Všeobecne záväzné nariadenie mesta Partizánske č. 7/2009
o tvorbe, údržbe a ochrane zelene
Mestské zastupiteľstvo v Partizánskom podľa § 6 odst. 1/ zákona SNR č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskoších predpisov a zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane
prírody a krajiny (ďalej len "zákon") vydáva VZN.
Čl. 1
Úvodné ustanovenie
Toto všeobecne záväzné nariadenie /ďalej len "nariadenie"/ vymedzuje základné zásady
starostlivosti o zeleň na území mesta Partizánske, ako aj povinnosti právnických a fyzických osôb
pri starostlivosti o zeleň.
Čl. 2
Základné pojmy
1. Zeleňou sa podľa tohto nariadenia rozumie časť životného prostredia, tvorená súborom
živých a neživých prvkov, ktoré vznikli na určitej ploche prirodzeným spôsobom alebo boli
vytvorené ľudskou činnosťou.
2. Živé prvky zelene sú tvorené stromami, krami a bylinami /trávy a kvety/ rastúcimi v
prirodzenom prostredí, na stavebných konštrukciách alebo v nádobách.
3. Neživými prvkami zelene sú pôdny substrát, voda a prírodné útvary /kamene, svahy,
modelovaný terén/.
4. Zeleň na území mesta Partizánske sa člení takto:
A. Verejná zeleň
a/ parkovo upravené plochy,
b/ zeleň obytných skupín /sídlištná zeleň/,
c/ zeleň pri ostatnej občianskej vybavenosti.
B. Sprievodná a izolačná zeleň
a/ sprievodná zeleň vodných plôch,
b/ sprievodná zeleň komunikácií,
c/ izolačná zeleň výrobných technických zariadení.
C. Obmedzene prístupná zeleň
a/ cintoríny,
b/ verejné kúpalisko.
D. Vyhradená zeleň
a/ zeleň pri výrobných zariadeniach,
b/ zeleň pri školských zariadeniach,
c/ zeleň pri zdravotníckych zariadeniach,
d/ zeleň pri telovýchovných zariadeniach.
E. Zeleň pri rodinnej a vilovej zástavbe
F. Zeleň záhradkárskych osád
G. Rekreačný les
H. Rozptýlená zeleň na poľnohospodárskych pozemkoch
5. Mestskou zeleňou sa podľa tohto zákona rozumie zeleň na pozemkoch, ktoré sú vo
vlastníctve mesta.

Čl. 3
Starostlivosť o zeleň
1. Starostlivosť o zeleň zahŕňa evidenciu, tvorbu, údržbu a ochranu zelene.
2. Starostlivosť o mestskú zeleň zabezpečuje mesto Partizánske prostredníctvom oddelenia
životného prostredia a verejných služieb Mestského úradu (ďalej len "správca zelene").
3. V starostlivosti o zeleň ostatných vlastníkov (užívateľov a správcov) mesto vystupuje ako
správny orgán v zmysle zákona.
Čl. 4
Evidencia zelene
Evidencia plôch zelene v Partizánskom je založená na mapových podkladoch a výkazoch plôch a
bude spracovaná elektronicky.
Čl. 5
Tvorba zelene
1. Zeleň treba vytvárať v rozsahu nevyhnutnom pre zabezpečenie zdravotne neškodného a
esteticky vyváženého životného prostredia a potrieb ekologickej stability územia na to
určených plochách, prípadne na iných vhodných plochách. Pri tvorbe zelene treba
rešpektovať existujúce prírodné útvary vrátane modelácie terénu, vodných plôch,
existujúcich prirodzených ekosystémov, jednotlivých drevín a rôznorodosť biotopov.
2. Tvorba zelene na území mesta Partizánske vychádza z platných smerných častí
územnoplánovacej dokumentácie mesta Partizánske.
3. Tvorba zelene musí vychádzať zo schválených koncepčných zámerov tvorby zelene a
systémov ekologickej stability.
4. Tvorba zelene je povinnou súčasťou investičnej činnosti, ktorá sa zelene akýmkoľvek
spôsobom dotýka, pričom musí rešpektovať existujúcu zeleň.
Čl. 6
Údržba zelene
1. Správca zelene je povinný zabezpečovať celoročnú odbornú údržbu mestskej zelene v
potrebnom rozsahu s fyzickými osobami a právnickými osobami na základe zmluvných
vzťahov o údržbe zelene.
2. Všetky fyzické osoby a právnické osoby, ktoré sú vlastníkmi pozemkov so zeleňou sú
povinné túto zeleň udržiavať.
Čl. 7
Ochrana zelene
1. Na území mesta platí v zmysle zákona prvý stupeň ochrany prírody a mesto vykonáva
štátnu správu vo veciach ochrany drevín v rozsahu stanovenom týmto zákonom.
2. Všetky fyzické osoby a právnické osoby sú povinné chrániť zeleň. Každý kto vykonáva

činnosť, ktorá môže ohroziť existenciu zelene, je povinný vykonať všetky nevyhnutné
opatrenia na jej ochranu a zachovanie.
3. Fyzickým osobám a právnickým osobám sa zakazuje poškodzovanie zelene. Poškodzovanie
zelene znamená taký zásah do zelene, ktorý narušil jej biologickú a ekologickú funkciu,
alebo spôsobí jej ohrozenie, príp. úhyn.
4. Za poškodenie na mestskej zeleni sa považuje najmä:
a/ realizácia zelene v rozpore so schválenými projektami ozelenenia,
b/ odcudzovanie a trhanie okrasných kvetov,
c/ lámanie a neodborné orezávanie vetiev stromov a krov,
d/ svojvoľné presádzanie stromov, krov alebo iné poškodzovanie a ničenie stromov, krov a
ostatnej zelene vrátane porušovania pôdneho krytu,
e/ vysádzanie stromov a krov bez súhlasu správcu zelene,
f/ narušenie koreňovej sústavy stromov a ich nadzemných častí.
5. V prípade nebezpečenstva vzniku škôd na zeleni sú fyzické osoby a právnické osoby, ktoré
sú jej vlastníkom, resp. užívateľom povinné vykonať potrebné opatrenia na odvrátenie
škôd.
6. V záujme ochrany zelene sa ďalej zakazuje:
a/ jazdiť a parkovať vozidlami na plochách zelene,
b/ znečisťovať plochy zelene,
c/ kúpať sa vo vodných nádržiach a iných vodných plochách zahrnutých do plôch zelene, ak
nie sú na to určené,
d/ zakladať ohne, stanovať a táboriť mimo miest vyhradených na tento účel,
e/ umiestňovať stánky, reklamné, informačné a iné zariadenia, ktoré by poškodzovali zeleň
alebo sťažovali jej údržbu,
f/ vodiť psov do detských ihrísk a cintorínov, ako aj do parkov, ak ich prevádzkový poriadok
neurčuje inak.
Čl. 8
Investičná činnosť
1. Ak pri investičnej výstavbe dochádza k likvidácii zelene, postupuje investor v zmysle
zákona. Rozhodnutie o likvidácii zelene, primeranej finančnej náhrade alebo náhradnej
výsadbe vydáva v zmysle zákona mesto Partizánske ako správny orgán.
2. Pri výstavbe sa musia uskutočniť na ochranu zelene najmä tieto opatrenia:
a/ zvoliť vhodný spôsob výstavby,
b/ pred začatím stavebnej činnosti vypracovať situačný plán existujúcej zelene s vyznačením
navrhovaných zásahov.
3. Do odovzdania novej úpravy zelene v mestskej zeleni zodpovedá investor za jej údržbu.
Čl. 9
Priestupky, náhrada škody, pokuty
1. Za priestupky a škody spôsobené na zeleni možno uložiť v blokovom konaní pokutu do
výšky 33 €.
2. Fyzická osoba alebo právnická osoba je povinná nahradiť škodu, ktorú na zeleni spôsobila
alebo zavinila. Ak poškodenie zelene neuvedie do pôvodného stavu dobrovoľne, na svoje

náklady, bez zbytočného odkladu (do 3 dní) pôvodca škody, vykoná nápravu správca
zelene, pričom vzniknuté náklady vyúčtuje pôvodcovi škody.
3. Primátor mesta uloží za porušenie tohto nariadenia pokutu do 6 638 € fyzickej osobe
oprávnenej na podnikanie alebo právnickej osobe podľa zákona Slovenskej národnej rady
č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov. Výnos z pokút je príjmom rozpočtu mesta a
možno ho použiť výlučne na tvorbu, údržbu a ochranu mestskej zelene.
Čl. 10
Pôsobnosť orgánov mesta
1. Správca zelene vypracúva a schvaľuje koncepčné zámery rozvoja mestskej zelene (čl. 5,
ods. 3)
2. Kontrolu dodržiavania tohto nariadenia vykonávajú:
a/ správca zelene,
b/ mestská polícia,
c/ poslanci MsZ,
Čl. 11
Záverečné ustanovenia
VZN bolo prerokované a schválené na zasadnutí MsZ Partizánske dňa 09.12. 2008. Účinnosť
nadobúda dňa 01. 01. 2009.
Týmto VZN sa ruší platnosť VZN mesta Partizánske č. 1/2003 o tvorbe, údržbe a ochrane zelene.
Táto Aktualizácia č. 1 Všeobecne záväzného nariadenia mesta Partizánske č.7/2009 o tvorbe,
údržbe a ochrane zelene bola schválená Mestským zastupiteľstvom v Partizánskom dňa
28.06.2011, uznesením č. 83/VI/2011 a nadobúda účinnosť pätnástym dňom od vyvesenia na
úradnej tabuli mesta.

Aktualizácia č. 2 VZN č. 7/2009 o tvorbe, údržbe a ochrane zelene bola prerokovaná a
schválená na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Partizánskom dňa 23.10.2012 uznesením
č. 360/X/2012/b) a účinnosť nadobúda pätnástym dňom od vyvesenia na úradnej tabuli mesta.
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