Meno a priezvisko / názov : ...............................................................................................................................
Adresa / sídlo : ........................................................................................................ IČO : .................................
Telefón : ............................................................... E-mail : ................................................................................

Mesto Handlová
Odd. výstavby, ÚP, dopravy a OŽP
Nám. baníkov 7
972 51 Handlová
tel.:
fax :

046 / 519 25 13
046 / 542 56 14

VEC : Súhlas na výrub dreviny (verejná zeleň) podľa zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody
a krajiny v znení neskorších predpisov – žiadosť
I.

Údaje o lokalite, v ktorej drevina rastie :
ulica (časť) : .................................................................................................................................................
orientačné číslo : .......................................................

súpisné číslo : .....................................................

parcelné číslo pozemku : ........................... číslo LV ................. katastrálne územie : ...............................
II.

Špecifikácia dreviny, ktorá sa má vyrúbať :
Stromy :
Druh dreviny

Počet

Obvod kmeňa
o1,3

Zdravotný stav

Krovité porasty :
Druh dreviny

Plošná výmera krovitých porastov, zdravotný
stav krov

III.

Odôvodnenie žiadosti :
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................

Vyplnenie žiadosti sa považuje za súhlas v zmysle § 13 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a
o zmene a doplnení niektorých zákonov so spracúvaním svojich osobných údajov. Osobné údaje budú
spracované na účel vymedzený osobitným zákonom. Tento súhlas sa vzťahuje na tie osobné údaje, ktoré sú
uvedené v žiadosti. Beriem na vedomie, že údaje môžu spracúvať len oprávnené osoby. Spracované údaje
budú archivované a likvidované v súlade s platnými právnymi predpismi.

Dátum : ...................................
....................................................
(podpis žiadateľa, pečiatka)

Prílohy :


doklad umožňujúci identifikáciu dreviny v teréne,



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 iný právny vzťah k pozemku, na ktorom drevina/dreviny rastie/rastú



súhlasné stanovisko nadpolovičnej väčšiny obyvateľov obytného / bytového domu, ktorí budú výrubom
dotknutí podľa ust. § 7 ods. 5 VZN mesta Handlová č. 7/2010 o tvorbe, údržbe a ochrane verejnej zelene
v meste Handlová.



správny poplatok v hotovosti (príp. bankovým prevodom) fyzická osoba 10 €, právnická osoba 100 €

