Žiadateľ/Kérelmező:...........................……………………………………………………………………
Adresa/Sídlo/ Lakcím/ Székhely :............................................. ………………………..………………...
Tel./e- mail: ................................................................................................................................................
Mestský úrad Dunajská Streda
Referát životného prostredia
referát životného prostredia

Hlavná 50/16
929 01 Dunajská Streda

Odtlačok prezentačnej pečiatky

Vec: Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane
prírody a krajiny a vyhlášky MŽP SR č. 24/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z.
z. o ochrane prírody a krajiny
Tárgy: Fakivágási engedély iránti kérelem a 543/2002 Tt. számú természet- és környezetvédelemről
Odtlačok törvény
prezentačnej pečiatky
szóló
és a törvény végrehajtásáról szóló 24/2003 Tt. számú SZK Környezetvédelmi
Minisztériumának rendelete értelmében
A/ Údaje o žiadateľovi/Kérelmező adatai :
Meno a priezvisko /názov/ obchodné meno/
Családi- és utónév/megnevezés/cégnév:.....................................................................................................
Trvalý pobyt /sídlo/ miesto podnikania/
Állandó lakhely/székhely/telephely:...........................................................................................................
B / Údaje o pozemku, na ktorom dreviny rastú/
A fakivágással érintett terület adatai:
Katastrálne územie/Helyrajzi terület : .......................................................................................................
Parcelné čísla/ Helyrajzi szám: ..................................................................................................................
Druh pozemku/ Telek fajtája:.....................................................................................................................
Príloha: kópia katastrálnej mapy alebo iný doklad umožňujúci identifikáciu dreviny v teréne /
a helyrajzi térkép másolata vagy más olyan jellegű irat, amely lehetővé teszi a faegyedek
helyszíni beazonosítását.
Áno
Igen

Nie
Nem

C/ Špecifikácia stromov, ktoré sa majú vyrúbať,(v záujmovom území nerastú kríky na ktoré by sa
muselo pýtať povolenie na výrub):
A kivágással érintett fák részletes leírása (az érintett területen olyan bokrok nem találhatóak, amelyek
kivágása engedélyköteles)

Por.
Druh dreviny/
Číslo/
Fa fajtája
Sorszám

Obvod
Priem.
kmeňa
kor. v m/
v cm/A
Lombozat
fatörzs
átmérője
átmérője
m-ben
cm- ben

Vek
Výška
Sad.
roky/
v m/
hod./ Zdravotný stav/
Kor, Magasság Ültetési Egészségi állapot
évek
m-ben
érték

D/ Odôvodnenie žiadosti/ A kérelem indokolása:

E/ Správny poplatok uhradený (vyznačte X)/ Az közigazgatási illeték megtérítésének formája (jelölje
X-vel):
prevodom z účtu v banke/banki átutalással
poštovým poukazom na účet obce/ postai utalvánnyal a község számlájára
v hotovosti do pokladnice obce/készpénzfizetéssel a község pénztárában
na žiadateľa sa vzťahuje oslobodenie podľa § 4 alebo položky 160 zákona NR SR č. 145/1995
/Z.z.//a kérelmező költségmentességet élvez a 154/1995 Tt. számú törvény 4. vagy a 160.§ alapján

V ............................................ dňa ......................
Kelt:......................................................................

..............................................................
Podpis (Pečiatka) / Aláírás (Pecsét)

