OBEC

PRENČOV

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
č. 1/2019
O OCHRANE DREVÍN A VYDÁVANÍ SÚHLASU NA
VÝRUB DREVÍN A KROVITÝCH PORASTOV NA
ÚZEMÍ OBCE PRENČOV

Obec Prenčov podľa § 6 ods.2 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov a podľa § 69 ods. 2 zákona č. 543/2002 Z. z. o
ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov a v zmysle vyhlášky
MŽP č. 24/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorou sa vykonáva zákon
č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny vydáva toto všeobecne záväzné
nariadenie (ďalej len „nariadenie“).

Článok 1
Predmet úpravy
1. Účelom tohto nariadenia je zabezpečenie ochrany drevín na území obce
Prenčov (ďalej len obce).
2. Predmetom tohto nariadenia je stanovenie práv a povinností fyzických
osôb, právnických osôb a fyzických osôb oprávnených na podnikanie v
procese ochrany drevín, ktoré sú súčasťou verejnej zelene na území obce
Prenčov.
Článok 2
Záväznosť nariadenia
1. Toto nariadenie sa vzťahuje na všetky dreviny, ktoré sú súčasťou
verejnej zelene na území obce Prenčov.
2. Toto nariadenie je záväzné pre všetky fyzické a právnické osoby alebo
fyzické osoby oprávnené na podnikanie nachádzajúce sa a pôsobiace na
území obce Prenčov a pre orgány štátnej správy a samosprávy Obce
Prenčov.
Článok 3
Povinnosti pri ochrane drevín, ktoré sú súčasťou verejnej zelene
1. Zakazuje sa
a) poškodzovať a ničiť dreviny, ktoré sú súčasťou verejnej zelene
mechanickým, chemickým, biologickým, prípadne akýmkoľvek iným
spôsobom,
b) vykonať výrub drevín, ktoré sú súčasťou verejnej zelene, bez
predchádzajúceho súhlasu obce,
c) vysádzať dreviny a kry na pozemkoch obce bez súhlasu vlastníka.
2. Vlastník (správca, nájomca) pozemku, na ktorom sa nachádza drevina,
je povinný sa o ňu starať, najmä ju ošetrovať a udržiavať.
Článok 4
Pôsobnosť Obce Prenčov
1. Vykonáva v prvom stupni štátnu správu vo veciach ochrany drevín v
rozsahu ustanovenom zákonom č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a
krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákona“).
2. Môže uložiť vlastníkovi (správcovi, nájomcovi) pozemku, na ktorom
drevina rastie, vykonať nevyhnutné opatrenia na jej ozdravenie alebo
rozhodnúť o jej vyrúbaní podľa § 47 ods. 2 zákona.
3. Dáva vyjadrenie k povoleniu na výrub drevín podľa osobitných
predpisov podľa § 9 ods. 1 písm. l zákona) (napr. § 14 ods. 3 cestného
zákona).
4. Dáva súhlas na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona.

5. Vyznačuje dreviny určené na výrub podľa § 47 ods. 8 zákona.
6. Podľa § 48 ods. 1 zákona v súhlase na výrub drevín ukladá vykonanie
primeranej náhradnej výsadby, starostlivosti o ňu alebo zaplatenie
finančnej náhrady do výšky spoločenskej hodnoty dreviny (vyhláška
MŽP SR č. 24/2003 Z. z.).
7. Vykonáva štátny dozor vo veciach, v ktorých vykonáva štátnu správu v
rozsahu ustanovenom týmto zákonom.
8. Vyhlasuje obecne chránené územie, mení a zrušuje jeho ochranu.
9. Vedie evidenciu pozemkov vhodných na náhradnú výsadbu.
Článok 5
Ochrana, ošetrovanie a udržiavanie drevín a obnova drevín
1. Na území obce Prenčov platí v zmysle zákona prvý stupeň ochrany
prírody a Obec Prenčov vykonáva štátnu správu vo veciach ochrany
drevín v rozsahu stanovenom týmto zákonom.
2. V extraviláne obce Prenčov je príslušným správnym orgánom Okresný
úrad Banská Štiavnica, odbor starostlivosti o životné prostredie,
nakoľko obec leží v CHKO Štiavnické vrchy.
3. Ochrana drevín je komplexná činnosť zameraná na udržiavanie a
zlepšovanie zdravotného stavu drevín, ktoré sú súčasťou verejnej zelene
a na odstránenie následkov ich poškodzovania.
4. Poškodzovanie drevín je každé konanie alebo opomenutie konania,
ktoré môže bezprostredne alebo následne podstatne a trvalo znížiť
ekologické a estetické funkcie drevín alebo zapríčiniť ich odumretie.
5. Udržiavanie drevín je zabezpečenie podmienok na ich optimálny rozvoj,
najmä vytvorenie priaznivých podmienok pri ich výsadbe a ich následnej
starostlivosti (kyprenie, hnojenie, odborné vykonávanie rezu drevín,
vykonávanie nevyhnutných opatrení proti škodcom a pod.).
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Článok 6
Výrub dreviny
Na výrub dreviny sa vyžaduje súhlas Obce Prenčov ako príslušného
orgánu ochrany prírody a krajiny, ak toto nariadenie a zákon
neustanovuje inak.
Súhlas na výrub dreviny a povinnosť uskutočnenia primeranej
náhradnej výsadby vydáva Obec Prenčov, na základe žiadosti fyzickej
osoby, právnickej osoby alebo fyzickej osoby oprávnenej na podnikanie.
Súhlas na výrub dreviny sa môže vydať len v odôvodnených prípadoch
napr. preukázaním zlého zdravotného stavu dreviny, nepriaznivého
vplyvu na zdravie človeka - vplyv dreviny ako alergénu, narušenie
stability stavby koreňovým systémom dreviny.
Pri výrube dreviny pri bytových domoch musí byť k žiadosti doložený
súhlas nadpolovičnej väčšiny obyvateľov bytového domu resp. časti
bytového domu (vchodu), pri ktorom drevina rastie.
Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny obsahuje:

a) meno, priezvisko a trvalý pobyt alebo názov alebo obchodné meno, sídlo
alebo miesto podnikania žiadateľa,
b) katastrálne územie, parcelné číslo pozemku a druh pozemku, na ktorom
drevina rastie, doklady ako list vlastníctva a kópiu katastrálnej mapy
alebo iný doklad so zakreslením drevín, umožňujúci ich identifikáciu v
teréne,
c) súhlas vlastníka (spoluvlastníkov), správcu, prípadne nájomcu (ak mu
takéto oprávnenie vyplýva z nájomnej zmluvy) pozemku s výrubom
dreviny (drevín). Súhlas je potrebný v prípade, ak žiadateľ nie je
vlastníkom (správcom, nájomcom) pozemku, na ktorom drevina
(dreviny) rastie alebo je jeho spoluvlastníkom,
d) špecifikáciu dreviny, ktorá sa má vyrúbať, najmä jej druh, počet,
zdravotný stav, obvod kmeňa meraný vo výške 130 cm nad zemou alebo
tesne pod miestom jeho rozkonárenia, ak túto výšku nedosahuje, alebo
výmeru krovitého porastu,
e) odôvodnenie žiadosti.
6. Žiadosť sa podáva v dostatočnom časovom predstihu, spravidla
najmenej 30 dní pred plánovanou činnosťou (§ 82 ods. 2 zákona)
7. Výrub dreviny podľa ods. 1 možno vykonať len po vyznačení výrubu
dreviny a po právoplatnosti rozhodnutia, ktorým je vykonávateľ povinný
sa na požiadanie preukázať.
8. Výrub dreviny možno vykonať v období vegetačného pokoja (október až
marec). V prípade výrubu drevín vo vegetačnom období je možné výrub
vykonať
až
po
vypracovaní
odborného
ornitologického
posudku, dokazujúceho, že na drevine určenej na výrub nehniezdi
chránený druh, a po jeho doručení na orgán ochrany prírody. Posudok
musí byť vypracovaný najviac 7 dní pred realizáciou výrubu. V prípade,
že sa na drevine bude nachádzať chránený druh živočícha, je potrebné
pred výrubom požiadať Ministerstvo životného prostredia SR
o výnimku z ochrany.
9. Súhlas na výrub dreviny sa nevyžaduje (§47 ods. 4):
a) na stromy s obvodom kmeňa do 40 cm, meraným vo výške 130 cm nad
zemou, a súvislé krovité porasty v zastavanom území obce s výmerou do
10 m2 a za hranicami zastavaného územia obce s výmerou do 20 m2,
b) pri obnove produkčných ovocných drevín na účely výsadby nových
ovocných drevín, ak sa ich výsadba uskutoční do 18 mesiacov odo dňa
výrubu,
c) na stromy s obvodom kmeňa do 80 cm, meraným vo výške 130 cm nad
zemou, ak rastú v záhradách a záhradkárskych osadách,
d) pri bezprostrednom ohrození zdravia alebo života človeka alebo pri
bezprostrednej hrozbe vzniku značnej škody na majetku,
e) ak oprávnenie alebo povinnosť výrubu vyplýva z osobitných predpisov,
f) ak je výrub preukázateľne nevyhnutný na zabezpečenie starostlivosti o
osobitne chránenú časť prírody a krajiny a ak ho vykonáva alebo
obstaráva organizácia ochrany prírody,
g) ak orgán ochrany prírody vopred písomne určí, že výrub je
preukázateľne nevyhnutný na zabezpečenie starostlivosti o osobitne
chránenú časť prírody a krajiny,
h) na dreviny inváznych druhov,

i) na porasty rýchlorastúcich drevín založené na poľnohospodárskej pôde
v súlade s osobitným predpisom a plantáže vianočných stromčekov a
okrasných drevín,
j) na územiach so štvrtým alebo piatym stupňom ochrany, kde je výrub
drevín zakázaný.
10. Oznámenie o vykonaní výrubu drevín podľa § 47 ods. 6 zákona je
povinný ten, kto drevinu vyrúbal písomne oznámiť a zároveň preukázať
splnenie podmienok na výrub drevín orgánu ochrany prírody najneskôr
do piatich dní od uskutočnenia výrubu. Lehotu na výsadbu nových
ovocných drevín podľa odseku 4 písm. b) môže orgán ochrany prírody
na základe odôvodnenej žiadosti podanej pred uplynutím stanovenej
lehoty predĺžiť, najviac však o šesť mesiacov.
11. Ustanovenie odseku 8 písm. a) sa nepoužije v prípade, ak drevina rastie
na území s druhým alebo tretím stupňom ochrany, na cintorínoch alebo
ako súčasť verejnej zelene.
Článok 7
Náhradné opatrenia za odstránenie drevín a krovitých porastov
1. Za odstránený strom alebo ker bude vykonaná náhradná výsadba vo
výške jeho spoločenskej hodnoty v zmysle príslušnej vyhlášky
ústredného orgánu štátnej správy.
2. Náhradná výsadba bude vykonávaná:
a) formou finančnej náhrady (za odstránený strom alebo ker) poukázanej
na účet obce, alebo
b) vykonaním priamej výsadby so starostlivosťou o ňu počas určenej doby.
3. Ak nie je možné odstránený strom nahradiť priamou výsadbou, môžu
byť namiesto neho vysadené kry v hodnote približne rovnej finančnej
náhrade (za odstránený strom).
4. Za 1 odstránený ker sa vykoná náhradná výsadba 2 ks krov.
5. Náhradnú výsadbu realizuje povinná osoba podľa možnosti v mieste,
kde boli odstránené dreviny alebo v inej lokalite určenej obcou.
6. Starostlivosť o vysadené náhradné dreviny a kry sa ukladá povinnej
osobe vtedy, ak nie je vlastníkom pozemku, na ktorom sa náhradná
výsadba zrealizovala.
7. Doba starostlivosti o priamu náhradnú výsadbu je 3 roky a začína sa
dňom doručenia dokladu o vykonaní náhradnej výsadby Obci Prenčov.
V prípade zistenia nedostatkov (výška rastliny, obvod kmeňa, rastlinný
druh, umiestnenie, atď.) na náhradnej výsadbe, sa doba starostlivosti
začína až po odstránení týchto nedostatkov.
8. V prípade, že nič nebráni realizácii náhradných opatrení, náhradnú
výsadbu možno uskutočniť pred odstránením drevín a krovitých
porastov.
9. Vysádzať a obnovovať dreviny a porasty v pásme ochrany inžinierskych
sietí, ktoré sú vymedzené v príslušnej legislatíve, je zakázané.

Článok 8
Správny poplatok
1. Správny poplatok sa uhrádza pri podaní žiadosti (alebo na základe
písomnej výzvy na uhradenie správneho poplatku, ak žiadateľ do 15 dní
od doručenia výzvy nezaplatí, konanie sa zastaví)
2. Výška poplatku je stanovená sadzobníkom správnych poplatkov zákona
č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch, X. časť, položka 160, a to:
a) pre fyzické osoby 10,00 €
b) pre podnikateľov alebo právnické osoby 100,00 €
3. Oslobodenie od platenia správneho poplatku vo veci vydania súhlasu na
výrub je uvedené v zákone o správnych poplatkoch a v X. časti položky.
Článok 9
Záverečné ustanovenia
1. Povinnosťou každej fyzickej a právnickej osoby mesta je dodržiavanie
tohto nariadenia. V prípade ak sa niekto dopustí protiprávneho konania
a tým poruší ustanovenia tohto nariadenia, sú občania povinní
upozorniť
občana
vykonávajúceho
výrub
bez
preukázania
právoplatného rozhodnutia o povolení na výrub, aby sa tohto konania
zdržal alebo od neho upustil a ak by protiprávny stav trval aj naďalej,
oznámiť túto skutočnosť orgánom samosprávy.
2. Týmto nariadením nie sú dotknuté práva a povinnosti zainteresovaných
subjektov vyplývajúce z iných právnych predpisov.
3. Za porušenie a nedodržanie ustanovení tohto nariadenia budú občania
mesta, právnické osoby alebo fyzické osoby oprávnené na podnikanie
postihovaní podľa všeobecne záväzných právnych predpisov.
4. Na tomto VZN sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Prenčov dňa
31.01.2019 pod číslom 15/2019.
5. Počas vyvesenie návrhu boli/neboli podané pripomienky.
6. Toto VZN nadobúda účinnosť dňom 16. 2. 2019

Mgr. Alena Ciglanová
starostka obce

Vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli 1.2.2019
(podľa § 6 ods. 8 a 9 zák. č. 369/1990 Zb.)

