Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny
podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny a vyhlášky MŽP SR č. 24/2003Z.z., ktorou sa
vykonáva zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny
Údaje o žiadateľovi
Meno a priezvisko /názov/ obchodné meno, tel. č,.............................................................................................
Trvalý pobyt /sídlo/ miesto podnikania:..............................................................................................................
Žiadam o vydanie súhlasu na výrub ..................... ks stromov a .................m² krovín týchto druhov:
Druh dreviny

Počet

Obvod kmeňa vo výške 130 Plošná výmera
cm nad zemou
krovitých porastov

Zdravotný stav

(V prípade nedostatku miesta uveďte špecifikáciu dreviny na osobitnej prílohe)
Údaje o pozemku, na ktorom drevina rastie:
Katastrálne územie..............................................................................................................................................
Parcelné číslo:......................................................................................................................................................
Druh pozemku:....................................................................................................................................................
Vlastník pozemku:...............................................................................................................................................
Doklady potrebné ako príloha k žiadosti sú uvedené na druhej strane žiadosti.
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)
S výrubom drevín uvedených v žiadosti súhlasím* / nesúhlasím* za podmienok: .
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................
podpis, pečiatka vlastníka
Odôvodnenie žiadosti a predpokladaný termín výrubu:
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
V Holíči, dňa ...................

......................................................
podpis pečiatka žiadateľa

*Nehodiace a sa škrtne

Správny poplatok vo výške ........................€ bol uhradený dňa .............................č. dokladu..........................

Pokyny na vybavenie
Vyplnenú žiadosť s prílohami podajte na podateľni MsÚ, alebo zašlite na adresu.:
Mesto Holíč
Bratislavská č. 5
908 51 Holíč
Prílohy k žiadosti v zmysle predpisu 24/2003 Z. z. :
a) meno, priezvisko a trvalý pobyt alebo názov alebo obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania žiadateľa,
b) katastrálne územie, parcelné číslo pozemku, príslušnosť k zastavanému územiu obce a druh pozemku, na
ktorom drevina rastie, a kópiu katastrálnej mapy alebo iný doklad umožňujúci identifikáciu dreviny v teréne,
c) 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) a doklad
preukazujúci vlastníctvo alebo iný právny vzťah k pozemku, na ktorom drevina rastie (§ 47 ods. 3 zákona),
d) špecifikáciu dreviny, ktorá sa má vyrúbať, najmä jej druh, počet, zdravotný stav, obvod kmeňa meraný vo
výške 130 cm nad zemou alebo tesne pod miestom jeho rozkonárenia, ak túto výšku nedosahuje, alebo výmeru
krovitého porastu,
e) odôvodnenie žiadosti.

Poplatky:
V zmysle zák. č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch pol. č. 160, za podanie žiadosti o udelenie súhlasu
výrub drevín je stanovený správny poplatok:
1. fyzická osoba 10,00 €
2. právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na podnikanie 100,00 €.
Správny poplatok je splatný pri podaní žiadosti, v prípade platby v pokladni MsÚ si
nechá žiadateľ jeho uhradenie potvrdiť na žiadosti o vydanie súhlasu.

na

Súhlas dotknutej osoby
podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Nariadenia
EP a Rady EÚ 2016/679 zo dňa 27.4.2016 o GDPR a po poučení podľa záznamu „Informácie pre dotknutú
osobu“.

Titul, meno, priezvisko: ............................................................................................................

dávam
súhlas na spracúvanie osobných údajov
Mestu Holíč, Bratislavská 5, 908 51 Holíč (ďalej len „Mesto Holíč“),
IČO: 00 309 541
Tel: 034/321 05 11
Sprostredkovateľ:
Ing. Miroslava Straková
Zodpovedná osoba: Mgr. Romana Fondrková, tel. č. 034/321 05 30
na účel ............................................................................................................................:
Titul, meno, priezvisko: ............................................................................................................
Trvalé bydlisko: ........................................................................................................................
Doručovacia adresa: .................................................................................................................
Telefón: ............................................................mail ..................................................................
Doba uloženia osobných údajov podľa Registratúrneho poriadku Mesta Holíč je 10 rokov.
Tieto údaje budú poskytnuté týmto inštitúciám:
- Správca IS Mesta Holíč
Vyhlasujem, že súhlas na spracovanie osobných údajov poskytujem Mestu Holíč vážne, slobodne a na základe
vlastnej vôle.
V Holíči dňa

.........................................................
podpis dotknutej osoby

INFORMÁCIE PRE DOTKNUTÚ OSOBU K SÚHLASU
poskytnuté mestu Holíč pri získavaní osobných údajov od dotknutej osoby a pred udelením súhlasu dotknutej
osoby so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z.z.
Mesto Holíč je povinné pri získavaní osobných údajov poskytnúť dotknutej osobe informácie o:
- dobe uchovávania osobných údajov; ak to nie je možné, informácie o kritériách jej určenia,
- práve požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby,
- práve na opravu osobných údajov,
- práve na vymazanie osobných údajov,
- práve na obmedzenie spracúvania osobných údajov,
- práve namietať spracúvanie osobných údajov,
- práve na prenosnosť osobných údajov,
- práve kedykoľvek svoj súhlas odvolať,
- práve podať návrh na začatie konania podľa § 100,
- práve o tom, či je poskytovanie osobných údajov zákonnou požiadavkou alebo zmluvnou požiadavkou alebo
požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy, a o tom, či je dotknutá osoba povinná poskytnúť osobné
údaje, ako aj o možných následkoch neposkytnutia osobných údajov,
- existencii automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania podľa § 28 ods. 1 a 4; v týchto
prípadoch poskytne mesto Holíč dotknutej osobe informácie o použitom postupe, ako aj o význame a
predpokladaných dôsledkoch takého spracúvania osobných údajov pre dotknutú osobu.
Mesto Holíč je povinné poskytnúť dotknutej osobe pred ďalším spracúvaním osobných údajov informácie o
inom účele a ďalšie relevantné informácie, ak bude ďalej spracovávať osobné údaje na iný účel ako ten, na
ktorý boli získané.
Dotknutá osoba má právo získať od mesta Holíč potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej
týkajú. Ak mesto Holíč takéto osobné údaje spracúva, dotknutá osoba má právo získať prístup k týmto osobným
údajom a informácie o:
- účele spracúvania osobných údajov,
- kategórii spracúvaných osobných údajov,
- identifikácii príjemcu alebo o kategórii príjemcu, ktorému boli alebo majú byť osobné údaje poskytnuté,
najmä o príjemcovi v tretej krajine alebo o medzinárodnej organizácii, ak je to možné,
- dobe uchovávania osobných údajov; ak to nie je možné, informáciu o kritériách jej určenia,
- práve požadovať od mesta Holíč opravu osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby, ich vymazanie alebo
obmedzenie ich spracúvania, alebo o práve namietať spracúvanie osobných údajov,
- práve podať návrh na začatie konania podľa § 100,
- zdroji osobných údajov, ak sa osobné údaje nezískali od dotknutej osoby,
- existencii automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania podľa § 28 ods. 1 a 4; v týchto
prípadoch poskytne mesto Holíč dotknutej osobe informácie najmä o použitom postupe, ako aj o význame a
predpokladaných dôsledkoch takého spracúvania osobných údajov pre dotknutú osobu.
Mesto Holíč je povinné poskytnúť dotknutej osobe jej osobné údaje, ktoré spracúva. Za opakované poskytnutie
osobných údajov, o ktoré dotknutá osoba požiada, môže mesto Holíč účtovať primeraný poplatok
zodpovedajúci administratívnym nákladom.
Právo získať osobné údaje nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva iných fyzických osôb.
Práva a povinnosti subjektov označených v súhlase dotknutej osoby sa ďalej riadia zákonom č, 18/2018 Z.z.
o ochrane osobných údajov.
V Holíči dňa:

.........................................................
podpis dotknutej osoby

