
Informácia k vybavovaniu žiadosti o súhlas  

na výrub drevín rastúcich mimo lesa 
 

Pri výrube drevín sa postupuje podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a 

krajiny. Na výrub dreviny sa vyžaduje súhlas orgánu ochrany prírody, ak tento zákon neustanovuje 

inak. (3)Súhlas na výrub dreviny sa môže v odôvodnených prípadoch vydať len po posúdení 

ekologických a estetických funkcií dreviny a vplyvov na zdravie človeka a so súhlasom vlastníka 

alebo správcu prípadne nájomcu, ak mu takéto oprávnenie vyplýva z nájomnej zmluvy, pozemku, 

na ktorom drevina rastie, ak žiadateľom nie je jeho vlastník (správca, nájomca) a po vyznačení 

dreviny určenej na výrub. 

(4)Súhlas na výrub dreviny sa nevyžaduje 

a) na stromy s obvodom kmeňa do 40 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou, a krovité porasty 

s výmerou do 10 m² alebo 

b) pri obnove produkčných ovocných drevín, ak sa výsadba nových ovocných drevín uskutoční do 

šiestich mesiacov odo dňa výrubu, alebo 

c) pri bezprostrednom ohrození zdravia alebo života človeka, alebo značnej škody na majetku, 

alebo 

d) ak oprávnenie alebo povinnosť výrubu vyplýva z osobitných predpisov, alebo 

e) na územiach so štvrtým alebo piatym stupňom ochrany, kde je výrub drevín zakázaný [§ 15 ods. 

1 písm. e) a § 16 ods. 1 písm. a)], alebo 

f) ak je výrub preukázateľne nevyhnutný na zabezpečenie starostlivosti o osobitne chránenú časť    

   prírody a krajiny a ak výrub vykonáva alebo obstaráva organizácia ochrany prírody, alebo 

g) na stromy s obvodom kmeňa do 80 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou, ak rastú v 

súkromných záhradách a záhradkárskych osadách. 

Ustanovenie odseku 4 písm. a) sa nepoužije v prípade, ak drevina rastie na území s druhým alebo 

tretím stupňom ochrany, na cintorínoch alebo ako súčasť verejnej zelene. Ten, kto z dôvodov 

uvedených v odseku 4 písm. b) a c) drevinu vyrúbal, je povinný túto skutočnosť písomne oznámiť a 

zároveň preukázať splnenie podmienok na výrub drevín orgánu ochrany prírody najneskôr do 

piatich dní od uskutočnenia výrubu. Ten, kto chce z dôvodu uvedeného v odseku 4 písm. d) vyrúbať 

drevinu, je povinný túto skutočnosť písomne oznámiť orgánu ochrany prírody najmenej 15 dní pred 

uskutočnením výrubu. 

Orgán ochrany prírody môže 

a) určiť podrobnejšie podmienky uskutočnenia výrubu alebo 

b) výrub pozastaviť, obmedziť alebo zakázať, ak je v rozpore s požiadavkami na ochranu drevín, 

chránených druhov podľa § 33 alebo s rozsahom oprávnenia alebo povinnosti podľa osobitných 

predpisov. 

Výrub dreviny podľa odseku 3 možno vykonať len po jej predchádzajúcom vyznačení orgánom 

ochrany prírody a po právoplatnosti súhlasu orgánu ochrany prírody, ktorým je vykonávateľ výrubu 

povinný sa na požiadanie preukázať. 

 

Orgán ochrany prírody uloží žiadateľovi v súhlase na výrub dreviny povinnosť, aby uskutočnil 

primeranú náhradnú výsadbu drevín na vopred určenom mieste, a to na náklady žiadateľa; 

uprednostňuje pritom geograficky pôvodné a tradičné druhy. Ak žiadateľ nie je vlastníkom 

pozemku, na ktorom sa náhradná drevina vysadila, môže mu orgán ochrany prírody uložiť i 

starostlivosť o ňu, najviac však na dobu troch rokov. Ak nemožno uložiť náhradnú výsadbu, orgán 



ochrany prírody uloží finančnú náhradu do výšky spoločenskej hodnoty dreviny (§ 95). Orgán 

ochrany prírody uloží povinnosť zaplatiť finančnú náhradu aj tomu, kto vyrúbal dreviny bez 

súhlasu, a to do výšky spoločenskej hodnoty dreviny. Finančná náhrada je príjmom obce, ktorá je 

povinná tieto príjmy výlučne použiť na úhradu nákladov spojených so starostlivosťou o dreviny 

rastúce na jej území. Náhradnú výsadbu a starostlivosť o náhradnú drevinu podľa odseku 1 na 

pozemku, ktorý nie je vo vlastníctve žiadateľa o výrub dreviny, možno uložiť len s 

predchádzajúcim súhlasom vlastníka dotknutého pozemku. 

 

Občan, ktorý plánuje uskutočniť výrub drevín vyplní žiadosť o súhlas na výrub drevín rastúcich 

mimo  lesa. 

Prílohy k žiadosti: 

- výpis z EN/list vlastníctva alebo iný doklad o vlastníctve pozemku, na ktorom stromy rastú 

- snímka z pozemkovej mapy so zákresom drevín a krov na výrub ktorých je podaná žiadosť 

- správny poplatok (platí sa v hotovosti do pokladne obecného úradu) v hodnote 10,00  € ak ide o  

  fyzickú osobu a 100,00 € ak ide o právnickú osobu, prípadne doklad o oslobodení od správnych  

  poplatkov – zriaďovacia listina, štatút, potvrdenie ministra financií 

- súhlas vlastníka /spoluvlastníkov pozemku s výrubom (potrebný v prípade ak žiadateľ nie je 

vlastníkom pozemku, na ktorom stromy rastú, resp. je len jedným zo spoluvlastníkov ) 

 

KONTAKT: 
Obec Ovčiarsko – Obecný úrad, Ovčiarsko č.16, 010 04  Žilina 4 

                                                    č. tel.: 041/5662513  

                                                   e-mail: obecovciarsko@gmail.com 

 

Výruby drevín sa uplatňujú len vo výnimočných a odôvodnených prípadoch. Ich realizácia je 

finálnym, a teda už nezmeniteľným riešením v procese starostlivosti a ochrany drevín. 

Výrub drevín (stromy, kry, liany) rastúcich mimo lesa sa môže vykonať len v čase mimo 

vegetačného obdobia od  1. októbra do 31. marca a vyžaduje súhlas orgánu ochrany prírody, teda 

obce. Tento vydá rozhodnutie o výrube dreviny do 30 dní odo dňa začatia správneho konania. 

 

Súhlas na výrub dreviny sa nevyžaduje: 

a) na stromy s obvodom kmeňa do 40 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou, krovité  

    porasty s  výmerou do 10 m2, 

b) na stromy s obvodom kmeňa do 80 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou, ak rastú  

    v súkromných záhradách (na liste vlastníctva musí byť pozemok definovaný ako záhrada), 

c) na stromy s obvodom kmeňa do 80 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou, ak rastú  

    v záhradkárskych osadách,  

 



  

 

                  

Rodinný dom 

 

                                                                                                              

                                                                                  

 

                                              Záhrada              Zastavaná plocha                              

 

 

              Obvod kmeňa 

 

d) pri obnove produkčných ovocných drevín, ak sa výsadba nových ovocných drevín uskutoční  

    do 6 mesiacov odo dňa výrubu, 

e) pri bezprostrednom ohrození zdravia alebo života človeka alebo značnej škody na majetku. 

 

Kontaktovať obec je potrebné: 

1. Ak dreviny presahujú rozmery uvedené v bode a), b), c), písomná žiadosť o vydanie súhlasu  

    na výrub drevín je nevyhnutná. Tu sa začína správne konanie. 

    TLAČIVO ŽIADOSTI O VYDANIE SÚHLASU NA VÝRUB DREVÍN Vám bude  

    poskytnuté na Obecnom úrade  v Ovčiarsku, príp. na webovej stránke obce :  

    www.obecovciarsko.sk. 

    K žiadosti je potrebné doložiť nasledujúce doklady: 

    - doklad o vlastníctve (kópia listu vlastníctva na pozemok, kde drevina rastie), 

    - situačný nákres (kópia katastrálnej mapy, alebo iný doklad umožňujúci identifikáciu dreviny  

     v teréne) 



    - zaplatenie správneho poplatku:       fyzické osoby 10,00 € 

                                                               právnické osoby 100,- € 

 

2. Ten, kto z dôvodov uvedených v bode d) a e) drevinu vyrúbal, je povinný túto skutočnosť  

    písomne oznámiť a zároveň preukázať splnenie podmienok na výrub drevín Obci Ovčiarsko 

    najneskôr do 5 dní od uskutočnenia výrubu. 

    TLAČIVO OZNÁMENIE VÝRUBU DREVÍN si opäť môžete vyzdvihnúť na Obecnom úrade   

    Ovčiarsko, príp. na webovej stránke obce : www.obecovciarsko.sk. 

 

    V prípade súhlasu na výrub, obec  žiadateľovi  určí tzv. náhradnú výsadbu alebo finančnú     

    náhradu do výšky spoločenskej hodnoty dreviny. 

 

Pri porušení vyššie uvedeného: 

Občanovi, ktorý prekročí vyššie stanovené limity o výrube drevín (vyrúbe drevinu, ktorá podlieha 

správnemu konaniu), uloží Obec Ovčiarsko povinnosť zaplatiť finančnú náhradu do výšky 

spoločenskej hodnoty drevín (napr.: Spoločenská hodnota stromu s obvodom kmeňa 100 cm 

meraným vo výške 130 cm nad zemou je u listnatých stromov 763,46 €; u ihličnatých stromov 

995,82 €; u vždyzelených stromov 1 991,64 €). 

Spoločenská hodnota dreviny vzrastá/klesá adekvátne s obvodom kmeňa a typom olistenia dreviny. 

 

 


