
 

 

 

        

 

Materiál na rokovanie      Materiál č.:  .. /2022/28 

28. zasadnutia  

Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda 

v VIII. volebnom období 

Dunaszerdahely Város Képviselő-testülete  

28. ülésének beterjesztett anyaga 

a VIII. választási időszakban      

   

    

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. .../2022 zo dňa 11. 

januára 2022 o starostlivosti o verejnú zeleň a ochrane drevín, ktoré sú súčasťou 

verejnej zelene. 

Javaslat Dunaszerdahely Város 2022. évi ...sz., (2022. január 11.) a zöldövezet 

gondozásáról és a zöldövezet részét képező fák védelméről szóló általános érvényű 

rendeletére. 

 

Predkladá :  JUDr. Zoltán Hájos, primátor mesta 

Beterjeszti:     

 

Preveril:  Ing. Júlia Bubniaková, prednostka MsÚ 

Ellenőrizte: 

 

Zodpovedný:   Mgr. Priska Czúfalová, vedúca referátu právneho ÚP MsÚ  

Felelős:       

 

 

Návrh na uznesenie:          Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

Határozati javaslat: Dunaszerdahely Képviselő-testülete  

   

  

 s a  u z n i e s l o  

h a t á r o z a t o t  h o z o t t 

 

na Všeobecne záväznom nariadení mesta Dunajská Streda č. 

.../2022 zo dňa 11. januára 2022 o starostlivosti o verejnú zeleň 

a ochrane drevín, ktoré sú súčasťou verejnej zelene 

v predloženom rozsahu. 

Dunaszerdahely Város 2022. évi ...sz. (2022. január 11.), a 

zöldövezet gondozásáról és a zöldövezet részét képező fák 

védelméről szóló általános érvényű rendeletére. az előterjesztett 

terjedelemben. 

       

 

Január 2022 

 2022. január 

 

 



 

 

Dôvodová správa: 

 

Podľa platnej právnej úpravy medzi kompetencie obcí a miest patrí aj ochrana verejnej zelene 

a ochrana drevín. Kým ochrana verejnej zelene patrí do originálnej kompetencie, ochrana 

drevín patrí do prenesenej kompetencie obcí.  

 

Podľa § 4 ods. 3 písm. g) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov obec zabezpečuje verejnoprospešné služby, najmä nakladanie s komunálnym 

odpadom a drobným stavebným odpadom, udržiavanie čistoty v obci, správu a údržbu 

verejnej zelene a verejného osvetlenia, zásobovanie vodou, odvádzanie odpadových vôd, 

nakladanie s odpadovými vodami zo žúmp a miestnu verejnú dopravu. 

Podľa § 4 ods. 5 písm. a) bod 2 zákona o obecnom zriadení obec vo veciach územnej 

samosprávy ustanoví v nariadení pravidlá na ochranu verejnej zelene (odsek 3 písm. g). 

 

Podľa § 64 zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších 

predpisov obec je orgánom ochrany prírody. 

Podľa § 69 ods. 2 zákona o ochrane prírody a krajiny obec môže vydať všeobecne záväzné 

nariadenie, ktorým ustanoví podrobnosti o ochrane drevín, ktoré sú súčasťou verejnej zelene. 

Prenesená pôsobnosť obce na úseku ochrany prírody a krajiny je vymedzená v § 69 ods. 1 

citovaného zákona o ochrane prírody a krajiny nasledovne: 

„(1)Obec 

a) vykonáva v prvom stupni štátnu správu vo veciach ochrany drevín v rozsahu ustanovenom 

týmto zákonom,  

b) môže uložiť vlastníkovi, správcovi alebo nájomcovi pozemku, ktorý sa nachádza v 

zastavanom území obce, vykonať nevyhnutné opatrenia na ozdravenie dreviny alebo 

rozhodnúť o jej vyrúbaní podľa § 47 ods. 2,  

c) je dotknutým orgánom v konaní a vydáva záväzné stanovisko podľa § 9 ods. 1 písm. l), ak 

ide povolenie výrubu drevín rastúcich v zastavanom území obce,  

d )rozhoduje o vydaní súhlasu na výrub drevín rastúcich v zastavanom území obce podľa § 47 

ods. 3,  

e) v súhlase na výrub drevín ukladá vykonanie primeranej náhradnej výsadby, starostlivosti o 

náhradnú drevinu alebo zaplatenie finančnej náhrady podľa § 48 ods. 1,  

f) vyhlasuje obecne chránené územie a mení a zrušuje jeho ochranu, 

g) obstaráva a schvaľuje dokument miestneho územného systému ekologickej stability a 

dokument starostlivosti o dreviny,  

h) vykonáva štátny dozor vo veciach, v ktorých vykonáva štátnu správu v rozsahu 

ustanovenom týmto zákonom,  

i) plní ďalšie úlohy podľa § 47, § 48 ods. 3 a § 59.“ 

 

§ 54 zákona o ochrane prírody ustanovuje dokumentáciu ochrany prírody, ktoré obstaráva 

príslušný orgán ochrany prírody. Dokumentáciu ochrany prírody a krajiny tvoria: 

a)koncepcia ochrany prírody, biodiverzity a krajiny, 

b)dokumenty starostlivosti o osobitne chránené časti prírody a krajiny (ďalej len „dokumenty 

starostlivosti“), 

c) dokumenty územného systému ekologickej stability, 

d) dokumenty osobitne chránených častí prírody a krajiny, 

e) dokumenty starostlivosti o dreviny, 

f) dokumenty starostlivosti o lesy.  

 

Obec ako orgán ochrany prírody obstaráva a schvaľuje dokument miestneho územného 

systému ekologickej stability a dokument starostlivosti o dreviny (§ 64 ods. 1 písm. g) zákona 

o ochrane prírody a krajiny).  

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2002/543/20210901#paragraf-47.odsek-2
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2002/543/20210901#paragraf-9.odsek-1.pismeno-l
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2002/543/20210901#paragraf-47.odsek-3
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2002/543/20210901#paragraf-47.odsek-3
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2002/543/20210901#paragraf-48.odsek-1
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2002/543/20210901#paragraf-47
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2002/543/20210901#paragraf-48.odsek-3
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2002/543/20210901#paragraf-59


 

 

Dokument miestneho územného systému ekologickej stability je základným dokumentom na 

ochranu rozmanitosti podmienok a foriem života a na dosiahnutie ekologickej stability a 

ekologickej konektivity na miestnej úrovni. Tvorí podklad pre územný plán obce, pre projekt 

pozemkových úprav a pre činnosť a rozhodovanie orgánov ochrany prírody.  

Dokument starostlivosti o dreviny poskytuje prehľad o rozmiestnení, stave, kvalite a 

ekologickom, krajinotvornom, estetickom a kultúrno-historickom význame drevín v 

katastrálnom území obce. Obsahuje návrhy na starostlivosť o dreviny a umiestnenie výsadby 

drevín v katastrálnom území obce a je podkladom na rozhodovanie orgánov ochrany prírody. 

Obsah dokumentu starostlivosti o dreviny je uvedený v prílohe č. 30 vyhlášky MŽP SR č. 

170/2021 Z.z. ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení 

neskorších predpisov a tvorí ho: 

1.Analýza súčasného výskytu, stavu a kvality drevín, ako aj ich ekologického, 

krajinotvorného, estetického a kultúrno-historického významu  

2. Návrhy opatrení týkajúcich sa starostlivosti o hodnotené dreviny 

3. Zoznam a vymedzenie pozemkov vhodných na náhradnú výsadbu 

4. Mapa s územným priemetom výskytu hodnotených drevín a pozemkov vhodných na 

náhradnú výsadbu. 

 

 

 

Návrh prerokovala: 

Komisia MsZ pre rozvoj mesta a odporúča - neodporúča ho schváliť. 

Komisia MsZ pre životné prostredie a odporúča - neodporúča ho schváliť. 

Komisia MsZ pre financie a odporúča - neodporúča ho schváliť. 

Mestská rada a odporúča - neodporúča ho schváliť. 

 

 

 

 

Materiál vypracovala:  

Mgr. Priska Czúfalová, referát právny ÚP MsÚ  

 

 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2021/170/20210901#prilohy.priloha-priloha_c_30_k_vyhlaske_c_170_2021_z_z

