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1. Údaje o ţiadateľovi  

FO – Meno a priezvisko, trvalý pobyt žiadateľa /žiadateľov/, telef. kontakt 

PO – Názov, sídlo, IČO, telef. kontakt 

 

 

 

OBEC VEĽKÁ LOMNICA   

Tatranská 175/23    

059 52 Veľká Lomnica    

  

 

Ţiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny 

podľa zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov  

a vyhlášky MŽP SR č. 24/2003 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona NR SR  

o ochrane prírody a krajiny. 

2. Údaje o pozemku   

Ulica, číslo domu ............................................................................................................................. 

Číslo parcely   ........................................................................................... k. ú. Veľká Lomnica 

Druh pozemku  ............................................................................................................................. 

Príslušnosť k zastavanému územiu obce: zastavané  –  nezastavané územie ( nehodiace sa preškrtnúť) 

Príloha: kópia katastrálnej mapy alebo iný doklad umožňujúci identifikáciu dreviny v teréne. 

3. Doklad o vlastníckom práve k pozemku (list vlastníctva) alebo súhlas vlastníka / správcu / 

nájomcu (ak mu takéto oprávnenie vyplýva z nájomnej zmluvy) pozemku, na ktorom drevina rastie, 

ak žiadateľ nie je jeho vlastníkom (správcom, nájomcom). Potrebné doniesť na osobitnom tlačive  

s úradne osvedčeným podpisom. 

4. Špecifikácia drevín 

 

Druh dreviny - stromu  Obvod kmeňa  Zdravotný stav 

  vo výške 1,3 m   
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  Druh dreviny – krovitého porastu  Plošná výmera Zdravotný stav 

    

    

    

    
 

5. Odôvodnenie ţiadosti (§ 17 ods. 11 vyhlášky 24/2003 Z. z. – odôvodnenie výrubu) 
 
a) zlý zdravotný stav dreviny, z ktorého hľadiska má drevina malú pravdepodobnosť prežitia, 

b) nevhodné hygienické podmienky v bytových a nebytových priestoroch 

c) narušenia stability stavby koreňovým systémom dreviny. 
 
.................................................................................................................................................................... 
 
.................................................................................................................................................................... 
 
 
6. Správny poplatok uhradený: 

a) v hotovosti do pokladnice obce  

b) prevodom z účtu v banke  

c) poštovou poukážkou na účet obce 

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

 

Pozn.: zaplatenie správneho poplatku podľa položky podľa položky 160 sadzobníka správnych 

poplatkov v súlade so zákonom č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších 

predpisov vo výške : 
1. fyzické osoby  .............................................................................  10 €  

2. právnické osoby alebo fyzické osoby .................................................... 100 €  

oprávnené na podnikanie, ktorých  

predmet súvisí s podanou žiadosťou  

 

Svojím podpisom súhlasím/e/ so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018  

Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. 

 

Vo Veľkej Lomnici, dňa ...................................  

 

 

 

 

 ............................................... 
podpis žiadateľa (pečiatka) 

 


