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Všeobecne záväzné nariadenie mesta Skalica č. 2/2021 o ustanovení podrobností
o ochrane verejnej zelene a drevín, ktoré sú súčasťou verejnej zelene
na území mesta Skalica

Mestské zastupiteľstvo mesta Skalica na základe samosprávnej pôsobnosti podľa
článku 68 Ústavy Slovenskej republiky a podľa § 4 ods. 3 písm. g) a § 6 ods. 1 zákona
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s ust. § 69 ods.
2 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov sa
uznáša na všeobecne záväznom nariadení (ďalej len „VZN“) č. 2/2021 o ustanovení
podrobností o ochrane verejnej zelene a drevín, ktoré sú súčasťou verejnej zelene na
území mesta Skalica

PRVÁ ČASŤ
ÚVODNÉ USTANOVENIA
Čl. 1
Účel nariadenia
Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia mesta Skalica je stanovenie podmienok a zásad
starostlivosti o verejnú zeleň, vrátane ustanovenia podrobností o ochrane drevín, ktoré sú
súčasťou verejnej zelene na území mesta Skalica (ďalej len „mesto“), s cieľom utvárať a chrániť
zdravé podmienky a zdravý spôsob života obyvateľov mesta a chrániť životné prostredie.
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Čl. 2
Základné pojmy
Verejná zeleň je zeleň, ktorá rastie na verejných priestranstvách vo vlastníctve alebo
správe mesta Skalica. Verejná zeleň zahŕňa stromy, kry, plochy trávnikov, kvetinové
lúky, záhonové a solitérne výsadby kvetov (trvalky, letničky, dvojročné byliny,
hľuzoviny a cibuľoviny) rastúce na území verejných priestranstiev mesta a prvky
mobilnej zelene, ktoré plnia prednostne nehospodárske funkcie.
Verejným priestranstvom sa rozumie ulica, námestie, park, trhovisko a iný priestor,
ktorý je prístupný verejnosti bez obmedzenia a ktorý bez ohľadu na vlastnícke vzťahy
slúži na všeobecné užívanie.
Za dreviny, ktoré sú súčasťou verejnej zelene sa považujú dreviny rastúce mimo lesa.
Drevinou rastúcou mimo les je strom alebo ker vrátane jeho koreňovej sústavy, rastúci
jednotlivo alebo v skupinách mimo lesného pôdneho fondu.
Ochrana drevín je činnosť zameraná na udržanie ich ekologických a estetických funkcií
v prírode a krajine a v urbanistickom priestore a na predchádzanie ich poškodeniu alebo
ich neodôvodnenému výrubu.
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Koreňový priestor – priestor pôdneho profilu, v ktorom je rozložený koreňový systém.
Plošne je vymedzený priemerom koruny, alebo okrajovou líniou koruny stromu, ktoré
sú rozšírené o 1,5 m. Zásahy vykonávané v priestore koreňovej zóny priamo ovplyvňujú
stav a perspektívu stromu na stanovišti.
Zásah do koreňového priestoru je akákoľvek výkopová činnosť (bez ohľadu na hĺbku
výkopu), navážka zeminy, uskladnenie materiálu a prevádzka ťažkých mechanizmov.
Na účely tohto VZN sa predzáhradkou rozumie priestor tvorený verejnou zeleňou
vo vlastníctve a správe mesta, ktorý je ohraničený bytovými alebo rodinnými domami
a chodníkom prípadne miestnou komunikáciou.

Čl.3
Predmet úpravy
Mesto týmto VZN bližšie upravuje podrobnosti:
a) o ochrane verejnej zelene,
b) o ochrane drevín, ktoré sú súčasťou verejnej zelene.

DRUHÁ ČASŤ
OCHRANA VEREJNEJ ZELENE
A DREVÍN, KTORÉ SÚ SÚČASŤOU VEREJNEJ ZELENE
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Čl. 4
Správa verejnej zelene
Správcom verejnej zelene je mesto Skalica.

Čl. 5
Všeobecné podrobnosti o ochrane verejnej zelene
a ochrane drevín, ktoré sú súčasťou verejnej zelene
1. Pre zabezpečenie ochrany verejnej zelene je potrebné predchádzať akýmkoľvek škodám
na verejnej zeleni.
Za činnosti poškodzujúce verejnú zeleň možno považovať najmä:
a) mechanické poškodzovanie prvkov a plôch verejnej zelene,
b) trhanie kvetov zo záhonov, poškodzovanie kvetinových lúk a trávnatých plôch, okrem
kvetov zo záhonov v predzáhradkách, ktoré vznikli za účelom zatraktívnenia verejného
priestranstva obyvateľmi mesta a ktoré obyvatelia svojpomocne udržiavajú,
c) trhať kvety a plody z drevín,
d) jazdenie, zastavenie a státie s motorovým vozidlom na plochách verejnej zelene,
e) poškodzovanie verejnej zelene vylievaním chemikálií, splaškových a iných odpadových
vôd,
f) vykonávanie terénnych úprav a úprav prvkov a plôch verejnej zelene bez písomného
súhlasu mesta,
g) zmena charakteru a kompozície cielene založených plôch verejnej zelene bez súhlasu
mesta.
2. Pre zabezpečenie ochrany drevín, ktoré sú súčasťou verejnej zelene, je zakázané:

a) lámať a orezávať konáre, alebo inak mechanicky poškodzovať nadzemné a podzemné
časti drevín,
b) vyrúbať drevinu, ktorá je súčasťou verejnej zelene bez súhlasu mesta,
c) zámerne mechanicky poškodzovať dreviny (poškodzovanie kmeňa, koreňového
systému, koruny), ako aj poškodzovať dreviny aplikáciou chemických alebo
biologických látok s cieľom spôsobiť odumretie drevín (zalievaním škodlivinami, inou
aplikáciou škodlivých látok do drevín a podobne),
d) poškodzovať koreňový systém drevín ukladaním materiálov do vzdialenosti menšej ako
1,5m od vonkajšieho priemetu obrysu koruny stromu a do vzdialenosti menšej ako 0,5m
od vonkajšieho priemetu obrysu krov,
e) odcudzovať a trhať vysadené stromy, kry a kvety,
f) odstraňovať označenie zo stromov určených na výrub,
g) pripevňovať akékoľvek predmety alebo zariadenia na dreviny, ktoré sú súčasťou
verejnej zelene, bez písomné súhlasu mesta,
h) upravovať verejné priestranstvo a vysádzať akékoľvek dreviny a kvety na verejných
priestranstvách bez písomného súhlasu mesta,
i) odstraňovať alebo akokoľvek inak poškodzovať súčasti drevín (stabilizačné prvky
formou drevených oplotkov a viazania u novovysadených stromov, odstraňovať prvky
ochrany kmeňov stromov pred poškodením kosením).
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Čl. 6
Výsadba verejnej zelene
Výsadbu verejnej zelene zabezpečuje mesto v súlade s platným územným plánom mesta
a generelom zelene mesta.
Na verejných priestranstvách je možné realizovať výsadbu drevín alebo rastlín iba
s písomným súhlasom mesta.
Pri plánovaní výsadby drevín je potrebné zohľadniť potrebný vývojový priestor
vzhľadom na maximálnu veľkosť nadzemných a podzemných častí dospelých drevín
(z dôvodu zabránenia kolízií s budovami a ochrannými pásmami stavieb a inžinierskych
sietí).
Mesto koordinuje výsadby vykonávané fyzickými a právnickými osobami v rámci
náhradných výsadieb.
Čl. 7
Ochrana verejnej zelene a drevín, ktoré sú súčasťou verejnej zelene
počas stavebnej činnosti
Pri stavebných prácach sa drevina chráni komplexne (koruna, kmeň, koreňová sústava)
pred poškodením. Pri používaní stavebných mechanizmov, nástrojov a pomôcok sa musí
dbať na minimalizáciu poškodenia drevín. Kmene drevín je potrebné chrániť aplikáciou
ochranných prvkov, ktoré sa inštalujú za koreňovými nábehmi stromu. Konštrukcia
ochranného zariadenia musí byť pevná a musí zasahovať aspoň do výšky 2 m
alebo do výšky spodného kostrového konára. Ochranné zariadenie sa musí umiestniť
bez poškodenia stromov. Pred poškodením koruny je potrebné chrániť ju vyviazaním
konárov.
V koreňovom priestore dreviny nie je možné skladovať chemické a iné látky, ktoré by
mohli spôsobiť poškodenie dreviny a manipulovať s takýmito látkami.
Pri výkopových prácach a stavebných úpravách nie je dovolené v koreňovom priestore
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navážať zeminu, stavebný odpad alebo stavebný materiál, ani zvyšovať nepriepustnosť
pôdy.
V koreňovom priestore dreviny nie je prípustné terén znižovať odkopávkami alebo
navážať zeminu, stavebný odpad alebo stavebný materiál, ani zvyšovať nepriepustnosť
pôdy.
V ochrannom koreňovom priestore nie je prípustné terén znižovať odkopávkami alebo
navážkami zeminy. Ak to nie je možné, po zvážení stavu a vitality dreviny sa vykonajú
opatrenia na zmiernenie negatívneho vplyvu rozkopávky v zmysle platnej normy alebo
arboristických štandardov.
Ak napriek zabezpečenej ochrane drevín sa pri stavebných úpravách alebo pri
výkopových prácach poškodí strom alebo jeho korene, je vykonávateľ stavebných alebo
výkopových prác povinný zabezpečiť okamžité odborné ošetrenie poškodených stromov
alebo ich koreňov a zároveň o tom bezodkladne písomne upovedomí mesto.
Hĺbenie výkopov sa nesmie vykonávať v koreňovom priestore. Ak to vo výnimočných
prípadoch nie je možné zabezpečiť, musí sa výkop vykonávať ručne a nesmie sa viesť
bližšie ako 2,5 m od päty kmeňa. Pri hĺbení výkopov sa nesmú prerušiť korene hrubšie
ako 3 cm. Korene sa môžu prerušiť jedine rezom, pričom sa rezné miesta zahladia
a ošetria. V prípade porušenia koreňa v letnom období je nutné prekrytie reznej rany
na koreni navlhčenou tkaninou. Táto musí byť nepretržite udržiavaná vo vlhkom stave.
Počas trvania stavebnej činnosti sa musí zabrániť zhutňovaniu koreňového priestoru
stromu. Ak nie je možné zaistiť ochranu celého koreňového priestoru pred zhutnením,
musí sa zabezpečiť priepustnosť pôdy pomocou vrstvy priepustného hrubozrnného
materiálu, ktorý sa nanesie vo vzdialenosti nie menšej ako 2,5 m od kmeňa na podložku
tak, aby sa zamedzilo priamemu poškodeniu koreňovej sústavy.
Prípadné kolízie pracovného priestoru stavebných mechanizmov a prvkov s korunami
stromov sa môžu eliminovať vyviazaním konárov alebo lokálnou redukciou korún
v rozsahu dohodnutom s mestom ako vlastníkom dreviny.

Čl.8
Úprava verejnej zelene po ukončení stavebnej činnosti
1. Prvky verejnej zelene musia byť po ukončení stavebnej činnosti uvedené do pôvodného
stavu. Ich prevzatie mestom bude v prípade trávnatých plôch možné po prvej kosbe
a v prípade kvetinových lúk bude prevzatie zelene závislé od druhového zloženia
kvetinovej lúky a dosiahnutej výšky porastu aspoň 20 cm.
2. V prípade poškodenia kvetov a kvetinových záhonov je potrebné ich na základe
písomného súhlasu mesta nahradiť novými minimálne druhovo podobnými.

TRETIA ČASŤ
SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
Čl. 9
Sankcie
1. Za porušenie povinností uložených týmto VZN môže mesto uložiť sankcie podľa
osobitných predpisov.

Čl. 10
Záverečné ustanovenia
1. Na tomto VZN sa uznieslo Mestské zastupiteľstvo v Skalici uznesením číslo 4/2021
zo dňa 03.03.2021.
2. Toto VZN nadobúda účinnosť 15-tym dňom od zverejnenia na úradnej tabuli mesta
Skalica.
V Skalici, dňa 03.03.2021

....................................................
Ing. Anna Mierna
primátorka mesta Skalica

