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VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE 

č. ......../2021 o udržiavaní čistoty a o ochrane 
verejnej zelene na území mesta Nemšová 

 

 Toto VZN bolo schválené dňa ................. 

                 nadobúda účinnosť dňa .......................  
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Mestské zastupiteľstvo v Nemšovej sa na svojom zasadnutí dňa ??.??.2021 uznieslo v súlade s 
ustanovením § 4 ods. písm. g)  a § 6 ods.1  zákona číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v 
znení neskorších predpisov a schvaľujete toto  

 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE                
č. ......./2021 o udržiavaní čistoty a o ochrane 

verejnej zelene na území mesta Nemšová 

Článok I. 
Úvodné ustanovenia 

1. Účelom tohto nariadenia (VZN) je zlepšenie životných podmienok obyvateľov mesta, 
ochraňovať, rozvíjať životné prostredie a zabrániť jeho znečisťovaniu.  

3. Každý je povinný zdržať sa všetkého, čím by nad mieru stanovenú právnymi predpismi 
ohrozoval alebo zhoršoval stav verejnej zelene na území mesta. Kto zistí, že hrozí poškodenie 
verejnej zelene na území mesta alebo že k nemu už došlo, je povinný urobiť v medziach svojich 
možností nevyhnutné opatrenia na odvrátenie hrozby alebo na zmiernenie následkov a bez 
meškania ohlásiť tieto skutočnosti orgánu verejnej správy; povinnosť zasiahnuť nemá ten, kto 
by tým ohrozil život alebo zdravie svoje alebo inej osoby.  

4. Toto všeobecne záväzné nariadenie je záväzné pre všetky fyzické a právnické osoby 
nachádzajúce sa, či vykonávajúce akékoľvek úkony na území mesta.  

 

Článok č. 2 
Vymedzenie základných pojmov 

1. Verejné priestranstvo podľa tohto nariadenia je také priestranstvo, ktoré slúži verejnému 
užívaniu v obvyklej miere, alebo ktoré je verejnosti voľne prístupné. Sú to najmä cesty a 
miestne komunikácie, ulice, chodníky, námestia, parky a sady, detské ihriská, verejná zeleň, 
cintoríny, priechody,  parkoviská a odstavné plochy, autobusové nástupištia,  voľné a prístupné 
nezastavané plochy, vodné toky a nádrže a pod. Verejným priestranstvom v zmysle tohto 
nariadenia sa tiež rozumie miesto využívané na športové podujatie, obchodná, reštauračná 
prevádzka, prevádzka poskytujúca služby, a to bez ohľadu na charakter ich vlastníctva. 

2. Verejne prístupným miestom, okrem verejného priestranstva, je aj každé miesto, slúžiace 
trvale alebo prechodne verejnosti, je pre tento účel zriadené, je prístupné voľne alebo za úplatu. 
Sú to parky, lesoparky, nástupiská, prístrešky zastávok verejnej hromadnej dopravy, vozidlá 
verejnej dopravy, predajne potravín a iné predajne, nákupné strediská, prevádzky poskytujúce 
služby, športoviská, ihriská, detské ihriská, trhoviská, budovy úradov samosprávy a štátnej 
správy, múzeá, cintoríny a pietne miesta, areály škôl, školských a predškolských zariadení, 
verejne prístupné pozemky priľahlé k bytovým domom a iným stavbám a ostatné verejne 
prístupné pozemky, pokiaľ nie sú verejným priestranstvom.  

3. Verejnou zeleňou sa rozumejú všetky porasty - najmä dreviny, byliny a ich spoločenstvá, 
vyvinuté na určitej ploche prirodzeným vývojom alebo zámerným, cieľavedomým 
usmerňovaním zo strany mesta. Verejná zeleň je spravidla majetkom mesta, je to plocha zelene, 
ktorá je verejnosti voľne prístupná.  
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4. Zariadenie verejného priestranstva sú predmety a mobiliár, ktoré sú trvalo alebo dočasne 
umiestnené na verejnom priestranstve. Zariadenia verejného priestranstva sú najmä lavičky, 
detské preliezačky, hojdačky, pieskoviská, odpadkové nádoby. kvetináče, kontajnery, 
zariadenie verejného osvetlenia a informačné tabule, sochy, pamiatkové objekty a podobne.  

 

Článok č.3 
Udržiavanie čistoty verejného priestranstva 

1. V súlade so všeobecnými princípmi estetického vzhľadu obce a zásadami tvorby a 
udržiavania čistoty verejného priestranstva obce je na verejnom priestranstve obce zakázané 
najmä:  

a) odhadzovať akékoľvek odpadky, papiere či cigaretové ohorky mimo odpadových nádob,  

b) znečisťovať okolie vyberaním odpadu z odpadových nádob,  

c) poškodzovať cudzí majetok 

 

Článok č. 4 
Ochrana verejnej zelene a drevín 

1. V súlade so všeobecnými princípmi ochrany životného prostredia a v záujme dodržiavania 
územného plánu obce, územného systému ekologickej stability a dodržiavania urbanistických 
a estetických zásad je na plochách verejnej zelene obce zakázané najmä:  

a) mechanicky a chemicky poškodzovať zeleň a trhať kvety a byliny,  

b) poškodzovať trávnaté plochy zelene, alebo spevnené časti,  

c) robiť terénne úpravy a iné úpravy zelene bez súhlasu vlastníka pozemku, alebo obce,  

d) vysádzať kvety, byliny a trávu bez súhlasu vlastníka pozemku, alebo obce,  

e) znečisťovať plochy verejnej zelene odpadkami, zvratkami, či vykonávaním telesnej potreby,  

f) jazdiť motorovými aj nemotorovými dopravnými prostriedkami, vrátane kolobežiek, 
kolieskových korčúl a podobne,  

g) parkovať, opravovať, rozoberať alebo inak manipulovať s motorovými vozidlami,  

h) umiestňovať bez súhlasu vlastníka pozemku, alebo obce zariadenia, odpadové nádoby a 
podobné objekty, ktoré môžu obmedziť rast a racionálnu údržbu zelene,  

i) poškodzovať zariadenia verejného priestranstva umiestnené na plochách verejnej zelene.  

2. V súlade s ustanoveniami osobitného predpisu je na plochách verejnej zelene obce zakázané 
najmä:  

a) mechanicky a chemicky poškodzovať dreviny,  

b) lámať a neodborne orezávať vetvy drevín,  

c) presádzať dreviny vrátane porušovania pôdneho krytu,  

d) vysádzať dreviny bez súhlasu vlastníka pozemku, alebo obce,  

e) vyvesovať a upevňovať na dreviny predmety bez súhlasu vlastníka pozemku, alebo obce,  
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f) narúšať koreňovú sústavu drevín aj ich nadzemných častí,  

g) umiestňovať zariadenia, ktoré môžu obmedziť rast a racionálnu údržbu drevín.  

3. Vlastník, užívateľ, alebo správca pozemku, na ktorom sa nachádza verejná zeleň je povinný 
najmä:  

a) udržiavať verejnú zeleň v dobrom zdravotnom aj estetickom stave.  

b) trávnaté plochy pravidelne kosiť a kríky strihať,  

c) udržiavať verejnú zeleň pred burinami a inváznymi rastlinami,  

d) odstrániť biologický odpad po kosení a podobnom ošetrení verejnej zelene.  

 

Článok č. 5 
Tvorba zelene 

1. Projektovanie a výsadba verejnej zelene sa riadi zásadami záhradnej a krajinnej architektúry, 
rešpektuje ochranné pásma inžinierskych sietí a požiadavky na racionálnu údržbu a ochranu.  

2. Na tvorbu novej a úpravu existujúcej zelene, okrem zelene pri individuálnej bytovej 
výstavbe, v záhradách, v súkromnom vlastníctve alebo osobnom užívaní, musí byť spracovaná 
dokumentácia, ktorá je súčasťou komplexnej dokumentácie stavby objektu, alebo je spracovaná 
ako samostatná projektová dokumentácia.  

3. V prípade stavby, ktorá bude zasahovať do stavu zelene musí projektová dokumentácia 
obsahovať komplexné vyhodnotenie stávajúceho stavu zelene, plánovanie zásahy, pripadne 
žiadosť o asanáciu zelene. Za ochranu zelene počas realizácie zodpovedá investor. Zeleň sa 
môže využívať primeraným spôsobom, ktorý vyplýva z jej určenia.  

 

Článok č. 6 
Starostlivosť o zeleň 

1. Starostlivosť o zeleň je proces, ktorý vedie k zachovaniu a zlepšeniu ekologických, 
estetických a spoločenských funkcií zelene. Zahŕňa tvorbu, údržbu a ochranu prírody.  

2. Verejná zeleň musí mať zabezpečenú celoročnú odbornú starostlivosť na celom území obce.  

3. Starostlivosť o verejnú zeleň zahŕňa najmä tieto činnosti:  

a) evidencia verejnej zelene,  

b) tvorba verejnej zelene,  

c) prosperita verejnej zelene,  

d) zakladanie novej zelene,  

e) ochrana verejnej zelene.  

4. Starostlivosť zabezpečujú jej správcovia, užívatelia alebo vlastníci.  
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Článok č. 7 
Správa zelene 

1. Správu a údržbu mestskej zelene na území mesta Nemšová vykonáva Mesto Nemšová 
prostredníctvom VPS Nemšová m.p.o.  

2. Správu a údržbu chránenej ostatnej zelene vykonáva a zabezpečuje vlastník pozemku.  

3. Mesto v zmysle právnych predpisov o ochrane prírody a krajiny   

a) vykonáva v prvom stupni štátnu správu vo veciach ochrany drevín v rozsahu ustanovenom 
vyššie citovaným zákonom,  

b) môže uložiť vlastníkovi (správcovi, nájomcovi) pozemku, na ktorom drevina rastie, vykonať 
nevyhnutné opatrenia na jej ozdravenie alebo rozhodnúť o jej vyrúbaní   

c) dáva vyjadrenie k povoľovaniu výrubov drevín podľa osobitných predpisov  

d) prijíma oznámenia o výrube drevín z dôvodu hrozby bezprostredného ohrozenia zdravia 
alebo života človeka, alebo značnej škody na majetku,  

e) v súhlase na výrub drevín ukladá vykonanie primeranej náhradnej výsadby, starostlivosti o 
ňu, alebo zaplatenie finančnej náhrady,  

f) obstaráva a schvaľuje dokument miestneho územného systému ekologickej stability a 
dokument starostlivosti o dreviny,  

g) vykonáva štátny dozor vo veciach, v ktorých vykonáva štátnu správu v rozsahu ustanovenom 
zákonom o ochrane prírody a krajiny,  

h) vedie evidenciu pozemkov vhodných na náhradnú výsadbu vo svojom územnom obvode. 

 

Článok č. 8 
Údržba zelene 

1. Zeleň musí byť udržiavaná v rámci objektívnych možností vlastníka či správcu podľa 
ekologických, urbanistických, estetických, bio-technických a bezpečnostných zásad. Údržba 
zelene musí vytvárať vhodné podmienky pre jej optimálny vývoj.  

2. Za rozvoj a údržbu zelene zodpovedá jej vlastník alebo správca.  

3. Správca zelene je povinný zabezpečovať odbornú údržbu zelene a musí zabezpečiť 
dosádzanie rastlín tak, aby nebol porušený pôvodný charakter výsadby.  

4. Podniky, úrady, inštitúcie, majitelia budov, obytných domov a obchodov sú povinní zeleň 
priliehajúcu k ich nehnuteľnosti a zeleň susediacu s verejným priestranstvom udržovať a 
zveľaďovať. Zabezpečiť stav bez buriny sú povinní i na ostatných plochách v okolí budov a 
iných stavieb.  

5. Vlastník, užívateľ alebo správca pozemku, na ktorom sa nachádza zeleň je povinný 
vykonávať údržbu veľkosti a tvaru zelene tak, aby nepresahovala na susediace pozemky, aby 
nepoškodzovala majetok a nebola ohrozená bezpečnosť cestnej premávky.  

6. Úprava mestskej zelene sa môže realizovať len so súhlasom príslušného orgánu.  
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Článok č. 9 
Ochrana zelene 

1. V záujme ochrany životného prostredia sa zakazuje akékoľvek poškodzovanie a krádež 
mestskej zelene, kvetinových záhonov, stromov, kríkov, trávnikov a iných ochranných porastov 
v zmysle príslušných zákonných ustanovení o ochrane prírody.  

2. Zakazuje sa v mestskej zeleni umiestňovať bez povolenia príslušného oddelenia mestského 
úradu v Nemšovej, stánky, reklamné, propagačné a informačné zariadenia a pod.  

3. Všetky zásahy do existujúcej zelene (okrem zelene pri individuálnej bytovej výstavbe, v 
záhradách v súkromnom vlastníctve alebo osobnom užívaní) sú možné iba so súhlasom 
Mestského úradu v Nemšovej.  

4. Pred začatím stavebných a iných prác, je stavebník (investor) povinný vykonať potrebné 
opatrenia na záchranu a zachovanie zelene, aby táto činnosť nepoškodila jestvujúcu zeleň.  

 

Článok č. 10 
Odstraňovanie verejnej zelene 

1. Dôvodom pre odstraňovanie verejnej zelene je najmä:  

a) zlý zdravotný stav drevín spôsobujúci zníženú stabilitu dreviny a tým ohrozenie okolia, 
vrátane účastníkov cestnej premávky,  

b) nevhodné stanovištia zelene výrazne znižujúce priame denné osvetlenie budov na bývanie a 
malá plošná výmera stanovíšť,  

c) nedodržanie minimálnych priečnych vzdialeností kmeňov stromov a krov od hrany jazdného 
pruhu (ustanovené osobitnými predpismi),  

d) rozšírenie dopravného priestoru v rámci rekonštrukcie pozemných komunikácií,  

e) činnosti spojené s opravami inžinierskych sietí (výkopové práce),  

f) stavebná činnosť,  

g) kalamity (živelné pohromy).  

2. Pri odstránení drevín z verejnej zelene a súkromnej zelene orgán ochrany prírody uloží 
žiadateľovi o odstránenie dreviny povinnosť uskutočniť primeranú náhradnú výsadbu na 
pozemku vo vlastníctve povinnej osoby, resp. obce a to na jej náklady.  

3. Náhradná výsadba sa uskutočňuje maximálne do 1 roka od vydania povolenia na odstránenie 
drevín.  

4. Ak nemožno uložiť náhradnú výsadbu, orgán ochrany prírody uloží povinnej osobe finančnú 
náhradu do výšky spoločenskej hodnoty dreviny.  

5. Spoločenská hodnota pôvodných druhov chránených rastlín je upravená v osobitnom 
predpise. Spoločenská hodnota chránených rastlín, ktoré nie sú pôvodnými druhmi chránených 
rastlín, sa určuje znaleckým posudkom, ak osobitný predpis neustanovuje inak.  
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Článok č.11 
Kontrolná činnosť a sankcie 

1. Kontrolnú činnosť dodržiavania tohto VZN vykonáva Mesto Nemšová prostredníctvom:  

b) poverených zamestnancov mesta.  

2. Porušenie povinností uložených v tomto VZN sa považuje za priestupok či iný správny delikt.  

 

Článok č. 13 
Spoločné a záverečné ustanovenia 

1. Toto VZN je záväzné na celom území Mesta Nemšová.  

2. Dňom účinnosti tohto VZN mesto Nemšová ruší doteraz účinné VZN č.6/2011.  

3. VZN č. ..../2021 o udržiavaní čistoty a ochrane verejnej zelene na území mesta Nemšová 
bolo schválené Mestským zastupiteľstvom v Nemšovej uznesením č. ........2021 dňa ..............  

4. Toto VZN nadobúda účinnosť dňa ....................  

 

 

V Nemšovej , dňa .........................                                  .............................................................. 
 

                                                                                                 JUDr. Miloš Mojto 
                                                                                                         primátor Mesta Nemšová 
 

Vyvesené schválené VZN: ............................. 

 Zvesené schválené VZN:................................ 

 _____________________________ 

 Vyvesený návrh na pripomienkovanie: ............................. 

 Zvesený návrh na pripomienkovanie: ................................ 


