
Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny (drevín) 

na území Mestskej časti Bratislava-Karlova Ves 

podľa § 47 ods. 3 zákona č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny 

v platnom znení 
 

 

Mestská časť Bratislava–Karlova Ves 

Námestie Sv. Františka 8 

842 62  Bratislava  

 

 

Žiadateľ: 
meno a priezvisko *: 
obchodné meno   **: 

 

adresa trvalého 

bydliska, sídlo a PSČ: 
 

telefón:  e-mail: 

Zastúpený: (ak je žiadateľ v zastúpení, povinná príloha splnomocnenie) 

meno a priezvisko *: 
obchodné meno   **: 

 

adresa trvalého 

bydliska, sídlo a PSČ: 
 

telefón:  e-mail: 

* (fyzická osoba – nepodnikateľ) ** (právnická osoba, FO – podnikateľ) 

Umiestnenie dreviny 

katastrálne územie :  

parcelné číslo 

registra „C“: 
 

druh pozemku :  

predpokladaný termín výrubu:  

odôvodnenie 

žiadosti : 

 

Pozn.: Odôvodneným prípadom na vydanie súhlasu na výrub dreviny je najmä preukázanie 

a) zlého zdravotného stavu dreviny, z ktorého hľadiska má drevina malú pravdepodobnosť prežitia, 

b) nevhodných hygienických podmienok v bytových a nebytových priestoroch alebo 

c) narušenia stability stavby koreňovým systémom dreviny. 

(§ 17 ods. 11 vyhlášky  č. 24/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o ochrane prírody a krajiny) 

Špecifikácia drevín *** 

p.č. druh dreviny : 

obvod kmeňa 

/plošná 

výmera **** 

zdravotný stav : 

    

    

    



    

    

    

    

*** ak je drevín viac, uviesť špecifikáciu v samostatnej prílohe 

**** Obvod kmeňa sa meria vo výške 130 cm nad zemou, alebo pod rozkonárením, ak sa nachádza 

nižšie; plošná výmera sa meria v prípade krovitých porastov 

 

 

Prílohy: 

 

• kópiu katastrálnej mapy alebo iný doklad umožňujúci identifikáciu dreviny v teréne so zakreslením 

drevín, ktorých sa žiadosť o výrub týka 

• súhlas vlastníka, správcu, prípadne nájomcu pozemku, na ktorom drevina rastie, ak žiadateľ nie je 

jeho vlastníkom (správcom, nájomcom, ak mu takéto oprávnenie vyplýva z nájomnej zmluvy) 

• splnomocnenie na zastupovanie v správnom konaní (ak je žiadateľ v zastúpení) 

• doklad o zaplatení správneho poplatku priamym zaplatením do pokladne Miestneho úradu 

Mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, alebo prevodom na účet číslo  

SK 19 5600  0000 001804143001, variabilný symbol 221004108. 

             fyzická osoba 10,00 € 
             právnická osoba 100,00 € 
 

Podnikatelia a právnické osoby aj: 

 

• dendrologický posudok k lokalite podľa § 3 ods. 3,4 a 5 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody 

a krajiny, 

• projektovú dokumentáciu k činnosti, ak to vyžaduje § 3 ods. 3,4 a 5 zákona č. 543/2002 Z. z. o 

ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. 

 

 

 

 

 

V Bratislave,  

 

 

dňa:   

 
meno a priezvisko (paličkovým písmom) 

a podpis žiadateľa 

 

 

 

Vaše osobné údaje spracúvame len na základe zákonných podmienok (právneho základu - oprávnenia na spracúvanie osobných 

údajov), ktorý vyplýva z Nariadenia, Zákona o ochrane osobných údajov alebo iných osobitných predpisov. Bližšie informácie 

získate na našom webovom sídle https://www.karlovaves.sk/rychle-odkazy/ochrana_osobnych_udajov/ alebo nás kontaktujte na 

e-mail: zodpovednaosoba@karlovaves.sk. 

https://www.karlovaves.sk/rychle-odkazy/ochrana_osobnych_udajov/
mailto:zodpovednaosoba@karlovaves.sk

