
Meno a priezvisko:  

Obchodné meno:  

IČO:  DIČ:  IČ DPH:  

Adresa a PSČ:  

 

Telefón:  Fax:  E-mail:  

 

 

  Obec Ovčiarsko 

 

  Ovčiarsko č. 16 

  010 04  Žilina 4 

 

 

Vec  Oznámenie o výrube drevín z dôvodu bezprostredného ohrozenia zdravia alebo života  

        človeka alebo značnej škody na majetku podľa § 47 ods. (4) písm. d) zákona  

        č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších zmien a dodatkov. 

 

oznamovateľ:  

presná adresa s PSČ:  

 

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

 

 

katastrálne územie:  

parcelné číslo:  

druh pozemku:  

druh dreviny:  

počet drevín:  

zdravotný stav:  

obvod kmeňa  

(vo výške 130 cm):  

odôvodnenie výrubu:  

 

 

 

 

 

 

 



 

Prílohy: 

 kópia z katastrálnej mapy so zakreslením dreviny - drevín 

 súhlas vlastníka pozemku, na ktorom drevina rástla, ak ohlasovateľ nie je jeho vlastníkom 

 preukázať splnenie podmienok na výrub drevín orgánu ochrany prírody podľa § 47 ods. 6 zákona č. 

543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny napr. záznamom polície SR, mestskej polície, verejného 

hasičského zboru, fotodokumentáciou výpovednej dokumentárnej hodnoty. 

 

 

 

Poučenie: 
Pod bezprostredným ohrozením zdravia alebo života človeka alebo značnej škody na majetku sa rozumie taký stav bezprostredného ohrozenia, 

ktorý je vyvolaný najmä nepredvídateľnou alebo neodvrátiteľnou udalosťou nezávislou od ľudskej vôle, s ktorou sa spájajú následky týkajúce sa 
ohrozenia zdravia alebo života človeka alebo vzniku značnej škody na majetku. Za značnú škodu na majetku sa považuje škoda dosahujúca 

najmenej 100 násobok minimálnej mzdy. Ide najmä o úder blesku, povodeň, zemetrasenie, smršť, zosuv pôdy a eróziu, ako aj o suché a odumreté 

stromy nachádzajúce sa na miestach, kde môžu ohroziť zdravie alebo život človeka alebo spôsobiť značnú škodu na majetku. Ten, kto z dôvodov 

uvedených v odseku 4 písm. d) 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 
 

 

 

 

 

V   

 

 

Dňa:   

 meno a priezvisko (paličkovým písmom) 

 pečiatka a podpis oznamovateľa 
 


