Obec Gemerský Jablonec na základe ustanovenia § 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a zákona č.543/2002 o ochrane
prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v y d á v a pre územie obce Gemerský
Jablonec toto

všeobec ne záväzné nariadenie
č. 1/2020
o ochrane verejnej zelene a vydávaní súhlasu na výrub drevín na území
Obce Gemerský Jablonec
Návrh VZN vyvesené na úrad.tab. a zverejnený na webovom sídle obce dňa 25.05.2020
Návrh VZN zvesený z úradnej tabule dňa 8.6.2020
VZN schválené OZ dňa 12.6.2020
VZN nadobúda účinnosť dňa 1.7.2020
PRVÁ ČASŤ
Základné ustanovenia
čl. 1
Úvodné ustanovenia
Účelom tohto nariadenia je vymedzenie podmienok pre udržiavanie, výsadbu a ochranu
verejnej zelene na území obce Gemerský Jablonec, ako jednej z významných zložiek
životného prostredia.
Funkcie, ktoré zeleň plní, sú: hygienická, klimatická, vodohospodárska, pôdoochranná ,
esteticko-krajinotvorná, oddychovo relaxačná a pre spoločenské kontakty návštevníkov.
Toto nariadenie stanovuje:
a) zásady a postupy pri výsadbe, udržiavaní a ochrane verejnej zelene
b) práva a povinnosti fyzických a právnických osôb vo veci ochrany verejnej zelene
Všetky činnosti a postupy súvisiace s výsadbou, údržbou a ochranou verejnej zelene musia
byť v súlade s platným územným plánom a ostatnými záväznými dokumentmi obce
Gemerský Jablonec.
čl. 2
Vymedzenie základných pojmov
1. Zeleň podľa tohto nariadenia sú stromy, kríky a byliny rastúce v prirodzenom alebo
architektonicky upravenom prostredí na pozemkoch a ich častiach ako plošné úpravy
alebo ako solitéry.
2. Verejnou zeleňou sa rozumie plocha zelene vo vlastníctve a v oprávnenom užívaní
obce Gemerský Jablonec. Jedná sa predovšetkým o parky, sprievodnú zeleň
miestnych
komunikácií a ďalšie.
3. Vyhradenou zeleňou sa rozumie verejná zeleň, ktorej užívanie je obmedzené časom
Alebo druhom návštevníkov. Jedná sa predovšetkým o cintorín, športové plochy
a iné.
4. Súkromná zeleň sú plochy zelene vo vlastníctve fyzických a právnických osôb. Jedná
sa najmä o záhrady rodinných domov, reštaurácií, podnikov a ďalšie.

5. Oprávneným užívateľom pozemku pre účely tohto VZN sa rozumie fyzická alebo
právnická osoba, ktorá užíva pozemok na základe rozhodnutí orgánov verejnej správy.
6. Verejným priestranstvom sú verejnosti prístupné pozemky vo vlastníctve obce, najmä
miestne komunikácie, chodníky, námestia, trhovisko, verejná zeleň, okrem pozemkov,
ktoré sú vo vlastníctve fyzických a právnických osôb. V pochybnostiach je obec
oprávnená rozhodnúť, či ide o verejné priestranstvo.
DRUHÁ ČASŤ
Správa, výsadba, údržba a ochrana verejnej zelene
čl. 3
Správa zelene
1.
2.
3.
4.

Správu zelene vykonáva jej vlastník, prípadne oprávnený užívateľ.
Správu verejnej zelene vykonáva obec Gemerský Jablonec.
Správu vyhradenej zelene vykonáva obec Gemerský Jablonec.
Správa verejnej zelene na území obce zahrňuje:
a) vydávanie súhlasu vlastníka alebo oprávneného užívateľa pozemku k výrubom
drevín v súlade s platnými právnymi predpismi
b) spoluprácu s Obvodným úradom životného prostredia Rimavská Sobota
c) povoľovanie zásahov (rozkopávok) do zelene v zmysle správneho konania
d) ukladanie pokuty za porušenie ustanovení tohto nariadenia
čl. 4
Údržba zelene

1. Údržba verejnej zelene je jej nepretržité udržiavanie v dobrom kondičnom
a zdravotnom stave tak, aby mohla plniť funkcie podľa svojho umiestnenia vo voľnom
prostredí.
2. Verejná zeleň musí byť udržiavaná a zveľaďovaná podľa ekologických, estetických,
biotechnických a bezpečnostných zásad. Pravidelná údržba verejnej zelene musí
vytvárať vhodné podmienky pre optimálny rast a vývoj zelene.
3. Každý vlastník alebo oprávnený užívateľ pozemku, na ktorom sa nachádza zeleň,
vykonáva údržbu zelene na vlastné náklady.
4. V rámci zabezpečenia údržby plôch verejnej zelene vlastník alebo oprávnený užívateľ
pozemku priamo priľahlého k verejnému priestranstvu:
a) udržiava plochy zelene v takom zdravotnom a estetickom stave , ktorý
nenarúša celkový vzhľad susediaceho verejného priestranstva, to znamená, že
udržiava primeranú veľkosť a tvar korún stromov, krov a živých plotov.
b) udržiava veľkosť a tvar zelene na svojom pozemku tak, aby nepresahovala do
susediacich verejných priestranstiev a bol zabezpečený dostatočný rozhľadový
trojuholník na miestnych komunikáciách a križovatkách.
c) udržiava čistotu na svojom pozemku tak, aby nedochádzalo k zanášaniu
nečistôt na plochy verejnej zelene.
5. Správca verejnej zelene (obec) vykonáva údržbu verejnej zelene, pritom zabezpečuje
údržbu plôch zelene v takom zdravotnom a estetickom stave, ktorý nenarúša celkový
vzhľad prostredia a zabezpečuje požadovanú veľkosť a tvar korún stromov, krov
a živých plotov.

čl. 5
Výsadba zelene
1. Výsadbu na plochách verejnej zelene zabezpečuje správca (obec) podľa územnoplánovacej dokumentácie a ostatných záväzných dokumentov obce.
2. Na plochách verejnej zelene nie je dovolené vysádzať rastliny bez vedomia, prípadne
súhlasu správcu.
3. Fyzická alebo právnická osoba, ktorá má záujem o výsadbu rastlín na plochách
verejnej zelene, je povinná rešpektovať podmienky správcu formulované vo vyjadrení,
resp. v písomnom súhlase.
čl. 6
Ochrana verejnej zelene a jej užívanie
1. Ochrana verejnej zelene je komplexná činnosť zameraná na udržanie jej ekologických
a estetických funkcií v prírode a krajine a na predchádzanie jej neodôvodneného
odstraňovania. Cieľom ochrany zelene je predchádzať a obmedzovať zásahy, ktoré
ohrozujú, poškodzujú alebo ničia stav a podmienky rastu a vývoja zelene.
2. Pri využívaní verejnej zelene je povinnosťou osôb zachovávať poriadok a čistotu
a vyvarovať sa všetkého, čo by viedlo k jej poškodeniu.
3. Na plochách verejnej zelene sa zakazuje:
a) Odcudzovať, ničiť, trhať, lámať, orezávať alebo inak poškodzovať všetky
vývojové štádiá rastlín- bylín a drevín, s výnimkou burín a nežiadúcich
náletových drevín a inváznych druhov rastlín podľa prílohy č. 2 vyhlášky MŽP
SR č. 24/2003 Z. z. Zoznam inváznych druhov rastlín.
b) Akýmkoľvek spôsobom znečisťovať trávniky, záhony a ostatné plochy
verejnej zelene.
c) Bez platného povolenia obce Gemerský Jablonec výkopové práce, uskladňovať
stavebný materiál, umiestňovať reklamné zariadenia, exteriérové sedenia,
prípadne iné zariadenia na verejnej zeleni.
d) Zakladať ohne, táboriť a využívať plochy verejnej zelene na nocovanie.
4. Pri prácach (napr. stavebných a iných) prebiehajúcich v blízkosti drevín je osoba
vykonávajúca práce povinná zabezpečiť ochranu existujúcich drevín v dosahu prác
pred mechanickým poškodením a pred
prejazdom koreňového systému
mechanizmami a vozidlami.
5. Pri poškodení alebo výskyte nákazy dreviny chorobami môže orgán ochrany prírody
uložiť vlastníkovi alebo užívateľovi pozemku, na ktorej drevina rastie, vykonať
nevyhnutné opatrenia na jej ozdravenie alebo rozhodnúť o jej vyrúbaní.
TRETIA ČASŤ
Výrub drevín
čl. 7
1. Výrub drevín, na ktorý sa vyžaduje súhlas orgánu ochrany prírody (obce)
Ak zákon o ochrane prírody neustanovuje inak, na výrub dreviny sa podľa § 47 ods. 3 prvá
veta zákona o ochrane prírody vyžaduje súhlas orgánu ochrany prírody (obce).
Súhlas na výrub dreviny vydáva obec v súlade s § 47 a 48 zákona o ochrane prírody, a to
formou rozhodnutia a na jeho vydanie sa vzťahuje zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní
(správny poriadok).

Konanie týkajúce sa výrubu dreviny začína na základe písomnej žiadosti o vydanie súhlasu na
výrub dreviny.
Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny je prílohou č.1 tohto VZN.
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
vlastníka alebo správcu, prípadne nájomcu pozemku ak mu takéto oprávnenie vyplýva z
nájomnej zmluvy, na ktorom drevina rastie, ak žiadateľom nie je jeho vlastník (správca,
nájomca) a po vyznačení dreviny určenej na výrub (§ 47 ods. 3 druhá veta zákona o ochrane
prírody).
Pri vydávaní súhlasu na výrub dreviny podľa § 47 ods. 3 zákona o ochrane prírody orgán
ochrany prírody (obec) prihliada na:
druh a zdravotný stav dreviny,
funkciu a význam dreviny pre životné prostredie,
to, aby sa výrub dreviny uskutočnil najmä v období vegetačného pokoja.
Obdobie vegetačného pokoja je určené od 1. októbra do 31. marca (§ 17 ods. 9 vykonávacej
vyhlášky).
Odôvodneným prípadom na vydanie súhlasu na výrub dreviny je podľa § 17 ods. 10
vykonávacej vyhlášky najmä preukázanie:
zlého zdravotného stavu dreviny, z ktorého hľadiska má drevina malú pravdepodobnosť
prežitia,
nevhodných hygienických podmienok v bytových a nebytových priestoroch alebo,
narušenia stability stavby koreňovým systémom dreviny.
2. Súhlas na výrub dreviny sa podľa zákona o ochrane prírody nevyžaduje:
Na stromy s obvodom kmeňa do 40 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou, a krovité
porasty s výmerou do 10 m² [§ 47 ods. 4 písm. a) zákona o ochrane prírody]. Ustanovenie sa
nepoužije v prípade, ak drevina rastie na území s druhým alebo tretím stupňom ochrany, na
cintorínoch alebo ako súčasť verejnej zelene (§ 47 ods. 5 zákona o ochrane prírody).
Pri obnove produkčných ovocných drevín, ak sa výsadba nových ovocných drevín uskutoční
do šiestich mesiacov odo dňa výrubu [§ 47 ods. 4 písm. b) zákona o ochrane prírody].
Pri bezprostrednom ohrození zdravia alebo života človeka, alebo značnej škody na majetku [§
47 ods. 4 písm. c) zákona o ochrane prírody]. Ten, kto z tohto dôvodu drevinu vyrúbal, je
povinný túto skutočnosť písomne oznámiť a zároveň preukázať splnenie podmienok na výrub
drevín orgánu ochrany prírody (obci) najneskôr do piatich dní od uskutočnenia výrubu (§ 47
ods. 6 zákona o ochrane prírody).
Ak oprávnenie alebo povinnosť výrubu vyplýva z osobitných predpisov [§ 47 ods. 4 písm. d)
zákona o ochrane prírody].
3. Náhradná výsadba (§ 48 ods. 1 zákona o ochrane prírody).
Orgán ochrany prírody (obec) uloží žiadateľovi v súhlase na výrub dreviny povinnosť, aby
uskutočnil primeranú náhradnú výsadbu drevín na vopred určenom mieste, a to na náklady
žiadateľa, uprednostňuje pritom geograficky pôvodné a tradičné druhy.
4. Správne poplatky
Podľa položky 160 sadzobníka správnych poplatkov, ktorý je prílohou zákona NR SR
č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov sa spoplatňuje
podanie žiadosti o vydanie, zmenu alebo zrušenie súhlasu podľa zákona o ochrane prírody
nasledovne:
1. Fyzická osoba – 10,00 eur.
2. Právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na podnikanie, ktorej predmet činnosti
súvisí s podanou žiadosťou – 100,00 eur.

čl. 8
Sankcie
Za porušenie tohto VZN bude neodkladne táto skutočnosť podstúpená obcou na ďalšie
konanie príslušnému okresnému úradu alebo Slovenskej inšpekcii životného prostredia inšpektorátu životného prostredia, odbor inšpekcie ochrany prírody a krajiny.
ŠTVRTÁ ČASŤ
Záverečné ustanovenia
čl. 9
Kontrola
Kontrolu dodržiavania tohto nariadenia vykonávajú :
a/ obecné zastupiteľstvo
b/ hlavný kontrolór obce
c/ starosta obce
čl. 10
Účinnosť a dostupnosť nariadenia
1. Toto VZN bolo schválené Obecným zastupiteľstvom v obci Gemerský Jablonec dňa
12.6.2020 uznesením č. 51/2020.
2. Toto VZN nadobúda účinnosť 15. dňom od jeho zverejnenia na úradnej tabuli obce,
t.j.dňa 1.7.2020.

V obci Gemerský Jablonec dňa 20.02.2020
..............................................
Július Agócs, starosta obce

Žiadosť
o vydanie súhlasu na výrub dreviny podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody
a krajiny v znení neskorších predpisov a vyhlášky MŽP SR č. 24/2003 Z. z., ktorou sa
vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
A/ Údaje o žiadateľovi
Meno a priezvisko /názov/, obchodné meno:

....................... ......................

..
Trvalý pobyt /sídlo/ miesto podnikania: .

................................................

..
............................................................................
..
B 1/ Údaje o pozemku, na ktorom drevina rastie
Katastrálne územie:

..............................................................

..
Parcelné číslo a príslušnosť k zastavanému územia obce: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
..
Druh pozemku:

.................................................................

..
Príloha: kópia katastrálnej mapy alebo iný doklad umožňujúci identifikáciu dreviny v teréne (vyznačte 

Áno □

Nie □

C 1/ Súhlas vlastníka, správcu, prípadne nájomcu (ak mu takéto oprávnenie vyplýva
z nájomnej zmluvy) pozemku, na ktorom drevina rastie, ak žiadateľ nie je jeho vlastníkom
(správcom, nájomcom)
Stanovisko vlastníka /správcu /nájomcu:

................................................

..
............................................................................
..
............................................................................
..
............................................................................
..

............................................................................
..
Príloha: doklad preukazujúci vlastníctvo alebo iný právny vzťah k pozemku, na ktorom drevina rastie (vyznačte


Áno □

Nie □

1/ Doklady podľa písmena B/ a C/ sa nevyžadujú, ak ide o žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny z dôvodu
umiestnenia líniovej stavby, na ktorej účely možno pozemky vyvlastniť. K žiadosti sa pripojí výkres
z projektovej dokumentácie stavby, ktorý obsahuje presný opis trasy líniovej stavby v mierke najmenej 1 : 50
000 alebo 1 : 10 000 s vyznačením lokality, kde drevina rastie.

D/ Špecifikácia dreviny, ktorá sa má vyrúbať
Stromy (v prípade nedostatku miesta uveďte špecifikáciu dreviny na osobitnej prílohe)
Druh dreviny

Počet

Obvod kmeňa
vo výške 130 cm
nad zemou

Zdravotný stav

Krovité porasty (v prípade nedostatku miesta uveďte špecifikáciu dreviny na osobitnej prílohe)
Druh dreviny

Plošná výmera krovitých porastov, zdravotný stav krov

E/ Odôvodnenie žiadosti

............................................................................
..
............................................................................
..

............................................................................
..
............................................................................
..
F/ Správny poplatok uhradený (vyznačte :

□
□
□
□

prevodom z účtu v banke
poštovým poukazom na účet obce
v hotovosti do pokladnice obce
na žiadateľa sa vzťahuje oslobodenie podľa § 4 alebo položky 160 zákona NR SR č. 145/1995 Z. z.

V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . dňa . . . . . . . . . . . . . . .
podpis žiadateľa (pečiatka)

Obec Gemerský Jablonec
Rozhodnutie subjektu verejnej správy
Obec Gemerský Jablonec ako príslušný správny orgán podľa ustanovenia § 27 ods.
1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa
ustanovenia § 2 písm. f) zákona č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností
z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky v nadväznosti na
ustanovenie § 1 ods. 2 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o
životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa ustanovenia §
69 ods. 1 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších
právnych predpisov, s ohľadom na ustanovenie § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o
správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov a na základe
žiadosti, ktorú podal/podala ...... ........ (ďalej len žiadateľ) dňa........... ..... vydáva
súhlas
na výrub drevín
... (definovanie a špecifikácia drevín s určením pozemku/parcely)
podľa ustanovenia § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v
znení neskorších predpisov.
Podľa § 48 ods. 1 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení
neskorších predpisov žiadateľ uskutoční náhradnú výsadbu . Pri výrube žiadateľ
nepoškodí okolité dreviny a náhradná výsadba sa vykoná v lehote do .............
Odôvodnenie
(postup podania žiadosti, schválenia a vyhovenia)
Dňa ............ podal žiadateľ na správny orgán žiadosť o vydanie súhlasu na výrub
drevín, (......), ktoré rastú na pozemku parcely ..... , katastrálne územie ......, z dôvodu
....... K žiadosti bolo doložené nasledovné ...... Dňom podania žiadosti bolo začaté
správne konanie. Subjekt verejnej správy preveril žiadosť a zaslané podklady ....
Rovnako boli preverené relevantné oblasti vzťahujúce sa k predmetu výrubu drevín
Na základe zistených skutočností správny orgán rozhodol tak, ako je uvedené vo
výrokovej časti tohto rozhodnutia.
Poučenie
Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie podľa § 53 a § 54 zákona č.
71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) na adresu ....... v lehote do 15
dní odo dňa jeho doručenia. Po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov a
nadobudnutí právoplatnosti je rozhodnutie preskúmateľné súdom.
Doplnenie

Z dôvodov uvedených v § 89 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny
môže konajúci správny orgán na návrh alebo z vlastného podnetu toto rozhodnutie
zmeniť alebo zrušiť. Toto rozhodnutie nenahrádza rozhodnutia, resp. vyjadrenia
iných orgánov štátnej správy. Osobitné predpisy, ako i ostatné ustanovenia zákona
zostávajú vydaním tohto rozhodnutia nedotknuté

V obci Gemerský Jablonec dňa ......
...............................................
Július Agócs,starosta obce

