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Návrh na uznesenie:  
 
Mestské zastupiteľstvo v Nitre 
b e r i e    n a     v e d o m i e 
usmernenie Ministerstva pôdohospodárstva, 
životného prostredia a regionálneho rozvoja 
SR (list č. 4988/2010 zo dňa 21.07.2010) vo 
veci použitia finančných prostriedkov 
získaných ako finančná náhrada za vyrúbané 
dreviny podľa § 48 ods. 1 zákona č. 
543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny 
v znení neskorších zmien a doplnkov 
v súlade a podľa: 
- Koncepcie údržby verejnej zelene 

a čistenia mesta Nitry 
- Koncepcie výstavby, budovania 

a rekonštrukcie verejných parkov na 
území mesta Nitry 

- Koncepcie rekultivácie zelene, výsadby 
zelených plôch a kvetinových záhonov 
na území Nitry 

do obstarania a schválenia Dokumentu 
starostlivosti o dreviny v zmysle zákona č. 
543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny 
v znení neskorších zmien a doplnkov. 

            
 
 

..................................................... 
         podpis predkladateľa 

        
 
 

 



Dôvodová správa 
 

 V zmysle zákona 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších zmien 
a doplnkov a v zmysle výkladu zákona vo veci použitia účelovo viazaných finančných 
prostriedkov získaných ako finančná náhrada za vyrúbané dreviny podľa § 48 ods. 1 zákona 
Ministerstva životného prostredia SR č. 6514/2008 – 2.1 a Ministerstva pôdohospodárstva, 
životného prostredia a regionálneho rozvoja SR č. 4988/2010 – 2.1.1 je možné finančné 
prostriedky akumulované na účte mesta Nitra do doby, kedy bude obstaraný Dokument 
starostlivosti o dreviny /nástroj, ktorý definuje rozsah starostlivosti o dreviny rastúce na území 
obce podľa jednotlivých plôch zelene a rastových kategórií/ v zmysle zákona 543/2002 Z.z. 
o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších zmien a doplnkov, ako i v zmysle vyhlášky 
MŽP SR 24/2003, ktorou sa vykonáva zákon 543/2002 Z.z., použiť na činnosti súvisiace so 
starostlivosťou o dreviny rastúce na jej území. 
 
 Uvedenú finančnú náhradu je možné v dobe do obstarania Dokumentu starostlivosti 
o dreviny čerpať v súlade s koncepčnými materiálmi, spracovanými odbornými pracovníkmi 
Mestského úradu v Nitre:  
- Koncepcie údržby verejnej zelene a čistenia mesta Nitry 
- Koncepcie výstavby, budovania a rekonštrukcie verejných parkov na území mesta Nitry 
- Koncepcie rekultivácie zelene, výsadby zelených plôch a kvetinových záhonov na území 

Nitry 
Koncepčné materiály čiastočne definujú rozsah starostlivosti o dreviny rastúce na 

území mesta Nitry, ako i vízie rozvoja zelene v meste. 
 
V zmysle zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny a v zmysle vyhlášky 

MŽP SR 24/2003, ktorou sa vykonáva zákon o ochrane prírody a krajiny /príloha 28/  je 
rozsah a obsah Dokumentu starostlivosti o dreviny definovaný nasledovne: 

1. Analýza súčasného výskytu a stavu drevín, zhodnotenie ich ekologického, 
krajinotvorného, estetického a kultúrnohistorického významu /inventarizácia drevín/. 

2. Návrhy rámcových opatrení týkajúcich sa starostlivosti o dreviny 
3. Zoznam a vymedzenie pozemkov vhodných na náhradnú výsadbu 
4. Katastrálna mapa s územným priemetom výskytu drevín a pozemkov vhodných na 

náhradnú výsadbu /napr. GIS vrstva s digitálnym zameraním drevín/. 
 
Spracované koncepcie nie sú plne kompatibilné s obsahom Dokumentu stanoveným 

zákonom a vyhláškou, ale do doby jeho obstarania /ktorú by bolo vhodné presne určiť aj 
v zmysle záverov Koncepcie údržby verejnej zelene a čistenia mesta Nitry/, napomôžu 
vynakladať účelovo viazané prostriedky z finančných náhrad podľa možnosti účelne a adresne 
tak, aby pri spätnej kontrole nadriadeného orgánu nebola vytýkaná neoprávnenosť čerpania 
prostriedkov.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 


