
Žiadosť na vydanie súhlasu na výrub 
dreviny/drevín
podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny a vyhlášky MŽP SR č. 170/2021 Z.z., 
ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny (ďalej len zákon)  

A/  Údaje o žiadateľovi 
Meno a priezvisko: ............................................................................................................................ 
(názov/ obchodné meno) 

Adresa trvalého bydliska: .................................................................................................................. 
(sídlo/ miesto podnikania) 

Telefónny kontakt: ............................................... Email: .................................................................. 
(uvádzajte v záujme efektívnej komunikácie s úradom) 

B*/  Údaje o pozemku, na ktorom drevina rastie 
Katastrálne územie: ........................................................................................................................... 

Parcelné číslo: ................................... Druh pozemku: ...................................................................... 

! UPOZORNENIE: ak je dôvodom výrubu drevín umiestnenie novostavby, prístavby alebo
celý súbor  stavebných objektov predloží žiadateľ k žiadosti záväzné stanovisko Mesta Nitry
k predmetnému investičnému zámeru za účelom  posúdenia súladu investičného zámeru s
platným územným plánom Mesta Nitry. Ak je súčasťou stavebného konania územné
rozhodnutie je potrebné doložiť právoplatné územné rozhodnutie k predmetnej stavbe.

Príloha: -   pri investičných akciách, inventarizácia drevín s vyčíslením spoločenskej hodnoty drevín 
v súlade s Vyhláškou MŽP SR č.170/2021 Z.z. , návrh náhradnej výsadby – „projekt 
sadových úprav“.  

- pri individuálnych výruboch pridať návrh náhradnej výsadby do výšky spoločenskej
hodnoty v súlade s Vyhláškou MŽP SR č.170/2021 Z.z.

C*/   Súhlas vlastníka, správcu, nájomcu pozemku, na ktorom drevina rastie, ak žiadateľ nie 
je jeho vlastníkom (správcom, nájomcom) 

Stanovisko vlastníka /správcu /nájomcu:  

  .................................................... 
 podpis a pečiatka 



*/ 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/ Názov, špecifikácia dreviny, ktorá sa navrhuje vyrúbať 

  Stromy (v prípade nedostatku miesta uveďte špecifikáciu dreviny na osobitnej prílohe)

 Druh   Počet 
  (ks) 

Obvod kmeňa v cm  
vo výške 1,3 m od 
zeme  

Zdravotný stav  
(dobrý – zhoršený – zlý) 

  Krovité porasty (v prípade nedostatku miesta uveďte špecifikáciu dreviny na osobitnej prílohe) 
 Druh Plošná výmera krovitých porastov (m2), zdravotný stav krov 

E/ Odôvodnenie žiadosti na výrub 



F/ Spôsob úhrady správneho poplatku za žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín: 
☐ prevodom z účtu v banke
☐ poštovým poukazom na účet Mesta Nitra

  Pre vyššie uvedené možnosti úhrady použite bankové spojenie: 
 číslo účtu: SK0409000000005028001139 
 (SLSP, a.s.)  
 konštantný symbol:  0558  
 variabilný symbol:  2210042218  

☐ v hotovosti do pokladnice Mesta Nitra
☐ na žiadateľa sa vzťahuje oslobodenie podľa § 4 alebo položky 160 zákona NR SR č.

145/1995 Z. z.

Výška správneho poplatku podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení 
neskorších zmien,  položky 160 sadzobníka správnych poplatkov :  
- fyzická osoba – 10 €
- právnická a fyzická osoba oprávnená na podnikanie, ktorej predmet činnosti súvisí so žiadosťou

– 100  €

V Nitre, dňa: ...........................  ............................................. 
 podpis žiadateľa, pečiatka 



 
Poskytnuté osobné údaje budú spracované len za účelom vybavenia Vašej žiadosti v súlade s 
Nariadením Európskeho parlamentu a Rady č.2016/679  o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní 
osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákonom č.18/2018 Z. z. o ochrane 
osobných údajov. Osobné údaje môžu byť poskytnuté orgánom štátnej moci, kontrolným orgánom 
za účelom kontroly z ich strany a prípadne iným príjemcom, ak to povaha žiadosti vyžaduje. 
Osobné údaje nebudú poskytnuté do tretích krajín. Po vybavení žiadosti budú osobné údaje 
a žiadosť archivované v súlade s registratúrnym plánom mesta. Môžete od nás požadovať prístup 
k Vašim osobným údajom, máte právo na ich opravu, právo namietať proti spracúvaniu. Ak sa 
domnievate, že Vaše osobné údaje sú spracúvané nespravodlivo alebo nezákonne, môžete podať 
sťažnosť na dozorný orgán ako aj právo podať návrh na začatie konania dozornému orgánu ktorým 
je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27. 
Predmetné práva si môžete uplatniť  písomne doručením žiadosti na adresu: Štefánikova tr.60, 
Nitra, osobne do podateľne  alebo elektronicky na email podatelna@msunitra.sk. Kontakt na osobu 
zodpovednú za ochranu osobných údajov: zodpovednaosoba@somi.sk. Viac informácií o ochrane 
osobných údajov nájdete na našej webovej stránke – www.nitra.sk.                                                                                             
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