
Obecné zastupiteľstvo v Kuklove, na základe samostatnej pôsobnosti, podľa § 6  zákona  č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 69 odst. 2 zákona č. 543/2002 Z. z. 

o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov ustanovuje: 

 

 

 

 

 

Všeobecné záväzné nariadenie č. 2/2013 

 

o ochrane a údržbe zelene v obci Kuklov 

 

 

 

 

 

 

 

Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli v obci Kuklov dňa: 22.3.2013 

VZN vyvesené na úradnej tabuli v obci Kuklov dňa: 10.4.2013 

VZN nadobúda účinnosť dňa: 25.4.2013 

 

 

 

 

ROK 2013 

 



Článok 1 

Úvodné ustanovenie 

 Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len nariadenie) upravuje: 

 zásady a postupy pri výsadbe, ochrane a udržiavaní zelene na území obce Kuklov, 

 práva a povinnosti fyzických a právnických osôb prechodne alebo trvalo žijúcich alebo 

pôsobiacich na území obce týkajúcich sa ochrany a údržby zelene.   

 

Článok 2 

Vymedzenie základných pojmov 

1) Zeleň sú stromy, kry, popínavé rastliny, kvety a trávnaté plochy rastúce v prirodzenom alebo 

architektonicky upravenom prostredí na pozemkoch alebo ich častiach, ako skupiny alebo 

solitéry. Súčasťou tejto zelene sú aj konštrukčné prvky ako opory, držiaky, konštrukcie na 

vedenie rastlín a pod.  

2) Verejná zeleň je plocha zelene vo vlastníctve a oprávnenom užívaní obce.   

3) Príslušenstvo plôch zelene sú stavebné prvky, technická vybavenosť, lavičky, ktoré patria 

vlastníkovi nehnuteľností a sú s ním trvalo a funkčne určené na užívanie s nehnuteľnosťou. 

4) Ochrana zelene je komplexná a nepretržitá činnosť zameraná na udržiavanie jej estetických, 

ekologických a spoločenských funkcií a tiež na predchádzanie a obmedzenie zásahov, ktoré 

ohrozujú, poškodzujú alebo ničia stav a podmienky rastu a vývoja zelene. Zahŕňa výsadbu, 

údržbu a ochranu zelene. 

Článok 3 

Správa verejnej zelene 

1) Správcom verejnej zelene je obec. 

Článok 4 

Údržba zelene 

1) Údržbu zelene rastúcej na pozemkoch vo vlastníctve obce je obec. 

2) Údržbu zelene rastúcej na pozemkoch vo vlastníctve fyzických osôb alebo právnických osôb, 

ktoré sú verejne prístupné, je povinný vykonávať jej vlastník resp. správca. 

3) Údržbou verejnej zelene sa rozumejú práce potrebné na zabezpečenie kvality vysadenej zelene 

a to najmä: 

 udržiavanie poriadku a čistoty plôch verejnej zelene a jej prislúchajúcich súčastí, 

 kosenie a vyhrabávanie, 

 rez drevín a ich ošetrovanie, 

 odstraňovanie odumretých častí stromov, ktoré znižujú stabilitu stromov a ohrozujú 

užívateľov verejnej zelene, 

 náhrada odumretých a asanovaných drevín, 

 mulčovanie, 

 vykonávanie nevyhnutných opatrení proti škodcom a chorobám, 



 hnojenie. 

4) Pri údržbe musia byť dodržiavané časové horizonty vegetačných cyklov, do ktorých je 

potrebné pracovnú operáciu uskutočniť. 

5) Kosenie zelených plôch na území obce, ktoré nemajú charakter poľnohospodárskeho využitia, 

je vlastník resp. správca pozemku povinný vykonávať pri max. výške porastu 20 cm. 

                                                                        Článok 6 

Užívanie verejnej  zelene 

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 určená je potrebné povolenie, po dohode s vlastníkom alebo správcom verejnej zelene.   

3) Užívateľom verejnej zelene sa zakazuje na verejných priestranstvách: 

 svojvoľne vysádzať a presádzať stromy, kríky a kvetiny,  

 svojvoľne zakladať trávnaté porasty, 

 svojvoľne zriaďovať záhradky a záhradkárske osady. 

4) Ďalej sa zakazuje poškodzovať verejnú zeleň, vrátane pôdneho fondu a to najmä:  

 porušovať koreňovú sústavu a poškodzovať nadzemné časti rastlín verejnej zelene, vrátane 

ich stanovišťa a biotopu, 

 neodborne a neoprávnene zasahovať do koruny stromov pri uvoľňovaní nadzemných vedení, 

 odcudzovať a trhať kvety, plody a iné časti rastlín verejnej zelene, 

 zakladať oheň, stanovať a táboriť na verejnej zeleni, 

 vypaľovať dreviny a suché trávnaté porasty, opadnuté lístie drevín a rastlinných zvyškov, 

 umiestňovať prenosné predajné, ubytovacie zariadenia, lunaparky a podobné zariadenia, 

 umiestňovať stavebné zariadenia, reklamné, propagačné a informačné zariadenie bez súhlasu 

obce,  

 vchádzať na plochy verejnej zelene vozidlami alebo parkovať na nej s výnimkou vozidiel 

a mechanizmov zabezpečujúcich údržbu verejnej zelene, 

 umiestňovať staré vozidlá (vraky), 

 znečisťovať plochy verejnej zelene akýmkoľvek odpadom, 

 poškodzovať zariadenie detského ihriska, 

 poškodzovaním pomníkov, pamätníky a náhrobné (epitafné) dosky v cintorínoch, 

 svojvoľne zriaďovať chodníky,   

 znečisťovať verejnú zeleň výkalmi psov a iných zvierat. 

                                                             Článok 7 

Evidencia verejnej zelene a plôch určených na náhradnú výsadbu 

1) Evidenciu verejnej zelene na pozemkoch vo vlastníctve obce a plôch na náhradnú výsadbu  

vedie obec. 

 

 

 

 

 

 



 

Článok 8 

Odstraňovanie verejnej zelene 

1) Odstraňovaním verejnej zelene sa spravidla riešia tieto problémy: 

 zlý zdravotný stav drevín (stará výsadba s nevhodným výberom sort, zlým ošetrovaním, 

zhoršením podmienok pre rast – stiesnenosť priestoru na koreňový systém, nepriaznivé 

pedologické procesy, mechanické poškodzovanie, poškodzovanie exhalátmi výrobných 

prevádzok, splodinami motorov dopravných prostriedkov, soľami z nerozpustných 

posypových látok) spôsobujúci zníženú stabilitu dreviny a tým ohrozenie okolia, vrátane 

účastníkov cestnej premávky, 

 nevhodné stanovište zelene výrazne znižujúce priame denné osvetlenie budov na bývanie 

a malá plošná výmera stanovíšť, 

 nedodržanie minimálnych priečnych vzdialeností kmeňov stromov a krov od bližšej hrany 

jazdného pruhu (ustanovené osobitnými predpismi), 

 rozšírenie dopravného priestoru v rámci rekonštrukcie pozemných komunikácií, 

 činnosť spojená s budovaním alebo opravami inžinierskych sieti (výkopové práce), 

 stavebná činnosť, 

 kalamity (živelné pohromy). 

2) Na odstraňovanie verejnej zelene sa vzťahujú povinnosti vydania súhlasu obce na výrub 

stromov. 

Článok 9 

Výrub drevín 

1) Výrub drevín (stromy, kry, liany) rastúce mimo lesa sa môže vykonávať len v čase mimo 

vegetačného obdobia od 1. októbra do 31. marca a vyžaduje súhlas obce. Tento vydáva 

rozhodnutie o výrube dreviny do 30 dní odo dňa začatia správneho konania. 

2) Súhlas na výrub drevín nevyžaduje: 

 na stromy s obvodom kmeňa do 40 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou, krovité porasty 

s výmerou do 10 m
2
, 

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

v súkromných záhradách (v liste vlastníctva musí byť pozemok definovaný ako záhrada),  

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

v záhradkárskych osadách, 

 pri obnove produkčných ovocných drevín, ak sa výsadba nových ovocných drevín uskutoční 

do 6 mesiacov odo dňa výrubu, 

 pri bezprostrednom ohrození zdravia alebo života človeka alebo značnej škody na majetku. 

3) Ak dreviny presahujú rozmery uvedené v bode 2 článku 6 tohto nariadenia je nutné podať 

písomnú žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, čím sa začína správne konanie. 

4) K žiadosti je potrebné doložiť: 

 doklad o vlastníctve pozemku (kópia listu vlastníctva), 

 situačný nákres (kópia  katastrálnej   mapy,  iný   doklad   umožňujúci  identifikáciu  dreviny  

v teréne), 

 úhrada správneho poplatku, ktorý je pre fyzické osoby 6,50 € a pre právnické osoby 66,00 €. 



 

5) Ten, kto z dôvodu obnovy produkčných ovocných drevín prípadne bezprostredného ohrozenia 

života človeka alebo škody na majetku, vyrúbal drevinu, je povinný túto skutočnosť oznámiť 

a zároveň preukázať splnenie podmienok na výrub drevín obci najneskôr do 5 dní od 

uskutočnenia výrubu. 

6) V prípade súhlasu na výrub drevín určí tzv. náhradnú výsadbu alebo finančnú náhradu vo 

výšky spoločenskej hodnoty dreviny v zmysle prílohy č. 33 Vyhlášky MŽP č. 24/2003 

(vykonávacieho predpisu k zákonu č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny). 

7) Ak fyzická alebo právnická osoba prekročí vyššie stanovené limity o výrube drevín, uloží mu 

obec povinnosť zaplatiť finančnú náhradu vo výšky spoločenskej hodnoty drevín s obvodom 

kmeňa 100 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou, je u listnatých stromov 763,46 €; 

u ihličnatých stromov 995,82 €; u vždyzelených stromov 1991,64 €. 

Článok 10 

Záverečné ustanovenie 

1) Právo kontroly nad dodržiavaním tohto nariadenia na území obce prináleží starostovi, 

poslancom obecného zastupiteľstva, obecnému kontrolórovi a povereným zamestnancom 

obecného úradu. 

2) Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2013 bolo schválené Obecným zastupiteľstvom 

v Kuklov dňa 9.4.2013 

3) Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2012 nadobúda platnosť 15-tym dňom od vyvesenia 

na úradnej tabuli obce. 

 

V Kuklove dňa 10.4.2013 

 

  

 

 

                                                                                 Štefan Šimkovič 

                                                                                    starosta obce 

 

  

 

 

 


