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Všeobecne záväzné nariadenie obce Kráľová pri Senci
o ochrane drevín a podmienkach výrubu stromov na území obce Kráľová
pri Senci
č. 2/2020
Obec Kráľová pri Senci (ďalej len „obec“) v súlade s ustanovením § 6 ods.1, § 11 ods. 4 zákona

č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s ustanoveniami
zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len
„zákon“) vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie obce o ochrane drevín a podmienkach
výrobu stromov na území obce Kráľová pri Senci.

1.
2.
3.
4.

čl. 1
Úvodné ustanovenia
Účelom tohto nariadenia je vymedzenie podmienok pre ochranu drevín, ktoré sú súčasťou
verejnej zelene na území Obce Kráľová pri Senci ako významnej zložky životného
prostredia a možnosť zapojenia sa verejnosti do tohto procesu.
Všetky činnosti a postupy súvisiace s ochranou, udržiavaním a ozdravovaním stavu drevín,
ktoré sú súčasťou verejnej zelene musia byť v súlade s osobitnými právnymi predpismi,
týmto nariadením a ostatnými záväznými dokumentmi obce.
Stanovenie pôsobnosti, práv a povinností právnických a fyzických osôb pri ochrane drevín
na území obce Kráľová pri Senci s cieľom dlhodobo zabezpečiť zachovanie prírodnej
rovnováhy a ochranu rozmanitosti podmienok a foriem života a životného prostredia.
Toto všeobecné záväzné nariadenie zároveň upravuje podmienky udelenia súhlasu na výrub
drevín, povinnosť náhradnej výsadby stromov a riešenie priestupkov z tejto činnosti.
čl. 2
Vymedzenie pojmov

1. Na účely tohto nariadenia sa rozumie:
a) Verejná zeleň je zeleň, ktorá je vo vlastníctve alebo v správe obce, nachádza sa v
zastavanom území obce, ktorá je voľne a bez obmedzenia prístupná verejnosti.
b) Drevina na účely tohto nariadenia je strom alebo ker vrátane jeho koreňovej sústavy
rastúci jednotlivo alebo v skupinách mimo lesného pôdneho fondu. Drevina, ktorá je
súčasťou verejnej zelene je strom alebo ker rastúci na ploche zelene vo vlastníctve alebo
v správe Obce Kráľová pri Senci.
c) Strom je drevina s diferencovanou stonkou, v dolnej časti vytvárajúcou priamy,
nerozkonárený kmeň, ktorý v hornej časti prechádza do rozkonárenej koruny.
d) Ker je drevina s rozkonárenou stonkou spravidla už od bázy, pričom skupina krov, pri
ktorej viac ako 50 % jednotlivých krov sa vzájomne korunami dotýka alebo spon medzi
jednotlivými krami je menší ako 2 m sa považuje za krovitý porast.
e) Ochrana drevín je komplexná činnosť zameraná na udržiavanie a zlepšovanie
zdravotného stavu drevín a na odstránenie následkov ich poškodenia. Rozumie sa tým
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najmä ošetrovanie, odborne vykonaný rez vetiev, vykonávanie mechanických a
biologických opatrení proti škodcom a v nevyhnutných prípadoch asanácia drevín.
čl. 3
Starostlivosť o dreviny
1. Každý je povinný chrániť dreviny, ktoré sú na území obce pred poškodzovaním.
2. Zakazuje sa:
a) poškodzovať a ničiť dreviny mechanicky, chemicky, biologicky, prípadne
akýmkoľvek iným spôsobom,
b) pripevňovať akékoľvek predmety alebo zariadenia na dreviny, ktoré sú súčasťou
verejnej zelene, okrem výzdoby schválenej obcou Kráľová pri Senci,
c) vykonávať akékoľvek zásahy alebo činnosti, ktoré nepriaznivo vplývajú na zdravotný
stav drevín,
d) vykonať výrub drevín bez predchádzajúceho súhlasu obce Kráľová pri Senci,
e) vysádzať dreviny a kry na pozemkoch v obci Kráľová pri Senci bez súhlasu vlastníka.
3. Vlastník, správca alebo nájomca pozemku, na ktorom sa nachádza drevina je povinný sa o
ňu starať, najmä ju ošetrovať a udržiavať.
4. Obec ako orgán ochrany prírody môže uložiť vlastníkovi, správcovi alebo nájomcovi
pozemku, na ktorom sa nachádza dreviny vykonať nevyhnutné opatrenia na jej ozdravenie
alebo rozhodnúť o jej vyrúbaní.
čl. 4
Výrub dreviny a oznámenie výrubu
1. Výrub drevín sa riadi najmä § 47 zákona a jeho vykonávacími predpismi.
2. Fyzická alebo právnická osoba, ktorá chce vyrúbať drevinu, je povinná túto skutočnosť v
dostatočnom časovom predstihu pred zásahom, najmenej 15 dní pred vykonaním výrubu
písomne požiadať obec.
3. Obec je povinná vydať stanovisko maximálne do 30, resp. v zložitých prípadoch do 60 dní
a určiť po vyznačení dreviny podmienky výrubu ako aj náhradnej výsadby.
4. Fyzická alebo právnická osoba, ktorá drevinu vyrúbala z dôvodu ohrozenia zdravia alebo
spôsobenia značnej škody na majetku musí túto skutočnosť oznámiť a zároveň preukázať
splnenie podmienok na výrub drevín obci do 5 dní.
5. Fyzická alebo právnická osoba, ktorá drevinu vyrúbala za účelom obnovy produkčných
ovocných drevín pre účely výsadby nových ovocných drevín, ak sa ich výsadba uskutoční
do 18 mesiacov odo dňa výrubu, musí túto skutočnosť oznámiť a zároveň preukázať splnenie
podmienok na výrub drevín obci do 5 dní.
6. V prípade žiadosti o výrub dreviny, ktorá pre obec predstavuje mimoriadnu spoločenskú
hodnotu bude obec postupovať v posudzovaní podmienok a opodstatnenosti výrubu
individuálne.
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čl. 5
Náhradná výsadba
1. Obec uloží žiadateľovi v súhlase s výrubom povinnosť uskutočniť primeranú náhradnú
výsadbu drevín na určenom mieste a to na náklady žiadateľa takto:
a) za každý povolený výrub stromu, ktorý rástol na verejnom priestranstve alebo obecnom
pozemku, s obvodom viac ako 40 cm v zastavanom území, viac ako 80 cm za hranicami
zastavaného územia, vysadiť 3 ks stromov s obvodom kmeňa viac ako 10 cm.
b) za výrub krovinatého porastu nad 10 m2, ktorý rástol na verejnom priestranstve alebo
obecnom pozemku, vykonať náhradnú výsadbu 3 ks drevín, príp. krovín,
c) náhradná výsadba môže byť uskutočnená svojpomocne,
d) náhradnú výsadbu by mali predstavovať najmä medonosné, ovocné a pôvodné druhy drevín
(viď nižšie bod 3),
e) výsadbu a starostlivosť o vysadené dreviny zabezpečí žiadateľ na vlastné náklady pod
dohľadom zástupcu obce,
f) žiadateľ poskytuje starostlivosť náhradnej výsadbe drevín najmenej 2 roky, najmä zálievkou,
g) žiadateľ zabezpečí fotodokumentáciu z uskutočnenia náhradnej výsadby a v stanovenom
termíne ju predloží na obecný úrad,
h) ak nemožno uložiť náhradnú výsadbu, obec uloží finančnú náhradu za výrub dreviny do
výšky spoločenskej hodnoty dreviny,
i) v prípade výrubu na vlastnom pozemku, resp. záhrade bude žiadateľovi umožnené vysadiť
ako náhradnú výsadbu ľubovoľné dreviny na rovnakom pozemku bez špecifikácie druhu,
j) pod vedením elektrického vedenia sa odporúča výsadba drevín, príp. krovín s dôrazom na
výšku dreviny, pritom zároveň je nutné rešpektovať pravidlá týkajúce sa ochranných pásiem
okolo produktovodov (vodovod, plynovod, atď.) v súlade so zákonom,
k) v prípade odstránenia suchých, odumretých drevín rastúcich na verejnom pozemku na
náklady žiadateľa sa náhradná výsadba nebude vyžadovať,
l) obec zabezpečí evidenciu náhradnej výsadby drevín.
Lokality pre náhradnú výsadbu určuje priebežne obec, s prihliadnutím na potreby rozvoja obce,
primárne sú však určené na náhradnú výsadbu tieto lokality:

Tehelná ulica smerom na Obec Kostolná pri Dunaji,

družstevná cesta smerom na Obec Hrubá Borša,

poľná cesta od družstevnej cesty po hlavnú cestu na Obec Hrubá Borša,

horný breh rieky Čierna voda od čerpacej stanice po areál kafilérie,

medza pri hlavnej ceste smerom na mesto Senec,

príp. iná lokalita určená obcou a komisiou pre životné prostredie a rozvoj obce
individuálne podľa aktuálnej potreby.
2. Odporúčané druhy drevín náhradnej výsadby určuje komisia pre životné prostredie, a môžu
byť definované individuálne s prihliadnutím na geografickú príbuznosť a medonosnosť
daného druhu. Primárne sú však určené tieto druhy:

Lipa malolistá,

Lipa veľkolistá,

Evodia hupehenská,

Topoľ balzamový,

Topoľ kanadský,

Orech kráľovský,

Obec Kráľová pri Senci
Všeobecne záväzné nariadenie o ochrane drevín a podmienkach výrubu stromov na území obce Kráľová pri Senci










Javor mliečny,
Javor poľný
Jaseň štíhly
Dub letný,
Dub cerový,
Dub balkánsky
Ovocné druhy – jabloň, hruška, slivka, čerešňa, marhuľa, moruša
Kroviny - lieska, vŕba, jarabina.

čl. 6
Orezávanie drevín
Na orezy drevín sa nevyžaduje osobitný súhlas orgánu ochrany prírody a krajiny.
Rez živých konárov listnatých drevín s priemerom viac ako 5 cm sa môže vykonávať len vo
vegetačnom období, teda od 1. apríla do 30. septembra, s výnimkou obdobia tvorby nových
listov. Preferuje sa však orez v jesennom období, nakoľko v jarnom období sa prihliada na
ochranu hniezdiaceho vtáctva.
V inom ako vegetačnom období možno takýto rez vykonávať len v prípadoch rezov
produkčných ovocných drevín alebo v prípadoch bezprostredného ohrozenia zdravia alebo
života človeka, alebo značnej škody na majetku.
Ošetrovanie a udržiavanie drevín sa vykonáva s ohľadom na druhovú ochranu chránených
živočíchov, najmä hniezdiacich vtákov.
čl. 7
Priestupky
Priestupku sa dopustí ten, kto:
a) vyrúbe, objedná alebo dá pokyn na výrub dreviny bez súhlasu obce,
b) neoznámi výrub dreviny,
c) nesplní uloženú náhradnú výsadbu a starostlivosť o ňu,
d) koná v rozpore s nariadením obce, resp. orgánu ochrany prírody,
e) poruší iné povinnosti uložené zákonom.
čl. 8
Pokuty
Správne delikty a sankcie za porušenie ustanovení tohto nariadenia a zákona je špecifikované
§ 90 zákona.
Čl. 9
Iný postih
Okrem peňažnej pokuty uloží obec fyzickej alebo právnickej osobe, ktorá uskutoční výrub
drevín obzvlášť veľkého spoločenského významu, ako je vzrast, mohutnosť, ojedinelosť druhu
a veku, povinnosť vykonať náhradnú výsadbu, vyššie uvedeným spôsobom v počte minimálne
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6 ks vzrastlých stromov s obvodom kmeňa viac ako 20 cm a starostlivosti o ne po dobu 3 rokov,
prípadne iný postih v zmysle Zákona
čl. 10
Zrušovacie ustanovenia
Zrušuje sa Všeobecné záväzné nariadenie č. 6/2015 o ochrane drevín a podmienkach výrobu
stromov schválené Obecným zastupiteľstvom v Kráľovej pri Senci dňa 02.12.2015.
čl. 11
Záverečné ustanovenia
1. Toto VZN obce Kráľová pri Senci schválilo obecné zastupiteľstvo dňa 16.09.2020
uznesením č. 2/2020.

Predkladá: JUDr. Dušan Šebok, starosta obce
Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli od 31.08.2020
VZN schválené obecným zastupiteľstvom Kráľová pri Senci dňa 16.09.2020 číslo 2/2020.
VZN nadobúda účinnosť dňom 03.10.2020.

