
1. Výrub drevín 

 

Na výrub dreviny sa podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 o ochrane prírody a krajiny 

vyžaduje súhlas orgánu ochrany prírody (mesta). 

Súhlas na výrub dreviny vydáva mesto v súlade s § 47 a 48 zákona o ochrane prírody, a to 

formou rozhodnutia a na jeho vydanie sa vzťahuje zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní. 

Konanie týkajúce sa výrubu dreviny začína na základe písomnej žiadosti o vydanie súhlasu na 

výrub dreviny. 

- príloha 1 

Vyplnenú žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny spolu s potrebnými prílohami 

uvedenými v žiadosti a dokladom o uhradení správneho poplatku, prípadne doklad 

o oslobodení poplatku od položky 160 zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. je potrebné podať na 

Mestskom úrade v Krásne nad Kysucou, č. 1255, č. d. 7 (Úsek pozemkov a životného 

prostredia - Ing. Petra Koňušiaková). 

Súhlas mesta sa výrub dreviny podľa § 47 ods. 4 sa nevyžaduje: 

- na stromy s obvodom kmeňa do 40 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou, a súvislé 

krovité porasty v zastavanom území obce s výmerou do 10 m2 a za hranicami zastavaného 

územia obce s výmerou do 20 m2. Ustanovenie sa však nepoužije v prípade, ak drevina rastie 

na území s druhým alebo tretím stupňom ochrany, na cintorínoch alebo ako súčasť verejnej 

zelene. 

- pri obnove produkčných ovocných drevín na účely výsadby nových ovocných drevín, ak sa 

ich výsadba uskutoční do 18 mesiacov odo dňa výrubu. Ten, kto z tohto dôvodu drevinu 

vyrúbal, je povinný túto skutočnosť písomne oznámiť a zároveň preukázať splnenie 

podmienok na výrub drevín orgánu ochrany prírody (mestu) najneskôr do 5 dní od 

uskutočnenia výrubu. 

- na stromy s obvodom kmeňa do 80 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou, ak rastú v 

záhradách a záhradkárskych osadách, 

- pri bezprostrednom ohrození zdravia alebo života človeka alebo pri bezprostrednej hrozbe  

vzniku značnej škody na majetku, 

Ten, kto z tohto dôvodu drevinu vyrúbal, je povinný túto skutočnosť písomne oznámiť 

a zároveň preukázať splnenie podmienok na výrub drevín orgánu ochrany prírody (mestu) 

najneskôr do 5 dní od uskutočnenia výrubu. 



- ak oprávnenie alebo povinnosť výrubu vyplýva z osobitných predpisov, napr. ochranné 

pásma elektrovodov, plynovodov (cestný zákon, zákon o dráhach, zákon o energetike, zákon 

o telekomunikáciách, zákon o vodách). 

Ten, kto chce vyrúbať drevinu je povinný túto skutočnosť písomne oznámiť orgánu ochrany 

prírody najmenej 15 pracovných dní pred uskutočnením výrubu, oznamovacia povinnosť sa 

nevzťahuje na prípady § 9 ods. 1 písm. l) zákona č. 543/2002 o ochrane prírody a krajiny, 

- na územiach so štvrtým alebo piatym stupňom ochrany, kde je výrub drevín zakázaný (§ 15 

ods. 1 písm. e) a § 16 ods. 1 písm. a)  zákona o ochrane prírody a krajiny), 

- ak je výrub preukázateľne nevyhnutný na zabezpečenie starostlivosti o osobitne chránenú 

časť prírody a krajiny a výrub vykonáva alebo obstaráva organizácia prírody, 

- ak orgán ochrany prírody vopred písomne určí, že výrub je preukázateľne nevyhnutný na 

zabezpečenie starostlivosti o osobitne chránenú časť prírody a krajiny, 

- na dreviny inváznych druhov podľa § 7b ods. 2, 

- na porasty rýchlorastúcich drevín založené na poľnohospodárskej pôde v súlade s 

osobitným predpisom a plantáže vianočných stromčekov a okrasných drevín. 

Správny poplatok: 

Podľa položky 160 sadzobníka správnych poplatkov, ktorý je prílohou zákona NR SR č. 

145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov sa spoplatňuje podanie 

žiadosti o vydanie súhlasu na výrub dreviny nasledovne: 

- fyzická osoba    10 € 

- právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na podnikanie, ktorej predmet činnosti 

súvisí s podanou žiadosťou   100 € 

Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodené múzeá s prírodovedným zameraním a 

verejné vysoké školy. 

 Od poplatku za podanie žiadosti na vydanie súhlasu na prieskum a výskum osobitne 

chránených častí prírody a krajiny a od poplatku za podanie žiadosti na činnosť súvisiacu s 

vykonávaním výskumu a prieskumu sú oslobodení žiaci a študenti stredných škôl a vysokých 

škôl po predložení potvrdenia o návšteve školy, ak vykonávajú výskum a prieskum osobitne 

chránených častí prírody a krajiny v záujme ochrany prírody a krajiny. 

 Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení žiadatelia, ak nimi podaná žiadosť súvisí s 

odstraňovaním stromov a krov v ochranných pásmach podľa osobitných predpisov.   



2. Vydanie osvedčenia samostatne hospodáriaceho roľníka 

 

Začatie poľnohospodárskej činnosti v poľnohospodárskej výrobe podnikateľ ohlási na 

Mestskom úrade v Krásne nad Kysucou, č. 1255, č. d. 7 (Úsek pozemkov a životného 

prostredia - Ing. Petra Koňušiaková), kde sa mu vystaví osvedčenie o zápise do evidencie. 

Poľnohospodárskou výrobou vykonávanou podnikateľom sa rozumie vykonávanie 

poľnohospodárskej výroby vrátane hospodárenia v lesoch a na vodných plochách. 

Potrebné doklady: 

- žiadosť o registráciu samostatne hospodáriaceho roľníka (príloha 2), 

- doklad o vlastníctve alebo prenajatí pozemku (list vlastníctva / nájomná zmluva), 

- doklad o osobitnom povolení, alebo oprávnení, pokiaľ sa k určitému druhu činnosti podľa 

osobitných predpisov vyžaduje. 

Na základe vyplnenej žiadosti mestský úrad vydá Osvedčenie SHR. 

Správny poplatok: 

Podľa položky 142 sadzobníka správnych poplatkov, ktorý je prílohou zákona NR SR č. 

145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov sa spoplatňuje vydanie 

osvedčenia o zápise samostatne hospodáriaceho roľníka do evidencie sumou 6,50 €. 

Zmenu priezviska alebo trvalého pobytu v osvedčení o zápise samostatne hospodáriaceho 

roľníka sa spoplatňuje sumou 1,50 €. 

 

Zrušenie osvedčenia samostatne hospodáriaceho roľníka 

 

Ukončenie poľnohospodárskej činnosti podnikateľ písomne ohlási na Mestskom úrade 

v Krásne nad Kysucou, č. 1255, č. d. 7 (Úsek pozemkov a životného prostredia - Ing. Petra 

Koňušiaková). Na základe predloženej žiadosti o zrušenie osvedčenia SHR mestský úrad 

vystaví zrušenie osvedčenia o zápise do evidencie. 

Potrebné doklady: 

-  žiadosť o zrušenie osvedčenia samostatne hospodáriaceho roľníka (príloha 3) 

 

 

 



3. Rybárske lístky 

 

Rybárske lístky v zmysle zákona č. 246/2003 z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 139/2002 

Z. z. o rybárstve vydáva obec, resp. mesto.  

Rybárske lístky vydáva Mestský úrad v Krásne nad Kysucou, č. 1255, č. d. 7 (Úsek pozemkov 

a životného prostredia - Ing. Petra Koňušiaková) na základe ústnej žiadosti fyzickej osoby, 

ktorá je spôsobilá na právne úkony. Deťom mladším ako 15 rokov sa rybársky lístok môže 

vydať iba so súhlasom zákonného zástupcu. Podľa položky 38 sadzobníka správnych 

poplatkov, ktorý je prílohou zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení 

neskorších predpisov sa spoplatňuje vydanie rybárskeho lístka nasledovne: 

1-ročný   7  € 

3-ročný   17  € 

 Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení žiaci a študenti stredných a vysokých škôl 

študijných odborov s výučbou rybárstva, zamestnanci štátnej správy s ústredným riadením 

rybárstva, ktorí majú v pracovnej zmluve aktívne vykonávanie rybárstva, odborní 

zamestnanci na úseku rybárstva, ak majú vykonávanie rybárstva vo svojej pracovnej zmluve, 

zamestnanci Slovenského rybárskeho zväzu, rybárski hospodári a ich zástupcovia a osoby 

ustanovené ako rybárska stráž po predložení potvrdenia o výkone pracovnej náplne alebo 

povolania. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení cudzinci, ktorí prídu do Slovenskej 

republiky na pozvanie alebo so súhlasom prezidenta Slovenskej republiky, Národnej rady 

Slovenskej republiky a vlády Slovenskej republiky. Od poplatku podľa tejto položky sú 

oslobodené osoby do 15 rokov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Evidencia psov 

 

Podľa zákona č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú podmienky držania psov každý pes 

držaný nepretržite viac ako 90 dní na území Slovenskej republiky podlieha evidencii psov. 

Držiteľ psa je povinný prihlásiť psa do evidencie v lehote do 30 dní od uplynutia posledného 

dňa lehoty uvedenej v prvej vete v mieste, kde sa pes v danom roku prevažne nachádza. 

Evidenciu psov vedie Mestský úrad Krásno nad Kysucou, č. 1255, č. d. 7 (Úsek pozemkov 

a životného prostredia - Ing. Petra Koňušiaková). 

Vyplnenú žiadosť - evidenčnú kartu psa (príloha 4) je potrebné odovzdať na Mestskom úrade 

v Krásne nad Kysucou. 

Mesto vydá držiteľovi psa zapísaného do evidencie evidenčnú známku psa. Známkou držiteľ 

psa preukazuje totožnosť psa. Známka je neprenosná na iného psa. Odcudzenie, zničenie 

alebo stratu známky je držiteľ sa povinný do 14 dní odvtedy, čo odcudzenie, zničenie alebo 

stratu známky zistil, oznámiť obci. Cena za evidenčnú známku je 1,65 €. 

Každú zmenu skutočností a údajov, ktoré sa zapisujú do evidencie, je držiteľ psa povinný do 

30 dní od zmeny skutočnosti alebo údaja oznámiť mestu, aj v prípade straty, či úhynu psa. 

Daň za psa 

Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou osobou alebo 

právnickou osobou. Predmetom dane za psa nie je : 

a/ pes chovaný na vedecké účely a výskumné účely,  

b/ pes umiestnený v útulku zvierat,  

c/ pes so špeciálnym výcvikom na sprevádzanie nevidomej osoby,  

d/ pes so špeciálnym výcvikom , ktorého vlastní občan s ťažkým zdravotným postihnutím. 

Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je:  

a/ vlastníkom psa alebo  

b/ držiteľom psa, ak sa nedá preukázať, kto psa vlastní. Základom dane je počet psov. 

Sadzba dane sa určuje za jedného psa a kalendárny rok .Takto určená sadzba dane platí za 

každého ďalšieho psa u toho istého daňovníka .  

a/ 2 € v osadách a okrajových častiach mesta /Kalinov, Blažkov, Zákysučie/, 

a/ 5 €  v centre mesta, 

b/ 17 € v bytovkách, podnikateľských subjektoch. 



5. Určenie/zrušenie súpisného čísla 

 

Mesto Krásno nad Kysucou v súlade s § 6 ods. 3 Vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej 

republiky č. 31/2003 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o označovaní ulíc a iných 

verejných priestranstiev a o číslovaní stavieb, v zastúpení primátorom mesta ako príslušným 

správnym orgánom podľa § 13 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov vydáva: 

- oznámenie o určení súpisného čísla, 

- oznámenie o zrušení súpisného čísla. 

Súpisné čísla stavieb určuje a ruší na základe písomnej žiadosti Mestský úrad Krásno nad 

Kysucou, č. 1255, č. d. 7 (Úsek pozemkov a životného prostredia - Ing. Petra Koňušiaková). 

Potrebné doklady: 

Žiadosť o určenie súpisného čísla spolu s potrebnými prílohami uvedenými v žiadosti  

(príloha 5a, pre stavby postavené pred rokom 1976 aj príloha 5b) 

Žiadosť o zrušenie súpisného čísla spolu s potrebnými prílohami uvedenými v žiadosti 

(príloha 6) 

 

Kód druhu stavby (príloha 7) 


