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                  Obecný úrad  

 Novozámocká cesta 56                           

 941 10 Tvrdošovce  

 
VEC 

 

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov 
 

V  súlade s ustanoveniami  § 47 ods. 3 zákona  č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších 

predpisov  žiadam týmto o vydanie súhlasu na výrub ........... ks stromu (ov)   týchto  druhov: 

           

- počet .... ks druh dreviny............................... s obvodom kmeňa meraným vo výške 130 cm nad 

zemou.........................................  alebo tesne pod miestom jeho rozkonárenia.................................... ..............., ak 

túto výšku nedosahuje, v zdravotnom stave.................. 

 

-   výmera krovitého porastu v m
2 
..................... druh dreviny ............................................... .  

 

Stromy sa nachádzajú (rastú) na ulici ........................................................., bytový/rodinný dom 

................................ na pozemku parc. číslo ......................................., príslušnosť k zastavanému územiu 

........................................................ , druh pozemku................ , k. ú. .............................. . 

 

Zdôvodnenie žiadosti:  napríklad  z dôvodov  

 

a) zlého zdravotného stavu dreviny, z ktorého hľadiska má drevina malú pravdepodobnosť prežitia, 

  

b) nevhodných hygienických podmienok v bytových a nebytových priestoroch alebo 

  

c) narušenia stability stavby koreňovým systémom dreviny, 

 

Súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov: 

 
Týmto udeľujem súhlas so spracovaním mojich vyššie uvedených osobných údajov   pre rozhodovaciu činnosť  prevádzkovateľovi  OBEC 

TVRDOŠOVCE, IČO: 00 309 338, súhlas podľa  zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov so spracovávaním svojich osobných údajov, ktoré boli získané na účel vybavenia tejto žiadosti.   
Rozsah osobných údajov: v zmysle tejto žiadosti. 
Čas platnosti súhlasu: Súhlas  so spracovaním osobných údajov platí do doby jeho písomného odvolania. Tento súhlas je možné kedykoľvek 

odvolať. 

 

                                               .......................................................... 
                        podpis žiadateľa 

            (meno a priezvisko, pečiatka) 
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Prílohy  (k žiadosti je potrebné priložiť) 

 doklad o uhradení správneho poplatku vo výške 10 €  (fyzická osoba), 100 € (právnická osoba)  v pokladni 

Obecného úradu Tvrdošovce.  

 kópia katastrálnej mapy  resp.  iný doklad umožňujúci identifikáciu dreviny v teréne  so zakreslením 

stromov, o výrub ktorých žiadate 

 výpis z listu vlastníctva (nie výpis z katastrálneho portálu) 

 ak žiadateľ nie je vlastníkom (alebo nie je jediným vlastníkom) aj písomný  súhlas vlastníka pozemku 

(ďalšieho vlastníka), na ktorom drevina rastie  s požadovaným výrubom  

 doklad preukazujúci vlastníctvo alebo iný právny vzťah k pozemku 

 výpis z obchodného registra 

 


