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VŠEOBECNÉ ZÁVÄZNÉ NARIADENIE MESTA TURČIANSKE TEPLICE
č. 1/2018
o starostlivosti o verejnú zeleň a ochrane drevín
____________________________________________________________________
Mestské zastupiteľstvo v Turčianskych Tepliciach vo veciach územnej samosprávy v zmysle
ustanovení § 6 a § 11 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov a § 69 ods. 2 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení
neskorších predpisov vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie.
Čl. 1.
Predmet, účel a pôsobnosť nariadenia
1.

Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „nariadenie“) určuje podmienky pri správe
a ochrane verejnej zelene (ďalej len „starostlivosť o verejnú zeleň“), ochrane drevín,
ktoré sú súčasťou verejnej zelene na území mesta Turčianske Teplice (ďalej len „mesto“),
ako aj povinnosti právnických a fyzických osôb pri ochrane drevín, ktoré sú súčasťou
verejnej zelene.

2.

Všetky činnosti, zásady a postupy súvisiace s tvorbou, údržbou a ochranou verejnej
zelene musia byť v súlade s platným územným plánom, miestnym územným systémom
ekologickej stability, ostatnými záväznými dokumentmi mesta Turčianske Teplice
a ostatnými právnymi predpismi a normami 1.

Čl. 2.
Všeobecné ustanovenia starostlivosti o verejnú zeleň
1.

Starostlivosťou o verejnú zeleň sa rozumie nepretržitý proces, ktorý vedie k zachovaniu a
zlepšeniu ekologických, estetických a spoločenských funkcií zelene v urbanizovanom
prostredí.

2.

Starostlivosť o verejnú zeleň zahŕňa evidenciu, tvorbu (mimo tvorby cestnej zelene 2),
údržbu a ochranu zelene.

3.

Starostlivosť o verejnú zeleň zabezpečuje mesto, prípadne právnická osoba poverená
správou verejnej zelene (ďalej len „správca zelene“) a oprávnený užívateľ pozemku
(oprávneným užívateľom pozemku vo vlastníctve alebo v oprávnenom užívaní mesta, na
ktorom sa nachádza verejná zeleň, sa na účely tohto nariadenia rozumie fyzická alebo
právnická osoba, ktorá tento pozemok užíva na základe právnych predpisov, najmä na
základe zmlúv alebo na základe rozhodnutí verejnej správy).

1

2

Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 24/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č.
543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny; STN 83 7010 Ochrana prírody. Ošetrenie, udržiavanie a ochrana
stromovej vegetácie.
§ 14 ods. 3 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov

-1-

Čl. 3.
Tvorba verejnej zelene
1.

Verejnú zeleň je nutné vytvárať v rozsahu nevyhnutnom pre zabezpečenie zdravotne
neškodného a esteticky vyváženého životného prostredia a potrieb ekologickej stability
územia na k tomu určených plochách, prípadne na iných vhodných plochách. Pri tvorbe
verejnej zelene je bezpodmienečne nutné rešpektovať existujúce prírodné útvary vrátane
modelácie terénu, vodných plôch, existujúcich prirodzených ekosystémov, ako aj nároky
jednotlivých drevín a rôznorodosť biotopov.

2.

Tvorba verejnej zelene na území mesta musí byť v súlade s platnými smernými časťami
územnoplánovacej dokumentácie mesta.

3.

Projektovanie a výsadba verejnej zelene sa riadi zásadami záhradnej a krajinnej
architektúry, odporúčacími právnymi predpismi, rešpektuje ochranné pásma
inžinierskych sietí, požiadavky na racionálnu údržbu a ochranu.

4.

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.

Čl. 4.
Údržba verejnej zelene
1.

Pod pojmom údržba verejnej zelene sa rozumie cieľavedomá činnosť zameraná na
udržiavanie zelene vo vyhovujúcom stave tak, aby mohla plniť svoje funkcie v
urbanizovanom prostredí.

2.

Plánovaná a pravidelná údržba verejnej zelene musí vytvárať podmienky pre optimálny
rast a vývoj zelene. Údržba zelene prebieha nepretržite a riadi sa ekologickými,
urbanistickými, estetickými, biotechnickými a bezpečnostných zásadami.

3.

Užívateľ, nájomca alebo správca verejnej zelene je povinný zabezpečovať celoročnú
odbornú údržbu verejnej zelene, jej ošetrovanie a obnovu na vlastné náklady tak, aby
spĺňala kvalitatívne, funkčné a estetické požiadavky na ňu kladené.

4.

Ak užívateľ, správca pozemku s verejnou zeleňou neudržiava pozemok v súlade s týmto
nariadením, mesto ho vyzve na zjednanie nápravy a na odstránenie nedostatkov v určenej
lehote písomnou formou.

5.

Údržbou verejnej zelene sa rozumie najmä:
a) udržiavanie čistoty na plochách verejnej zelene, vyprázdňovanie a údržba
odpadových košov osadených v zeleni,
b) kosenie plôch verejnej zelene a ich vyhrabávanie,
c) pokosenú trávu ako aj iné zhrabky z verejnej zelene, konáre kríkov a stromov po
reze, drevnú hmotu po výrube je správca zelene povinný z plôch verejnej zelene
odstrániť najneskôr do 3 dní po vykonaní prác,
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d) odburiňovanie, prevzdušňovanie, hnojenie a polievanie verejnej zelene, a údržba
drevín, hlavne orezávanie výchovnými, udržiavacími, stabilizačnými a tvarovacími
rezmi,
e) ochrana proti škodcom, parazitom a chorobám,
f)

obnova existujúcej verejnej zelene a výsadba novej verejnej zelene.

Čl. 5.
Ochrana verejnej zelene
1.

Ochrana verejnej zelene je komplexná činnosť zameraná na udržanie všetkých jej funkcií
v urbanizovanom prostredí, v zmysle rešpektovania princípu trvalej udržateľnosti.
Cieľom ochrany verejnej zelene je predchádzanie vplyvom a zásahom, ktoré ohrozujú,
poškodzujú alebo ničia stav a podmienky rastu a vývoja verejnej zelene.

2.

Cieľom ochrany verejnej zelene je najmä zamedziť:
a) mechanickému, chemickému a inému poškodzovaniu verejnej zelene
b) zmenám životných podmienok verejnej zelene (zmenšovanie a obmedzovanie
adekvátneho a kvalitatívne dostačujúceho výsadbového priestoru pre drevinu a jej
koreňový systém s ohľadom na nároky daného druhu, štruktúry pôdy, vodného
režimu, chemického zloženia pôdy a pod.)
c) neopodstatnenej likvidácii verejnej zelene.

3.

Pri užívaní verejnej zelene je povinnosťou vyvarovať sa všetkého, čo by viedlo k jej
poškodeniu.

4.

Na účely nariadenia sa za poškodenie verejnej zelene považuje najmä:
a) odcudzovanie, ničenie, trhanie, lámanie, neodborné orezávanie alebo iné
poškodzovanie rastlín – bylín a drevín vo všetkých vývojových štádiách,
b) porušovanie pôdneho krytu, zmeny životných podmienok verejnej zelene,
vykonávanie terénnych úprav a úprav verejnej zelene bez povolenia vlastníka, resp.
správcu pozemku,
c) poškodzovanie a neoprávnené premiestňovanie neživých prvkov verejnej zelene,
d) znečisťovanie plochy verejnej zelene odpadkami, ohorkami z cigariet a inými
nečistotami,
e) poškodzovanie verejnej zelene domácimi zvieratami,
f)

svojvoľné vysádzanie živých a umiestňovanie neživých prvkov zelene do plôch
verejnej zelene bez predchádzajúceho písomného súhlasu vlastníka pozemku.
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Čl. 6.
Všeobecné ustanovenia o ochrane drevín
1.

Ochrana drevín na účely tohto nariadenia je 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.

Pri výrube drevín ako súčasti verejnej zelene pri bytových domoch na základe
požiadavky občanov musí byť spravidla k žiadosti doložený súhlas minimálne 2/3
vlastníkov bytov priľahlej nehnuteľnosti.

3.

Na účely tohto nariadenia sa za poškodzovanie drevín rozumie:
a) poškodzovanie a ničenie dreviny mechanicky, chemicky prípade akýmkoľvek iným
spôsobom; za poškodenie sa považuje aj každý neoprávnený a neodborný zásah
rezom, lámaním či tvarovanie koruny, zásah do koreňovej sústavy dreviny,
b) pripevňovanie a umiestňovanie akýchkoľvek predmetov alebo zariadení na dreviny
okrem predmetov, na pripevnenie ktorých dal správca súhlas (vianočná výzdoba,
plagáty, fotografie),
c) sánkovanie a lyžovanie sa na miestach s výsadbou kríkov a mladých stromov,
d) vykonávanie akýchkoľvek iných zásahov alebo činností, ktoré nepriaznivo
ovplyvňujú zdravotný stav a celkový vonkajší vzhľad drevín,
e) pohyb dopravných prostriedkov a iných ťažkých mechanizmov v koreňovej zóne
stromov,
f)

4.

umiestňovanie dočasných stavieb (letné terasy, reklamné stany, prístrešky a pod.) v
koreňovej zóne stromov.

V zmysle zabezpečenia ochrany drevín je osoba vykonávajúca akékoľvek zásahy do
verejnej zelene povinná:
a) zabezpečiť ochranu koreňovej zóny stromov pred mechanickým a iným poškodením
jej vyhradením alebo oplotením,
b) zamedziť možnej kontaminácii koreňovej zóny stromu,
c) po ukončení prác bezodkladne zabezpečiť odstránenie odpadu, nežiaduceho
materiálu a úpravu verejnej zelene podľa pokynov správcu alebo vlastníka pozemku.

Čl. 7.
Sankcie
Za nedodržanie povinností upravených týmto nariadením je možné uložiť sankciu podľa
osobitných predpisov.

..................................
Mgr. Igor Hus
primátor
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