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Mesto Sereď na základe splnomocnenia  podľa § 69 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej 
republiky  č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov vydáva  podľa    
§ 6 ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov  toto Všeobecne záväzné nariadenie  č.   /2013 o ochrane drevín, ktoré sú súčasťou verejnej 
zelene (ďalej len „nariadenie“).  

 

ZÁKLADNÉ USTANOVENIA 

§ 1 

Úvodné ustanovenie 

1) Účelom tohto nariadenia je  vymedzenie pravidiel pri zabezpečovaní ochrany  drevín, ktoré sú 
súčasťou verejnej zelene na území mesta Sereď a možnosť zapojenia sa verejnosti do tejto činnosti.  

2) Všetky činnosti a postupy súvisiace s ochranou, udržiavaním a ozdravovaním drevín, ktoré sú 
súčasťou verejnej zelene, musia byť v súlade s osobitnými právnymi predpismi1,  týmto nariadením 
a ostatnými záväznými dokumentmi mesta Sereď.  

 

§ 2 

Základné pojmy 

1) Drevina je pre účely tohto nariadenia  strom alebo ker vrátane koreňovej sústavy rastúca jednotlivo 
alebo v skupinách mimo lesného pôdneho fondu. 

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

3) Ker je drevina  s rozkonárenou stonkou spravidla už od bázy. Krovitý porast je skupina krov, pri 
ktorom  viac  ako 50 % jednotlivých krov sa vzájomne dotýka  alebo spon medzi jednotlivými krami 
je menší ako 2 m. 

4) Verejná zeleň je verejne prístupná zeleň vo vlastníctve a užívaní mesta Sereď. Tvoria ju 
predovšetkým parky, zeleň obytných súborov, sprievodná zeleň miestnych komunikácií. 

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

                                                 
1 Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších 
predpisov a Vyhlášky č. 24/2003 Z. z. Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa 
vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z.  o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. 
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6) Poškodzovanie drevín je každé konanie alebo opomenutie konania, ktoré môže bezprostredne 
alebo následne podstatne  a trvalo znížiť ekologické a estetické  funkcie drevín alebo zapríčiniť ich 
odumretie2.  

 

 
§ 2 

Ochrana drevín, ktoré sú súčasťou verejnej zelene  

 
1) Mesto Sereď chráni dreviny, ktoré sú súčasťou verejnej zelene a za týmto účelom obstaráva  
Dokument starostlivosti o dreviny3. 

2) Dokument starostlivosti o dreviny poskytuje prehľad o rozmiestnení, kvalite, ekologickom, 
krajinotvornom, estetickom a kultúrno-historickom význame drevín v katastrálnom území mesta 
Sereď.  Je podkladom pre zabezpečenie starostlivosti o dreviny,  pre  rozhodovanie orgánov ochrany 
prírody  a pri uplatňovaní náhradnej výsadby za vyrúbané dreviny4. 

3) 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. 

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

5) 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 mestom Sereď, 

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

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

e) svojvoľne vysádzať alebo presádzať dreviny na pozemkoch vo vlastníctve mesta bez súhlasu 
mesta Sereď.  

 

 

                                                 
2 § 17 ods. 2)  Vyhlášky MŽP SR  č. 24/2003 Z. z.  v znení neskorších predpisov.  
3 § 69 ods. 1) písm. i) zákona  NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších 
predpisov. 
4 §24 ods. 1) Vyhlášky  MŽP SR  č. 24/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.  
 



4 
 

§ 3 

Ošetrovanie drevín, ktoré sú súčasťou verejnej zelene 

 
1) Mesto Sereď za účelom prehodnotenia stavu drevín, ktoré sú súčasťou verejnej zelene, vykonáva 
priebežne počas roka obhliadky drevín. Na základe zistených skutočností  alebo na základe podnetov 
obyvateľov mesta Sereď a ostatných fyzických osôb a právnických osôb realizuje príslušné odborné  
ošetrenie drevín, v nevyhnutných prípadoch aj výrub. 

2) Podnet  ošetrenie drevín alebo výrub drevín môžu podať obyvatelia mesta Sereď alebo ostatné 
fyzické osoby  a právnické osoby najmä z dôvodu: 

a) zlého zdravotného stavu dreviny, 
b) poškodenia dreviny živelnou pohromou alebo inou mimoriadnou udalosťou, 
c) nevhodných hygienických podmienok v bytových a nebytových  priestoroch (napr. znížená 

intenzita osvetlenia alebo zvýšená vlhkosť v obytných priestoroch), 
d) narušenie stability stavby koreňovým systémom dreviny, 
e) ohrozenie prevádzky, správy a údržby inžinierskych sietí, 
f) nevhodná lokalizácia dreviny a priestorové podmienky. 

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

4) Mesto Sereď  podnety  posúdi a ak sú  opodstatnené, vykoná potrebné opatrenia na ochranu 
drevín5.  O výsledku posúdenia bude osoba, ktorá podnet podala, upovedomená. 

5) Ak 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.  

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

 

§ 5 

Sankcie 

1) Konanie fyzických osôb, ktoré je v rozpore s ustanoveniami tohto nariadenia sa kvalifikuje ako 
priestupok v zmysle osobitného právneho predpisu6. 

2) Za porušenie ustanovení tohto nariadenia môže mesto Sereď uložiť v zmysle osobitného právneho 
predpisu7 právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie pokutu do výšky 6 638 eur. 

 

 

 

                                                 
5 § 17 Vyhlášky MŽP SR  č. 24/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov. 
6 Zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov. 
7 Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov.  
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§ 6 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIE 

1) Toto nariadenie bolo schválené uznesením Mestského zastupiteľstva  č. ..... /2013 dňa  .....2013. 

2) Toto  nariadenie nadobúda účinnosť 15-tym dňom po jeho vyvesení na úradnej tabuli mesta Sereď.  

 

V Seredi dňa:  

Deň vyhlásenia: 

Deň zvesenia: 

         

           ..................................... 
                           Ing. Martin Tomčányi 
 primátor mesta  
       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Príloha:  
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Podnet na ochranu drevín, ktoré sú súčasťou verejnej zelene 

 
Meno a priezvisko:  ................................................................................................................ 

Trvalý pobyt (u org. adresa): ................................................................................................ 

Telefón, mobil: ......................................................................................................................... 

Návrh zásahu:  výrub* 

     orezanie 

     iné 

 

Druh dreviny: počet 
ks 

  

  

  

  

 

Adresa  pozemku, na ktorom drevina rastie (katastrálne územie, parcelné  číslo):  

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

 

Odôvodnenie:  

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

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

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

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

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

 

V Seredi, dňa:  ..................................    .............................................
                  podpis, pečiatka 
  

 

* K podnetu na výrub drevín je potrebné doložiť súhlas nadpolovičnej väčšiny 
obyvateľov bytového domu, resp. časti bytového domu so samostatným orientačným 
číslom,  pri ktorom dreviny rastú.    

 


