
                                                                                                            Mesto Stará Ľubovňa
                                                                                                            Mestský úrad, referát žp 
                                                                                                            Obchodná 1 
                                                                                                            064 01 Stará Ľubovňa


	
Žiadosť o súhlas na výrub drevín v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov a v zmysle § 17 ods. 10 vyhlášky č. 24/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

A) Údaje o žiadateľovi:
- Meno, priezvisko a trvalý pobyt žiadateľa: 




- Názov alebo obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania žiadateľa:




B) Údaje o pozemku, na ktorom drevina rastie (v prípade, že dreviny sú na viacerých pozemkoch, uviesť ku jednotlivým pozemkom poradové číslo dreviny – viď odsek C žiadosti, a prípadne či ide o strom či krovitý porast):

- Katastrálne územie:



- Parcelné číslo:



- Druh pozemku:



C) Špecifikácia dreviny, ktorá sa má vyrúbať:

- Krovité porasty:

Poradové                  Druh dreviny	       Plošná výmera 	     Zdravotný stav krovitého
číslo	     krovitého porastu	     porastu




















	
- Stromy:

Poradové	  Druh dreviny	  Obvod kmeňa vo	 Zdravotný stav stromu
číslo	  výške 130 cm nad 
	  zemou

































Poznámka: Ak kmeň stromu od zeme po rozkonárenie je menší ako 130 cm, uviesť obvod kmeňa meraný tesne pod rozkonárením.



D) 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) - súhlas môže byť prípadne na samostatnom liste:











E) Odôvodnenie žiadosti:













F) Údaje o pozemku, na ktorom je navrhovaná náhradná výsadba:

- Katastrálne územie:

- Parcelné číslo:

- Druh pozemku:



v Starej Ľubovni dňa                                                                  ................................................
                                                                                                      podpis žiadateľa (pečiatka)
	     
Prílohy:
1. Doklad o vlastníctve pozemku, na ktorom rastie drevina, ktorá sa má vyrúbať (napr. list vlastníctva)
2. Kópia katastrálnej mapy alebo iný doklad umožňujúci identifikáciu dreviny, ktorá sa má vyrúbať, v teréne
3. Správny poplatok vo výške 10,00 eura do pokladne mesta  – ak je žiadateľom fyzická osoba
4. Správny poplatok vo výške 100,00 eur do pokladne mesta – ak je žiadateľom právnická osoba alebo fyzická osoba  oprávnená  na podnikanie, ktorej predmet činnosti súvisí s podanou žiadosťou
5. Súhlas vlastníka pozemku, na ktorom je navrhovaná náhradná výsadba, ak vlastníkom tohto pozemku nie je žiadateľ, s navrhovanou náhradnou výsadbou
6. Doklad o vlastníctve pozemku, na ktorom je navrhovaná náhradná výsadba (napr. list vlastníctva)
7. Kópia katastrálnej mapy alebo iný doklad umožňujúci identifikáciu pozemku, na ktorom je navrhovaná náhradná výsadba, v teréne

