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ZELEŇ
Kto sa stará o zeleň v meste? Kto sa zaoberá odborným ošetrením stromov?
Starostlivosť o dreviny je povinnosťou vlastníka, prípadne nájomcu konkrétneho pozemku.
Vlastníkom resp. správcom väčšiny verejných priestranstiev je mesto, ktoré zabezpečuje údržbu
verejnej zelene prostredníctvom externých firiem, vrátane kosenia trávnikov. Každá firma pracuje na
konkrétnych plochách podľa vopred schváleného harmonogramu. Kvôli starostlivosti o zeleň na
verejných priestranstvách vo Zvolene kontaktujte MsÚ Zvolen, Námestie slobody 22, Zvolen, Odbor
výstavby, ŽP a dopravy, č. dv. 111, tel. č. 045/530 32 69, Ing. Zuzana Holíková,
zuzana.holikova@zvolen.sk.
Každá drevina by podľa zákona mala byť správne ošetrovaná. Ošetrením stromov sa zaoberajú
odborníci – arboristi, ich zoznam možno nájsť napr. na stránke www.arboristika.sk. Spôsob
ošetrovania drevín usmerňuje STN 83 7010 „Ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej
vegetácie“. Listnaté dreviny by sa napríklad mali orezávať len vo vegetačnom období (okrem času
tvorby listov), kedy sa strom dokáže brániť voči chorobám – vírusom, baktériám, hubám. Pokiaľ sa
nepostupuje v súlade s touto normou, ide o porušenie zákona.

Chcete si sami vysadiť stromy alebo kry?
Ak pozemok, na ktorom chcete sadiť, nepatrí Vám, potrebujete získať súhlas jeho vlastníka!
VZN mesta č. 79/2003 zakazuje na verejných priestranstvách vo Zvolene svojvoľne sadiť stromy.
Dôvodom je potreba zabezpečiť, aby boli dreviny vysadené iba na vhodných miestach, kde nebudú ani
v budúcnosti tieniť, koreňmi narušovať inžinierske siete či základy domu. O súhlas na výsadbu na
verejných priestranstvách požiadajte vo Zvolene požiadajte na MsÚ Zvolen, Námestie slobody 22,
Zvolen, Odbor výstavby, ŽP a dopravy, tel. 045/530 32 69, Ing. Zuzana Holíková,
zuzana.holikova@zvolen.sk. V žiadosti uveďte kde, kedy a čo chcete sadiť, príp. iné dôležité
informácie. Obratom dostanete stanovisko s podmienkami výsadby.

Kto Vám poradí pri výbere vhodných druhov drevín na výsadbu?
Najvhodnejšie sú naše pôvodné druhy, nezabudnite zohľadniť miesto výsadby a jeho podmienky –
poraďte sa napr. tam, kde kupujete dreviny. Rovnako dôležitý je čas – najvhodnejším obdobím na
výsadbu drevín je jeseň. Vo Zvolene kontaktujte MsÚ Zvolen, Námestie slobody 22, Zvolen, Odbor
výstavby, ŽP a dopravy, tel. 045/530 32 69, Ing. Ing. Zuzana Holíková, zuzana.holikova@zvolen.sk.
Rôzne druhy stromov dostanete pomerne výhodne kúpiť napríklad v Arboréte Borová Hora,
Borovianska cesta 2171/66 (Podborová), Zvolen, tel. 045/532 08 14, arboretum@tuzvo.sk. Prípadne
sa môžete poradiť aj v ekoporadni Združenia Slatinka.

Myslíte si, že je nutné vyrúbať nejakú drevinu?
Potrebujete súhlas orgánu ochrany prírody, ktorý sa vydáva na základe predloženej žiadosti (formulár
nájdete napr. na http://urad.zvolen.sk/download_file_f.php?id=569947 alebo priamo na MsÚ, 3.
poschodie, kancelária č. 347), po zaplatení poplatku, po posúdení drevín a iba v odôvodnených
prípadoch (odôvodnenosť skúma orgán ochrany prírody).
Vo Zvolene a väčšine okolitých obcí súhlas na výrub vydáva Spoločný obecný úrad (sídli na MsÚ
Zvolen), tel. 045/530 32 68, Ing. J. Tlučáková, jana.tlucakova@zvolen.sk. Po vydaní rozhodnutia (čo
trvá zvyčajne 30 dní) budú dreviny označené špeciálnou značkou a bude možný ich výrub mimo
vegetačného obdobia (vo všeobecnosti od októbra do marca).
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Rúbe niekto strom alebo poškodzuje drevinu?
V prípade, ak niekto rúbe neoznačený strom alebo kroviny, prípadne nevie pri výrube dokázať, že bol
vydaný súhlas na ich výrub, kontaktujte mestskú políciu na tel. 045/533 10 00, príp. 159. Žiadajte
políciu o zdokumentovanie situácie, ten, kto rúbe drevinu musí mať pri sebe povolenie. Prípadne
môžete situáciu zdokumentovať aj sami (nafotiť, skúste odmerať obvod vyrúbanej dreviny) a okrem
podnetu na políciu podajte písomný podnet na prešetrenie protiprávneho konania na Slovenskú
inšpekciu životného prostredia – Inšpektorát Banská Bystrica, Jegorovova 29B, 974 01 Banská
Bystrica, tel. 048/471 96 40, 048/471 96 31, sizpiopbb@sizp.sk. Rovnako postupujte v prípade, ak
niekto poškodzuje drevinu, jazdí napríklad ťažkým mechanizmom po jej koreňoch, zasypáva kmeň
zeminou, orezáva veľké konáre a podobne. Týmto konaním totiž môže dôjsť v prípadoch veľkej
spoločenskej hodnoty dreviny až k spáchaniu trestného činu.

Sú vo vašom okolí stromy, ktoré sa nakláňajú alebo svojim pádom môžu ohroziť
svoje okolie?
V prípade bezprostredného ohrozenia zdravia alebo života, ktoré by mohol zapríčiniť strom v zlom
zdravotnom stave, volajte mestskú políciu (vo Zvolene tel. 533 10 00). Ohľadom stromov na verejných
priestoroch kontaktujte správcu zelene - MsÚ Zvolen, Námestie slobody 22, Zvolen, Odbor výstavby,
ŽP a dopravy, tel. 045/530 32 69, Ing. Zuzana Holíková, zuzana.holikova@zvolen.sk

Leží cez cestu alebo niekde inde spadnutý strom?
Prekážku na ceste by mal odstrániť správca cesty, ktorým je väčšinou Mesto Zvolen. Kontaktuje MsÚ
Zvolen, Námestie slobody 22, Zvolen, Odbor výstavby, ŽP a dopravy, Mgr. Dušan Gdovin, 045/530 32
96, dusan.gdovin@zvolen.sk. Ak by strom mohol spôsobiť vznik dopravnej nehody, volajte hasičov na
tel. 150, v hlásení uveďte: kto volá, kde a aká udalosť sa stala, tel. číslo, z ktorého voláte (pre
overenie), príp. iné dôležité informácie.

Vypaľuje niekto trávu, horia stromy?
Táto činnosť je zakázaná a hrozia za ňu vysoké pokuty. Pri priamom ohrození života či majetku ihneď
kontaktuje hasičov na tel. 150 alebo 112. V hlásení uveďte: kto volá, kde a aká udalosť sa stala,
telefónne číslo, z ktorého voláte (pre overenie), príp. iné dôležité informácie. Ak je to možné,
neodchádzajte z miesta do príchodu hasičov. Menší požiar sa môžete pokúsiť uhasiť aj sami, vždy však
zavolajte hasičov a počkajte na ich príchod, aj zdanlivo uhasený oheň môže skryte tlieť a po Vašom
odchode znovu vypuknúť. Za vypaľovanie trávy hrozí vinníkovi pokuta, pri opakovanom prichytení sa
zdvojnásobuje.

Nepáči sa Vám stav brehových porastov?
Údržbu porastov pri potokoch má na starosti správca toku, ktorým je väčšinou správa povodia.
Kontaktujte preto Slovenský vodohospodársky podnik š. p., Správa povodia stredného Hrona, Stráž
11, 961 07 Zvolen, tel. 045/532 04 21, 520 40 20.

Rastie na nejakej ploche dlhšiu dobu burina alebo invázny druh rastliny a nikto
pozemok nekosí, ani sa oň inak nestará?
Vlastník pozemku je povinný urobiť opatrenia proti zaburiňovaniu, je dokonca povinný na svoje
náklady odstraňovať invázne druhy rastlín, napr. žlto kvitnúcu zlatobyľ obrovskú, bambusu podobný
pohánkovec japonský, netýkavku žľaznatú s výraznými fialovými kvetmi a ďalšie. Invázne druhy
organizmov navyše nesmú byť rozširované, prepravované, chované či rozmnožované. Zoznam
inváznych druhov nájdete napríklad na http://www.minzp.sk/postupy-ziadosti/ochrana-prirodykrajiny/ine/invazne-druhy/
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Ak poznáte vlastníka pozemku, kontaktuje ho a upozornite na problém, alebo kontaktujte priamo
orgán ochrany prírody - Okresný úrad vo Zvolene, odbor starostlivosti o životné prostredie, Nám. SNP
96/50, Zvolen, tel. 0961/63 29 60, 63 29 69, oszp.zv@minv.sk

3
Materiál bol spracovaný v rámci projektu „Škola aktívneho občana“
ktorého realizáciu podporilo Mesto Zvolen poskytnutím dotácie.
Aktualizácie nájdete na http://www.slatinka.sk/ekoporadna/rady-kontakty/

