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NÁVRH   UZNESENIA 

 
Alternatíva A: 

 
 

MIESTNE ZASTUPITEĽSTVO MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA-KARLOVA VES 
 

súhlasí 

s návrhom všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 
o starostlivosti o verejnú zeleň a ochrane drevín, ktoré sú súčasťou verejnej zelene na území 
hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, s nasledujúcimi pripomienkami: 
 
 
1.  § 2 ods. 3, písm. a) nové znenie: 
„verejnou zeleňou zeleň na pozemkoch vo vlastníctve alebo oprávnenom užívaní hlavného 
mesta alebo mestskej časti. Plocha verejnej zelene je verejnosti voľne prístupná, jej užívanie 
nie je obmedzené časom ani druhom návštevníkov. Verejnou zeleňou sa podľa tohto 
nariadenia nerozumie cestná zeleň; pre cestnú zeleň platí všeobecná ochrana a povinnosť 
odborne realizovanej a cielenej údržby drevín. (§ 17 ods. 1 a 4 vyhlášky č. 24/2003 Z. z.)“ 
 
2.  § 2 ods. 3, písm. b) nové znenie: 
„vyhradenou zeleňou je zeleň, ktorej užívanie je obmedzené časom alebo druhom 
návštevníkov. Ide predovšetkým o zeleň v areáloch cintorínov, zeleň školských, športových, 
rekreačných zariadení a pod,“ 

3. V § 7 doplniť odsek (5) v znení:  

(5) Ak pri investičnej výstavbe dochádza k likvidácii verejnej zelene, je investor povinný v 
lokalite určenej hlavným mestom SR, zriadiť novú zeleň. Do odovzdania novej zelene 
správcovi zelene zodpovedá investor za jej údržbu. 
 
4. V § 4 vypustiť odsek 2. 
 

Alternatíva B: 
 
 
 
MIESTNE ZASTUPITEĽSTVO MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA-KARLOVA VES 

 
nesúhlasí 

s návrhom všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 
o starostlivosti o verejnú zeleň a ochrane drevín, ktoré sú súčasťou verejnej zelene na území 
hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy z dôvodu jeho zmätočnosti.



                                  DÔVODOVÁ SPRÁVA  
 
MČ Bratislava – Karlova Ves k návrhu VZN Hl. m. SR Bratislavy o starostlivosti o 
verejnú zeleň a ochrane drevín, ktoré sú súčasťou verejnej zelene na území hlavného 
mesta SR Bratislavy 
 
Dňa 09.05.2017 bol na MČ Bratislava – Karlova Ves doručený Návrh všeobecne záväzného 
nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy o starostlivosti o verejnú zeleň a ochrane drevín, 
ktoré sú súčasťou verejnej zelene na území hlavného mesta SR Bratislavy, spolu s dôvodovou 
správou a žiadosťou o zaujatie stanoviska  miestneho zastupiteľstva v lehote do jedného 
mesiaca.  K uvedenému návrhu uvádzame nasledujúce pripomienky:  
 
Alternatíva A: 
 
§ 2 ods. 3 písm. a) 
verejnou zeleňou zeleň na pozemkoch vo vlastníctve alebo oprávnenom užívaní hlavného 
mesta. Plocha verejnej zelene je verejnosti voľne prístupná, jej užívanie nie je obmedzené 
časom ani druhom návštevníkov. Verejnou zeleňou sa podľa tohto nariadenia nerozumie 
cestná zeleň, 
 
Navrhujeme zmeniť na: 
verejnou zeleňou zeleň na pozemkoch vo vlastníctve alebo oprávnenom užívaní hlavného 
mesta. Plocha verejnej zelene je verejnosti voľne prístupná, jej užívanie nie je obmedzené 
časom ani druhom návštevníkov.  
 
Zdôvodnenie: 
V súčasnosti je terminologicky verejná zeleň definovaná v STN 83 7010 ako „verejne 
prístupná zeleň vo vlastníctve alebo správe obce, osobitne v zastavanom území obce“  
Definícia „zeleň” sa nachádza napr. v  Zákone č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a 
stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej ako Stavebný zákon), kde § 139a 
Pojmy územného plánovania je zeleň definovaná ako „ vysadené alebo udržiavané rastliny 
v sídlach a v ich okolí, ako aj pozdĺž líniových stavieb v ostatnej krajine“.  
 
O cestnej zeleni sa pojednáva v cestnom zákone v § 14 zákone 135/1961 Zb. o pozemných 
komunikáciách (tzv. cestný zákon) vo svojom ods. 1, kde sa ako príklady cestnej zelene 
uvádzajú svahy násypov, odpočívadlá a pod. Následne je vo vykonávacej vyhláške č.35/1984 
v § 18, ods.1 sa ako vhodná cestná zeleň uvádza, najmä traviny, kvetinová výsadba, kry 
a stromovie.  V odseku 4 toho istého predpisu sa bližšie určujú podmienky pre výsadbu 
„ovocného stromovia“.   
 
Podľa súčasne platnej legislatívy nie je žiadne opodstatnenie, aby nebola cestná zeleň 
v zastavanom území Bratislavy v kategórii „verejná zeleň“. V mestských alejach sa totiž 
nevysádza ako cestná zeleň „ovocné stromovie“ (vykonávacia vyhláška č.35/1984, § 18, 
ods.4).  
V súlade s našimi skúsenosťami sa takýto nesprávny výklad neaplikuje v žiadnom inom meste 
na Slovensku (ani napr. v Prešove či Košiciach).  Zároveň pre Hl. mesto SR Bratislavu 
spôsobuje ešte väčšiu rozdrobenosť a nejasnosť pri údržbe zelene. Ako priamy dôsledok 
môžeme uviesť, že aj zeleň na mimoriadne exponovaných a reprezentatívnych verejných 
priestranstvách (napr. pred prezidentským palácom na Hodžovom námestí, na nám. SNP, na 
Františkánskom námestí a pod.) je zaradená ako „cestná zeleň“, čím sa znemožňuje priamo 



koncepčná činnosť pri tvorbe zelene a odborne správna údržba. 
 
§3 ods. 3 písm. b) 
 
„vyhradenou zeleňou verejná zeleň, ktorej užívanie je obmedzené časom alebo druhom 
návštevníkov. Ide predovšetkým o zeleň v areáloch cintorínov, zeleň školských, 
športových, rekreačných zariadení a pod,“ 
 
 
Navrhujeme zmeniť na: 
„vyhradenou zeleňou zeleň, na pozemkoch, ktorej užívanie je obmedzené časom alebo druhom 
návštevníkov. Ide predovšetkým o zeleň v areáloch cintorínov, zeleň školských, športových, 
rekreačných zariadení a pod,“ 
 
Zdôvodnenie: 
 
V prípade zelene v uzavretých areáloch nie je potrebné, aby bola a priori považovaná za 
verejnú zeleň, navrhujeme vypustiť. 
 

V § 7 doplniť odsek (5) v znení 

(5) Ak pri investičnej výstavbe dochádza k likvidácii verejnej zelene, je investor povinný v 
lokalite určenej hlavným mestom SR, zriadiť novú zeleň. Do odovzdania novej zelene 
správcovi zelene zodpovedá investor za jej údržbu. 

 
Zdôvodnenie: 

Potreba náhrady zelene zničenej pri likvidácií. 
 
V § 4 vypustiť odsek 2. 
 
Zdôvodnenie: 
 
V zmysle § 2 ods. 3 písm. a) VZN upravuje predkladané VZN problematiku starostlivosti o 
verejnú zeleň na pozemkoch vo vlastníctve alebo oprávnenom užívaní hlavného mesta. V 
zmysle § 2 ods. 3 písm. d) plochou zelene je priemet pozemku, parcely alebo ich plošnej časti 
tvoriaci ucelený a priestorový útvar zelene so samostatným režimom užívania a starostlivosti. 
Podľa § 4 ods. 1 predkladaného VZN hlavné mesto vedie a aktualizuje celomestskú evidenciu 
plôch verejnej zelene a pozemkov vhodných na náhradnú výsadbu. V zmysle § 4 ods. 2 
navrhovaného VZN mestská časť vedie a aktualizuje evidenciu plôch verejnej zelene na 
svojom území, ktoré sú zverené hlavným mestom do správy mestskej alebo ktoré sú vo 
vlastníctve mestskej časti. Mestská časť poskytuje aktualizované údaje hlavnému mestu vždy 
raz ročne do 15. februára nasledujúceho kalendárneho roka. Podľa navrhovaného VZN je 
verejnou zeleňou iba zeleň vo vlastníctve alebo oprávnenom užívaní hlavného mesta. Nie je 
preto možné, aby mestské časti na základe uvedeného VZN viedli a aktualizovali evidenciu 
plôch zelene, ktorá je vo výhradnom vlastníctve mestskej časti, keďže na túto zeleň sa 
navrhované VZN nevzťahuje. Navrhovaným § 4 ods. 1 VZN sa ukladá povinnosť mestským 
častiam viesť a aktualizovať evidenciu plôch verejnej zelene na svojom území, ktoré sú 
zverené hlavným mestom do správy mestskej časti. Obdobná povinnosť je uložená hlavnému 



mestu. Žiadny zo zverovacích protokolov neobsahuje zoznam plôch zelene nachádzajúcej sa 
na zverovaných pozemkoch. Z uvedeného ustanovenia nie je preto jasné, akú evidenciu má 
mestská časť viesť, čo má daná evidencia obsahovať a prečo sa má evidencia viesť duplicitne. 
Ustanovenie o evidencii verejnej zelene je nepresné, nekonkrétne. Na základe takýchto údajov 
sa nedá jednoznačne 3 skonštatovať, že vytváranie evidencie nebude znamenať vplyv na 
rozpočet mesta alebo mestských častí. Požadujeme z daných dôvodov § 4 ods. 2 vypustiť. 
 
Alternatíva B: 
 
Predmetné VZN obsahuje viacero nejasných a zmätočných formulácií, ktoré dávajú dôvod na 
zamietnutie návrhu ako celku. 
 
Ide napríklad o tieto body: 
 
1. Podľa §1 navrhované VZN určuje podmienky pri správe a ochrane verejnej zelene – 
následne však je nejasne definovaná samotná „verejná zeleň“ – jednak je definovaná v §2 ods. 
3 písm. a) „ako zeleň na pozemkoch vo vlastníctve alebo v oprávnenom užívaní hlavného 
mesta. Plocha verejnej zelene je verejnosti voľne prístupná, jej užívanie nie je obmedzené 
časom ani druhom návštevníkov. Verejnou zeleňou sa podľa tohto nariadenia nerozumie 
cestná zeleň.“ Následne však mimo akejkoľvek logiky je verejná zeleň rozšírená aj v §2 ods. 
3 písm. b) o „vyhradenú zeleň“ – tým je nejasné, ako je definovaná verejná zeleň, pretože 
definície v §2 ods. 3 písm. a) a v §12 ods. 3 písm. b) sa vylučujú (v jednom prípade ide 
o neobmedzene prístupnú zeleň, v druhom o časovo obmedzene prístupnú zeleň). Zároveň v 
§2 ods. 3 písm. a) je verejnou zeleňou iba zeleň na pozemkoch vo vlastníctve alebo 
v oprávnenom užívaní hlavného mesta, v §2 ods. 3 písm. b) je však rozšírená verejná zeleň aj 
napr. o zeleň školských zariadení (ktorá môže byť aj v správe súkromného vlastníka, 
Bratislavského samosprávneho kraja, Slovenskej republiky a pod.). 
 
2. Predmetné VZN v §1 ods. 1 stanovuje, že predmetnom daného VZN je ochrana verejnej 
zelene, nie je potom jasné, z akého dôvodu je v prípade rozšírenia verejnej zelene aj 
o vyhradenú zeleň z tejto zelene vyňatá napr. zeleň obchodných centier, kde nie je užívanie 
obmedzené časom ani druhom návštevníkov a naopak je tam zaradená tzv. vyhradená zeleň 
súkromných školských areálov alebo športových zariadení. 
 
3. V §4 je uvedená povinnosť viesť celomestskú evidenciu plôch verejnej zelene a pozemkov 
vhodných na náhradnú výsadbu – v zmysle §2 ods. 3 písm. a) a písm. b) nie je jasné, čo je 
verejná zeleň v zmysle navrhovaného VZN. Zároveň nie je jasné, z akého dôvodu by mal 
správca a nie vlastník viesť evidenciu plôch verejnej zelene. 
 
4. V všeobecnosti predmetné VZN stanovuje povinnosti Hlavnému mestu SR Bratislave resp. 
jednotlivým mestským častiam – tým nie je dodržaná jeho všeobecnosť a teda dané 
povinnosti postačuje upraviť príkazom primátora resp. starostov jednotlivých mestských častí. 
 
5. § 8 ods. 2 je v rozpore so zákonom, nakoľko stanovuje povinnosti v správnom konaní, 
ktoré sú nad rámec zákona. 
 
V zmysle uvedených pripomienok navrhujeme predmetný návrh VZN zamietnuť ako 
celok, nakoľko jeho zmysel a účel je nejasný. 
 
Bratislava jún 2017            



Stanovisko komisie regionálnej politiky, hospodárskeho a sociálneho rozvoja (RPHSR) 
zo dňa 05.06.2017: 
Komisia RPHSR prerokovala návrh mestskej časti k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia 
Hl. mesta SR Bratislavy o starostlivosti o verejnú zeleň a ochrane drevín, ktoré sú súčasťou 
verejnej zelene na území hlavného mesta SR Bratislavy  
Hlasovanie  Za :     5                Proti :       0                             Zdržal sa: 0 

 

Stanovisko komisie pre životné prostredie a verejný poriadok (ŽPVP) zo dňa 
05.06.2017: 
Komisia ŽP  OP a VP poveruje Ing. Hudekovú na doplnenie a úpravu dôvodovej správy k 
VZN a jej následné doručenie členom komisie na schválenie. Termín do 08.06.2017. 
Následne odporúča predložiť materiál do MiR a MiZ. 
Hlasovanie  Za :     4                Proti :       0                             Zdržal sa: 0 

 
Stanovisko Miestnej rady z dňa 13.06.2017: 
Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves prerokovala materiál Stanovisko miestneho 
zastupiteľstva k návrhu všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy o 
starostlivosti o verejnú zeleň a ochrane drevín, ktoré sú súčasťou verejnej zelene na území 
hlavného mesta SR Bratislavy  a odporúča materiál predložiť na zasadnutie miestneho 
zastupiteľstva. 
Hlasovanie  Za:      6                Proti:        0                             Zdržal sa: 0 


