
Obec Radoľa, podľa §4 ods. 3 písm. g), §4 ods. 5 písm. a) bod 2.  a § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v zmysle ust. § 69 ods. 2 zákona č. 543/2002 Z. z. o

ochrane prírody a krajiny vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len VZN). 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE 

obce Radoľa č. 3/2023  
o ochrane verejnej zelene 

"návrh"

 

Článok I.
Úvodné ustanovenia

1.1 Predmetom tohto všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len „VZN“) je určenie pravidiel pre ochranu
verejnej zelene v obci.

Článok II.
Základné pojmy 

2.1 Pre účely tohto VZN sa verejnou zeleňou rozumejú všetky porasty - najmä dreviny (stromy, kry a liany),
byliny (trávy a kvety) a ich spoločenstvá, vyvinuté na určitej ploche prirodzeným vývojom alebo zámerným,
cieľavedomým usmerňovaním zo strany obce, ktorá je spravidla majetkom obce, nachádza sa spravidla na
verejnom priestranstve a je verejnosti voľne prístupná.

2.2 Verejným priestranstvom je podľa ust. § 2b ods. 1 zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení  ulica,
námestie, park, trhovisko a iný priestor prístupný verejnosti bez obmedzenia, ktorý bez ohľadu na vlastnícke
vzťahy slúži na všeobecné užívanie, ak osobitný zákon neustanovuje inak.

Článok III.
Ochrana verejnej zelene 

3.1 Pri užívaní verejnej zelene je povinnosťou osôb zachovávať poriadok a čistotu a vyvarovať sa všetkého,
čo by viedlo k jej poškodeniu, zhoršeniu jej rastu a vývoja, alebo k narušeniu či ohrozeniu účelu, ktorému
verejná zeleň slúži.

3.2 Na plochách verejnej zelene sa zakazuje: 

poškodzovať nadzemné alebo podzemné časti stromov, kríkov a bylín, kvetov a tráv, vrátane ich
stanovišťa

a)

odcudzovať a trhať kvety, plody a iné časti rastlínb)
umiestňovať staveniskové zariadenia, skládky stavebných hmôt, predajné stánky, informačné, reklamné
a propagačné zariadenia bez súhlasu obce

c)

znečisťovať plochy zelene akýmkoľvek odpadom a vykonávať všetky činnosti, ktoré obmedzujú rast a
vývoj rastlín, funkciu a racionálnu starostlivosť o plochy a prvky zelene

d)

vykonávať prevádzkovú alebo dopravnú činnosť (parkovanie, prejazdy, otáčanie vozidiel)e)
vypaľovať drevitý alebo bylinný porastf)
vylievať tekutý odpad pred prevádzkovými jednotkami ku stromom, na trávniky a ostatné verejné
priestranstvá

g)

svojvoľne zakladať nové výsadby drevín, záhony kvetín, úžitkové záhradky alebo inak zaberať plochy
zelene na verejných priestranstvách, svojvoľne zriaďovať chodníky a spevnené plochy

h)
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Článok IV.
Záverečné ustanovenia

4.1 Vydanie tohto Všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2023 o ochrane verejnej zelene  Obecné
zastupiteľstvo v Radoli schválilo dňa............... a toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňa
01.apríla 2023

...................................
Ing. Anton Tkáčik
starosta obce

Vyvesené na úradnej tabuli dňa: 24.2.2023
Zvesené z úradnej tabule dňa: ....................
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