
 
 

Všeobecne záväzné nariadenie obce Včelince o tvorbe, ochrane a údržbe 

verejnej zelene 
 

Obec Včelince na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku 68 Ústavy Slovenskej republiky a § 

4 ods. 3 písm. g) a § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení vydáva toto 

 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 03/2022 

 o tvorbe, ochrane a údržbe verejnej zelene v obci Včelince. 

 

Článok 1 

Účel všeobecne záväzného nariadenia 

 

Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje podrobnosti o tvorbe, ochrane a údržbe verejnej zelene 

v obci Včelince a upravuje niektoré povinnosti fyzických osôb a právnických osôb vo vzťahu k 

verejnej zeleni. 

 

Článok 2 

Úvodné ustanovenia 

 

(1) Zeleňou podľa tohto všeobecne záväzného nariadenia sú stromy, kríky, byliny a trávy rastúce v 

prirodzenom alebo architektonicky upravenom prostredí vrátane súvisiacich neživých prvkov, ako sú 

napr. kamene, modelované svahy, cesty, chodníky, oporné konštrukcie, informačné tabule, reklamné 

zariadenia, pamiatkové objekty, pamätníky a pod.. 

(2) Verejnou zeleňou sú plochy zelene na verejne prístupných miestach, spravidla vo vlastníctve obce. 

 

Článok 3 

Správa a údržba verejnej zelene 

 

(1) Obec ako správca verejnej zelene je povinná vykonávať pravidelnú údržbu zelene jej ošetrovaním, 

orezávaním, kosením, výrubom a taktiež náhradnou výsadbou za povolený výrub.  

(2). Pri zabezpečení výrubu drevín rastúcich na území obce sa postupuje v súlade s osobitnou právnou 

úpravou.  

(3). Starostlivosťou o dreviny sa rozumie zabezpečenie starostlivosti o dreviny podľa § 48 ods. 1 

zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny. Tým sa rozumejú nasledovné aktivity: 

a. výsadba drevín a ich ošetrovanie ochrannými nátermi,  

b. zdravotný orez stromov,  

c. spracovanie dreveného odpadu a konárov, odvozom, štiepkovaním, odvozom na skládku, 

kompostovaním,  

d. strihanie živých plotov, tují a ostatných drevín,  

e. výsadba ovocných drevín spojená so starostlivosťou o ne,  

f. iné nešpecifikované činnosti súvisiace so starostlivosťou o dreviny podľa ô 48 ods. 1 zákona 

č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny.  

 

Článok 4 

Ochrana verejnej zelene na území obce 

(1). V záujme ochrany verejnej zelene je zakázané najmä:  

a. mechanické a chemické poškodzovanie stromov a kríkov, trhanie kvetov, svojvoľné 

olamovanie, orezávanie alebo výrub; 

b. terénne úpravy a iné úpravy bez súhlasu vlastníka alebo obce;  



c. vypaľovanie trávy, trávnatých porastov a lístia;  

d. parkovanie alebo opravovanie motorových vozidiel na plochách verejne zelene;  

e. poškodzovanie zariadenia verejného priestranstva umiestneného na plochách verejnej 

zelene.  

(2). Vlastník, užívateľ alebo správca pozemku je povinný:  

a.udržiavať verejnú zeleň v dobrom zdravotnom a estetickom stave;  

b.trávnaté plochy pravidelne kosiť a strihať kríky;  

c. udržiavať pred burinami a inváznymi rastlinami;  

d.odstraňovať odpad po kosení ako aj odstraňovať konáre, stromy a kry, ktoré zasahujú do 

prejazdného profilu priľahlej pozemnej komunikácie, do priechodnosti chodníka alebo 

zakrývajú dopravné značenie.  

(3). Za škodu na verejnej zeleni zodpovedá ten, kto ju spôsobil. 

 Fyzické a právnické osoby zodpovedné za porušenie ustanovení tohto všeobecne záväzného 

nariadenia sú povinné spôsobenú škodu bezodkladne odstrániť na svoje náklady. 

 

Článok 5 

Záverečné ustanovenia 

(1). Porušenie ustanovení tohto nariadenia je postihnuteľné sankciami podľa osobitných predpisov, 

najmä zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a tiež zákon č. 543/2002 

Z. z. o ochrane prírody a krajiny 

(2) Kontrolu dodržiavania tohto všeobecne záväzného nariadenia vykonávajú starosta obce, 

poverení zamestnanci obce a poslanci Obecného zastupiteľstva v rozsahu svojich právomocí daných 

zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.  . 

 

 

 

Návrh všeobecného záväzného nariadenia bolo vyvesené dňa 10.06.2022 

Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené obecným zastupiteľstvom dňa 28.06.2022 

Toto všeobecne záväzné nariadenie  nadobúda účinnosť dňa 14.07.2022 

 

 

 

 

 

 

 

Vo Včelinciach dňa 10.06.2022    .......................................... 

            Ing. Ľubomír Kosztúr 

                  starosta obce 


