
 

 

Mesto Komárno Komárom Város 
 
Odbor rozvoja a životného prostredia  MsÚ  
A Városi Hivatal Fejlesztési és Környezetvédelmi Főosztálya 
945 01 Komárno 
945 01 Komárom 
 
Vec/Tárgy 
Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny podľa zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. 
o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov a vyhlášky MŽP SR 170/2021 Z.z. 
ktorou sa vykonáva  zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny. 
Kérelem fák kivágásának engedélyezésére a Szlovák Parlament természet- és tájvédelmről 
szóló 543/2002 sz. törvénye és későbbi módosításai, valamint a Környezetvédelmi 
Minisztériumnak az 543/2002 sz. törvény végrehajtásáról szóló 170/2021 sz. törvénye 
értelmében. 
 
A. Údaje o žiadateľovi A kérelmező adatai 

Priezvisko a meno/názov/obchodné meno 
Kereszt- és vezetéknév/megnevezés/cégnév ..................................................................... 
Trvalý pobyt/ sídlo 
Állandó tartózkodási hely/székhely ..................................................................................... 
Telefónne číslo 
Telefonszám....................................................................................................................... 
 

 
B. Údaje o pozemku, na ktorom drevina rastie A telek adatai, amelyen a fás szárú 

növények találhatóak: 
Katastrálne územie Kataszteri terület:. .............................................................................. 
Komárno Komárom............. ..............Nová Stráž Örsújfalu................................... 
Druh pozemku Telek típusa: ............................................................................................... 
Príslušnosť k zastavanému územiu obce A község beépített részeihez való viszony: 
. ...............Intravilán Belterület............. Extravilán Külterület.......... 
Číslo parcely Parcellaszám:................................................................................................ 
Číslo LV Tulajdonlap száma: .............................................................................................. 
Vlastník pozemku Telektulajdonos:..................................................................................... 
 
Príloha Melléklet:  

1.  Kópia katastrálnej mapy alebo iný doklad umožňujúci identifikáciu 
dreviny v teréne: A teleknyilvántartási térkép másolata vagy más olyan 
dokumentum, amely alapján a terepen azonosítani lehet a fás szárú 
növényeket.:        Áno Igen         - Nie Nem 

2.  Doklad preukazujúci iný právny vzťah k pozemku, na ktorom drevina 
rastie ak žiadateľ nie je jeho vlastníkom Másféle jogviszonyt igazoló 
dokumentum, amennyiben a kérelmező nem annak a teleknek a 
tulajdonosa, ahol az adott fás szárú növény nő.: 

        Áno Igen         - Nie Nem 
 
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, vlastníkom) Azon telek tulajdonosának, kezelőjének vagy bérlőjének 
jóváhagyása, amelyen a fák találhatóak, ha a kérvényező nem a telek tulajdonosa 
(kezelője, bérlője). 
 
Stanovisko vlastníka, správcu, nájomcu A telek tulajdonosának, kezelőjének vagy 
bérlőjének állásfoglalása: .................................................................................................. 
........................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................... 



 

 

 
V..........................................................dňa........................................  
.................................................-ban, a .............................napon           

 podpis (pečiatka) 
 aláírás (pecsét) 
 
D. Špecifikácia dreviny, ktorá sa má vyrúbať A kivágandó fák meghatározása 
 

Krovité porasty (v prípade nedostatku miesta uveďte špecifikáciu na osobitnej prílohe) 
Bokros növényzet (amennyiben nem lenne elég hely, a meghatározást külön 
mellékletben tüntesse fel) 

 
Druh dreviny 
Növény fajtája 

Plošná výmera krovitých porastov, zdravotný stav krov 
A bokros növényzet területe, a bokrok egészségi állapota 

  

 
Poznámka Megjegyzés: 
1. Doklady podľa písmena C/ sa nevyžadujú v prípade žiadosti o vydanie súhlasu na 

výrub dreviny z dôvodu umiestnenia líniovej stavby, na ktorej účely možno pozemky 
vyvlastniť A C/ jelű dokumentumok nem szükségesek a fás szárú növények kivágási 
kérelméhez olyan mérnöki hálózatok építése esetén, amelynek céljaira lehetséges a 
telek kisajátítása.  

 
Stromy (v prípade nedostatku miesta uveďte špecifikáciu dreviny na osobitnej prílohe) 
Fák (amennyiben nem lenne elég hely, a meghatározást külön mellékletben tüntesse fel) 

 
Druh dreviny 
Fa fajtája 

Obvod kmeňa vo výške 1,3 m  
Törzs kerülete 1,3 m 
magasságban 

Zdravotný stav 
Egészségi állapot 

   

 
Plánovaný termín výrubu A kivágás tervezett időpontja: ................................................. 
 

E. Odôvodnenie žiadosti A kérelem indoklása 
........................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................... 



 

 

 
 

Príloha Melléklet:  
1. v prípade, keď dôvodom je narušenie kanalizácie – stanovisko správcu siete 

ha az ok a csatornahálózat sérülése – a hálózat kezelőjének állásfoglalása  
2. v prípade, keď dôvodom je narušenie stavby – statický posudok 

ha az ok épület károsodása – statikai szakvélemény 
 

F. Správny poplatok uhradený Igazgatási díj befizetése: 
 (fyzické osoby 10 €, právnické osoby a fyzické osoby oprávnené na podnikanie  100 €) 
 (természetes személyek számára 10 €, vállalkozásra jogosult természetes személyek és 
jogi személyek számára 100 €) 

- v hotovosti do pokladnice obce, készpénzben, a község pénztárában, 
- prevodom z účtu v banke, banki átutalással, 
- poštovou poukážkou na účet obce, postai utalvánnyal a község számlájára 
- na žiadateľa sa vzťahuje oslobodenie podľa § 4 zákona č.145/1995 Z.z. 

o správnych poplatkoch v znení neskorších prepisov a kérelmező az Igazgatási 
díjakról szóló 145/1995 sz. törvény 4 § és módosításai értelmében mentesül a díj 
befizetésétől. 

 
Prehlásenie Nyilatkozat: 
Prehlasujem, že v žiadosti uvedené údaje sú pravdivé a zároveň dávam súhlas s použitím 
mojich osobných údajov. Kijelentem, hogy a kérelemben feltüntetett adatok valósak és 
egyúttal jóváhagyom személyes adataim felhasználását. 
 
 
V Komárne dňa 
Komáromban, a napon 
 
 

podpis žiadateľa (pečiatka) 
kérelmező aláírása (pecsét) 


