
Manuál 
pre vyplnenie a predloženie žiadosti o vydanie súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo lesa 

k bodu A/ - Údaje o žiadateľovi - je potrebné uviesť meno, priezvisko a trvalý pobyt alebo názov alebo obchodné 

meno, sídlo alebo miesto podnikania žiadateľa. 

K bodu B/ - Žiadam o výrub ....... ks stromov kríkov ........... m2 

- je potrebné uviesť počet drevín požadovaných na výrub a v prípade potreby aj plochu krovitých porastov v m2 a vyhodnotiť 

ich zdravotný stav. 

obvod kmeňa - meraný vo výške 130 cm nad zemou alebo tesne pod miestom jeho rozkonárenia, ak túto výšku 

nedosahuje a u kríkov výmera krovitého porastu. 

K bodu 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 ) 
- v prípade, že žiadateľ o vydanie súhlasu na výrub nie je vlastníkom pozemku na ktorom rastie drevina je potrebné doložiť 

súhlas vlastníka pozemku na ktorom predmetná drevina rastie, prípadne súhlas správcu alebo nájomcu ak mu takéto 

oprávnenie vyplýva z nájomnej zmluvy, 

K bodu D/ - Odôvodnenie žiadosti - t. j. z akého dôvodu žiadateľ požaduje vydanie súhlasu na výrub dreviny 

/odôvodneným prípadom na vydanie súhlasu na výrub dreviny je najmä preukázanie zlého zdravotného stavu dreviny, 

vytváranie nevhodných hygienických podmienok v bytových a nebytových priestoroch, narušenie stability stavby koreňovým 

systémom dreviny a pod./. 

K bodu E/ Správny poplatok uhradený - je potrebné uviesť (zaškrtnutím kolónky symbolom X) akým spôsobom bol 

poplatok uhradený a to či už prevodom z účtu v banke, v hotovosti do pokladne mesta, alebo uviesť či sa na žiadateľa vzťahuje 

oslobodenie podľa § 4 zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v platnom znení. 

Prílohy: 
a) kópia z katastrálnej mapy alebo iný doklad umožňujúci identifikáciu dreviny v teréne so 
zakreslením drevín o výrub ktorých žiadate 

- v prípade žiadosti o vydanie súhlasu na výrub dreviny z dôvodu umiestnenia líniovej stavby, na ktorej účely možno 

pozemky vyvlastniť sa k žiadosti pripojí výkres z projektovej dokumentácie stavby, ktorý obsahuje presný popis trasy líniovej 

stavby v mierke najmenej 1 : 10 000 alebo 1 : 50000 s vyznačením lokality, kde dreviny rastú. 

b) potvrdenie o zaplatení správneho poplatku 
zaplatenie správneho poplatku /vo výške 10 € - fyzická osoba, vo výške 100 € - právnická osoba alebo fyzická osoba 

oprávnená na podnikanie, ktorej predmet činnosti súvisí s podanou žiadosťou/ za podanie žiadosti o vydanie, alebo zmenu 

súhlasu na výrub drevín. 

Správny poplatok je možné uhradiť v hotovosti do pokladne MsÚ (Nám. osloboditeľov 30, kancelária č. 113, alebo Nám. 

slobody č. 1 kancelária č.183, 1 poschodie), alebo na účet č.: IBAN SK04 5600 0000 0042 0422 3001 - Prima banka Slovensko, 

a. s., po vygenerovaní  variabilného symbolu pracovníkom odboru V,ŽPaMR.   

c) ak je podaná žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny nachádzajúcej sa pred bytovým domom, je potrebné 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. 


