Obec Zázrivá
027 05 Zázrivá
v

Žiadosť o výrub drevín rastúcich mimo lesný pôdny fond
Žiadateľ:................................................ nar................................... bytom..........................................................

V zmysle § 47, odst. 2 Zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny Vás žiadam o súhlas na
výrub drevín rastúcich mimo lesný pôdny fond:
Druh stromov:.....................................................................................................................................................
Počet kusov............ .............................................................................................................................................
Rastúcich na pozemkoch:.................................................................................................................................
v k. ú. Zázrivá - ........................., lokalita:......................................
Odôvodnenie žiadosti:..... ................ .............................................................................................................

V Zázrivej dňa: ......... .

.............................. ......... .
. Podpis žiadateľa

K žiadosti je potrebné doložiť:
list vlastníctva
identifikáciu parciel
kópiu z katastrálnej mapy
správny poplatok: FO: 10.-, PO: 100.-€

Súhlasy spoluvlastníkov:
(Sú nevyhnutné v prípade podielového spoluvlastníctva, keď žiadateľov podiel predstavuje menej ako 51 %).
S výrubom stromov uvedených v žiadosti súhlasím:
Meno a priezvisko:

Bydlisko:

Nar.:

Veľkosť podielu:

Dátum:

Podpis:

Čestné vyhlásenie
AJ Vyhlasujem, že som výhradným / jediným / vlastníkom parcely / parciel /
č.................................................................................................v k. ú. Zázrivá.

B/ Vyhlasujem, že som väčšinovým vlastníkom parciel č.:
...................................................................................................v k. ú. Zázrivá.......................................................
s vlastníckym podielom............................................ , ktorý predstavuje viac ako 50 % danej majetkovej podstaty
a žiadny z ostatných spoluvlastníkov tejto majetkovej podstaty nepovažuje predmet tejto mojej žiadosti za
dôležitú zmenu spoločnej veci v zmysle § 139, ods. 3 zákona č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov /
občiansky zákonník/.

C/ Vyhlasujem, že som podielovým vlastníkom parciel č.:......................................................................................
v k. ú. Zázrivá...................................................... s vlastníckym podielom...............................................................
a že súčet tohto môjho podielu a podielov horepodpísaných spoluvlastníkov, ktorí vyjadrili súhlas s výrubom,
predstavuje viac ako 50 % z danej majetkovej podstaty, a že žiadny z ostatných spoluvlastníkov tejto majetkovej
podstaty nepovažuje predmet mojej žiadosti za dôležitú zmenu spoločnej veci v zmysle § 139, ods. 3 zákona č.
40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov / občiansky zákonník/.

Vyhlasujem, že doklady o vlastníckych vzťahoch k dotknutým pozemkom priložené k tejto žiadosti sú
v súčasnosti platné a ich obsah nie je predmetom súdneho ani správneho konania.
Vyhlasujem, že dreviny ktoré mi označil pracovník príslušnej odbornej organizácie alebo pracovník
príslušného orgánu štátnej správy ochrany prírody a krajiny pri terénnej obhliadke dňa..........................................
ako dreviny, ktoré je možné na základe tejto mojej žiadosti o výrub vyrúbať. Rastú na parcele..............................

- Ňa svoju česť vyhlasujem že obsah tohto môjho vyhlásenia zodpovedá skutočnosti, t. j. všetky uvedené
skutočnosti sú pravdivé. Som si vedomý právnych následkov nepravdivého čestného vyhlásenia a zároveň sa
zaväzujem znášať taktiež všetky ekonomické náklady spojené s prípadným uvedením nepravdivých údajov alebo
s výrubom drevín na inej parcele.

V Zázrivej, dňa:
podpis žiadateľa

Potvrdzujem, že čestné vyhlásenie žiadateľa o výrub, ktorý je predmetom tejto žiadosti, bolo týmto žiadateľom
spísané a podpísané pred mojou osobou:

/ Meno, priezvisko, funkcia a podpis prítomného pracovníka správneho orgánu /

