
Žiadateľ: ..................................................................................................................................... 

Trvalý  pobyt : ............................................................................................................................  

Tel. číslo: ........................................... E-mail: ............................................................ 

 
Mestský úrad 
Oddelenie ŽP a poľnohospodárstva 
Štúrova č. 1989/41 
031 42 Liptovský Mikuláš 

 
Vec: Žiadosť o výrub drevín vo verejnej zeleni 
 

Žiadam o vydanie súhlasu na výrub...............ks stromov* / ..............m2  kríkov* týchto druhov:   
...........................................................ks..........obvod kmeňa................cm 1) 
...........................................................ks..........obvod kmeňa................cm 1) 

...........................................................ks..........obvod kmeňa................cm 1) 

...........................................................ks..........obvod kmeňa................cm 1) 

...........................................................ks..........obvod kmeňa................cm  1) 

rastúcich  na parcele č.........................v katastrálnom území.......................................................... 
vlastníctve, resp. užívaní mesta Liptovský Mikuláš, druh pozemku ................................................ 
 

Odôvodnenie žiadosti: 
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................  
Prílohy žiadosti: 
1. Kópia katastrálnej mapy alebo iný doklad so zakreslením drevín, ktorých výrub sa požaduje umožňujúci 

identifikáciu drevín v teréne. 
2. Stanovisko dotknutých vlastníkov bytov (nutné len v prípade, ak sa výrub týka drevín rastúcich 

v tesnej blízkosti byt. domu napr. z dôvodu nadmerného bránenia prístupu denného svetla do bytov). 
3. Doklad o zaplatení  správneho  poplatku za  podanie žiadosti (10 € - fyzická osoba, 100 € - právnická 

osoba alebo  fyz. osoba oprávnená na podnikanie. Úhrada možná do kasy v klientskom centre alebo na 
účet (SK89 5600 0000 0016 0044 3002, VS: 22100420 - v prípade úhrady na účet potrebné na e-mail: 
robert.smitka@mikulas.sk informovať o zadaní platby z dôvodu potreby dohľadania tejto platby na účte. 

 
Žiadateľ ako dotknutá osoba v súlade so zákonom č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „zákon“) poskytuje Mestu 
Liptovský Mikuláš (ďalej len „mesto“) súhlas so spracovaním všetkých v tejto žiadosti uvedených osobných údajov a to za účelom 
bezpečnej a zámenu vylučujúcej identifikácie dotknutej osoby s tým, že je oprávnený tento súhlas písomne odvolať v prípade 
preukázateľného porušenia zákona zo strany mesta. Doba platnosti súhlasu sa viaže na dobu trvania preukázateľného účelu 
spracúvania osobných údajov dotknutej osoby. Mesto týmto prehlasuje, že osobné údaje dotknutej osoby bude spracovávať plne 
v súlade s ustanoveniami zákona. 
 

Žiadateľ berie na vedomie, že v prípade vydania súhlasu na výrub drevín mu orgán ochrany prírody uloží v zmysle § 48 zákona NR 
SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny povinnosť vykonať náhradnú výsadbu za vyrúbané dreviny a starostlivosť o ňu na 
dobu troch rokov. 
 

Svojim podpisom potvrdzujem správnosť a pravdivosť údajov uvedených v tejto žiadosti; a uvedomujem si právne následky v prípade 
zistenia nepravdivosti údajov uvedených na žiadosti. 
 

V   Liptovskom  Mikuláši          dňa..........................   
           

podpis(pečiatka) 
Súhlas vlastníka pozemku s výrubom: 
(potrebný z dôvodu, že žiadateľ nie je vlastníkom pozemku, na ktorom  dreviny rastú) 
 

Mesto Liptovský Mikuláš ako vlastník, resp. užívateľ uvedenej parcely súhlasí s výrubom drevín 
a vykonaním náhradnej výsadby na pozemkoch vo vlastníctve mesta Liptovský Mikuláš. 
 

V Liptovskom  Mikuláši           dňa..........................    
 
           

podpis(pečiatka) 
 * nehodiace sa škrtnite 
1) obvod kmeňa meraný vo výške 130 cm nad zemou alebo tesne pod miestom jeho rozkonárenia, ak túto výšku nedosahuje.                                                                                                                                      

mailto:robert.smitka@mikulas.sk

