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Žiadosť o povolenie 
 na umiestňovanie a druhové zloženie cestnej zelene 

 na výrub drevín v cestnej zeleni 
na miestnych cestách I. a II. triedy na území Hlavného mesta SR Bratislavy 

Formulár CSO č. 10 

ŽIADATEĽ (stavebník, vlastník/správca miestnej cesty a pod.): 

 právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na podnikanie (PO): 

   obchodné meno:       IČO:       

 fyzická osoba (FO):       nar.:         

   (dátum narodenia) 

ADRESA (trvalý pobyt FO / sídlo PO):  

ulica a číslo:       

mesto:       PSČ:        

kontaktná osoba:       

e-mail:       tel.:        

DODÁVATEĽ / ZHOTOVITEĽ vykonávaných prác: 

obchodné meno:       IČO:       

ulica a číslo:       

mesto:       PSČ:         

kontaktná osoba:       

e-mail:       tel.:       

NA MIESTNEJ CESTE:       (názov ulice) 

na pozemku parc. č.:       (miesto výrubu /výsadby) 

v mestskej časti:    

z dôvodu:         

       

označiť správnu možnosť    

Pozn.: Lehota na vybavenie žiadosti, ktorá obsahuje všetky prílohy, je 30 dní. Je potrebné vypísať všetky údaje. 
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Prílohy:  
▪ splnomocnenie v prípade zastupovania žiadateľa treťou osobou; 
▪ situácia širších vzťahov – mapový podklad s určením miesta podľa predmetu žiadosti s GPS súradnicami; 
▪ situácia drevín určených na výrub alebo na výsadbu, zakreslených do technickej mapy a ich presné 

zakótovanie vo vzťahu ku krajnici vozovky, resp. chodníka; 
▪ výpis a druhové zloženie cestnej zelene určenej na výrub alebo výsadbu; 
▪ v prípade, ak sa jedná o výrub drevín je potrebné doložiť dendrologický posudok, ktorý bude spracovaný 

odborne spôsobilou osobou a bude okrem iného obsahovať inventarizáciu, spoločenské ohodnotenie drevín, 
špecifikáciu drevín, latinský názov drevín; 

▪ kópia územného rozhodnutia stavebného úradu s vyznačenou právoplatnosťou v prípade, ak výrub súvisí 
s umiestnenou stavbou; 

▪ projektová dokumentácia stavby (ak výrub súvisí so stavbou), na základe ktorej sa vyžaduje povolenie; 
 

 

Žiadateľ, ako dotknutá osoba berie na vedomie, že Hlavné mesto SR Bratislava, ako prevádzkovateľ spracúva osobné 

údaje na základe zákona, zákonnej povinnosti vyplývajúcej  z osobitných zákonov: zákona č. 377/1990 Zb. o hlavnom 

meste Slovenskej republiky Bratislava v znení neskorších predpisov, zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní 

(správny poriadok) v znení neskorších predpisov, zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon)  

v znení neskorších predpisov, zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, 

za účelom vydania povolenia na umiestňovanie a druhové zloženie cestnej zelene a na výrub drevín v cestnej zeleni 

na miestnych cestách I. a II. triedy na území Hlavného mesta SR Bratislavy.  

Spracúvanie sa vykonáva v súlade s nariadením č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných 

údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov. Osobné údaje sa poskytujú len v prípade plnenia povinností v zákonom stanovených 

prípadoch orgánom verejnej moci (Krajské riaditeľstvo policajného zboru v Bratislave, Mestská polícia v Bratislave, 

Okresný úrad Bratislava, prípadne iným orgánom podľa osobitných zákonov). Prenos do tretích krajín sa 

neuskutočňuje. Osobné údaje sa uchovávajú po dobu stanovenú v registratúrnom pláne prevádzkovateľa vedeného 

podľa osobitného zákona. Dotknutá osoba si môže uplatniť právo na prístup k osobným údajom, právo na opravu 

a vymazanie osobných údajov, právo na obmedzenie spracúvania, právo na prenosnosť, právo podať sťažnosť úradu 

na ochranu osobných údajov. Bližšie informácie týkajúce sa spracúvania a ochrany osobných údajov sú uvedené na 

stránke hlavného mesta https://bratislava.sk/sk/ochrana-osobnych-udajov alebo osobne na pracovisku prvého 

kontaktu hlavného mesta.  

Poskytnutie osobných údajov je zákonnou povinnosťou. Neposkytnutie osobných údajov má za následok 

nemožnosť vybavenia žiadosti a plnenia zákonnej povinnosti. 

 
 
 
 

V Bratislave dňa:             

meno a priezvisko (paličkovým písmom) 
pečiatka a podpis žiadateľa 
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