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Obec Bellova Ves  

Obecný úrad 

Bellova Ves č. 75 

930 52 Blahová 

 

Oznámenie o výrube drevín 

 
podľa § 47 ods. 6 zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny 

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

zákona NR SR o ochrane prírody a krajiny v znení vyhl. č. 492/2006 Z. z. 
 

A) Údaje o oznamovateľovi  

Meno a priezvisko/názov/obchodné meno ...................................................................................  

Trvalý pobyt/sídlo ........................................................................................................................  

Telefón/kontakt/e-mail .................................................................................................................  

 

B) Údaje o pozemku, na ktorom dreviny rástli  

Katastrálne územie .......................................................................................................................  

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

Číslo parcely ................................................................................................................................  

 

Príloha:  

 kópia katastrálnej mapy alebo iný doklad so zakreslenými drevinami  

 doklad preukazujúci vlastnícke právo k pozemku  

 fotodokumentáciu drevín, ktoré boli vyrúbané  

 

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) :  

.......................................................................................................................................................  

.......................................................................................................................................................  

.......................................................................................................................................................  

....................................................................................................................................................... 

 

D) Špecifikácia drevín, ktoré boli vyrúbané 

 

Stromy 

Druh dreviny Počet Obvod kmeňa vo 

výške 1,3 m 

Zdravotný stav 
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Krovité porasty 

Druh dreviny Plošná výmera krovitých 

porastov 

Zdravotný stav 

   

   

   

   

   

 

E) Odôvodnenie nutnosti výrubu: 

 

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

 

 

Bellova Ves dňa...........................................  

 

______________________________  

  podpis (pečiatka) 

 

Oznámenie o výrube drevín obsahuje: 
 

 meno, priezvisko a trvalý pobyt alebo názov (príp. obchodné meno), sídlo alebo miesto 

podnikania oznamovateľa;  

 

 katastrálne územie, parcelné číslo a druh pozemku, na ktorom dreviny rástli, a kópiu katastrálnej 

mapy alebo iný doklad so zakreslením drevín v teréne;  

 

 súhlas vlastníka, správcu, prípadne nájomcu (ak mu takéto oprávnenie vyplýva z nájomnej 

zmluvy) pozemku, na ktorom dreviny rastú, ak žiadateľ nie je jeho vlastníkom (správcom, 

nájomcom) - na overenie vlastníctva pozemku je najlepšie predložiť kópiu listu vlastníctva 

pozemku, na ktorom dreviny rastú, nie staršiu ako 3 mesiace;  

 

 špecifikáciu drevín, ktoré boli vyrúbané, najmä ich druh, počet, zdravotný stav, obvod kmeňa 

nameraný vo výške 130 cm nad zemou alebo tesne pod miestom jeho rozkonárenia, ak túto 

výšku nedosahuje, alebo výmeru krovitého porastu a fotodokumentáciu drevín, ktoré boli 

vyrúbané  

 

 krovitým porastom je aj vinič hroznorodý, na ktorý sa vzťahujú rovnaké podmienky ako pri 

oznámení o výrube krov;  

 

 odôvodnenie nutnosti výrubu drevín (pod odôvodnením sa rozumie preukázanie splnenia 

podmienok na výrub)   


