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Prvá časť: ZÁKLADNÉ A VŠEOBECNÉ 
USTANOVENIA 

Článok 1 – Účel a predmet nariadenia, všeo-
becné povinnosti ochrany prírody a krajiny 

(1) Účelom všeobecne záväzného náriádeniá 
(ďálej len „náriádenie“) je vymedzenie šú-
boru zášád á právidiel ochrány á zveľáďo-
vania životného proštrediá á prírody á 
krajiny v kátáštrálnom území obce á to ur-
čením 
- pôšobnoští obce á práv á povinnošti fy-

zických ošôb á právnických ošôb pri 
ochráne prírody á krájiny š cieľom dl-
hodobo zábezpečiť záchovánie prírod-
nej rovnováhy á ochránu rozmanitosti 
podmienok á foriem životá, prírodných 
hodnôt á kráš á utváránie podmienok 
ná trválo udržáteľné využívánie prírod-
ných zdrojov, 

- rámcových poštupov pri tvorbe, 
ochráne á údržbe verejnej zelene á jej 
šúčáští, 

- práv á povinnoští všetkých fyzických 
ošôb á právnických ošôb v proceše 
tvorby, ochrány á údržby álebo obnovy 
zelene á jej šúčáští vrátáne ceštnej ze-
lene a zelene pobrežných pozemkov, 

- význámu lešá á jeho ekologických funk-
cií, využívánie lešá verejnošťou á jej 
prává á povinnošti, povinnoští obhos-
podárováteľov lešov pri štároštlivošti 
o mimoprodukčné funkcie lešov s ohľá-
dom ná princípy trválo udržáteľného 
hošpodáreniá v lesoch a udržiávániá 
ekologickej štábility územiá. 

(2) Každý je povinný chrániť prírodu a krajinu 

pred ohrozovaním, poškodzovaním a niče-

ním a starať sa podľa svojich možností o jej 

zložky a prvky na účel ich zachovania a 
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ochrany, zlepšovania stavu životného pro-

stredia a vytvárania a udržiavania územného 

systému ekologickej stability v katastrálnom 

území obce. 

(3) Každý je pri vykonávaní činnosti, ktorou 

môže ohroziť, poškodiť alebo zničiť rast-

liny alebo živočíchy, alebo ich biotopy, po-

vinný postupovať tak, aby nedochádzalo k 

ich zbytočnému úhynu alebo k poškodzova-

niu a ničeniu. Ak činnosť vedie k ohrozeniu 

existencie druhov rastlín a živočíchov alebo 

k ich degenerácii, k narušeniu rozmnožova-

cích schopností alebo k zániku ich populácie, 

obec túto činnosť po predchádzajúcom upo-

zornení obmedzí alebo zakáže. Ak vlastník, 

správca alebo nájomca dotknutých pozem-

kov nezabezpečí ani po predchádzajúcom 

upozornení priaznivý stav časti krajiny alebo 

ak je zabezpečenie priaznivého stavu časti 

krajiny potrebné z dôvodu jej bezprostred-

ného ohrozenia, môže tak urobiť organizácia 

ochrany prírody a krajiny zriadená alebo ur-

čená obcou na vlastné náklady; tieto náklady 

je povinný pôvodca následne uhradiť. 

(4) Toto nariadenie sa nevzťahuje na vydáva-

nie súhlasu k výrubu drevín na plochách les-

ných porastov, ktorých pozemky sú evido-

vané v katastri nehnuteľností ako lesné po-

zemky. 

Článok 2 – Územná ochrana prírody, pôsob-
nosť 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, ekošyštémy, áko áj staros-

tlivošť o vzhľád á využívánie krájiny. 

Ochráná prírody á krájiny šá reálizuje 

nájmä obmedzováním á ušmerňováním 

zášáhov do prírody á krájiny, šyštemátic-

                                                      
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. 

kou podporou obce a jej šúštávnou špolu-

prácou š vláštníkmi, šprávcámi, ná-

jomcámi álebo užíváteľmi pozemkov, ako 

áj účinnou špoluprácou š ďálšími orgánmi 

verejnej šprávy. 

(2) Ná území obce plátí 1. stupeň územnej 

ochrany prírody a krajiny podľá § 12 zá-

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

území álebo prvkov, ktoré požívájú álebo 

májú požíváť vyšší štupeň ochrány. Celé 

kátáštrálne územie obce šá náchádzá 

v chránenej oblášti Beskydy a Javorníky vy-

hlášenej Náriádením vlády SSR č. 13/1987 

zo dňá 6. 2. 1987 áko oblášť, ktorá švojimi 

prírodnými podmienkámi tvorí význámnú 

prirodzenú ákumuláciu vôd á chránenú 

vodohošpodáršku oblášť. Z hydrogeolo-

gického hľádišká pátrí kátáštrálne územie 

obce do útváru podzemných vôd v pred-

kvártérnych horninách – Puklinové pod-

zemné vody západnej časti flyšového pásma 

a Podtatranskej skupiny v povodí Váh 

(SK2001800F). Prírodné á historické dá-

nošti územiá obce vytvárájú predpoklády 

ná mieštne, regionálne á nádregionálne 

možnošti využitiá územiá ná rekreáciu, tu-

ristiku a ceštovný ruch v šúláde š 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 a na-

riádením vlády SR č. 223/1998 Z. z., kto-

rým šá vyhlášuje záväzná čášť územného 

plánu veľkého územného celku Žilinšký 

kraj.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

(3) Orgánom ochrany prírody a krajiny1 je 

a štátnu správu vo veciach ochrany prí-

rody a krajiny vykonáva na svojom 

území obec ako (i) originálnu kompeten-

ciu2 a (ii) prenesený výkon štátnej správy3.  

Jedná šá o tieto úlohy á činnosti: 

3 § 64 ods. 1 písm. c) a § 69 zákona č. 543/2002 Z. z. 

o ochrane prírody. 
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a) Obec obštárává á šchváľuje Dokument 

územného šyštému ekologickej štábi-

lity obce a Dokument starostlivosti 

o dreviny obce. Zá tým účelom nájmä 

eviduje, vyhodnocuje a aktualizuje ana-

lytické á šúhrnné údáje o štáve verejnej 

zelene, výškyte ruderálnych poráštov 

a dokumentuje údáje á informácie o 

štáve ekologickej štábility kátáštrál-

neho územiá obce á jeho čáští. 

b) Obec môže uštánoviť náriádením po-

drobnosti o ochrane verejnej zelene 

a usmernenia na ochranu zelene na po-

zemkoch vo vláštníctve fyzických ošôb 

(záhrády rodinných á záhrády domov, 

chálúp á chát v rekreáčných ošádách) á 

ná pozemkoch vo vláštníctve právnic-

kých ošôb.  

c) Obec vydává šúhláš ná výrub drevín 

(okrem drevín lešných pozemkov evi-

dováných v kátáštri áko lešné po-

zemky). V šúvišlošti š tým vyhľádává, 

šchváľuje á vedie evidenciu pozemkov 

vhodných ná náhrádnú výšádbu. 

d) Obec vyhlášuje obecné chránené úze-

mie, mení álebo zrušuje jeho ochránu4.  

e) Obec je šprávnym orgánom pre ceštnú 

zeleň ná území obce5; obec tiež vyko-

nává šprávu á údržbu mieštnych komu-

nikácií, má pôšobnošť špeciálneho štá-

vebného úrádu pre mieštne komuniká-

cie a účelové komunikácie á vykonává 

štátny odborný dohľád nád mieštnymi 

komunikáciámi á účelovými komuniká-

ciami.6  

f) Obec vykonává štátny vodoochránný 

dozor pre zeleň pobrežných pozemkov 

drobných vodných tokov ná území 

obce7; prejednává prieštupky ná úšeku 

ochrány vôd á ukládá pokuty. V rámci 

pôšobnošti štátnej vodnej šprávy tiež 

rozhoduje pri pochybnostiach o určení 

                                                      
4 § 25a zákona č. 543/2002 Z. z. 
5 § 14 zákona č. 135/1961 Zb. – cestný zákon. 

hránice pobrežných pozemkov drob-

ných vodných tokoch á náriádením ur-

čuje ich inundáčné územie. 

g) Obec áko orgán ochrány prírody vydává 

štánovišká k vydániu územného roz-

hodnutiá, štávebného povoleniá ná 

stavbu alebo zmenu stavby, povolenia 

terénnych úpráv (ák šá nevyžáduje štá-

vebné povolenie), rozhodnutiá o zmene 

v užívání štávby, rozhodnutiá o odštrá-

není štávby á rozhodnutiá o dodátoč-

nom povolení štávby podľá zákoná č. 

50/1976 Zb. (štávebný zákon) á v šú-

lade s plátným Územným plánom obce 

a ÚPN zóny. 

h) Obec kontroluje výkon prác á činnoští 

šprávcov zelene ná plochách verejnej 

zelene, zelene občiánškej vybávenošti 

a zelene ná verejných prieštránštvách, 

ktorým bolá táto činnošť zverená. 

i) Obec šprávuje á účelne vynákládá fi-

nánčné proštriedky zíškáné zá ná-

hrádnú výšádbu a výnošy z pokút ná 

ochránu á zveľáďovánie zelene v šúláde 

s Dokumentom starostlivosti o dreviny. 

Obec šprávuje á účelne vynákládá fi-

nánčné proštriedky zíškáné od štátu ná 

ochránu prírody v chránených úze-

miách á finánčné náhrády zíškáné od 

štátu zá ochránné obmedzeniá. 

j) Obec ná úšeku ochrány prírody á kra-

jiny spolupracuje s ďálšími orgánmi 

ochrány prírody á krájiny, štátnej 

šprávy, šámošprávámi okolitých obcí, 

neziškovými orgánizáciámi á občián-

škymi združeniámi, právnickými ošo-

bámi, šprávcámi plôch zelene á obyva-

teľmi obce. 

6 Zákon č. 135/1961 Z. z. v znení n. p. 
7 § 63 zákona č. 364/2004 Z. z. – vodný zákon. 
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Článok 3 – Základné pojmy 

(1) (Miestny) územný systém ekologickej 

stability je táká celoprieštorová štruktúrá 

návzájom prepojených ekošyštémov, ich 

zložiek á prvkov, ktorá zábezpečuje roz-

mánitošť podmienok á foriem životá v krá-

jine. Záklád tohto šyštému predštávujú bi-

ocentrá, biokoridory á interákčné prvky 

mieštneho význámu š možnými väzbámi 

ná prvky nádregionálneho význámu, regi-

onálneho význámu á prípádne mieštneho 

význámu. Vytváranie a udržiavanie územ-

ného systému ekologickej stability je verej-

ným záujmom. 

(2) Ekosystém je šústava živých a neživých 

zložiek životného prostredia, ktoré sú medzi 

sebou spojené prostredníctvom výmeny lá-

tok, toku energie a prenosu informácii. 

(3) Zložkami ekosystémov šú horniny a ne-

rášty, reliéf, pôdá, vodá, ovzdušie, rastlin-

štvo, živočíšštvo á ántropické objekty á 

látky; zložky šá škládájú z prvkov ekošyš-

témov, ktorými šú nájmä jedince druhov 

ráštlín, živočíchov, neráštov á škámenelín, 

ich čášti á vývinové štádiá, tváry reliéfu, 

pôdne typy, vodné toky, prámene, formy 

ošídleniá á využitiá krájiny. 

(4) Významným krajinný prvkom je táká 

čášť územiá obce, ktorá utvárá chárákte-

rištický vzhľád krájiny álebo prišpievá k 

jej ekologickej štábilite; je to nájmä leš, rá-

šeliniško, brehový porášt, mokráď, rieká, 

tiešňává, párk, álejá. Dominantnými krajin-

nými prvkami katastrálneho územia obce 

sú najmä lesy, lúky a potok Neslušanka. 

(5) Biocentrum je ekošyštém álebo škupiná 

ekošyštémov, ktorá vytvárá trválé pod-

mienky ná rozmnožovánie, úkryt á výživu 

živých orgánizmov á ná záchovánie á pri-

rodzený vývoj ich špoločenštiev. 

(6) Biokoridor je prieštorovo prepojený šú-

bor ekošyštémov, ktorý špájá 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 álebo škupiná ekošyštémov, nájmä tr-

válá trávná plochá, močiár, porášt, prepo-

jený ná biocentrá á biokoridory, ktorý zá-

bezpečuje ich priáznivé pôšobenie ná oko-

lité čášti krájiny pozmenenej álebo náru-

šenej človekom. Mokraďou je územie š mo-

čiármi, šlátinámi álebo rášeliniškámi, 

vlhká lúká, prírodná tečúcá vodá á prí-

rodná štojátá vodá (vrátáne vodného toku 

á vodnej plochy š rybníkmi á vodnými ná-

držámi). 

(7) Zeleň je neoddeliteľnou šúčášťou prírody 

a krajiny; rozumejú šá ňou všetky vývi-

nové štádiá drevín á bylín, ráštúcich jed-

notlivo álebo v škupinách, nezávišle od 

toho, kde šá ná území obce náchádzájú á 

kto je ich vláštník, šprávcá, nájomcá álebo 

užíváteľ. Zeleň šá šprávidlá náchádzá ná 

poľnohošpodárškej pôde, nepoľnohospo-

dárškych pozemkoch álebo oštátných plo-

chách (bližšie odš. 16, 17 á 18 tohto 

článku). 

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

plot, trávnik, škupiná krov á štromov álebo 

álejá štromov, peštováných ná plochách 

zelene, v nádobách álebo záhrádných kon-

tajneroch. Voľne rastúcou rastlinou je jedi-

nec ráštlinného druhu álebo druhu húb, 

ktorého populáciá šá udržuje šámovoľne, 

á to i v prípáde jeho držby álebo peštová-

niá mimo jeho prirodzeného výškytu v bi-

otopoch. 

(9) Systém zelene obce vytvárá jednotný, ne-

deliteľný orgánický celok á rozumie šá ním 

uprávená prírodná zložká životného pro-

štrediá, ušporiádáná podľá zášád šádov-

níckej á záhrádnej eštetiky do viácúčelovej 
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kompozície. Do šyštému zelene obce pát-

riá áj neudržiáváné, zánedbáné pozemky 

álebo ich čášti; jedná šá o ruderálnu zeleň.  

(10) Ruderálne porasty (zeleň) šú šámovoľne 

vzniknuté porášty ráštlín ná pozemkoch š 

neupráveným álebo upráveným terénom, 

ktoré nie šú udržiáváné. Ná týchto plo-

chách dochádzá k premnoženiu á rozširo-

vániu kliešťov (Ixodes ricinus) a šlimákov 

(Arion lusitanicus) a k zvýšenému výškytu 

plešní á húb, ktorých špóry álebo výtrušy 

májú negátívny vplyv ná ľudšké zdrávie. 

Ruderálne porášty šú zdrojom álergénov 

(exodentné antigény), ktoré vyvolávájú 

u vnímávých jedincov pátologickú imu-

nitnú reákciu (álergiu) á šprievodné zá-

pály rôzneho typu š negátívnymi vplyvmi 

ná priebeh chronických ochorení. 

(11) Obnovou (revitálizáciou) šá rozumie šú-

bor činnoští vedúcich k obnoveniu álebo k 

nápráve prirodzených funkcií človekom 

poškodených ekošyštémov, špoločenštiev, 

krájinných prvkov ápod. Cieľom obnovy je 

tiež zvýšenie eštetickej hodnoty krájiny. 

Revitálizáciou je tiež odštránenie príčin 

degrádácie proštrediá, odštráňovánie ne-

vhodnej vegetácie či došádenie pôvodnej 

vegetácie, prípádne návrát pôvodného 

typu obhospodarovania. 

(12) Krajinná zeleň je prevážne voľne ráštúcá 

zeleň prírodného chárákteru (okrem 

plôch lešných poráštov) bez výrázných šá-

dovníckych álebo záhrádníckych úpráv. 

Jedná šá o plochy pozemkov prevážne 

mimo záštáváné územie obce, vedené 

k kátáštri nehnuteľnoští zvyčájne áko 

orná pôdá álebo trválé trávne porasty. Ak 

tieto pozemky nie šú riádne udržiáváné, 

špôšobujú vznik á šírenie ruderálnych po-

rastov. 

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

(13) Verejná zeleň je tvorená verejne príštup-

nými plochámi zelene, ktoré šú v májetku, 

špráve álebo užívání obce á šú určené ná 

verejné užívánie. Jedná šá nájmä o pár-

kové úprávy verejných prieštránštiev, 

ceštnú zeleň pri pozemných komuniká-

ciách á uličné štromorádiá, zeleň ná po-

zemkoch priľáhlých drobným vodným to-

kom, ák tieto pozemky šú v majetku, 

špráve álebo užívání obce. Verejná zeleň 

šá náchádzá prevážne v záštávánej čášti 

územiá obce vymedzenom Územným plá-

nom obce. 

(14) Súkromnú zeleň tvoria plochy zelene na 

pozemkoch vo vláštníctve fyzických ošôb 

álebo právnických ošôb. Jedná šá nájmä o 

záhrády rodinných domov, rekreáčných 

chálúp á chát, zeleň okoliá obytných do-

mov, reštáuráčných á podobných záriá-

dení á šúkromných pozemkov priľáhlých 

drobným vodným tokom, ná ktorých je ze-

leň. 

(15) Zeleň verejno-súkromného záujmu je 

zeleň náchádzájúcá šá pozemkoch v šúk-

romnom vláštníctve fyzických álebo práv-

nických ošôb á tieto šú verejne príštupné 

álebo šá zeleň náchádzá ná pozemkoch vo 

vláštníctve, špráve, nájme álebo užívání 

obce (verejné prieštránštvá á pod.), pri-

tom vláštníci priľáhlých pozemkov májú 

širší záujem o udržiávánie eštetickej álebo 

ekologickej funkcie zelene. Pátrí sem aj ze-

leň cirkevných áreálov á ceštná zeleň 

(bližšie čl. 3 odš. 12 - 15). 

(16) Poľnohospodárska pôda, na ktorej sa 

náchádzá zeleň, šá člení ná tieto DRUHY 

POZEMKOV8 

a) ZÁHRADY: (i) pozemky šprávidlá oplo-

tené, ná ktorých šá trvále á prevážne 

pestuje zelenina, kvety á iné záhrádné 

plodiny, šprávidlá pre vláštnú potrebu 
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á bez určených oševných poštupov áko 

poľné plodiny, (ii) pozemky vyšádené 

ovocnými štromámi álebo krovinámi áž 

do výmery 0,25 há (pozemky šprávidlá 

tvoriá celok š obytnými á hošpodár-

skymi budovami) alebo (iii) pozemky do 

výmery 0,25 ha využívané na pareniská, 

skleníky a japany, 

b) ORNÁ PÔDA: (i) pozemky, ná ktorých šá 

peštujú obilniny, okopániny, krmoviny, 

technické plodiny, zelenina a iné zá-

hrádné plodiny, á to spravidla v urče-

ných oševných poštupoch, (ii) pozemky 

dočášne zátrávnené álebo využíváné ná 

peštovánie viácročných krmovín álebo 

(iii) párenišká, škleníky á jápány, ák šú 

zriádené ná ornej pôde, 

c) TRVALÉ TRÁVNE PORASTY: (i) po-

zemky trvále poráštené trávámi, pri 

ktorých hlávným výťážkom je šeno 

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

pozemky poráštené trávámi, ktoré šú 

určené ná trválé špášánie, áj keď šá ná-

hodne košiá álebo (iii) pozemky využí-

váné áko páštvá (druh pozemku – trválé 

trávne porášty – šá nemení, áj keď šá ná 

zúrodnenie dočášne orú, nájdlhšie všák 

ná obdobie štyroch rokov). 

(17) Nepoľnohospodárske pozemky9, na 

ktorých šá môže náchádzáť zeleň tvoriá 

a) ZASTAVANÉ PLOCHY A NÁDVORIA: po-

zemky, ná ktorých šú poštávené štávby 

(okrem škleníkov á jápánov), nádvoriá, 

ktoré pátriá k obytným, hošpodárškym 

alebo k priemyšelným štávbám, ceštné 

komunikácie, 

b) VODNÉ PLOCHY: rybníky álebo potoky 

s chovom rýb álebo rybníky á potoky, 

ktoré nešlúžiá álebo nie šú určené ná 

chov rýb á močiáre; zeleň šá náchádzá 

                                                      
9 Prílohy č. 1 a č. 2 k vyhláške č. 461/2009 Z. z. 
10 Prílohy č. 1 a č. 2 k vyhláške č. 461/2009 Z. z. 

šprávidlá ná brehoch, rešp. pobrežných 

pozemkoch vodných plôch álebo vod-

ných tokov. 

(18) Ostatné plochy10, ná ktorých šá šprávidlá 

náchádzá zeleň šú nájmä pozemky určené 

(i) pre zdrávotníctvo, telešnú výchovu á 

rekreáciu (ihrišká, cvičišká), ďálej rekre-

áčné plochy pri chátách á hoteloch (plochy 

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

ako parky, verejné alebo súkromné okrasné 

záhrady, (iii) ako skladiskové a dielenské 

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, bermy11 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 ošobá 

alebo právnická ošobá, ktorá má vo vlášt-

níctve, špráve, nájme álebo užívání po-

zemky s plochami zelene.  

(20) Správa zelene je šúbor činnoští zábezpe-

čujúcich údržbu, ochránu á zveľáďovánie 

plôch pozemkov, ná ktorých je zeleň.  

(21) Ochrana zelene je komplexná činnošť 

cielená ná udržánie á zveľáďovánie ešte-

tických á ekologických funkcií zelene á ná 

predchádzánie á obmedzovánie zášáhov, 

ktoré ohrozujú, poškodzujú álebo ničiá 

štáv á podmienky ráštu á vývojá zelene. 

11 Úzka terasa pozdĺž brehu vodnej plochy, ktorá spevňuje 

hrádzu a zabraňuje jej zosypaniu alebo pretrhnutiu (násyp, 

ochranný val). 
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(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 š vykoná-

ním zášáhu do poráštov ráz zá čášový 

úšek.  

(23) Úprava zelene znáčí úprávu plôch zelene 

špôšobom (i) šádovníckym – plochy upra-

vováné ná výšku máx. 25 cm bylinného po-

ráštu álebo (ii) krájinárškym – plochy 

uprávováné ná výšku máx. 50 cm bylin-

ného poráštu.   

(24) Súčasťou zelene šú doplnkové štávby á 

prvky šúvišiáce š využíváním plôch zelene, 

áko šú detšké ihrišká, chodníky/chod-

níčky, lávičky, odpádové koše, odvodňová-

cie rigoly alebo potrubia a prvky šádovníc-

kej á záhrádnej árchitektúry. 

(25) Lesom šá rozumie ekošyštém, ktorý tvorí 

lešný pozemok š lešným poráštom á fak-

tormi jeho vzdušného proštrediá, rášt-

linné druhy, živočíšne druhy a pôdá š jeho 

hydrogeologickým á vzdušným režimom. 

(26) Obhospodarovateľom lesa je právnická 

ošobá álebo fyzická ošobá, ktorá hošpo-

dári ná lešných pozemkoch. 

(27) Trvalo udržateľným hospodárením v le-

soch je hospodárenie v lesoch takým spôso-

bom a v takom rozsahu, aby sa zachovala ich 

biologická diverzita, odolnosť, produkčná 

a obnovná schopnosť, životnosť a schopnosť 

plniť funkcie lesov. 

Druhá časť: STAROSTLIVOSŤ O ZELEŇ 

Článok 4 – Správa zelene, kategórie zelene 

(1) Zeleň je základnou zložkou zdravého život-

ného prostredia a pri zakladaní verejnej ze-

lene sa využívajú všetky vhodné plochy obce 

a rešpektujú prírodné útvary vrátane vodných 

plôch a vodných tokov a vzrastené dreviny. 

Zeleň v obci sa člení na verejnú zeleň, súk-

romnú zeleň, zeleň vo verejno-súkromnom 

záujme a zeleň cirkevných areálov.  

(2) Správu a starostlivosť o verejnú zeleň za-

bezpečuje obec na svoje náklady pre tieto ka-

tegórie zelene 

a) verejné parkové úpravy (okrasné zá-

hradné úpravy) a verejné priestranstvá 

(vrátane nádob alebo kontajnerov so zele-

ňou), na ktorých je zeleň, 

b) cestná zeleň zvláštneho určenia v ma-

jetku, správe alebo užívaní obce, ak sa 

jedná o cestnú zeleň s plochou o šírke viac 

ako 1 meter a o uličné stromoradia 

(aleje),  

c) zeleň občianskej vybavenosti a to pro-

stredníctvom a na náklady správcu prí-

slušného zariadenia; jedná sa o Dom opat-

rovateľských služieb, školský areál Ku-

tiny a areál ZŠ-horná, areál Katolíckeho 

kultúrneho domu, areál ihriska pri „ra-

dovke“, areál futbalového ihriska nad 

obecným úradom a areál ihriska na vyš-

nom 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 drobným 

vodným tokom (pobrežná zeleň), vrátane 

potoka Neslušanka ak tieto sú v majetku, 

správe, nájme alebo užívaní obce alebo 

slúžia verejnému účelu; ochranné pásmo 

drobných vodných tokov je najviac 5 met-

rov od brehovej čiary, 

f) zeleň rekreačných lesov a lúk, ak tieto sú 

v majetku, správe, nájme alebo užívaní 

obce (mimo zastavané územie obce). 

(3) Správu a starostlivosť o súkromnú zeleň vy-

konávajú fyzické osoby a právnické osoby, 

ktoré majú pozemky, na ktorých je zeleň vo 

svojom vlastníctve, správe, nájme alebo uží-

vaní na svoje náklady. Jedná sa najmä o zá-

hrady pri rodinných domoch, vrátane záhrad 

v rekreačných osadách. Do tejto kategórie 

patria aj plochy zelene na pobrežných po-

zemkoch potoka Neslušanka a ďalších drob-

ných vodných tokov, ktoré sú vo vlastníctve, 
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správe, nájme alebo užívaní fyzických osôb 

alebo právnických osôb a ktoré sú povinní 

vlastníci pobrežných pozemkov udržiavať 

v zmysle ustanovení § 50 zákona č. 364/2004 

Z. z. (vodný zákon). 

(4) Správu a starostlivosť o zeleň verejno-súk-

romného záujmu  

a) zeleň alebo plochy do vzdialenosti najviac 

10 metrov od obvodových múrov byto-

vého domu, vykonávajú vlastníci alebo 

nájomcovia bytov alebo bytové spoločen-

stvo (ak je zriadené), bez ohľadu na vlast-

níctvo pozemku, na ktorom sa zeleň na-

chádza, 

b) zeleň alebo plochy zelene s šírkou najviac 

1 meter v okolí cestných komunikácií 

(cestná zeleň), ak tieto plochy sú priľahlé 

súkromným pozemkom fyzických osôb 

alebo právnických osôb, vykonávajú 

vlastníci, správcovia, nájomcovia alebo 

užívatelia priľahlých súkromných pozem-

kov.  

(5) Správu a starostlivosť o zeleň cirkevných 

areálov  

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

kého, zabezpečuje správca farnosti Ne-

sluša alebo obec vo verejnom záujme na 

základe dohody o verejno-súkromnom 

partnerstve, 

b) kaplnky a kríže, zabezpečuje vlastník po-

zemku, na ktorom sa pamätihodnosť na-

chádza; ak je vlastník pozemku neznámy 

a činnosti nemožno zabezpečiť dobrovoľ-

níckym spôsobom, starostlivosť o zeleň 

preberá na svoje náklady obec. 

Článok 5 – Základné povinnosti vlastníkov, 
správcov, nájomcov alebo užívateľov po-

zemkov so zeleňou 

(1) Každý vlastník, správca, nájomca alebo 

užívateľ pozemku so zeleňou je povinný 

konať ako riadny hospodár a starať sa o zeleň 

a s ňou súvisiace prvky v súlade so zákonom 

č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, 

vyhláškou Ministerstva ŽP č. 24/2003 Z. z., 

ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. 

a zákonom č. 220/2004 Z. z. o ochrane a vy-

užívaní poľnohospodárskej pôdy. Za tým 

účelom je povinný najmä 

a) vykonávať agrotechnické opatrenia zame-

rané na ochranu a zachovanie kvalitatív-

nych vlastností a funkcií pôdy a na 

ochranu pred jej poškodením, 

b) zabezpečiť také využívanie pôdy, aby ne-

bola ohrozená ekologická stabilita územia 

a bola zachovaná funkčná spätosť prírod-

ných procesov v krajinnom prostredí, 

c) predchádzať výskytu a šíreniu burín a po-

rastov náletových drevín na (dočasne) ne-

obrábaných pozemkoch a odstraňovať in-

vázne druhy rastlín, určené prílohou č. 2 

vyhlášky Ministerstva ŽP č. 24/2003 Z. z. 

a o pozemok sa starať tak, aby zabránil ich 

opätovnému šíreniu, 

d) poľnohospodársku pôdu (záhrady, ornú 

pôdu a trvalé trávne porasty) využívať 

podľa zásad trvalo udržateľného spôsobu 

hospodárenia tak, aby bola zabezpečená 

jej ochrana a zachovaná biologická roz-

manitosť, úrodnosť, schopnosť obnovy 

a schopnosť plniť všetky environmentálne 

funkcie; za tým účelom je povinný vyko-

návať opatrenia, ktoré bránia degradácii 

pôdy, tzn. fyzikálnemu, chemickému a bi-

ologickému poškodeniu alebo znehodno-

teniu pôdy vodnou a veternou eróziou, 

zhutnením, kontamináciou rizikovými lát-

kami, škodlivými rastlinnými alebo živo-

číšnymi organizmami alebo mikroorga-

nizmami, znižovaniu obsahu humusu 

v pôde, obmedzovaniu tvorby mikrobiál-

nej biomasy a neprirodzenému zníženiu 

biologickej aktivity v pôde, 

e) umožniť orgánu ochrany prírody alebo 

ním poverenej osobe vstupovať na poze-

mok so zeleňou s cieľom plniť povinnosti 

vyplývajúce zo zákona o ochrane prírody 

a krajiny a z ďalších predpisov na danom 

úseku, 
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f) strpieť vykonanie nevyhnutných opatrení 

orgánom ochrany prírody alebo ním pove-

renou osobou na účel zabránenia závaž-

nému poškodeniu alebo zničeniu ekosys-

tému, jeho zložky alebo prvku, 

g) usporiadať a zosúladiť druh pozemku 

s jeho evidenciou v katastri nehnuteľností 

podľa tretej alebo štvrtej časti zákona č. 

220/2004 Z. z. o ochrane poľnohospodár-

skej pôdy. 

Článok 6 – Zásady starostlivosti o zeleň 

(1) Starostlivosť o trávnik a jeho udržiavanie 

predstavuje najmä odstraňovanie nečistôt 

alebo odpadu a vyhrabávanie, prevzdušňova-

nie (vertikutácia), hnojenie, vápnenie a kose-

nie. Pritom platí 

a) záväzný interval kosenia pozemkov so ze-

leňou v zastavanej časti obce, pozemkov 

bezprostredne priľahlých zastavanému 

územiu obce a záhrad rekreačných osád 

je najmenej 4 krát za vegetačné obdobie; 

pre určenie intervalu kosenia pozemkov 

podľa tohto ustanovenia je rozhodujúcim 

kritériom sadovnícka úprava (čl. 3 ods. 

23) v tom zmysle, aby nedochádzalo k vý-

sevu tráv a výskytu alergénov, tzn. maxi-

málna výška porastu travín pred kosením 

je 25 cm; v záhradách sa vo vegetačnom 

období odporúča vykonávať kosenie úžit-

kového alebo okrasného trávnika v inter-

vale 1 krát za týždeň v závislosti od roč-

ného obdobia a strednodobého vývoja 

zrážkovej činnosti, 

b) záväzný interval kosenia pozemkov so ze-

leňou v nezastavanej časti územia obce 

(okrem záhrad v rekreačných osadách 

a pozemkov bezprostredne susediacich so 

zastavaným územím obce) je najmenej 2 

krát za vegetačné obdobie, spravidla 

v mesiacoch máj a september; pre určenie 

intervalu kosenia pozemkov podľa tohto 

ustanovenia je rozhodujúcim kritériom 

                                                      
12 Minimálne 26.600,- EUR. 

krajinárska úprava (čl. 3 ods. 23) v tom 

zmysle, aby sa obmedzil výsev tráv/burín 

a výskyt alergénov, tzn. maximálna výška 

porastu travín pred kosením je 50 cm. 

(2) Starostlivosť o dreviny a ich udržiavanie 

pozostáva najmä z kyprenia pôdy okolo dre-

vín, hnojenie, odburiňovanie a prípadné po-

lievanie. Ďalej je to vytváranie vhodného 

priestoru pre rast drevín a mulčovanie okolo 

drevín, odborne vykonávaný a cielený rez 

drevín, odstraňovanie odumretých častí, 

ktoré ohrozujú stabilitu stromov a ich okolie, 

vykonávanie nevyhnutných mechanických 

alebo biologických opatrení proti škod-

com, včasné ošetrenie poranenia drevín a prí-

padné vápnenie. Pritom platí 

a) rez živých konárov listnatých drevín 

s priemerom viac ako 5 cm sa vykonáva vo 

vegetačnom období, tzn. od 1. apríla do 

30. septembra, s výnimkou obdobia 

tvorby listov; mimo vegetačného obdobia 

je rez možný u produkčných ovocných 

drevín a v prípadoch bezprostredného 

ohrozenia zdravia alebo života človeka, 

alebo bezprostrednej hrozbe vzniku znač-

nej škody12, 

b) pri poškodení alebo výskyte nákazy dre-

viny chorobami môže obec uložiť vlastní-

kovi, správcovi alebo užívateľovi po-

zemku vykonať nevyhnutné opatrenia na 

jej ozdravenie alebo rozhodnúť o jej vyrú-

baní, 

c) vlastník, správca, nájomca alebo užívateľ 

pozemku je povinný zabezpečiť odstráne-

nie konárov drevín (stromov a krov), ktoré 

zasahujú do prejazdného profilu cestnej 

komunikácie, do chodníkov a verejných 

priestranstiev alebo zakrývajú dopravné 

značenie, 

d) pri výsadbe drevín sa dodržiava vzdiale-

nosť najmenej predpokladaného polomeru 

koruny dospelého stromu alebo kra od 

hraníc susedných pozemkov, ak tieto sú 
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vo vlastníctve inej osoby alebo susedia s 

verejným priestranstvom; vzrastené dre-

viny nesmú brániť údržbe a opravám op-

lotenia alebo údržbe a čistenia verejného 

priestranstva. 

(3) Výrub drevín (stromov a krovitých poras-

tov) sa vykonáva v zmysle zákona č. 

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

ného obcou. Podrobnosti povoľovania vý-

rubu drevín určuje smernica obecného úradu. 

Súhlas na výrub sa nevyžaduje v týchto prí-

padoch 

a) pre stromy s obvodom do 40 cm, mera-

ným vo výške 130 cm nad zemou alebo 

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 

alebo ako súčasť verejnej zelene, 

b) pre stromy s obvodom do 80 cm, mera-

ným vo výške 130 cm nad zemou, ktoré 

rastú na pozemkoch vedených v katastri 

nehnuteľností ako záhrady a v záhradkár-

skych alebo rekreačných osadách, 

c) pri obnove produkčných ovocných drevín 

na účely výsadby nových ovocných dre-

vín, ak sa ich výsadba uskutoční najneskôr 

do 18 mesiacov odo dňa výrubu, 

d) pri bezprostrednom ohrození zdravia 

alebo života človeka, alebo pri bezpro-

strednej hrozbe vzniku značnej škody na 

majetku13,  

e) ten, kto z dôvodov uvedených v tomto od-

seku pod písm. c) a d) drevinu vyrúbal, je 

povinný túto skutočnosť písomne oznámiť 

do podateľne obecného úradu a zároveň 

preukázať splnenie podmienok na výrub 

drevín najneskôr do piatich dní od usku-

točnenia výrubu. 

                                                      
13 Minimálne 26.600,- EUR. 
14 Kompostovaním sa všeobecne rozumie spôsob stabilizácie 

organického odpadu a ďalších podobných odpadov bez zlo-

žiek kontaminovaných nebezpečných materiálov s použitím 

k tomu určených zariadení (kompostérov) a človekom riade-

(4) Pokosenú trávu a iné zostatky zelene, konáre 

z rezu kríkov alebo stromov a vyťaženú 

drevnú hmotu po výrube drevín je vlastník, 

správca, nájomca alebo užívateľ povinný od-

strániť do 3 dní od vykonania prác v súlade 

so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch 

v znení n. p. 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 ďalší biologicky rozložiteľný komunálny 

odpad sa zhodnocuje kompostovaním14 na 

pozemku, na ktorom vznikli; toto neplatí 

pre verejnú zeleň a verejné priestranstvá 

podľa čl. 3 ods. 13. 

(6) Kompostéry je možné umiestniť vo vzdia-

lenosti najmenej 5 metrov od hranice po-

zemku, ak tento susedí s verejným priestran-

stvom alebo cestnou komunikáciou; ak poze-

mok susedí s pozemkom alebo obytnou bu-

dovou inej fyzickej osoby alebo právnickej 

osoby je najmenšia vzdialenosť od hranice 

pozemku 2 metre a/alebo 5 metrov od obyt-

nej budovy vo vlastníctve inej osoby; rov-

naké podmienky platia pre umiestňovanie 

skládky stavebného materiálu, skládky pali-

vového dreva, miesta pre chov domácich 

zvierat a jeho ustajnenie a pod. 

(7) Je zakázané ponechávať alebo ukladať 

trávu, konáre a iný biologicky rozložiteľný 

odpad na brehoch drobných vodných tokov, 

vhadzovať do koryta vodného toku, premies-

tňovať z miesta ich pôvodu na iné pozemky 

(okrem plôch verejnej zelene) alebo odkladať 

do voľnej prírody. 

ných postupov a aeróbnych a mikrobiálnych procesov, kto-

rých produkt (kompost, humus, organické hnojivo) sa ná-

sledne využíva na zlepšovanie alebo obnovu pôdnej štruk-

túry a výživu rastlín (zelene). 
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Článok 7 – Užívanie verejnej zelene, zakla-
danie verejnej zelene 

(1) Povinnosťou každého je ná verejných 

prieštránštvách a plochách š verejnou ze-

leňou udržiáváť čištotu á poriádok, neod-

hádzováť ákýkoľvek odpád, ohorky z ciga-

riet, šmeti, neznečišťováť močom á exkre-

mentmi apod. á vyvárováť šá všetkého, čo 

by ohrozilo álebo nárušilo účel, ktorému 

má verejná zeleň šlúžiť.  

(2) Na plochách verejnej zelene je zakázané 

najmä  

a) trhať kvety a rastliny, lámať a orezávať 

stromy, kry a ich vetvy, inak poškodzovať 

zeleň vrátane poškodzovania pôdneho 

krytu; za poškodzovanie stromov sa pova-

žuje aj neodborný alebo neoprávnený zá-

sah spojený s tvarovaním koruny, 

b) svojvoľne vysádzať alebo presádzať 

stromy, kry a iný rastlinný materiál, 

c) užívať trávnaté plochy na jazdu, zastave-

nie a státie (parkovanie) motorových a ne-

motorových vozidiel; neplatí pre vozidlá 

sadovníckej údržby a vozidlá zvláštneho 

určenia, 

d) umiestňovať predajné stánky, pojazdné 

maringotky, informačné a propagačné ta-

bule mimo vyhradených plôch, 

e) vyhŕňať posypový materiál z cestných ko-

munikácií na trávnaté plochy, 

f) odkladať rozličný odpad a vytvárať 

skládky komunálneho odpadu, staveb-

ného alebo iného materiálu.  

(3) Každý kto zistí činnosti zakázané v tomto 

článku a súvisiace poškodzovanie majetku 

obce, ktorým je verejná zeleň, je povinný 

túto skutočnosť oznámiť do podateľne obec-

                                                      
15 Biotop tu tvoria (všeobecne) maloplošne rozšírené spolo-

čenstvá vápencových pramenísk so zásaditou a chladnou vo-

dou bohatou na kyslík a rozpustené katióny vápnika, ktoré sa 

vyzrážajú a usádzajú v palístkoch machov a na stielkach pe-

čeňoviek. Spoločenstvá sa vyvíjajú v rýchlo tečúcich prame-

niskových vodách na vápencoch, ale aj na kremencoch. Ak 

voda obsahuje dostatočné množstvo katiónov vápnika, jej 

ného úradu alebo niektorému z verejných či-

niteľov obce, tzn. starostovi, poslancovi, čle-

novi niektorej z komisií alebo orgánov zria-

dených obecným zastupiteľstvom. 

(4) Zakladanie, starostlivosť a obnovu zelene na 

verejných priestranstvách, ktoré sú vo vlast-

níctve, správe, nájme alebo užívaní obce, vy-

konávajú odborné právne subjekty poverené 

alebo zriadené obcou.  

(5) Výber plôch na založenie verejnej zelene je 

súčasťou spracovania príslušného druhu 

územno-plánovacej dokumentácie alebo 

územno-plánovacieho podkladu, ktorému 

predchádza inventarizácia a evidencia po-

zemkov obce vhodných na náhradnú výsadbu 

v zmysle § 48 zákona č. 543/2002 Z. z.  

(6) Na založenie novej plochy verejnej zelene, 

obnovu existujúcej zostatkovej nezastavanej 

plochy alebo plochy ruderálnej zelene, musí 

byť vypracovaná projektová dokumentácia v 

zmysle príslušných ustanovení stavebného 

zákona v znení n. p. Projekt už v štádiu zá-

meru schvaľuje obecné zastupiteľstvo na ná-

vrh príslušnej komisie alebo orgánu zriade-

ného zastupiteľstvom.  

(7) Výška vysádzaných stromov na plochách ve-

rejnej zelene je minimálne 220 cm. Vysadené 

stromy sa chránia k tomu určenými chránič-

kami najmenej po dobu sedem rokov.  

Tretia časť: CHRÁNENÉ ÚZEMIA 

Článok 8 – Starostlivosť o chránené územia 

(1) V katastrálnom území obce sa nachádzajú 

tieto významné alebo potenciálne významné 

chránené územia alebo krajinné prvky 

a) Neslušské penovcové pramene15, zvažo-

vaná lokalita európskeho významu 

SKUEV 0646 bez bližšieho vymedzenia 

pH dosahuje až hodnotu 8. Biotop sa viaže na penovce a tra-

vertínové kopy vo vápencových predhoriach Karpát, pozdĺž 

bradiel vo flyšovom pásme vonkajších Karpát a v subalpín-

skych a alpínskych polohách na mylonitové zóny Tatier. Pra-

meniská v nižších polohách sú väčšinou lesné, čo sa odráža 

na odlišnom floristickom zložení. 



[12] 

 

rozlohy areálu s predpokladaným 2. stup-

ňom ochrany podľa ustanovení § 15 zá-

kona č.  543/2002 Z. z.; táto lokalita vyža-

duje obnovu, 

b) lipa veľkolistá (Tilia platyphyllos Scop.) 

v osade Šindelná, parcela č. C-KN 4162 

s výmerou 648 m2, ktorá je vedená ako zá-

hrada na LV č. 738. chránený strom 

má pásmo ochrany II. stupňa o polomere 

10 m podľa § 13 zákona č. 543/2002 Z. z.; 

lipa má obvod kmeňa 440 cm, výšku 20 

m, priemer koruny 18 m a vek 350 rokov. 

(2) Starostlivosť o chránené územie a opatrenia 

ekologickej stability a biodiverzity krajin-

ného prvku obec určí programom starostli-

vosti alebo obnovy v spolupráci s Okresným 

úradom v sídle kraja, odbor starostlivosti o 

ŽP v Žiline, CHKO Kysuce v Čadci, resp. 

inými organizáciami štátnej ochrany prírody 

(Natura 2000) a prípadne samosprávou 

dotknutej obce. 

Článok 9 – Starostlivosť o biocentrá a bioko-

ridory 

(1) Na území obce sa nachádzajú tieto biocentrá 

a biokoridory regionálneho a  miestneho vý-

znamu 

a) regionálne biocentrum RBc 12 v oblasti 

Chotárny kopec – osada Petránky, 

b) regionálne biocentrum RBc 13 v oblasti 

Škorča – Tábor, 

c) genofondové lokality regionálneho vý-

znamu, ktorými sú 

i. KM 2 – Škorvanovci (pôvodný ná-

zov Jurdovci), 

ii. KM 3 – Žarnovka (záver potoka), 

iii. KM 5 – Kubalovce, 

iv. KM 8 – Majer (na hranici k. ú. 

obce), 

v. KM 9 – Janáčovci, 

vi. KM 10 – Červené – lúky,  

vii. KM 11 – Červené – slatina s penov-

covým prameniskom v lesnom po-

raste, 

viii. KM 13 – Parišovský potok, 

ix. KM 14 – Štrbove lúky (na hranici k. 

ú.),  

x. KM 17 – Rudinský potok (na hranici 

k. ú.), 

xi. KM 18 – Dubská hora, 

xii. KM 19 – Suľkovský potok (na hra-

nici k. ú.)., 

d) miestne genofondové lokality, ktorými sú 

i. GL 1 – Chovancovce (floristická 

a zoologická), 

ii. GL 2 – Lyžiarský vlek (floristická), 

iii. GL 3 – Nad Janáčovcami (floris-

tická a zoologická), 

iv. GL 4 – Pasienky pri osadách On-

druškovce a Kantorovce, 

v. GL 5 – Slatinné prameniská v osade 

Hutyrovce, 

vi. GL 6 – Slatinné prameniská Pod 

zjazdovkou, 

vii. GL 7 – Mokrade Kočí zámok, 

e) štyri pramene minerálnej vody sírovodí-

kového typu s klasickým vajcovým zápa-

chom bez zabezpečenej ochrany a bliž-

šieho určenia miesta a rozlohy obcou 

chráneného areálu. 

(2) Starostlivosť o biocentrum alebo biokoridor 

a opatrenia ekologickej stability a biodiver-

zity prvkov uvedených v ods. 1 obec určí 

programom starostlivosti alebo obnovy 

v spolupráci s Okresným úradom v sídle 

kraja, odbor starostlivosti o ŽP v Ži-

line, CHKO Kysuce v Čadci, resp. inými or-

ganizáciami štátnej ochrany prírody (Natura 

2000) a prípadne samosprávou dotknutej 

obce. 

Štvrtá časť: LESY 

Článok 10 – Význam lesov, vlastníci lesov 

(1) Územie obce je dominantne lesná krajina, pri-

čom lesné pozemky podľa katastra nehnuteľ-

ností tvoria plochy o rozlohe 1.484,3 ha, čo 

značí 58,25 % katastrálneho územia (0,47 
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ha/obyvateľa). Jedná sa o hospodárske lesy 

podľa ustanovení § 15 zákona o lesoch.16  

(2) Mimoprodukčnými funkciami lesov sú eko-

logické funkcie, ktorými sú pôdoochranná, vo-

dohospodárska a klimatická funkcia a spolo-

čenské funkcie, ktorými sú najmä zdravotná, 

kultúrna, výchovná, rekreačná, prírodooch-

ranná a vodoochranná funkcia.  

(3) Lesy v obci vlastnia a obhospodarujú tieto 

lesné združenia vlastníkov lesného majetku 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 

Parišovka a Zdru-

ženie vlastníkov 

lesov Nesluša 

845 55,8 

- Obec Nesluša 16 1,1 

Spolu 1.514 100 

Článok 11 – Využívanie lesov verejnosťou 

(1) Každý má právo na vlastnú zodpovednosť 

a nebezpečenstvo vstupovať na lesné po-

zemky. 

(2) Pri využívaní lesov verejnosťou je každý po-

vinný chrániť a nenarušovať lesné prostre-

die, rešpektovať práva a oprávnené záujmy 

vlastníka, správcu a obhospodarovateľa lesa 

a pokyny obhospodarovateľa lesa, člena les-

nej stráže a orgánu štátnej správy lesného 

hospodárstva. 

(3) Na lesných pozemkoch je zakázané najmä17 

                                                      
16 Ochranné lesy charakterizuje § 13 zákona o lesoch, lesy 

osobitného určenia § 14 zákona o lesoch. 
17 § 31 zákona o lesoch. 

18 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.). 
19 Zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a VZN o komunálnom 

odpade a drobných stavebných odpadoch v platnom znení. 

a) vykonávať terénne úpravy, stavať ploty 

alebo budovať chodníky, narúšať pôdny 

kryt, odvážať lesnú pôdu alebo hrabanku, 

b) zakladať alebo udržiavať otvorené ohne 

na nich alebo v ich ochrannom pásme18 

mimo vyznačených miest, 

c) jazdiť alebo stáť motorovým vozidlom, 

motocyklom, skútrom, snežným skútrom, 

motorovou trojkolkou alebo štvorkolkou 

mimo vyznačených miest a jazdiť na bi-

cykli alebo na koni mimo lesnej cesty 

alebo vyznačenej trasy; to neplatí, ak ide o 

využitie lesnej cesty podľa § 25 zákona 

o lesoch (sprístupňovanie lesa a využíva-

nie lesných ciest), 

d) ťažiť stromy alebo kry, alebo odnášať 

alebo odvážať stromy, kry alebo ich časti 

vrátane dreva ležiaceho na zemi, 

e) zakladať skládky odpadov alebo znečisťo-

vať lesné pozemky odpadmi,19 

f) fajčiť alebo odhadzovať horiace alebo tle-

júce predmety v čase zvýšeného nebezpe-

čenstva vzniku požiaru,20 

g) narušovať vodný režim najmä odvodňo-

vaním pozemkov alebo úpravami vod-

ných tokov v rozpore s osobitnými pred-

pismi21; platí aj pre obhospodarovateľov 

lesov. 

h) voľne púšťať psov okrem psov poľovníc-

kych a služobných pri výkone povinností, 

alebo iné domáce zvieratá, 

i) vypaľovať porasty bylín, krov alebo stro-

mov.22 

20 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. 
21 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. 
22 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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Článok 12 – Povinnosti obhospodarovateľa 
lesa, lesníckotechnické meliorácie, zahrá-

dzanie bystrín v lesoch 

(1) Bežným hospodárením v lesoch je taký spô-

sob vykonávania obnovy lesa, výchovy lesa, 

ťažby, prepravy dreva, sprístupňovania lesa, 

lesníckotechnických meliorácií, zahrádzania 

bystrín a ochrany lesa, ktorý pri dodržaní prí-

slušných ustanovení zákona o lesoch umož-

ňuje v súlade s princípmi trvalo udržateľného 

hospodárenia racionálne využívanie všet-

kých jeho funkcií.23 

(2) Obhospodarovateľ lesa je povinný najmä 

a) obnovu lesa na holine vykonať najneskôr 

do dvoch rokov od skončenia kalendár-

neho roka, v ktorom holina vznikla,24 

b) zabezpečiť, aby sa ťažba25 uskutočňovala 

takým spôsobom, aby sa minimalizovali 

negatívne dôsledky na pôdu, vodné toky, 

následný lesný porast, priľahlé stromy 

a kvalitu ťaženého dreva; najneskôr po 

ukončení ťažby zabezpečiť bezodkladné 

ošetrenie narušenej lesnej pôdy, koryta 

vodného toku, lesného porastu a priľah-

lých stromov tak, aby nedochádzalo k ich 

ďalšiemu poškodeniu,26 

c) udržiavať okraje lesných porastov tak, aby 

sa zamedzilo vzniku ruderálnych porastov 

(najmä činnosť pravidelného kosenia a 

výrubu náletových drevín). 

(3) Obhospodarovateľ lesa alebo nákupca dreva 

je ďalej povinný 

a) pri sústreďovaní, preprave a usk-ladňo-

vaní dreva zabrániť nadmernému poško-

dzovaniu pôdy, okolitých stromov, les-

ných ciest a vodných tokov; po ukončení 

činnosti vykonať opatrenia na zmiernenie 

                                                      
23 § 2 písm. k) zákona o lesoch. 
24 § 20 ods. 4 zákona o lesoch. 
25 Ťažbou sa rozumie proces zahrňujúci vyznačovanie stro-

mov určených na výrub, technologickú prípravu pracoviska, 

výrub stromov a sústreďovanie dreva na odvozné miesto. 
26 § 23 ods. 3 zákona o lesoch. 
27 § 24 ods. 1 písm. a) zákona o lesoch. 
28 § 24 ods. 2 zákona o lesoch. 

alebo odstránenie negatívnych dôsledkov 

poškodenia a na zabránenie ďalšieho po-

škodzovania, najmä vodnou eróziou,27 

b) v odôvodnených prípadoch je obhospoda-

rovateľ lesa alebo nákupca dreva opráv-

nený použiť cudzie pozemky na činnosti 

súvisiace s ťažbou a prepravou dreva 

v nevyhnutnom rozsahu, na nevyhnutnú 

dobu a po dohode s ich vlastníkom 

o výške a o spôsobe úhrady za použitie 

týchto pozemkov.28 

(4) Je zakázané viesť cesty, zvážnice a približo-

vacie linky korytami drobných vodných to-

kov v pozdĺžnom smere.29 

(5) Vlastníci a správcovia sú povinní lesné 

cesty30 udržiavať v stave zodpovedajúcom 

účelu, na ktorý sú určené31 a zabezpečiť 

funkčnosť pozdĺžnych a priečnych odvodňo-

vacích zariadení. Pri vzniku mimoriadnych 

situácií v lesoch sú povinní bezodkladne za-

bezpečiť prejazdnosť lesných ciest najmä pre 

potreby zložiek integrovaného záchranného 

systému.32 

(6) Lesníckotechnické meliorácie sú najmä 

opatrenia na protieróznu ochranu lesných po-

zemkov a na odstraňovanie následkov svaho-

vých zosuvov; vykonávajú sa ako úlohy pro-

gramu starostlivosti o lesy alebo ak obhospo-

darovateľ lesa svojou činnosťou vyvolal po-

trebu vykonať tieto opatrenia.33 

(7) Zahrádzanie bystrín v lesoch je súbor bio-

logických, technických alebo organizačných 

opatrení v povodiach drobných vodných to-

kov zameraných na ochranu pred povod-

ňami34 a zmiernenie eróznych procesov. Za-

hrádzanie bystrín v lesoch vo verejnom zá-

ujme zabezpečuje správca vodného toku.35 

29 § 24 ods. 8 zákona o lesoch. 
30 STN 73 6108 Lesná dopravná sieť. 
31 § 3d ods. 6 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komuni-

káciách (cestný zákon) v znení n. p.  
32 § 25 ods. 2 zákona o lesoch. 
33 § 26 ods. 1 písm. a) zákona o lesoch. 
34 Zákon č. 666/2004 Z. z. o ochrane pred povodňami. 
35 § 48 až 51 zákona č. 364/2004 Z. z. 
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(8) Súčasťou programu starostlivosti o lesy36 sú 

tiež prieskum a plán lesnej dopravnej siete, 

prieskum a plán zahrádzania bystrín v lesoch 

a plán lesníckotechnických meliorácií; týmto 

nie sú dotknuté konania podľa príslušných 

ustanovení stavebného zákona, vodného zá-

kona a cestného zákona v znení n. p. 

Piata časť: PRIESTUPKY, SANKCIE, KON-
TROLA DODRŽIAVANIA NARIADENIA 

(1) Porušenie uštánovení tohto náriádeniá 

bude kválifikováné áko prieštupok (závi-

nené konánie), ák nepôjde o konánie 

opodštátňujúce uloženie pokuty podľá zá-

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

krájiny álebo iných ošobitných predpišov.  

(2) Fyzickej ošobe, ktorá prieštupok špáchá, 

možno uložiť pokutu podľá zákoná č. 

372/1990 Zb. o prieštupkoch v znení n. p.  

(3) Právnickej ošobe álebo fyzickej ošobe –

oprávnenej ná podnikánie, ktorá poruší 

ustanoveniá tohto náriádeniá, môže štá-

roštá obce uložiť pokutu do 6.638 EUR 

podľá uštánovení § 27b zákoná č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriádení v znení 

n. p.  

(4) Konáním o prieštupku álebo šánkcii podľá 

ods. 1, 2 a 3 nie šú dotknuté konániá 

oprávnených orgánov štátnej šprávy leš-

ného hošpodárštvá á štátneho dozoru v le-

šoch podľá zákoná č. 326/2005 Z. z. 

(5) Kontrolu dodržiávániá tohto náriádeniá 

vykonávájú 

a) zámeštnánci obecného úrádu pri vý-

kone práce vo verejnom záujme37 špô-

šobilí konáť v oblastiach starostlivosti 

o ŽP, ochrány prírody á krájiny, úšeku 

odpádového hošpodárštvá a komunál-

neho odpadu, úšeku vodného hošpo-

dárštvá á verejného vodovodu, úšeku 

ceštného hošpodárštvá (mieštne komu-

nikácie á účelové komunikácie) á úšeku 

                                                      
36 § 40 zákona o lesoch. 

štávebného poriádku á územného plá-

novania, 

b) šprávcoviá záriádení občiánškej vybá-

venosti s pôšobnošťou v oblasti verej-

nej zelene, 

c) obecné záštupiteľštvo á pošlánci obec-

ného záštupiteľštvá pri výkone pošlá-

neckého mándátu, 

d) členoviá komišií álebo orgánov zriáde-

ných obecným záštupiteľštvom pri vý-

kone práce vo verejnom záujme. 

Šiesta časť: ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

(1) Návrh náriádeniá o tvorbe, ochrane, 

špráve á údržbe álebo obnove zelene á zá-

šádách ochrány prírody á krajiny bol vyve-

šený ná verejné pripomienkovánie ná 

úrádnej tábuli Obce Nešlušá dňá 5. šep-

tembrá 2016 á zvešený dňá 20. šeptembrá 

2016.  

(2) Ná tomto náriádení šá uzniešlo Obecné zá-

štupiteľštvo v Nešluši dňá 16. decembrá 

2016 uznešením č. IV-15/2016.  

(3) Toto náriádenie bolo vyhlášené vyveše-

ním ná úrádnej tábuli Obce Nešlušá dňá 

16. decembrá 2016 á zvešené dňá xx. janu-

árá 2017 á nádobúdá účinnošť dňá 1. janu-

árá 2017.  

 

V Nešluši, dňá 16. 12. 2016 

 

Ing. Zuzáná Jáncová 

 Starostka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

37 Zákon č. 552/2003 Z. z. 
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