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Dôvodová správa 
 
 Mestskému zastupiteľstvu mesta Zlaté Moravce bol prostredníctvom primátora mesta 
dňa 14. 02. 2013 doručený protest prokurátora č. Pd 245/12-9 proti VZN mesta Zlaté Moravce 
č. 2/2011, ktorým sa upravujú podrobnosti o udržiavaní všeobecnej čistoty a ochrany zelene 
na území mesta Zlaté Moravce, prijatého na zasadnutí M Z, konanom dňa 27. 01. 2011. 
 
 Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom zasadnutí MZ, konanom dňa 
28. 02. 2013 prerokovalo protest prokurátora č. Pd 245/12-9 proti VZN č. 2/2011, ktorým sa 
upravujú podrobnosti o udržiavaní všeobecnej čistoty a ochrany zelene na území mesta Zlaté 
Moravce a zároveň vyhovelo protestu prokurátora pod číslom uznesenia. 516/2013 s tým, že 
na najbližšie rokovanie MZ bude predložený materiál zrušujúci predmetné VZN.  
 
 VZN č. 2/2011, ktorým sa upravujú podrobnosti o udržiavaní všeobecnej čistoty 
a ochrany zelene na území mesta, bolo dňa 25. 04. 2013 na 23. zasadnutí MZ v Zlatých 
Moravciach zrušené uznesením MZ č. 535/2013.  
 

Na základe uznesenia č. 535/2013 z 23. zasadnutia MZ v Zlatých Moravciach, 
konaného dňa 25. 04. 2013, bolo uložené prednostovi MsÚ pripraviť do najbližšieho 
zasadnutia MZ v Zlatých Moravciach návrh nového VZN. 

 
Z uvedeného dôvodu predkladáme návrh VZN o ochrane drevín, ktoré sú súčasťou 

verejnej zelene v meste Zlaté Moravce, ktorý je vypracovaný v súlade so zákonom 
a s ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi. 
  
 

Uznesenie č.  /2013 
z 24. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach  

konaného dňa   20.06.2013 
–––––––––––-–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––  
Návrh VZN mesta Zlaté Moravce č. .../2013 o ochrane drevín, ktoré sú súčasťou 
verejnej zelene v meste Zlaté Moravce 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 24. zasadnutí MZ konaného dňa 
20.06.2013 
p r e r o k o v a l o 
návrh VZN mesta Zlaté Moravce č. .../2013 o ochrane drevín, ktoré sú súčasťou verejnej 
zelene v meste Zlaté Moravce 
s ch v a ľ u j e  
VZN mesta Zlaté Moravce č. ...../2013 o ochrane drevín, ktoré sú súčasťou verejnej zelene      
v meste Zlaté Moravce. 
 
V Zlatých Moravciach dňa 20.06.2013 
 

                                                 
                                                                                           Ing. Peter Lednár, CSc. 

                                                                  primátor mesta 
 

 
                                             

 



 
 
                                                                              
 
 
 
Mesto Zlaté Moravce na základe podľa článku 71 Ústavy Slovenskej republiky, na základe 
preneseného výkonu štátnej správy podľa § 6 ods. 2 a § 11 ods. 4 písm. g/ zákona č. 369/1990 
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, vydáva podľa § 69 ods. 2 zákona č. 
543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, toto 
 
 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Zlaté Moravce č. .../2013 
o ochrane drevín, ktoré sú súčasťou verejnej zelene v meste Zlaté Moravce 

 
Čl. 1 

Všeobecné ustanovenia 
 

1. Toto všeobecne záväzné nariadenie o ochrane drevín, ktoré sú súčasťou verejnej zelene 
v meste Zlaté Moravce (ďalej len „nariadenie“), upravuje pravidlá na ochranu drevín na 
verejných priestranstvách v meste Zlaté Moravce v záujme stáleho zlepšovania životného 
prostredia. 

 
2. Za verejné priestranstvá sa na účely tohto nariadenia považujú všetky miesta a pozemky, 

ktoré sa nachádzajú na území mesta Zlaté Moravce a sú vo vlastníctve mesta Zlaté 
Moravce a ktoré súčasne slúžia na verejné užívanie alebo sú inak verejnosti bez 
obmedzenia prístupné. 

 
Čl. 2 

Ochrana drevín 
 
1. Správcom verejnej zelene sú Záhradnícke služby mesta Zlaté Moravce, mestský podnik. 
 
2. Správca verejnej zelene je povinný vykonávať pravidelnú údržbu verejnej zelene (najmä 

opilovanie drevín, výrub drevín, ich ošetrovanie a hnojenie, kosenie a hrabanie trávnikov, 
výsadbu a dosadbu kvetinových záhonov). 

 
3. V záujme ochrany drevín, ktorá je súčasťou verejnej zelene, na území mesta Zlaté 

Moravce sa zakazuje: 
a) odcudziť, ničiť, trhať, lámať, orezávať alebo inak poškodzovať dreviny s výnimkou 

burín, náletových drevín a inváznych druhov rastlín 
b) poškodzovať a znečisťovať dreviny domácimi zvieratami a ich výkalmi 
c) pri stavebných a iných prácach prebiehajúcich v blízkosti drevín je osoba 

vykonávajúca práce povinná zabezpečiť ochranu drevín a ich koreňovú sústavu pred 
mechanickým poškodením 

d) pri výkopových prácach je nutné koreňovú sústavu chrániť pred vysychaním, najmä 
jej zalievaním alebo zakrytím nasiakavou tkaninou neustále udržiavanou vo vlhkom 
stave. 

 
 



Čl. 3 
Záverečné ustanovenia 

 
1. Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach sa na tomto nariadení č. ..../2013 uznieslo 

na svojom .... zasadnutí dňa ...................... 
 
2. Toto VZN bolo vyhlásené jeho zverejnením na úradnej tabuli mesta Zlaté Moravce a na 

internetovej stránke mesta Zlaté Moravce www.zlatemoravce.eu od ........................ do 
............................ 

 
Čl. 4 

Účinnosť 
 
Toto VZN nadobúda účinnosť pätnástym dňom od jeho vyvesenia na úradnej tabuli mesta. 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                 Ing. Peter Lednár, CSc. 
                                                                                                                        primátor mesta 
 

 

http://www.zlatemoravce.eu/

