
 
 (meno, adresa, oznamovateľa, príp. ďalšie kontakty - tel., e-mail) 

 

 

(adresa obce) 
 

Vec: Oznámenie o výrube pri bezprostrednom ohrození  

 

V súlade s ustanovením § 47 ods. 6 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v   
znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane prírody a krajiny“) v   nadväznosti na §   
47 ods. 4 písm. d) citovaného zákona Vám oznamujem výrub nasledovných drevín (z dôvodu 
bezprostredného ohrozenia zdravia alebo života alebo značnej škody na majetku1,2): 

druh: .................................................................................................................................................... 

počet a obvody kmeňa: .................................................................................... (merané vo výške 

130 cm nad zemou alebo tesne pod miestom jeho rozkonárenia, ak túto výšku nedosahuje, 

alebo výmera krovitého porastu), 

ktoré rástli na pozemku parc.č. .............................., k.ú.  ........................................................... , 

druh pozemku (podľa katastra nehnuteľností): ......................................................................................... . 

Výrub sa uskutočnil dňa3: ................................................ . 

Bližší opis ohrozenia: ................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

 

V .......................................... dňa ............................... ...................................................... 

 (podpis) 

 

Prílohy: 

- fotodokumentácia (alebo iný doklad o bezprostrednom ohrození) 

- kópia z katastrálnej mapy alebo iný doklad umožňujúci identifikáciu dreviny v teréne 

(napr. náčrt) 

 

 

                                                 
1   - 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 ohrozenie zdravia alebo života človeka alebo vzniku značnej škody na 
majetku. Ide najmä o úder blesku, povodeň, zemetrasenie, smršť, zosuv pôdy a eróziou, ako aj o suché a odumreté stromy 
nachádzajúce sa na miestach, kde môžu ohroziť zdravie alebo život človeka alebo značnú škodu na majetku. (§ 17 ods. 7 
vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR č. 24/2003 Z.z) 
2   - Značnou škodou sa rozumie suma dosahujúca najmenej 26   600 eur (§ 125 Trestného zákona) 
3   - Povinnosť oznámiť na príslušnú obec do piatich dní od uskutočnenia výrubu 



 
 (meno, adresa, oznamovateľa, príp. ďalšie kontakty - tel., e-mail) 
Osobné údaje dotknutých osôb sa spracúvajú v súlade s NARIADENÍM EURÓPSKEHO 
PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní 
osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES 
(všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
 
Informácie o spracúvaní osobných údajov prevádzkovateľom sú vám plne k dispozícii na webovom 
sídle www.osobnyudaj.sk/informovanie, ako aj vo fyzickej podobe v sídle a na všetkých kontaktných 
miestach prevádzkovateľa. 
 

http://www.osobnyudaj.sk/informovanie

