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Článok 1
Úvodné ustanovenia

1. Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „nariadenie“) vymedzuje práva a povinnosti
právnických osôb a fyzických osôb v procese ochrany drevín, ktoré sú súčasťou verejnej
zelene na území mesta Svidník.

2. Všetky činnosti a postupy  súvisiace s ochranou, udržiavaním a ozdravovaním stavu
drevín, ktoré sú súčasťou verejnej zelene musia byť v súlade s osobitnými právnymi
predpismi 1, týmto nariadením a ostatnými záväznými dokumentmi Mesta Svidník (ďalej
len „mesto“).

Článok 2
Základné pojmy

1. Ochrana  drevín, ktoré sú súčasťou verejnej zelene na účely tohto nariadenia je komplexná
činnosť zameraná na udržiavanie a zlepšovanie zdravotného stavu drevín, ktoré sú
súčasťou verejnej zelene a na odstránenie následkov ich poškodzovania. Rozumie sa tým
najmä ošetrovanie, odborne vykonaný rez vetiev, vykonávanie mechanických
a biologických opatrení proti škodcom a v nevyhnutných prípadoch asanácia drevín.

2. Orgánom ochrany prírody a krajiny vo veciach ochrany drevín, ktoré sú súčasťou verejnej
zelene na území mesta je mesto.

3. Drevinou rastúcou mimo lesa je strom alebo ker vrátane jeho koreňovej sústavy rastúci
jednotlivo alebo v skupinách mimo lesného pôdneho fondu (ďalej len drevina).

4. Strom je drevina s diferencovanou stonkou v dolnej časti vytvárajúcou priamy,
nerozkonárený kmeň, ktorý v hornej časti prechádza do rozkonárenej koruny.

5. Ker je drevina s rozkonárenou stonkou už od bázy, pričom skupiny krov, pri ktorej viac
ako 50% jednotlivých krov sa vzájomne korunami dotýka alebo spon medzi jednotlivými
krami je menší ako 2 m sa považuje za krovitý porast.

6. Verejná zeleň je plocha vo vlastníctve a v oprávnenom užívaní mesta.

Článok 3
Práva a povinnosti pri ochrane drevín, ktoré sú súčasťou verejnej zelene

1. Mesto  chráni dreviny,  ktoré  sú  súčasťou  verejnej zelene  a  za  týmto  účelom obstaráva
Dokument starostlivosti o dreviny 2.

2. Každý je povinný chrániť dreviny, ktoré sú súčasťou verejnej zelene pred poškodzovaním.

3. Zakazuje sa
a) poškodzovať a ničiť dreviny, ktoré sú súčasťou verejnej zelene  mechanicky, chemicky,

biologicky, prípadne akýmkoľvek iným spôsobom,



b) pripevňovať akékoľvek  predmety alebo zariadenia  na  dreviny,  ktoré sú súčasťou
verejnej zelene, okrem výzdoby schválenej primátorom mesta,

c) vykonávať akékoľvek zásahy alebo činnosti, ktoré nepriaznivo vplývajú na zdravotný
stav drevín, ktoré sú súčasťou verejnej zelene,

d) vykonať výrub drevín, ktoré sú súčasťou verejnej zelene bez predchádzajúceho súhlasu
mesta,

e) vysádzať dreviny a kry na pozemkoch mesta bez súhlasu vlastníka.

Článok 4
Dokument starostlivosti o dreviny

1. Dokument starostlivosti o dreviny, poskytuje prehľad o rozmiestnení, kvalite a
ekologickom, krajinotvornom, estetickom a kultúrno-historickom význame drevín v
katastrálnom území mesta a je podkladom pre zabezpečenie starostlivosti o dreviny
rozhodovanie orgánov ochrany prírody a pri uplatňovaní náhradnej výsadby za vyrúbané
dreviny.

2. Dokument starostlivosti o dreviny obsahuje
a) analýzu súčasného výskytu a stavu drevín, zhodnotenie ich ekologického,

krajinotvorného, estetického a kultúrnohistorického významu,
b) návrhy rámcových opatrení týkajúcich sa starostlivosti o dreviny,
c) zoznam a vymedzenie pozemkov vhodných na náhradnú výsadbu,
d) katastrálnu mapu s územným priemetom výskytu drevín a pozemkov vhodných na

náhradnú výsadbu.

Článok 5
 Ochrana drevín, ktoré sú súčasťou verejnej zelene

1. Mesto  za  účelom  prehodnotenia  stavu  drevín, ktoré sú súčasťou verejnej zelene
v období vegetačného kľudu uskutočňuje  tvaromiestnu  obhliadku a následný výrub
drevín, a to na základe  vlastných  zistení  alebo na  základe podnetov obyvateľov mesta a
ostatných  fyzických a právnických osôb.

2. Podnet možno podať najmä z dôvodu
a) zlého zdravotného stavu dreviny,
b) poškodenia dreviny živelnou pohromou alebo inou mimoriadnou udalosťou,
c) nadmerného  tienenia  alebo  bránenia  prenikaniu  svetla  a tepla  s  následkom

zníženia hygienických   podmienok  bývania  (napr.  zvýšená   vlhkosť   alebo  znížená
intenzita osvetlenia v  bytových priestoroch),

d) nepriaznivého vplyvu dreviny ako alergénu na zdravotný stav obyvateľov,
e) nevhodnej lokalizácie dreviny a stanovištných podmienok.

3. Z podnetu musí byť zrejmé kto a z akého dôvodu ho podáva, akej dreviny sa týka a aký
spôsob ochrany navrhuje. Podnet sa podáva písomne.

4. Ak  však  z  dôvodu  bezprostredného  ohrozenia  zdravia  alebo  života  človeka, prípadne
hroziacej  značnej  škody  na  majetku  podnet  neznesie odklad, mesto nevyhnutné
opatrenia  na  ochranu  drevín,   ktoré  sú  súčasťou  verejnej  zelene  vykoná bezodkladne,
spôsobom a v čase ustanovenom osobitným právnym predpisom 3.



5. Právo podať žiadosť podľa  osobitného  právneho  predpisu1 nie  je ustanoveniami tohto
nariadenia dotknuté.

Článok 6
Správca verejnej zelene

1. Správcom  verejnej  zelene  a drevín,  ktoré  sú  jej  súčasťou  sú  Technické  služby  mesta
Svidník, ul. Budovateľská 446/1, Svidník.

2. Na správcu verejnej zelene  sa v plnom rozsahu vzťahujú všetky ustanovenia tohto
nariadenia.

3. Správca  je  povinný  orezávať  stromy,  ktoré  by  mohli  ohrozovať  elektrické vedenie.
Pri orezávaní  stromov  je  nutné  udržiavať  vzdialenosť aj pri vychýlení vetrom tak, aby
nebol narušený  rast  stromu.   Orezávanie  je  potrebné  vykonávať  v  mimovegetačnom
období (október -  marec).   Ak  správca  zelene orezávanie nezabezpečí včas, je vlastník
(správca) elektrického vedenia oprávnený toto zabezpečiť sám.

4. Výrub drevín vo verejnej a vyhradenej  zeleni je možný len vo výnimočných prípadoch
a to so súhlasom mesta.

5. Je zakázané  pod  vzdušným  vedením  nízkeho  napätia  vo  vzdialenosti  1 m na obe
strany vysádzať stromy alebo kry, ktoré rastú vyššie ako 3 m nad zemou.

Článok 7
Kontrolná činnosť

Kontrolu tohto nariadenia vykonávajú
a) zamestnanci zodpovední za výkon štátnej správy na úseku ochrany prírody a krajiny,
b) príslušníci mestskej polície,
c) poslanci mestského zastupiteľstva,
d) členovia komisie mestského zastupiteľstva pre výstavbu, územný rozvoj, dopravu,

životné prostredie a regionálny rozvoj,
e) hlavný kontrolór mesta.

Článok 8
Sankcie

1. Konanie fyzických osôb, ktoré je  v rozpore  s ustanoveniami tohto nariadenia sa
kvalifikuje ako priestupok v zmysle osobitného právneho predpisu 4.

2. Za porušenie ustanovení tohto nariadenia môže mesto uložiť v zmysle osobitného právneho
predpisu5 právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie pokutu do
výšky 6638,00 EUR.



Článok 9
Záverečné ustanovenia

1. Toto nariadenie bolo schválené zastupiteľstvom 20. februára 2012 uznesením č. 143/2012.

2. Toto nariadenie nadobúda účinnosť a platnosť dňa 15. marca 2012.

Ing. Ján Holodňák  v. r.
primátor  mesta

 _____________________________
1) Zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov a vyhláška č. 24/2003 Z. z., ktorou sa

vykonáva 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) § 17 vyhlášky č. 24/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších

predpisov
4) Zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov
5) Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.




