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Foto: Častým dôvodom žiadosti o výrub sú stromy nevhodne  

vysadené v tesnej blízkosti domov 

 

Tienenie obydlia ani prítomnosť alergénov nie sú dôvody na okamžitý výrub drevín. 

Žiadosť o výrub drevín je opodstatnená len v prípade, ak drevina neplní svoje 

ekologické a estetické funkcie. Upozorňujú na to odborníci v oblasti starostlivosti o 

stromy a ďalšiu zeleň v Karlovej Vsi. 

 

„Zamestnanci miestneho úradu sa stretávajú s podnetmi obyvateľov, ktorým prekážajú stromy a 

kríky v okolí ich domova. Či už sú nespokojní s polohou stromov alebo s alergénmi, ktoré pri 

kvitnutí produkujú, miestny úrad nemôže uskutočniť ich výrub takpovediac na želanie. Výrubové 

konanie je klasifikované ako klasické správne konanie, pri ktorom sa postupuje podľa zákona o 

ochrane prírody a krajiny,“ upozorňuje Lucia Gašparová z referátu životného prostredia. 

 

Pravidlá sú jasné 

Pod pojmom drevina sa rozumie strom aj krík. Či je potrebné žiadať o výrub, záleží od 

veľkosti dreviny. Ak chcete rezať na súkromnom pozemku, žiadosť je potrebná vtedy, ak má 

strom vo výške 130 cm nad zemou obvod väčší ako 40 centimetrov, alebo ak majú súvislé 

krovité porasty rozlohu nad 10 m2. Ak chcete vyrúbať drevinu na verejnom priestranstve, 

žiadosť treba podať vždy, bez ohľadu na to, o aký typ dreviny ide, nerozhoduje ani jej veľkosť. 



 

O výrub požiadajte miestny úrad 

„Ak chce občan drevinu vyrúbať, musí požiadať mestskú časť formou oficiálnej žiadosti, ktorá je 

na webovej stránke mestskej časti. Za obyvateľov to môže urobiť aj správca ich bytového domu. 

Úrad posúdi, či je žiadosť opodstatnená a ak áno, vydá povolenie na výrub. Zároveň uloží 

žiadateľovi povinnosť náhradnej výsadby,“ informuje Lucia Gašparová. Prioritne sa vyrúbaná 

drevina nahrádza novou, v spoločenskej hodnote vyrúbanej dreviny. V prípade investičnej 

činnosti na podnet žiadateľa sa môže uložiť aj finančná náhrada. O výrub môže požiadať aj 

mestská časť. Nemôže však rozhodnúť sama, okresný úrad pridelí rozhodovaciu 

kompetenciu inému orgánu alebo mestskej časti. 

 

Ak ide o život, zdravie či majetok, rúbe sa hneď 

V prípade bezprostredného ohrozenie zdravia alebo života človeka, alebo pri bezprostrednej 

hrozbe vzniku značnej škody na majetku, napríklad ak ide o celkom suchý strom, ktorý náhle 

vyschol, alebo pri prírodnom živle z dreviny odlomilo konár, prípadne drevinu výrazne 

poškodilo, je možné drevinu vyrúbať bez žiadosti o výrub. Potom treba túto skutočnosť 

oznámiť Okresnému úradu. Neoznámením výrubu Okresnému úradu pácha občan 

priestupok. Za nepovolený výrub drevín mu hrozí pokuta do výšky takmer 10-tisíc eur. 


