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Mestské zastupiteľstvo v Prešove v zmysle ustanovenia § 6 ods. l a ods. 2 zákona SNR č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov, na základe §69 ods. 2 zákona č. 543/2002 Z. z.
o ochrane prírody a krajiny v znení n. p., §3 ods. 2 zákona č. 135/1961Zb. o premávke na
pozemných komunikáciách v znení n. p. a zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní
a stavebnom poriadku v znení n. p. vydáva pre mesto Prešov toto všeobecne záväzné nariadenie
o tvorbe, ochrane a údržbe zelene a jej súčastí na území mesta Prešov.
ČASŤ 1
ÚVODNÉ USTANOVENIA
Článok 1
Účel a predmet
Účelom Všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len nariadenia) je chrániť a zveľaďovať
životné prostredie na území mesta, ktorého zložkou je aj zeleň, a to stanovením:
1. jednotného postupu pri tvorbe, ochrane a údržbe zelene a jej súčastí na verejných
priestranstvách mesta Prešov;
2. práv a povinností všetkých subjektov (právnických a fyzických osôb) v procese tvorby,
ochrany a údržby zelene a jej súčastí na území mesta Prešov.
Článok 2
Rozsah platnosti
Toto nariadenie sa vzťahuje na všetky kategórie zelene a jej súčasti na území mesta
Prešov, ktoré je tvorené katastrálnymi územiami Prešov, Nižná Šebastová, Solivar a Šalgovík.
Článok 3
Základné pojmy
1.
2.
3.
4.
5.

Zeleň tvoria všetky vývinové štádiá drevín a bylín, rastúcich jednotlivo alebo
v skupinách, nezávisle od toho, kde sa nachádzajú a kto je ich vlastník, užívateľ alebo
správca.
Prvok zelene je strom, ker, záhon, živý plot, trávnik, skupina krov a stromov alebo aleja
stromov, pestovaných na plochách zelene alebo v prenosných nádobách a žľaboch.
Biokoridor je priestorovo prepojený súbor ekosystémov, ktorý spája biocentrá
a umožňuje migráciu a výmenu genetických informácií živých organizmov a ich
spoločenstiev, priestorovo naň nadväzujú interakčné prvky.
Biocentrum predstavuje ekosystém alebo skupinu ekosystémov, ktoré vytvárajú trvalé
podmienky na rozmnožovanie, úkryt a výživu živých organizmov a na zachovanie
a prirodzený vývoj ich spoločenstiev.
Systém zelene mesta tvorí jednotný, nedeliteľný organický celok. Rozumie sa ním
upravená prírodná zložka životného prostredia, usporiadaná podľa zásad sadovníckej
estetiky do viacúčelovej kompozície, ale aj neupravené plochy zelene vrátane
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ruderálnych porastov. Patria sem súvislé porasty stromov, ich skupín a solitéry, kríky,
trávniky, kvety a zeleň v nádobách.
Verejnú zeleň tvoria verejne prístupné plochy zelene v majetku, nájme alebo užívaní
mesta Prešov (parky, parčíky, zeleň námestí a verejných priestranstiev, rekreačné lúky
a lesy, uličné stromoradia, zeleň obytných súborov, cestná zeleň pri mestských
komunikáciách a pod.).
Súkromné plochy zelene sú plochy zelene vo vlastníctve fyzických alebo právnických
osôb (parky, parčíky, okrasné a ovocné záhrady pri rodinných a obytných domoch,
podnikoch, penziónoch, hoteloch, reštauračných zariadeniach a inštitúciách).
Správca plôch zelene je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá má vo vlastníctve
alebo užívaní zeleň, alebo je správou zelene poverená.
Správa verejnej zelene je súbor činností zabezpečujúcich údržbu, ochranu
a zveľaďovanie plôch zelene, ktoré sú vo vlastníctve, nájme alebo užívaní Mesta Prešov.
Správu verejnej zelene vykonáva Mesto Prešov ako orgán zodpovedný za jej ochranu na
verejných priestranstvách.
Ochrana zelene je komplexná činnosť na udržanie a zveľaďovanie estetických a
ekologických funkcií zelene a tiež na predchádzanie a obmedzovanie zásahov, ktoré
ohrozujú, poškodzujú alebo ničia stav a podmienky rastu a vývoja zelene.
Orgán ochrany prírody je právnická osoba určená zákonom o ochrane prírody
a krajiny. Štátnu správu vo veciach ochrany prírody a krajiny v prvom stupni ochrany
podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení na území
mesta Prešov vykonáva v originálnej kompetencii ako aj prenesený výkon štátnej správy
v prípadoch verejnej zelene, zelene vo vlastníctve právnických osôb a zelene vo
vlastníctve fyzických osôb (záhrady pri rodinných domoch) Mesto Prešov, oddelenie
dopravy energetiky a životného prostredia odboru hlavného architekta mesta.
Správnym orgánom pre cestnú zeleň na území mesta je mesto Prešov, oddelenie
dopravy energetiky a životného prostredia odboru hlavného architekta mesta.
Údržba zelene je cieľavedomá činnosť zameraná na udržanie a zlepšenie kvality zelene.
Podľa charakteru je údržba:
a) kontinuálna - bežná, celoročná údržba;
b) cyklická - raz za určitý časový úsek zásah do porastov.
Úprava plôch zelene - podľa základného charakteru úpravy môžu byť plochy zelene
upravené:
a) sadovnícky - plochy upravené do výšky bylinného porastu max. 25 cm;
b) krajinársky - plochy upravené do výšky bylinného porastu max. 50 cm.
Súčasti zelene sú doplnkové stavby a prvky súvisiace s využívaním plôch zelene, ako sú
detské ihriská, chodníky, lavičky, herné zariadenia (kolotoče, preliezačky), koše,
odvodňovacie rigoly, potrubia, fontány a prvky drobnej architektúry.
Článok 4
Kategórie zelene

Zeleň sa člení na nasledujúce kategórie:
1. Parky:
a) centrálne;
b) obvodové;
c) okrskové;
d) menšie parkovo upravené plochy.
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2.
3.
4.
5.

Zeleň námestí a iných mestských verejných priestranstiev.
Rekreačné lúky a rekreačné lesy.
Uličné stromoradia.
Zeleň obytných súborov - zeleň v okolí obytných domov a obytných súborov, najmä
zeleň vnútroblokov a uličná zeleň.
6. Zeleň pri rodinných domoch – zeleň v predzáhradkách a v záhradách rodinných domov.
7. Zeleň občianskej vybavenosti – zeleň na pozemkoch občianskej vybavenosti (školské
areály, zdravotnícke strediská, nemocnice, maloobchodné zariadenia, obchodné centrá,
čerpacie stanice pohonných hmôt, kultúrne strediská, divadlá, zariadenia pre seniorov,
administratívne budovy verejnej správy a pod.).
8. Zeleň zvláštneho určenia:
a) sprievodná, izolačná a cestná zeleň pozdĺž ciest a miestnych komunikácií;
b) sprievodná zeleň vodných tokov;
c) sprievodná zeleň železničných tratí;
d) izolačná zeleň pri výrobných zariadeniach;
e) záhradkárske osady.
9. Zeleň kultových zariadení:
a) cintorínov a pohrebísk, areálov domov smútku;
b) zeleň cirkevných areálov - kostolov, božích múk, kaplniek, kláštorov a pod.
10. Ruderálne porasty sú samovoľne vzniknuté porasty rastlín na neupravenom teréne alebo
upravených, ale neudržiavaných plochách, väčšinou v rumoviskových spoločenstvách.
11. Krajinná zeleň – prevažne voľne rastúca zeleň prírodného charakteru mimo plochy lesa,
bez sadovníckych úprav.

ČASŤ 2
SPRÁVA A UŽÍVANIE ZELENE, SPRÁVCOVSTVO, ZAKLADANIE PLÔCH
ZELENE, POVINNOSTI PRI ZÁSAHOCH DO ZELENE
Článok 5
Správa zelene
Správu a starostlivosť o jednotlivé kategórie zelene zabezpečujú:
a) verejné parky, zeleň námestí a iných mestských verejných priestranstiev, rekreačné lúky a
rekreačné lesy, uličné stromoradia, cestná zeleň pri komunikáciách v správe mesta mesto Prešov;
b) zeleň obytných súborov - mesto Prešov a ostatní vlastníci pozemkov, na ktorých sa zeleň
nachádza;
c) zeleň pri rodinných domoch - vlastníci pozemkov;
d) zeleň občianskej vybavenosti - vlastník, resp. správca príslušného zariadenia;
e) zeleň zvláštneho určenia – správcovia vodných tokov, pozemných komunikácií a
železničných tratí, jednotlivých výrobných zariadení, užívatelia jednotlivých
záhradkárskych osád;
f) zeleň kultových zariadení - jednotliví vlastníci alebo správcovia pozemkov;
g) ruderálne porasty - vlastník, resp. správca pozemku, na ktorom sa ruderálny porast
nachádza.
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Článok 6
Užívanie zelene vo vlastníctve mesta Prešov
1. Povinnosťou každého občana na území mesta je udržiavať čistotu a poriadok,
neznečisťovať zeleň (neodhadzovať akýkoľvek odpad, ohorky z cigariet, smeti,
neznečisťovať exkrementmi a pod.) a vyvarovať sa všetkého, čo by ohrozilo alebo
narušilo účel, ktorému má zeleň vo vlastníctve mesta slúžiť.
2. Na plochách zelene, ktorá je vo vlastníctve mesta Prešov, je zakázané najmä:
a) trhať kvety a rastliny, lámať a orezávať stromy, kry a ich vetvy, inak poškodzovať
zeleň vrátane pôdneho krytu; za poškodzovanie stromov sa považuje aj neodborný a
neoprávnený zásah spojený s tvarovaním koruny;
b) svojvoľne vysádzať a presádzať stromy, kry a ostatný rastlinný materiál. Výnimku
povoľuje správca zelene na základe stanoviska Mestského úradu v Prešove, odboru
hlavného architekta mesta;
c) užívať trávnaté plochy na jazdu dopravnými prostriedkami mimo vozidiel
sadovníckej údržby a vozidiel zvláštneho určenia (sanitky, hasiči, polícia);
d) užívať v parkoch historického jadra mesta Prešov trávnaté plochy, cestičky a pešie
chodníky na jazdu na bicykli;
e) umiestňovať predajné stánky, pojazdné maringotky, informačné a propagačné tabule
mimo vyhradených plôch bez súhlasu Mestského úradu v Prešove, odboru hlavného
architekta mesta;
f) vyhrňovať posypový materiál z cestných komunikácií na trávnaté plochy;
g) odhadzovať rozličný odpad a vytvárať skládky odpadu.
3. Akýkoľvek výrub stromov a krovitých porastov vo verejnej zeleni je možný len na
základe rozhodnutia, ktoré vydáva Mesto Prešov, v súlade s ustanoveniami zákona č.
543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny a zákona č. 135/1961 Zb. cestného zákona.
4. Užívatelia parkov sú povinní rešpektovať upozornenia a pokyny pracovníkov poverených
dozorom a ochranou mestskej zelene.
Článok 7
Správcovia plôch zelene a povinnosti vlastníkov a správcov jednotlivých kategórií zelene
1.
2.
3.
4.

O zeleň a jej údržbu sú povinní starať sa v plnom rozsahu vlastníci pozemkov, na ktorých
sa príslušná zeleň nachádza, resp. právnické a fyzické osoby poverené jej údržbou na
základe zmluvných vzťahov s vlastníkom zelene.
Správcom zelene na verejných priestranstvách mesta, ktoré sú vo vlastníctve a užívaní
mesta Prešov, môže byť právny subjekt, poverený mestom Prešov na správu a údržbu
týchto plôch.
Vlastník alebo správca pozemku so zeleňou a s ňou súvisiacich prvkov je povinný sa o
zeleň starať v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny.
Vlastník, správca, nájomca alebo užívateľ plochy zelene má povinnosť odstraňovať
mechanickým a chemických spôsobom invázne druhy rastlín, určené v prílohe č. 2
Vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 24/2003 Z. z., ktorou
sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, zo svojho pozemku a o
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pozemok sa starať takým spôsobom, aby zabránil opätovnému šíreniu inváznych druhov,
a to na náklady pôvodcu ich šíriteľa.
5.

Povinnosti mesta Prešov pri správe zelene na území mesta sú:
a) vyhodnocovanie, evidovanie a aktualizovanie súhrnných údajov o stave verejnej
zelene
b) vydávanie súhlasu k výrubu drevín v súlade s platnými právnymi predpismi;
c) evidovanie pozemkov pre náhradnú výsadbu drevín;
d) účasť na územnom a stavebnom konaní, vydávanie stanovísk k územno-plánovacej,
projektovej, stavebnej alebo inej činnosti a kolaudácii stavieb, dotýkajúcich sa plôch
zelene, v súlade s platným územným plánom mesta;
e) kontrolovanie výkonu prác správcu zelene na plochách verejnej zelene a verejných
priestranstiev vo vlastníctve a užívaní mesta Prešov;
f) spravovanie a účelové vynakladanie finančných prostriedkov získaných na náhradnú
výsadbu na ochranu a zveľaďovanie zelene mesta Prešov v súlade s Dokumentom
starostlivosti o dreviny v meste Prešov;
g) spolupráca s orgánmi ochrany prírody a krajiny, štátnej správy, samosprávy,
neziskovými organizáciami, správcami plôch zelene a obyvateľmi mesta Prešov;
h) aktualizovanie nariadenia o zeleni v súlade so zmenami všeobecne záväzných
právnych predpisov.
Článok 8
Postup pri zakladaní plôch verejnej zelene mesta

1.
2.
3.

4.

Zeleň je nutné vytvárať ako základnú zložku zdravého životného prostredia s využitím
všetkých vhodných plôch pri rešpektovaní prírodných útvarov vrátane vodných plôch a
vzrastlých drevín.
Zakladanie, starostlivosť a obnovu zelene na verejných priestranstvách, ktoré sú vo
vlastníctve a užívaní mesta Prešov, vykonávajú právne subjekty poverené mestom
Prešov.
Výber plôch na založenie verejnej zelene je súčasťou spracovania príslušného druhu
územno-plánovacej dokumentácie alebo územno-plánovacieho podkladu, ktorému
predchádza inventarizácia a evidencia pozemkov mesta vhodných na náhradnú výsadbu v
zmysle § 48 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení n. p.
Na založenie novej plochy zelene, resp. rekonštrukciu existujúcej zostatkovej
nezastavanej plochy alebo plochy ruderálnej zelene, okrem zelene rodinných domov,
hospodárskej a krajinnej zelene, musí byť vypracovaná projektová dokumentácia v
zmysle príslušných ustanovení stavebného zákona a odsúhlasená Mestským úradom
v Prešove, odborom hlavného architekta mesta.
Článok 9
Zásady údržby zelene

1.

Údržba jednotlivých kategórií verejnej zelene a jej súčastí predstavuje:
a) údržbu trávnika - odstraňovanie nečistôt, vyhrabávanie, prevzdušňovanie, kosenie
a obnovu poškodených častí;
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b) ošetrovanie všetkých rastlín v tých formách alebo zoskupeniach, ktoré im boli pri
tvorbe zelene určené - vrátane ochrany proti škodcom a chorobám;
c) údržbu spevnených plôch, detských ihrísk a chodníkov v rozsahu odburiňovania,
vyrovnania nerovností, čistenia;
d) údržbu pieskovísk (odstraňovanie nečistôt, prekopávanie, doplnenie, prípadne
výmena piesku, údržba obvodových rámov);
e) údržbu lavičiek a detských zariadení (zabezpečovanie nutnej opravy, obnovy
náterov, prípadne výmeny celého poškodeného zariadenia);
f) vyprázdňovanie a údržbu odpadových košov osadených v zeleni a pri zeleni;
g) čistenie odvodňovacích rigolov a kanalizačných vpustí, vrátane odvodňovacích
potrubí odvodňujúcich terén;
h) údržbu a opravu fontán a drobnej architektúry osadenej v zeleni;
Údržbu a kosenie plôch brehovej zelene vodných tokov zosúladiť s kosením a údržbou
verejnej zelene v danej lokalite, aby nedochádzalo k výsevu trávy a takto k výskytu
alergénov.
Kosenie trávnikov na území mesta je vlastník, resp. správca pozemku povinný vykonávať
podľa kritérií pre plochy sadovnícky upravené, tak aby nedochádzalo k výsevu tráv a k
výskytu alergénov.
Pokosenú trávu, ako aj iné zostatky zo zelene, konárov, kríkov a stromov a vyťaženú
drevnú hmotu po výrube je vlastník alebo správca zelene povinný odstrániť na území
pamiatkovej rezervácie a v jej ochrannom pásme do 24 hodín, z ostatnej verejnej zelene
do 3 dní po vykonaní prác v súlade so zákonom č. 223/2001 Z. z. o odpadoch, ak to
poveternostné podmienky a stav povrchu dovoľujú.
Udržiavaním drevín sa zabezpečujú podmienky na ich optimálny rozvoj. Udržiavaním sa
rozumie najmä:
a) zabezpečovanie priaznivých podmienok pri výsadbe drevín vhodnou prípravou
stanovišťa na výsadbu;
b) kyprenie, prihnojovanie, odburiňovanie a zalievanie pôdy;
c) starostlivosťou o koreňovú misu s cieľom zabezpečiť priepustnosť pôdneho povrchu,
vytváraním vhodného vývojového priestoru pre koreňový systém dreviny;
d) vytváranie vhodného priestoru pre rast dreviny;
e) odborne realizovaný a cielený rez dreviny;
f) odstraňovanie odumretých častí drevín, ktoré ohrozujú stabilitu stromu a okolie;
g) vykonávanie nevyhnutných mechanických a biologických opatrení proti škodcom;
h) včasné ošetrenie prípadného poranenia drevín;
i) odborné inštalovanie stabilizačných nedeštruktívnych väzieb a viazaní koruny
drevín, prednostne z nekovových materiálov.
Zásahy do zelene - výruby stromov - možno vykonávať len na základe rozhodnutia
vydaného orgánom ochrany prírody v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody
a krajiny.
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 takýto
rez vykonať len v prípadoch rezov produkčných ovocných drevín alebo v prípadoch
bezprostredného ohrozenia zdravia alebo života človeka, alebo značnej škody na majetku.
Súhlas na výrub sa nevyžaduje:
a) pre stromy s obvodom kmeňa do 40 cm, meraných vo výške 130 cm nad zemou
alebo krovité porasty s výmerou do 10 m2, s výnimkou drevín rastúcich na území
s II. alebo III. stupňom ochrany, na cintorínoch alebo ako súčasť verejnej zelene;
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b) pre stromy s obvodom kmeňa do 80 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou, ak
rastú v súkromných záhradkách alebo záhradkárskych osadách;
c) pri obnove produkčných ovocných drevín, ak sa výsadba nových ovocných drevín
uskutoční do šiestich mesiacov odo dňa výrubu, taký výrub je potrebné nahlásiť do
5 dní orgánu ochrany prírody;
d) pri bezprostrednom ohrození zdravia alebo života človeka alebo hrozbe značnej
škody na majetku, taký výrub je potrebné nahlásiť do 5 dní orgánu ochrany prírody.
9. Doba starostlivosti investora o náhradnú výsadbu je 3 roky.
10. Vlastník, nájomca alebo správca pozemku je povinný zabezpečiť odstránenie konárov
stromov a krov, ktoré zasahujú do prejazdného profilu komunikácie, do chodníkov
a verejných priestranstiev alebo zakrývajú dopravné značenie.
Článok 10
Povinnosti investora pri projektovej, stavebnej alebo inej činnosti na plochách zelene
a pri zásahoch do zelene mesta
1.

2.
3.
4.

Projektanti, obstarávatelia (investori), stavebníci a ostatné fyzické alebo právnické osoby,
vykonávajúce akúkoľvek činnosť, ktorou sa mení spôsob využitia plôch zelene, sú
povinní dbať a riadiť sa podľa ustanovení tohto nariadenia, Územného plánu mesta
Prešov a ostatných právnych predpisov vo veci ochrany prírody a krajiny.
Každá projektová dokumentácia stavieb a vegetačných úprav s výnimkou pozemkov
prislúchajúcich k výstavbe rodinných domov musí obsahovať inventarizáciu skutkového
stavu zelene a projekt záhradných a krajinných úprav.
Projektová dokumentácia záhradných a krajinných úprav musí pri návrhu výsadby zelene
a realizácii príslušenstva zelene rešpektovať ochranné pásma existujúcich rozvodov
inžinierskych sietí, ciest a dráh.
Pri vykonávaní stavebnej, prevádzkovej alebo inej činnosti na plochách zelene a tiež na
plochách majúcich spoločnú hranicu s plochami zelene alebo na plochách inak
dotknutých týmito činnosťami, sú obstarávatelia (investori), stavebníci a fyzické alebo
právnické osoby vykonávajúce tieto činnosti povinní:
a) predchádzať poškodeniu a ničeniu okrasných drevín, rastlín a príslušenstva na
plochách zelene (napr. formou debnenia kmeňov, vyviazania konárov, podkopávania
koreňovej sústavy);
b) po ukončení stavebnej alebo inej činnosti obnoviť poškodené alebo zničené plochy
a prvky zelene a odovzdať ich správcovi verejnej zelene preberacím protokolom;
c) po odkrytí koreňovej sústavy drevín vykonať opatrenia zamedzujúce vysychaniu
koreňov (zakrytie, zaliatie);
d) investor stavby, ktorej súčasťou sú sadovnícke úpravy, je povinný zabezpečiť
z dotknutých plôch zelene odstránenie všetkého odpadu v zmysle zákona č. 223/2001
Z. z. o odpadoch;
e) investor stavby spevnených plôch na verejnom priestranstve, na ktorých je plánovaná
výsadba stromov, je povinný ponechať výsadbové plochy v rast1om teréne podľa
biologických požiadaviek výsadbového materiálu;
f) pri výsadbe stromov v zastavaných uliciach na verejnom priestranstve je nutné
dodržiavať vzdialenosti min. 1 m od obrubníka cestného telesa po os kmeňa stromu;
g) pri výsadbe stromov v stromoradiach verejnej zeleni mesta musí byť dodržaná
minimálna výška kmeňa stromu 220 cm;
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h) akýkoľvek zásah do plôch zelene pri zriaďovaní alebo havárii podzemnej
infraštruktúry upravuje VZN mesta Prešov o zvláštnom užívaní miestnych
komunikácií, verejného priestranstva a zelene na území mesta Prešov;
i) po ukončení stavebných prác a zásype terénu je potrebné na plochu zelene naviezť
minimálne 20 cm účinnej zeminy a plochu zatrávniť. Zatrávnenie sa nevykonáva
mimo vegetačného obdobia, t.j. v čase od 15. októbra do 15. februára kalendárneho
roka. Za kvalitu úpravy zelene ručí investor, resp. správca príslušného zariadenia po
dobu 36 mesiacov odo dňa odovzdania príslušnému vlastníkovi, resp. správcovi
zelene.
Článok 11
Zodpovednosť za porušenie povinností vo veci ochrany verejnej zelene
1.
2.
3.
4.

Za poškodenie verejnej zelene sa považuje čiastočné alebo úplné zničenie plochy alebo
prvku zelene, vrátane jej príslušenstva.
Spôsobenú škodu na zeleni je povinný nahradiť každý, kto škodu spôsobil, t.j. fyzická
alebo právnická osoba, prípadne zákonní zástupcovia maloletých, mladistvých alebo
nesvojprávnych osôb.
Za škody spôsobené zvieratami zodpovedajú ich majitelia alebo tí, ktorí majú zvieratá
v opatere.
Do doby vydania opatrení po zistenom poškodení je povinný správca, vlastník alebo
užívateľ zelene urobiť opatrenia zabraňujúce ďalším škodám.

ČASŤ 3
PRIESTUPKY, SANKCIE A KONTROLA DODRŽIAVANIA NARIADENIA
Článok 12
Priestupky a sankcie
1.
2.
3.

Porušenie ustanovení tohto nariadenia bude kvalifikované ako priestupok (zavinené
konanie), ak nepôjde o konanie opodstatňujúce uloženie pokuty podľa zákona č.
543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny alebo iných osobitných predpisov.
Fyzickej osobe, ktorá priestupok spácha, možno uložiť pokutu podľa zákona č. 372/1990
Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
Právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie podľa osobitného
predpisu, ktorá poruší ustanovenia tohto nariadenia, môže primátor mesta uložiť pokutu
podľa § 13 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
Článok 13
Kontrola dodržiavania nariadenia

Kontrolu dodržiavania tohto nariadenia vykonávajú:
a) zamestnanci mesta Prešov pracujúci na odbore hlavného architekta mesta MsÚ v Prešove
a na odbore správy mestského majetku MsÚ v Prešove;
b) zamestnanci mesta Prešov pracujúci na Mestskej polícii v Prešove;
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c) zamestnanci mesta Prešov pracujúci na útvare hlavného kontrolóra mesta MsÚ
v Prešove;
d) poslanci Mestského zastupiteľstva v Prešove.
ČASŤ 4
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
Článok 14
Záverečné ustanovenia
1.

Návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia bol vyvesený na verejné pripomienkovanie
dňa 09.04.2010 a zvesený dňa 26.04.2010.

2.

Na tomto všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo a schválilo Mestské zastupiteľstvo
v Prešove dňa 26.5.2010 uznesením č. 535/2010.

3.

Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo vyvesené na úradnej tabuli mesta Prešov dňa
6.7.2010 a zvesené dňa 21.7.2010

4.

Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňa 21.7.2010.

5.

Dňom účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa zrušuje Všeobecne záväzné
nariadenie mesta Prešov č. 58/1995 o tvorbe, ochrane, údržbe zelene a jej súčastí na
území mesta Prešov.

Prešov 1.7.2010
JUDr. Pavel Hagyari v. r.
primátor mesta
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