/3 väčšinou vlastníkov bytov príslušného  vchodu 

bytového domu (doložiť na osobitnej prílohe). 
 
 
 


