Obec Podhoroď na základe ustanovenia § 6 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, § 69 ods. 2 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane
prírody a krajiny v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 24/2003, ktorou sa vykonáva zákon č.
543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov vydáva pre územie obce
Podhoroď toto:

Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2009
(ďalej len „VZN“) o verejnej zeleni a ochrane drevín

Prvá časť
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
Článok 1
Predmet úpravy
1) Chrániť a zveľaďovať verejnú zeleň a dreviny, ktoré sú súčasťou verejnej zelene, tvoriace
významnú zložku životného prostredia.
2) Ustanovenia tohto nariadenia sú správnym, riadiacim, organizačným nástrojom pre
zabezpečenie výkonu samosprávnych funkcií obce a plnenie úloh v rámci samostatnej a
prenesenej pôsobnosti v katastrálnom území obce Podhoroď.
3) Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len VZN) sa s výnimkou čl. 3, čl. 6 bod 3),
čl. 9 bod 7), 8), 9), 10) a čl. 10 bod 3) nevzťahuje sa na
a) les
b) poľnohospodársku pôdu,
c) vyhradenú zeleň,
d) špeciálnu zeleň,
e) súkromnú zeleň.
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Článok 2
Základné pojmy
1) Zeleň je súbor
a) živých sadových prvkov (dreviny, byliny a trávy a ich spoločenstvá) vyvinutých na určitej
ploche prirodzeným spôsobom, alebo zámerným, cieľavedomým založením a usmernením
človekom,
b) neživých sadových prvkov súvisiacich kompozične a funkčne so živými prvkami zelene
1. voda a prírodné útvary (kamene, svahy, modelovaný terén a pod.)
2. stavby, stavebné prvky a výtvarné doplnky (cesty, mosty, múry, vodné nádrže, fontány,
terasy, schody, plastiky, sochy, pomníky, pamätníky a pod.),
3. sadové doplnky (prenosné alebo stabilné), ktoré slúžia na údržbu a ochranu zelene(lavičky,
zariadenia detských ihrísk, osvetlenie, koše na odpadky a pod.).
2) Objekt zelene v zmysle záhradnej a krajinárskej architektonickej tvorby je človekom
zámerne vytvorená plocha z biotických a abiotických prvkov, ktoré tvoria funkčnú náhradu
prírodného prostredia.
3) Biotop z botanického hľadiska je miesto prirodzeného výskytu určitého druhu rastliny, jej
populácie alebo spoločenstva v oblasti rozlíšenej geografickými, abiotickými a biotickými
vlastnosťami.
4) Invázne druhy rastlín sú nepôvodné druhy, ktoré sa samovoľne šíria a vytláčajú pôvodné
druhy z ich prirodzených biotopov a znižujú biologickú rozmanitosť
Článok 3
Klasifikácia zelene
(1) Zeleň na území obce tvorí z krajinárskeho hľadiska jednotný a nedeliteľný systém
prednostne plniaci nehospodárske funkcie.
(2) Zeleň podľa práva užívania a z hľadiska jej určenia sa člení na:
a) verejnú zeleň (jej užívanie nie je obmedzené časom ani druhom návštevníkov) – je
spravidla majetkom obce,
1. parky a parčíky,
2. menšie parkovo upravené plochy,
3. cestná zeleň (uličné stromoradia, zelené pásy a plochy),
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4. sídlisková zeleň,
5. zeleň na pohrebiskách (cintoríny a urnové háje),
6. detské ihriská,
7. sprievodná zeleň vodných plôch a vodných tokov,
8. sadovnícky a architektonicky upravené a udržiavané plochy s okrasnými rastlinami,
9. rozptýlená krajinná zeleň,
10. bodová zeleň – solitéry,
11. rekreačná zeleň (lesopark),
12. plochy dočasne vyňaté zo zelene z dôvodu dočasnej zmeny spôsobu využitia týchto
plôch, resp. v čase vykonávania ich obnovy,
13. plochy potencionálne vhodné pre zakladanie plôch zelene, ale nevhodné pre
poľnohospodársku výrobu a zalesňovanie;
b) vyhradenú zeleň (jej užívanie je obmedzené časom alebo druhom návštevníkov) – je vo
vlastníctve fyzických alebo právnických osôb,
1. zeleň školských zariadení,
2. zeleň zdravotníckych zariadení,
3. zeleň telovýchovných a rekreačných zariadení, vrátane kúpalísk,
4. zeleň podnikov a inštitúcií,
5. zeleň s výskumným a náučným zameraním;
c) špeciálnu zeleň (je určená najmä na zníženie negatívneho vplyvu priemyselnej
a poľnohospodárskej výroby na životné prostredie; na zmiernenie negatívneho
dopadu nepriaznivých klimatických podmienok na pôdny reliéf),
1. vetrolamy, protihlukové pásy a pásma hygienickej ochrany,
2. izolačná zeleň výrobných a technických zariadení a poľnohospodárskych stavieb,
3. zeleň na ochranu pôdy, pramenísk, rašelinísk,
4. melioračná a asanačno-rekultivačná zeleň;
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d) súkromnú zeleň (jej uţívateľom je predovšetkým jej vlastník),
1. zeleň záhradkárskych osád,
2. zeleň pri individuálnej bytovej výstavbe,
3. okrasné a ovocné záhrady pri obytných domoch,
4. ovocné sady,
5. sadové prvky okolo súkromných chát a chalúp.

DRUHÁ ČASŤ
SPRÁVA VEREJNEJ ZELENE
Článok 4
Kompetencie
1) Štátnu správu v prvom stupni vo veciach ochrany drevín ustanovenú zákonom
dozor vo veciach ochrany drevín vykonáva Obec.

1)

a štátny

2) Obec obstaráva dokument starostlivosti o dreviny 2).
3) Návrh ochrany prírody a tvorby krajiny, vrátane prvkov územného systému ekologickej
stability a ekostabilizačných opatrení je neodmysliteľnou súčasťou Územného plánu
sídelného útvaru obce Podhoroď a podkladom pre projekty pozemkových úprav3).
4) Dokument starostlivosti o dreviny poskytuje prehľad o rozmiestnení, kvalite a
ekologickom, krajinotvornom, estetickom a kultúrno-historickom význame drevín v
katastrálnom území obce Podhoroď a je podkladom pre zabezpečenie starostlivosti o dreviny,
rozhodovanie obce vo veciach ochrany drevín a pri uplatňovaní náhradnej výsadby za
vyrúbané dreviny, ktorú uloží obec v súhlase na výrub dreviny.
5) Obsah dokumentu starostlivosti o dreviny upravuje osobitný predpis
schvaľuje obecné zastupiteľstvo.

4)

. Dokumentáciu

6) Odborným útvarom pre úsek verejnej zelene na území Podhoroď je referát výstavby
a životného prostredia a Referát dane a poplatky Obecného úradu Podhoroď.
7) Pôsobnosť odborného útvaru je najmä v oblasti:
a) evidencie, tvorby, realizácie a údržby verejnej zelene
b) odborného dohľadu nad starostlivosťou o verejnú zeleň
c) metodiky rozvoja verejnej zelene.
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8) Odborný útvar je neopomenuteľný pri každom územnom a stavebnom konaní v obci, ktoré
sa vecne a priestorovo dotýkajú verejnej zelene. Správne orgány rozhodujúce v týchto
konaniach sú povinné pred vydaním rozhodnutia vyžiadať si záväzné stanovisko odborného
útvaru.
9) Odborný útvar je oprávnený predkladať obecnému zastupiteľstvu návrhy legislatívnych a
štrukturálnych zmien v procese starostlivosti o verejnú zeleň, pripomienkovať a vyjadrovať sa
k pripravovaným územnoplánovacím dokumentom obce.
10) Činnosti zabezpečované odborným útvarom môžu vykonávať iba osoby na tieto činnosti
spôsobilé odbornou profiláciou a vzdelaním.
Článok 5
Spravovateľ verejnej zelene
1) Koordinuje pracovné činnosti zamerané na celoročnú odbornú starostlivosť o verejnú zeleň
na nehnuteľnostiach (pozemkoch) vo vlastníctve alebo užívaní obce.
2) Spravovateľom verejnej zelene je Obec Podhoroď.
3) Vykonávateľom pracovných činností zameraných na celoročnú starostlivosť o verejnú
zeleň na nehnuteľnostiach (pozemkoch) vo vlastníctve alebo užívaní obce je Referát údržby a
verejnej zelene.
4) Spravovateľ verejnej zelene je povinný riadiť sa ustanoveniami tohto VZN.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1) Zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.
2) § 69 ods. 1 písm. i) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
3) § 12 zákona SNR č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom
fonde a o pozemkových spoločenstvách.
4) Príloha 28 vyhlášky č. 24/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny.

TRETIA ČASŤ
STAROSTLIVOSŤ O VEREJNÚ ZELEŇ
Článok 6
1) Verejná zeleň musí mať zabezpečenú celoročnú odbornú starostlivosť v komplexnom
poňatí a na celom území obce. Starostlivosťou o verejnú zeleň sa rozumie nepretržitý proces,
ktorý vedie k zachovaniu a zlepšeniu ekologických, estetických a spoločenských funkcií
zelene.
2) Starostlivosť o verejnú zeleň sa skladá najmä z týchto nevyhnutných činností:
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a) evidencia verejnej zelene,
b) tvorba verejnej zelene,
c) rozvoj zelene (regulatívy, koncepcie, plánovanie, projekcia),
d) realizácia (zakladanie) zelene,
e) údržba verejnej zelene,
f) ochrana verejnej zelene a jej životných podmienok.
3) Starostlivosť o vyhradenú zeleň, špeciálnu zeleň a súkromnú zeleň zabezpečujú jej
správcovia, užívatelia alebo vlastníci.
4) Starostlivosť o les a poľnohospodársku pôdu upravujú osobitné predpisy.
Článok 7
Evidencia verejnej zelene a plôch určených na náhradnú výsadbu
1) Evidenciu verejnej zelene na pozemkoch vo vlastníctve obce vedie Referát výstavby a
životného prostredia Obecného úradu Podhoroď.
2) Evidenciu verejnej zelene tvorí detailný passport zelene (základné údaje o ploche zelene, o
sadovníckych prvkoch a doplnkoch zelene; údaje o údržbe a nákladoch; situácia v mierke
1:500, príp. 1:1000 na vhodnom mapovom podklade, inventarizácia drevín) a prehľadná
evidencia zelene (evidenčná karta).
3) Zoznam a vymedzenie pozemkov vhodných na náhradnú výsadbu v obci je súčasťou
dokumentu starostlivosti o dreviny. Evidenciu týchto plôch vedie Referát výstavby a
životného prostredia Obecného úradu Podhoroď.
Článok 8
Tvorba verejnej zelene
1) Na založenie novej a rekonštrukciu jestvujúcej verejnej zelene musí byť vypracovaný
projekt sadových úprav rešpektujúci význam a funkciu zelene (ochrana pred hlukom,
prachom, slnečným žiarením a pod.) a musí byť v súlade s územno-plánovacou
dokumentáciou sídelného útvaru obce. Pre oblasť verejnej zelene je to územný systém
ekologickej stability okolitej krajiny vychádzajúci najmä zo širších územnoplánovacích
vzťahov, využívajúci geomorfologický a ekologický potenciál krajiny v logický systém
verejnej zelene a dokument starostlivosti o dreviny. K projektu sadových úprav musí byť
doložené kladné stanovisko Referátu pre úsek verejnej zelene na území obce Podhoroď.
2) Verejná zeleň je projektovaná podľa zásad záhradnej a krajinnej architektúry, technickokvalitatívnych podmienok a pri rešpektovaní požiadavky pre racionálne nakladanie s ornicou,
na racionálnu údržbu a ochranu verejnej zelene.
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3) Projekt sadových úprav musí rešpektovať ochranné pásma existujúcich rozvodov
inžinierskych sietí, pozemných komunikácií, dráh, budov a ostatných stavieb.
4) Podkladom pre spracovanie projektu je inventarizácia a kategorizácia jestvujúcej zelene.
5) Zákon č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona
č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o
zmene a doplnení niektorých zákonov.
5) Podmienky navrhovania a umiestňovania verejnej zelene podrobnejšie upravujú osobitné
predpisy 6).
6) Pre súvislú sadovnícky upravenú plochu s výmerou aspoň 0,5 ha s minimálnou šírkou 25
m, ktorá bude plniť estetický, rekreačný alebo historický význam, a vrátane svojho vybavenia
bude zodpovedať štandardu parkov, môže obec vydať parkový poriadok.
Článok 9
Údrţba verejnej zelene
1) Údržbou verejnej zelene sa rozumejú práce potrebné na zabezpečenie kvality vysadenej
zelene a to najmä:
a) udržiavanie poriadku a čistoty plôch verejnej zelene a jej prislúchajúcich súčastí,
b) kosenie a vyhrabávanie,
c) rez drevín a ich ošetrovanie,
d) strihanie kríkov,
e) zalievanie drevín, záhonov a trávnikov,
f) okopávanie a odstraňovanie buriny,
g) odstraňovanie odumretých častí stromov, ktoré znižujú stabilitu stromov a ohrozujú
užívateľov verejnej zelene,
h) náhrada odumretých a asanovaných drevín,
i) hnojenie,
j) mulčovanie,
k) vykonávanie nevyhnutných opatrení proti škodcom a chorobám,
l) inštalovanie stabilizačných nedeštruktívnych väzieb a viazaní koruny stromov,
m) údržba technického stavu ostatných prvkov verejnej zelene.
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2) Údržbou nesmie byť zmenený účel, pre ktorý bola verejná zeleň zriadená.
3) Pri údržbe musia byť dodržiavané časové horizonty vegetačných cyklov, do ktorých je
potrebné pracovnú operáciu uskutočniť.
4) Údržba cestnej zelene sa vykonáva so zreteľom na bezpečnosť a plynulosť cestnej
premávky, zlepšenie životného prostredia a rázu krajiny, výkon údržby, pôdne a klimatické
podmienky a s ohľadom na budúci vzrast drevín a možnosti udržiavania verejnej zelene.
5) Cestná zeleň nesmie
a) obmedzovať rozhľadové pomery,
b) sťažiť údržbu pozemnej komunikácie,
c) sťažiť obhospodarovanie priľahlých poľnohospodárskych plôch,
d) znižovať intenzitu verejného osvetlenia.
6) O výsadbe a voľbe druhu cestnej zelene a jej prípadnej likvidácii rozhoduje príslušný
cestný správny orgán.
7) Údržbu brehových porastov (stromov a krov) vo vodných tokoch, na pobrežných
pozemkoch, prípadne v zátopových územiach, vrátane ich odstraňovania, zabezpečuje
správca vodného toku v rámci výkonu správy.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
6) Zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení
neskorších predpisov.
Zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.
STN 73 6005: Priestorová úprava vedení technického vybavenia.
STN 73 6101: Projektovanie ciest a diaľnic.
STN 73 6102: Projektovanie križovatiek na pozemných komunikáciách.
STN 73 6110: Projektovanie miestnych komunikácií.
7) Zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch
v znení neskorších predpisov (vodný zákon).
Zákon č. 666/2004 Z. z. o ochrane pred povodňami.
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(8) Vlastník, užívateľ pozemku so zeleňou je povinný zabezpečiť odstránenie konárov
stromov a krov, ktoré zasahujú do prejazdného profilu priľahlej pozemnej komunikácie, do
priechodnosti chodníka alebo zakrývajú dopravné značenie.
(9) Zeleň, ktorú tvoria trávy a byliny na pozemkoch verejne prístupných a priľahlých k
verejnej zeleni, minimálne dvakrát v priebehu jedného vegetačného obdobia kosia, alebo
zabezpečujú kosenie na vlastné náklady ich vlastníci, užívatelia, ak osobitný predpis
neustanovuje inak.
(10) Vlastník, užívateľ neobrábaného pozemku, ktorý sa nachádza v blízkosti pozemku s
verejnou zeleňou, je povinný predchádzať výskytu a šíreniu burín a to ich ničením
mechanickým a chemickým spôsobom, prípadne ich kombináciou.
Článok 10
Ochrana verejnej zelene
1) Spravovateľ verejnej zelene je povinný verejnú zeleň chrániť, nevykonávať zásahy a
činnosti, ktorými sa obmedzujú funkcie verejnej zelene.
2) Spravovateľ verejnej zelene je povinný odstraňovať mechanickým a chemickým
spôsobom invázne druhy rastlín a zabrániť tak ich opätovnému šíreniu.
3) Odstránenie inváznych rastlín z pozemkov priľahlých k verejnej zeleni je povinný bez
prieťahov zabezpečiť na vlastné náklady vlastník, užívateľ pozemku, z ktorého sa
invázne rastliny začali šíriť (pôvodca šírenia).
4) Spravovateľ verejnej zelene v prípade napadnutia hrubej vrstvy mokrého snehu
v zimnom období je povinný vykonať v rámci svojich možností také opatrenia, aby sa
nimi predišlo prípadným škodám na majetku.
5) Plochy verejnej zelene sa nesmú vyňať, nesmie sa ich využívaním obmedziť alebo
odstránením zrušiť plnenie okrasných a ekologických funkcií zelene, ak o tom
nerozhodol orgán ochrany prírody – vydaním rozhodnutia (povolenia o vyňatí,
obmedzení alebo odstránení). O výrube stromov a krov na pobrežných pozemkoch v
záujme stability koryta vodného toku rozhoduje orgán štátnej vodnej správy.
6) Ak stavebný úrad, v procese stavebného konania, uloží stavebníkovi v záujme
zmiernenia zásahu stavby do prírody povinnosť spracovať projekt sadových úprav,
musí tento obsahovať inventarizáciu skutkového stavu verejnej zelene a osobitný
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projekt na ochranu vzrastlej zelene, prípadne na jej nevyhnutnú asanáciu.
7) Pri vykonávaní stavebnej činnosti na staveniskách, ktoré tvoria plochy verejnej zelene
a tiež na plochách majúcich spoločnú hranicu s plochami verejnej zelene je investor
stavby (stavebník) a dodávateľ stavebných prác povinný:
a) predchádzať
1. poškodeniu a ničeniu drevín verejnej zelene (pevným odebnením kmeňov
siahajúcim do výšky aspoň 2 m; vyviazaním koruny mladších stromov a u starších
stromov aspoň spodných konárov k stredu, aby neprekážali; zabrániť jazde
ťažkých vozidiel a mechanizmov v blízkosti stromov, v prípade potreby sa musí
vybudovať dočasná panelová cesta na hrubej vrstve piesku a pod.),
2. odkrývaniu koreňovej sústavy drevín; podzemné a nadzemné vedenia umiestňovať
tak, aby dreviny neboli obmedzované v raste, a aby nebol poškodzovaný koreňový
systém drevín (hlbšie výkopy z jednej strany nesmú byť bližšie než 1 m od kmeňa),
3. odumieraniu stromov budovaním tvrdých krytov v bezprostrednej blízkosti kmeňov
stromov,
b) nevyhnutné a povolené zásahy do verejnej zelene vykonávať odbornými sadovníckymi
úpravami,
c) prípadné navážky okolo drevín vykonávať maximálne do hrúbky vrstvy 0,50 m, pri
ihličnanoch 0,30 m, ale len pórovitým materiálom; vyššiu vrstvu navážky znesú dreviny
vtedy, ak bude len pod časťou koruny,
d) po ukončení stavebnej činnosti obnoviť poškodené, prípadne zničené plochy verejnej
zelene a odovzdať ich vlastníkovi, spravovateľovi verejnej zelene.
8) Vlastník (správca, nájomca) pozemku, na ktorom sa nachádza drevina, je povinný sa o ňu
starať, najmä ju ošetrovať a udržiavať. Pri poškodení alebo výskyte nákazy dreviny
chorobami môže orgán ochrany prírody uložiť vlastníkovi (správcovi, nájomcovi) pozemku
vykonať nevyhnutné opatrenia na jej ozdravenie alebo rozhodnúť o jej vyrúbaní.
a) Na výrub dreviny sa vyžaduje súhlas orgánu ochrany prírody, ak zákon1 neustanovuje inak.
Súhlas na výrub dreviny sa môže v odôvodnených prípadoch vydať len po posúdení
ekologických a estetických funkcií dreviny a vplyvov na zdravie človeka a so súhlasom
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vlastníka alebo správcu, prípadne nájomcu, ak mu takéto oprávnenie vyplýva z nájomnej
zmluvy, pozemku, na ktorom drevina rastie, ak žiadateľom nie je jeho vlastník (správca,
nájomca) apo vyznačení dreviny určenej na výrub.
b) Súhlas na výrub dreviny sa nevyžaduje
b.1) na stromy s obvodom kmeňa do 40 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou, a krovité
porasty s výmerou do 10 m2 alebo
b.2) pri obnove produkčných ovocných drevín, ak sa výsadba nových ovocných drevín
uskutoční do šiestich mesiacov odo dňa výrubu, alebo
b.3) pri bezprostrednom ohrození zdravia alebo života človeka, alebo značnej škody2) na
majetku, alebo
b.4) ak oprávnenie alebo povinnosť výrubu vyplýva na osobitných predpisov,3) alebo
e) na územiach so štvrtým alebo piatym stupňom ochrany, kde je výrub drevín zakázaný [§ 15
ods. 1 písm. e) a § 16 ods. 1 písm. a)], alebo
b.5) ak je výrub preukázateľne nevyhnutný na zabezpečenie starostlivosti o osobitne chránenú
časť prírody a krajiny a ak výrub vykonáva alebo obstaráva organizácia ochrany prírody,
alebo
c) na stromy s obvodom kmeňa do 80 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou, ak rastú v
súkromných záhradách a záhradkárskych osadách.
e) Ustanovenie odseku b písm. b.1) sa nepoužije v prípade, ak drevina rastie na území s
druhým alebo tretím stupňom ochrany, na cintorínoch alebo ako súčasť verejnej zelene.
f) Ten, kto z dôvodov uvedených v odseku b písm. b.2) a b.3) drevinu vyrúbal, je povinný
túto skutočnosť písomne oznámiť a zároveň preukázať splnenie podmienok na výrub drevín
orgánu ochrany prírody najneskôr do piatich dní od uskutočnenia výrubu.
g) Ten, kto chce z dôvodu uvedeného v odseku b písm. b.4) vyrúbať drevinu, je povinný túto
skutočnosť písomne oznámiť orgánu ochrany prírody najmenej 15 dní pred uskutočnením
výrubu. Orgán ochrany prírody môže

g.1) určiť podrobnejšie podmienky uskutočnenia výrubu alebo
g.2) výrub pozastaviť, obmedziť alebo zakázať, ak je v rozpore s požiadavkami na ochranu
drevín, chránených druhov podľa § 33 zákona1) alebo s rozsahom oprávnenia alebo povinnosti
podľa osobitných predpisov.3)
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h) Výrub dreviny podľa odseku 8.a) možno vykonať len po jej predchádzajúcom vyznačení
orgánom ochrany prírody a po právoplatnosti súhlasu orgánu ochrany prírody, ktorým je
vykonávateľ výrubu povinný sa na požiadanie preukázať.
ch) Prepravca alebo nákupca dreva je povinný na požiadanie príslušníkov Policajného zboru,
orgánov ochrany prírody alebo členov stráže prírody preukázať pôvod prepravovaného dreva
súhlasom podľa odseku 8.a).

1) Zákon č. 543/2002 Z. z. (o ochrane prírody a krajiny)
2) § 89 ods. 13 Trestného zákona
3) Napríklad zákon č. 135/1961 Zb. v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 164/1996 Z. z. o dráhach a o
zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov,
zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 168/1996 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady
Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 70/1998 Z. z. o energetike a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o
živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov, zákon č. 143/1998 Z. z., zákon č.
195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení zákona č. 308/2000 Z. z., zákon č. 184/2002 Z. z.

ŠTVRTÁ ČASŤ
UŢÍVANIE VEREJNEJ ZELENE
Článok 11
Povinnosti uţívateľov
1) Každá fyzická alebo právnická osoba má právo užívať verejnú zeleň obvyklým spôsobom.
2) Na užívanie verejnej zelene iným než zvyčajným spôsobom alebo na iné účely, než na
ktoré je určené (ďalej len „zvláštne užívanie“) je potrebné povolenie spravovateľa verejnej
zelene vydané po dohode s odborným útvarom.
3) Užívateľom verejnej zelene sa zakazuje na verejných priestranstvách
a) svojvoľne
1. vysádzať a presádzať stromy, kríky a kvetiny,
2. zakladať trávnaté porasty
3. zriaďovať záhradky a záhradkárske osady
b) vysádzať a obnovovať dreviny a porasty drevín v pásme ochrany verejných vodovodov a
verejných kanalizácií, v ochrannom pásme elektronických komunikačných sietí, elektrických
vedení, plynárenských zariadení a priamych plynovodov, potrubí na prepravu pohonných
látok alebo ropy, tepelných zariadení na rozvod tepla8).
4) Ďalej sa zakazuje v okolí úrovňových krížení ciest s inými pozemnými komunikáciami a
dráhami na vnútornej strane oblúkov pozemných komunikácií vysádzať alebo obnovovať
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stromy alebo vysoké kry a pestovať také kultúry, ktoré by svojím vzrastom v danom teréne
rušili rozhľad potrebný pre bezpečnú dopravu.
5) Zakazuje sa poškodzovať verejnú zeleň, vrátane pôdneho fondu a to najmä
a) porušovať koreňovú sústavu a poškodzovať nadzemné časti rastlín verejnej zelene, vrátane
ich stanovišťa a biotopu,
b) neodborne a neoprávnene zasahovať do koruny stromov pri uvoľňovaní nadzemných
vedení,
c) odcudzovať a trhať kvety, plody a iné časti rastlín verejnej zelene,
d) svojvoľne prenášať prenosné stavebné prvky a umelecké diela,
e) zakladať oheň, stanovať a táboriť na verejnej zeleni,
f) vypaľovať
1. dreviny a suché trávnaté porasty
2. opadané lístie drevín
3. rastlinné zvyšky
g) umiestňovať na verejnej zeleni
1. prenosné predajné zariadenia, stánky, pojazdné ubytovacie zariadenia, lunaparky a podobné
zariadenia,
2. stavebné zariadenia, reklamné, propagačné a informačné zariadenia bez súhlasu
spravovateľa verejnej zelene a ak to osobitné predpisy vyžadujú bez povolenia príslušného
cestného správneho orgánu,
h) vchádzať na plochy verejnej zelene vozidlami alebo parkovať na nej, okrem
vozidiel a mechanizmov zabezpečujúcich údržbu verejnej zelene.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
8) § 19 zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o
regulácii v sieťových odvetviach. § 67 zákona č. 610/2003 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov.
§ 36, 56 a 64 zákona č. 656/2004 Z. z. o energetike a zmene niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov.
§ 36 zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov.

i) odstavovať na verejnej zeleni návesy a prívesy motorových vozidiel,
j) umiestňovať staré vozidlá (vraky) na plochy verejnej zelene,
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k) znečisťovať plochy zelene akýmkoľvek odpadom,
l) poškodzovať zariadenia detských ihrísk,
m) poškodzovať pomníky, pamätníky a náhrobné (epitafné) dosky v cintorínoch, vrátane
urnových hájov, príp. kolumbárií.
n) umiestňovať transparenty, plagáty, oznamy, inzeráty priamo na kmene stromov,
o) svojvoľne zriaďovať chodníky a spevnené plochy na súvislých trávnatých plochách
verejnej zelene.
p) svojvoľne umiestňovať na verejnej zeleni zariadenia vyrobené v rozpore s technickými
požiadavkami na výrobky a o posudzovaní zhody, ktoré by mohli ohroziť alebo poškodiť
zdravie ich užívateľov.
6) Zakazuje sa znečisťovať verejnú zeleň výkalmi psov a iných zvierat. Podrobnosti o vodení
psa, o vymedzení miest, kde je voľný pohyb psa zakázaný a podrobnosti o znečisťovaní
verejných priestranstiev je ustanovené vo VZN č. 5/2008, ktorým sa upravujú niektoré
podmienky držania psov na území obce Podhoroď.
PIATA ČASŤ
ODSTRAŇOVANIE VEREJNEJ ZELENE
Článok 12
Odstraňovaním verejnej zelene sa spravidla riešia tieto problémy:
a) zlý zdravotno-biologický stav drevín (stará výsadba s nevhodným výberom sort, zlým
ošetrovaním, zhoršením podmienok pre rast – stiesnenosť priestoru pre koreňový systém,
nepriaznivé pedologické procesy, mechanické poškodzovanie
exhalátmi výrobných
prevádzok, splodinami motorov dopravných prostriedkov, posypovou soľou spôsobujúcimi
zníženú stabilitu dreviny a tým ohrozenie okolia, vrátane účastníkov cestnej premávky.
b) nevhodné stanovištia zelene výrazne znižujúce priame denné osvetlenie budov na bývanie
a malá plošná výmera stanovíšť,
c) nedodržanie minimálnych priečnych vzdialeností kmeňov stromov a krov od bližšej hrany
jazdného pruhu (ustanovené osobitnými predpismi),
d) rozšírenie dopravného priestoru v rámci rekonštrukcie pozemných komunikácií,
e) činnosti spojené s opravami inžinierskych sietí (výkopové práce),
f) stavebná činnosť,
g) kalamity, živelné pohromy.
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Článok 13
Povinnosti pri odstraňovaní verejnej zelene
1) Pri trvalom vyňatí plôch verejnej zelene orgán ochrany prírody uloží žiadateľovi o
odstránenie verejnej zelene povinnosť uskutočniť primeranú náhradnú výsadbu drevín na
pozemku vo vlastníctve osoby, a to na jej náklady. Ak náhradnú výsadbu nie je možné
vykonať na pozemku povinnej osoby, náhradná výsadba sa vykoná na pozemku vhodnom na
náhradnú výsadbu, ktorý určí orgán ochrany prírody z evidencie plôch (čl. 7 bod 3) tohto
VZN). Odstraňovaná ornica a podorničie ostávajú majetkom obce. Miesto dočasnej skládky
odstránenej ornice a podorničia určí spravovateľ verejnej zelene.
2) Ak tomu nebránia objektívne dôvody, náhradná výsadba sa uskutoční pred odstránením
verejnej zelene.
3) Ak nemožno uložiť náhradnú výsadbu, orgán ochrany prírody uloží povinnej osobe
finančnú náhradu do výšky spoločenskej hodnoty dreviny9).
4) Spoločenská hodnota drevín podľa druhu veľkosti je uvedená v osobitnom predpise10).
5) Kontrolu náhradnej výsadby zelene vykonáva orgán ochrany prírody, ktorý náhradnú
výsadbu uložil.
6) Ak z dôvodu kalamity dôjde k bezprostrednému ohrozeniu života alebo zdravia človeka,
jeho majetku, môže fyzická osoba odstrániť predmetnú verejnú zeleň. Keď pominie
bezprostredné ohrozenie, je fyzická osoba, ktorá odstránenie vykonala alebo zabezpečovala,
povinná ohlásiť túto skutočnosť príslušnému orgánu ochrany prírody a spravovateľovi
verejnej zelene.
7) Spravovateľ verejnej zelene na základe písomného oznámenia a preukázateľných nákladov,
uhradí fyzickej osobe oprávnené náklady spojené s odstraňovaním verejnej zelene podľa bodu
7) tohto VZN. Ak sa obidve strany dohodnú, môže byť formou úhrady aj nefinančná náhrada
za odstránenie zelene a to drevná hmota z odstránenej zelene.
ŠIESTA ČASŤ
ZODPOVEDNOSŤ ZA PORUŠENIE POVINNOSTI VO VECI OCHRANY
VEREJNEJ ZELENE
Článok 14
Škody na verejnej zeleni
1) Za poškodenie verejnej zelene sa považuje poškodenie a zničenie živých sadových prvkov
a neživých sadových prvkov.
2) Každý kto spôsobí poškodenie verejnej zelene, alebo takéto poškodenie zistí, je povinný
túto skutočnosť oznámiť spravovateľovi.
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3) Spôsobenú škodu na zeleni je povinný nahradiť každý kto škodu spôsobil, fyzická alebo
právnická osoba, prípadne zákonní zástupcovia maloletých, mladistvých alebo
nesvojprávnych osôb.
4) 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
b) ak je to možné alebo účelné, uviesť poškodené plochy a prvky zelene do pôvodného stavu.
5) Za škody spôsobené na verejnej zeleni zvieratami zodpovedajú ich majitelia alebo tí, ktorí
majú zvieratá preukázateľne v opatere.
6) Do doby vydania konkrétnych opatrení po zistenom poškodení verejnej zelene je povinný
spravovateľ verejnej zelene alebo jej užívateľ urobiť všetko preto, aby sa zabránilo ďalším
škodám.
7) Výška náhrady škody na verejnej zeleni sa vypočíta podľa osobitného predpisu 10).

9) § 95 zákona 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.
10) Vyhláška č. 24/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z.
o ochrane prírody.

Článok 15
Sankcie
1) Konanie fyzických osôb, ktoré je v rozpore s ustanoveniami tohto VZN sa kvalifikuje ako
priestupok proti poriadku v správe podľa § 46, alebo priestupok proti verejnému poriadku §
47 a 48 zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
2) Priestupky, ktoré boli spáchané porušením povinností stanovených v tomto nariadení,
prejednáva orgán ochrany prírody.
3) Orgán ochrany prírody môže uložiť pokutu aj v blokovom konaní, ak je priestupok
spoľahlivo zistený, nestačí dohováranie a obvinený z priestupku je ochotný pokutu zaplatiť.
4) Starosta obce môže právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie za
porušenie ustanovení tohto VZN podľa § 13 ods. 9 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov uložiť pokutu do výšky 6638,78 € (200 000
Sk).
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5) Sankciu vymáha orgán, ktorý ju uložil.
6) Výnosy z pokút uložených podľa čl. 15 tohto VZN sú príjmom obce.
SIEDMA ČASŤ
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
Článok 16
1) Obecné zastupiteľstvo obce Podhoroď sa na tomto VZN uznieslo dňa 08.10.2009.
2) Toto VZN nadobúda účinnosť dňom 01.11. 2009
3) Toto VZN bolo vyvesené dňa 09.10.2009 a zvesené dňa 30.10. 2009.

Podhoroď 08.10.2009
Emil Osif
starosta obce
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