Obec Ratkovské Bystré

Požadované náležitosti na výrub drevín
Podľa §17 ods. 7vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR č. 24/2003 Z.z. zákon č.
543/2002 Z.z.
1. meno, priezvisko a trvalý pobyt alebo obchodné meno, sídlo alebo miesto
podnikania žiadateľa
2. katastrálne územie, parcelné číslo a druh pozemku, na ktorom drevina rastie, a kópiu
katastrálnej mapy alebo iný doklad umožňujúci identifikáciu dreviny v teréne ( list
vlastníctva nie starší ako 3 mesiace , stačí informatívny )
3. súhlas vlastníka, správcu prípadne nájomcu pozemku na ktorom drevina rastie, ak
žiadateľ nie je jeho vlastníkom (správcom, nájomcom).
4. špecifikáciu dreviny, ktorá sa má vyrúbať, najmä jej druh, počet, zdravotný stav,
obvod kmeňa meraný vo výške 130 cm nad zemou alebo tesne pod miestom jeho
rozkonárenia, ak túto výšku nedosahuje, alebo výmeru krovitého porastu nad 10m2.
5. odôvodnenie porastu.
6. správny poplatok fyzické osoby:
10.- €
podnikatelia, právnické osoby:
100.- €

Podmienky výrubu:
506/2013 Z.z. ZÁKON z 29. novembra 2013, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 543/2002
Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a
dopĺňajú niektoré zákony
§ 47

(1) Zakazuje sa poškodzovať a ničiť dreviny.
(2) Vlastník (správca, nájomca) pozemku, na ktorom sa nachádza drevina, je povinný sa o ňu
starať, najmä ju ošetrovať a udržiavať. Pri poškodení alebo výskyte nákazy dreviny
chorobami môže orgán ochrany prírody uložiť vlastníkovi (správcovi, nájomcovi) pozemku
vykonať nevyhnutné opatrenia na jej ozdravenie alebo rozhodnúť o jej vyrúbaní.
(3) Na výrub dreviny sa vyžaduje súhlas orgánu ochrany prírody, ak tento zákon
neustanovuje inak. Súhlas na výrub dreviny sa môže v odôvodnených prípadoch vydať
len po posúdení ekologických a estetických funkcií dreviny a vplyvov na zdravie človeka
a so súhlasom vlastníka alebo správcu, prípadne nájomcu, ak mu takéto oprávnenie
vyplýva z nájomnej zmluvy, pozemku, na ktorom drevina rastie, ak žiadateľom nie je
jeho vlastník (správca, nájomca) a po vyznačení dreviny určenej na výrub.
V § 47 odsek 4 znie:
"(4) Súhlas na výrub dreviny sa nevyžaduje
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a) za hranicami zastavaného územia obce na stromy s obvodom kmeňa do 80 cm,
meraným vo výške 130 cm nad zemou, a súvislé krovité porasty s výmerou do 20 m2,
b) v rámci zastavaného územia obce na stromy s obvodom kmeňa do 40 cm, meraným
vo výške 130 cm nad zemou, a súvislé krovité porasty s výmerou do 10 m2,
c) na dreviny rastúce v ovocných sadoch alebo záhradách, 76a)
d) pri bezprostrednom ohrození zdravia alebo života človeka alebo pri bezprostrednej
hrozbe vzniku značnej škody77) na majetku,
e) ak povinnosť výrubu vyplýva z osobitných predpisov, 78)
f) ak orgán ochrany prírody vopred písomne určí, že výrub je preukázateľne nevyhnutný na
zabezpečenie starostlivosti o osobitne chránenú časť prírody a krajiny; v tomto prípade výrub
zabezpečí organizácia ochrany prírody po dohode s vlastníkom pozemku, na ktorom sa
drevina nachádza,
g) na dreviny inváznych druhov podľa § 7b ods. 2,
h) na porasty rýchlorastúcich drevín založené na poľnohospodárskej pôde v súlade s
osobitným predpisom78a) a plantáže vianočných stromčekov a iných okrasných drevín,
i) ak sa výrub dreviny vykonáva v súvislosti so zásahom do biotopu európskeho významu
alebo biotopu národného významu, na ktorý sa vyžaduje súhlas podľa § 6 ods. 2.".
Poznámky pod čiarou k odkazom 76a, 77, 78 a 78a znejú:
"76a) Príloha č. 1 k vyhláške Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č.
461/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z.
z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam
(katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov.
Príloha č. 8 k vyhláške Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 508/2004 Z.
z., ktorou sa vykonáva § 27 zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní
poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a
kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov v znení zákona č. 59/2013 Z. z.
77) § 125 ods. 1 Trestného zákona.
78) Napríklad zákon č. 135/1961 Zb. v znení neskorších predpisov, zákon č. 143/1998 Z. z. v
znení neskorších predpisov, zákon č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných
kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových
odvetviach v znení neskorších predpisov, zákon č. 364/2004 Z. z. v znení neskorších
predpisov, zákon č. 513/2009 Z. z., zákon č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami v znení
zákona č. 180/2013 Z. z., zákon č. 351/2011 o elektronických komunikáciách v znení
neskorších predpisov, zákon č. 405/2011 Z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti v znení
neskorších predpisov, zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov.
78a) § 18a zákona č. 220/2004 Z. z. v znení zákona č. 57/2013 Z. z.".
60. V § 47 ods. 5 sa slová "odseku 4 písm. a)" nahrádzajú slovami "odseku 4 písm. a) a b)".
61. V § 47 ods. 6 sa slová "písm. b) a c)" nahrádzajú slovami "písm. d)".
62. V § 47 odseky 7 a 8 znejú:
"(7) Ten, kto chce z dôvodu uvedeného v odseku 4 písm. e) vyrúbať drevinu, je povinný túto
skutočnosť pred plánovaným vykonaním výrubu písomne oznámiť orgánu ochrany prírody.
Orgán ochrany prírody je povinný do 15 pracovných dní od doručenia oznámenia
a) vydať stanovisko, že oznámeným výrubom nie sú dotknuté záujmy ochrany prírody a
krajiny a výrub sa môže uskutočniť, alebo
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b) rozhodnúť o určení podrobnejších podmienok vykonania výrubu, alebo rozhodnúť o jeho
obmedzení alebo zákaze, ak je v rozpore s požiadavkami na ochranu prírody a krajiny.
(8) Výrub dreviny podľa odsekov 3 a 7 možno vykonať len po vyznačení výrubu dreviny a po
vydaní stanoviska podľa odseku 7 písm. a) alebo právoplatnosti rozhodnutia podľa odseku 3 a
odseku 7 písm. b), ktorými je vykonávateľ výrubu povinný sa na požiadanie preukázať.".
63. V § 47 ods. 10 sa slová " o vyznačovaní drevín určených na výrub" nahrádzajú slovami
"spôsob vyznačovania výrubu drevín".

Podľa §17 ods. 7vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR č. 24/2003 Z.z. zákon č.
543/2002 Z.z
§ 17 ods.9
Výrub dreviny uskutočniť najmä v období vegetačného pokoja
ods. 10
odôvodneným prípadom na vydanie súhlasu na výrub drevín je najmä preukázanie
- zlého zdravotného stavu dreviny, z ktorého hľadiska má drevina malú
pravdepodobnosť prežitia.
- nevhodných hygienických podmienok v bytových a nebytových priestoroch alebo
- narušenia stability stavby koreňovým systémom dreviny.
ods. 12
Stromy určené na výrub, ktoré rastú mimo zastavaného územia obce, sa na kmeni vo
výške 130cm nad zemou vyznačia zreteľným odtlačkom ciachy vyhotovenej podľa prílohy
v ostatných prípadoch sa vyznačia jednotlivo nezmazateľným farebným znakom kruhového
tvaru s priemerom 5cm na kmeni vo výške 130cm nad zemou a na koreňovom nábehu.
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