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

A) Údaje o žiadateľovi
Meno a priezvisko (názov) obchodné meno:

Obec Vyšná Sitnica

Trvalý pobyt (sídlo) miesto podnikania: Vyšná

Sitnica 59

B 1) Údaje o pozemku, na ktorom drevina rastie
Katastrálne územie:

Vyšná Sitnica

Parcelné číslo : par.č-178,par.č-135/1,par.č-1/4,
Druh pozemku:

Zastavaná plocha a nádvorie

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

Áno 

Nie



C1) 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)
Stanovisko vlastníka (správcu) nájomcu:

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

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

1/ Doklady podľa písmena B a C sa nevyžadujú, ak ide o žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny z dôvodu
umiestnenia líniovej stavby, na ktorej účely možno pozemky vyvlastniť. K žiadosti sa pripojí výkres
z projektovej dokumentácie stavby, ktorý obsahuje presný opis trasy líniovej stavby v mierke najmenej
1 : 50 000 alebo 1 : 10 000 s vyznačením lokality, kde drevina rastie.

D) Špecifikácia dreviny, ktorá sa má vyrúbať
Stromy (v prípade nedostatku miesta uveďte špecifikáciu dreviny na osobitnej prílohe)
Počet

Druh dreviny

Smrek obyčajný

16

Obvod kmeňa
o1,3

Od 65 do183
cm

Zdravotný stav

vysoký vzrast, ohrozenie
bezpečnosti, ohrozenie objektov

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

Plošná výmera krovitých porastov, zdravotný stav krov

E) Odôvodnenie žiadosti

Stromy a nachádzajú bezprostredne blízko pri vstupe do základnej školy, pri vstupe do domu
nádeje a za kultúrnym domom. Sú poškodené a naklonené a pri búrke hrozí ich pád. Svojim
vysokým vzhľadom ohrozujú bezpečnosť žiakov, obyvateľov obce, cestnú dopravu na
miestnej komunikácií, rozvody elektrického vedenia a rodinné domy. Obec Vyšná Sitnica na
týchto miestach vysadí nízko rastúce dreviny.
F) Správny poplatok uhradený (vyznačte : FO 10 €, PO 100 €
 E-kolok
 Platobný predpis
 na žiadateľa sa vzťahuje oslobodenie podľa § 4 alebo položky 160 zákona NR SR č. 145/1995
Z. z.

V o Vyšnej Sitnici dňa 05.10.2020
podpis žiadateľa (pečiatka)

SUHLAS DOTKNUTEJ OSOBY
Poskytujem súhlas ako dotknutá osoba v súlade s ustanoveniami zákona č.18/2018 Z.z o ochrane
osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov pre Obec Ruská Poruba so spracovaním
svojich osobných údajov v rozsahu: titul, meno, priezvisko, adresa trvalého bydliska (príp. adresa
prechodného bydliska) na vymedzený účel správneho konania uvedeného v tejto žiadosti po dobu
trvania tohto správneho konania a dobu archivácie spisového materiálu.

.....................................................
podpis dotknutej osoby

