Obecné zastupiteľstvo v Pavlovciach nad Uhom na základe § 4 ods. 3, § 6 a § 11 ods. 4 písm.
g) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a
na základe § 69 zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny
vydáva
toto všeobecne záväzné nariadenie

O OCHRANE DREVÍN
na území obce Pavlovce nad Uhom

§1
Úvodné ustanovenia
1. Týmto všeobecne záväzným nariadením (ďalej len nariadenie) sa upravujú podrobnosti o
ochrane drevín, ktoré sú súčasťou verejnej zelene.
2. Na účely tohto nariadenia sa považuje za
a) ochranu obmedzovanie zásahov, ktoré môžu ohroziť, poškodiť alebo zničiť podmienky a
formy života, prírodné dedičstvo a vzhľad krajiny,
b) drevinu rastúcu mimo lesa (ďalej len drevina) strom alebo ker vrátane jeho koreňovej
sústavy rastúce jednotlivo alebo v skupinách mimo lesného pôdneho fondu.

§2
Rozsah pôsobnosti
1. Obec Pavlovce nad Uhom vykonáva v prvom stupni štátnu správu vo veciach ochrany drevín
v rozsahu ustanovenom týmto nariadením a zákonom č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a
krajiny.
2. Obec:
a) môže uložiť vlastníkovi (správcovi, nájomcovi) pozemku, na ktorom drevina rastie,
vykonať nevyhnutné opatrenia na jej ozdravenie alebo rozhodnúť o jej vyrúbaní podľa §
3 ods. 4,
b) dáva vyjadrenie na vydanie povolenia na výrub drevín podľa osobitných predpisov (cestný
zákon),
c) dáva súhlas na umiestnenie výsadby drevín a ich druhové zloženie za hranicami
zastavaného územia obce mimo ovocného
sadu, vinice, chmeľnice a záhrady,
d) dáva súhlas na výrub dreviny podľa § 3 ods. 5,
e) prijíma oznámenia podľa § 3 ods. 8 a 9,
f) koná podľa § 3 ods. 9,
g) vyznačuje dreviny určené na výrub podľa § 3 ods. 10,
h) v súhlase na výrub drevín ukladá vykonanie primeranej náhradnej výsadby, starostlivosti o
ňu alebo zaplatenie finančnej náhrady podľa § 4,
i) obstaráva alebo schvaľuje dokument miestneho územného systému ekologickej stability a
dokument starostlivosti o dreviny,
j) vykonáva štátny dozor vo veciach, v ktorých vykonáva štátnu správu v rozsahu
ustanovenom týmto nariadením a zákonom o ochrane prírody,
k) plní ďalšie úlohy podľa § 3, § 4 ods. 7 a § 5.
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Práva a povinnosti pri ochrane drevín
1. Každý je povinný chrániť dreviny pred ohrozovaním, poškodzovaním a ničením a starať sa
podľa svojich možností o ich zachovanie a ochranu, zlepšovanie stavu životného prostredia a
vytvárania a udržiavania územného systému ekologickej stability.
2. Každý je povinný pri vykonávaní činnosti, ktorou môže ohroziť, poškodiť alebo zničiť dreviny,
postupovať tak, aby nedochádzalo k ich zbytočnému poškodzovaniu a ničeniu.
3. Zakazuje sa poškodzovať a ničiť dreviny.
4. Vlastník (správca, nájomca) pozemku, na ktorom sa nachádza drevina, je povinný starať sa o
ňu, najmä ju ošetrovať a udržiavať. Pri poškodení alebo výskyte nákazu dreviny chorobami
môže obec uložiť vlastníkovi (správcovi, nájomcovi) pozemku vykonať nevyhnutné
opatrenia na jej ozdravenie alebo rozhodnúť o jej vyrúbaní.
5. Na výrub dreviny sa vyžaduje súhlas obce. Súhlas na výrub dreviny sa môže v odôvodnených
prípadoch vydať len po posúdení ekologických a estetických funkcií dreviny a vplyv na
zdravie človeka a so súhlasom vlastníka alebo správcu, prípadne nájomcu, ak mu takéto
oprávnenie vyplýva z nájomnej zmluvy,
pozemku, na ktorom drevina rastie, ak žiadateľom nie je jeho vlastník (správca alebo
nájomca) a po vyznačení dreviny určenej na výrub.
6. 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 na osobitných predpisov (zákon o dráhach,
cestnej doprave, energetike, a o telekomunikáciách), alebo
e) na územiach so štvrtým alebo piatym stupňom ochrany (chránený areál a prírodná
rezervácia), kde je výrub drevín
zakázaný, 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 záhradach a záhradkárskych osadách.
7. Ustanovenie odseku 6 písm. a) sa nepoužije v prípade, ak drevina rastie na území s druhým
alebo tretím stupňom ochrany
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8. Ten, kto z dôvodov uvedených v odseku 6 písm. b) a c) drevinu vyrúbal, je povinný túto
skutočnosť písomne oznámiť obci a zároveň preukázať splnenie podmienok na výrub drevín
najneskôr do piatich dní od uskutočnenia výrubu.
9. Ten, kto chce z dôvodu uvedeného v odseku 6 písm. d) vyrúbať drevinu, je povinný túto
skutočnosť písomne oznámiť obci najmenej 15 dní pred uskutočnením výrubu. Obec môže:
a) určiť podrobnejšie podmienky uskutočnenia výrubu alebo
b) výrub pozastaviť, obmedziť alebo zakázať, ak je v rozpore s požiadavkami na ochranu
drevín, chránených druhov alebo s rozsahom oprávnenia alebo povinnosti podľa
osobitných predpisov (zákon o dráhach, cestnej doprave, energetike a o
telekomunikáciách).
10.Výrub dreviny podľa odseku 5 možno vykonať len po jej predchádzajúcom vyznačení obcou a
po právoplatnosti súhlasu obce, ktorým je vykonávateľ výrubu povinný na požiadanie
preukázať.
11.Prepravca alebo nákupca dreva je povinný na požiadanie príslušníkov Policajného zboru, obce
a iných orgánov ochrany prírody alebo členov stráže prírody preukázať pôvod
prepravovaného dreva súhlasom podľa odseku 5.

§4
Náhradná výsadba
1. Obec uloží žiadateľovi v súhlase na výrub dreviny povinnosť, aby uskutočnil primeranú
náhradnú výsadbu drevín na vopred určenom mieste, a to na náklady žiadateľa,
uprednostňuje pritom geograficky pôvodné a tradičné druhy.
2. Ak žiadateľ nie je vlastníkom pozemku, na ktorom sa náhradná drevina vysadila, môže mu
obec uložiť i starostlivosť o ňu, najviac však na dobu troch rokov.
3. Ak nemožno uložiť náhradnú výsadbu, obec uloží finančnú náhradu do výšky spoločenskej
hodnoty dreviny.
4. Obec uloží povinnosť zaplatiť finančnú náhradu aj tomu, kto vyrúbal dreviny bez súhlasu, a to
do výšky spoločenskej hodnoty dreviny.
5. Finančná náhrada je príjmom obce. Obec je povinná tieto príjmy výlučne použiť na úhradu
nákladov spojených so starostlivosťou o dreviny rastúce na jej území.
6. Náhradnú výsadbu a starostlivosť o náhradnú drevinu podľa odsekov 1 a 2 na pozemku, ktorý
nie je vo vlastníctve žiadateľa o výrub dreviny, možno uložiť len s predchádzajúcim
súhlasom vlastníka dotknutého pozemku.

-47. Obec vedie evidenciu pozemkov vhodných na náhradnú výsadbu vo svojom územnom obvode.

§5
Vstup na pozemky
1. Vlastník (správca, nájomca) pozemku je povinný:
a) umožniť zamestnancom obce alebo iným orgánom ochrany prírody, ktorí sa pri výkone
svojej pracovnej činnosti preukážu služobným preukazom, vstupovať na pozemok s
cieľom plniť povinnosti vyplývajúce z tohto nariadenia a z ďalších predpisov na úseku
ochrany prírody a krajiny,
b) strpieť označovanie osobitne chránených častí prírody a krajiny, umiestňovanie a
udržiavanie dočasných zariadení potrebných na zabezpečenie starostlivosti o osobitne
chránenú časť prírody a krajiny,
c) strpieť vykonanie nevyhnutných opatrení obcou alebo iným orgánom ochrany prírody na
účel zabránenia závažnému poškodeniu alebo zničeniu.
2. Zamestnanci obce alebo iného orgánu ochrany prírody sú povinní pri výkone činnosti podľa
odseku 1 postupovať tak, aby ich činnosťou nedochádzalo k neodôvodnenému
poškodzovaniu dotknutého pozemku, ako aj k rušeniu práv a právom chránených záujmov
vlastníka (správcu, nájomcu) pozemku nad mieru ustanovenú týmto zákonom.
3. Obec vopred oznámi vlastníkovi (správcovi, nájomcovi) pozemku rozsah a čas trvania výkonu
činnosti podľa odseku 1.

§6
Konanie
1. Na konanie podľa tohto nariadenia sa vzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní s
výnimkou vydania vyjadrenia podľa
§ 2 ods. 2 písm. b).
2. Zo žiadosti o vydanie súhlasu alebo rozhodnutia musí byť najmä zrejmé, kto ju podáva, akej
činnosti sa týka a čo sa navrhuje.
Žiadosť sa podáva v dostatočnom časovom predstihu pred plánovanou činnosťou. Prílohou
žiadosti o vydanie súhlasu na umiestnenie výsadby drevín je aj súhlas vlastníka, správcu,
prípadne nájomcu (ak mu takéto oprávnenie vyplýva z nájomnej zmluvy) pozemku, na
ktorom sa má požadovaná činnosť vykonávať, ak žiadateľ nie je jeho vlastníkom (správcom,
nájomcom). Účastníci konania sú v priebehu konania povinní oznámiť obci bezodkladne
akúkoľvek zmenu týkajúcu sa predmetu konania.
3. Za podanie žiadosti o vydanie, zmenu alebo zrušenie súhlasu sa platí obci správny poplatok
(položka 160 zákona o správnych poplatkoch) vo výške:
a) fyzická osoba 200,- Sk,
b) právnická osoba a fyzická osoba podnikateľ, ktorých predmet činnosti súvisí s podanou
žiadosťou 500,- Sk.
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stromov a krov v ochranných pásmach podľa osobitných predpisov (zákon o dráhach a cestný
zákon).

§7
Sankcie
1. Obec môže uložiť pokutu do 300.000,- Sk a prepadnutie veci podnikateľovi alebo právnickej
osobe, ktorá sa dopustí protiprávneho konania tým, že:
a) vykonáva činnosť uvedenú v § 2 ods.2 písm. c) bez súhlasu obce,
b) neoznámi výrub dreviny podľa § 3 ods. 8,
c) nesplní povinnosť uloženú obcou podľa § 3 ods. 4,
d) neumožní osobám oprávneným podľa § 5 vstup na pozemky, ktoré vlastní alebo užíva,
e) nesplní povinnosť podľa § 3 ods. 4 a 9.
2. Obec môže uložiť pokutu do 700.000,- Sk a prepadnutie veci podnikateľovi alebo právnickej
osobe, ktorá sa dopustí protiprávneho konania tým, že:
a) poškodzuje dreviny podľa § 3 ods. 3,
b) nesplní povinnosti uložené obcou v súhlase na výrub dreviny
podľa § 4 ods. 1.
3. Obec môže uložiť pokutu do 1,000.000,- Sk a prepadnutie veci podnikateľovi alebo právnickej
osobe, ktorá sa dopustí protiprávneho konania tým, že:
a) ničí dreviny podľa § 3 ods. 3,
b) vyrúbe, objedná výrub alebo dá pokyn na výrub dreviny podľa
§ 3 ods. 5 bez súhlasu obce,
c) koná v rozpore s podmienkami pozastavenia, obmedzenia alebo zákazu podľa § 3 ods. 9
písm. a) a b),
d) neobnoví produkčné ovocné dreviny v stanovenej lehote podľa
§ 3 ods. 6 písm. b),
e) nepreukáže oprávnenie na výrub súhlasom na výrub podľa § 3 ods. 10 a pôvod
prepravovaného dreva podľa § 3 ods. 11.
4. Prepadnutie veci možno uložiť samostatne alebo s pokutou. Vlastníkom prepadnutej veci sa
stáva štát.
5. Sankciu možno uložiť do dvoch rokov odo dňa, keď sa o porušení povinnosti obec dozvedela,
najneskôr do piatich rokov odo dňa, keď došlo k porušeniu povinnosti.
6. Výnosy z pokút sú príjmom štátneho rozpočtu.

§8
Priestupky
1. Priestupku sa dopustí ten, kto:
a) vykonáva činnosť uvedenú v § 2 ods. 2 písm. c) bez súhlasu obce,
b) neoznámi výrub dreviny podľa § 3 ods. 8,
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d) neumožní osobám oprávneným podľa § 5 vstup na pozemky,
e) nesplní povinnosť podľa § 3 ods. 4 a 9,
f) poškodzuje dreviny podľa § 3 ods. 3,
g) nesplní povinnosti uložené obcou v súhlase na výrub dreviny podľa § 4 ods. 1,
h) ničí dreviny podľa § 3 ods. 3,
i) koná v rozpore s podmienkami pozastavenia, obmedzenia alebo zákazu podľa § 3 ods. 9
písm. a) a b),
j) neobnoví produkčné ovocné dreviny v stanovenej lehote podľa § 3 ods. 6 písm. b),
k) nepreukáže oprávnenie na výrub súhlasom na výrub podľa § 3 ods. 10 a pôvod
prepravovaného dreva podľa § 3 ods. 11.
2. Za priestupok podľa:
a) odseku 1 písm. a) až e) možno uložiť pokarhanie, pokutu do 100.000,- Sk a prepadnutie
veci,
b) odseku 1 písm. f) a g) možno uložiť pokutu do 200.000,- Sk a prepadnutie veci,
c) odseku 1 písm. h) až k) možno uložiť pokutu do 300.000,- Sk a prepadnutie veci.
3. Prepadnutie veci možno uložiť samostatne alebo s pokutou.
4. Výnosy z pokút uložených za priestupky sú príjmom štátneho rozpočtu.

§9
Záverečné ustanovenia
1. Všetky ostatné náležitosti súvisiace s ochranou prírody a krajiny, ktoré nie sú upravené týmto
nariadením sa riadia podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny.
2. Toto Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňa 01.01.2003.

Ing. Jozef Kočan, v.r.
starosta obce
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......................................................................................................................
Dôvod výrubu dreviny: .........................................................................................................
.............................................................................................................................................
Splnenie podmienok na výrub dreviny: ..........................................................................................
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