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NÁVRH UZNESENIA 

 
 
 
 
Miestna rada    
 

 

po prerokovaní materiálu 

 

 
 
o d p o r ú č a 
 
Miestnemu zastupiteľstvu  
 
schváliť   
 
priložené stanovisko Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Nové Mesto k návrhu Všeobecne 
záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o starostlivosti o verejnú zeleň a o ochrane 
drevín, ktoré sú súčasťou verejnej zelene na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 
  
 
 
 

a) s pripomienkami 
 
b) bez pripomienok 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DȎVODOVÁ SPRÁVA 
 
 Dňa 09.05.2017 bol v zmysle Čl. 100 Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy a §5 ods. 1 Pravidiel pre prípravu, 
schvaľovanie a vyhlasovanie všeobecne záväzných nariadení hlavného mesta SR Bratislavy v znení dodatkov č. 1 a 2 (ďalej 
len „pravidlá pre prípravu VZN“) na Mestskú časť Bratislava – Nové Mesto zaslaný Návrh Všeobecne záväzného nariadenia 
hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o starostlivosti o verejnú zeleň a o ochrane drevín, ktoré sú súčasťou verejnej 
zelene na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy (ďalej len „návrh VZN“). 
  
 Podľa ustanovenia §5 ods. 1 pravidiel pre prípravu VZN „primátor požiada starostu mestských častí o zaujatie 
stanoviska miestneho zastupiteľstva k návrhu nariadenia. Ak starosta neoznámi primátorovi do jedného mesiaca odo dňa 
požiadania stanovisko miestneho zastupiteľstva, má sa za to, že miestne zastupiteľstvo nemá pripomienky.“ 
  
 Nakoľko návrh VZN bol doručený na mestskú časť dňa 09.05.2017, pričom najbližšie rokovanie miestneho 
zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Nové Mesto bude v zmysle odsúhlaseného časového harmonogramu zasadnutí 
Miestnej rady a Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Nové mesto na rok 2017 dňa 13.06.2017, stanovisko 
k predmetnému návrhu VZN bude na hlavné mesto zaslané po prerokovaní na miestnej rade mestskej časti Bratislava – Nové 
Mesto a Miestne zastupiteľstvo o stanovisku bude informované na zasadnutí miestneho zastupiteľstva informáciou. 
 
 Potreba spracovania návrhu VZN vyplynula jednak z dôvodu prijatia viacerých nových právnych prepisov a tiež             
na základe doručeného protestu prokurátora proti súčasne platnému Všeobecne záväznému nariadeniu hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy č. 8/1993 o starostlivosti o verejnú zeleň na území hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy (ďalej len „VZN “).  Za najzásadnejšie nedostatky VZN označil prokurátor: 
 

• definíciu verejnej zelene, ktorá sa vzťahuje na akúkoľvek zeleň na území hlavného mesta, bez ohľadu na to, či ide 
o zeleň verejnú alebo súkromnú, resp. vo vlastníctve a správe hlavného mesta alebo zeleň zverenú mestským častiam. 
Uvedené VZN tak ukladá povinnosti aj iným subjektom, ktorý majú zeleň vo vlastníctve a reguluje tak 
občianskoprávne vzťahy, ktoré regulácii mesta nepodliehajú; 

 
• duplicitu ustanovení VZN o ukladaní pokút vo vzťahu k zákonu o priestupkoch a tým možnosť vzniku súbežnej 

priestupkovej zodpovednosti, čo je neprípustné; 
 

• rozpor so zákonom č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (ďalej len „stavebný zákon“) 
v určovaní podmienok pri umiestňovaní reklamných, informačných a iných zariadení (§7 ods. 5 písm. e) VZN) 
a určovaní povinností v rámci stavebnej činnosti (§8 ods. 2 VZN), nakoľko stavebným úradom je obec a pôsobnosť 
stavebného úradu je preneseným výkonom štátnej správy. Na túto oblasť sa vzťahuje stavebný zákon, ktorý 
neobsahuje žiadne splnomocňujúce ustanovenie, ktoré by obciam umožňovalo vydanie VZN na tomto úseku podľa §6 
ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov; 

 
• rozpor VZN v §7 ods. 5 písm. f), ktorým zakazuje vodiť psov do detských ihrísk a cintorínov, či parkov, ak ich 

prevádzkový poriadok neurčuje inak. Predmetné ustanovenie presahuje rámec úpravy starostlivosti a údržby verejnej 
zelene a je predmetom samostatnej právnej úpravy v zákone č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré 
podmienky vodenia psov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o držaní psov“). V ustanovení §5 ods. 1 
a ods. 2 zákona o držaní psov je zákonné splnomocnenie pre obce na možnosť vydania VZN, avšak výlučne na 
určenie miest, kde je voľný pohyb alebo vstup so psom zakázaný. Tieto miesta musia byť viditeľne označené. Taktiež 
skutkovú podstatu a uloženie pokuty za porušenie zákazu vstupu so psom vymedzuje zákon o držaní psov. Rovnakú 
skutkovú podstatu a uloženie pokuty stanovuje VZN, teda sa jedná o duplicitu vo vzťahu k zákonu o držaní psov 
a tým vzniká súbežná priestupková zodpovednosť, čo je neprípustné. Právny predpis vyššej právnej sily jednoznačne 
určuje, že obec je povinná viditeľne označiť miesta, kde je voľný pohyb alebo vstup so psom zakázaný, nehovorí 
o povinnosti označovať tieto miesta (všeobecná formulácia). 
 
Navyše predmetná pôsobnosť je v rámci čl. 44 ods. 2 písm. d) Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy určená mestským 
častiam. 

 
Vzhľadom na vyššie uvedené návrh VZN oproti pôvodnému VZN mení najmä nové a jasne zadefinované základné pojmy, 
odstraňuje duplicitu v ukladaní pokút za priestupky, ktoré sú upravené inými právnymi predpismi a odstraňuje ustanovenia 
upravujúce podmienky, na ktoré obec / hlavné mesto nemá splnomocňujúce zákonné ustanovenia. 

 
 
 
 
 
 
 



Stanovisko Miestneho zastupiteľstva k Návrhu Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy o starostlivosti o verejnú zeleň a o ochrane drevín, ktoré sú súčasťou verejnej zelene na území hlavného 

mesta Slovenskej republiky Bratislavy 
 
K ustanoveniu  
 
 
§2 ods. 1  Navrhujeme doplniť 2 vetu tohto ustanovenia nasledovne: 
 

„... . Zeleňou sa rozumie na účely tohto nariadenia aj zeleň vzniknutá na stavebných konštrukciách, 

na stavebných objektoch ako strešná zeleň, alebo ...“ 

 

Zdôvodnenie:  stavebné konštrukcie nie sú stavebnými objektmi, pričom v súčasnosti je trendom 
často umiestňovať zeleň aj na strechách rôznych budov. 

 
 
§ 2 ods. 3 písm. a) Navrhujeme doplniť predmetné ustanovenie aj vzhľadom na znenie ustanovení § 3 ods. 3 a § 4 ods. 

2 tohto ustanovenia nasledovne: 
 

„verejnou zeleňou zeleň na pozemkoch vo vlastníctve alebo v oprávnenom užívaní hlavného mesta, 

vo vlastníctve alebo v správe  alebo oprávnenom užívaní mestskej časti. Plocha verejnej zelene...“ 

 

Zdôvodnenie: Vzhľadom na skutočnosť, že prokurátor pri svojom proteste vychádza z definície 
verejného priestranstva v rámci právnej úpravy o miestnych daniach a poplatkoch, je 
verejnou zeleňou aj zeleň, ktorá sa nachádza na pozemkoch vo výhradnom 
vlastníctve mestskej časti, pričom v prípade, ak by VZN bolo v predloženej textácii 
zo strany Hlavného mesta schválené (nerieši správu, ale len vlastníctvo, pričom 
v prípade zverenia do správy nestráca Hlavné mesto vlastnícke práva) a zároveň 
mestské časti majú vlastné VZN, prichádzalo by k duplicite samotného VZN 
a prípadných sankcií. Jedná sa o nariadenie celomestského charakteru a teda by 
malo riešiť verejnú zeleň ako takú. V prípade, že VZN v upravenom návrhu (§2 ods. 
3 písm. a) a g) a § 9 sankcie) bude prijatý, mestské časti nebudú upravovať 
podmienky starostlivosti o verejnú zeleň samostatne, ale bude platiť predmetné 
nariadenie. 

  
 Zároveň navrhujeme upresniť pojem „oprávnené užívanie“ nakoľko tento nie 

je jednoznačný a nie je zrejmé, čo sa pod ním celkovo rozumie, či nájomný 

vzťah, vecné bremeno, správca (napr. mestské časti), resp. iné.  
 
 

§2 ods. 3 písm. g) Navrhujeme doplniť ustanovenie nasledovne: 
 

„oprávneným užívateľom pozemku vo vlastníctve hlavného mesta alebo v oprávnenom užívaní 

hlavného mesta, vo vlastníctve alebo v správe alebo oprávnenom užívaní mestskej časti, na ktorom 

sa nachádza verejná zeleň ...“ 

 
Zdôvodnenie:  V spojitosti s navrhovanou úpravou § 2 ods. 3 písm. a) bolo potrebné upraviť aj túto 

textáciu.  
 
§ 2 ods. 3 písm. k) Navrhujeme vypustiť slovo „zelene“ 

 
Zdôvodnenie: Uvedené navrhujeme vypustiť nakoľko neživé prvky nemôžu byť súčasťou zelene, sú 
to samostatné prvky, ktoré môžu byť súčasťou verejnej plochy, avšak nie zelene ako takej.  

 

 
§ 4 ods.  1  Navrhujeme doplniť:  
 

„Hlavné mesto poskytuje aktualizované údaje príslušnej mestskej časti vždy raz ročne do 15. 

februára nasledujúceho kalendárneho roka v rámci jej katastrálnych území.“ 

 
 
§ 5 ods. 3  Navrhujeme doplniť ustanovenie nasledovne: 
 



„Projektovanie a výsadba verejnej zelene sa riadi zásadami záhradnej a krajinnej architektúry, 

príslušnými STN, rešpektuje ...“ 

 
K predmetnému navrhujeme doplniť poznámku pod čiarou 3, pričom pôvodná poznámka 3 sa 

zmení na poznámku 4: 
 
3 STN 83 7010 Ochrana prírody 

Ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie 

 
Zdôvodnenie: Nakoľko Slovenská technická norma presne definuje zásady pri ošetrovaní, 

udržiavaní a ochrane stromovej vegetácie, doporučujeme zapracovať do 
ustanovenia. 

 

 

§ 5 ods. 4  Navrhujeme doplniť ustanovenia nasledovne: 
    

„Fyzická alebo právnická osoba, ktorá má záujem o výsadbu rastlín na plochách verejnej zelene je 

povinná rešpektovať podmienky vlastníka pozemku alebo správcu pozemku v prípade, že sa jedná 

o pozemok odovzdaný do správy mestskej časti, resp. v oprávnenom užívaní Hlavného mesta alebo 

mestskej časti, na ktorom .... “ 

 
Zdôvodnenie: V prípade, že pozemok je odovzdaný do správy mestskej časti a teda mestská časť 

ako jediná vynakladá na jeho údržbu finančné prostriedky, mala by v takomto 
prípade ako jediná vydávať podmienky k výsadbe rastlín na plochách verejnej 
zelene, ktorá sa nachádza na pozemkoch v správe  mestskej časti. Predmetné aj vo 
vzťahu k pojmu oprávnené užívanie.  

 
§ 6 ods. 3  Navrhujeme doplniť a upraviť:  
 
   „Ak oprávnený užívateľ, nájomca, vlastník....“ 

 
§ 6 ods. 4  Navrhujeme 1. doplniť a upraviť 1. vetu a 2. doplniť ustanovenie o 2. vetu nasledovne: 
  
   1. „Oprávnený užívateľ, nájomca, vlastník....“ 

 
2. „Ak oprávneným užívateľom pozemku s verejnou zeleňou je hlavné mesto, na zjednanie 

nápravy a na odstránenie nedostatkov v určenej lehote ho vyzve písomnou formou príslušná 

mestská časť, v ktorej katastrálnom území sa pozemok nachádza.“   
 

Zdôvodnenie:  Pokiaľ je pozemok s verejnou zeleňou vo výhradnom vlastníctve hlavného mesta, 
v prípade, že verejná zeleň bude neudržiavaná, výzvu na zabezpečenie opatrení by 
mala vydávať mestská časť, v ktorej území sa predmetná verejná zeleň nachádza. 

 
 
§ 6 ods. 5 písm. a) Navrhujeme, aby vypustiť toto ustanovenie: „udržiavanie čistoty na plochách verejnej zelene, 

vyprázdňovanie a údržba odpadových košov osadených v zeleni“ a všetky ostatné ustanovenia 
tohto odseku boli označované od písm. a), 

 
Zdôvodnenie:  Nakoľko za správny delikt  „neudržiavanie čistoty na užívanom pozemku alebo na 

inej nehnuteľnosti alebo znečistenie verejného priestranstva“, ktorý je definovaný 
ustanovením §28 ods. 2 písm. a) zákona č. 372/1990 Zb. o hlavnom mesta SR 
Bratislavy v znení neskorších predpisov, môže udeliť pokutu výhradne mestská 
časť, opäť by porušením ustanovenia § 6 ods. písm. a) návrhu VZN došlo k duplicite 
ukladania pokút, čo je neprípustné. V prípade neudržiavania čistoty fyzickou osobou 
sa jedná o priestupok, ktorý je skutkovou podstatou priestupkov podľa zákona 
o priestupkoch. Predmetné napadol aj priamo prokurátor, pričom mestské 
zastupiteľstvo hlavného mesta protestu prokurátora v tejto časti vyhovelo, t.j. hlavné 
mesto je povinné zosúladiť s predmetným svoje VZN.  

 
§ 6 ods. 5 písm. c) Navrhujeme doplnenie ustanovenia na konci nasledovne: 
 

„.... po vykonaní prác, pričom konáre, drevná hmota a iné zhrabky budú sústredené na jednom 

mieste“ 

 



 
§ 6 ods. 5 písm. e) Navrhujeme doplnenie ustanovenia na konci nasledovne: 
 

„... verejnej zelene a údržba drevín, hlavne orezávanie výchovnými, udržiavacími, stabilizačnými 

a tvarovacími rezmi“ 

 
Zdôvodnenie: Súčasťou verejnej zelene sú aj dreviny, nielen trávnatý porast. Preto navrhujeme 

doplniť predmetné ustanovenie aj o orez drevín. 
 
 
 
§ 6 ods. 5 písm. g) navrhujeme vypustiť koniec vety, od čiarky vrátane nasledovne: 
 
   „.... bylinného porastu 25 cm, a údržba existujúcich drevín,“ 
 

Zdôvodnenie: Údržba existujúcich drevín by sa mala vzťahovať na všetky dreviny vo verejnej 
zeleni, nielen na sadovnícky neupravených plochách. Údržbu drevín na verejných 
plochách sme doplnili do ustanovenia § 6 ods. 5 písm. e). 

 
 
 
§ 6 ods. 5 písm. h) navrhujeme vypustiť 
 

Zdôvodnenie:  navrhujeme vypustiť, nakoľko predmetné VZN sa vzťahuje výlučne na zeleň a nie na 
neživé prvky, pričom nieje možné zaväzovať vlastníka týchto neživých prvkov, aby 
s nimi nakladal podľa predstáv hlavného mesto 

 
 
 
§ 7 ods. 2 písm. b) navrhujeme doplniť v rámci začiatku zátvorky nasledovne: 
 

„... verejnej zelene (zmenšovanie a obmedzovanie adekvátneho a kvalitatívne dostačujúceho 

výsadbového priestoru pre drevinu a jej koreňový systém s ohľadom na nároky daného druhu, 

štruktúra pôdy, ...)“ 

 
Zdôvodnenie: V rámci verejnej zelene dochádza často k práve k zmenšovaniu priestoru pre    

dreviny. Nakoľko dreviny sú súčasťou verejnej zelene, navrhujeme doplniť do 
ustanovenia aj túto zmenu životných podmienok, ktorej je nutné zamedziť. 

 
§ 7 ods. 3   Navrhujeme upraviť nasledovne:  
 

„Pri užívaní verejnej zelene je povinnosťou osôb vyvarovať sa všetkého, čo by viedlo k jej 

poškodeniu.“ 

 
Zdôvodnenie: Uvedené navrhujeme upraviť vypustením ustanovenia o zachovávaní poriadku a 

čistoty, nakoľko predmetné VZN sa týka výlučne zelene ako takej, nie udržiavania 
čistoty a poriadku na pozemkoch.  

 
 
 

§ 7 ods. 4 písm. b) Navrhujeme doplniť ustanovenie nasledovne: 
 

„... zmeny životných podmienok verejnej zelene, a to najmä zmenšovanie či adekvátneho 

a kvalitatívne dostačujúceho výsadbového priestoru pre drevinu a jej koreňový systém s ohľadom 

na nároky daného druhu, vykonávanie terénnych úprav ...„ 
 

 

 
§ 7 ods. 4 písm. c) Navrhujeme vypustiť toto ustanovenie: „poškodzovanie a neoprávnené premiestňovanie neživých 

prvkov verenej zelene“ 

 

Zdôvodnenie: Predmetné by malo riešiť všeobecne záväzné nariadenia o čistote a poriadku,   
ktorým môže hlavné mesto v prípade celomestského charakteru ustanoviť činnosti, 
ktorých vykonávanie je zakázané alebo obmedzené na určitý čas alebo na určitom 



mieste (čl. 28 ods. 2 písm. k) Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy) alebo mestská 
časť v prípade miestneho významu (čl. 29 ods. 2 písm. k Štatútu hlavného mesta SR 
Bratislavy). 

 
 
 
§ 7 ods. 4 písm. d) Navrhujeme vypustiť toto ustanovenie: „znečisťovanie plochy verejnej zelene odpadkami, ohorkami 

z cigariet a inými nečistotami“ 

 
Zdôvodnenie: Vychádza sa opäť z protestu prokurátora a duplicity ukladania pokút. Viď 

zdôvodnenie k §6 ods.5 písm. a). 
 
 
 
§7 ods. 4 písm. e)  Navrhujeme vypustiť toto ustanovenie: „poškodzovanie a znečisťovanie verejnej zelene domácimi 

zvieratami“ 

 
Zdôvodnenie: Vychádza sa okrem iného z protestu prokurátora a duplicity ukladania pokút. 

V prípade znečisťovania  napríklad psami, predmetné rieši §6 zákona č. 282/2000 Z. 
z., kde v ods. 3 sa uvádza, že podrobnosti o znečisťovaní verejných priestranstiev 
ustanoví obec všeobecne záväzným nariadením. V rámci Bratislavy je predmetná 
kompetencia daná mestským častiam v čl. 44 ods. 2 písm. f) Štatútu hlavného mesta 
SR Bratislavy.  

 
 
 
§ 7 ods. 4 písm. f) Navrhujeme vypustiť toto ustanovenie: „kúpanie sa vo fontánach a okrasných jazierkach, 

zahrnutých do plôch verejnej zelene, ak nie sú na to určené,“ 

 
Zdôvodnenie: Predmetné by malo riešiť všeobecne záväzné nariadenia o čistote a poriadku,   

ktorým môže hlavné mesto v prípade celomestského charakteru ustanoviť činnosti, 
ktorých vykonávanie je zakázané alebo obmedzené na určitý čas alebo na určitom 
mieste (čl. 28 ods. 2 písm. k) Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy) alebo mestská 
časť v prípade miestneho významu (čl. 29 ods. 2 písm. k Štatútu hlavného mesta SR 
Bratislavy). Zároveň je zrejmé, že ani fontány, ani okrasné jazierka nie sú zeleňou.  

 
 
 
§ 8 ods. 2  Navrhujeme vypustiť 
 

Zdôvodnenie: Nakoľko v žiadnej právnej úprave takáto kompetencia vyžadovať súhlas vlastníkov 
bytov (len ako priľahlej nehnuteľnosti) nie je, nie je možné uvedené požadovať zo strany obce. 
V prípade, ak by sa jednalo o pozemok (priľahlý pozemok k bytovému domu) vo vlastníctve 
vlastníkov bytov v bytovom dome, na ktorom sa bude zeleň nachádzať, tak či tak bude potrebný 
súhlas vlastníkov bytov pri výrube a zároveň títo budú účastníkmi správneho konania.  
 
 
 

§ 8 ods. 3 písm. c) Navrhujeme vypustiť text v návrhu a zmeniť ho nasledovne: 
 

„sánkovanie a lyžovanie sa na miestach s výsadbou kríkov a mladých stromov znižovanie terénu 

okolo dreviny“ 
 
Zdôvodnenie:  Pôvodne navrhované znenie by malo byť riešené všeobecne záväzným  nariadením 

o čistote a poriadku, ktorým môže hlavné mesto v prípade celomestského charakteru 
ustanoviť činnosti, ktorých vykonávanie je zakázané alebo obmedzené na určitý čas 
alebo na určitom mieste (čl. 28 ods. 2 písm. k) Štatútu hlavného mesta SR 
Bratislavy) alebo mestská časť v prípade miestneho významu (čl. 29 ods. 2 písm. k 
Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy). 

 Navrhované nové znenie, ktoré zakazuje znižovanie terénu okolo dreviny 
považujeme za dôležité, nakoľko vo vrchnej vrstve pôdy v rozsahu 20-30-cm sa 
nachádza najväčšia časť pôdnych organizmov a taktiež jemné korene, dôležité pre 
zásobovanie rastlín vodou a živinami. Odoberaním tejto vrstvy dochádza k zníženiu 
vitality dreviny a v extrémnych prípadoch až k odumretiu dreviny.  



§ 8 ods. 4 písm. f) Navrhujeme zmeniť nasledovne: 
 
   „... bol vykonaný preventívny odborný orez redukčný rez konárov“ 

 
Zdôvodnenie:  Pôvodne navrhované znenie by malo byť riešené všeobecne záväzným  nariadením 

o čistote a poriadku, ktorým môže hlavné mesto v prípade celomestského charakteru 
ustanoviť činnosti, ktorých vykonávanie je zakázané alebo obmedzené na určitý čas 
alebo na určitom mieste (čl. 28 ods. 2 písm. k) Štatútu hlavného mesta SR 
Bratislavy  

 
 
 

§ 9    Navrhujeme zmeniť  a doplniť poznámku 5 pod čiarou nasledovne: 
 
   „Sankcie 

(1) za porušenie povinností uložených týmto nariadením, mimo verejnú zeleň na pozemkoch vo 

vlastníctve a v oprávnenom užívaní mestských častí,  môže hlavné mesto uložiť sankcie podľa 

osobitných predpisov. 
4
“ 

(2) za porušovanie povinností uložených týmto nariadením na verejnej zeleni na pozemkoch vo 

vlastníctve a v oprávnenom užívaní mestských častí,  môže mestská časť uložiť sankcie podľa 

osobitných predpisov. 
5
“ 

 
5
  § 28 ods. 2 písm. b) zákona Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste 

Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov. Zákon Slovenskej národnej  

rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Príloha č.1  

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 



 
 
 
 



 
 
 
 
 
 





 



Príloha č.2 
 

Všeobecne záväzné nariadenie 
hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 

č. 8/1993 
z 9. septembra 1993 

o starostlivosti o verejnú zeleň na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 

Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy podľa § 11 ods. 5 písm. a) zákona 
Slovenskej národnej rady č. 377/199O Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších 
predpisov a § 4 ods. 3 písm. g) zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov uznieslo sa na tomto všeobecne záväznom nariadení: 
 

§ 1 
Úvodné ustanovenie 

Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „nariadenie“) vymedzuje základné pojmy a ustanovuje základné 
zásady starostlivosti o verejnú zeleň (ďalej len „zeleň“) na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 
(ďalej len „hlavné mesto“), ako aj povinností právnických a fyzických osôb pri starostlivosti o zeleň. 
 

§ 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). 
 

§ 3 
Starostlivosť o zeleň 

(1) Starostlivosť o zeleň zahŕňa evidenciu, tvorbu, údržbu a ochranu zelene. 

(2) Starostlivosť o zeleň zabezpečuje hlavné mesto,1) mestská časť, prípadne právnická osoba vykonávajúca 
správu zverenej zelene (ďalej len „správca zelene“). 
 

§ 4 
Evidencia zelene 

Evidencia plôch zelene v hlavnom meste je založená na jednotnom základe s prepojením na mestský informačný 
systém. 
 

§ 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 k tomu určených plochách, prípadne na iných 
vhodných plochách. Pri tvorbe zelene treba rešpektovať existujúce prírodné útvary vrátane modelácie terénu, 
vodných plôch, existujúcich prirodzených ekosystémov,2) jednotlivých drevín a rôznorodosť biotopov. 

(2) Tvorba zelene na území hlavného mesta vychádza z platných smerných častí územnoplánovacej dokumentácie 
hlavného mesta a mestských častí. 

(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. 

                                                 
1) Zeleň pri miestnych komunikáciách I. a II. triedy (§ 4b zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v 

znení neskorších predpisov) a plochy verejnej zelene celomestského významu. 
2) § 3 zákona č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí. 



 
§ 6 

Údržba zelene 

Správca zelene je povinný zabezpečovať celoročnú odbornú údržbu zelene. 
 

§ 7 
Ochrana zelene 

(1) Všetky fyzické 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)  

(2) Poškodzovanie zelene sa zakazuje. Poškodzovanie zelene znamená taký zásah do zelene, ktorý naruší jej 
biologickú a ekologickú funkciu, alebo spôsobí jej ohrozenie, prípadne úhyn. 

(3) Za poškodenie zelene sa považuje najmä: 

a) realizácia zelene v rozpore so schválenými projektami ozelenenia (generel zelene), 

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. 

(4) V prípade nebezpečenstva vzniku škôd na zeleni je správca zelene povinný zabezpečiť potrebné opatrenia na 
odvrátenie ich vzniku, pričom je oprávnený tieto opatrenia zabezpečiť na náklady toho, kto ohrozenie spôsobil. 

(5) 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 ináč. 
 
 
 

§ 8 

(1) Ak pri investičnej výstavbe dochádza k likvidácii zelene, je investor povinný v lokalite určenej miestnym úradom 
príslušnej mestskej časti, zriadiť novú zeleň minimálne v rozsahu zodpovedajúcom ploche zrušenej zeleni. Do 
odovzdania novej zelene správcovi zelene zodpovedá investor za jej údržbu. 

(2) Pri výstavbe sa musia uskutočniť na ochranu zelene najmä tieto opatrenia: 

a) zvoliť vhodný spôsob výstavby, 

b) pred začatím stavebnej činnosti vypracovať pre správcu zelene situačný plán existujúcej zelene s vyznačením 
navrhovaných zásahov. 

 

                                                 
3) § 415 Občianskeho zákonníka. 



§ 9 
Sankcie 

(1) Právnickej osobe, ktorá poruší toto nariadenie, môže primátor hlavného mesta uložiť pokutu do výšky 200 000 
Sk.4) Pokutu možno uložiť do 2 mesiacov od dňa, kedy sa primátor dozvedel o tom, kto sa porušenia dopustil, 
najneskôr však do jedného roka od spáchania konania opodstatňujúceho uloženie pokuty. 

(2) Fyzická osoba, ktorá poruší toto nariadenie, dopustí sa priestupku proti poriadku v správe hlavného mesta a 
môže byť potrestaná pokutou do výšky 1000 Sk orgánom štátnej správy5), v blokovom konaní výšky do 500 Sk 
mestskou políciou6). 
 

§ 10 
Záverečné ustanovenia 

(1) Týmto nariadením nie sú dotknuté práva a povinnosti fyzických a právnických osôb vyplývajúce z osobitných 
predpisov. 

(2) Zrušuje sa nariadenie Národného výboru hlavného mesta Slovenskej socialistickej republiky Bratislavy z 20. 
septembra 1984 o tvorbe, údržbe a ochrane zelene na území hlavného mesta Slovenskej socialistickej republiky 
Bratislavy. 
 

§ 11 
Účinnosť 

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. októbra 1993. 
 
 

Peter Kresánek v. r. 
primátor 

 

                                                 
4) § 28 ods. 1 písm. a) zákona Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v 

znení neskorších predpisov. 
5) § 46 a § 84 zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 

524/1990 Zb. 
6) § 3 ods. 1 písm. f) zákona Slovenskej národnej rady č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii. 


