Ž i a d o s ť
o vydanie súhlasu na výrub dreviny podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny a vyhlášky MŽP SR č. 492/2006 Z. z. ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MŽP SR    č. 24/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z.  o ochrane prírody a krajiny
Obec Hruštín
Kultúrna 468/2
 										029 52 Hruštín
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
A/ Údaje o žiadateľovi
Meno a priezvisko (názov) obchodné meno: 
Trvalý pobyt (sídlo)miesto podnikania: 
B 1/ Údaje o pozemku, na ktorom drevina rastie
Katastrálne územie:  
Parcelné číslo: 
Druh pozemku:  
List vlastníctva:
C 1/ 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) 
Stanovisko vlastníka /správcu /nájomcu: 
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
D/ Špecifikácia dreviny, ktorá sa má vyrúbať
Krovité porasty (v prípade nedostatku miesta uveďte špecifikáciu dreviny na osobitnej prílohe)
Druh dreviny
Plošná výmera krovitých porastov, zdravotný stav krov


Stromy (v prípade nedostatku miesta uveďte špecifikáciu dreviny na osobitnej prílohe)
Druh dreviny




Počet
Obvod kmeňa vo výške 130 cm nad zemou

Zdravotný stav




E/ Odôvodnenie žiadosti
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
 
 V Hruštíne, dňa .........................                  		...............................................
   podpis žiadateľa (pečiatka)
K žiadosti je nutné priložiť nasledovné doklady:
Kópiu katastrálnej mapy alebo iný doklad umožňujúci identifikáciu dreviny v teréne so zakreslením drevín, ktorých sa žiadosť o výrub týka,
Súhlas vlastníka, správcu, prípadne nájomcu pozemku, na ktorom drevina rastie, ak žiadateľ nie je jeho vlastníkom (správcom, nájomcom, ak mu takéto oprávnenie vyplýva z nájomnej zmluvy)
Doklad o zaplatení správneho poplatku a to:
	fyzická osoba 10,00 €
právnická osoba 100,00 €

(zaplatiť možno prevodom na účet Obec Hruštín č.ú. 4006550001/5600 alebo v hotovosti v pokladni obecného úradu Hruštín)
V prípade, že dôvodom výrubu je stavebná činnosť aj:
	 inventarizácia a spoločenské ohodnotenie drevín, spracované osobou odborne spôsobilou,

       -	projektová dokumentácia stavby, pre ktorú sa vyžaduje toto povolenie,
       -	vyjadrenie orgánu ochrany prírody podľa § 9 ods. 1 zák.č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení


Súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov
Týmto udeľujem v zmysle  čl. 7 nariadenia 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, (ďalej len „GDPR)  a podľa zákona 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „Zákon“) súhlas obci Hruštín, Kultúrna 468/2, 029 52  Hruštín so spracovaním mojich osobných údajov, ktoré sú uvedené v tejto žiadosti, na účely vydania súhlasu na výrub stromov. Súhlas so spracovaním osobných údajov platí do doby jeho písomného odvolania. Tento súhlas je možné kedykoľvek odvolať. 
                                                                                                    
                                                                                                    .............................................                                              

