
Životné prostredie 

 

Výrub drevín 

Rybársky lístok 

 

 

Výrub drevín 

Kedy nie je potrebné žiadať o súhlas na výrub: 

� Na stromy s obvodom kmeňa do 40 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou 

a krovité porasty s výmerou do 10 m2. 

 Toto neplatí pre dreviny (stromy a kry) rastúce vo verejnej zeleni, alebo na 

cintorínoch. V prípade, že drevina je súčasťou verejnej zelene, alebo rastie na 

cintoríne, povolenie výrubu sa vyžaduje v každom prípade. 

� Pri obnove produkčných ovocných drevín, ak sa výsadba nových ovocných 

drevín uskutoční do šiestich mesiacov odo dňa výrubu. 

 

� Na stromy s obvodom kmeňa do 80 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou, 

ak ide o strom rastúci v súkromnej záhrade alebo záhradkárskej osade. 

 

Kedy je potrebné žiadať o súhlas na výrub: 

� V každom prípade, ak sa drevina nachádza na verejnej zeleni alebo na cintoríne. 

� Na stromy s obvodom kmeňa nad 40 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou 

a krovité porasty s výmerou nad 10 m2. 

� Na stromy s obvodom kmeňa nad 80 cm, meraným vo výške 130 cm nad 

zemou, ak ide o strom rastúci v súkromnej záhrade. 



  

Poplatok sa platí v hotovosti do pokladne OcÚ, vždy pri podaní žiadosti. 

Potrebné doklady:  

� Žiadosť 

� kópia katastrálnej mapy alebo iný doklad umožňujúci identifikáciu dreviny v 

teréne, 

� súhlas vlastníka, správcu, prípadne nájomcu pozemku, na ktorom drevina rastie, 

ak žiadateľ nie je jeho vlastníkom.  

 

 

Rybársky lístok 

 

Rybárske lístky vydáva OcÚ na základe ústnej žiadosti fyzickej osoby, ktorá je 

spôsobilá na právne úkony. Deťom mladším ako 15 rokov sa rybársky lístok môže 

vydať iba so súhlasom zákonného zástupcu. Doba, na ktorú obec môže rybársky lístok 

vydať je: 

� týždeň 

� mesiac 

� rok  

� tri roky. 

 

Správny poplatok za vydanie rybárskeho lístka platí osoba staršia ako 15 rokov 

a je stanovený zákonom 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení zákona č. 

583/2003 Z.z. Pre deti sa rybárske lístky vydávajú bezplatne. 

 

 

Potrebné doklady: 

� občiansky preukaz 

 


