MESTO ČADCA
vo veciach územnej samosprávy podľa Čl. 68 Ústavného zákona č. 460/1992 Zb. v znení
neskorších predpisov, v zmysle ustanovenia § 4 ods. 3 písm g), § 5 ods. 1 a § 6 ods. 1 a 2 zákona
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanovenia § 69 ods. 2
zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
vydáva

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
O OCHRANE DREVÍN, KTORÉ SÚ SÚČASŤOU VEREJNEJ ZELENE
NA ÚZEMÍ MESTA ČADCA
č. 6/2021
§1
Predmet, účel a pôsobnosť nariadenia
1. Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“) určuje zásady a postupy pri tvorbe,
starostlivosti, ochrane a udržiavaní verejnej zelene1, vrátane ochrany drevín2, ktoré sú súčasťou
verejnej zelene na území mesta Čadca.
2. Všetky činnosti, zásady a postupy súvisiace s tvorbou, ochranou a údržbou verejnej zelene
musia byť v súlade s platným územným plánom mesta3, miestnym územným systémom
ekologickej stability4, ostatnými záväznými dokumentami mesta Čadca a ostatnými právnymi
predpismi a normami.5
§2
Tvorba verejnej zelene
1. Verejnú zeleň na území mesta Čadca tvoria všetky živé a neživé prvky, ktoré vznikli
prirodzeným spôsobom alebo architektonicky upravenom prostredí vo vlastníctve mesta
Čadca, alebo v jeho oprávnenom užívaní a je prístupná verejnosti bez obmedzenia.
2. Tvorba verejnej zelene na území mesta Čadca musí byť v súlade s územnoplánovacou
dokumentáciou mesta6.
3. Na plochách verejnej zelene je zakázané vysádzať živé prvky, alebo umiestňovať
a premiestňovať neživé prvky bez písomného súhlasu mesta.
4. Mesto Čadca pri vydávaní súhlasu na výsadbu živých prvkov iným fyzickým alebo
právnickým osobám prihliada na požiadavky správcu verejnej zelene.
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STN 83 7010 Ochrana prírody. Ošetrenie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie
§ 22 ods. 1 vyhl. MŽP SR č. 170/2021 Z.z., ktorou sa vykonáva o OPaK
§ 11 zákona č. 50/1976 Zb. ( ďalej „stavebný zákon“)
§ 27 ods. 4 vyhl. MŽP SR č. 170/2021 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o OPaK
STN 83 7010 Ochrana prírody. Ošetrenie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie
§ 8 stavebný zákon

5. Pri výsadbe drevín sa rešpektujú ochranné pásma inžinierskych sietí ako aj požiadavky
správcu zelene na racionálnu údržbu a ochranu verejnej zelene.
6. Mesto Čadca vedie evidenciu pozemkov na náhradnú výsadbu drevín 7 na svojom území,
ktorú tvorí príloha č. 1.
§3
Starostlivosť, ochrana a údržba verejnej zelene
1. Mesto Čadca zabezpečuje starostlivosť o verejnú zeleň prostredníctvom príspevkovej
organizácie, Mestský podnik služieb Čadca (ďalej „správca zelene“).
2. Pre zabezpečenie ochrany verejnej zelene je potrebné predchádzať akýmkoľvek škodám na
verejnej zeleni. V záujme ochrany zelene na verejných priestranstvách sa zakazuje:
a) poškodzovať dreviny
b) ošetrovať dreviny,
c) svojvoľne vysádzať, presádzať dreviny a inú zeleň, vrátane porušovania pôdneho krytu
a narušovania koreňového systému drevín bez súhlasu mesta,
d) akýmkoľvek spôsobom poškodzovať verejnú zeleň, vyšliapavať chodníky, jazdiť na
plochách zelene okrem údržby správcom zelene s výnimkou vozidiel a techniky slúžiacej na
údržbu verejnej zelene,
e) vchádzať, zastavovať a parkovať motorovými vozidlami na plochách verejnej zelene,
f) umiestňovať stánky, informačné a reklamné zariadenia,
g) vypaľovať trávniky, zakladať ohne, stanovať a táboriť mimo miest na to určených,
h) zhromažďovať stavebný a iný materiál a vykonávať terénne úpravy bez súhlasu mesta.
3. Údržbou verejnej zelene sa rozumie:
a) udržiavanie čistoty na plochách verejnej zelene, pravidelné vyprázdňovanie a udržiavanie
odpadkových košov osadených v zeleni,
b) kosenie plôch verejnej zelene a ich vyhrábavanie,
c) ochrana proti škodcom, parazitom a chorobám,
d) obnova existujúcej verejnej zelene a výsadba novej.
4. Údržba plôch verejnej zelene musí byť vykonávaná tak, aby nedochádzalo k šíreniu
inváznych nepôvodných druhov rastlín8, ktoré tvoria prílohu č. 2.
5. Pri požiadavke občanov bytových domov o rez alebo výrub drevín ako súčasti verejnej
zelene, musí byť k žiadosti doložená zápisnica zo schôdze vlastníkov alebo nájomcov bytov
priamo dotknutej nehnuteľnosti, alebo žiadosť vlastnoručne podpísaná vlastníkmi, nájomcami
dotknutej nehnuteľnosti, ktorých sa rez alebo výrub dreviny priamo dotýka.
6. Mesto Čadca pri podaní žiadosti o výrub dreviny, ktorá je súčasťou verejnej zelene prihliada
najmä na:
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§ 48 ods. 3 zákona o OPaK
§ 1 ods. 1 NV SR č. 449/2019 Z.z., ktorým sa vydáva zoznam inváznych nepôvodných druhov vzbudzujúcich
obavy SR

a) druh a zdravotný stav dreviny,
b) funkciu a význam dreviny pre životné prostredie,
c) nevhodné hygienické podmienky v bytových a nebytových priestoroch bytového domu,
d) narušenie stability stavby koreňovým systémom dreviny.
7. Posúdenie zdravotného stavu dreviny sa vykonáva na základe vizuálnej obhliadky. Pri
pochybnosti o celkovom zdravotnom stave si vyžiada posudok odbornej organizácie ochrany
prírody, ŠOP, Správa CHKO Kysuce Čadca.
§4
Užívanie verejnej zelene vrátane ochrany drevín, ktoré sú súčasťou verejnej zelene
1. Verejnú zeleň je možné užívať len primeraným spôsobom.
2. Pri využívaní verejnej zelene sú osoby povinné zachovať poriadok a čistotu a vyvarovať sa
všetkého, čo by viedlo k jej poškodeniu alebo narušeniu.
2. Správca zelene je povinný zabezpečovať celoročnú odbornú údržbu verejnej zelene, aby
spĺňala kvalitatívne, funkčné a estetické požiadavky na ňu kladené.
3. Na dočasný záber verejnej zelene pri stavebných alebo iných prácach je potrebný súhlas
mesta.
4. V prípade prác v blízkosti drevín je potrebné zabezpečiť:
a) spracovanie a schválenie plánu ochrany drevín, t.j. nadzemných častí – kmeň, koruna
a podzemných častí – koreňový systém a to pred mechanickým poškodením (obalením
jutovinou, debnením, vyviazaním konárov a pred zhutnením koreňového priestoru
mechanizmami a vozidlami,
b) aby počas výkopových prác a po ukončení výkopových prác nebol koreňový systém
zaťažený a kmeň stromov zasypávaný výkopovou zeminou a stavebným materiálom,
c) aby sa pri hĺbení výkopov nezasahovalo do ochranného koreňového priestoru dreviny. V tom
prípade výkop vykonávať ručne. Pri hĺbení sa nesmú prerušiť korene hrubšie ako 3 cm,
d) v prípade, že dôjde k poškodeniu dreviny, jej ošetrenie vykoná odborne spôsobilá osoba na
náklady vykonávateľa stavebných prác,
e) po skončení prác alebo inej činnosti odstránenie všetkého odpadu a rozprestretie biologicky
rozložiteľnej zeminy zbavenej kameniva a iných prímesí v min. hrúbke 20 cm na vopred
skyprený a vyrovnaný terén,
f) dodržať technologický postup zaručujúci optimálny vývoj vegetácie a odovzdať upravenú
plochu vo funkčnom stave správcovi verejnej zelene preberacím protokolom.
5. Osoba vykonávajúca stavebné alebo iné práce v blízkosti drevín vo verejnej zeleni ručí za
ochranu a kvalitu úpravy verejnej zelene po rozkopávke alebo zábere po dobu 24 mesiacov
odo dňa odovzdania správcovi zelene.
6. Pri budovaní nových nadzemných vedení nesmú byť existujúce dreviny obmedzované
v raste. Prípadná nevyhnutná úprava korún stromov môže byť realizovaná len odborným
spôsobom, ktorý nenaruší prirodzený tvar a vývin stromu.
.

§5
Sankcie
Za porušenie povinností uložených týmto VZN môže mesto uložiť sankcie podľa osobitných
predpisov9.
§6
Záverečné ustanovenia
1. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č.6/2021 o ochrane drevín, ktoré sú súčasťou
verejnej zelene na území mesta Čadca bol dňa 03. 09. 2021 vyvesený na úradnej tabuli Mesta
Čadca a zverejnený na webovom sídle mesta dňa 03. 09. 2021 a zvesený dňa 22. 09. 2021
2. Toto Všeobecne záväzné nariadenie č.6/2021 o ochrane drevín, ktoré sú súčasťou verejnej
zelene na území mesta Čadca bolo schválené uznesením Mestského zastupiteľstva Čadca dňa
23.2021 pod číslom uznesenia 58/2021.
3.Toto Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2021 o ochrane drevín, ktoré sú súčasťou verejnej
zelene na území mesta Čadca bolo vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli Mesta Čadca dňa
24.09.2021 a zverejnené na webovom sídle mesta dňa 24.09.2021 a zvesené dňa 12.10.2021.
Účinnosť nadobúda dňom 12.10.2021

Ing. Milan G U R A
primátor mesta
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§ 46 zákona č. 372/1990 Zb.. o priestupkoch v znení neskorších predpisov,
§ 27b ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

Príloha č. 1
Zoznam pozemkov určených na náhradnú výsadbu drevín na území mesta Čadca v zmysle
zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.
Mestom Čadca sú na náhradnú výsadbu určené nasledovné pozemky vo vlastníctve Mesta
Čadca:
Lokalita

Parcela č. CKN/EKN

Kat. územie

Nábrežná, Hviezdoslavova
ul.

EKN 2407/138, CKN 393/1; 397/1; 458/1; Čadca
1824/1; 457/1

Sídlisko Žarec

CKN 2565/3; 2572; 2575; 2579; 2599; 2611; Čadca
2601; 2660/1; 2523/10; 2523/1; 15297/4;
15297/2

Sídlisko Kýčerka

CKN 3291/1; 1362/1; 3374/1

Čadca

Park zmierenia

CKN 1658/1

Čadca

Ing. Milan G U R A
primátor mesta

Príloha č. 2
Zoznam inváznych nepôvodných druhov rastlín vzbudzujúcich obavy Slovenskej republiky:
Vedecké meno
Amorpha fruticosa
Ambrosia artemisiifolia
Fallopia sp. (syn. Reynoutria)
Lycium barbarum
Negundo aceroides
Solidago canadensis
Solidago gigantea

Slovenské meno
beztvarec krovitý
ambrózia palinolistá
pohánkovec (krídlatka)
kustovnica cudzia
javorovec jaseňolistý
zlatobyľ kanadská
zlatobyľ obrovská

Ing. Milan G U R A
primátor mesta

