Mesto Hurbanovo
Ul. Komárňanská č. 91, 94701 Hurbanovo
Žiadosť
o vydanie súhlasu na výrub dreviny 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 č. 543/2002 Z. z.
o ochrane prírody a krajiny

A/ Údaje o žiadateľovi
Meno a priezvisko /názov/ obchodné meno:
Trvalý pobyt /sídlo/ miesto podnikania:

B 1/ Údaje o pozemku, na ktorom drevina rastie
Katastrálne územie:
Parcelné číslo:
Druh pozemku:
Príloha: kópia katastrálnej mapy alebo iný doklad umožňujúci identifikáciu dreviny v teréne (vyznačte ×)
Áno
Nie

C 1/ 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)
Stanovisko vlastníka /správcu /nájomcu:

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

1/ Doklady podľa písmena B/ a C/ sa nevyžadujú, ak ide o žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny z dôvodu
umiestnenia líniovej stavby, na ktorej účely možno pozemky vyvlastniť. K žiadosti sa pripojí výkres z projektovej
dokumentácie stavby, ktorý obsahuje presný opis trasy líniovej stavby v mierke najmenej 1 : 50 000 alebo 1 : 10 000
s vyznačením lokality, kde drevina rastie.

D/ Špecifikácia dreviny, ktorá sa má vyrúbať
Stromy (v prípade nedostatku miesta uveďte špecifikáciu dreviny na osobitnej prílohe)
Druh dreviny

Počet

Obvod kmeňa
d1,3

Zdravotný stav

Krovité porasty (v prípade nedostatku miesta uveďte špecifikáciu dreviny na osobitnej prílohe)
Druh dreviny

Plošná výmera krovitých porastov, zdravotný stav krov

E/ Odôvodnenie žiadosti

F/ Správny poplatok uhradený (vyznačte ×):
6,50 euro – fyzický osoba
66,0 euro – fyzická osoba - podnikateľ alebo právnická osoba
prevodom z účtu v banke
poštovým poukazom na účet obce
v hotovosti do pokladnice obce
na žiadateľa sa vzťahuje oslobodenie podľa § 4 alebo položky 160 zákona NR SR č. 145/1995 Z. z.

V Hurbanove, dňa
podpis žiadateľa (pečiatka)

ČASŤ B
Spoločenská hodnota drevín
Spoločenská hodnota drevín sa vyjadruje v eurách.
I. skupina – polovždyzelené a vždyzelené listnaté dreviny.
II. skupina – ihličnaté dreviny.
III. skupina – listnaté opadavé dreviny.
Stromy
Výška v cm do 50 51 - 100 101 - 200 nad 200
I. skupina 9,95 19,91 39,83 66,38
II. skupina 9,95 19,91 33,19 49,79
III. skupina 6,63 13,27 33,19 49,79
Obvod kmeňa
v cm
11 - 12 13 - 14 15 - 16 17 - 20 21 - 25 26 - 30
I. skupina 82,95 99,58 116,17 199,16 298,74 365,13
II. skupina 66,38 99,58 116,17 165,97 215,76 232,35
III. skupina 66,38 82,95 99,58 132,77 149,37 165,97
Obvod kmeňa
v cm
31 - 35 36 - 40 41 - 45 46 - 50 51 - 60 61 - 70
I. skupina 464,71 597,49 697,07 796,65 995,81 1194,98
II. skupina 265,55 331,93 398,33 497,90 597,49 697,07
III. skupina 199,16 232,35 298,74 365,13 431,52 497,90
Obvod kmeňa
v cm
71 - 80 81 - 90 91 - 100 101 - 110 111 - 120 121 - 130
I. skupina 1394,14 1659,69 1991,63 2323,57 2655,51
II. skupina 796,65 896,23 995,81 1095,39 1194,98 1294,56
III. skupina 564,29 663,87 763,46 863,04 962,62 1062,20
Obvod kmeňa
v cm
131-160 161-190 191-220 221-250 251-280 281-310
I. skupina
II. skupina 1493,72 1692,89 1892,05 2091,21 2290,38 2489,54
III. skupina 1161,78 1294,56 1493,72 1692,89 1925,24 2124,41
Obvod kmeňa
v cm
311-360 361-410 411-450 451-500 nad 500
I. skupina
II. skupina 2721,90 2954,25 3153,42 3983,27 5311,02
III. skupina 2323,57 2522,73 2854,67 3319,39 3983,27

Kry a krovité porasty
Plošný priemet krov a krovitých porastov v m2
Skupina Výška v cm do 2 do 5 do 10 za každých ďalších 5 m2
do 30
6,59 49,79 82,95
49,79
I. skupina do 100 19,91 66,38 132,77
66,38
do 150 23,23 99,58 199,16
82,95
do 9,95 26,55 149,37 265,55
116,17
nad 9,95 33,19 215,76 365,13
149,37
do 30
4,97 26,55 49,79
26,55
II. skupina do 100 8,29 39,83 82,95
39,83
do 150 11,61 66,38 132,77
66,38
do 9,95 4,93 99,58 199,16
82,95
nad 9,95 19,91 149,37 265,55
116,17
do 30
3,31 19,91 33,19
16,59
III. skupina do 100 4,97 33,19 66,38
33,19
do 150 6,63 53,11 99,58
49,79
do 9,95 8,29 79,66 132,77
66,38
nad 9,95 13,27 116,17 199,16
82,95
Liany
Skupina Obvod kmienka Výška (dĺžka) kmienka v m
v cm
do 1 do 3 do 5 do 8 nad 8
I. skupina
a
III. skupina

do 3

3,31 4,97 6,63 9,95 16,59

do 5

4,97 6,63 9,95 19,91 33,19

do 10

6,63 9,95 16,59 33,19 49,79

do 20

9,95 16,59 23,23 43,15 66,38

nad 20

16,59 23,23 33,19 56,43 82,95

.
Príloha č. 34 k vyhláške č. 24/2003 Z. z.
PREPOČET HODNÔT NAMERANÝCH NA PNI
Hodnoty obvodu drevín nameraného na pni sa prepočítavajú na obvod kmeňa vo výške 130 cm
nad zemou po-dľa vzorca
Ok130 = Op - (130 - Vp) . Op / 1 000,
kde Ok130 - redukovaný obvod kmeňa v mernej výške 130 cm (v cm),
Op - obvod pňa (v cm),
Vp - výška pňa (v cm),
130 - konštanta,
1 000 - konštanta.

Príloha č. 35 k vyhláške č. 24/2003 Z. z.
PRIRÁŽKOVÝ INDEX
Spoločenská hodnota drevín sa upravuje prirážkovým indexom takto:
Index Charakteristika drevín
a)

0–
0,4

- ak je drevina odumretá

b) 0,4

- ak je drevina poškodená alebo je iným spôsobom znížená jej fyziologická hodnota v
rozpätí nad 60 % (ťažké poškodenie)

c) 0,6

- ak je jednoznačne preukázaný nepriaznivý vplyv dreviny na statiku objektov a budov
alebo drevín a ohrozenie prevádzkyschopnosti inžinierskych sietí, zatienenie nad
hodnoty povolené normami a spôsobenie nadmernej vlhkosti obytných a iných
objektov
- ak je drevina poškodená alebo je iným spôsobom znížená jej fyziologická hodnota v
rozpätí 26 - 60 % (stredné poškodenie)

d) 0,8

- ak ide o drevinu z náletu alebo výmladkov a ak jej výskyt nie je v súlade s
využívaním konkrétnej plochy územia
- ak je drevina poškodená alebo je iným spôsobom znížená jej fyziologická hodnota v
rozpätí 11 - 25 % (slabé poškodenie)

e) 0,9

- ak ide o krátkoveké dreviny

f) 1,1

- ak ide o dlhoveké dreviny

g) 1,2

- ak je vek stromu vyšší ako 100 rokov
- ak ide o dreviny v okolí priemyselných, poľnohospodárskych a iných hospodárskych
objektov
- ak rastú v špecifických objektoch, ako sú areály škôl, zdravotnícke zariadenia,
vyhradené areály cintorínov, religiózne objekty a pietne miesta

h) 1,3

- ak ide o dreviny v brehových porastoch, vo vetrolamoch, v opustených ťažobných
priestoroch vrátane háld, výsypiek a odvalov a o dreviny pramenísk a rašelinísk

i) 1,4

- ak ide o dreviny v parkoch, verejných sadoch a záhradách, v stromoradiach alebo ak
sú súčasťou historických jadier miest a centrálnych mestských zón

j) 1,5

- ak rastú v botanických a zoologických záhradách, arborétach, historických parkoch,
okrem prípadov uvedených v písmene h), v priestoroch kúpeľov a liečebných zariadení
a ak nie sú vyhlásené za chránené územia
- ak predstavujú taxóny a taxonoidy (druhy a ich premenlivé formy) guľovitého,
previsnutého a vertikálneho tvaru a taxóny s odlišnosťou v tvare a farbe listov a farbe
kvetov, alebo vzácne z hľadiska introdukcie, pomaly rastúce a zakrslé, alebo
taxonomicky a geograficky vzácne
- ak rastú v chránenej krajinnej oblasti a v ochrannom pásme s druhým stupňom
ochrany

k) 2,0

- ak rastú v národnom parku a v ochrannom pásme s tretím stupňom ochrany

l) 2,5

- ak rastú v chránenom areáli, prírodnej rezervácii, prírodnej pamiatke, chránenom
krajinnom prvku, chránenom vtáčom území a v ochrannom pásme so štvrtým stupňom
ochrany

m) 3,0

- ak sú vyhlásené za chránený strom
- ak rastú v národnej prírodnej rezervácii a v národnej prírodnej pamiatke

