
Mestský úrad Komárno/ Komáromi Városi Hivatal 
Majetkovo – právny odbor/ Vagyonjogi Főosztály
Oddelenie evidencie a správy majetku mesta/Vagyonnyilvántartási és Gazdálkodási 
Osztály 

Nám. gen. Klapku 1/ Klapka György tér 1 
945 01  Komárno/ 945 01  Komárom 

Vec/Tárgy: 
Žiadosť o súhlas vlastníka potrebná k vydaniu súhlasu na výrub dreviny 
Fás szárú növény kivágási engedélyéhez szükséges tulajdonosi jóváhagyás iránti kérelem 

podľa zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších 

predpisov a vyhlášky MŽP SR 24/2003 Z.z. ktorou sa vykonáva  zákon č. 543/2002 Z.z. o 

ochrane prírody a krajiny. a Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának a természet- és 

tájvédelemről szóló 543/2002 sz. törvénye és későbbi módosításai, valamint 

a Környezetvédelmi Minisztériumnak az 543/2002 sz. törvény végrehajtásáról szóló 24/2003 

sz. törvénye értelmében. 

Priezvisko a meno/názov/obchodné meno Kereszt- és vezetéknév/megnevezés/cégnév: 

............................................................................ 
Trvalý pobyt/ sídlo Állandó tartózkodási hely/székhely 

................................................................................................................. 
Údaje o pozemku, na ktorom drevina rastie A telek adatai, amelyen a fás szárú növények 
találhatóak: 
.......................................................................................................................... 
Špecifikácia dreviny, ktorá sa má vyrúbať, počet 
A kivágásra szánt fás szárú növények meghatározása és száma: 
.......................................................................................................................... 
Dôvod výrubu Kivágás oka 

....................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................. 

Žiadam Vás o súhlas na výrub dreviny, ktorý sa nachádza na horeuvedenom pozemku, 

ktoré je vo vlastníctve Mesta Komárno. Tento súhlas je potrebný k žiadosti o súhlas na výrub 

drevín, nakoľko žiadosť musí obsahovať podľa § 17 ods. 7 písm. c) vyhlášky MŽP SR 

24/2003 Z.z. 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). 

Kérjük a Komárom Város tulajdonát képező fentebb megnevezett telken található fás 

szárú növények kivágásához való hozzájárulását. A jelen jóváhagyás szükséges a fás szárú 

növények kivágására vonatkozó kérvényhez, mivel a kérvénynek a Szlovák Köztársaság 

Körny. Min. 24/2003 sz. rendelete 17. § (7) bek. c) pontja szerint tartalmaznia kell azon telek 

tulajdonosának, kezelőjének vagy (amennyiben a bérleti szerződés ilyen jogosultságot 



 

 

biztosít) a bérlőjének jóváhagyását, amelyen a fás szárú növények találhatóak, ha 

a kérelmező nem a telek tulajdonosa (kezelője, bérlője). 

 
 
 
 
 
 
V Komárne dňa 
Komáromban,                         podpis žiadateľa (pečiatka) 
 kérvényező aláírása (pecsétje) 
 
 
 
 
 
Príloha: Kópia katastrálnej mapy alebo iný doklad umožňujúci identifikáciu dreviny v teréne 
Melléklet: A telek nyilvántartási térkép másolata vagy más olyan dokumentum, amely alapján 
a terepen azonosítani lehet a fás szárú növényeket. 
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