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Mesto Ţiar nad Hronom, Š. Moysesa č. 46, 965 19 Ţiar nad Hronom 

 

 

Mestský úrad Ţiar nad Hronom 

Ul. Š. Moysesa č. 46 

965 19 Ţiar nad Hronom 

 

 

 

Vec 

Oznámenie o výrube dreviny (drevín) 

 

 

V zmysle § 47 ods. 6 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov 

oznamujem (-e), ţe v termíne od 02.06.2011 do 03.06.2011 bude vyrúbaných 4 ks stromov, ktoré rastú na 

pozemkoch CKN p. č. 1640/1 v k. ú. Ţiar nad Hronom . Vlastníkom CKN p. č. 1640/1 v k.ú. Ţiar nad Hronom 

je Mesto Ţiar nad Hronom, Š. Moysesa č. 46, 965 19 Ţiar nad Hronom.  

 

 

Podrobnejšie údaje a špecifikácia: 

Druh dreviny Obvod kmeňa vo výške 130 cm Zdravotný stav 

Quercus robur (Dub letný) 233 cm zásah blesku a následné 

vyschnutie  

Tilia cordata (Lipa malolistá) 57 cm záplavy – vyschnutie stromu 

Tilia cordata (Lipa malolistá) 53 cm záplavy – vyschnutie stromu 

Tilia cordata (Lipa malolistá) 110 cm napadnutie chorobou, prelomenie 

kmeňa 

  

Údaje o vlastníkovi (uţívateľovi) pozemku, na ktorom drevina rastie (meno, adresa, telefón), pokiaľ je iný ako 

ţiadateľ. 

Mesto Ţiar nad Hronom, Š. Moysesa č. 46, 965 19 Ţiar nad Hronom  

 

Odôvodnenie:  

Výrub stromov bol zrealizovaný z dôvodu ohrozenia zdravia alebo ţivota človeka, alebo značnej škody na  

majetku.  

Lipa malolistá (Tilia cordata) s obvodom kmeňa vo výške 130 cm - 110 cm  bola napadnutá chorobou (biela 

hniloba – uhliarikom páleným). Odolnosť a stabilita stromu bola váţne narušená. Vplyvom nepriaznivého 

počasia došlo k nalomeniu kmeňa a následnému pádu na protiľahlý strom. 

Dub letný (Quercus robur) s obvodom kmeňa vo výške 130 cm - 233 cm bol zasiahnutý bleskom. Blesk 

spôsobil odlúpenie kôry po celej dĺţke kmeňa a následné vyschnutie stromu.  

Lipy malolisté (Tilia cordata) s obvodmi kmeňov vo výške 130 cm - 53 cm a 57 cm boli vplyvom častých 

záplav podmáčané. Následkom uvedeného došlo k vyschnutiu stromov. 

 

 

 

V Ţiari nad Hronom 03.06.2011                                      ....................................                      

                                               podpis ţiadateľa (pečiatka) 
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Prílohy:    

 kópia katastrálnej mapy alebo situačný nákres, 

 iné doklady preukazujúce splnenie podmienok na výrub - fotodokumentácia 

 

  

 

Poučenie:  

 

Podľa § 47 ods. 4 sa súhlas na výrub drevín nevyžaduje 

 

a) na stromy s obvodom kmeňa do 40 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou a na krovité porasty 

s výmerou do 10 m
2
, alebo 

b) pri obnove produkčných ovocných drevín, ak sa výsadba nových drevín uskutoční  

do šiestich mesiacov odo dňa výrubu, alebo 

c) pri bezprostrednom ohrození zdravia alebo života človeka, alebo značnej škody na majetku, 

alebo 

d) ak oprávnenie alebo povinnosť výrubu vyplýva z osobitných predpisov, alebo 

e) na územiach so štvrtým alebo piatym stupňom ochrany, kde je výrub drevín zakázaný [§ 15 ods. 1 

písm. e) a § 16 ods. 1 písm. a)], alebo 

f) ak je výrub preukázateľne nevyhnutný na zabezpečenie starostlivosti o osobitne chránenú časť 

prírody a krajiny a ak výrub vykonáva alebo obstaráva organizácia ochrany prírody, alebo 

g) na stromy s obvodom kmeňa do 80 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou, ak rastú 

v súkromných záhradách a záhradkárskych osadách. 

 

Podľa § 47 ods. 6 ten, kto z dôvodov uvedených v odseku 4 písm. b) a c) drevinu vyrúbal, je povinný 

túto skutočnosť písomne oznámiť, a zároveň preukázať splnenie podmienok na výrub drevín orgánu 

ochrany prírody najneskôr do piatich dní od uskutočnenia výrubu. 

 


