
 
Mesto Vrbové 

Ul. gen. M. R. Štefánika č. 15/4 

922 03  Vrbové 

 
VEC:  Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov podľa zákona 543/2002 Z. z. o ochrane prírody 
a krajiny v znení neskorších predpisov a vyhlášky MŽP SR č. 24/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 
543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov 
 
Žiadateľ: 
- Meno a priezvisko / obchodné 

meno 
 

- Trvalý pobyt / sídlo  

- Telefón / email kontakt  

- IČO (v prípade právnickej osoby)  

 
Pozemok, na ktorom sa drevina nachádza :  
 

- Katastrálne územie  

- Parcelné číslo  

- Druh pozemku  

 
Špecifikácia dreviny, na ktorú sa vyžaduje súhlas: 
Dreviny 
Druh dreviny Počet kusov Obvod kmeňa meraný 

vo výške  130 cm 
Zdravotný stav 

    

    

    

    

    

 
Kroviny 
Druh dreviny Plošná výmera Výška porastu Zdravotný stav 

    

    

    

 
 
Odôvodnenie žiadosti 
 

    

    

    

 



 
 
 
Súhlas vlastníka, správcu, nájomcu (ak mu takéto oprávnenie vyplýva z nájomnej zmluvy) pozemku, na 
ktorom dreviny rastie, ak žiadateľ nie je vlastníkom predmetného pozemku 
 

    

    

    

 
 

1 Súhlasím so spracúvaním osobných údajov a beriem na vedomie poskytnuté informácie 
v súvislosti so spracovaním osobných údajov 
Svojim podpisom súhlasím  so spracovaním mnou poskytnutých osobných údajov na tomto tlačive a jeho 
prílohách v informačnom systéme prevádzkovateľa: mesto Vrbové, ul. gen. M. R. Štefánika 15/4, 922 03 
Vrbové, IČO: 00 313 190, pre účely evidencie a vydávania povolení na výrub dreviny. Právnym základom 
spracúvania osobných údajov je osobitný zákon a súhlas so spracovaním osobných údajov. Doba 
poskytnutia tohto súhlasu je 10 rokov. Poskytovanie osobných údajov je zákonnou požiadavkou. Som si 
vedomý/á, že takto poskytnutý súhlas som oprávnený/á písomne kedykoľvek odvolať, som si vedomý/á 
práva požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby, o práve na 
opravu osobných údajov, o práve na vymazanie osobných údajov alebo o práve na obmedzenie spracúvania 
osobných údajov, o práve namietať spracúvanie osobných údajov, ako aj o práve na prenosnosť osobných 
údajov a práve podať návrh na začatie konania podľa § 100 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných 
údajov v zmysle vzoru uverejneného na webovom sídle Úradu na ochranu osobných údajov SR. 
Prehlasujem, že údaje o mojej osobe, ktoré som v tomto formulári a v prílohách poskytol/poskytla sú 
pravdivé. Zároveň som bol informovaný o kontaktných údajoch na zodpovedné osoby prevádzkovateľa. 
 
 
 
 
 
V .....................  dňa ......................                                                ................................................................. 

podpis žiadateľa 
Prílohy  (k žiadosti je potrebné priložiť) 

 
 doklad o uhradení správneho poplatku vo výške 10,00 €  (fyzická osoba), 100,00 € (právnická osoba)  

v pokladni MsÚ 
 Správny poplatok je možné uhradiť: 

- prevodom z účtu v banke 
- poštovou poukážkou na účet obce 
- v hotovosti do podkladane mesta 

 
 kópiu katastrálnej mapy  resp.  iný doklad umožňujúci identifikáciu dreviny v teréne  so zakreslením 

stromov, o výrub ktorých sa žiada 
 súhlas vlastníka, správcu, nájomcu (ak mu takéto oprávnenie vyplýva z nájomnej zmluvy) pozemku, 

na ktorom dreviny rastie, ak žiadateľ nie je vlastníkom predmetného pozemku 
 splnomocnenie  ( ak nežiada priamo vlastník) 

 mapa s nákresom novej stavby a dreviny (ak je výrub odôvodnený výstavbou) 

 
 

 
1 Vypĺňa iba fyzická osoba v zmysle § 7 a následne zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších 
predpisov 


