Žiadateľ:
Adresa / Sídlo spoločnosti:
IČO:
Kontaktná osoba:
Tel. č.:
e-mail:

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Petržalka
Oddelenie životného prostredia, územného rozvoja
a dopravy
Referát zelene
Kutlíkova 17
852 12 Bratislava 5

Vec
Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a
krajiny v znení neskorších predpisov a vyhlášky MŽP SR č. 170/2021 Z. z., vykonáva zákon č.
543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

Údaje o pozemku, na drevina rastie
Katastrálne územie:
Parcela:
Druh pozemku:
Špecifikácia dreviny, ktorá sa ma vyrúbať
Druh dreviny

Počet

Obvod kmeňa
(meraný vo výške 130 cm na zemou)

Zdravotný stav

Krovité porasty:
(v prípade nedostatku miesta uveďte špecifikáciu drevín v osobitnej prílohe)
Druh dreviny
Plošná výmera krovitých porastov
Zdravotný stav

* v prípade realizácie investičnej činnosti je potrebné vypracovať sadovnícke hodnotenie drevín

Odôvodnenie žiadosti

Spracúvanie sa vykonáva v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe
takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane
údajov) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Osobné údaje sa poskytujú len v prípade
plnenia povinností v zákonom stanovených prípadoch orgánom verejnej moci (Krajské
riaditeľstvo policajného zboru v Bratislave, Mestská polícia v Bratislave, Okresný úrad
Bratislava, prípadne iným orgánom podľa osobitných zákonov). Prenos do tretích krajín sa
neuskutočňuje. Osobné údaje sa uchovávajú po dobu stanovenú v registratúrnom pláne
prevádzkovateľa vedeného podľa osobitného zákona. Dotknutá osoba si môže uplatniť právo
na prístup k osobným údajom, právo na opravu a vymazanie osobných údajov, právo na
obmedzenie spracúvania, právo na prenosnosť, právo podať sťažnosť úradu na ochranu
osobných údajov. Poskytnutie osobných údajov je zákonnou povinnosťou. Neposkytnutie
osobných údajov má za následok nemožnosť vybavenia žiadosti a plnenia zákonnej
povinnosti.
Zodpovedná osoba za ochranu osobných údajov – kontakt: zodpovednaosoba@somi.sk.

V.............................dňa.......................

................................................................
Meno a priezvisko,
pečiatka a podpis žiadateľa

Prílohy:





súhlas vlastníka, správcu, príp. nájomcu pozemku, na ktorom drevina rastie, ak žiadateľ
nie je jeho vlastníkom (správcom, nájomcom)
kópia katastrálnej mapy, kópia listu vlastníctva
situačný nákres na identifikáciu dreviny v teréne
ak žiadateľ nekoná vo vlastnom mene, doloží plnomocenstvo na zastúpenie (§§ 23, 31, 32
Občianskeho zákonníka v platnom znení).

Pozn.: Podanie žiadosti na výrub drevín je spoplatnený podľa zákona č. 145/1995 Z. z.
o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov. (FO 10€ / PO 100€)

