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Dôvodová správa: 
 Obecné zastupiteľstvo obce Otrhánky, na základe prenesenej pôsobnosti podľa článku 71 Ústavy 
Slovenskej republiky a podľa § 5 ods. 1 a § 6 ods. 2 zákona 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 (ďalej len „Zákon“) a podľa vyhlášky Ministerstva životného prostredia 
Slovenskej republiky č. 24/2003 Z.z., ktorou sa vykonáva Zákon (ďalej len „Vyhláška“), vydáva toto 
všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“): 
 

O ochrane drevín a výrube stromov. 
 

§ 1 
Účel nariadenia 

Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „nariadenie“) upravuje pôsobnosť Obce Otrhánky (ďalej 
len „obec“) ako jedného z orgánov ochrany prírody podľa Zákona, práva a povinnosti fyzických a 
právnických osôb pri ochrane drevín ako významnej zložky životného prostredia na území obce 
Otrhánky, s cieľom utvárať podmienky na trvalé udržiavanie, obnovovanie a racionálne využívanie 
drevín.  

§ 2 
Vymedzenie základných pojmov 

Na účely tohto nariadenia sa rozumie  
a) drevinou strom alebo ker rastúci mimo lesa (ďalej len "drevina") vrátane jeho koreňovej sústavy 
rastúce jednotlivo alebo v skupinách mimo lesných pozemkov (lesného pôdneho fondu),  
 
b) stromom drevina s diferencovanou stonkou, v dolnej časti vytvárajúcou priamy, nerozkonárený 
kmeň, ktorý v hornej časti prechádza do rozkonárenej koruny,  
 
c) krom drevina s rozkonárenou stonkou spravidla už od bázy,  
 
d) krovitým porastom taká skupina krov, pri ktorej viac ako 50 % jednotlivých krov sa vzájomne 
korunami dotýka alebo spon medzi jednotlivými krami je menší ako 2 m,  
 
e) lianou drevina zakoreňujúca v zemi s nepevnou stonkou pridržiavajúcou sa na opore opieraním, 
prichytávaním, ovíjaním alebo iným spôsobom.  
 
f) biotopom miesto prirodzeného výskytu určitého druhu dreviny, jej populácie alebo spoločenstva v 
oblasti rozlíšenej geografickými, abiotickými a biotickými vlastnosťami,  
 
g) súkromnou záhradou a záhradkárskou osadou pozemky využívané ako záhrady a takto zapísané 
v katastri nehnuteľností, ak nie sú územným plánom obce, územným plánom zóny alebo územným 
rozhodnutím určené na zastavanie,  
 
h) obnovou produkčných ovocných drevín výmena (výrub) produkčných ovocných drevín s 
jednoznačnou funkciou produkcie ovocia na účely výsadby nových ovocných drevín, pričom nemusí 
ísť o výsadbu drevín tých istých ovocných rodov a druhov,  
 
a) ochranou drevín činnosť zameraná na udržanie ich ekologických a estetických funkcií v prírode a 
na predchádzanie ich neodôvodnenému výrubu,  
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b) poškodzovaním drevín každé konanie alebo opomenutie konania, ktoré môže bezprostredne alebo 
následne podstatne a trvalo znížiť ekologické a estetické funkcie drevín alebo zapríčiniť ich odumretie,  
 
c) ošetrovaním drevín činnosť zameraná na udržanie alebo zlepšenie ich zdravotného stavu alebo na 
odstránenie následkov ich poškodenia.  
 
d) pozemok na náhradnú výsadbu pozemok, ktorý je vhodný na výsadbu drevín v prípade, že nie je 
možné vykonať náhradnú výsadbu drevín na pôvodnom pozemku, na ktorom sa výrub drevín povolil. 
 
e) starostlivosť o náhradnú drevinu starostlivosť (ošetrovanie, zalievanie a pod.)o dreviny po dobu 
jedného roka 

§ 3 
Pôsobnosť 

 
Nariadenie sa vzťahuje na pozemky v zastavanom území Obce Otrhánky bez ohľadu na vlastnícke 
pomery k nim. 

§ 4 
Pôsobnosť obce Otrhánky 

 
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,  (napr. § 14 ods. 3 cestného zákona ).  
 
4. Prijíma oznámenia podľa § 47 ods. 6 a 7 zákona ( oznámenie o vyrúbaní ).  
 
5. 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 ). 
 
6. Vykonáva štátny dozor vo veciach, v ktorých vykonáva štátnu správu v rozsahu ustanovenom týmto 
zákonom.  

§ 5 
Ochrana, ošetrovanie a udržiavanie drevín a obnova drevín  

 
1. Ochrana drevín je činnosť zameraná na udržanie ich ekologických a estetických funkcií v prírode a 
krajine a na predchádzanie ich neodôvodnenému výrubu.  
 
2. 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. 
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 3. Ošetrovanie drevín je činnosť zameraná na udržanie alebo zlepšenie ich zdravotného stavu alebo na 
odstránenie následkov ich poškodenia.  
 
4. Udržiavaním drevín sa zabezpečujú podmienky na ich optimálny rozvoj. Optimálny rozvoj drevín 
sa zabezpečuje najmä  
a) zabezpečením priaznivých podmienok pri výsadbe drevín vhodnou prípravou stanovišťa na 
výsadbu,  
b) kyprením, prihnojovaním, odburiňovaním a zalievaním pôdy, 
 c) starostlivosťou o koreňovú misu s cieľom zabezpečiť priepustnosť pôdneho povrchu,  
d) vytváraním vhodného vývojového priestoru pre dreviny, 
 e) odborne realizovaným a cieleným rezom dreviny,  
f) odstraňovaním odumretých častí drevín, ktoré ohrozujú stabilitu stromu a jeho okolie,  
g) vykonávaním nevyhnutných opatrení proti škodcom,  
h) včasným ošetrením prípadného poranenia dreviny.  
 
5. Obnovou produkčných ovocných drevín sa rozumie výmena (výrub) produkčných ovocných drevín 
s jednoznačnou funkciou produkcie ovocia na účely výsadby nových ovocných drevín tých istých 
ovocných rodov a druhov. 

§ 6 
Výrub drevín  

 
1. Na výrub drevín sa vyžaduje súhlas obce Otrhánky ako príslušného orgánu ochrany prírody a 
krajiny, ak toto VZN a zákon o ochrane prírody a krajiny neustanovuje inak.  
 
2. Súhlas na výrub drevín a povinnosť uskutočnenia primeranej náhradnej výsadby vydáva obec 
Otrhánky, na základe žiadosti fyzickej alebo právnickej osoby. Súhlas na výrub drevín sa môže v 
odôvodnených prípadoch vydať len po posúdení ekologických a estetických funkcií dreviny a jej 
vplyvov na zdravie človeka a so súhlasom vlastníka alebo správcu, prípadne nájomcu, ak mu takéto 
oprávnenie vyplýva z nájomnej zmluvy pozemku, na ktorom dreviny rastú, ak žiadateľom nie je jeho 
vlastník (správca, nájomca). Pri výrube drevín pri bytových domoch musí byť k žiadosti doložený 
súhlas nadpolovičnej väčšiny obyvateľov bytového domu resp. časti bytového domu (vchodu), pri 
ktorom dreviny rastú. 
  
3. 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 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) rastú 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,  
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e) odôvodnenie žiadosti.  
 
4. Doklady podľa odseku 3 písm. b) a c) sa nevyžadujú, ak ide o žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 
dreviny z dôvodu umiestnenia líniovej stavby, na ktorej účely možno pozemky vyvlastniť. ( § 108 až 
116 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku - stavebný zákon - v znení 
neskorších predpisov). K žiadosti sa pripojí výkres z projektovej dokumentácie stavby, ktorý obsahuje 
presný opis trasy líniovej stavby v mierke najmenej 1:50 000 alebo 1:10 000 s vyznačením lokality, 
kde drevina rastie.  
 
5. Stromy určené na výrub, ktoré rastú mimo zastavaného územia mesta, sa na kmeni vo výške 130 cm 
nad zemou vyznačia zreteľným odtlačkom ciachy vyhotovenej podľa prílohy č. 15 vykonávacej 
vyhlášky k zákonu o ochrane prírody a krajiny; v ostatných prípadoch sa vyznačia jednotlivo 
nezmazateľným farebným znakom kruhového tvaru s priemerom 5 cm na kmeni vo výške 130 cm nad 
zemou a na koreňovom nábehu.  
 
6. Krovité porasty určené na výrub sa vyznačia plošne a nezameniteľne vhodným spôsobom. 
 
7. Výrub dreviny podľa ods. 1 možno vykonať len po jej predchádzajúcom vyznačení a po 
právoplatnosti súhlasu na výrub drevín, ktorým je vykonávateľ povinný sa na požiadanie preukázať. 
 
8. Súhlas na výrub dreviny sa nevyžaduje:  
a) na stromy s obvodom kmeňa do 40 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou, a krovité porasty s 
výmerou do 10 m2 alebo 
b) pri obnove produkčných ovocných drevín, ak sa výsadba nových ovocných drevín uskutoční do 
šiestich mesiacov odo dňa výrubu, alebo  
c) pri bezprostrednom ohrození zdravia alebo života človeka alebo značnej škody na majetku , alebo  
d) ak oprávnenie alebo povinnosť výrubu vyplýva z osobitných predpisov ( napr. cestný zákon, zákon 
NR SR č. 164/1996 Z.z. o dráhach.., zákon NR SR č. 168/1996 o cestnej doprave...), alebo  
e) na územiach so štvrtým alebo piatym stupňom ochrany, kde je výrub drevín zakázaný [§ 15 ods. 1 
písm. e) a § 16 ods. 1 písm. a) zákona], alebo,  
f) ak je výrub preukázateľne nevyhnutný na zabezpečenie starostlivosti o osobitne chránenú časť 
prírody a krajiny a ak výrub vykonáva alebo obstaráva organizácia ochrany prírody, alebo  
g) na stromy s obvodom kmeňa do 80 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou, ak rastú v 
súkromných záhradách a záhradkárskych osadách.  
 
9. 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.  
 
10. Ten, kto z dôvodov uvedených v odseku 8 písm. b) a c) drevinu vyrúbal, je povinný túto 
skutočnosť písomne oznámiť a zároveň preukázať splnenie podmienok na výrub drevín orgánu 
ochrany prírody najneskôr do piatich dní od uskutočnenia výrubu. 
 
11. Ten, kto chce z dôvodu uvedeného v odseku 8 písm. d) vyrúbať drevinu, je povinný túto 
skutočnosť písomne oznámiť orgánu ochrany prírody najmenej 15 dní pred uskutočnením výrubu. 
Orgán ochrany prírody môže postupovať podľa čl. 3a ods.6. 
 

§ 7 
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Kontrola 
 
Kontrolu dodržiavania tohto nariadenia je oprávnené vykonať starosta, obecné zastupiteľstvo, hlavný 
kontrolór obce a starostom písomne poverené osoby. 
 

§ 8 
Záverečné ustanovenia  

 
1. Povinnosťou každej fyzickej a právnickej osoby mesta je dodržiavanie tohto VZN. V prípade ak sa 
niekto dopustí protiprávneho konania a tým poruší ustanovenia tohto VZN, 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 vyplývajúce z iných právnych predpisov.  
 
3. Za porušenie a nedodržanie ustanovení tohto VZN budú občania mesta, právnické osoby a iní 
porušovatelia ustanovení tohto VZN postihovaní podľa všeobecne záväzných právnych predpisov.  
 
4. Na tomto VZN obce sa uznieslo obecné zastupiteľstvo v Otrhánkach dňa 01.02.2013.  
 
5. Toto VZN obce nadobúda účinnosť pätnástym dňom od vyhlásenia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       RNDr. Ladislav Gieci 
              starosta obce 


