Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín
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 o ochrane prírody a krajiny

Registračné číslo:

Číslo spisu:

Dátum
registrácie:

Údaje o povoľovateľovi: Obecný úrad

Čierne Pole 16
079 01
Údaje o žiadateľovi:
Meno

Priezvisko

Adresa, Ulica, Čislo

Titul

Obec/Mesto

Email

PSČ

Telefón

Žiadam o vydanie súhlasu na výrub týchto drevín:
Druh dreviny:

Počet:

Obvod
kmeňa v cm:

Plošná
výmera:

Stav:

Druh dreviny:

Počet:

Obvod
kmeňa v cm:

Plošná
výmera:

Stav:

Druh dreviny:

Počet:

Obvod
kmeňa v cm:

Plošná
výmera:

Stav:

Údaje o pozemku na ktorom drevina rastie:
Katastrálne územie:
Parcelné číslo:
Druh pozemku:
Vlastník pozemku:
Predpokladaný
termín výrubu:
Odôvodnenie žiadosti:

V Čiernom Poli, dňa:

Podpis vlastníka pozemku: .............................................

Stanovisko obecného úradu:
S výrubom drevín:

Správny poplatok
uhradený dňa:

V Čiernom Poli, dňa:

Odôvodnenie:

Číslo dokladu:

Podpis starostu obce: ..................................................

Pokyny na vybavenie:
Vyplnenú žiadosť je potrebné podať na OcÚ v Čiernom Poli buď osobne, alebo zaslať mailom na adresu ciernepole@centrum.sk.
Požadované údaje a doklady
- parcelné číslo, katastrálne územie a druh pozemku na ktorom drevina rastie,
- situačný snímok podľa katastrálnej mapy alebo iný doklad umožňujúci identifikáciu dreviny v území so zakreslením drevín, ktorých výrub sa požaduje
- doklad preukazujúci vlastnícke alebo iné právo k pozemku, na ktorom drevina rastie, ak žiadateľ nie je vlastníkom pozemku vyžaduje sa písomný súhlas vlastníka
pozemku, prípadne všetkých spoluvlastníkov pozemku.
- špecifikácia drevín, ktoré sa majú vyrúbať, t.j. druh, počet, u stromov obvod kmeňa meraný vo výške 130 cm nad zemou alebo tesne pod miestom rozkonárenia, ak túto
výšku nedosahuje, v prípade krov výmera porastu, zdravotný stav drevín
- odôvodnenie žiadosti

Poplatky:
V zmysle zák. č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch, podanie žiadosti o udelenie súhlasu na výrub drevín je spoplatnené úhradou správneho poplatku:
1. fyzická osoba ......................................................................................................10,00 €
2. právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na podnikanie........................ 30,00 €
Správny poplatok je splatný pri podaní žiadost.
V prípade vydania súhlasu na výrub drevín, stanoví Obec Čierne Pole v rozhodnutí podmienky výrubu a prípadnú náhradnú výsadbu za vyrúbané stromy. Rozhodnutie
bude doručné žiadateľovi, resp. osobám, ktoré sú rozhodnutím dotknuté.

U P O Z O R NE N I E:
Výrub drevín je podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny možné vykonať až po doručení písomného
vyjadrenia Obecného úradu v Čiernom Poli !!!
Kontaktná osoba
JUDr. Branislav SIJKA
starosta obce
Obecný úrad
Čierne Pole 16
079 01
Telefón: 0908 976 084
Email: ciernepole@centrum.sk

