VÝRUB DREVÍN
Povolenie na výrub drevín sa nevyžaduje ak:
− strom rastie v súkromnej záhrade – na liste vlastníctva v kolónke druh
pozemku je uvedené „Záhrady“ je obvod kmeňa vo výške 130 cm menší ako
80 cm;
− obvod kmeňa vo výške 130 cm je menší ako 40 cm (neplatí na území s
druhým alebo tretím stupňom ochrany a na verejných pozemkoch!);
− pri obnove produkčných ovocných drevín, ak sa výsadba nových ovocných
drevín uskutoční do šiestich mesiacov odo dňa výrubu;
− pri bezprostrednom ohrození zdravia alebo života človeka, alebo značnej
škody na majetku.
KROVITÉ PORASTY - rozloha pod 10 m2. (Veľkosť krov a krovitých
porastov sa zisťuje meraním plošného priemetu vymedzeného jednotlivou alebo
spoločnou korunou a meraním výšky krov. Pri zoskupení krovín rovnakého
druhu sa vypočíta priemerná výška z nameraných hodnôt. Za ker sa považuje
drevina s rozkonárenou stonkou spravidla už od bázy a za krovitý porast taká
skupina krov, pri ktorej viac ako 50 % jednotlivých krov sa vzájomne korunami
dotýka alebo spon medzi jednotlivými krami je menší ako 2 m.) výrub bez
akéhokoľvek povolenia či oznámenia.
OSTATNÉ PRÍPADY - je potrebné vyplniť formulár Žiadosť o vydanie súhlasu
na výrub dreviny (drevín), priložiť prílohy, zaplatiť správny poplatok, podať do
podateľne. Správny poplatok je pre fyzické osoby 10,- €, pre právnické osoby a
fyzické osoby oprávnené na podnikanie 100,- €
Výňatky súvisiacich právnych predpisov
Zákon 543/2002 o ochrane prírody a krajiny
§ 47
(3) Na výrub dreviny sa vyžaduje súhlas orgánu ochrany prírody, ak tento zákon neustanovuje
inak. Súhlas na výrub dreviny sa môže v odôvodnených prípadoch vydať len po posúdení
ekologických a estetických funkcií dreviny a vplyvov na zdravie človeka a so súhlasom vlastníka
alebo správcu, prípadne nájomcu, ak mu takéto oprávnenie vyplýva z nájomnej zmluvy,
pozemku, na ktorom drevina rastie, ak žiadateľom nie je jeho vlastník (správca, nájomca) a po
vyznačení dreviny určenej na výrub.
(4) Súhlas na výrub dreviny sa nevyžaduje
a) na stromy s obvodom kmeňa do 40 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou, a krovité

porasty s výmerou do 10 m² alebo
b) pri obnove produkčných ovocných drevín, ak sa výsadba nových ovocných 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.
(5) Ustanovenie odseku 4 písm. a) sa nepoužije v prípade, ak drevina rastie na území s druhým
alebo tretím stupňom ochrany, na cintorínoch alebo ako súčasť verejnej zelene.
§ 48
Náhradná výsadba
(1) Orgán ochrany prírody uloží žiadateľovi v súhlase na výrub dreviny povinnosť, aby uskutočnil
primeranú náhradnú výsadbu drevín na vopred určenom mieste, a to na náklady žiadateľa;
uprednostňuje pritom geograficky pôvodné a tradičné druhy. Ak žiadateľ nie je vlastníkom
pozemku, na ktorom sa náhradná drevina vysadila, môže mu orgán ochrany prírody uložiť i
starostlivosť o ňu, najviac však na dobu troch rokov. Ak nemožno uložiť náhradnú výsadbu,
orgán ochrany prírody uloží finančnú náhradu do výšky spoločenskej hodnoty dreviny (§ 95).
Orgán ochrany prírody uloží povinnosť zaplatiť finančnú náhradu aj tomu, kto vyrúbal dreviny
bez súhlasu, a to do výšky spoločenskej hodnoty dreviny. Finančná náhrada je príjmom obce,
ktorá je povinná tieto príjmy výlučne použiť na úhradu nákladov spojených so starostlivosťou o
dreviny rastúce na jej území.

