Návrh
3/2020
Všeobecne záväzné nariadenie
obce Kopčany
o ochrane verejnej zelene na území Obce Kopčany
Obec Kopčany v súlade s § 4 ods. 5 písm. a) bod 2 a § 6 ods. 1 zákona
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vydáva toto
všeobecne záväzné nariadenie obce Kopčany č. 3/2020 o ochrane zelene na
území Obce Kopčany.

Čl.1.
Úvodné ustanovenie
Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len "nariadenie") vymedzuje
základné pojmy a upravuje práva a povinnosti právnických a fyzických osôb pri
ochrane zelene na území Obce Kopčany (ďalej len "obec").

Čl.2.
Základné pojmy
Pre účely tohto nariadenia sa rozumie:
1. Zeleňou sa rozumie súbor živých a neživých prvkov usporiadaných
podľa estetických zásad do viacfunkčných kompozícií, ktoré utvárajú alebo
dopĺňajú prostredie, pričom do zelene sa zahŕňajú aj spontánne vzniknuté
porasty.

Čl.3.
Starostlivosť o verejnú zeleň

1. Starostlivosť o verejnú zeleň je nepretržitý proces, ktorý vedie k zachovaniu
a zlepšeniu ekologických, estetických a spoločenských funkcií zelene v
urbanizovanom prostredí.

2. Starostlivosť o verejnú zeleň zahŕňa evidenciu, tvorbu, údržbu a ochranu
zelene.

Čl.4.
Údržba verejnej zelene
1. Údržba verejnej zelene je cieľavedomá činnosť zameraná na udržiavanie
zelene vo vyhovujúcom stave tak, aby mohla plniť svoje funkcie v urbanizovanom
prostredí.
2. Plánovaná a pravidelná údržba verejnej zelene musí vytvárať podmienky
pre optimálny rast a vývoj zelene. Údržba zelene prebieha nepretržite a riadi sa
ekologickými, urbanistickými, estetickými a bezpečnostnými zásadami.
3. Vlastník, nájomca, správca a užívateľ verejnej zelene je povinný
zabezpečovať celoročnú údržbu verejnej zelene, jej ošetrovanie a obnovu na vlastné
náklady.
4. Údržba verejnej zelene je najmä:
a) udržiavanie čistoty na plochách verejnej zelene, vyprázdňovanie a údržba
odpadových košov v zeleni
b) kosenie plôch verejnej zelene a ich vyhrabávanie
c) odburiňovanie, hnojenie a polievanie verejnej zelene
d) ochrana proti škodcom, parazitom a chorobám
e) strihanie krovitých porastov a živých plotov, opilovanie stromov
f) odstraňovanie chorých, suchých, prestárlých a nevhodných drevín
g) údržba neživých prvkov verejnej zelene zabezpečovaním nutnej opravy, obnovy
náterov, prípadne výmenou celého poškodeného zariadenia
h) obnova existujúcej verejnej zelene výsadbou novej zelene podľa potreby

Čl.5.
Ochrana verejnej zelene

1. Ochrana verejnej zelene je činnosť zameraná na udržanie všetkých jej
funkcií v urbanizovanom prostredí, v zmysle rešpektovania princípu trvalej
udržateľnosti. Cieľom ochrany verejnej zelene je predchádzanie vplyvom a zásahom
ktoré ohrozujú, poškodzujú alebo ničia stav a podmienky rastu a vývoja verejnej
zelene. Cieľom ochrany verejnej zelene je najmä zamedziť mechanickému,

chemickému a inému poškodzovaniu verejnej zelene a neopodstatnenej likvidácii
verejnej zelene.
2. Pri užívaní verejnej zelene je povinnosťou osôb zachovať poriadok a čistotu
a vyvarovať sa všetkého, čo by viedlo k jej poškodeniu.
3. Zakazuje sa:
a) kradnutie, ničenie, trhanie, lámanie, orezávanie, vyrubovanie alebo iné
poškodzovanie stromov, krovitých porastov, bylín a kvetov vo všetkých vývojových
štádiách
b) porušovanie pôdneho krytu, vykonávanie terénnych úprav a úprav verejnej zelene
bez povolenia vlastníka resp. správcu pozemku
c) poškodzovanie a neoprávnené premiestňovanie neživých prvkov verejnej zelene
d) znečisťovať plochy verejnej zelene odpadkami, ohorkami z cigariet a iným
odpadom
e) svojvoľné vysádzanie drevín, zakladať úžitkové záhradky a umiestňovanie
neživých prvkov zelene na plochy verejnej zelene bez predchádzajúceho súhlasu
vlastníka pozemku
f) pripevňovanie a umiestňovanie akýchkoľvek predmetov alebo zariadení na dreviny,
okrem predmetov na pripevnenie dal vlastník pozemku resp. správca súhlas /
vianočná výzdoba a pod./
g) pohyb a parkovanie vozidiel na plochách verejnej zelene
h) pohyb dopravných prostriedkov a iných ťažkých mechanizmov v koreňovej zóne
stromov. V odôvodnených prípadoch po súhlase vlastníka pozemku pri vykonávaní
činnosti v okolí stromov je potrebné zabezpečiť ochranu koreňovej zóny stromov
pred mechanickým a iným poškodením jej vyhradením a oplotením. V prípade
nutnosti pojazdu mechanizmov v koreňovej zóne stromov je nutné použiť ochranné
prvky ako napr. betónové, plastové, drevené panely a pod. aby došlo k rozloženiu
váhy mechanizmov rovnomerne. Kmene stromov je nutné opatriť debnením proti
mechanickému poškodeniu
ch) vykonávanie akýchkoľvek iných zásahov alebo činností ktoré nepriaznivo
ovplyvňujú zdravotný stav a celkový vzhľad drevín.

4. Vlastník, správca, nájomca pozemku je povinný na drevinách /stromy, kríky,
živý plot a pod./ ktoré sa nachádzajú na jeho pozemku a zasahujú na verejné
priestranstvo /chodníky, miestne komunikácie, parkovisko a pod./, vykonať opatrenia
tak, aby neprekážali chodcom a nenarúšali cestnú premávku.

5. Práce spojené s kosením trávnatých porastov a ostatných činností s
údržbou verejnej zelene vykonáva obec.

Čl.6.
Kontrolná činnosť
Kontrolu dodržiavania ustanovení tohto nariadenia sú oprávnení
vykonávať
a/ Hlavný kontrolór,
b/ poverení zamestnanci obce.

Čl.7.
Sankcie

1. Konanie fyzických osôb, ktoré je v rozpore s ustanoveniami tohto
VZN sa kvalifikuje ako priestupok v zmysle osobitného právneho predpisu.1)
2. Za porušenie ustanovení tohto VZN môže obec Kopčany uložiť v
zmysle osobitného právneho predpisu právnickej osobe alebo fyzickej osobe
oprávnenej na podnikanie pokutu.2)

Čl.8.
Záverečné ustanovenia
/1/ Návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia bol zverejnený na
úradnej tabuli obce Kopčany na pripomienkovanie občanom od 31.01.2019
/2/ Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené Obecným
zastupiteľstvom v Kopčanoch dňa xx.xx.2020, uznesením č. xx/2020.
/3/ Zmeny a doplnky tohto všeobecne záväzného nariadenia schvaľuje
Obecné zastupiteľstvo v Kopčanoch.
/4/ Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom xx.xx.2020

Vyvesené: xx.xx.2020
Schválené: xx.xx.2020
Vyhlásené: xx.xx.2020
Účinné: xx.xx.2020

Ing. Dušan Dubecký
starosta
____________________
1) § 46 zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov
2) § 27b ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov

