
Adresát:

M e s t o   R o ž ň a v a
Šafárikova 29
048 01 Rožňava

VEC: 
Ž i     a     d o     s ť     o vydanie súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo lesa a na území mesta podľa § 47 zákona   
NR SR  č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v     znení neskorších prepisov   

1. Žiadateľ  /meno,  priezvisko,  v prípade  právnických  osôb  a  fyzických  osôb  oprávnených  na  podnikanie 
obchodné meno, meno priezvisko štatutárneho zástupcu, IČO, tel. číslo/:

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

.....................................................................................................................................................................
2. Trvalý pobyt žiadateľa / sídlo firmy (vrátane PSČ):

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

3. V prípade PO a FO oprávnenej na podnikanie uvedie, či predmet podnik. činnosti súvisí s podanou žiadosťou 
áno nie

4. Špecifikácia drevín, ktoré sa majú vyrúbať:
Tabuľka č. 1

Číslo 
drevin

y
Druh dreviny

Obvod kmeňa 
v cm 1/ 
výmera 

krovitého 
porastu v m2

Popis zdravotného stavu 
dreviny

Odôvodnenie žiadosti 
o výrub dreviny

5. Špecifikácia pozemku, na ktorom drevina rastie:

1 meraný vo výške 130 cm nad zemou alebo tesne pod miestom rozkonárenia, ak túto výšku nedosahuje 



           Tabuľka č. 2

Číslo 
dreviny – 

ako
 v Tabuľke 

č. 1

Parcelné číslo 
pozemku

KN -  E, C

Katastrálne 
územie

k. ú.

Druh pozemku

Príslušnosť 
k zastavanému 

územiu
1 - zastavané 

územie,  2 - mimo 
zastavaného 

územia

Popis lokality 
Vlastník/
správca/
nájomca

6. Predpokladaný termín realizácie výrubu ......./......../...............

7. Návrh  náhradnej  výsadby za  prípadný výrub  (na  pozemku nachádzajúcom sa  v katastrálnom území, 
ktorého sa žiadosť týka):

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

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

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

V Rožňave, ....../......./20......                                                                             ............................................
podpis, pečiatka

Príloha2: 
1. Situačný  náčrt –  záujmové  dreviny  zakreslené  napríklad  do  kópie  z  katastrálnej  mapy,  čo  umožní  

identifikáciu dreviny v teréne 
2. Doklad preukazujúci  vlastníctvo alebo iný právny stav k pozemku,  na ktorom drevina rastie 

(napríklad listy vlastníctva – LV) 
3. 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)
4. Správny poplatok – v prípade FO 10 €, v prípade PO alebo FO oprávnenej na podnikanie, ktorej predmet 

činnosti súvisí s podanou žiadosťou 100 €  – splatný do pokladne MsÚ pri podaní žiadosti, resp. na účet MsÚ 
v Rožňave, č. ú. 27228 582/0200 (IBAN: SK 40 0200 0000 0000 2722 8582) - nie v kolkových známkach !!!

2 v prípade, že dôvod výrubu je umiestnenie líniovej stavby – viď. ustanovenie § 17 ods. 9 vyhlášky MŽP SR    
č. 24/2003 Z. z.   
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