NÁVRH

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA
Č. 3/2012
O OCHRANE DREVÍN V OBCI VODERADY

Dátum vyvesenia návrhu nariadenia:

.......25.5.2012.....

Dátum ukončenia lehoty na pripomienkovanie:

.......8.6.2012 ......

Dňom vyvesenia návrhu nariadenia začína plynúť pätnásťdňová lehota, počas ktorej
môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia
v písomnej forme alebo elektronicky na adresu voderady@voderady.sk, alebo ústne do
zápisnice na obednom úrade Voderady.
Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a
to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí
byť zrejmé, kto ju predkladá. Na ostatné podnety nemusí navrhovateľ nariadenia
prihliadať, a to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené. Na pripomienky uplatnené po
desaťdňovej lehote sa nemusí prihliadať.

Obecné zastupiteľstvo obce Voderady, na základe prenesenej pôsobnosti
podľa článku 71 Ústavy Slovenskej republiky a podľa § 5 ods. 1 a § 6 ods. 2
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
a podľa § 69 ods. 2 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny
v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) a podľa vyhlášky
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 24/2003 Z.z.,
ktorou sa vykonáva Zákon (ďalej len „Vyhláška“), vydáva toto všeobecne
záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“):

o ochrane drevín:
PRVÁ ČASŤ
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
§1
Účel nariadenia
Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „nariadenie“) upravuje
pôsobnosť Obce Voderady (ďalej len „obec“) ako jedného z orgánov ochrany
prírody podľa Zákona, práva a povinnosti fyzických a právnických osôb
pri ochrane drevín ako významnej zložky životného prostredia
na území obce Voderady, s cieľom utvárať podmienky na trvalé udržiavanie,
obnovovanie a racionálne využívanie drevín.
§2
Vymedzenie základných pojmov
Na účely tohto nariadenia sa rozumie
a) drevinou strom alebo ker rastúci mimo lesa (ďalej len "drevina") vrátane
jeho koreňovej sústavy rastúce jednotlivo alebo v skupinách mimo
lesných pozemkov (lesného pôdneho fondu),
b) stromom drevina s diferencovanou stonkou, v dolnej časti vytvárajúcou
priamy, nerozkonárený kmeň, ktorý v hornej časti prechádza do
rozkonárenej koruny,
c) krom drevina s rozkonárenou stonkou spravidla už od bázy,
d) krovitým porastom taká skupina krov, pri ktorej viac ako 50 %
jednotlivých krov sa vzájomne korunami dotýka alebo spon medzi
jednotlivými krami je menší ako 2 m,
e) lianou drevina zakoreňujúca v zemi s nepevnou stonkou pridržiavajúcou
sa na opore opieraním, prichytávaním, ovíjaním alebo iným spôsobom.
f)

biotopom miesto prirodzeného výskytu určitého druhu dreviny,
jej populácie alebo spoločenstva v oblasti rozlíšenej geografickými,
abiotickými a biotickými vlastnosťami,

g) súkromnou záhradou a záhradkárskou osadou pozemky využívané
ako záhrady a takto zapísané v katastri nehnuteľností, ak nie sú
územným plánom obce, územným plánom zóny alebo územným
rozhodnutím určené na zastavanie,
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h) obnovou produkčných ovocných drevín výmena (výrub) produkčných
ovocných drevín s jednoznačnou funkciou produkcie ovocia na účely
výsadby nových ovocných drevín, pričom nemusí ísť o výsadbu drevín
tých istých ovocných rodov a druhov,
a) ochranou drevín činnosť zameraná na udržanie ich ekologických
a estetických funkcií v prírode a krajine a v urbánnom priestore a na
predchádzanie ich neodôvodnenému výrubu,
b) poškodzovaním drevín každé konanie alebo opomenutie konania, ktoré
môže bezprostredne alebo následne podstatne a trvalo znížiť ekologické
a estetické funkcie drevín alebo zapríčiniť ich odumretie,
c) ošetrovaním drevín činnosť zameraná na udržanie alebo zlepšenie
ich zdravotného stavu alebo na odstránenie následkov ich poškodenia.

DRUHÁ ČASŤ
OCHRANA DREVÍN
§3
Ochrana a spoločenská hodnota chránených drevín
(1) Chránenú drevinu je zakázané:
a) úmyselne trhať, zbierať, rezať, vykopávať alebo ničiť v jej prirodzenom
areáli vo voľnej prírode,
b) držať, prepravovať, predávať, vymieňať alebo ponúkať na predaj alebo
výmenu.
(2) Zákaz podľa odseku 1 písm. b) sa nevzťahuje na chránenú drevinu, ktorá
nepochádza z voľnej prírody, a chránenú drevinu, pre ktorú bola vydaná
výnimka podľa § 8 zákona č. 15/2005 Z.z. o ochrane druhov voľne
žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
(3) Na nález chránenej dreviny v súvislosti s prípravou alebo
uskutočňovaním stavby sa vzťahuje zákon č. 50/1976 o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len
„stavebný zákon“).
(4) Zoznam chránených drevín (ako aj iných rastlín) a ich spoločenská
hodnota je uvedená v prílohe č. 5 k Vyhláške. Do zoznamu možno nazrieť
na obecnom úrade.
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(5) Spoločenská hodnota chránených drevín a ich poškodených alebo
zničených jedincov vrátane vývinových štádií sa zvýši až o 300 %
spoločenskej hodnoty uvedenej v prílohe č. 5 k Vyhláške v závislosti
od stupňa ich ohrozenosti, stupňa ochrany územia, v ktorom
sa vyskytujú, alebo ak ide o druhy vyskytujúce sa len v jednej lokalite
alebo vo viacerých izolovaných lokalitách v Slovenskej republike.
Za poškodenie chránených rastlín sa považujú aj rušivé zásahy do ich
prirodzeného vývinu, najmä nepovolený zber, držba, premiestnenie,
narušenie rozmnožovania a podmienok na rozmnožovanie, ako aj rušivé
zásahy do bezprostredného okolia ich prirodzeného výskytu.
(6) Kto má v držbe chránené dreviny, mimo prirodzeného výskytu
v biotopoch, je povinný viesť o nich evidenciu podľa § 41 Zákona
a preukázať jej pôvod podľa § 42 Zákona.
(7) Ustanovenia § 4 až 10 sa použijú, ak sa na drevinu nevzťahujú
ustanovenia § 3 ods. 1 až 6.
§4
Ochrana drevín
(1) Zakazuje sa poškodzovať a ničiť dreviny.
(2) Vlastník (správca, nájomca) pozemku, na ktorom sa nachádza drevina,
je povinný sa o ňu starať, najmä ju ošetrovať a udržiavať. Pri poškodení
alebo výskyte nákazy dreviny chorobami môže obec uložiť vlastníkovi
(správcovi, nájomcovi) pozemku vykonať nevyhnutné opatrenia na jej
ozdravenie alebo rozhodnúť o jej vyrúbaní.
(3) Na výrub dreviny sa vyžaduje súhlas obce, ak toto VZN neustanovuje
inak. Súhlas na výrub dreviny sa môže v odôvodnených prípadoch vydať
len po posúdení ekologických a estetických funkcií dreviny a vplyvov
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,
nájomca) a po vyznačení dreviny určenej na výrub.
(4) 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
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c) pri bezprostrednom ohrození zdravia alebo života človeka, alebo
značnej škody na majetku, alebo
d) ak oprávnenie alebo povinnosť výrubu vyplýva z osobitných predpisov
(napr. cestný zákon, zákon o dráhach, zákon o cestnej doprave, zákon
o energetike, zákon o telekomunikáciách), alebo
e) na územiach so štvrtým alebo piatym stupňom ochrany podľa
Zákona, 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 záhradách a záhradkárskych
osadách.
(5) Ustanovenie odseku 4 písm. a) sa nepoužije v prípade, ak drevina rastie
na území s druhým alebo tretím stupňom ochrany podľa Zákona,
na cintoríne alebo ako súčasť verejnej zelene.
(6) Ten, kto z dôvodov uvedených v odseku 4 písm. b) a c) drevinu vyrúbal,
je povinný túto skutočnosť písomne oznámiť a zároveň preukázať
splnenie podmienok na výrub drevín obci najneskôr do piatich dní
od uskutočnenia výrubu.
(7) Ten, kto chce z dôvodu uvedeného v odseku 4 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 podľa Zákona
alebo s rozsahom oprávnenia alebo povinnosti podľa osobitných
predpisov.
(8) Výrub dreviny podľa odseku 3 možno vykonať len po jej
predchádzajúcom vyznačení obce a po právoplatnosti súhlasu obce,
ktorým je vykonávateľ výrubu povinný sa na požiadanie preukázať.
(9) 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 3.
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(10) Rez živých konárov listnatých drevín s priemerom viac ako 5 cm
sa vykonáva vo vegetačnom období od 1. apríla do 30. septembra,
najmä v jeho prvej polovici, s výnimkou obdobia tvorby nových listov. V
inom ako vegetačnom období možno taký rez vykonávať len v prípadoch
rezov produkčných ovocných drevín alebo v prípadoch bezprostredného
ohrozenia zdravia alebo života človeka, alebo značnej škody na majetku.
(11) Ošetrovanie a udržiavanie drevín sa vykonáva s ohľadom na druhovú
ochranu chránených živočíchov, najmä hniezdiacich vtákov.
(12) Pod bezprostredným ohrozením zdravia alebo života človeka alebo
značnej škody na majetku sa rozumie taký stav bezprostredného
ohrozenia, ktorý je vyvolaný najmä nepredvídateľnou alebo
neodvrátiteľnou udalosťou nezávislou od ľudskej vôle, s ktorou sa
spájajú následky týkajúce sa ohrozenia zdravia alebo života človeka
alebo vzniku značnej škody na majetku. Ide najmä o úder blesku,
povodeň, zemetrasenie, smršť, zosuv pôdy a eróziu, ako aj o suché a
odumreté stromy nachádzajúce sa na miestach, kde môžu ohroziť
zdravie alebo život človeka alebo spôsobiť značnú škodu na majetku.
§5
Konanie o výrube dreviny
(1) Výrub dreviny možno vykonať na základe súhlasu obce s výrubom
dreviny. Súhlas na výrub dreviny vydáva obec formou rozhodnutia a na
jeho vydanie a vzťahuje zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní
(správny poriadok) v znení neskorších predpisov.
(2) Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny obsahuje
a) meno, priezvisko a trvalý pobyt alebo názov alebo obchodné meno,
sídlo alebo miesto podnikania žiadateľa,
b) katastrálne územie, parcelné číslo a druh pozemku, na ktorom
drevina rastie, a kópiu katastrálnej mapy alebo iný doklad
umožňujúci identifikáciu dreviny v teréne,
c)

súhlas vlastníka, správcu, prípadne nájomcu (ak mu takéto
oprávnenie vyplýva z nájomnej zmluvy) pozemku, na ktorom drevina
rastie, ak žiadateľ nie je jeho vlastníkom (správcom, nájomcom),

d) špecifikáciu dreviny, ktorá sa má vyrúbať, najmä jej druh, počet,
zdravotný stav, obvod kmeňa meraný vo výške 130 cm nad zemou
alebo tesne pod miestom jeho rozkonárenia, ak túto výšku
nedosahuje, alebo výmeru krovitého porastu,
e) odôvodnenie žiadosti.
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(3) Doklady podľa odseku 2 písm. b) a c) sa nevyžadujú, ak ide o žiadosť
o vydanie súhlasu na výrub dreviny z dôvodu umiestnenia líniovej
stavby, na ktorej účely možno pozemky vyvlastniť. K žiadosti sa pripojí
výkres z projektovej dokumentácie stavby, ktorý obsahuje presný opis
trasy líniovej stavby v mierke najmenej 1 : 50 000 alebo 1 : 10 000
s vyznačením lokality, kde drevina rastie.
(4) Pri vydávaní súhlasu na výrub dreviny obec prihliada na
a) druh a zdravotný stav dreviny,
b) funkciu a význam dreviny pre životné prostredie,
c) to, aby sa výrub dreviny uskutočnil najmä v období vegetačného
pokoja,
d) podmienky ochrany ustanovené vykonávacími predpismi vydanými
na základe Zákona.
(5)

Odôvodneným prípadom na vydanie súhlasu na výrub dreviny je najmä
preukázanie
a) zlého zdravotného stavu dreviny, z ktorého hľadiska má drevina malú
pravdepodobnosť prežitia,
b) nevhodných hygienických podmienok v bytových a nebytových
priestoroch alebo
c) narušenia stability stavby koreňovým systémom dreviny.

(6)

Za podanie žiadosti, zmenu alebo zrušenie súhlasu na výrub dreviny
vyberá obec správny poplatok podľa zákona č. 145/1995 Z.z.
o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov:
1. fyzická osoba
..................................................
6, 50 eura
2. právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na podnikanie, ktorej
predmet činnosti súvisí s podanou žiadosťou
...................................................
66 eur
Od poplatku podľa tejto sú oslobodené múzeá s prírodovedným zameraním a
verejné vysoké školy a žiadatelia, ak nimi podaná žiadosť súvisí
s odstraňovaním stromov a krov v ochranných pásmach podľa osobitných
predpisov (napr. cestný zákon, zákon o dráhach, zákon o cestnej doprave,
zákon o energetike, zákon o telekomunikáciách).
(7)

Vzor žiadosti o výrub dreviny tvorí Prílohu č. 1 k tomuto VZN.
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§6
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. 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. Ak
nemožno uložiť náhradnú výsadbu, obec uloží finančnú náhradu do
výšky spoločenskej hodnoty dreviny (§ 8). Obec uloží povinnosť zaplatiť
finančnú náhradu aj tomu, kto vyrúbal dreviny bez súhlasu, a to do
výšky spoločenskej hodnoty dreviny. Finančná náhrada je príjmom
obce, ktorá je povinná tieto príjmy výlučne použiť na úhradu nákladov
spojených so starostlivosťou o dreviny rastúce na jej území.

(2)

Náhradnú výsadbu a starostlivosť o náhradnú drevinu podľa odseku 1
na pozemku, ktorý nie je vo vlastníctve žiadateľa o výrub dreviny,
možno uložiť len s predchádzajúcim súhlasom vlastníka dotknutého
pozemku.

(3)

Obec je povinná viesť evidenciu pozemkov vhodných na náhradnú
výsadbu vo svojom územnom obvode. Zaradenie pozemkov do evidencie
prerokuje obec s ich vlastníkmi.
§7
Chránené stromy

(1)

Kultúrne,
vedecky,
ekologicky,
krajinotvorne
alebo
esteticky
mimoriadne významné stromy alebo ich skupiny vrátane stromoradí
môže krajský úrad životného prostredia vyhlásiť všeobecne záväznou
vyhláškou za chránené stromy. V súčasnosti sú to podľa VZV KÚ
v Trnave, č. 5/2000, 02. 03. 2000 sú to platany v parku vo Voderadoch.
Za chránené stromy možno vyhlásiť aj stromy rastúce na lesnom
pôdnom fonde. Chránené stromy sa považujú za chránený objekt podľa
stavebného zákona.

(2)

Na ochranu chránených stromov sa vzťahujú obdobne ustanovenia
§ 3 ods. 7 a § 4 ods. 1, 2, 3 (druhá veta), 8 a 9.

(3)

Na výrub a spôsob ošetrovania chráneného stromu sa vyžaduje súhlas
obce. V prípade povoleného výrubu sa použije obdobne ustanovenie § 6
a orgán obec následne zruší vyhlásenie ochrany chráneného stromu.

(4)

Chránené stromy sa nevyhlasujú na území chránených krajinných
prvkov, prírodných rezervácií a prírodných pamiatok.
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(5)

Ak to vyžaduje záujem ochrany chráneného stromu, orgán ochrany
prírody vyhlási jeho ochranné pásmo, a to spôsobom, akým vyhlasuje
chránený strom. Vo vyhlásenom ochrannom pásme platí primerane tretí
stupeň ochrany podľa § 14 Zákona, ak orgán ochrany prírody, ktorý ho
vyhlasuje, neurčí prísnejšie podmienky ochrany.

(6)

Ak ochranné pásmo nebolo vyhlásené podľa odseku 5, je ním územie
okolo chráneného stromu v plošnom priemete jeho koruny, ktorý je
zväčšený o jeden a pol metra, najmenej však v okruhu 10 m od kmeňa
stromu, a platí v ňom primerane druhý stupeň ochrany podľa § 13
Zákona.
§8
Spoločenská hodnota drevín

(1)

Spoločenská hodnota drevín je uvedená podľa druhu drevín a ich
veľkosti v prílohe č. 33 Vyhlášky. Do zoznamu drevín a ich spoločenskej
hodnoty možno nazrieť na obecnom úrade. Spoločenská hodnota
nižších taxonomických jednotiek druhov drevín (napríklad poddruhy,
kultivary) je uvedená druhovým menom dreviny, od ktorej nižšia
taxonomická jednotka pochádza. Ak taxonomické znaky neumožňujú
zatriedenie konkrétneho jedinca k druhu (rodu) podľa prílohy č. 33
Vyhlášky, použije sa jeho zatriedenie podľa príbuzného druhu (rodu).

(2)

Veľkosť stromov sa zisťuje meraním obvodu kmeňa vo výške 130 cm
nad zemou alebo meraním ich výšky, ak obvod kmeňa nepresahuje 10
cm.

(3)

Pri stromoch, ktoré sa rozkonárujú vo výške menšej ako 130 cm, sa
meria obvod kmeňa tesne pod jeho rozkonárením.

(4)

Ak nemožno vykonať priame meranie vo výške 130 cm nad zemou,
obvod kmeňa stromov sa určuje použitím prepočtu hodnôt nameraných
na pni podľa prílohy č. 34 Vyhlášky. Do vzorca prepočtu možno nazrieť
na obecnom úrade.

(5)

Veľkosť krov a krovitých porastov sa zisťuje meraním plošného priemetu
vymedzeného jednotlivou alebo spoločnou korunou a meraním výšky
krov. Pri zoskupení krovín rovnakého druhu sa vypočíta priemerná
výška z nameraných hodnôt.

(6)

Veľkosť lian sa zisťuje meraním obvodu kmienka vo výške 100 cm nad
zemou a meraním jeho výšky (dĺžky).
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(7)

Plošný priemet koruny krov a krovitých porastov vyrúbaných alebo inak
zničených sa určuje ako plocha biologicky dosiahnuteľných plošných
priemetov korún podľa počtu a umiestnenia kmeňov odstránených krov
podľa konkrétneho druhu v období stredného vekového štádia. Výška sa
stanoví ako priemerná biologicky dosiahnuteľná výška konkrétneho
druhu rastúceho v porovnateľných stanovištných podmienkach
v období stredného vekového štádia.

(8)

Pri výpočte spoločenskej hodnoty stromov len na základe dostupnosti
drevnej hmoty sa za obvod vo výške 130 cm nad zemou považuje obvod
najširšej časti kmeňa z hodnoteného stromu.

(9)

Spoločenská hodnota drevín zničených pri požiaroch, iných živelných
pohromách alebo iným spôsobom tak, že nie sú fyzicky merateľné
hodnoty obvodu kmeňa stromov a plošného priemetu koruny krov,
krovitých porastov a lian a pri výpočte nemožno postupovať podľa
odsekov 7 a 8, sa určuje na základe dôkazov v správnom konaní
o druhu, počte a veľkosti zničených drevín.
§9
Prirážkový index

(1)

Spoločenská hodnota drevín určená podľa § 8 sa upravuje prirážkovým
indexom podľa prílohy č. 35 Vyhlášky. Do prirážkového indexu možno
nazrieť na obecnom úrade.

(2)

Spoločenská hodnota drevín sa vypočíta tak, že sa spoločenská hodnota
určená podľa § 8 vynásobí súčinom prirážkových indexov uvedených
v ods. 1.
§ 10
Vstup na pozemky

(1)

Vlastník
(správca,
nájomca)
pozemku
je
povinný
umožniť
zamestnancom obce a ňou poverenej osobe, ktorí sa pri výkone svojej
pracovnej činnosti preukážu služobným preukazom, vstupovať na
pozemok s cieľom plniť povinnosti vyplývajúce z tohto VZN a Zákona.

(2)

Zamestnanec obce alebo ňou poverená osoba 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 VZN
a Zákonom.
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(3)

Nedotknuté zostávajú osobitné predpisy (napr. Zákon č. 281/1997 Z.z.
o vojenských
obvodoch
v znení
neskorších
predpisov,
zákon
č. 319/2002 Z.z. o obrane Slovenskej republiky v znení neskorších
predpisov), podľa ktorých je vykonávanie činnosti podľa odseku 1
vylúčené, obmedzené alebo viazané na osobitný súhlas alebo povolenie.

Obec

§ 11
Pôsobnosť obce pri ochrane drevín

a) vykonáva v prvom stupni štátnu správu vo veciach ochrany drevín
v rozsahu ustanovenom týmto VZN a Zákonom,
b) môže uložiť vlastníkovi (správcovi, nájomcovi) pozemku, na ktorom
drevina rastie, vykonať nevyhnutné opatrenia na jej ozdravenie alebo
rozhodnúť o jej vyrúbaní podľa § 4 ods. 2,
c) dáva vyjadrenie o umiestňovaní a druhovom zložení cestnej zelene
a súhlas s výrubom jej drevín po dohode s cestným správnym orgánom
podľa § 14 ods. 3 zákona č. 163/1961 (cestný zákon) v znení
neskorších predpisov,
d) na území, na ktorom platí druhý stupeň ochrany podľa Zákona, dáva
súhlas na umiestnenie výsadby drevín a ich druhové zloženie
za hranicami zastavaného územia obce mimo ovocného sadu, vinice,
chmeľnice a záhrady (takto zapísané v katastri nehnuteľností)
a energetických porastov na poľnohospodárskej pôde,
e) dáva súhlas na výrub dreviny podľa § 4 ods. 3,
f) prijíma oznámenia podľa § 4 ods. 6 a 7,
g) koná podľa § 4 ods. 7,
h) vyznačuje dreviny určené na výrub podľa § 4 ods. 8,
i) v súhlase na výrub drevín ukladá vykonanie primeranej náhradnej
výsadby, starostlivosti o ňu alebo zaplatenie finančnej náhrady podľa §
6 ods. 1,
j) obstaráva a schvaľuje dokument starostlivosti o dreviny, ktorý
poskytuje prehľad o rozmiestnení, kvalite a ekologickom,
krajinotvornom, estetickom a kultúrno-historickom význame drevín v
katastrálnom území obce a je podkladom na zabezpečenie
starostlivosti o dreviny, rozhodovanie orgánov ochrany prírody a pri
uplatňovaní náhradnej výsadby za vyrúbané dreviny.
k) vykonáva štátny dozor vo veciach, v ktorých vykonáva štátnu správu v
rozsahu ustanovenom týmto VZN a Zákonom,
l)

plní ďalšie úlohy podľa § 4, § 5 ods. 3 a § 10.
11

TRETIA ČASŤ
KONTROLA A SANKCIE
§ 12
(1) Kontrolu dodržiavania tohto nariadenia vykonáva obec prostredníctvom
starostu obce, hlavného kontrolóra obce alebo inej písomne poverenej
osoby.
(2) Konanie fyzickej osoby, ktoré je v rozpore s ustanoveniami tohto
nariadenia, ako aj
s ostatnými
platnými nariadeniami obce,
je kvalifikované ako priestupok proti verejnému poriadku podľa § 48
zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov,
za ktoré môže obec alebo iná písomne poverená osoba v rámci
priestupkového blokového konania ukladať pokutu, ak je priestupok
dostatočne zistený a preukázaný. Pokutu v blokovom konaní možno
udeliť až do výšky 33 eur.
(3) Priestupok nemožno prejednať, ak od jeho spáchania uplynuli dva roky;
nemožno ho tiež prejednať, prípadne uloženú sankciu alebo jej zvyšok
vykonať, ak sa na priestupok vzťahuje amnestia.
(4) Podľa § 13 ods. 9 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov, za porušenie tohto nariadenia právnickou osobou
alebo fyzickou osobou oprávnenou na podnikanie môže obec uložiť
pokutu až do výšky 6638 eur.
(5) Pri ukladaní pokút sa prihliada najmä na závažnosť, spôsob, čas trvania
a následky protiprávneho konania. Pokuty uložené obcou sú príjmom
obce.
(6) Výnosy z pokút podľa ods. 5 obec použije prednostne na ochranu drevín.

ŠTVRTÁ ČASŤ
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
§ 13
Účinnosť
Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom ..................... .
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