
Žiadate!'. 

Mestský úrad 
oddelenie společného obvodného úradu 
M1erové nám. 8 
903 01 Senec 

Vec: Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny 

podľa zákona č. 543/2002 Z z o ochrane prírody a krajiny a vyhlášky MŽP SR č 24/2003 Z z., 
ktorou sa vykonáva zákon č 543/2002 Z z. o ochrane prírody a krajiny 

Al Údaje o žiadatel'ovi 

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

Trvalý pobyt /sídlo/ miesto podnikania: ............. , 

8 1/ Údaje o pozemku, na ktorom drevina rastie 

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

Parcelné číslo: . 

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

Príloha: kópia katastrálnej mapy alebo iný doklad umožňujúci identifikáciu dreviny v teréne (vyznačte x) 

Áno Nie 

C 1/ Súhlas vlastníka, správcu, prípadne nájomcu (ak mu takéto oprávnenie vyplýva z nájomnej 
zmluvy) pozemku, na ktorom drevina rastie, ak žiadate!' nie je jeho vlastníkom (správcom, 
nájomcom) 

Stanovisko vlastníka /správcu /nájomcu ..... , ........................ . 



l Uokla·jv ::-::-:1 a LO.sr··e"a:: a s2 nevvladuJU ak 11je o ž1adost o vydanH? suhlaSll !kl vv~LJb c·ev~nv z ,jf.\C<Lj 

UíľlleStne" 3 ,.., Y .. e s·?\. l\ .,n ~.tr:-rej uC:ely rllOŽno pozemky I.'YVI3stnlt K Ziados1; sa ~·írpC!J vy·k~c:s z p<lJje~.k1 ·-E:, 

doKunre,~~:!=-:- s;a· .. [:>, "tt··r~ ~~t~séln>Jje rrrP5ny op1s trasy lti'IOVeJ stavby v 'nlerke naJmene1 1 ::;c OOOa~e:c ~ 1
., 

s vvzna~.::~........, ·=-·~-2··~· ... Kdo? .:J~.::::~. .. ;na rast1e 

Dl Špecifikácia dreviny, ktorá sa má vyrúbať 
Stromy , pr1oade nedostatku m1esta uvedte špecifikáciu drevmy na osobitneJ prílohe) 

Krovité porasty (v prípade nedostatku miesta uveďte špecifikáciu dreviny na osobitnej prílohe) 

Druh drevmy Plošná výmera krovitých porastov, zdravotný stav krov 

E/ Odôvodnenie žiadosti 

F/ Správny poplatok uhradený (vyznačte x): 

prevodom z účtu v banke 

• poštovým poukazom na účet obce 

• v hotovosti do pokladnice obce 

• na žiadatel'a sa vztahuJe oslobodenie podl'a § 4 alebo položky 160 zákona NR SR č 145/1995 Z 
Z. 

Výška správneho poplatku podl'a zákona č. 145/1995 Z z. o správnych poplatkoch v znení neskorších 
zmien. položky 160 sadzobníka správnych poplatkov. 

- fyzická osoba - 1 O € 

-právnická a fyzická osoba oprávnená na podnikanie, ktorého predmet č1nnosti súv1si s podanou 
žiadosťou - 1 OO € 

v dňa 

podpis žiadatel'a lpeč1atka) 


