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Návrh na uznesenie: 
Mestské zastupiteľstvo v Nitre 
p r e r o k o v a l o 
Návrh VZN mesta Nitry č. 20/2009 Starostlivosť 
o zeleň a správa zelene na území mesta Nitry 
 
u z n i e s l o   s a   n a v y d a n í 
VZN mesta Nitry č. 20/2009 Starostlivosť o zeleň 
a správa zelene na území mesta Nitry 
podľa predloženého návrhu 
 
u k l a d á 
vedúcemu oddelenia KČ a ŽP 
 zabezpečiť prostredníctvom ref. klientskeho centra 
služieb 
 - vyvesenie vydaného znenia VZN č.20/2009 na 
úradnej tabuli MsÚ 
                                               T : do 10 dní 
 
- zverejnenie spôsobom v meste obvyklým 
                                                T : do 30 dní 
                                                K : ref. org. 
 
 
 
 
 
 
  ––––––––––––––––––––––––– 
            podpis predkladateľa



VŠEOBECNÉ ZÁVÄZNÉ 

NARIADENIE  

mesta Nitry 

č.20/2009 
 Starostlivosť o zeleň a správa zelene na území mesta Nitry. 

 

 Mestské zastupiteľstvo v Nitre na základe § 6 a § 11 ods.3 písm. f, ako i § 4 ods.3, písm. f, zák. SNR 
č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení, zákona SNR č.295/1992 Zb. a zákona č. 543/2002 O ochrane prírody a krajiny 
znení neskorších predpisov sa u z n i e s 1 o  na tomto Všeobecné záväznom nariadení  starostlivosť o zeleň a správa 
zelene na území mesta Nitry. 

§1 Základné ustanovenia 

 Všeobecné záväzné nariadenie vymedzuje základné pojmy v starostlivosti o zeleň, určuje vzťahy 
právnických a fyzických osôb k zeleni ako nenahraditeľnej súčasti životného prostredia a určuje predmet pôsobnosti 
mesta na úseku správy zelene. 

§2 Zeleň 

 Zeleň je súbor drevín /stromov a krov/ a bylín a neživých prvkov, ktorý sa vyvinul na určitej ploché 
prirodzeným spôsobom alebo zámerným, cieľavedomým založením a usmerňovaním človekom. Zeleň je jeden zo 
základných mestotvorných prvkov, tvorí kostru ekologickej stability mesta prepojenú s okolitou krajinou. 

§3 Mestská zeleň 

1. Za mestskú zeleň sa v zmysle tohto nariadenia považujú: 

a) všetky živé prvky zelene na území mesta (stromy a kry, kvetinové záhony, trávnaté plochy rastúce v prirodzenom 
prostredí alebo v substrátoch oddelených od prirodzeného prostredia akoukoľvek stavebnou konštrukciou). 

b) neživé prvky súvisiace kompozičné a funkčné so živými prvkami zelene: voda, kamene, prírodné útvary, 
modelovaný terén, spevnené plochy, chodníky, múry, terasy, schody, prvky malej architektúry (lavičky, umelecké 
diela, fontány, vodné nádrže, nádoby na odpadky, zariadenia detských ihrísk, osvetľovacie telesá a pod.). 

2. Členenie mestskej zelene podľa charakteru a funkcie: 

a) lesy a lesoparky 

b) parky - veľké a súvislé sadovnícky upravované plochy 

c) menšie parkovo upravené plochy - ucelené parkové plochy do 0,5 ha s dôrazom na estetickú funkciu 

d) sídlisková zeleň - verejná zeleň obytných súborov 

e) aleje - líniové výsadby stromov 

f) sprievodná zeleň komunikácií - čestná zeleň 

g) sprievodná zeleň vodných tokov a vodných plôch - brehové porasty 

h) plochy zelené s výskumným a náučným zameraním (napr. botanické záhrady) 

ch) zeleň so špecifickými spoločenskými funkciami (zeleň zdravotných a liečebných zariadení) 

i) zeleň rekreačných zariadení 

j) zeleň školských a výchovných zariadení 

k) špeciálna zeleň - určená na zníženie vplyvu priemyselnej a poľnohospodárskej výroby (zelené filtre) 

1) cintoríny - zeleň s vyhradeným určením 



m) zeleň pri rodinných domoch, okrasné a úžitkové záhrady, vinohrady, polia 

n) remízky, vetrolamy - prvky ekologickej stability krajiny. 

3. Členenie zelene podľa práva užívania: 

a) verejná zeleň -jej užívanie nie je obmedzované časom, ani druhom návštevníkov. Je spravidla majetkom mesta 
(ods.2 písm. a,b,c,d,e,f,g,i,l,). 

b) vyhradená zeleň -je vo vlastníctve fyzických alebo právnických osôb, jej užívanie je obmedzované časom alebo 
druhom návštevníkov (ods.2 písm. h,ch,i,j,k). 

c) súkromná zeleň -jej užívateľom je predovšetkým jej vlastník (ods.2 písm. m). 

§4 Životné podmienky zelene 

 Životnými podmienkami zelene sa rozumie súbor činiteľov, ktoré umožňujú prirodzený alebo človekom 
usmerňovaný vývoj zelené na určitom území. Sú to najmä: zloženie pôdy, vodný režim, klimatické podmienky a 
kvalita ovzdušia. 

§5 Starostlivosť o zeleň 

 Starostlivosťou o zeleň sa rozumie nepretržitý proces, ktorý vedie k zachovaniu a zlepšovaniu 
ekologických, estetických a spoločenských funkcií zelene. Zahrňuje tvorbu, ochranu zelene a jej životných  
podmienok a údržbu zelene. 

 

§6 Tvorba zelene 

 Tvorba zelene zahrnuje prípravu územnoplánovacích podkladov a projektových dokumentácií, ich realizáciu 
a kolaudáciu. 

§7 

1. Koncepcie rozvoja mesta zahrňujú tvorbu vnútro sídelnej kostry ekologickej stability a jej prepojenia na kostru 
ekologickej stability okolitej krajiny. 

2. Súčasťou smerného územného plánu mesta je generálny plán zelene, ako i zoznam intaktných plôch. (17,ods.1). 

3. Projektová dokumentácia sadových úprav a jej realizácia je zahrnutá do plánu projektovej a rozpočtovej 
dokumentácie všetkých investícií bytovej, občianskej, priemyselnej a inej výstavby v meste. Je v súlade s 
generálnym plánom zelene ,  štúdiami rozvoja zelene v meste, dokumentom starostlivosti o zeleň a všeobecné 
platnými predpismi. 

4. Zeleň je projektovaná podľa zásad záhradnej a krajinnej architektúry s rešpektovaním požiadavky na racionálnu 
údržbu a ochranu. 

5. Pre zabezpečenie projektových prác je zámer pri tvorbe rekonštrukcii alebo zmene funkčného využitia plôch 
všetkých kategórii zelene osobitne prerokovaný a schválený  (§ 17,ods.1 písm. e, f,) a zainteresovanými subjektmi. 

6.  Projektová dokumentácia sadových úprav v jednotlivých stupňoch stavebného konania musí obsahovať                

V ÚZEMNOM KONANÍ : 

-  inventarizácia a kategorizácia jestvujúcej zelene s vyčíslením spoločenskej hodnoty drevín určených na asanáciu  

 -  hmotovú  štúdiu sadových úprav s rámcovým sortimentom navrhnutých drevín 

V STAVEBNOM KONANÍ : 

- inventarizácia a kategorizácia jestvujúcej zelene s vyčíslením spoločenskej hodnoty drevín určených na asanáciu 

- projekt sadových úprav vypracovaný osobou s odborným vzdelaním v obore 

7. Realizácie zelene sa uskutočňujú len na základe schválených projektov. Každá zmena projektu je osobitne 
schválená (§ 17, ods.1 písm. e). 

8. Investor je povinný zabezpečiť 'vyhovujúce podložie, hospodárne zaobchádzať s ornicou  (príloha č.2) a 
dodržiavať jej stanovenú vrstvu. 



9. Kolaudácie ukončených sadových úprav sa zúčastňuje zástupca investora, správca mestskej zelene, projektant, 

dodávateľ, budúci správca /majiteľ/ zelene, zástupca Mesta Nitry,  zástupca výboru mestskej časti, v ktorej sú  

sadové úpravy realizované. 

 
§8 Ochrana zelene a jej životných podmienok 

1. Ochrana zelene je súbor pravidiel, opatrení a úkonov smerujúcich k zachovaniu jestvujúcej zelene, jej 
architektonických prvkov a jej funkcie v zmysle rešpektovania princípu trvalo udržateľného rozvoja /§ 6,zák.č. 
17/1992 o životnom prostredí/. 

2. Ochranou zelene sa rozumie dodržiavanie všeobecne platných právnych predpisov /Zákon č. 543/2002 Z.z. 
O ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov/. 

Ďalej najmä zamedzenie: 

a) zmenám životných podmienok zelene /štruktúry, vodného režimu a chemizmu pôdy, znečisteniu ovzdušia, 

b) neuváženej zmene funkcie so zásahom do druhovej skladby, 

c) mechanickému , chemickému a inému poškodeniu zelene, 

d) neuváženej asanácii zelene. 

3. Osobitný režim ochrany zelene na vyhradených plochách určujú štátne orgány ochrany prírody, pamiatkovej 
starostlivosti  Mesta Nitry , podľa kompetencií určených všeobecné platnými predpismi. 

§9 

1. Na verejnej zeleni a na verejných priestranstvách je zakázané: 

a) lámať konáre, trhať kvety, plody alebo inak poškodzovať dreviny, trávniky, kvetinové záhony, prvky malej 
architektúry a spevnené plochy /§ 13 a § 14, VZN č.15/2007 o dodržiavaní verejného poriadku a verejnej čistoty v 
znení Dodatku č. 1,2. 

b) vchádzať na plochy zelene vozidlami alebo parkovať na nich. 

c) znečisťovať plochy zelene, svojvoľné premiestňovať verejné zariadenia na nich. 

d) umiestňovať na plochy zelene plagáty, reklamné a iné objekty, odpadové nádoby bez povolenia správcu verejnej 
zelene /§ 17 ods.1 písm. h/. 

e) robiť úpravu zelene a výsadby bez povolenia Mesta Nitry. 

f) využívať prírodné vodné plochy a fontány, ktoré sú súčasťou verejnej zelene na umývanie a kúpanie osôb a 
zvierat. 

g)  poškodzovať a znečisťovať zvieratami verejnú zeleň, vypúšťať a pást' zvieratá 

 
h) zakladať oheň bez povolenia Mesta Nitry (§ 17, odst. 1, písm. g/) 
 
i) kŕmiť a prikrmovať mestom ustajnené zvieratá 

2. Návštevníci verejnej zelene sa riadia pokynmi Mesta Nitry, Mestskej polície a informačnými tabulami 
umiestnenými v zeleni. 

3. V parkoch je nutné dodržiavať parkový poriadok. 

4. Výrub drevín vo verejnej zeleni , vo vyhradenej zeleni  a v súkromnej zeleni je možný len v opodstatnených a vo 
výnimočných  prípadoch /stromy odumreté, odumierajúce, ohrozujúce bezpečnosť a pod./  a na 
základe právoplatného rozhodnutia Mesta Nitry v zmysle zákona O ochrane prírody a krajiny č. 543/2002 Z.z. a 
zákona č. 222/1996 Z.z.) 

5. Odstrániť škodu spôsobenú poškodením zelene je povinná fyzická alebo právnická osoba, ktorá ju spôsobila, resp. 
zavinila, prípadné rodičia alebo zákonní zástupcovia nesvojprávnych osôb. 

6. Ak poškodenie zelene dobrovoľné neodstráni fyzická alebo právnická osoba, ktorá je podľa § 9, ods.5 povinná  tak 
urobiť, vykoná to mesto na jej náklady, pričom jej uloží sankcie podľa platných predpisov. 



7. Na území mesta je zakázané vypaľovať akékoľvek porasty /medze, buriny, kroviska/ § 13 odst. 2 VZN č. 15/2007 
o dodržiavaní verejného poriadku a verejnej čistoty. 

§10 Podmienky zásahu do verejnej zelene 

1. Pod zásahom do verejnej zelene sa rozumie činnosť, ktorá svojim charakterom ovplyvní vzhľad, najmä však kvalitu 
a množstvo zelene. 

2. Akékoľvek zásahy do jestvujúcej zelene sú možné len so súhlasom príslušného správcu zelene a ďalších dotknutých  
subjektov. 

3. Každá právnická a fyzická osoba, ktorá svojou činnosťou dočasné alebo trvale mieni zasahovať do verejnej zelene 
je povinná pred začatím tejto činnosti požiadať o povolenie Mesta Nitry. Ide najmä o stavebnú činnosť, 
rozkopávky, umiestňovanie predajných stánkov, reklamných objektov plagátov a pod. 

§11 Podmienky asanácie zelene 

1. Pod asanáciou zelene sa rozumie akékoľvek čiastočné alebo úplné odstránenie prvkov zelene /stromov, krov, 
trávnikov, spevnených plôch, prvkov malej architektúry, prípadné iných zariadení/. 

2. Asanáciu zelene povoľuje Mesto Nitra na základe písomnej žiadosti  v zmysle § 69 odst. 1 písm. d/ a h/ zákona č. 
543/2002 Z.z.  O ochrane prírody a krajiny. 

3. Asanácia  sa vykonáva v mimovegetačnom období od 1.10 do 31.3., v naliehavých prípadoch rozhoduje Mesto 
Nitra v zmysle zákona O ochrane prírody a krajiny č. 543/2002 Z. z. 

4. Rozkopávky v plochách zelene povoľuje Mesto  Nitra v súlade s platnou právnou  legislatívou. 

5. Spoločenská hodnota asanovanej zelene sa oceňuje podľa platného cenníka aktuálnej vyhlášky, ktorou sa vykonáva 
zákon 543/2002 Z. z. O ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. 

§12 Ochrana zelene pri stavebnej činnosti 

Zásady ochrany drevín pri stavebných prácach 

Stavebník je povinný: 

1. Pri projektovaní budov je ich umiestnenie potrebné voliť tak, aby došlo k čo najmenším záberom zelene, najmä 
vzrastlých stromov a krov a ich skupín, podľa schválenej projektovej dokumentácie. 

2. Ochranu zelene pri stavebných prácach zabezpečuje stavebník. 
3. Chrániť stromy na stavenisku oplotením postaveným po obvode koruny, resp. najmenej však 3 m od kmeňa. 
A nie je splnená podmienka z predchádzajúceho bodu 3 investor je povinný chrániť  kmeň stromu latovaním po 
celej výške kmeňa. Po ukončení stavebných prác je stavebník povinný ochranné latovanie bezodkladne a bezo 
zvyšku odstrániť. 
4. Opatrenia na ochranu zelene musia byť súčasťou každého projektu na zriadenie staveniska a ich dodržiavanie 
môže byť kontrolované na ktoromkoľvek stupni orgánmi ochrany prírody 
5. Akýkoľvek výkop v blízkosti stromov sa nesmie priblížiť na vzdialenosť menšiu než 1,5 m od bázy stromu. 
V blízkosti stromov, ktorých korene hrubšie ako 4 cm (obvod cca 12 cm) a križujú výkop, musia sa výkopové práce 
vykonávať ručne, pričom uvedené korene musia zostať neporušené. 
6. Korene poškodené pri výkopových prácach musia byť vždy zarovnané kolmým rovným rezom 
7. Akékoľvek výkopy v blízkosti drevín, pri ktorých došlo k obnaženiu koreňového systému, musia byť vždy 
zasypané najneskôr do 5 dní, čomu sa musí  prispôsobený aj časový harmonogram prác. 
8. V prípade, že pri kladení inžinierskych sietí je trasa vedená priamo cez koreňový systém dreviny alebo skupiny 
drevín, a súčasne je vylúčená alternatíva iného trasovania siete, je stavebník povinný pri kladení sietí použiť podtlak 
a upustiť od povrchovej rozkopávky. Štartovacie a cieľové šachty musia byť kopané vo vzdialenosti najmenej 2 m 
od bázy stromov. Výnimky povoľujúce povrchovú rozkopávku v tesnej blízkosti drevín vydáva  Útvar hlavného 
architekta - referát generelov technickej infraštruktúry, koncepcie dopravy a životného prostredia. 
9. Stavebník nesmie  uskutočňovať plošnú likvidáciou porastov drevín zemnými mechanizmami. Zemným prácam 
v mieste porastov drevín musí predchádzať riadny výrub, uskutočňovaný v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 
543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. 



10.Pri zemných prácach nesmie dôjsť k zasypaniu porastov drevín alebo báz stromov. Depónie za účelom 
skladovania ornice je možné zakladať tak, aby báza sypaného kužeľa nesiahala k báze stromu bližšie, než do 
polovice polomeru koruny a súčasne výška depónie, ktorá je zakladaná v blízkosti drevín, nesmie presiahnuť výšku 
1,5 m. Bázy stromov a krov musia za každých okolností ostať nezasypané. 

11. Ak pri stavebných prácach dôjde k poškodeniu živej zelene - kmeňa a koreňov stromov a krov, je stavebník 
povinný zabezpečiť okamžité odborné ošetrenie a oznámiť tuto skutočnosť správcovi zelene. 

12. Podrobnejšie podmienky ochrany zelene pri stavebnej činnosti určuje správca verejnej zelene. 

§13 Údržba zelene 

1. Údržba zelene je súbor úkonov smerujúcich k zabezpečeniu: 

a) nezhoršovania životných podmienok zelene 

b) nezhoršovania zdravotného stavu zelene 

c) rozvoj a ekologických, architektonických a estetických funkcií zelene 

d) formovania architektonicko-sadovníckeho zámeru 

2. Údržbou zelene sa rozumie najmä: 

a)udržovanie poriadku a čistoty plôch zelene a jej prislúchajúcich súčastí  § 11 odst. 3  a § 12  VZN č. 15/2007 o 
dodržiavaní verejného poriadku a verejnej čistoty. 

b) kosenie a vyhrabávanie 

c) rez drevín a ich ošetrovanie 

d) údržba kvetinových záhonov 

e) zalievanie drevín, záhonov a trávnikov 

f) dosievanie trávnikov 

g) náhrada odumretých a asanovaných drevín 

h) ochrana zelene pred škodcami a chorobami 

ch) prihnoj ovanie 

i) údržba technického stavu architektonických prvkov zelene 

3. Údržba zelene musí byť vykonávaná takým spôsobom, aby nebol rušený určený charakter a funkcia spravovaných 
plôch zelene. Musí smerovať k zachovaniu ideového a kompozičného charakteru kolaudovaného diela. Každý nový 
zásah, príp. prestavba môže byť vykonaný len na základe odsúhlaseného projektu /17,ods.1 pís. e, h./ 

4. Za údržbu verejnej zelene zodpovedá správca verejnej zelene , poverený Mestom Nitra 

5. Za údržbu vyhradenej /súkromnej/ zelene zodpovedá jej vlastník alebo správca /§ 15/. 

6. V rámci zabezpečenia údržby verejnej zelene, vlastník alebo oprávnený užívateľ pozemku priamo priľahlého 
k verejnému priestranstvu, udržiava pozemky v takom stave, aby nedochádzalo k šíreniu burín a inváznych rastlín 
na susediace plochy verejnej zelene (pre použitie tohto ustanovenia je zoznam inváznych druhov rastlín obsiahnutý 
v prílohe č.2 k vyhláške MŽP SR č. 24/2003 Z.z.).  

§14 Správa zelene 

Správa zelene je súbor činností, ktorými sa zabezpečuje starostlivosť o zeleň /§ 5 / na určitej ploche / území/. Správu 
zelene vykonáva spravidla majiteľ /správca/ príslušnej plochy /územia/, ktorý môže poveriť správou inú fyzickú 
alebo právnickú osobu. Správu verejnej zelene vykonáva správca , poverený Mestom Nitra 

§15 Povinnosti správcu zelene 

1. Správca zelene je povinný udržiavať zeleň v riadnom stave /§ 13/ najmä starostlivosťou o čistotu. 
2. Verejne prístupná zeleň a jej súčasti musia byť udržované v riadnom stave sústavnou údržbou, ochranou, 
opravou, starostlivosťou o čistotu. Ďalej musí byť zabezpečená bezpečnosť a schodnosť príslušných komunikácií. 
K tomuto účelu je každá právnická a fyzická osoba povinná zabezpečiť si finančné prostriedky a dodávateľské 



kapacity. 

3. Zeleň rastúca na pozemku, ktorý susedí s verejným priestranstvom musí byť upravená tak, aby neprekážala pešej a 
automobilovej doprave. 

Správca je povinný najmä: 

a) orezať koruny stromov a krov na hranicu vlastného pozemku do výšky 2,5m nad pešou komunikáciou. 

b) koruny stromov a krov susediace s vozovkou upraviť tak, aby neprekážali cestnej premávke. 
 

4. Majitelia, správcovia nehnuteľností /budov, pozemkov/ susediacich s verejným priestranstvom sú povinní 
udržiavať v náležitom stave najmä odstraňovaním nečistôt a kosením zelene aj plochu priliehajúcu k nehnuteľnosti 
o šírke 2 m. Ak táto plocha susedí s komunikáciou a vzdialenosť medzi takto udržovanou plochou a komunikáciou 
nepresahuje 2m, sú povinní udržovať aj tuto plochu. 

5. Na základe § 24,ods.2,3. elektrizačného zákona č.79/57 Zb. v znení neskorších predpisov je: 
 

a) zakázané pod vzdušným vedením nízkeho napätia vo vzdialenosti 1 m na obe strany vysádzať vinice, stromy 
alebo kry, ktoré rastu vyššie ako 3 m nad zemou. 

b) správca, majiteľ pozemku je povinný orezávať a odstraňovať stromy, ktoré by mohli ohrozovať elektrické 
vedenie. Pri orezávaní stromov je nutné udržiavať i vzdialenosť aj pri vychýlení vetrom minimálne 2 m ale tak, aby 
nebol narušený rast stromu. Orezávanie je potrebné vykonávať do konca kalendárneho roka. V kritických miestach 
orezávania správca elektrického vedenia zabezpečí vypnutie energetického zariadenia. Ak správca zelene orezanie 
nezabezpečí včas, je správca elektrického vedenia oprávnený toto zabezpečiť sám. 

6. Subjekt poverený údržbou zelene je povinný odstrániť odpad, ktorý vznikne pri jej údržbe a spôsobí znečistenie 
priľahlej komunikácie v deň vzniku tohto znečistenia. 

§16 Orgány správy zelene mesta 

 Mesto Nitra vykonáva na svojom území správcu zelene podľa § 4, ods.3, písm. f zák.369/1990 Zb. O 
obecnom zriadení prostredníctvom správcu – poverený Mestom Nitra. 

 

 

§ 17 Oddelenie komunálnych činností  a životného prostredia a Útvar hlavného architekta 

1. 

a) vykonáva evidenciu prvkov zelene na území mesta 

b) zabezpečuje regulatívnu, plánovaciu a koncepčnú činnosť rozvoja sídelného útvaru v spolupráci s útvarom 
hlavného architekta mesta. 

c) vykonáva investorsko-inžiniersku a kontrolnú činnosť na úsekoch projekcie, realizácie a údržby verejnej zelene 

d) zabezpečuje ochranu zelene v intraviláne mesta 

e) v rámci územného a stavebného konania schvaľuje územno-plánovacie podklady a projektové dokumentácie 
všetkých stupňov a ich realizácie /§ 7, ods.9/. 

f) metodicky usmerňuje tvorbu a kontroluje údržbu vyhradenej zelene 

g) vydáva súhlas na zásahy do verejnej zelene a určuje podmienky zásahu 

h) predkladá mestskému zastupiteľstvu návrhy legislatívnych a štrukturálnych zmien v rámci mesta, vyjadruje sa k 
predkladaným materiálom 

i) pri svojej činnosti spolupracuje s orgánmi štátnej správy a odbornými inštitúciami. 

 

§18 

1. Správu cestnej zelene vykonáva správca komunikácií 



2. Správu nitrianskeho lesného parku upravuje osobitný predpis. 

3. Správu štátom chránených území na území mesta Nitry vykonávajú štátne orgány ochrany prírody. 

§19 Všeobecné ustanovenia 

 Vo všetkých veciach, ktoré upravuje toto nariadenie môže rozhodovať primátor mesta v zmysle § 13 ods.2 
písm. c, zák.č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení. Primátor môže rozhodovaním poveriť pracovníkov príslušného 
oddelenia Mestského úradu v Nitre. 

§20 Kontrolná činnosť 

Kontrolu tohto nariadenia vykonávajú: 

1. Mestský úrad v Nitre – poverení pracovníci a pracovníci Oddelenie komunálnych činností a  životného prostredia 

2. Príslušníci mestskej polície a príslušníci policajného zboru 

3. Poslanci Mestského zastupiteľstva v Nitre a členovia výborov mestských častí. 

4.  Komisia MZ v Nitre pre ŽP, verejno – prospešné služby a verejný poriadok 

5. Mestské služby Nitra – poverený pracovník 

 

§21 Sankcie 

1. Porušovanie ustanovení tohto všeobecné záväzného nariadenia je postihnuteľné v zmysle Zák.č.372/1990 Zb. v 
znení zmien a doplnkov. 

2. Pokutu v rámci blokového konania môžu uložiť príslušníci Mestskej polície alebo iné osoby poverené Mestským 
zastupiteľstvom v Nitre alebo primátor mesta. 

3. Za porušenie ustanovení tohto nariadenia môže primátor mesta v zmysle § 13 odst. 9  Zák.č.369/1990 Zb. 
O obecnom zriadení, uložiť právnickej osobe pokutu do výšky 6638 €. 

§22 Záverečné a zrušovacie ustanovenia 

1. Týmto sa ruší VZN č. 15/1992 O starostlivosti o zeleň a správe zelene na území mesta Nitry, vrátane súvisiacich 
zmien a doplnkov. 

2. Mestské zastupiteľstvo sa uznieslo na vydaní tohto VZN dňa...........2009, uznesením č...........a  VZN nadobúda 
účinnosť 15. dňom od vyvesenia na úradnej tabuli Mestského úradu v Nitre, t. j..........2009 

 

  
primátor         prednosta 
Mesta Nitry        Mestského úradu v Nitre 

 

 



P r í l o h a    č. 1 

Základné technické pravidla pri výsadbe stromov a krov 
1.Pri výsadbe stromov a krov v blízkosti inžinierskych sietí ako aj pri pokládke inžinierskych    sietí musia byť 
dodržané nasledujúce vzdialenosti v zmysle platných  zákonov: 
 
Zákon číslo 656/2004 Z.z.  o energetike  
§ 36 Ochranné pásma elektrizačnej sústavy 
 
Ochranné pásmo vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia je vymedzené zvislými rovinami po oboch stranách 
vedenia vo vodorovnej vzdialenosti meranej kolmo na vedenie od krajného vodiča. Táto vzdialenosť je pri napätí 
a) od 1 kV do 35 kV vrátane 
1. pre vodiče bez izolácie 10 m; v súvislých lesných priesekoch 7 m, 
2. pre vodiče so základnou izoláciou 4 m; v súvislých lesných priesekoch 2 m, 
3. pre zavesené káblové vedenie 1 m, 
 - od 35 kV do 110 kV vrátane 15 m, 
 - od 110 kV do 220 kV vrátane 20 m, 
 - od 220 kV do 400 kV vrátane 25 m, 
 - nad 400 kV 35 m. 
 Ochranné pásmo zaveseného káblového vedenia s napätím od 35 kV do 110 kV vrátane  
je 2 m od krajného vodiča na každú stranu. 
 V ochrannom pásme vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia a pod elektrickým vedením je zakázané: 
- vysádzať a pestovať trvalé porasty s výškou presahujúcou 3 m. 
- vysádzať a pestovať trvalé porasty s výškou presahujúcou 3 m vo vzdialenosti do 2 m od krajného vodiča 
vzdušného vedenia s jednoduchou izoláciou. 
 Vysádzať a pestovať trvalé porasty s výškou presahujúcou 3 m vo vzdialenosti presahujúcej 5 m od krajného vodiča 
vzdušného vedenia možno len vtedy, ak je zabezpečené, že tieto porasty pri páde nemôžu poškodiť vodiče 
vzdušného vedenia. 
 Ochranné pásmo vonkajšieho podzemného elektrického vedenia je vymedzené zvislými rovinami po oboch 
stranách krajných káblov vedenia vo vodorovnej vzdialenosti meranej kolmo na toto vedenie od krajného kábla. 
Táto vzdialenosť je 
- 1 m pri napätí do 110 kV vrátane vedenia riadiacej regulačnej a zabezpečovacej techniky, 
 - 3 m pri napätí nad 110 kV. 
 Ochranné pásmo elektrickej stanice vonkajšieho vyhotovenia 
- s napätím 110 kV a viac je vymedzené zvislými rovinami, ktoré sú vedené vo vodorovnej  
    vzdialenosti 30 m kolmo na oplotenie alebo na hranicu objektu elektrickej stanice, 
- s napätím do 110 kV je vymedzené zvislými rovinami, ktoré sú vedené vo vodorovnej 
   vzdialenosti 10 m kolmo na oplotenie alebo na hranicu objektu elektrickej stanice, 

 
Zákon číslo 656/2004 Z.z.  o energetike  
§ 56 Ochranné pásmo plynárenských zariadení 
 
Ochranné pásmo je priestor vymedzený vodorovnou vzdialenosťou od osi priameho plynovodu alebo od pôdorysu 
technologickej časti plynárenského zariadenia meraný kolmo na os plynovodu alebo na hranu pôdorysu 
technologickej časti plynárenského zariadenia.  
 
Vzdialenosť na každú stranu od osi plynovodu alebo od pôdorysu technologickej časti plynárenského zariadenia je: 
- 4 m pre plynovod s menovitou svetlosťou do 200 mm, 
- 8 m pre plynovod s menovitou svetlosťou od 201 mm do 500 mm, 
- 12 m pre plynovod s menovitou svetlosťou od 501 mm do 700 mm, 
- 50 m pre plynovod s menovitou svetlosťou nad 700 mm, 
- 1 m pre plynovod, ktorým sa rozvádza plyn na zastavanom území obce s prevádzkovaným       tlakom nižším ako 
0,4 MPa, 
 - 8 m pre technologické objekty. 
 
Zákon číslo 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike 
§ 36  ochranné pásmo tepelných zariadení 
  
Ochranné pásmo zariadení na výrobu alebo rozvod tepla po odovzdávaciu stanicu tepla je vymedzené zvislými 
rovinami vedenými po jeho obidvoch stranách vo vodorovnej vzdialenosti meranej kolmo na toto zariadenie. 
Táto vzdialenosť je: 
- v zastavanom území na každú stranu 1 m, 



- mimo zastavaného územia na jednu stranu 3 m a na druhú stranu 1 m, podľa určenia   držiteľa povolenia na rozvod 
tepla. 
Ochranné pásmo odovzdávacej stanice tepla je vymedzené zvislými rovinami vedenými vo vodorovnej vzdialenosti 
3 m kolmo na oplotenú alebo na obmurovanú hranicu objektu stanice.  
Ochranné pásmo rozvodu tepla za odovzdávacou stanicou je vymedzené zvislými rovinami vedenými po jeho 
obidvoch stranách vo vodorovnej vzdialenosti meranej kolmo na toto zariadenie len v prípade, že by mohlo dôjsť k 
ohrozeniu plynulosti dodávky tepla a bezpečnosti prevádzky zariadenia, a to najviac 
- v zastavanom území na každú stranu 1m, 
- mimo zastavaného územia na jednu stranu 3 m a na druhú stranu 1 m, podľa určenia držiteľa povolenia na rozvod 
tepla. 
V ochranných pásmach je bez predchádzajúceho písomného súhlasu držiteľa povolenia na rozvod tepla zakázané 
vykonávať stavebné práce a výsadbu trvalých porastov.  
 
Zákon číslo 442/2002 Z.z. Zákon o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách  
§ 19 Pásma ochrany verejných vodovodov a verejných kanalizácií 

 
Pásmo ochrany sú vymedzené najmenšou vodorovnou vzdialenosťou od vonkajšieho pôdorysného okraja 
vodovodného potrubia alebo kanalizačného potrubia na obidve strany 
- 1,5 m pri verejnom vodovode a verejnej kanalizácii do priemeru 500 mm vrátane, 
- 2,5 m pri verejnom vodovode a verejnej kanalizácii nad priemer 500 mm. 
V pásme ochrany je zakázané: vysádzať trvalé porasty a vykonávať terénne úpravy. 

 
Zákon číslo 610/2003 Z.z.  o elektronických komunikáciách 
§ 67 Ochranné pásma elektrotechnických komunikáciách 
 
Ochranné pásmo vedenia je široké 1,5 m od osi jeho trasy a prebieha po celej dĺžke jeho trasy. Hĺbka a výška 
ochranného pásma je 2 m od úrovne zeme, ak ide o podzemné vedenie a v okruhu 2 m, ak ide o nadzemné vedenie. 
V ochrannom pásme je zakázané 
- umiestňovať stavby, zariadenia a porasty, vykonávať zemné práce, ktoré by mohli ohroziť   vedenie alebo 
bezpečnú prevádzku siete. 
  
Doplnky 
Str.11. bod. 5  
Zákon číslo 656/2004 Z.z.  o energetike  
 
V ochrannom pásme vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia a pod elektrickým vedením je zakázané:  
- vysádzať a pestovať trvalé porasty s výškou presahujúcou 3 m. 
- vysádzať a pestovať trvalé porasty s výškou presahujúcou 3 m vo vzdialenosti do 2 m od krajného vodiča 
vzdušného vedenia s jednoduchou izoláciou. 
 Vysádzať a pestovať trvalé porasty s výškou presahujúcou 3 m vo vzdialenosti presahujúcej 5 m od krajného vodiča 
vzdušného vedenia možno len vtedy, ak je zabezpečené, že tieto porasty pri páde nemôžu poškodiť vodiče 
vzdušného vedenia. 
 

2. Pri výsadbe uličných stromoradí musia byť dodržané nasledujúce parametre: 

- priemerná šírka chodníka pre stromoradie stromov s malými korunami je 4m /v redšej zástavbe 3,5m, vo vyššej 
súvislej zástavbe 4,5 - 5m/. 

- vzdialenosť najbližšieho stromu od rohu ulice a od vjazdu k budovám má byť najmenej 2,5m, od osvetľovacích 
stožiarov 4m a od okien domov 5m 

- od obrubníka chodníka alebo vozovky sa stromy vysádzajú vo vzdialenosti 1M 



  

P r í l o h a č. 2 

Zásady zaobchádzania s ornicou pri stavebných prácach 

Ak pri stavebných prácach je nutné uskladňovať väčšie množstvo vykopanej ornice viac než rok, investor je povinný: 

l. Uskladnenú ornicu oplotiť 

2. Ošetrovať proti zarastaniu burinou 

3.Vždy po roku ornicu prevrstviť. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Dôvodová správa 

 

 

VZN č.15/1992 O starostlivosti o zeleň a správe zelene na území mesta Nitry bola schválená na zasadnutí MZ dňa 22. 

októbra 1992. Dodatok č.1 bol schválený MZ dňa 4. septembra 1997 a dodatok č. 2 bol schválený dňa 4. júla 2000. 

Od poslednej čiastkovej novelizácii VZN č.15/1992 O starostlivosti o zeleň a správe zelene formou doplnku č. 2 

z roku 2000 uplynulo takmer 9 rokov. Počas tohto  časového obdobia bol schválený zákon o ochrane prírody a krajiny 

č. 543/2002 Z. z. Ďalej prebehla zmena organizačnej štruktúry na mestskom úrade v Nitre, s ktorou súvisí aj presun 

pracovných kompetencií na iné útvary a oddelenia. Jedným z nezanedbateľných faktorov, z ktorých vyplýva zmena 

spomenutého VZN sú aj aktuálne požiadavky doby, vyplývajúce zo špecifickej situácie, ovplyvnenej priamo 

terénnym prostredím mesta – sídlisková zeleň, priemyselný park, individuálna bytová výsadba, zeleň CMZ, zeleň 

obchodných centier a pod. 

Na základe uvedených zmien bolo nutné pristúpiť k tvorbe nového VZN č.20/2009 Starostlivosť o zeleň a správa 

zelene na území mesta Nitry,  realizovať novelizáciu starej VZN č. 15/1992  formou dodatku č. 3 by bolo 

neadekvátne. 

 

 

      Dňa 20.07.2009 sa konalo zasadnutie Komisie pre životné prostredie, verejnoprospešné služby a poriadok, 

kde komisia prerokovala návrh VZN  Starostlivosť o zeleň a správa zelene na území mesta Nitry a uznesením č. 12 

žiadala zapracovať pripomienky do predloženého VZN.  Členovia komisie po zapracovaní pripomienok súhlasili 

s návrhom VZN Starostlivosť o zeleň a správa zelene na území mesta Nitry  a následne odporučili MZ návrh VZN 

schváliť. 

 

Mestská rada v Nitre na svojom zasadnutí dňa 20.10.2009 prerokovala  návrh VZN č. 20/2009 Starostlivosť o zeleň 

a správa zelene na území mesta Nitry a uznesením č. 497/2009-MR  a odporučila Mestskému zastupiteľstvu v Nitre 

uzniesť sa na vydaní Všeobecne záväzného nariadenia mesta Nitry č. 20/2009 Starostlivosť o zeleň a správa zelene na 

území mesta Nitry podľa predloženého návrhu vrátane schválenej zmeny: 

 § 20 Kontrolná činnosť doplniť nový bod 5. znenia: ....,,5.  Mestské služby – poverený pracovník“. 

 

 

 

 

 

 

 



    


