Mestské zastupiteľstvo v Spišskom Podhradí podľa § 4 ods. 3 písmena e/ zákona č. 369/1991 Zb.
o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov

vydáva
pre katastrálne územie mesta Spišské Podhradie pozostávajúce z katastra Spišské Podhradie
a Katúň toto

Všeobecne záväzné nariadenie
o tvorbe, údržbe a ochrane mestskej zelene.

§1
Úvodné ustanovenia
1/ Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia /“ďalej len nariadenie“/ je v rámci svojej
právomoci a v súlade s platnými právnymi predpismi usmerňovať vytváranie a zabezpečovanie
zdravého životného prostredia formou tvorby, údržby a ochrany mestskej zelene v katastrálnom
území mesta Spišské Podhradie.
2/ Zeleňou sa rozumie prírodná časť obecného priestoru a rekreačných miest, predovšetkým
stromy a jednotlivo stojace stromky, kry, kvety, zelené plochy a nádoby so zeleňou.
Súčasťou týchto ucelených súborov zelene sú aj príslušné doplnkové zariadenia ako cesty,
chodníky, prístrešky, ihriská, lavičky a pod.
3/ V katastrálnom území mesta Spišské Podhradie sa nachádzajú i štátne prírodné rezervácie
Dreveník, Sivá Brada a chránené prírodné výtvory /Sobotisko, Ostrá hora, Hradný vrch, Pažica/
ktoré treba v spolupráci s pracovníkmi Okresného úradu ŽP v Spišskej Novej Vsi zvlášť chrániť.
§2
Starostlivosť, údržba a ochrana zelene

Vlastník, resp. spravovateľ zelene je povinný udržiavať zeleň takým spôsobom, aby nebol
rušený účel, ktorému má zeleň resp. zelené plochy slúžiť, pri údržbe sa musí zabezpečiť
dosádzanie rastlín.
§3
Ochrana mestskej zelene
1/ Zeleň musí mať zabezpečenú celoročnú odbornú starostlivosť v komplexnom poňatí na
celom území mesta. V starostlivosti je zahrnutá evidencia zelene, tvorba zelene, údržba a ochrana
zelene.
2/ Tvorba zelene musí byť v súlade s územným plánom mesta. Pri tvorbe zelene musí
vykonávajúca organizácia spolupracovať s mestským úradom a v náväznosti na dostupnú
projektovú dokumentáciu.
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3/ Vlastník, resp. spravovateľ zelene je povinný udržiavať zeleň takým spôsobom, aby
nebol rušený účel, ktorému má zeleň resp. zelené plochy slúžiť. Pri údržbe sa musí
zabezpečiť dosádzanie rastlín.
4/ Ochrana zelene je spoločnou povinnosťou všetkých občanov, ktorí v meste žijú alebo
sa tu prechodne zdržujú.
5/ Každý zásah fyzickej či právnickej osoby do súčastného stavu zelene, konkrétne výrub
stromov a krov, sa povoľuje výlučne rozhodnutím, ktoré podľa kategórie drevinnej zložky
zelene v zmysle vyhlášky 149/1980 Zb. vydávajú Mestský úrad Spišské Podhradie
a Obvodný úrad ŽP v Spišskej Novej Vsi, a ktorými stanovujú presné podmienky výrubu.
6/ Zakazuje sa akékoľvek poškodzovanie zelene, kvetinových záhonov, stromov, kríkov,
trávnikov a iných porastov.
7/ Návštevníci mestskej zelene sú povinní sa riadiť informačnými tabuľami
umiestnenými v zeleni.
8/ Zakazuje sa na zelených plochách umiestňovať reklamné a propagačné zariadenia,
stánky, kiosky atď. bez súhlasu MsÚ v Spišskom Podhradí.
9/ Každý návštevník sadu a parku je povinný riadiť a správať sa ustanoveniami
uvedenými na informačných tabuliach, umiestnených v zelení a pokynmi osôb poverených
ochranou a strážením parkov a sadov.
10/ Zakazuje sa na plochách verejnej zelene parkovať a jazdiť cez ne.
11/ Pred začatím stavby alebo stavebných prác je stavebník /investor/ povinný dôsledne
vyriešiť otázku existujúcej zelene a urobiť všetky opatrenia na jej zachovanie.

§4
Správa mestskej zelene
1/ Správcom mestskej zelene je Mestský úrad v Spišskom Podhradí. Správca verejnej
zelene je jediným gestorom zelene na celom území mesta.
2/ Správca zelene je neopomenutý pri každom územnom a stavebnom konaní v meste.
Žiadne rozhodnutie v týchto oblastiach nemôže byť vydané bez jeho súhlasu.

§5
Pokuty a náhrady škody
1/ Za nedodržanie ustanovení tohto „nariadenia“ sa zodpovedné osoby a porušovatelia
postihnú podľa zákon SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení mien a doplnkov,
pokutou do 3 000,- Sk.
2/ Mestská polícia má práva za priestupky uložiť blokové pokuty do výšky 500,- Sk alebo
dať návrh na ich riešenie Obvodným úradom štátnej správy.
3/ V zmysle zákona č. 369/1990 Zb. v platnom znení môže primátor mesta za porušenie
„nariadenia“ mesta uložiť právnickej osobe pokutu do výšky 100 000,- Sk.
4/ Výrub stromov a poškodenie drevinnej zložky zelene, mimo podmienok stanovených v
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rozhodnutí príslušným orgánom štátnej správy alebo samosprávy, ako aj nezákonný výrub
stromov a krov sa v zmysle zákona č. 1/1995 Zb. o štátnej ochrane prírody v znení zákona č.
72/1986 Zb. posudzuje ako priestupok a iný správny delikt s možnosťou uloženia sankcie pre
občana do 5 000,- Sk, pre organizáciu do 100 000,- Sk. Priestupky v zmysle citovaného zákona
šetrí Obvodný úrad životného prostredia Spišská Nová Ves oddelenie ochrany prírody.
5/ Spôsobenú škodu na mestskej zeleni je povinná nahradiť osoba aôebo organizácia, ktorá ju
zavinila. Škoda sa nahradzuje predovšetkým uvedením veci do pôvodného stavu a náhradnou
výsadbou zelene.
6/ Ak povinná osoba alebo organizácia dobrovoľne neuvedenie zeleň, na ktorej škodu
spôsobila do pôvodného stavu, vykoná to za ňu poverená organizácia za úplatu. Odstránenie musí
byť vykonané v stanovenom termíne.
7/ Za škodu spôsobenú osobami, ktoré nie sú zákonne zodpovedné, zodpovedajú zákonní
zástupcovia. Za škodu spôsobenú zvieratami zodpovedá ich majiteľ.

§6
Spoločné a záverečné ustanovenia.
1/ Zmeny a doplnky tohto „nariadenia“ schvaľuje Mestské zastupiteľstvo v Spišskom
Podhradí.
Toto „nariadenie“ bolo schválené uznesením MZ č. 9/1995 zo dňa 24.11.1995, písmeno b,
ods. 5.
Nariadenie bolo vyvesené dňa 27.11.1995.
Nariadenie bolo zvesené dňa 11.12.1995.
Toto „nariadenie“ mesta nadobúda účinnosť dňom 11.12.1995.

V Spišskom Podhradí dňa 24.11.1995

Ing. František Slebodník
primátor mesta

PDF vytvořeno zkušební verzí pdfFactory www.fineprint.cz

