Vysvetlivky:
Prílohy k žiadosti:

1. list vlastníctva alebo nájomná zmluva na pozemok – kópia
2. kópia katastrálnej mapy s vyznačením polohy dreviny
3. poplatok podľa plat. sadzobníka správnych poplatkov (do pokladne OcÚ)
a) fyzická osoba = 10,00 €
b) právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na podnikanie = 100,00 €
•

Obvod kmeňa sa udáva v cm nameraných vo výške 1,3m nad zemou

Súhlas je potrebný na výrub:
stromov, ktorých obvod kmeňa vo výške 1,3m je väčší ako 40 cm
krovitých porastov, ktorých pôdorysná výmera jer 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 stupňom ochrany (chránená krajinná
oblasť) alebo na cintoríne alebo sú súčasťou verejnej zelene.
Náhradná výsadba:
Obec 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, obec uloží finančnú náhradu do výšky spoločenskej hodnoty
vyrúbanej dreviny.
Súhlas na výrub dreviny na nevyžaduje:
a) na stromy s obvodom menším ako 40 cm (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) ak je výrub preukázateľne nevyhnutný na zabezpečenie starostlivosti o osobitne
chránenú časť prírody a ak výrub vykonáva alebo obstaráva obec
f) na stromy v obvode do 80 cm , ak rastú v súkromných záhradách a záhradkárskych
osadách

