...............................................................................................................................................................
(Meno a adresa žiadateľa, alebo názov organizácie)
číslo telefónu/kontakt............................................

Obec Budimír
Budimír 19
044 43 Budimír

Vec: Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub/orez drevín
Týmto žiadam o vydanie súhlasu na výrub nasledujúcich drevín:
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Zdravotný stav drevín:......................................................................................................................
Kat. územie: …..............................Číslo parc.: …..........................Druh pozemku:........................
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)
Podmienky súhlasu:
Odôvodnenie žiadosti:

Návrh opatrení nahradzujúcich vyrúbané dreviny:.......................................................................
…..........................................................................................................................................................
(sadové úpravy, náhradná výsadba a pod.)

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

podpis a pečiatka žiadateľa:

Vysvetlivky:
Prílohy k žiadosti:
1. list vlastníctva alebo nájomná zmluva na pozemok - kópia
2. kópia geometrického plánu, príp. kópia z kat. mapy s vyznačením polohy dreviny
3. poplatok podľa plat. sadzobníka správnych poplatkov fyzické osoby = 10,0 €,
* Obvod kmeňa (O1,3 ) sa udáva v cm nameraných vo výške 1.3m nad zemou
Súhlas orgánu ochrany prírody a krajiny je potrebný na výrub:
stromov, ktorých O1,3 je väčší ako 40cm
krovitých porastov, ktorých pôdorysná výmera je väčšia ako 10m2 .

*Súhlas na výrub stromov s obvodom menším ako 40cm 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 O1,3 menším ako 40cm ( ale viď predchádzajúci text - označený
)
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 O1,3 do 80cm, 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 Budimír, zároveň preukázať splnenie podmienok
na výrub drevín najneskôr do piatich dní od uskutočnenia výrubu.
Poznámka :
Žiadosti o vydanie súhlasu na výrub dreviny spolu so všetkými potrebnými podkladmi podávajte do podateľne
OcÚ, prípadne poštou na adresu Obecný úrad Budimír, 044 43 Budimír 19.
Doplňujúce informácie získate na tel.č. 055/ 6958 189 alebo v kanc. obecného úradu.

