Všeobecne záväzné nariadenie
č. 4/2019

Číslo: 4

Výtlačok č.:1

Obec Valaská

Na základe ust. § 69 ods. 2 zákona č. 543/2002 Z. z o ochrane prírody a krajiny v znení
neskorších predpisov v súlade s ust. § 4 ods. 3 písm. g) a v súlade s ust. § 6 ods. 2 zákona
Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych
predpisov vydáva

Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2019
o správe a údržbe verejnej zelene a ochrane drevín verejnej zelene na území
obce Valaská
Návrh VZN: - vyvesený na úradnej tabuli obce
dňa :
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VZN nadobúda účinnosť dňom 29. 11. 2019

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
o správe a údržbe verejnej zelene a ochrane drevín verejnej zelene na území obce Valaská
Článok 1
Účel nariadenia
Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len „nariadenie“) je vymedzenie
podmienok pre výsadbu, ochranu a správu verenej zelene na území obce Valaská. Všetky
činnosti, zásady a postupy súvisiace s tvorbou, údržbou a ochranou verejnej zelene musia byť
v súlade s Územným plánom sídelného útvaru Valaská a Dokumentom starostlivosti o dreviny
obce Valaská.
Článok 2
Základné pojmy
(1) Verejná zeleň ako zeleň trávnikov, drevín a trvaliek, existujúce na plochách pozemkov
(nehnuteľností) vedené vo vlastníctve obce, pričom tieto pozemky sú verejnosti voľne a
bez obmedzovania prístupné.
(2) Vyhradené plochy verejnej zelene na plochách špeciálne určených (napr. verejné
cintoríny, sprievodná zeleň miestnych komunikácií a pod).
(3) Drobné fragmenty verejnej zelene s estetickou funkciou ako zeleň a/alebo kvetenstvo
v prenosných nádobách, kvetináčoch, skružiach.
(4) Invázne druhy rastlín sú nepôvodné druhy,

ktoré sa samovoľne šíria a vytláčajú

pôvodné druhy z ich prirodzených biotopov a znižujú biologickú rozmanitosť.
(5) Dreviny verejnej zelene sú dreviny rastúce a vysadzované na plochách verejnej
zelene.
(6) Drevinou rastúcou mimo lesa je strom alebo ker rastúci jednotlivo alebo v skupinách
mimo lesných porastov.

Článok 3
Správa verejnej zelene
(1) Správa verejnej zelene zahŕňa najmä:
a) vedenie evidencie verejnej zelene a jej aktualizáciu,
b) vedenie evidencie pozemkov pre náhradnú výsadbu,
c) plánovanie tvorby a údržby verejnej zelene,
d) kontrolu tvorby a údržby verejnej zelene,
e) priebežnú kontrolu stavu verejnej zelene.
Článok 4
Tvorba zelene
(1) Zeleň je dôležité vytvárať ako základnú zložku zdravého životného prostredia. Pri jej tvorbe
sa musia rešpektovať jestvujúce prírodné útvary, pričom je potrebné zohľadniť nároky
jednotlivých drevín a rôznorodosť biotopov.
(2) Tvorba verejnej zelene sa zabezpečuje každoročným rozpočtovaním obce, ale aj formou:
a) náhradnej výsadby drevín,
b) obecných revitalizačných opatrení,
c) použitím uhradených finančných náhrad spoločenskej hodnoty za výruby drevín tým, že
takéto finančné prostriedky sú účelovo viazané a môžu byť použité výlučne na úhradu
nákladov spojených so starostlivosťou o verejnú zeleň a jej drevín na území obce.
(3) Tvorba verejnej zelene sa riadi príslušnými normami a predpismi v danej oblasti1.
(4) Projektovanie a výsadba verejnej zelene sa riadi zásadami záhradnej a krajinnej architektúry
a odporúčacími právnymi predpismi. Pri výsadbe verejnej zelene je nevyhnutné rešpektovať
ochranné pásma inžinierskych sietí. Zakladanie alebo úpravy zelene pri komunikáciách,
v ich ochranných pásmach a v ochranných pásmach inžinierskych sietí je potrebné
prerokovať s príslušným orgánom.
(5) Pri plánovaní výsadby drevín je potrebné zohľadniť:
a) vhodný vývojový priestor vzhľadom na maximálnu veľkosť nadzemných a podzemných
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Napr. STN 83 7010 Ochrana prírody. Ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie.

častí dospelých drevín (pre zamedzenie kolízie s budovami a ochrannými pásmami stavieb
a inžinierskych sietí miestnej infraštruktúry),
b) možný alergénny a toxický potenciál niektorých drevín,
c)

druhové zloženie drevín, veková a výšková štruktúra, zdravotný stav,

d) funkčná účinnosť drevín a porastov drevín (reálne plnenie funkcie dotknutej plochy a
drevín na nej),
e)

charakter a typ krajiny a jej lokálne obsadenie drevinami, uprednostňovať geograficky
pôvodné a tradičné druhy.

(6) Fyzická alebo právnická osoba, ktorá má záujem o výsadbu živých prvkov zelene na
plochách verejnej zelene je povinná rešpektovať podmienky vlastníka pozemku, na ktorom
sa nachádza verejná zeleň, formulované v jeho písomnom súhlase na výsadbu. V prípade,
ak je pozemok zverený do správy správcu, vlastník pozemku si za účelom vydania
písomného súhlasu vyžiada k tomuto stanovisko správcu.
(7) Na plochách verejnej zelene nie je dovolené vysádzať zeleň bez vedomia, prípadne súhlasu
vlastníka pozemku.
(8) Stromy a kry na rozdiel od bylín sú dlhoveké čím majú dlhodobý vplyv na klímu. Preto ich
výberu je potrebné venovať náležitú pozornosť a pri nových výsadbách je potrebné
predchádzať patogénnemu vplyvu niektorých drevín. Ak sú v blízkosti obytných zón
a vnútroblokov stromy a kry, ktoré majú silný alergénny potenciál, ale inak sú zdravé,
neodporúčame ich výrub, lebo plnia mnoho ďalších užitočných funkcií. Každý druh má
svoju dobu životnosti a po jej uplynutí máme možnosť staré dreviny nahradiť novými, a to
už zo sortimentu nealergénnych druhov.
(9) Vymedzenie pozemkov vhodných na náhradnú výsadbu:
a)

ako plochy vhodné na náhradnú výsadbu sú navrhované v Dokumente starostlivosti
o dreviny obce Valaská,

b) v zastavanom území sa určuje ako plocha 5m2 odkrytá, ale pre vzduch a vodu trvalo
priepustná. Pre účel zakorenenia vysadzovanej dreviny musí byť možný priestor
s veľkosťou min. 16, 5m2 a s hĺbkou min. 0,8 m.
(10) Na celom území obce Valaská platí zákaz výsadby inváznych druhov.

Článok 5
Ochrana verejnej zelene
(1) Na účely tohto nariadenia sa ochranou drevín rozumie komplexná činnosť zameraná na
udržanie a zlepšovanie zdravotného stavu drevín, celkového vonkajšieho vzhľadu drevín
a na odstránenie následkov ich poškodenia tak, aby dreviny mohli plniť svoje funkcie.
(2) Na plochách verejnej zelene sa za účelom ochrany verejnej zelene zakazuje:
a)

odcudzovať, ničiť, trhať, lámať alebo inak poškodzovať rastliny, byliny a dreviny vo
všetkých vývojových štádiách,

b) poškodzovať dreviny neoprávnenými a neodbornými zásahmi rezom,
c)

zasahovať do koreňovej sústavy drevín (napr. pri hĺbení stavebných jám a iných hĺbených
výkopoch),

d) umiestňovať dočasné stavby (letné terasy, reklamné stany, prístrešky a pod.) v koreňovej
zóne stromov,
e)

poškodzovať verejnú zeleň domácimi zvieratami,

f)

meniť životné podmienky verejnej zelene,

g) zmenšovať a obmedzovať adekvátne a kvalitatívne dostačujúci výsadbový priestor pre
drevinu a jej koreňový systém s ohľadom na nároky daného druhu, štruktúry pôdy,
vodného režimu, chemického zloženia pôdy a pod.,
h) vykonávať terénne úpravy a úpravy verejnej zelene, vysádzanie živých a umiestňovanie
neživých prvkov zelene na plochy verejnej zelene bez povolenia vlastníka, resp. správcu
pozemku,
i)

znečisťovať plochy verejnej zelene odpadkami, ohorkami z cigariet a inými nečistotami,

j)

pripevňovať a umiestňovať akékoľvek predmety alebo zariadenia na dreviny okrem
predmetov, na pripevnenie ktorých dal súhlas správca (vianočná výzdoba, plagáty,
fotografie),

k) sánkovať a lyžovať sa na miestach s výsadbou kríkov a mladých stromov,
l)

zakladať otvorené ohniská a iné tepelné zdroje v nebezpečnej vzdialenosti od stromov
a porastov.

(3) Každý kto spôsobí poškodenie verejnej zelene, alebo takéto poškodenie zistí, je povinný
túto skutočnosť oznámiť , spravovateľovi verejnej zelene.

(4) Spôsobenú škodu na zeleni je povinný nahradiť každý, kto škodu spôsobil, fyzická alebo
právnická osoba, prípadne zákonní zástupcovia maloletých, mladistvých alebo
nesvojprávnych osôb.
(5) Kto poškodí, zničí, odstráni verejnú zeleň alebo naruší, prípadne obmedzí jej funkcie je
povinný na vlastné náklady:
a)

uhradiť skutočnú škodu a celkovú ujmu alebo ak je to možné alebo účelné, uviesť
poškodené plochy a prvky zelene do pôvodného stavu,

b) výška náhrady škody na verejnej zeleni sa vypočíta podľa osobitného predpisu2.
(6) Ochrana drevín sa vzťahuje na dreviny rastúce mimo lesa.

Článok 6
Údržba verejnej zelene
(1) Údržba verejnej zelene zahŕňa:
a)

odstraňovanie odumretých časti drevín, ktoré ohrozujú stabilitu stromu a okolie,

b) vykonávanie mechanických a biologických opatrení proti škodcom,
c)

odborná inštalácia stabilizačných a nedeštruktívnych väzieb a viazanie koruny drevín,
prednostne z nekovových materiálov,

d) orezávanie drevín výchovnými, udržiavacími, stabilizačnými a tvarovacími rezmi,
e)

ochrana proti škodcom, parazitom a chorobám,

f)

odburiňovanie, prevzdušňovanie, hnojenie a polievanie verejnej zelene,

g) udržiavanie čistoty na plochách verejnej zelene, vyprázdňovanie a údržba odpadových
košov osadených v zeleni,
h) kosenie plôch verejnej zelene a ich vyhrabávanie – kosenie trávnikov na území obce pri
výške porastu 20 cm, na všetkých kosných plochách 1x / mesiac máj, 2x v období mesiacov
jún – august (príp. podľa potreby),
i)

pokosená tráva ako aj iné hrabky z verejnej zelene, konáre kríkov a stromov po reze,
drevná hmota po výrube sa bude následne kompostovať na obecnom kompostovisku,

j)

nutné opravy, obnovy náterov, príp. výmena celého poškodeného zariadenia neživých
prvkov verejnej zelene,
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vyhláška č. 24/2003 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny

k) odstraňovanie inváznych druhov rastlín – min. 4x v priebehu vegetačného obdobia na
plochách verejnej zelene,
l)

každý vlastník alebo oprávnený užívateľ pozemku, na ktorom sa nachádza zeleň, vykonáva
údržbu zelene na vlastné náklady.
Článok 7
Výrub drevín

(1) 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 výrub drevín je obec, ak si túto pôsobnosť nevyhradil okresný úrad.
Ak je obec žiadateľom o vydanie súhlasu na výrub dreviny, nemôže rozhodovať o výrube
predmetných drevín. V takýchto prípadoch je okresný úrad povinný určiť inú obec, ktorá
bude rozhodovať o výrube predmetných drevín (viď. § 69 ods. 3 zákona č.543/2002
Z.z. účinný od 1.9.2014 ).
(2) Výrub dreviny možno vykonať len po vyznačení výrubu dreviny a po právoplatnosti
súhlasu na výrub, ktorým je vykonávateľ výrubu povinný sa na požiadanie preukázať (§
47 ods. 8).
(3) Vyznačenie výrubu drevín - spôsob označovania drevín určených na výrub je podrobnejšie
uvedený v § 17 ods. 13 a 14 vykonávacej vyhlášky č. 24/2003 Z. z.

Článok 7.1
Súhlas na výrub drevín
(1) Pri vydávaní súhlasu na výrub dreviny je obec povinná prihliadať na:
a) druh a zdravotný stav dreviny,
b) funkciu a význam dreviny pre životné prostredie,
c) aby sa výrub dreviny uskutočnil najmä v období vegetačného pokoja (obdobie vegetačného
pokoja je určené § 17 ods. 5 vyhlášky č. 24/2003 Z.z. a to od 1. októbra – do 31. marca),
d) podmienky ochrany ustanovené vykonávacími predpismi vydanými na základe zákona
(napr. podmienky stanovené vo vyhláškach, ktorými sa ustanovujú obmedzenia
v chránených vtáčích územiach).
(2) Súhlas na výrub drevín možno vydať len v odôvodnených prípadoch (zlý zdravotný stav

dreviny, z hľadiska ktorého má drevina malú pravdepodobnosť prežitia, narušenie stability
stavby koreňovým systémom dreviny).
(3) Výrub na vlastnom pozemku vykonáva žiadateľ, na obecnej parcele obec.
(4) Podnet na zabezpečenie výrubu stromov a krov rastúcich pri obytných domoch na
pozemkoch vo vlastníctve obce (verejná zeleň):
a) osoba oprávnená konať v mene spoločenstva vlastníkov bytov (predseda bytového
spoločenstva) môže na základe požiadaviek obyvateľov podať písomný podnet na výrub
drevín rastúcich pred bytovými domami na pozemkoch vo vlastníctve obce,
b) obyvatelia bytového domu svojím podpisom podnet na výrub odsúhlasia.
Článok 7.2
Rozhodovací proces
(1) Rozhodovací proces o vydaní alebo nevydaní súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3
zákona č.543/2002 Z.z.o ochrane prírody a krajiny sa riadi zákonom č. 71/1967 Zb. o
správnom konaní. V prípade, ak žiadosť nemá predpísané náležitosti (neúplná žiadosť),
má obec povinnosť vyzvať žiadateľa o výrub, aby žiadosť v určenej lehote doplnil a
nedostatky odstránil.
Článok 7.3
Uloženie náhradnej výsadby
(1) Náhradná výsadba sa ukladá z dôvodu výrubu drevín vzniknutej ekologickej ujmy.
(2) Pri uložení náhradnej výsadby sa musí zohľadniť:
a)

rozsah výrubu (početnosť jedincov, plocha výrubu),

b) dôvod a opodstatnenosť výrubu,
c)

funkčnosť drevín alebo porastu drevín.

(3) Ak nemožno uložiť náhradnú výsadbu, orgán ochrany prírody uloží povinnej osobe
finančnú náhradu do výšky spoločenskej hodnoty dreviny 3.
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§95 zák. č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov § 36 a 37 vyhlášky č.
24/2003 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny

(4) Kontrolu náhradnej výsadby zelene vykonáva orgán ochrany prírody, ktorý náhradnú
výsadbu uložil.
(5) Pri drevinách s obvodom kmeňa 40 cm a väčším sa odporúča zachovať minimálny pomer
vyrúbaných a nahradených drevín 1:1 (pri vyrúbaných drevinách vzniknutých z výsadby
sa tento pomer odporúča aj pri stromoch s obvodom kmeňa do 40 cm). Pri ukladaní
náhradnej výsadby je opodstatnená aj požiadavka na fyziologickú kvalitu a vývojové
štádium výsadbového materiálu.
Článok 7.4
Správne poplatky
(1) Podľa položky 160 sadzobníka správnych poplatkoch, ktorý je prílohou zákona NR SR č.
145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov sa spoplatňuje
podanie nasledovne:
a)

fyzická osoba 10 €,

b) právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na podnikanie, ktorej predmet činnosti
súvisí s podanou žiadosťou 100 €.
Článok 8
Sankcie a kontrola
(1) Konanie, ktoré je v rozpore s ustanoveniami tohto nariadenia sa kvalifikuje ako priestupok.
(2) Za priestupok podľa bodu 1 tohto ustanovenia sa môže uložiť pokuta do výšky 166,- €
v správnom konaní a do výšky 33,- € v blokovom konaní.
(3) Na konanie o priestupkoch sa vzťahuje zákon o správnom konaní.
(4) Porušenie tohto nariadenia fyzickou osobou oprávnenou na podnikanie, alebo právnickou
osobou je dopustenie sa správneho deliktu.
(5) Za delikt sa môže uložiť právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie
pokuta do výšky 6 638,- € .
(6) Výnosy z pokút uložených za priestupky a za delikt podľa tohto nariadenia sú príjmom
obce.

(7) Kontrolu dodržiavania tohto nariadenia sú okrem starostu obce oprávnení vykonávať aj
poverení zamestnanci obce a hlavný kontrolór obce.

Článok 9
Záverečné ustanovenia

(1) Týmto VZN nie sú dotknuté práva a povinnosti právnických osôb a fyzických osôb vyplývajúce
z iných právnych predpisov.

(2) Toto VZN bolo schválené uznesením Obecného zastupiteľstva v obci Valaská č. 82/2019 zo
dňa 13. 11. 2019 a účinnosť nadobúda dňa 29. 11. 2019.

V obci Valaská, dňa 15. 11. 2019

.............................................
Mgr. Peter Jenča
starosta obce

