Žiadateľ (meno, priezvisko, bydlisko; názov firmy, adresa) / Kérelmező (családi és utónév, lakcím; cégnév, székhelycím)

Obec: / Község:
Adresa: / Cím:

V

-ban/ben, dňa

-án/én

Vec: / Tárgy:
Žiadosť o súhlas na výrub drevín rastúcich mimo lesa podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane
prírody a krajiny v znení neskorších predpisov a v zmysle § 17 ods. 7 vyhlášky č. 24/2003 Z.z., ktorou sa
vykonáva zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. / Kérvény az
erdőterületen kívüli fa kivágásának engedélyezésére a Tt. 543/2002. sz. természet- és tájvédelmi törvény és
annak későbbi módosításai 47. §-ának 3. bekezdése, valamint a Tt. 24/2003. sz., a Tt. 543/2002. sz. természetés tájvédelmi törvényéhez kiadott végrehajtó rendelete és későbbi módosítása 17. §-ának 7. bekezdése szerint.

I.

Oznamovateľ: / Bejelentő:
Meno, priezvisko, titul, číslo telefónu: / Családi és utónév, titulus, telefonszám:

II.

Adresa: / Lakcím, székhely:

III. Oznamujem výrub produkčných ovocných drevín: / Értesítés termő gyümölcsfák kivágásáról:
ks ovocných drevín / db. gyümölcsfa.
Druh / Fajta

Počet /
Darabszám

Obvod kmeňa v cm /
Törzskerület cm-ben
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Zdravotný stav /
Egészségi állapot

IV.
Výrub produkčných drevín sa uskutočnil dňa: / A termő gyümölcsfák kivágásra az alábbi napon került sor:
parcela č.: / parcella száma:

CKN/EKN

katastrálne územie: / kataszteri terület:
lokalita; ulica: / hely; utca:
Vlastník parcely: / A parcella tulajdonosa:
Užívateľ parcely: / A parcella használója:
V.

Odôvodnenie výrubu: / A fakivágás indoklása:

Meno, priezvisko a funkcia osoby oprávnenej zastupovať právnickú osobu /
A jogi személy képviselőjének családi és utóneve, beosztása
pečiatka, podpis / a bélyegző lenyomata, aláírás

Prílohy: / Mellékletek:
1. Kópia katastrálnej mapy M1:
léptékű kataszteri térkép másolata,
alebo iný doklad umožňujúci identifikáciu drevín v teréne so zákresom ovocných drevín určených na výrub. /
vagy más irat, mely alapján a kivágásra kijelölt, berajzolt gyümölcsfák a terepen azonosíthatóak.
2. Výpis z EN/list vlastníctva nie starší ako 3 mesiace, alebo iný doklad o vlastníctve pozemku, na ktorom
dreviny rastú / Három hónapnál nem régebbi ingatlan-nyilvántartási kivonat vagy más okirat a fás terület
tulajdonjogának bizonyításáról.
3. Súhlas vlastníka-spoluvlastníkov pozemku s výrubom / A tulajdonos-társtulajdonos fakivágással egyetértő
nyilatkozata.
4. Správny poplatok alebo doklad o zaplatení správneho poplatku v hodnote 6,50 € pre fyzické osoby a 66 € pre
právnické osoby a fyzické osoby oprávnené na podnikanie / Eljárási illeték, vagy bizonylat az eljárási illeték
befizetéséről 6,50 euró összegben a természetes személyek, 66 euró összegben a jogi személyek és termlszetes
személy-vállalkozók esetében.
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Súhlas vlastníka-spoluvlastníkov pozemku s výrubom: / A tulajdonos-társtulajdonos fakivágással egyetértő
nyilatkozata:
(potrebný v prípade ak žiadateľ nie je vlastníkom pozemku, na ktorom dreviny rastú, resp. je len jedným zo
spoluvlastníkov / szükséges minden esetben, ha a kérvényező nem tulajdonosa a fás földterületnek, illetve ha
annak csak az egyik társtulajdonosa)
S výrubom drevín mimo lesa uvedených v žiadosti / A kérvényben feltüntetett erdőterületen kívüli fakivágással
súhlasím / egyetértek
nesúhlasím / nem értek egyet
za podmienok: / az alábbi feltételekkel:
Meno, priezvisko /
Családi és utónév

Súhlasím-nesúhlasím/
Egyetértek - nem értek
egyet

Podmienky /
Feltételek
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Podpis /
Aláírás

