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Mesto Malacky, na základe prenesenej pôsobnosti podľa článku 71 Ústavy Slovenskej republiky 
a podľa § 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 vydáva toto  
 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Malacky č. 4/2013 
o verejnej  zeleni 

 
 

§ 1 
Úvodné ustanovenia 

 

(1) Toto Všeobecne záväzné nariadenie 
o verejnej zeleni (ďalej len „nariadenie“) 
ustanovuje podrobnosti o ochrane drevín, 
ktoré sú súčasťou verejnej zelene na území 
mesta Malacky. 

 
§ 2 

Ochrana  drevín vo verejnej zeleni 
 

(1) Pri vykonávaní stavebnej, 
prevádzkovej alebo inej obdobnej činnosti 
na plochách  verejnej zelene a tiež na 
plochách majúcich spoločnú hranicu s 
plochami verejnej zelene, kde koreňový 
systém dreviny presahuje svojím rozsahom 
hranicu verejnej zelene fyzické osoby, 
fyzické osoby oprávnené na podnikanie 
a právnické osoby vykonávajúce tieto 
činnosti na základe platného povolenia 

a) predchádzajú poškodeniu a ničeniu 
prvkov verejnej zelene, zabezpečujú ich 
ochranu (ochrana  kmeňov debnením, 
obalením jutovinou, vyviazanie konárov, 
ochrana pred pojazdom koreňového systému 
mechanizmami a vozidlami), 

b) nezaťažujú počas výkonu prác koreňový 
systém stromov výkopovou zeminou alebo 
iným stavebným materiálom a tento ukladajú  
mimo koreňovú zónu stromov, tzn. za 
vonkajšiu líniu koruny,  

c) vedú výkopovú ryhu minimálne 1,5 m od 
kmeňa dreviny a  korene stromov 
s priemerom viac ako 3 cm nesmú byť 
prerušené. Ak dôjde pri tejto činnosti  k ich 
poškodeniu je nutné chrániť ich pred 
vyschnutím zakrytím nasiakavou tkaninou, 
ktorá sa až do zahrnutia ryhy udržiavať vo 
vlhkom stave, 

d) zabezpečujú po ukončení stavebnej alebo 
inej činnosti (vrátane rozkopávok) odborné 
ošetrenie, obnovu poškodených alebo 
zničených plôch a prvkov verejnej zelene a 
odovzdajú ju správcovi verejnej zelene 
preberacím protokolom. 

 (2) Za odstránenie prvkov verejnej 
zelene sa stanovujú  tieto náhradné opatrenia  

a)  za každý odstránený strom výsadba 2 ks 
stromov. Ak nie je možné odstránený strom 
nahradiť stromami, môže byť nahradený 20 
ks krov, 

b) za odstránený ker výsadba 2 ks krov, 

c) pri rozsiahlom odstránení krovitých 
porastov nad 10 m² výsadba 1 stromu, alebo 
10 ks krov za každých 10 m² odstránených 
krovitých porastov, 

 (3) Doba starostlivosti o náhradnú 
výsadbu je 3 roky a začína sa dňom 
doručenia dokladu o vykonaní náhradnej 
výsadby mestu Malacky. V prípade zistenia 
nedostatkov (výška rastliny, obvod kmeňa, 
rastlinný druh, umiestnenie, atd.) na 
náhradnej výsadbe, sa doba starostlivosti 
začína až po odstránení týchto nedostatkov. 
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(4) Náhradné opatrenia sa zdvojnásobujú 
v  prípade zásahu do biokoridorov,  
biocentier, interakčných prvkoch a  
genofondových lokalít podľa MÚSES 
sídelného útvaru Malacky. 

 
§ 3 

Škody na drevinách vo verejnej zeleni 
 

(1) Za škodu na drevinách vo verejnej 
zeleni sa považuje poškodenie alebo 
zničenie plochy verejnej zelene alebo 
poškodenie, zničenie alebo krádež prvku 
verejnej zelene. 

(2) Spôsobenú škodu na drevinách vo 
verejnej zeleni nahradí ten, kto škodu 
spôsobil, prípadne jeho zákonný zástupca 
alebo ten, kto je za takúto osobu oprávnený 
konať podľa osobitných predpisov2). 

(3) Za škody na drevinách vo verejnej 
zeleni spôsobené zvieratami zodpovedajú ich 
majitelia alebo tí, ktorí majú zvieratá v 
opatere. 

§ 4 
Sankcie 

 

(1) Za porušenie ustanovení tohto 
nariadenia právnickou osobou alebo 
fyzickou osobou oprávnenou na podnikanie 
môže mesto Malacky uložiť pokutu až do 
výšky 6638,- Eur. 

(2) Porušenie ustanovení tohto 
nariadenia fyzickou osobou je priestupkom 
podľa osobitného zákona3).  

 
 
 
 
 

                                                           
2)  napr.  Občiansky zákonník, Obchodný zákonník 
3)  zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v platnom 

znení 

§ 5 
Záverečné ustanovenia 

(1) Toto nariadenie bolo schválené 
uznesením Mestského zastupiteľstva v    
Malackách č. 31/2013 zo dňa 18. apríla 
2013. 

(2) Týmto nariadením sa ruší Všeobecne 
záväzné nariadenie mesta Malacky č. 7/2007 
o zeleni. 

(3) Toto nariadenie nadobúda účinnosť 
dňom  15. mája 2013. 

 
 
V  Malackách  29. apríla.2013 
 
 
 
 
  
 
 
 

           RNDr. Jozef Ondrejka 
                                        primátor mesta  
 
 


