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Navrhovateľ (alebo jeho splnomocnený zástupca): 

meno, priezvisko (názovfirmy):.................................................................................................... 

adresa (sídlo): .............................................................................................. PSČ: ....................... 

kontakt (tel. č., e-mail): ................................................................................................................ 

 

 

 

Obec Korňa 

Obecný úrad č.517 

023 21 Korňa 
 

v ......................... dňa ......................... 

 

 

Vec: Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny podľa zákona č.543/2002 Z.z. o ochrane 

prírody a krajiny a vyhl. MŽP SR č.24/2003 Z.z. 

 

1. meno, priezvisko (názov) a adresu (sídlo) žiadateľa 

meno (názov firmy): ............................................................................................................... 

adresa (sídlo): ......................................................................................................................... 

korešpondenčná adr.: ............................................................................................................. 

meno poverenej osoby: ..................................................................................tel.: ................. 

e-mail: .................................................................................................................................... 

 

splnomocnená organizácia/osoba 

meno (názov firmy): ............................................................................................................... 

adresa (sídlo): ......................................................................................................................... 

korešpondenčná adr.: .............................................................................................................. 

meno poverenej osoby: ..................................................................................tel.: .................. 

     e-mail: ..................................................................................................................................... 

 

2. Údaje o pozemku, na ktorom drevina rastie 

 

katastrálne územie : ................................................................................................................          

parcela  C KN č. : ................................................................................................................... 

druh pozemku : ....................................................................................................................... 

 

3. Súhlas vlastníka, správcu, prípade nájomcu (ak mu takéto oprávnenie vyplýva z nájomnej  

zmluvy) pozemku, na ktorom drevina rastie, ak žiadateľ nie je jeho vlastníkom  

 

Stanovisko vlastníka:................................................................................................................ 

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

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

 

4. Špecifikácia dreviny, ktorá sa má vyrúbať  

     

 S t r o m y 

Druh dreviny 

 

 

počet 

 

 

obvod  kmeňa 

vo výške 130 cm 

nad zemou 

zdravotný stav 
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     Krovité porasty 
Druh dreviny 

 

plošná výmera 

krovitých 

porastov 

zdravotný stav 

 

   

 

5. Odôvodnenie žiadosti 

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

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

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

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

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

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

 

 

Žiadateľ ako dotknutá osoba berie na vedomie, že Obec Korňa, ako prevádzkovateľ spracúva 

osobné údaje v zmysle  zákona č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny a vyhl. MŽP SR 

č.24/2003 Z.z., zákona č. 71/1976 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov. 

Spracúvanie sa vykonáva v súlade s nariadením č. 679/2016 o ochrane fyzických osôb 

pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákona č. 18/2018 Z. z. 

o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Osobné údaje sa 

poskytujú len v prípade plnenia povinností v zákonom stanovených prípadoch orgánom 

verejnej moci, prípadne iným orgánom podľa osobitných zákonov. Osobné údaje sa 

uchovávajú po dobu stanovenú v registratúrnom pláne prevádzkovateľa vedeného podľa 

osobitného zákona. Poskytnutie osobných údajov je zákonnou povinnosťou. Neposkytnutie 

osobných údajov má za následok nemožnosť plnenia zákonnej povinnosti. 

„Osobné údaje dotknutých osôb sa spracúvajú v súlade s NARIADENÍM EURÓPSKEHO PARLAMENTU A 

RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o 

voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane 

údajov) a so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

 

Informácie o spracúvaní osobných údajov prevádzkovateľom sú vám plne k dispozícii na webovom sídle 

www.osobnyudaj.sk/informovanie, ako aj vo fyzickej podobe v sídle a na všetkých kontaktných miestach 

prevádzkovateľa. 

http://www.osobnyudaj.sk/informovanie
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VYHLÁSENIE:  

Vyhlasujem, že údaje uvedené v žiadosti sú pravdivé. 

 

 

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

 meno a podpis navrhovateľa 

 (štatutárneho zástupcu) 

 (odtlačok pečiatky) 

          

Prílohy k žiadosti: 
List vlastníctva  

Snímok z katastrálnej mapy 

 

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny  sa podáva písomne. 

 

Pri podávaní žiadosti je potrebné zaplatiť správny poplatok v zmysle zákona č. 145/1995 Z. z. 

o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov. Platba kolkom nie je možná. 

 

Doklad o zaplatení správneho poplatku musí byť súčasťou žiadosti. 

 

Položka 160  

fyzická osoba                       10 eur 

právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na podnikanie, ktorej predmet činnosti súvisí 

s podanou žiadosťou         100 eur 

 

Oslobodenie 

1. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodené múzeá s prírodovedným zameraním a 

verejné vysoké školy. 

2. Od poplatku za podanie žiadosti na vydanie súhlasu na prieskum a výskum osobitne 

chránených častí prírody a krajiny a od poplatku za podanie žiadosti na činnosť súvisiacu 

s vykonávaním výskumu a prieskumu sú oslobodení žiaci a študenti stredných škôl a 

vysokých škôl po predložení potvrdenia o návšteve školy, ak vykonávajú výskum a prieskum 

osobitne chránených častí prírody a krajiny v záujme ochrany prírody a krajiny. 

3. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení žiadatelia, ak nimi podaná žiadosť súvisí 

s odstraňovaním stromov a krov v ochranných pásmach podľa osobitných predpisov. 

 

 


