…......................................................................................................................................................
Meno a adresa:

OBEC ..........................
alebo
Spoločný obecný úrad
Kollárova 8
917 02 Trnava

Vec: OZNÁMENIE O VÝRUBE
V zmysle § 47 ods.6 zákona č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších
predpisov, Vám touto cestou oznamujeme, že dňa …..............sme vykonali výrub …....ks stromov, ktoré
rástli v k.ú. …..............................................., na pozemku parcelné číslo ….............................................. v
zastavanom /mimo zastavaného územia, vo vlastníctve...............................................................................
…....................................................................................................................................................................
Strom /y/ predstavovali hrozbu bezprostredného ohrozenia zdravia a života, alebo značnú škodu na
majetku, pretože …........................................................................................................................................

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

V..............................dňa: ........................

.............................................................
podpis

Prílohy:
- fotodokumentácia
- kópia z katastrálnej mapy

Vyhláška č. 24/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2003 z. z. o ochrane
prírody a krajiny v znení neskorších predpisov:
§ 17 ods. 12) na obsah oznámenia o vyrúbaní dreviny 10) sa vzťahuje obdobne odsek
10 písm. a), b), d) a e); pod odôvodnením sa rozumie preukázanie splnenia podmienok
na výrub.
Oznámenie o výrube dreviny obsahuje:
( V prípade, že niekto drevinu z rôznych dôvodov už vyrúbal, je potrebné na obec resp.
Spol. obecný úrad zaslať „oznámenie o výrube“, ktoré obsahuje: )
a) meno, priezvisko a trvalý pobyt alebo názov alebo obchodné meno, sídlo alebo
miesto podnikania žiadateľa,
b) katastrálne územie, parcelné číslo pozemku, príslušnosť k zastavanému územiu
obce a druh pozemku, na ktorom drevina rastie, a kópiu katastrálnej mapy alebo iný
doklad umožňujúci identifikáciu dreviny v teréne,
d) špecifikáciu dreviny, ktorá sa má vyrúbať, najmä jej druh – napr. agát biely , počet
– 3 ks, zdravotný stav (napr.: dreviny odumreté z cca 70 - 90%, hrozí pád, ťažisko
drevíny naklonené nad cestu, v kmeňoch dutiny, oslabená statika, vitalita oslabená
činnosťou živočíšnych škodcov...., obvod kmeňa meraný vo výške 130 cm nad
zemou – napr. 185 cm),
e) odôvodnenie žiadosti – napr. : zlý zdr. stav drevín, hrozba pádu konárov
i drevín....+ najlepšie doplniť o fotodokumentáciu stavu pred výrubom i po ňom –
napr. úplne dutý kmeň a pod.

