
Výrub drevín, na ktorý sa nevyžaduje súhlas orgánu 
ochrany prírody (obce)

Súhlas na výrub dreviny sa podľa zákona o ochrane prírody nevyžaduje:

a) Na stromy s obvodom kmeňa do 40 cm, meraným vo výške 130 cm nadzemou, 
a súvislé krovité porasty v zastavanom území obce s výmerou do 10 m2  a za 
hranicami zastavaného územia obce s výmerou do 20 m2 [ § 47 ods. 4 písm. a) 
zákona oochrane prírody]. 

Ustanovenie sa nepoužije v prípade, ak drevina rastie na území s druhým alebo tretím stupňom 
ochrany, na cintorínoch, v zastavanom území obce na miestach voľne prístupných verejnosti (ďalej 
len "verejná zeleň") alebo na ornej pôde ako solitér, stromoradie, skupina stromov alebo súčasť terasy 
alebo medze.   (§ 47 ods. 5 zákona o ochrane prírody).

Podľa § 4 ods. 3 písm. g) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov obec pri výkone samosprávy zabezpečuje správu a údržbu verejnej 
zelene. Z uvedeného vyplýva, že

1. súhlas na výrub drevín podľa § 47 ods. 5 zákona o ochrane prírody sa vyžaduje na tie 
dreviny rastúce ako súčasť verejnej zelene, na ktoré sa vzťahuje povinnosť obce 
zabezpečovať správu a údržbu verejnej zelene podľa § 4 ods. 3 písm.g ) zákona SNR č. 
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,  

2. obec môže podľa § 69 ods. 2 zákona o ochrane prírody vydať všeobecne záväzné 
nariadenie, ktorým ustanoví podrobnosti o ochrane drevín, ktoré sú súčasťou verejnej 
zelene.

b) Pri obnove produkčných ovocných drevín na účely výsadby nových ovocných 
drevín, ak sa ich výsadba uskutoční do 18 mesiacov odo dňa výrubu [§ 47 ods. 
4 písm. b) zákona o ochrane prírody]. 

Ten, kto z tohto dôvodu drevinu vyrúbal, je povinný túto skutočnosť písomne oznámiť a 
zároveň preukázať splnenie podmienok na výrub drevín orgánu ochrany prírody (Okresnému 
úradu! , nie obci, § 68 písm. h) zákona o ochrane prírody)) najneskôr do piatich dní od 
uskutočnenia výrubu. Lehotu na výsadbu nových ovocných drevín podľa ods. 4 písm. b) 
môže orgán ochrany prírody na základe odôvodnenej žiadosti podanej pred uplynutím 
stanovenej lehoty predĺžiť, najviac však o 6 mesiacov. (§ 47 ods. 6 zákona o ochrane 
prírody). 

Obnovou produkčných ovocných drevín sa rozumie výmena ovocných drevín rastúcich v ovocných 
sadoch alebo záhradách s jednoznačnou funkciou produkcie ovocia na výsadbu nových ovocných 
drevín, pričom nemusí ísť o výsadbu drevín tých istých ovocných rodov a druhov. ( §22 ods. 6 
vykonávacej vyhlášky)

c) na stromy s obvodom kmeňa do 80 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou, 
ak rastú v záhradách76a) a záhradkárskych osadách, okrem stromov rastúcich na 
pozemkoch, ktoré sú územným plánom obce určené na zastavanie,   [§ 47 ods. 4 
písm. c) zákona o ochrane prírody].

d) Pri bezprostrednom ohrození zdravia alebo života človeka, alebo pri 
bezprostrednej hrozbe vzniku značnej škody na majetku [§ 47 ods. 4 písm. d) 
zákona o ochrane prírody]. 



Ten kto z tohto dôvodu drevinu vyrúbal, je povinný túto skutočnosť písomne oznámiť 
a zároveň preukázať splnenie podmienok  na výrub drevín orgánu ochrany prírody 
(fotodokumentácia ohrozenia pred výrubom a po výrube)

Okresnému úradu Liptovský Mikuláš, Odbor 
starostlivosti o životné prostredie, Vrbická 1993, 031 
01 Lipt. Mikuláš !!! nie obci, § 68 písm. h) zákona 
o ochrane prírody  najneskôr do piatich dní od uskutočnenia výrubu (§ 47 
ods. 6 zákona o ochrane prírody). 

Pod bezprostredným ohrozením zdravia alebo života človeka alebo pod bezprostrednou 
hrozbou vzniku značnej škody na majetku sa rozumie taký stav, 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 hrozby vzniku 
značnej škody na majetku. Ide najmä o úder blesku, povodeň, zemetrasenie, smršť, zosuv 
pôdy alebo eróziu.  (§ 22 ods. 7 vykonávacej vyhlášky). 

Za značnú škodu sa podľa § 125 ods. 1 Trestného zákona považuje škoda prevyšujúca 
sumu 26 600 €. ( pozor v legislatívnom konaní zmena výšky škody!). 


