Obec Svätá Mária
Bodrog 29, 076 35 Svätá Mária
___________________________________________________________________________

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Svätá Mária
č. 2/2020 o ochrane verejnej zelene na území obce Svätá Mária

Návrh tohto dodatku všeobecne záväzného nariadenia / VZN/
Vyvesený na úradnej tabuli obce dňa: 23. 04. 2020
Dátum začiatku lehoty na pripomienkové konanie: 23. 04. 2020
Dátum ukončenia pripomienkového konania: 07. 05. 2020
Pripomienky zasielať :
Písomne na adresu: Obec Svätá Mária, Bodrog 29, 076 35 Svätá Mária
Elektronicky na adresu: obec.svatamaria@gmail.com
Doručené pripomienky /počet/: 0
Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN bolo dňa: 07. 05. 2020
Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN doručené poslancom dňa: –––
Schválené všeobecne záväzné nariadenie
Na rokovaní Obecného zastupiteľstva vo Svätej Márii dňa 11. 05. 2020
uznesením č. 15/2020
VZN vyvesené na úradnej tabuli Obce Svätá Mária dňa: 12. 05. 2020
VZN zvesené z úradnej tabule Obce Svätá Mária dňa:
VZN nadobúda účinnosť dňom 01. 06. 2020

Alžbeta Mátyásová
starostka obce

1|Strana

Obecné zastupiteľstvo vo Svätej Márií, na základe ustanovenia § 4 ods. 3 písm. g)
v súlade s ust. § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a tiež v súlade s §
69 ods. 2 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a kraji v znení neskorších
predpisov
vydáva

Všeobecne záväzné nariadenie
o ochrane verejnej zelene na území obce Svätá Mária
č. 2/2020
PRVÁ ČASŤ
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
§1
Účel a predmet VZN
1.
Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len „nariadenie“) je
upraviť práva a povinnosti pri ochrane verejnej zelene a životného prostredia v obci
Svätá Mária.
§2
Pôsobnosť VZN
1.
Ustanovenia tohto nariadenia sú záväzné pre všetky právnické osoby a fyzické
osoby (ďalej len „všetky osoby“), ktoré sa zdržiavajú na území obce Svätá Mária.
§3
Vymedzenie základných pojmov
1.
Pre účely tohto nariadenia sa pod pojmom verejné priestranstvo rozumejú
všetky miesta, ktoré sú prístupné všetkým bez obmedzenia, slúžia na všeobecné
užívanie a verejné účely.
2.
Verejnou zeleňou sú na účely tohto nariadenia dreviny, byliny a ich
spoločenstvá vyvinuté na verejných priestranstvách prirodzeným spôsobom, alebo
zámerným pestovaním človekom. Sú to najmä stromy, kvety, kríky, trávnaté plchy,
ako aj nádoby so zeleňou. Súčasťou verejnej zelene sú aj chodníky, ihriská, lavičky
funkčne so zeleňou prepojené.
3.
Za strom sa považuje drevina s diferencovanou stonkou, v dolnej časti
vytvárajúcou priamy, nerozkonárený kmeň, ktorý v hornej časti prechádza do
rozkonárenej koruny.
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4.
Za ker sa považuje drevina s rozkonárenou stonkou spravidla už od bázy a za
krovitý porast taká skupina krov, pri ktorej viac ako 50% jednotlivých krov sa
vzájomne korunami dotýka.
5.
Ochrana drevín je činnosť zameraná na udržiavanie ich ekologických
a estetických funkcií v prírode a krajine a na predchádzanie ich neodôvodneného
výrubu.
6.
Poškodzovanie drevín je každé konanie alebo opomenutie konania, ktoré
môže bezprostredne alebo následne podstatne prípadne trvalo znížiť ekologické
a estetické funkcie drevín alebo zapríčiniť ich odumretie.
7.
Invázne druhy rastlín sú nepôvodné druhy, ktoré sa samovoľne šíria
a vytláčajú pôvodné druhy z ich prirodzených biotopov a znižujú biologickú
rozmanitosť.

DRUHÁ ČASŤ
SPRÁVA A ÚDRŽBA VEREJNEJ ZELENE
§4
Pravidelná údržba
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.
§5
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;
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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.

TRETIA ČASŤ
SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
§6
Sankcie
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.

§7
Účinnosť
1.
2.

Na tomto nariadení sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo vo Svätej Márií dňa
11. 05. 2020, uznesením č. 15/2020
Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňa 01. 06. 2020 .

VZN zverejnený: 12. 05. 2020
VZN zvesený:
........................................................
Alžbeta Mátyásová
starostka obce Svätá Mária
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