
Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny (drevín) 

na území Mestskej časti Bratislava-Vajnory 

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

neskorších predpisov 
 

 

Mestská časť Bratislava–Vajnory 
 

Roľnícka 109 

831 07  Bratislava  

 

 

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

 

 

 

Žiadateľ: 

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:  

meno, priezvisko a telefónne číslo zodpovedného za realizáciu predmetu žiadosti : 

 

odôvodnenie 

žiadosti : 

 

Špecifikácia drevín *** 

p.č. druh dreviny : obvod kmeňa: 
(vo výške 130 cm) zdravotný stav : 

    

    

    

    

    

    

    

    



Prílohy: 

 

▪ doklad preukazujúci vlastníctvo k pozemkom alebo iný právny vzťah k pozemku, na ktorom dreviny 

rastú, 

▪ 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), 

▪ doklad o zaplatení správneho poplatku podľa zákona č. 145/1995 Z.z.. o správnych poplatkoch a to: 

fyzická osoba 10,00 € 

právnická osoba 100,00 € 

Po vyrúbení správneho poplatku je nutné správny poplatok zaplatiť v pokladni úradu, resp. prevodom 

čiastky na účet mestskej časti Bratislava–Vajnory č.:  

• Bankové spojenie:       Prima banka Slovensko, a.s. 

• IBAN:                                        SK02 5600 0000 0048 5398 5006 

• SWIFT/BIC:                              KOMASK2X 

Číslo variabilného symbolu je nutné uviesť, bude uvedené v správnom poplatku. 

 

 

V prípade, že dôvodom výrubu je stavebná činnosť aj: 

▪ inventarizácia a spoločenské ohodnotenie drevín, spracované osobou odborne spôsobilou, 

▪ projektová dokumentácia stavby, pre ktorú sa vyžaduje toto povolenie, 

▪ vyjadrenie orgánu ochrany prírody podľa § 9 ods. 1 zák.č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny 

v platnom znení. 

 

 

 

 

 

V Bratislave,  

 

 

dňa:   

 
meno a priezvisko (paličkovým písmom) 

a podpis žiadateľa 
 

 


