
Mestské zastupiteľstvo v Senici na základe  ustanovení § 69 ods. 2 zákona  č. 543/2002 
Z.z. o ochrane prírody a krajiny  v platnom znení, § 4 ods. 3 písm. g) a § 6 ods. 1 a 2  
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov 

 

 

V y d á v a 

 

Všeobecne záväzné nariadenie  č. 19 

O správe a  údržbe zelene a ochrane drevín 

 

Článok 1  - Úvodné ustanovenia 

Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len „VZN“) je podrobnejšie upraviť 
podmienky správy a údržby verejnej zelene a ochrany drevín  na území mesta Senica t.j. 
v katastrálnom území Senica a Kunov (v častiach Senica, Kunov, Čáčov, Brestové, 
Košútovec, Horné a Dolné Suroviny).  

 

Článok 2 –Vymedzenie pojmov 
 

1. Verejná zeleň je tvorená plochami  zelene (trávnaté porasty, kvetinové záhony, 
dreviny), napr. zeleň v parkoch, na pietnych miestach, v stromoradiach, na sídliskách, 
pri komunikáciách, pri cyklistických cestách a pod.   a  je  bez obmedzenia prístupná 
verejnosti.  

2. Správcom verejnej zelene, ktorá je vo vlastníctve a v užívaní mesta Senica je Mesto 
Senica. 

3. Údržba zelene je jej nepretržité udržiavanie v dobrom kondičnom a zdravotnom stave 
tak, aby mohla plniť funkcie podľa svojho  umiestnenia v urbánnom prostredí alebo vo 
voľnej krajine. 

 

Článok 3  - Správa a údržba zelene  

1. Údržbu verejnej zelene zabezpečuje správca verejnej zelene celoročne,  v rozsahu 
pasportu zelene, ktorý  je interným podkladom pri správe a údržbe zelene. 

2. V rámci  údržby zelene správca  zabezpečuje napr. pravidelné kosenie trávnatých 
plôch, rez a tvarovanie živých plotov, výsadba a starostlivosť na záhonoch i  
v nádobách,  ošetrovanie a údržbu drevín, výsadbu drevín a povýsadbovú 
starostlivosť  o ne. 
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Článok  4  – Ochrana zelene a drevín 

1. Mesto Senica chráni dreviny, ktoré sú súčasťou  verejnej zelene dopĺňa a vedie 
aktuálnu databázu činností a prác vykonávaných v rámci údržby zelene a ochrany 
drevín.   

 

2. Na plochách s verejnou zeleňou je zakázané: : 

a)   poškodzovať   nadzemné alebo podzemné časti drevín (stromy a kry) a iných 
rastlín (kvety, trávnaté porasty), či už mechanicky, chemicky alebo biologicky, 
vrátane ich stanovišťa, 

b)    odstraňovať dreviny bez súhlasu orgánu ochrany prírody, 

c)    odcudzovať a trhať kvety, plody  a iné časti rastlín a drevín 

d) akokoľvek znečisťovať plochy verejnej zelene a umiestňovať plagáty a iné        
predmety na dreviny, 

e) vykonávať akékoľvek zásahy a činnosti, ktoré nepriaznivo vplývajú na zdravotný 
stav verejnej zelene a drevín a obmedzujú ich rast a vývoj, 

f) vykonávať výsadbu drevín bez súhlasu správcu zelene, 

h)  zakladať oheň, táboriť a stanovať, mimo vyhradených plôch, 

i) jazdiť vozidlami po zeleni (okrem vozidiel, ktorými sa zabezpečuje údržba zelene) 
a parkovať na nej. 

3. Pri prácach prebiehajúcich v blízkosti drevín je osoba vykonávajúca tieto práce 
povinná      zabezpečiť ochranu existujúcich drevín pred ich mechanickým 
poškodením a pred pojazdom koreňového systému (plocha nachádzajúca sa pod 
korunou stromu) mechanizmami a vozidlami. 

4. Ten, kto vykonáva stavebné práce, na ploche s verejnou zeleňou, na ktorej sa 
nachádzajú dreviny, je povinný dodržiavať príslušné ustanovenia STN 83 7010 
Ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie, uvedené v bode 4 – 
Poškodenia drevín a prevencia pred poškodením pri stavebných činnostiach. 

5. Správca zelene  zabezpečí, aby na drevinách, ktorých koruna alebo jej časť sa  
nachádza   nad chodníkmi, bola zabezpečená podchodná výška (vyvetvenie  2,20 
m). Tiež zabezpečí úpravu koruny drevín tak, aby konáre drevín nezasahovali do 
prejazdného profilu priľahlej pozemnej komunikácie,  nezakrývali dopravné značky 
a nevytvárali prekážky vo výhľade do križovatiek. 
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Článok 5 – Sankcie 
 

1. Konanie fyzických osôb, ktoré je v rozpore s ustanoveniami tohto VZN môže byť 
kvalifikované ako priestupok v zmysle osobitného právneho predpisu1) . 

2. Za porušenie ustanovení tohto VZN môže mesto Senica uložiť v zmysle osobitného 
právneho predpisu 2) právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie 
pokutu do výšky 6638 €. 

Poznámka: 
1) zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v platnom znení,  
2) zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení. 

 
 
 
Článok 6 – Záverečné ustanovenia 
 

1. Kontrolu dodržiavania tohto VZN vykonáva mestská polícia  a poverení zamestnanci 
mesta. 

 
2. Toto VZN ruší doteraz platné znenie VZN o ochrane, údržbe a tvorbe zelene na 

území mesta,  schválené MsZ uznesením č. 17/09/N dňa 18.6.2009 a zmenené 
uznesením č. 12MsZ/12/355 dňa 22.11.2012. 

 
3. Všeobecne záväzné nariadenie o správe a  údržbe zelene a ochrane drevín  schválilo 

mestské zastupiteľstvo v Senici na svojom zasadnutí dňa 21.11.2013 uznesením 
MsZ č. 18MsZ/2013/551 a nadobúda účinnosť 15. dňom od vyvesenia na úradnej 
tabuli mesta Senica, t.j. od 27.11.2013 do 11.12.2013.  

 
 
 
 
 
 
 
       RNDr. Ľubomír Parízek 
       Primátor mesta Senica 
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