
Vš eobecne zá vá zne  
náriádenie  - NÁ VRH 

č. .../2016 
o tvorbe, ochrane, správe a údržbe alebo ob-

nove zelene a zásadách ochrany prírody 

a krajiny 

Obecné záštupiteľštvo v Nešluši podľá ustano-
vení § 6 odš. l á odš. 2 zákoná SNR č. 369/1990 
Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a dopln-
kov, na základe § 69 odš. 2 zákoná č. 543/2002 Z. 
z. o ochrane prírody a krajiny v znení n. p. a v sú-
lade s §3 odš. 2 zákoná č. 135/1961 Zb. o pozem-
ných komunikáciách v znení n. p., § 63 zákoná č. 
364/2004 Z. z. o vodách v znení n. p., zákona č. 
50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom 
poriadku v znení n. p. a zákoná č. 326/2005 Z. z. 
o lesoch v znení n. p. vydáva toto všeobecne zá-
väzné nariadenie. 
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Prvá časť: VŠEOBECNÉ A ZÁ-

KLADNÉ USTANOVENIA 

Účel a predmet nariadenia, všeobecné 

povinnosti ochrany prírody a krajiny 

(1) Účelom všeobecne záväzného náriádeniá 
(ďálej len „náriádenie“) je vymedzenie sú-
boru zásad a pravidiel ochrany á zveľáďo-
vania životného prostredia, prírody a kra-
jiny na území obce a to určením:  

- pôsobností obce a práv a povinnosti fy-
zických osôb a právnických osôb pri 
ochráne prírody á krájiny š cieľom dl-
hodobo zábezpečiť záchovánie prírod-
nej rovnováhy a ochranu rozmanitosti 
podmienok á foriem životá, prírodných 
hodnôt a krás a utváranie podmienok 
ná trválo udržáteľné využívánie prírod-
ných zdrojov; 

- rámcového postupu pri tvorbe, ochrane 
á údržbe verejnej zelene á jej šúčáští; 

- práv á povinnoští všetkých šubjektov, 
tzn. fyzických osôb a právnických osôb 
v proceše tvorby, ochrány á údržby 
alebo obnovy zelene á jej šúčáští vrá-
tane cestnej zelene a zelene pobrež-
ných pozemkov drobných vodných to-
kov; 

- významu lesa a jeho ekologických funk-
cií, využívánie lešá verejnošťou á jej 
práva a povinnosti, povinností obhos-
podárováteľá lešá pri starostlivosti 
o mimoprodukčné funkcie lešá s ohľá-
dom na princípy trválo udržáteľného 
hospodárenia v lesoch. 

(2) Každý je povinný chrániť prírodu á krá-

jinu pred ohrozováním, poškodzováním á 

ničením á štáráť šá podľá švojich možnoští 
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o jej zložky á prvky ná účel ich záchovániá 

á ochrány, zlepšovániá štávu životného 

prostredia á vytvárániá á udržiávániá 

územného systému ekologickej stability. 

(3) Káždý je pri vykonávání činnošti, ktorou 

môže ohroziť, poškodiť álebo zničiť rášt-

liny álebo živočíchy, álebo ich biotopy, po-

vinný poštupováť ták, áby nedochádzálo k 

ich zbytočnému úhynu álebo k poškodzo-

vániu á ničeniu. Ák činnošť vedie k ohro-

zeniu existencie druhov rastlín á živočí-

chov álebo k ich degenerácii, k nárušeniu 

rozmnožovácích šchopnoští álebo k zá-

niku ich populácie, obec túto činnošť po 

predchádzajúcom upozornení obmedzí 

alebo zakáže. Ak vlastník, správca alebo 

nájomca dotknutých pozemkov nezabez-

pečí áni po predchádzájúcom upozornení 

priáznivý štáv čášti krájiny álebo ák je zá-

bezpečenie priáznivého štávu čášti krájiny 

potrebné z dôvodu jej bezprostredného 

ohrozeniá, môže ták urobiť orgánizáciá 

ochrany prírody a krajiny zriadená alebo 

určená obcou na vlastné náklady; tieto ná-

klady je povinný pôvodca následne uhra-

diť. 

(4) Toto náriádenie šá nevzťáhuje ná vydáva-

nie súhlasu k výrubu drevín na plochách 

lesných porastov, ktorých pozemky sú evi-

dované v kátáštri nehnuteľnoští áko lešné 

pozemky. 

Územná ochrana prírody a krajiny, pô-

sobnosť obce 

(1) Ochranou prírody a krajiny sa rozumie 

nájmä štároštlivošť obce á štároštlivošť 

fyzických ošôb á právnických ošôb o voľne 

ráštúce ráštliny á ich špoločenštvá, prí-

rodné biotopy, ekosystémy, ako aj staros-

tlivošť o vzhľád á využívánie krájiny. 

Ochrana prírody a krajiny sa realizuje 

nájmä obmedzováním á ušmerňováním 

                                                      
1 § 64 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny. 
2 § 4 ods. 3 písm. f), g) a h) zákona č. 369/1990 Zb. o obec-
nom zriadení 

zásahov do prírody a krajiny, systematic-

kou podporou obce a jej sústavnou spolu-

prácou s vlastníkmi, správcami, ná-

jomcami alebo užíváteľmi pozemkov, áko 

aj účinnou spoluprácou s ďálšími orgánmi 

verejnej správy. 

(2) Ná území obce plátí 1. štupeň územnej 

ochrany prírody a krájiny podľá § 12 zá-

koná č. 543/2002 z. z. okrem chránených 

území alebo prvkov, ktoré požívájú alebo 

májú požíváť vyšší štupeň ochrány. Celé 

katastrálne územie obce sa nachádza 

v CHKO Beskydy a Javorníky vyhlásenej 

Náriádením vlády SSR č. 13/1987 zo dňá 

6. 2. 1987 áko oblášť, ktorá švojimi prírod-

nými podmienkami tvorí významnú priro-

dzenú akumuláciu vôd a chránenú vodo-

hošpodáršku oblášť. Z hydrogeologického 

hľádišká pátrí kátáštrálne územie obce do 

útvaru podzemných vôd v predkvartér-

nych horninách – Puklinové podzemné 

vody zápádnej čášti flyšového pášmá 

a Podtatranskej skupiny v povodí Váh 

(SK2001800F). Prírodné a historické da-

nosti územia obce vytvárajú predpoklady 

na miestne, regionálne a nadregionálne 

možnošti využitiá územiá ná rekreáciu, tu-

ristiku a cestovný ruch v súlade s nadra-

deným Územným plánom VÚC Žilinškého 

krájá vyhlášeným všeobecne záväzným 

náriádením ŽSK č. 6/2005 zo dňá 7.4.2005 

v znení neškorších zmien á doplnkov.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

(3) Orgánom ochrany prírody a krajiny1 je 

á štátnu správu vo veciach ochrany prí-

rody a krajiny vykonáva na svojom území 

obec ako originálnu kompetenciu2 a ako 

prenešený výkon štátnej šprávy3. Jedna sa 

najmä o tieto činnošti: 

a. Obec obstaráva a šchváľuje Dokument 

(miestneho) územného systému ekolo-

3 § 64 ods. 1 písm. c) a § 69 zákona č. 543/2002 Z. z. 
o ochrane prírody 
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gickej stability obce a Dokument sta-

rostlivosti o dreviny obce. Zá tým úče-

lom najmä eviduje, vyhodnocuje a aktu-

alizuje analytické a súhrnné údaje o 

stave verejnej zelene, výskyte ruderál-

nych porastov a dokumentuje údaje a 

informácie o stave ekologickej stability 

katastrálneho územia a jeho čáští. 

b. Obec môže uštánoviť náriádením po-

drobnosti o ochrane verejnej zelene 

a usmernenia na ochranu zelene na po-

zemkoch vo vlastníctve fyzických osôb 

(záhrady rodinných domov a záhrady 

rekreáčných domov á chát v osadách) a 

na pozemkoch vo vlastníctve právnic-

kých osôb.  

c. Obec vydáva súhlas na výrub drevín 

(okrem drevín lesných pozemkov evi-

dovaných v katastri ako lesné po-

zemky). V šúvišlošti š tým vyhľádává, 

šchváľuje á vedie evidenciu pozemkov 

vhodných na náhradnú výsadbu. 

d. Obec vyhlasuje obecné chránené úze-

mie, mení alebo zrušuje jeho ochránu.  

e. Obec je správnym orgánom pre cestnú 

zeleň ná území obce4; obec tiež vyko-

náva správu a údržbu miestnych komu-

nikácií, má pôšobnošť špeciálneho štá-

vebného úradu pre miestne komuniká-

cie a účelové komunikácie a vykonáva 

štátny odborný dohľád nád mieštnymi 

komunikáciami a účelovými komuniká-

ciami.  

f. Obec vykonává štátny vodoochranný 

dozor pre zeleň pobrežných pozemkov 

drobných vodných tokov na území 

obce5, vrátáne potoká Nešlušánká, pre-

jednáva priestupky na úseku ochrany 

vôd a ukladá pokuty. V rámci pôsob-

nošti štátnej vodnej šprávy tiež rozho-

duje pri pochybnostiach o určení hrá-

nice pobrežných pozemkov drobných 

vodných tokoch a náriádením určuje 

ich inundáčné územie. 

                                                      
4 § 14 zákona č. 135/1961 Zb. – cestný zákon 

g. Obec ako orgán ochrany prírody vydáva 

stanoviská k vydaniu územného roz-

hodnutia, stavebného povolenia na 

stavbu alebo zmenu stavby, povolenia 

terénnych úpráv (ák šá nevyžáduje štá-

vebné povolenie), rozhodnutia o zmene 

v užívání štávby, rozhodnutiá o odstrá-

není stavby a rozhodnutia o dodátoč-

nom povolení štávby podľá zákoná č. 

50/1976 Zb. – stavebný zákon a v sú-

lade s platným Územným plánom obce. 

h. Obce kontroluje výkon prác a činnoští 

správcov zelene na plochách verejnej 

zelene a zelene na verejných priestran-

stvách, ktorým bolá táto činnošť zve-

rená. 

i. Obec šprávuje á účelne vynákládá fi-

nánčné proštriedky zíškáné zá ná-

hradnú výsadbu a výnosy z pokút na 

ochránu á zveľáďovánie zelene v šúláde 

s Dokumentom starostlivosti o dreviny. 

Obec šprávuje á účelne vynákládá fi-

nánčné proštriedky zíškáné od štátu ná 

ochranu prírody v chránených úze-

miach á finánčné náhrády zíškáné od 

štátu zá ochránné obmedzeniá. 

j. Obec na úseku ochrany prírody a kra-

jiny spolupracuje s ďálšími orgánmi 

ochrany prírody a krajiny, štátnej 

správy, samosprávami okolitých obcí, 

neziskovými organizáciami a občián-

škymi združeniámi, právnickými oso-

bami, správcami plôch zelene a obyva-

teľmi obce. 

Základné pojmy 

(1) (Miestny) územný systém ekologickej 

stability je táká celoprieštorová štruktúrá 

navzájom prepojených ekosystémov, ich 

zložiek á prvkov, ktorá zábezpečuje roz-

mánitošť podmienok á foriem životá v krá-

jine. Základ tohto systému predstavujú bi-

ocentrá, biokoridory á interákčné prvky 

miestneho významu s možnými väzbámi 

5 § 63 zákona č. 364/2004 Z. z. – vodný zákon 
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na prvky na nadregionálneho, regionál-

neho významu a prípadne miestneho vý-

znamu. Vytváránie á udržiávánie územ-

ného systému ekologickej stability je ve-

rejným záujmom. 

(2) Ekosystém je sústava živých a neživých 

zložiek životného prostredia, ktoré sú medzi 

sebou spojené prostredníctvom výmeny lá-

tok, toku energie a prenosu informácii. 

(3) Zložkami ekosystémov sú horniny a ne-

rášty, reliéf, pôdá, vodá, ovzdušie, ráštlin-

štvo, živočíšštvo á ántropické objekty á 

látky; zložky šá škládájú z prvkov ekošys-

témov, ktorými sú najmä jedince druhov 

ráštlín, živočíchov, neráštov á škámenelín, 

ich čášti á vývinové štádiá, tváry reliéfu, 

pôdne typy, vodné toky, pramene, formy 

ošídleniá á využitiá krájiny. 

(4) Významným krajinný prvkom je taká 

čášť územiá, ktorá utvára charakteristický 

vzhľád krájiny álebo prišpievá k jej ekolo-

gickej štábilite, nájmä leš, rášeliniško, bre-

hový porášt, mokráď, rieká, tiešňává, park, 

aleja. Dominantnými a relatívne samostat-

nými krajinnými prvkami obce sú najmä 

lesné porasty, lúky a potok Nešlušánká. 

(5) Biocentrum je ekosystém alebo skupina 

ekosystémov, ktorá vytvára trvalé pod-

mienky ná rozmnožovánie, úkryt á výživu 

živých orgánizmov á ná záchovánie á pri-

rodzený vývoj ich špoločenštiev. 

(6) Biokoridor je priestorovo prepojený sú-

bor ekosystémov, ktorý spája biocentrá 

a umožňuje migráciu á výmenu genetic-

kých informácií živých orgánizmov á ich 

špoločenštiev, ná ktorý prieštorovo nád-

väzujú interákčné prvky. Interakčným prv-

kom šá rozumie určitý ekošyštém, jeho pr-

vok alebo skupina ekosystémov, najmä tr-

valá trávná plochá, močiár, porášt, jázero, 

prepojený na biocentrá a biokoridory, 

ktorý zábezpečuje ich priáznivé pôšobenie 

ná okolité čášti krájiny pozmenenej álebo 

nárušenej človekom; mokraďou je územie 

š močiármi, šlátinámi álebo rášeliniškámi, 

vlhká lúka, prírodná tečúcá vodá á prí-

rodná stojatá voda vrátane vodného toku 

a vodnej plochy s rybníkmi a vodnými ná-

držámi, 

(7) Zeleň je neoddeliteľnou šúčášťou prírody 

a krajiny a rozumejú šá ňou všetky vývi-

nové štádiá drevín á bylín, ráštúcich jed-

notlivo alebo v skupinách, nezávisle od 

toho, kde sa na území obce nachádzajú a 

kto je ich vlastník, správca, nájomca alebo 

užíváteľ. Zeleň šá môže náchádzáť ná po-

ľnohošpodárškej pôde, nepoľnohošpodár-

skych pozemkoch alebo ostatných plo-

chách (viď. ustanovenia odsekov 16, 17 

a 18 tohto článku). 

(8) Prvkami zelene sú štrom, ker, záhon, živý 

plot, trávnik, skupina krov a stromov alebo 

aleja stromov, pestovaných na plochách 

zelene, v nádobách alebo záhradných kon-

tajneroch. Voľne rastúcou rastlinou je jedi-

nec rastlinného druhu alebo druhu húb, 

ktorého populáciá šá udržuje šámovoľne, 

á to i v prípáde jeho držby álebo peštová-

nia mimo jeho prirodzeného výskytu v bi-

otopoch, 

(9) Systém zelene obce vytvára jednotný, ne-

deliteľný orgánický celok a rozumie sa ním 

uprávená prírodná zložká životného pro-

štrediá, ušporiádáná podľá zášád šádov-

níckej a záhradnej eštetiky do viácúčelovej 

kompozície. Do systému zelene obce pat-

ria aj neudržiáváné, zanedbané pozemky 

álebo ich čášti; jedná sa o ruderálnu zeleň.  

(10) Ruderálne porasty (zeleň) šú šámovoľne 

vzniknuté porasty rastlín na pozemkoch s 

neupraveným alebo upraveným terénom, 

ktoré nie šú udržiáváné. Na takýchto plo-

chách dochádza k premnoženiu a rozširo-

vaniu kliešťov (Ixodes ricinus) a slimákov 

(Arion lusitanicus) a k zvýšenému výškytu 

plesní a húb, ktorých spóry alebo výtrusy 

májú negátívny vplyv ná ľudšké zdrávie. 
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Ruderálne porášty šú tiež zdrojom álergé-

nov (exodentné antigény), ktoré vyvolá-

vajú u vnímavých jedincov patologickú 

imunitnú reakciu (alergiu) a sprievodné 

zápaly rôzneho typu s negatívnymi 

vplyvmi na ľudšký orgánizmuš a chro-

nické ochorenia. 

(11) Obnovou (revitalizácia) sa v tomto naria-

dení rozumie súbor činnoští vedúcich k 

obnoveniu alebo k náprave prirodzených 

funkcií človekom poškodených ekosysté-

mov, špoločenštiev, krajinných prvkov 

ápod. Cieľom je najmä zvýšenie estetickej 

hodnoty krajiny. Častým prípadom revita-

lizácie je náprává režimu vodného toku 

alebo častí jeho povodia. Revitalizáciou je 

tiež odstránenie príčin degradácie pro-

stredia, odštráňovanie nevhodnej vegetá-

cie či došádenie pôvodnej vegetácie, prí-

padne návrat pôvodného typu obhospoda-

rovania. 

(12) Krajinná zeleň je prevážne voľne ráštúcá 

zeleň prírodného chárákteru (okrem 

plôch lesných porastov) bez výrazných sa-

dovníckych alebo záhradníckych úprav. 

Jedná sa o plochy pozemkov prevážne 

mimo zastavané územie obce, vedené 

k kátáštri nehnuteľnoští zvyčájne ako 

orná pôda alebo trvalé trávne porasty. Ak 

tieto pozemky nie sú riadne udržiáváné 

ich vlastníkmi, správcami, nájomcami 

álebo užíváteľmi, spôsobujú vznik a šíre-

nie ruderálnych porastov. 

(13) Verejná zeleň je tvorená verejne prístup-

nými plochami zelene, ktoré sú v majetku, 

správe álebo užívání obce a sú určené na 

verejné užívánie. Jedná sa najmä o par-

kové úpravy verejných priestranstiev, 

cestnú zeleň pri cestných komunikáciách a 

uličné štromorádiá, zeleň na pozemkoch 

priľáhlých drobným vodným tokom, ak 

tieto pozemky sú v majetku, správe alebo 

                                                      
6 Príloha č. 1 a 2 k vyhláške č. 461/2009 Z. z. 

užívání obce a lúky a lesy rekreáčnej po-

vahy. Verejná zeleň šá náchádzá prevážne 

v zastavanej čášti územia obce vymedze-

nom platným Územným plánom obce. 

(14) Súkromnú zeleň tvoria plochy zelene na 

pozemkoch vo vlastníctve fyzických osôb 

alebo právnických osôb. Jedná sa najmä o 

záhrady rodinných domov, zeleň okolia 

obytných domov, reštáuráčných a podob-

ných zariadení a súkromných pozemkov 

priľáhlých drobným vodným tokom, ná 

ktorých je zeleň. 

(15) Zeleň verejno-súkromného záujmu je 

zeleň náchádzájúcá šá pozemkoch v súk-

romnom vlastníctve fyzických alebo práv-

nických ošôb, pričom tieto sú verejne do-

stupné alebo zeleň sa nachádza na pozem-

koch vo vláštníctve, špráve álebo užívání 

obce (verejné priestranstvá ap.), pričom 

vláštníci priľáhlých pozemkov májú záu-

jem o udržiávánie eštetickej álebo ekolo-

gickej funkcie zelene. Pátrí šem áj zeleň 

cirkevných areálov a ceštná zeleň (bližšie 

viď. článok 3). 

(16) Poľnohospodárska pôda, na ktorej sa 

nachádza zeleň, sa člení na tieto DRUHY 

POZEMKOV6: 

a. ZÁHRADY: (i) pozemky spravidla oplo-

tené, na ktorých sa trvale á prevážne 

pestuje zelenina, kvety a iné záhradné 

plodiny, spravidla pre vlastnú potrebu 

á bez určených oševných poštupov áko 

poľné plodiny, (ii) pozemky vysadené 

ovocnými štromámi álebo krovinámi áž 

do výmery 0,25 ha (pozemky spravidla 

tvoria celok s obytnými a hospodár-

skymi budovami) alebo (iii) pozemky do 

výmery 0,25 ha využívané na pareniská, 

skleníky a japany. 

b. ORNÁ PÔDA: (i) pozemky, na ktorých sa 

pestujú obilniny, okopaniny, krmoviny, 
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technické plodiny, zelenina a iné zá-

hradné plodiny, a to spravidla v urče-

ných osevných postupoch, (ii) pozemky 

dočášne zátrávnené álebo využíváné ná 

peštovánie viácročných krmovín alebo 

(iii) pareniská, skleníky a japany, ak sú 

zriadené na ornej pôde. 

c. TRVALÉ TRÁVNE PORASTY: (i) po-

zemky trvale porastené trávami, pri 

ktorých hlávným výťážkom je šeno 

(trává), áj keď šá náhodne špášájú, (ii) 

pozemky porastené trávami, ktoré sú 

určené ná trválé špášánie, áj keď šá ná-

hodne kosia alebo (iii) pozemky využí-

vané ako pastva (druh pozemku - trvalé 

trávne porasty - šá nemení, áj keď šá ná 

zúrodnenie dočášne orú, nájdlhšie všák 

ná obdobie štyroch rokov). 

(17) Nepoľnohospodárske pozemky7, na 

ktorých šá môže náchádzáť zeleň tvoria: 

a. ZASTAVANÉ PLOCHY A NÁDVORIA: po-

zemky, na ktorých sú postavené stavby 

(okrem skleníkov a japanov), nádvoria, 

ktoré patria k obytným, hospodárskym 

alebo k priemyselným stavbám, cestné 

komunikácie. 

b. VODNÉ PLOCHY: rybníky alebo potoky 

s chovom rýb alebo rybníky a potoky, 

ktoré nešlúžiá álebo nie šú určené ná 

chov rýb a močiáre; zeleň šá náchádzá 

spravidla na brehoch, resp. pobrežných 

pozemkoch vodných plôch alebo tokov. 

(18) Ostatné plochy8, na ktorých sa spravidla 

náchádzá zeleň sú najmä pozemky určené 

(i) pre zdravotníctvo, telesnú výchovu a 

rekreáciu (ihrišká, cvičišká), ďálej rekre-

áčné plochy pri chátách á hoteloch (plochy 

šlúžiáce ná rôzne loptové hry á pod.), (ii) 

ako parky, verejné alebo súkromné okrasné 

záhrady, (iii) ako skladiskové a dielenské 

                                                      
7 Príloha č. 1 a 2 k vyhláške č. 461/2009 Z. z. 
8 Príloha č. 1 a 2 k vyhláške č. 461/2009 Z. z. 

priestory (najmä pozemky, ktoré nie sú oplo-

tené alebo obstavané budovami s nimi hospo-

dársky súvisiacimi, ďalej stavebné miesta, ak 

v súčasnosti slúžia na iné účely a nedajú sa 

poľnohospodársky využiť), (iv) ako cintorín, 

(v) ako pozemky, ktoré nemožno poľnohos-

podársky obrábať, ako sú rokliny, výmole, 

vysoké medze s krovinami alebo s kamením, 

ochranné hrádze, bermy9 pri regulovaných 

vodných tokoch a pozemky, ktoré neposky-

tujú trvalý úžitok z iných dôvodov, napríklad 

plochy zarastené krovinami alebo zanesené 

štrkom alebo kamením alebo slatiny, t. j. plo-

chy zamokrené alebo porastené rašelinovým 

machom, málo únosné. 

(19) Správcom zelene je káždá fyzická osoba 

alebo právnická osoba, ktorá má vo vlast-

níctve, správe, nájme álebo užívání po-

zemky s plochami zelene.  

(20) Správa zelene je šúbor činnoští zabezpe-

čujúcich údržbu, ochránu á zveľáďovánie 

plôch pozemkov, na ktorých je zeleň.  

(21) Ochrana zelene je komplexná činnošť 

cielená na udržánie á zveľáďovánie ešte-

tických a ekologických funkcií zelene a na 

predchádzanie a obmedzovanie zásahov, 

ktoré ohrozujú, poškodzujú álebo ničiá 

stav a podmienky rastu a vývoja zelene. 

(22) Údržba zelene je cieľávedomá činnošť zá-

meráná ná udržánie á zlepšenie kválity ze-

lene. Podľá chárákteru je údržbá (i) prie-

bežná, celoročná á (ii) cyklická s vykona-

ním zásahu do porastov raz za čášový 

úsek.  

(23) Úprava zelene znáčí úpravu plôch zelene 

spôsobom (i) sadovníckym - plochy upra-

vované na výšku max. 25 cm bylinného po-

rastu alebo (ii) krajinárskym - plochy 

upravované na výšku max. 50 cm bylin-

ného porastu.   

9 Úzka terasa pozdĺž brehu vodnej plochy, ktorá spevňuje 
hrádzu a zabraňuje jej zosypaniu alebo pretrhnutiu (násyp, 
ochranný val). 
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(24) Súčasťou zelene sú doplnkové stavby a 

prvky šúvišiáce š využíváním plôch zelene, 

ako sú detské ihriská, chodníky/chod-

níčky, lávičky, odpadové koše, odvodňová-

cie rigoly alebo potrubia a prvky sadovníc-

kej a záhradnej architektúry. 

(25) Lesom sa rozumie ekosystém, ktorý tvorí 

lesný pozemok s lesným porastom a fak-

tormi jeho vzdušného proštrediá, rášt-

linné druhy, živočíšne druhy á pôda s jeho 

hydrogeologickým a vzdušným režimom. 

(26) Obhospodarovateľom lesa je právnická 

osoba alebo fyzická osoba, ktorá hospo-

dári na lesných pozemkoch. 

(27) Trvalo udržateľným hospodárením 

v lesoch je hospodárenie v lesoch takým 

spôsobom a v takom rozsahu, aby sa za-

choválá ich biologická diverzitá, odolnošť, 

produkčná á obnovná šchopnošť, život-

nošť á šchopnošť plniť funkcie lešov. 

Druhá časť – STAROSTLIVOSŤ O 

ZELEŇ 

Správa zelene, kategórie zelene 

(1) Zeleň je zákládnou zložkou zdrávého ži-

votného prostredia a pri zakladaní verej-

nej zelene šá využívájú všetky vhodné plo-

chy obce á rešpektujú prírodné útváry vrá-

tane vodných plôch a tokov a vzrastené 

dreviny. Zeleň v obci šá člení ná verejnú 

zeleň, šúkromnú zeleň, zeleň vo verejno-

súkromnom záujme á zeleň cirkevných 

areálov.  

(2) Správu a štároštlivošť o verejnú zeleň za-

bezpečuje obec na svoje náklady pre tieto 

kategórie: 

a. Verejné parkové úpravy (okrasné zá-

hradné úpravy) a verejné priestranstvá 

(vrátáne kontájnerov šo zeleňou), na 

ktorých je zeleň. 

b. Cestná zeleň zvláštneho určeniá v ma-

jetku, špráve álebo užívání obce, ak sa 

jedná o cestnú zeleň š plochou o šírke 

viac ako 0,6 metra a o uličné štromorá-

dia (aleje).  

c. Zeleň občianskej vybavenosti a to 

prostredníctvom a na náklady správcu 

príšlušného záriádeniá; jedná šá o Dom 

opátrováteľškých šlužieb, školšký áreál 

Kutiny a áreál ZŠ-horná, areál Katolíc-

keho kultúrneho domu, areál ihriska pri 

„rádovke“, áreál futbálového ihrišká 

nad Obecným úradom a areál ihriska na 

vyšnom konci obce. 

d. Zeleň kultových zariadení, ktorými sú 

areál cintorína a Domu smútku a to pro-

stredníctvom a na náklady správcu 

týchto zariadení. 

e. Zeleň pozemkov priľahlých drob-

ným vodným tokom, vrátane potoka 

Nešlušánká (pobrežná zeleň), ak tieto 

sú v majetku, správe, nájme álebo uží-

vaní obce alebo šlúžiá verejnému účelu. 

Ochranné pásmo drobných vodných to-

kov je maximálne 5 metrov od brehovej 

čiáry. 

f. Zeleň rekreačných lesov a lúk, ak 

tieto sú v majetku, správe, nájme alebo 

užívání obce (mimo zastavané územie 

obce). 

(3) Správu á štároštlivošť o súkromnú zeleň 

vykonávajú fyzické osoby a právnické 

osoby, ktoré majú pozemky, na ktorých je 

zeleň vo švojom vlastníctve, správe, nájme 

álebo užívání ná švoje náklády. Jedná sa 

najmä o záhrady pri rodinných domoch, 

vrátane záhrád rekreáčných osád. Do tejto 

kategórie patria aj plochy zelene na po-

brežných pozemkoch potoka Nešlušánká á 

ďálších drobných vodných tokov, ktoré sú 

vo vlastníctve, správe, nájme álebo užívání 

fyzických osôb alebo právnických osôb, 

ktoré sú povinní vláštníci pobrežných po-

zemkov udržiáváť v zmyšle § 50 zákoná č. 

364/2004 Z. z. (vodný zákon). 

(4) Správa a štároštlivošť o zeleň verejno-

súkromného záujmu vykonávajú  
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a. zeleň álebo plochy do vzdialenosti 15 

metrov od obvodových múrov byto-

vého domu – vlastníci alebo nájomco-

via) bytov álebo bytové špoločenštvo, 

ak je zriadené, bez ohľádu ná vláštníc-

tvo pozemku, ná ktorom šá zeleň náchá-

dza. 

b. Zeleň álebo plochy zelene š šírkou má-

ximálne 0,6 metra v okolí cestných ko-

munikácií (ceštná zeleň), ak tieto plo-

chy sú priľáhlé šúkromným pozemkom 

fyzických osôb alebo právnických osôb 

– vlastníci, správcovia, nájomcovia 

álebo užíváteliá priľáhlých šúkromných 

pozemkov.  

(5) Správu a štároštlivošť o zeleň cirkevných 

areálov zábezpečuje 

a. areál R-K kostola sv. Jána Nepomuc-

kého – obec vo verejnom záujme na zá-

klade písomnej dohody o verejno-súk-

romnom partnerstve. 

b. Káplnky á kríže – vlastník pozemku, na 

ktorom šá pámätihodnošť náchádzá; ák 

je vlastník pozemku neznámy a činnošti 

nemožno zábezpečiť dobrovoľníckym 

spôsobom, správu a staroštlivošť pre-

berá na svoje náklady obec. 

Základné povinnosti vlastníkov, správ-

cov, nájomcov alebo užívateľov pozem-

kov so zeleňou 

(1) Káždý vlastník, správca, nájomca alebo 

užíváteľ pozemku šo zeleňou je povinný 

konať ako riadny hospodár a štáráť šá 

o zeleň á s ňou šúvišiáce prvky v súlade so 

zákonom č. 543/2002 Z. z. o ochrane prí-

rody a krajiny, s Vyhláškou Ministerstva 

životného proštrediá SR č. 24/2003 Z. z., 

ktorou šá vykonává zákon č. 543/2002 Z. 

z. a v šúláde šo zákonom č. 220/2004 Z. z. 

o ochrane a využívání poľnohošpodárškej 

pôdy. Zá tým účelom je povinný najmä: 

a. Vykonáváť ágrotechnické opátreniá zá-

merané na ochranu a zachovanie kvali-

tatívnych vlastností a funkcií pôdy a na 

ochránu pred jej poškodením. 

b. Zábezpečiť táké využívanie pôdy, aby 

nebola ohrozená ekologická stabilita 

územia a bola zachovaná funkčná špä-

tošť prírodných procešov v krajinnom 

prostredí. 

c. Predchádzať výskytu a šíreniu burín 

a porastov náletových drevín na neob-

rábaných pozemkoch a odštráňováť in-

vázne druhy ráštlín, určené prílohou č. 

2 Vyhlášky Miništerštvá ŽP SR č. 

24/2003 Z. z. a o pozemok sa staráť tak, 

aby zabránil ich opätovnému šíreniu. 

d. Poľnohošpodáršku pôdu (záhrady, 

ornú pôdu a trvalé trávne porasty) vyu-

žíváť podľá zášád trválo udržáteľného 

spôsobu hospodárenia tak, aby bola za-

bezpečená jej ochráná á zachovaná bio-

logická rozmánitošť, úrodnošť, schop-

nošť obnovy á šchopnošť plniť všetky 

environmentálne funkcie. Zá tým úče-

lom je povinný vykonáváť opátreniá, 

ktoré bránia degradácii pôdy, tzn. fyzi-

kálnemu, chemickému a biologickému 

poškodeniu álebo znehodnoteniu pôdy 

vodnou a veternou eróziou, zhutnením, 

kontamináciou rizikovými látkami, 

škodlivými ráštlinnými álebo živočíš-

nymi organizmami alebo mikroorganiz-

mami, znižovániu obsahu humusu 

v pôde, obmedzovaniu tvorby mikro-

biálnej biomasy a neprirodzenému zní-

ženiu biologickej áktivity v pôde. 

e. Umožniť orgánu ochrany prírody alebo 

ním poverenej ošobe vštupováť ná po-

zemok šo zeleňou š cieľom plniť povin-

nosti vyplývajúce zo zákona o ochrane 

prírody a krajiny á z ďálších predpišov 

na danom úseku. 

f. Strpieť vykonanie nevyhnutných opat-

rení orgánom ochrany prírody alebo 

ním poverenou ošobou ná účel zábrá-

neniá závážnému poškodeniu álebo 

zničeniu ekošyštému, jeho zložky álebo 

prvku. 
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g. Ušporiádáť á zošúládiť druh pozemku 

s jeho evidenciou v kátáštri nehnuteľ-

noští podľá tretej álebo štvrtej čášti zá-

koná č. 220/2004 Z. z. o ochráne poľno-

hospodárskej pôdy. 

Zásady starostlivosti o zeleň 

(1) Starostlivosť o trávnik a jeho udržiava-

nie predstavuje najmä odštráňovánie ne-

čištôt álebo odpadu a vyhrabávanie, pre-

vzdušňovánie (vertikutácia), hnojenie, 

vápnenie a kosenie. V záštávánej čášti 

obce šá odporúčá vykonáváť vo vegetáč-

nom období košenie úžitkového álebo 

okrasného trávnika spravidla v intervale 1 

krát zá týždeň v závišlošti od ročného ob-

dobia a strednodobého vývoja zrážkovej 

činnošti.  

a. Záväzný interval kosenia pozemkov 

s trávnym porastom v záštávánej čášti 

obce, pozemkov s trávnatým porastom 

bezproštredne priľáhlých záštávánému 

územiu obce a pozemkov v záhradách 

rekreáčných ošád je minimálne 5 krát 

zá vegetáčné obdobie. Pri určení inter-

valu kosenia pozemkov podľá tohto 

ustanovenia je rozhodujúcim kritériom 

sadovnícka úprává podľá článku zá-

kladné pojmy ods. 23 v tom zmysle, aby 

nedochádzalo k výsevu tráv a výskytu 

alergénov, tzn. maximálna výšká po-

rastu travín pred kosením je 25 cm. 

b. Záväzný interval kosenia pozemkov 

s trávnym porastom v nezastavanej 

čášti územiá obce (okrem záhrad v rek-

reáčných ošádách a pozemkov bezpro-

stredne susediacich so zastavaným 

územím obce) je minimálne 2 krát za 

vegetáčné obdobie, šprávidlá v mesia-

coch máj a september. Pri určení inter-

válu košeniá pozemkov podľá tohto 

ustanovenia je rozhodujúcim kritériom 

krajinárska úprává podľá článku zá-

kladné pojmy ods. 23 v tom zmysle, aby 

sa obmedzil výsev tráv/burín a výskyt 

alergénov, tzn. máx. výšká poráštu trá-

vín pred kosením je 50 cm. 

(2) Starostlivosť o dreviny a ich udržiávánie 

pozostáva najmä z kyprenia pôdy okolo 

drevín, hnojenie, odburiňovánie á prí-

padné polievánie. Ďálej je to vytváranie 

vhodného priestoru pre rast drevín a mul-

čovánie okolo drevín, odborne vykoná-

vaný a cielený rez drevín, odštráňovánie 

odumretých čáští, ktoré ohrozujú štábilitu 

stromov a ich okolie, vykonávanie nevy-

hnutných mechanických alebo biologic-

kých opátrení proti škodcom, včášné ošet-

renie poranenia drevín a prípadné vápne-

nie. 

a. Rez živých konárov lištnátých drevín 

s priemerom viac ako 5 cm sa vykonáva 

vo vegetáčnom období, tzn. od 1. apríla 

do 30. septembra, s výnimkou obdobia 

tvorby lištov. Mimo vegetáčného obdo-

biá je rez možný u produkčných ovoc-

ných drevín a v prípadoch bezprostred-

ného ohrozeniá zdráviá álebo životá 

človeká, alebo bezprostrednej hrozbe 

vzniku znáčnej škody (minimálne 

26.600,- EUR). 

b. Pri poškodení álebo výškyte nákázy 

dreviny chorobámi môže obec uložiť 

vlastníkovi, správcovi alebo užíváteľovi 

pozemku vykonáť nevyhnutné opátre-

niá ná jej ozdrávenie álebo rozhodnúť o 

jej vyrúbaní. 

c. Vlastník, správca, nájomca álebo užívá-

teľ pozemku je povinný zábezpečiť od-

stránenie konárov drevín (stromov 

a krov), ktoré zasahujú do prejazdného 

profilu cestnej komunikácie, do chodní-

kov a verejných priestranstiev alebo za-

krývájú doprávné znáčenie.  

d. Pri výšádbe drevín šá odporúčá dodr-

žiáváť vzdiálenošť nájmenej predpo-

kladaného polomeru koruny dospelého 

stromu alebo kra od hraníc susedných 

pozemkov, ak tieto sú vo vlastníctve 

inej osoby alebo susedia s verejným 

priestranstvom. 
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(3) Výrub drevín (stromov a krovitých po-

rastov) sa vykonáva v zmyšle zákoná č. 

543/2002 Z. z. na základe rozhodnutia vy-

dáného obcou. Podrobnošti povoľovániá 

výrubu drevín určuje šmernicá Obecného 

úradu. Súhlas na výrub sa nevyžaduje 

v týchto prípadoch: 

a. Pre stromy s obvodom do 40 cm, mera-

ným vo výške 130 cm nád zemou álebo 

súvislé krovité porasty s výmerou do 10 

m2 v zastavanom území obce a súvislé 

krovité porasty do 20 m2 mimo zastava-

ného územia. Ustanovenie sa nepoužije 

v prípade, ak drevina rastie na cintoríne 

álebo áko šúčášť verejnej zelene. 

b. Pre stromy s obvodom do 80 cm, mera-

ným vo výške 130 cm nád zemou, ktoré 

rastú na pozemkoch vedených v katas-

tri nehnuteľnoští áko záhrády a v zá-

hradkárskych alebo rekreáčných osa-

dách. 

c. Pri obnove produkčných ovocných dre-

vín ná účely výšádby nových ovocných 

drevín, ák šá ich výšádbá uškutoční naj-

neskôr do 18 mešiácov odo dňá výrubu. 

d. Pri bezprostrednom ohrození zdravia 

álebo životá človeká, alebo pri bezpro-

strednej hrozbe vzniku znáčnej škody 

na majetku (minimálne 26.600,- EUR).  

e. Ten, kto z dôvodov uvedených v tomto 

odseku pod písm. c) a d) drevinu vyrú-

bál, je povinný túto škutočnošť pí-

šomne oznámiť obci á zároveň preuká-

záť šplnenie podmienok ná výrub dre-

vín najneskôr do piátich dní od uškutoč-

nenia výrubu. 

(4) Pokosenú trávu a iné zostatky zelene, ko-

náre z rezu kríkov alebo stromov a vyťá-

ženú drevnú hmotu po výrube drevín je 

vlastník, správca, nájomca álebo užíváteľ 

povinný odštrániť do 3 dní od vykonániá 

prác v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. 

o odpadoch a VZN o komunálnom odpade 

a drobnom stavebnom odpade v platnom 

znení, ak to poveternostné podmienky 

a stav povrchu dotknutého pozemku 

umožňuje.  

(5) Pokosená tráva, rozdrvené konáre drevín 

a ďálší biologicky rozložiteľný komunálny 

odpad sa zhodnocuje kompostovaním na 

pozemku, na ktorom vznikli; toto neplatí 

pre verejnú zeleň á verejné priestranstvá 

podľá článku základné pojmy ods. 13. 

Kompostovaním sa všeobecne rozumie 

spôsob stabilizácie organického odpadu 

a ďálších podobných odpadov bez zložiek 

kontáminováných nebezpečných máteriá-

lov s použitím k tomu určených zariadení 

(kompostérov) a človekom riádených po-

stupov a aeróbnych a mikrobiálnych pro-

cesov, ktorých produkt (kompost, humus, 

organické hnojivo) šá nášledne využívá na 

zlepšovánie álebo obnovu pôdnej štruk-

túry a výživu rastlín (zelene). 

(6) Kompostéry je možné umieštňováť nájme-

nej 5 metrov od hranice pozemku, ak tento 

susedí s verejným priestranstvom alebo 

pozemnou komunikáciou; ak pozemok su-

sedí s pozemkom alebo obytnou budovou 

(rodinným domom) inej fyzickej osoby 

alebo právnickej osoby je minimálna 

vzdiálenošť od hránice pozemku 2,5 metra 

alebo 5 metrov od obytnej budovy. 

(7) Je zakázané ponecháváť alebo ukládáť 

trávu, konáre a iný biologicky rozložiteľný 

komunálny odpad na brehoch drobných 

vodných tokov, vrátane potoka Neslu-

šánká, vhadzováť do koryta vodného toku 

álebo umieštňováť do voľnej prírody. 

Užívanie verejnej zelene, rámcové pra-

vidlá pri jej zakladaní 

(1) Povinnosťou každého je na verejných 

priestranstvách a plochách s verejnou ze-

leňou udržiáváť čištotu á poriádok, nezne-

čišťováť zeleň, neodhádzováť ákýkoľvek 

odpád, ohorky z cigáriet, šmeti, neznečiš-

ťováť močom, exkrementmi ap. a vyvaro-
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váť šá všetkého, čo by ohrozilo álebo náru-

šilo poslanie a účel, ktorému má verejná 

zeleň šlúžiť.  

(2) Na plochách verejnej zelene je zakázané 

najmä:  

a. trháť kvety á ráštliny, lámáť á orezáváť 

štromy, kry á ich vetvy, inák poškodzo-

váť zeleň vrátáne poškodzovániá pôd-

neho krytu; zá poškodzovánie štromov 

šá povážuje áj neodborný álebo ne-

oprávnený zásah spojený s tvarovaním 

koruny;  

b. švojvoľne vyšádzáť álebo prešádzáť 

stromy, kry a iný rastlinný materiál;  

c. užíváť trávnáté plochy ná jazdu, zasta-

venie a státie (parkovanie) motorových 

a nemotorových vozidiel (toto neplatí 

pre vozidlá šádovníckej údržby a vo-

zidlá zvláštneho určeniá);  

d. umieštňováť predájné štánky, pojázdné 

máringotky, informáčné á propágáčné 

tabule mimo vyhradených plôch bez 

súhlasu obecného úradu;  

e. vyhŕňáť posypový materiál z cestných 

komunikácií na trávnaté plochy;  

f. odkladáť rozličný odpád á vytváráť 

skládky komunálneho odpadu, staveb-

ného alebo iného materiálu.  

(3) Káždý kto ziští činnošti zákázáné v tomto 

článku á súvisiace poškodzovánie májetku 

obce, ktorým je verejná zeleň, je povinný 

túto škutočnošť oznámiť do podáteľne 

Obecného úradu alebo niektorému z ve-

rejných činiteľov obce, tzn. štároštke, poš-

lancom, členovi niektorej z komisií obec-

ného záštupiteľštvá álebo hlávnej kontro-

lórke obce. 

(4) Zákládánie, štároštlivošť á obnovu zelene 

na verejných priestranstvách, ktoré sú vo 

                                                      
10 Biotop tvoria (všeobecne) maloplošne rozšírené spoločen-
stvá vápencových pramenísk so zásaditou a chladnou vodou 
bohatou na kyslík a rozpustené katióny vápnika, ktoré sa vy-
zrážajú a usádzajú v palístkoch machov a na stielkach peče-
ňoviek. Spoločenstvá sa vyvíjajú v rýchlo tečúcich pramenis-
kových vodách na vápencoch, ale aj na kremencoch. Ak voda 

vlastníctve, správe, nájme álebo užívání 

obce, vykonávajú odborné právne sub-

jekty poverené alebo zriadené obcou.  

(5) Výber plôch ná záloženie verejnej zelene je 

šúčášťou šprácovániá príšlušného druhu 

územno-plánovacej dokumentácie alebo 

územno-plánovacieho podkladu, ktorému 

predchádza inventarizácia a evidencia po-

zemkov obce vhodných na náhradnú vý-

šádbu v zmyšle § 48 zákoná č. 543/2002 Z. 

z.  

(6) Ná záloženie novej plochy verejnej zelene, 

obnovu existujúcej zostatkovej nezastava-

nej plochy alebo plochy ruderálnej zelene, 

muší byť vyprácovaná projektová doku-

mentáciá v zmyšle príšlušných uštánovení 

štávebného zákoná. Projekt už v štádiu zá-

meru šchváľuje obecné záštupiteľštvo ná 

návrh príšlušných komišií záštupiteľštvá.  

(7) Výšká vyšádzáných štromov na plochách 

verejnej zelene je minimálne 220 cm. Vy-

sadené stromy sa chránia k tomu urče-

nými chráničkámi nájmenej 7 rokov. 

Tretia časť: CHRÁNENÉ ÚZEMIA 

A KRAJINNÉ PRVKY 

Starostlivosť o chránené územia 

(1)  V obci sa nachádzajú tieto významné 

alebo potenciálne významné chránené 

územia (krajinné prvky): 

a. Nesluššké penovcové prámene10, zva-

žováná lokalita európskeho významu 

SKUEV 0646 bez bližšieho vymedzeniá 

rozlohy areálu s predpokladaným 4. 

štupňom ochrány podľá § 15 zákoná č.  

543/2002 Z. z. Táto lokálitá vyžáduje 

obnovu. 

obsahuje dostatočné množstvo katiónov vápnika, jej pH do-
sahuje až hodnotu 8. Biotop sa viaže na penovce a travertí-
nové kopy vo vápencových predhoriach Karpát, pozdĺž bra-
diel vo flyšovom pásme vonkajších Karpát a v subalpínskych 
a alpínskych polohách na mylonitové zóny Tatier. Prameni-
ská v nižších polohách sú väčšinou lesné, čo sa odráža na od-
lišnom floristickom zložení. 
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b. Lipa veľkolištá (Tilia platyphyllos Scop.) 

v ošáde Šindelná, párcelá č. C-KN 4162 

s výmerou 648 m2, ktorá je vedená ako 

záhrádá ná LV č. 738. chránený strom 

má pášmo ochrány II. štupňá o polo-

mere 10 m podľá § 13 zákoná č. 

543/2002 Z. z.; lipa má obvod kmeňá 

440 cm, výšku 20 m, priemer koruny 18 

m a vek 350 rokov. 

(2) Stároštlivošť o chránené územia a opatre-

nia ekologickej stability a biodiverzity kra-

jinného prvku obec určí programami sta-

rostlivosti alebo obnovy v spolupráci 

s Krájškým úrádom ŽP v Žiline, CHKO Ky-

suce v Čádci, rešp. Štátnou ochránou prí-

rody (Natura 2000). 

Starostlivosť o biocentrá a biokoridory 

(1) Na území obce sa nachádzajú tieto biocen-

trá a biokoridory nadregionálneho, regio-

nálneho a  miestneho významu: 

a. Regionálne biocentrum RBc 12 v ob-

lasti Chotárny kopec – osada Petránky 

b. Regionálne biocentrum RBc13 v oblasti 

Škorčá – Tábor 

c. Genofondové lokality regionálneho vý-

znamu sú 

i. KM 2 – Škorvánovci (pôvodný ná-

zov Jurdovci), 

ii. KM 3 – Žárnovká (záver potoká), 

iii. KM 5 – Kubalovce, 

iv. KM 8 – Majer (na hranici k. ú. 

obce), 

v. KM 9 – Jánáčovci, 

vi. KM 10 – Červené – lúky,  

vii. KM 11 – Červené – slatina s pe-

novcovým prameniskom v les-

nom poraste, 

viii. KM 13 – Párišovšký potok, 

ix. KM 14 – Štrbove lúky (ná hránici 

k. ú.),  

x. KM 17 – Rudinský potok (na hra-

nici k. ú.), 

                                                      
11 Ochranné lesy charakterizuje § 13 zákona o lesoch, lesy 
osobitného určenia § 14 zákona o lesoch. 

xi. KM 18 – Dubská hora, 

xii. KM 19 – Suľkovšký potok (ná hrá-

nici k. ú.). 

d. Miestne genofondové lokality sú 

i. GL 1 – Chovancovce (floristická 

a zoologická), 

ii. GL 2 – Lyžiáršký vlek (florištická), 

iii. GL 3 – Nád Jánáčovcámi (floriš-

tická a zoologická), 

iv. GL 4 – Pasienky pri osadách On-

druškovce á Kantorovce, 

v. GL 5 – Slatinné prameniská 

v osade Hutyrovce, 

vi. GL 6 – Slatinné prameniská Pod 

zjazdovkou, 

vii. GL 7 – Mokráde Kočí zámok. 

e. Štyri prámene minerálnej vody sírovo-

díkového typu s klasickým vajcovým 

zápachom bez zábezpečenej ochrány 

a bližšieho určeniá miesta a rozlohy 

chráneného areálu. 

(2) Stároštlivošť o biocentrá a biokoridory 

a opatrenia ekologickej stability a biodi-

verzity prvkov uvedených v ods. 1 obec 

určí programami starostlivosti alebo ob-

novy v spolupráci s Krájškým úrádom ŽP 

v Žiline, CHKO Kysuce v Čádci, rešp. Štát-

nou ochranou prírody (Natura 2000) 

a prípadne samosprávami okolitých obcí. 

Štvrtá časť: LESY 

Význam lesov 

(1) Územie obce je dominantne lesná krajina, 

pričom lesné pozemky podľá katastra ne-

hnuteľnoští tvoria plochy o rozlohe 1.484,3 

ha, čo znáčí 58,25 % katastrálneho územia 

(0,47 há/obyváteľá). Jedná sa o hospodár-

ske lešy podľá § 15 zákoná o lesoch.11  

(2) Mimoprodukčnými funkciami lesov sú 

ekologické funkcie, ktorými sú pôdooch-

ranná, vodohospodárska a klimatická funk-

cia a špoločenšké funkcie, ktorými sú najmä 
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zdravotná, kultúrna, výchovná, rekreáčná, 

prírodoochranná a vodoochranná funkcia.  

(3) Lesy v obci vlastnia a obhospodarujú tieto 

lesné združeniá vláštníkov lešného májetku 

a obec: 

Subjekt Lesný 
pôdny 
fond 

podľa ÚPN 
obce (ha) 

Podiel 
z celku 

(%) 

- Komposesorát 493 32,6 
- Urbariát 102 6,7 
- Jastrabie 58 3,8 
- Iné súkromné 

subjekty, v 
tom Párišovká 

845 55,8 

- Obec Nešlušá 16 1,1 
Spolu 1.514 100 

Využívanie lesov verejnosťou 

(1) Každý má právo na vlastnú zodpoved-

nošť á nebezpečenštvo vštupováť ná lešné 

pozemky. 

(2) Pri využívání lešov verejnošťou je každý 

povinný chrániť á nenárušováť lešné pro-

štredie, rešpektováť prává á oprávnené 

záujmy vlastníka, správcu a obhospodaro-

váteľá lešá á pokyny obhošpodárováteľá 

lešá, člená lešnej štráže á orgánu štátnej 

správy lesného hospodárstva. 

(3) Na lesných pozemkoch je zakázané 

najmä12: 

a. vykonáváť terénne úprávy, štáváť ploty 

álebo budováť chodníky, nárúšáť 

pôdny kryt, odvážáť lešnú pôdu álebo 

hrabanku, 

b. zákládáť álebo udržiáváť otvorené 

ohne na nich alebo v ich ochrannom 

pásme13 mimo vyznáčených miešt, 

                                                      
12 § 31 zákona o lesoch. 
13 Ochranné pásmo lesa tvoria pozemky do vzdialenosti 50 
m od hranice lesného pozemku (§ 39c ods. 3 zákona č. 
50/1976 Zb. v znení zákona č. 237/2000 Z. z.). 
14 Zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a VZN o komunálnom 
odpade a drobných stavebných odpadoch v platnom znení. 

c. jázdiť álebo štáť motorovým vozidlom, 

motocyklom, škútrom, šnežným škút-

rom, motorovou trojkolkou álebo štvor-

kolkou mimo vyznáčených miešt á jáz-

diť ná bicykli álebo ná koni mimo lešnej 

cešty álebo vyznáčenej trášy; to neplátí, 

ák ide o využitie lešnej cešty podľá § 25 

zákona o lesoch (sprístupňovánie lešá 

a využívánie lešných ciešt), 

d. ťážiť štromy álebo kry, álebo odnášáť 

álebo odvážáť štromy, kry álebo ich 

čášti vrátáne drevá ležiáceho ná zemi, 

e. zákládáť škládky odpádov álebo znečiš-

ťováť lešné pozemky odpádmi,14 

f. fájčiť álebo odhádzováť horiáce alebo 

tlejúce predmety v čáše zvýšeného ne-

bezpečenštvá vzniku požiáru,15 

g. nárušováť vodný režim nájmä odvod-

ňováním pozemkov álebo úprávámi 

vodných tokov v rozpore s osobitnými 

predpismi16; toto platí aj pre obhospo-

dárováteľov lešov. 

h. voľne púšťáť pšov okrem pšov poľov-

níckych á šlužobných pri výkone povin-

ností, alebo iné domáce zvieratá, 

i. vypáľováť porášty bylín, krov álebo 

stromov.17 

Povinnosti obhospodarovateľa lesa, les-

níckotechnické meliorácie, zahrádzanie 

bystrín v lesoch 

(1) Bežným hospodárením v lesoch je taký 

spôsob vykonávania obnovy lesa, výchovy 

lešá, ťážby, preprávy drevá, špríštupňová-

nia lesa, lesníckotechnických meliorácií, 

zahrádzania bystrín a ochrany lesa, ktorý 

pri dodržání uštánovení zákoná o lesoch 

15 Zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení n. 
p.  Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 
121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii. 
16 Napríklad zákon č. 364/2004 Z. z. v znení n. p, zákon č. 
666/2004 Z. z. zákon č. 50/1976 Zb. v znení n. p. 
17 Zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení n. 
p. Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 
121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii. 
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umožňuje v šúláde š princípmi trválo udr-

žáteľného hospodárenia racionálne využí-

vánie všetkých jeho funkcií.18 

(2) Obhospodarovateľ lesa je povinný 

najmä: 

a. Obnovu lešá ná holine vykonáť nájne-

škôr do dvoch rokov od škončeniá ká-

lendárneho roka, v ktorom holina 

vznikla.19 

b. Zábezpečiť, áby šá ťážbá20 uškutočňo-

vala takým spôsobom, aby sa minimali-

zovali negatívne dôsledky na pôdu, 

vodné toky, následný lesný porast, pri-

ľáhlé štromy á kválitu ťáženého drevá. 

Nájneškôr po ukončení ťážby zábezpe-

čiť bezodkládné ošetrenie nárušenej 

lesnej pôdy, koryta vodného toku, les-

ného porastu a priľáhlých štromov tak, 

aby nedochádzalo k ich ďálšiemu po-

škodeniu.21 

(3) Obhošpodárováteľ lešá álebo nákupcá 

dreva je ďalej povinný: 

a. pri šúštreďování, prepráve á uškládňo-

vání drevá zábrániť nádmernému po-

škodzovániu pôdy, okolitých štromov, 

lesných ciest a vodných tokov; po ukon-

čení činnošti vykonáť opátreniá ná 

zmiernenie alebo odstránenie negatív-

nych dôšledkov poškodeniá á ná zábrá-

nenie ďálšieho poškodzovániá, nájmä 

vodnou eróziou.22 

b. V odôvodnených prípadoch je obhospo-

dárováteľ lešá álebo nákupcá drevá 

oprávnený použiť cudzie pozemky ná 

činnošti šúvišiáce š ťážbou á prepravou 

dreva v nevyhnutnom rozsahu, na ne-

vyhnutnú dobu a po dohode s ich vlast-

níkom o výške á o spôsobe úhrady za 

                                                      
18 § 2 písm. k) zákona o lesoch. 
19 § 20 ods. 4 zákona o lesoch. 
20 Ťažbou sa rozumie proces zahrňujúci vyznačovanie stro-
mov určených na výrub, technologickú prípravu pracoviska, 
výrub stromov a sústreďovanie dreva na odvozné miesto. 
21 § 23 ods. 3 zákona o lesoch. 
22 § 24 ods. 1 písm. a) zákona o lesoch. 
23 § 24 ods. 2 zákona o lesoch. 
24 § 24 ods. 8. 

použitie týchto pozemkov. Ák šá nedo-

siahne dohoda, o výške álebo špôšobe 

úhrády zá používánie cudzích pozem-

kov rozhoduje súd.23 

(4) Je zakázané viešť cešty, zvážnice á pribli-

žovácie linky korytámi drobných vodných 

tokov v pozdĺžnom šmere.24 

(5) Vlastníci a správcovia sú povinní lesné 

cesty25 udržiáváť v stave zodpovedajú-

com účelu, ná ktorý sú určené26 a zabezpe-

čiť funkčnošť pozdĺžnych á priečnych od-

vodňovácích záriádení. Pri vzniku mimo-

riadnych situácií v lesoch sú povinní bez-

odkládne zábezpečiť prejázdnošť lešných 

ciešt nájmä pre potreby zložiek integrová-

ného záchranného systému.27 

(6) Lesníckotechnické meliorácie sú najmä 

opatrenia na protieróznu ochranu lesných 

pozemkov a ná odštráňovánie nášledkov 

svahových zosuvov; vykonávajú sa ako 

úlohy programu starostlivosti o lesy alebo 

ák obhošpodárováteľ lešá švojou činnoš-

ťou vyvolál potrebu vykonáť tieto opatre-

nia.28 

(7) Zahrádzanie bystrín v lesoch je súbor 

biologických, technických alebo organi-

záčných opátrení v povodiach drobných 

vodných tokov zameraných na ochranu 

pred povodňámi29 a zmiernenie eróznych 

procesov. Zahrádzanie bystrín v lesoch vo 

verejnom záujme zábezpečuje šprávcá 

vodného toku.30 

(8) Súčášťou prográmu štároštlivošti o lesy31 

sú tiež prieskum a plán lesnej dopravnej 

siete, prieskum a plán zahrádzania bystrín 

v lesoch a plán lesníckotechnických melio-

rácií; týmto nie šú dotknuté konániá podľá 

25 STN 73 6108 Lesná dopravná sieť. 
26 § 3d ods. 6 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komuni-
káciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov.  
27 § 25 ods. 2 zákona o lesoch. 
28 § 26 ods. 1 písm. a) zákona o lesoch. 
29 Zákon č. 666/2004 Z. z. o ochrane pred povodňami. 
30 § 48 až 51 zákona č. 364/2004 Z. z. 
31 § 40 zákona o lesoch. 
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stavebného zákona, vodného zákona 

a cestného zákona v platnom znení. 

Piata časť: PRIESTUPKY, SANK-

CIE A KONTROLA DODRŽIAVA-

NIA NARIADENIA 

(1) Porušenie uštánovení tohto náriádeniá 

bude kvalifikované ako priestupok (zavi-

nené konanie), ak nepôjde o konanie 

opodštátňujúce uloženie pokuty podľá zá-

koná č. 543/2002 Z. z. o ochráne prírody á 

krajiny alebo iných osobitných predpisov.  

(2) Fyzickej osobe, ktorá priestupok spácha, 

možno uložiť pokutu podľá zákoná č. 

372/1990 Zb. o priestupkoch v znení ne-

škorších predpišov.  

(3) Právnickej osobe alebo fyzickej osobe –

oprávnenej na podnikanie, ktorá poruší 

uštánoveniá tohto náriádeniá, môže sta-

rostka obce uložiť pokutu do 6.638 EUR 

podľá § 27b zákoná č. 369/1990 Zb. o 

obecnom zriádení v znení neškorších 

predpisov.  

(4) Konaním o priestupku alebo šánkcii podľá 

ods. 1, 2 a 3 nie sú dotknuté konania 

oprávnených orgánov štátnej šprávy leš-

ného hospodárstva a štátneho dozoru v le-

šoch podľá zákoná č. 326/2005 Z. z. 

(5) Kontrolu dodržiávániá tohto náriádeniá 

vykonávajú: 

a. Zamestnanci obecného úradu pri vý-

kone práce vo verejnom záujme32 spô-

šobilí konáť v oblastiach starostlivosti 

o ŽP, ochrany prírody a krajiny, úseku 

odpadového hospodárstva (komunálny 

odpad), úseku vodného hospodárstva a 

verejného vodovodu, úseku cestného 

hospodárstva (miestne komunikácie 

a účelové komunikácie) a úseku staveb-

ného poriadku; 

b. Správcovia záriádení občiánškej vybá-

venosti v oblasti verejnej zelene; 

                                                      
32 Zákon č. 552/2003 Z. z. 

c. Poslanci obecného záštupiteľštvá v Ne-

šluši; 

d. Členoviá komišie PLVH a ŽP a komisie 

stavebnej a ÚP obecného záštupiteľ-

stva v Nešluši. 

Šiesta časť: ZÁVEREČNÉ USTANO-

VENIA 

(1) Návrh tohto všeobecne záväzného náriáde-

nia bol vyvesený na verejné pripomienko-

vánie dňá xx.xx.2016 á zvešený dňá 

yy.yy.2016.  

(2) Ná tomto všeobecne záväznom náriádení šá 

uzniešlo á šchválilo Obecné záštupiteľštvo v 

Nešluši dňá zz.zz.2016 uznešením č. 

.../2016.  

(3) Toto všeobecne záväzné náriádenie bolo vy-

vešené ná úrádnej tábuli obce Nešlušá dňá 

xx.xx.2016 á zvešené dňá yy.yy.2016. 

(4) Toto všeobecne záväzné náriádenie nádo-

búdá účinnošť dňá zz.zz.2016. 

 

Nešlušá, zz.zz.2016 

 

Ing. Zuzana Jancová 

starostka 
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