
 

 

Na výrub drevín sa podľa § 47 ods. 3 zákona č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny  vyžaduje 
súhlas orgánu ochrany prírody. Príslušným orgánom ochrany prírody na vydanie súhlasu na výrubu 
drevín je obec. Obec by sa mala vyjadriť do 30 dní od prijatia žiadosti. Výrub drevín mimo lesa je možný 
len mimo vegetačného obdobia a to od 1. októbra do 31. marca. Výrub dreviny možno vykonať len 
po vyznačení výrubu dreviny a po  právoplatnosti súhlasu na výrub, ktorým je vykonávateľ výrubu 
povinný sa na požiadanie preukázať. 
 
Rez živých konárov listnatých drevín s priemerom viac ako 5 cm sa vykonáva vo vegetačnom 
období od 1. apríla do 30. septembra, najmä v jeho prvej polovici, s výnimkou obdobia tvorby nových 
listov. V inom ako vegetačnom období možno taký rez vykonávať len v prípadoch rezov produkčných 
ovocných drevín alebo v prípadoch bezprostredného ohrozenia zdravia alebo života človeka alebo 
značnej škody na majetku. 
 
Povolenie na výrub nie je potrebné: 
 
- Na stromy s obvodom kmeňa do 40 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou a krovité porasty s 
výmerou do 10m2. 
 
- Na stromy s obvodom kmeňa do 80 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou, ak ide o strom rastúci 
v súkromnej záhrade (na liste vlastníctva musí byť vedené ako záhrada) alebo záhradkárskej osade. 
 
Povolenie na výrub je potrebné:  
 
- v každom prípade, ak sa drevina nachádza na verejnej zeleni alebo na cintoríne 
- na stromy s obvodom kmeňa nad 40 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou a krovité porasty s 
výmerou nad 10 m2  v zastavanom území obce alebo nad 20 m2 za hranicami zastavaného územia obce 
- na ovocné dreviny, ak sa výsadba nových ovocných drevín neuskutoční do šiestich mesiacov odo dňa 
výrubu 
- na stromy s obvodom kmeňa nad 80 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou, ak ide o strom rastúci 
v súkromnej záhrade (na liste vlastníctva musí byť vedené ako záhrada) alebo záhradkárskej osade 
- v každom prípade v pásme II. a III. stupňa ochrany 
 
Situácie pri ktorých je potrebná len ohlasovacia povinnosť:  
 
- Pri obnove produkčných ovocných drevín, ak sa výsadba nových ovocných drevín uskutoční do 
šiestich mesiacov odo dňa výrubu. 
- Na rizikové stromy, ktoré bezprostredne ohrozujú zdravie alebo život človeka alebo môže vzniknúť 
značná škoda na majetku. 
 
Ten kto výrub uskutoční, je povinný obci zaslať oznámenie o vyrúbaní dreviny najneskôr do piatich dní 
od uskutočnenia výrubu.  
 
Vysvetlenie pojmov:  

 

Obnovou produkčnej ovocnej dreviny sa rozumie výmena ovocnej dreviny s jednoznačnou funkciou 

produkcie ovocia na účel výsadby nových ovocných stromov, pričom nemusí ísť o výsadbu drevín tých 

istých ovocných rodov a druhov.  

Pod bezprostredným ohrozením zdravia alebo života človeka alebo značnej škody na majetku sa 

rozumie taký stav bezprostredného ohrozenia, ktorý je vyvolaný najmä nepredvídateľnou alebo 

neodvrátiteľnou udalosťou nezávislou od ľudskej vôle, s ktorou sa spájajú následky týkajúce sa 

ohrozenia zdravia alebo života človeka alebo vzniku značnej škody na majetku. Ide najmä o úder blesku, 

povodeň, zemetrasenie, smršť, zosuv pôdy a eróziu, ako aj o suché a odumreté stromy nachádzajúce 

sa na miestach, kde môžu ohroziť zdravie alebo život človeka alebo spôsobiť značnú škodu na majetku. 

 
 
Na podanie žiadosti potrebujete: 
 

- žiadosť  
 - kópiu katastrálnej mapy alebo iný doklad umožňujúci identifikáciu dreviny v teréne 



 

 

  - súhlas vlastníka, správcu, prípadne nájomcu pozemku, na ktorom drevina rastie, ak žiadateľ 
nie je jeho vlastníkom 

 - správny poplatok (fyzická osoba 10€ , právnická osoba 100€) 
 
 

 


