DREVINA podľa zákona č.543/2002 Z.z. o ochrane
prírody a krajiny je STROM alebo KER vrátane jeho
koreňovej sústavy rastúce jednotlivo alebo v
skupinách mimo lesného pozemku.

!!! V tomto prípade teda nejde o dreviny rastúce
v lese !!!
Na výrub drevín sa vyžaduje súhlas orgánu
ochrany prírody. Príslušným orgánom ochrany
prírody na vydanie súhlasu na výrub drevín je
OBEC.
Výrub dreviny možno vykonať:
- len po vyznačení výrubu dreviny a po
právoplatnosti súhlasu na výrub, ktorým je
vykonávateľ výrubu povinný sa na požiadanie
preukázať.
- len v čase vegetačného pokoja: od 1.októbra do
31. marca.

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny obsahuje:
a) meno, priezvisko a trvalý pobyt žiadateľa ( ak ide o fyzickú osobu) alebo
názov alebo obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania žiadateľa,
b) - katastrálne územie,
- parcelné číslo,
- príslušnosť k zastavanému územiu obce
- druh pozemku, na ktorom drevina rastie,
- kópiu katastrálnej mapy alebo iný doklad umožňujúci identifikáciu dreviny
v teréne,
c) 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), a doklad preukazujúci vlastníctvo
alebo iný právny vzťah k pozemku, na ktorom drevina rastie,
d) 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,
e) odôvodnenie žiadosti.
Odôvodneným prípadom na vydanie súhlasu na výrub dreviny je najmä
preukázanie:
 zlého zdravotného stavu dreviny, z hľadiska ktorého má drevina malú
pravdepodobnosť prežitia,
 nevhodných hygienických podmienok v bytových a nebytových
priestoroch,
 narušenia stability stavby koreňovým systémom dreviny.

Poplatky:
Podanie žiadosti o vydanie, zmenu alebo zrušenie súhlasu na výrub drevín:
1.fyzická osoba..........................................................................................10 eur
2. právnická osoba...................................................................................100 eur

Pokuty:
Za nelegálny výrub možno uložiť pokutu do výšky:
1. fyzická osoba ................................................................................ 3 193,92 eur
2. právnická osoba............................................................................ 9 958,17 eur

