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Všeobecne záväzné nariadenie (ďalej aj „VZN“) o nakladaní s komunálnymi odpadmi 

a s drobnými stavebnými odpadmi – návrh základného nevyhnutného textu VZN, návrh 

sa upravuje podľa konkrétnych podmienok miestnej samosprávy. 

 

VZOR 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE 

obce/mesta...................... č. ....... 

o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce 

I. Časť 

Úvodné ustanovenie 

a) predmet úpravy 

b) účel a cieľ odpadového hospodárstva obce 

II. Časť 

Základné ustanovenia 

a) základné pravidlo, že za nakladanie s komunálnymi odpadmi, ktoré vznikli na území obce, 

a s drobnými stavebnými odpadmi, ktoré vznikli na území obce, zodpovedá obec (a to aj v 

tom prípade, ak nakladanie s určitou zložkou komunálneho odpadu financuje iný subjekt ako 

obec), ak zákon neustanovuje inak 

b) základné pojmy (z dôvodu prehľadnosti vhodné členiť do skupín – na začiatok vhodné 

zaradiť všeobecné pojmy, následne pojmy vzťahujúce sa ku komunálnemu odpadu, 

definovanie subjektov) 

c) spoločné ustanovenia (všeobecné povinnosti pre každého, povinnosti pre pôvodcu 

komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu a následne povinnosti držiteľa odpadu, 

informácia či obec vypracúva alebo nevypracúva POH obce, základné pravidlo, že triedený 

zber oddelene zbieranej zložky komunálneho odpadu patriacej do vyhradeného prúdu 

odpadu financujú výrobcovia vyhradených výrobkov a nie obec (nezahŕňajú sa do miestneho 

poplatku) vrátane zrozumiteľnej informácie, že ak budú občania riadne triediť komunálny 

odpad a tým znižovať množstvo zmesového komunálneho odpadu, uvedené bude mať vplyv 

na náklady obce (zníži to náklady obce na zmesový odpad) a naopak 

d) pravidlo, že zber a prepravu komunálneho odpadu a jeho zložiek vrátane výkupu a 

mobilného zberu a výkupu možno vykonávať na území obce len na základe zmluvy s obcou; 

uviesť zákonné výnimky 

e) všeobecné zákazy 
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III. Časť 

Nakladanie so zmesovým komunálnym odpadom, drobnými stavebnými odpadmi, spôsob 

zberu objemného odpadu a odpadu z domácností s obsahom škodlivých látok 

a) za nakladanie so zmesovým komunálnym odpadom, ktorý vznikol na území obce a s 

drobnými stavebnými odpadmi, ktoré vznikli na území obce, zodpovedá obec 

b) ustanoviť podrobnosti o systéme zberu a prepravy zmesového komunálneho odpadu v obci 

c) náklady na zbernú nádobu na zmesový komunálny odpad znáša pôvodný pôvodca odpadu; 

ustanoviť či obec zahrnie náklady na zbernú nádobu na zmesový komunálny odpad do 

miestneho poplatku alebo si je občan povinný si ju kúpiť, a to kde, za akú cenu, aký typ a 

veľkosť zbernej nádoby (aby zberná nádoba bola kompatibilná so systémom zberu) 

d) ustanoviť spôsob zberu objemného odpadu 

e) ustanoviť spôsob zberu odpadu s obsahom škodlivín (odpadové motorové a mazacie oleje, 

farbivá, chemikálie a iné nebezpečné odpady) 

f) ustanoviť, či sa zavádza množstvový zber zmesového komunálneho odpadu a za akých 

podmienok 

g) uviesť, že zber drobného stavebného odpadu sa uskutočňuje formou množstvového zberu, 

ustanoviť kde a ako sa tento odpad odovzdáva, ak obec má/nemá zberný dvor 

IV. Časť  Triedený zber zložiek komunálneho odpadu 

a) ustanoviť, ktorých zložiek komunálneho odpadu sa týka triedený zber v obci: 

1. elektroodpad z domácností, 

2. odpady z obalov a odpady z neobalových výrobkov zbieraných spolu s obalmi, 

3. použité prenosné batérie a akumulátory a automobilové batérie a akumulátory, 

4. veterinárne lieky a humánne lieky nespotrebované fyzickými osobami a  

zdravotnícke pomôcky, 

5. jedlé oleje a tuky z domácností, 

6. biologicky rozložiteľný kuchynský odpad okrem toho, ktorého pôvodcom je  

fyzická osoba – podnikateľ a právnická osoba, ktorá prevádzkuje zariadenie   

spoločného stravovania, 

7. biologicky rozložiteľné odpady zo záhrad a parkov vrátane odpadu z cintorínov, 

8. iné – podľa vlastného rozhodnutia obce (napr. pneumatiky, textil) 

b) ustanoviť podrobnosti o spôsobe zberu každej z uvedených zložiek [pre body a1), a2), a3), 

sa uplatňuje rozšírená zodpovednosť výrobcov] 

c) zberné nádoby pri zbere podľa bodov a1), a2), a3) hradí organizácia zodpovednosti 

výrobcov alebo výrobca vyhradeného výrobku, nie obec ani pôvodca odpadu 
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d) pri liekoch (bod a4), uviesť, že fyzické osoby sú povinné odpadové (nespotrebované) lieky 

odovzdať vo verejných lekárňach 

e) body a5), a6), a7), a8) upraviť napr. v tejto IV. časti o triedenom zbere prípadne aj v 

nasledovných samostatných častiach  

f) ak sa uplatní bod a8), uviesť, že náklady na zberné nádoby znáša obec 

g) vo vzťahu k výkupu zložiek komunálneho odpadu upraviť podrobnosti vzťahu výkupca a 

obec 

V. Časť Nakladanie s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom 

a) uviesť o aký biologicky rozložiteľný komunálny odpad sa jedná (jedlé oleje a tuky z 

domácností, biologicky rozložiteľný kuchynský odpad okrem toho, ktorého pôvodcom 

je fyzická osoba – podnikateľ a právnická osoba, ktorá prevádzkuje zariadenie 

spoločného stravovania, biologicky rozložiteľné odpady zo záhrad a parkov vrátane 

odpadu z cintorínov) 

b) spôsob nakladania s uvedenou biologicky rozložiteľnou zložkou komunálneho odpadu 

c) náklady na zberné nádoby znáša obec a môže ich zahrnúť do miestneho poplatku 

d) dôvody nezavedenia triedeného zberu pre biologicky rozložiteľný kuchynský odpad (ak 

obec uplatní túto možnosť) vo väzbe na § 81 ods. 21 zákona o odpadoch. 

VI. Časť  Nakladanie s biologicky rozložiteľným kuchynským a reštauračným odpadom 

od prevádzkovateľa kuchyne 

a) spôsob nakladania 

b) zákazy 

VII. Časť Prevádzkovanie zberného dvora 

a) uviesť, kde je umiestnený zberný dvor a ustanoviť, aký odpad možno na zbernom dvore 

odovzdať, kto ho môže odovzdať a za akých podmienok 

b) uviesť, že zberný dvor nie je oprávnený odoberať odpadové pneumatiky, ktoré sa 

odovzdávajú len distribútorom pneumatík 

VIII. Časť Spôsob nahlasovania nezákonne umiestneného odpadu 

a) ustanoviť, na akú adresu a akým spôsobom možno nezákonne umiestnený odpad v obci 

nahlásiť (nastavený spôsob oznámenia však nesmie znemožniť podanie samotného 

oznámenia) 

IX. Časť Priestupky 

a) základné informácie (kto sa dopustí, za porušenie čoho, aké predpisy sa uplatňujú) 

b) priestupky, na prejednanie ktorých je zo zákona o odpadoch oprávnená obec + výška 

pokuty 

c) priestupky podľa VZN + výška pokuty 

http://www.reformuj.sk/
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d) výkon kontroly dodržiavania VZN 

X. Časť Zrušovacie ustanovenie 

Týmto VZN sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie obce/mesta ........ č. ....../..... . 

XI. Časť Záverečné ustanovenia 

Na tomto VZN obce/mesta ...... sa uznieslo obecné/mestské zastupiteľstvo obce/mesta ...... dňa 

............. svojím uznesením č. ................ a toto VZN nadobúda účinnosť............................... 
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Všeobecne záväzné nariadenie (ďalej aj „VZN“) o nakladaní s  biologicky rozložiteľným 

komunálnym odpadom – návrh základného nevyhnutného textu VZN, návrh sa upravuje 

podľa konkrétnych podmienok miestnej samosprávy  

VZOR 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE 

obce/mesta...................... č. ....... 

o nakladaní  s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom 

I. Časť 

Úvodné ustanovenie 

1.1 Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje podrobnosti o nakladaní s biologicky 

rozložiteľným komunálnym odpadom a spôsobe triedeného zberu biologicky rozložiteľného 

komunálneho odpadu v obci ......................... 

II. Časť 

Základné pojmy 

2.1  Biologicky rozložiteľný komunálny odpad zahŕňa nasledujúce druhy odpadov: 

a.  biologicky rozložiteľný kuchynský odpad okrem toho, ktorého pôvodcom je   

      fyzická osoba – podnikateľ a právnická osoba, ktorá prevádzkuje zariadenie  

      spoločného stravovania (katalógové číslo 20 01 08), 

b.  jedlé oleje a tuky z domácností (katalógové číslo 20 01 25), 

c.  biologicky rozložiteľné odpady zo záhrad a parkov vrátane odpadu z cintorínov   

     (katalógové číslo 20 02 01). 

2.2  Medzi biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad a parkov vrátane odpadu z cintorínov  

       (ďalej ako „biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad“) patrí napríklad tráva, lístie,  

       drevený odpad zo stromov, piliny. 

2.3  Medzi biologicky rozložiteľný kuchynský odpad patria napríklad nespracované zostatky  

         surovín, neskonzumované zostatky pokrmov a potravín, šupy z čistenia zeleniny a  

         ovocia, kávové a čajové zvyšky, vaječné škrupiny, starý chlieb, potraviny po dobe   

         spotreby alebo lehote minimálnej trvanlivosti alebo potraviny inak znehodnotené. 

2.4  Kompostovanie biologicky rozložiteľného odpadu je riadený proces, pri ktorom sa  

        činnosťou mikroorganizmov a makroorganizmov za prístupu vzduchu premieňa   

        využiteľný biologicky rozložiteľný odpad na kompost. 

2.5 Nakladanie s odpadom je zber, preprava, zhodnocovanie vrátane triedenia a  

        zneškodňovanie odpadu vrátane dohľadu nad týmito činnosťami a nasledujúcej  
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        starostlivosti o miesta zneškodňovania a zahŕňa aj konanie obchodníka alebo  

        sprostredkovateľa. 

2.6 Zber odpadu je zhromažďovanie odpadu od inej osoby vrátane jeho predbežného  

        triedenia a dočasného uloženia odpadu na účely prepravy do zariadenia na spracovanie  

        odpadov. 

2.7   Triedený zber je zber vytriedených odpadov. 

2.8   Triedený zber komunálnych odpadov je činnosť, pri ktorej sa oddelene zbierajú zložky  

        komunálnych odpadov. 

2.9   Upravená nádoba na zber biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov je nádoba s  

        minimálnym rozsahom úpravy, ktorým sú vetracie otvory na tele nádoby, systém  

        vetrania na veku, mriežka na dne nádoby oddeľujúca tekutú časť od pevnej časti. 

2.10  Čiastočne upravená nádoba na zber biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov je  

         nádoba, ktorá nemá niečo z minimálneho rozsahu úpravy podľa bodu 2.9. 

2.11  Neupravená nádoba na zber biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov je nádoba,  

         ktorá nemá žiadnu úpravu podľa bodu 2.9. 

2.12  Pôvodca odpadu je každý pôvodný pôvodca, ktorého činnosťou odpad vzniká, alebo ten,  

         kto vykonáva úpravu, zmiešanie alebo iné úkony s odpadmi, ak ich výsledkom je  

         zmena povahy alebo zloženia týchto odpadov. 

2.13  Držiteľ odpadu je pôvodca odpadu alebo osoba, ktorá má odpad v držbe. 

 III. Časť 

Nakladanie s biologicky rozložiteľným odpadom zo záhrad 

3.1 Je zakázané ukladať biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad do zberných nádob na  

      zmesový komunálny odpad. 

      

Možnosť - VŠETKY DOMÁCNOSTI KOMPOSTUJÚ BIOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÝ ODPAD              

3.2 Na území obce je zavedený zber biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad  

      prostredníctvom kompostovacích zásobníkov vo všetkých rodinných domoch a bytových  

      domoch. 

3.3 Domácnosť každého rodinného a bytového domu je povinná mať zabezpečené triedenie  

      biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad prostredníctvom kompostovacieho zásobníka,  

      ktorý bol do každej domácnosti zabezpečený prostredníctvom obce alebo svojpomocne  

      domácnosťou. 

3.4 V prípade, ak obec zabezpečí kompostovací zásobník do domácnosti, spíše o tom  

      preberací protokol, ktorý bude podpísaný zástupcom domácnosti a obce. 

3.5 Domácnosť, ktorá kompostuje biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad prostredníctvom  

      vlastných kompostovacích zásobníkov, je povinná do........... príslušného roka predložiť  

      obci čestné prehlásenie, že kompostuje biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad  
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      prostredníctvom kompostovacieho zásobníka, a to každé tri roky. Za domácnosť  

      podpisuje čestné prehlásenie jeden zástupca domácnosti. V čestnom prehlásení sú uvedené  

      mená a priezviská obyvateľov domácnosti a informácia, že prehlásenie sa týka  

      kompostovania biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad. 

3.6 Obec zabezpečí kampaňový sezónny zber biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu  

      zo záhrad najmenej dvakrát do roka, a to v jarnom a jesennom období. O dni zberu a  

      prepravy biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad obec informuje držiteľov odpadu v  

      obci obvyklým spôsobom (miestnym rozhlasom, na úradných informačných tabuliach a na  

      internetovej stránke obce). 

Možnosť - JE ZAVEDENÝ TRIEDENÝ ZBER BRO ZO ZÁHRAD 

3.2 Na území obce je zavedený a vykonávaný zber biologicky rozložiteľného odpadu zo  

      záhrad. 

3.3 Biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad sa ukladá do neupravenej zbernej  

      nádoby/vreca/upravenej zbernej nádoby/ čiastočne upravenej nádoby hnedej farby s  

      objemom ........ l priamo na miestach, kde sa produkuje. Zberná nádoba je označená  

      nápisom „BIOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÝ KOMUNÁLNY ODPAD alebo  

      „BIOODPAD“ alebo „BIOLOGICKÝ ODPAD“. 

3.4 Obec zabezpečí pôvodcom biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad zberné nádoby na  

      jeho ukladanie definované v bode 3.3. 

3.5 Zber a prepravu biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad zabezpečuje obec. 

3.6 Zber biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad sa uskutočňuje jedenkrát za 7 dní/ alebo  

      jedenkrát za 14 dní v období mesiacov marec až november. 

3.7 Obec zabezpečí kampaňový sezónny zber biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu  

      zo záhrad najmenej dvakrát do roka, a to v jarnom a jesennom období. 

3.8 O dni zberu a prepravy biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad obec informuje  

      držiteľov odpadu v obci obvyklým spôsobom (miestnym rozhlasom, na úradných  

      informačných tabuliach a na internetovej stránke obce). 

3.9 Náklady na nakladanie s biologicky rozložiteľným odpadom zo záhrad sú súčasťou  

      miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. 

Možnosť - JE ZAVEDENÝ TRIEDENÝ ZBER BRO ZO ZÁHRAD A KOMPOSTOVANIE 

3.2 Na území obce je zavedený a vykonávaný zber biologicky rozložiteľného odpadu zo  

      záhrad: 

a) prostredníctvom vlastných kompostovacích zásobníkov v rodinných domoch a bytových 

domoch; 

b) prostredníctvom hnedých plastových zberných nádob s objemom....... l priamo na 

miestach, kde sa produkuje. Zberná nádoba je označená nápisom „BIOLOGICKY 
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ROZLOŽITEĽNÝ KOMUNÁLNY ODPAD alebo „BIOODPAD“ alebo „BIOLOGICKÝ 

ODPAD“. 

3.3 Domácnosť, ktorá kompostuje biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad prostredníctvom  

      vlastných kompostovacích zásobníkov, je povinná do .............príslušného roka predložiť   

      obci čestné prehlásenie, že kompostuje biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad  

      prostredníctvom kompostovacieho zásobníka, a to každé tri roky. Za domácnosť  

      podpisuje čestné prehlásenie jeden zástupca domácnosti. V čestnom prehlásení sú uvedené  

      mená a priezviská obyvateľov domácnosti a informácia, že prehlásenie sa týka  

      kompostovania biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad. 

3.4 V prípade, ak obec zabezpečí kompostovací zásobník do domácnosti, spíše o tom  

      preberací protokol, ktorý bude podpísaný zástupcom domácnosti a obce. 

3.5 Biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad sa ukladá do neupravenej zbernej  

      nádoby/vreca/upravenej zbernej nádoby/ čiastočne upravenej nádoby hnedej farby s  

      objemom ........ l priamo na miestach, kde sa produkuje. Zberná nádoba je označená  

      nápisom „BIOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÝ KOMUNÁLNY ODPAD alebo  

      „BIOODPAD“ alebo „BIOLOGICKÝ ODPAD“. 

3.6 Obec zabezpečí pôvodcom biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad zberné nádoby na    

      jeho ukladanie definované v predchádzajúcom bode 3.5 v prípade, ak nemajú  

      kompostovací zásobník podľa bodu 3.3 a 3.4. 

3.7 Zber a prepravu biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad zabezpečuje obec. 

3.8 Zber biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad sa uskutočňuje jedenkrát za 7 dní/ alebo  

      jedenkrát za 14 dní v období mesiacov marec až november. 

3.9 Obec zabezpečí kampaňový sezónny zber biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu  

      zo záhrad najmenej dvakrát do roka, a to v jarnom a jesennom období. 

3.10 O dni zberu a prepravy biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad obec informuje  

        držiteľov odpadu v obci obvyklým spôsobom (miestnym rozhlasom, na úradných  

        informačných tabuliach a na internetovej stránke obce). 

3.11 Náklady na nakladanie s biologicky rozložiteľným odpadom zo záhrad sú súčasťou  

        miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. 

 

IV. Časť 

Nakladanie s biologicky rozložiteľným kuchynským odpadom 

4.1 Je zakázané ukladať biologicky rozložiteľný kuchynský odpad do zberných nádob na  

      zmesový komunálny odpad. 

Možnosť  - JE UPLAŇOVANÁ VÝNIMKA NA TRIEDENÝ ZBER BRKO 

4.2 V zmysle § 81 ods. 21 písm. b) zákona o odpadoch si obec uplatňuje možnosť výnimky na  

      zavedenie a zabezpečenie vykonávania triedeného zberu komunálneho odpadu pre  
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      biologicky rozložiteľný kuchynský odpad na celom území obce z dôvodu, že 100 %  

     domácností obce kompostuje vlastný odpad. 

4.3 Domácnosť, ktorá kompostuje biologicky rozložiteľný kuchynský odpad prostredníctvom  

      vlastných kompostovacích zásobníkov, je povinná do.............. príslušného roka predložiť  

      obci čestné prehlásenie, že kompostuje biologicky rozložiteľný kuchynský odpad  

      prostredníctvom kompostovacieho zásobníka, a to každé tri roky. Za domácnosť  

      podpisuje čestné prehlásenie jeden zástupca domácnosti. V čestnom prehlásení sú uvedené  

      mená a priezviská obyvateľov domácnosti a informácia, že prehlásenie sa týka  

      kompostovania biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu. 

4.4 V prípade, ak obec zabezpečí kompostovací zásobník do domácnosti, spíše o tom  

       preberací protokol, ktorý bude podpísaný zástupcom domácnosti a obce. 

Možnosť - JE ZAVEDENÝ TRIEDENÝ ZBER BRKO 

4.2 Na území obce je zavedený a vykonávaný zber biologicky rozložiteľného kuchynského 

odpadu. 

4.3 Biologicky rozložiteľný kuchynský odpad sa ukladá do neupravenej zbernej  

      nádoby/vreca/upravenej zbernej nádoby/ čiastočne upravenej nádoby hnedej farby s  

      objemom ........ l priamo na miestach, kde sa produkuje. Zberná nádoba je označená  

      nápisom „BIOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÝ KOMUNÁLNY ODPAD alebo  

      „BIOODPAD“ alebo „BIOLOGICKÝ ODPAD“. 

4.4 Obec zabezpečí pôvodcom biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu zberné nádoby  

      na jeho ukladanie definované v predchádzajúcom bode 4.3, v prípade, ak nemajú  

      kompostovací zásobník podľa bodu 4.9 alebo 4.10. 

4.5 Zber a prepravu biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu zabezpečuje obec. 

4.6 Zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu sa uskutočňuje jedenkrát za 7 dní/  

      alebo jedenkrát za 14 dní v období mesiacov marec až november. 

4.7 O dni zberu a prepravy biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu obec informuje  

     držiteľov odpadu v obci obvyklým spôsobom (miestnym rozhlasom, na úradných  

     informačných tabuliach a na internetovej stránke obce). 

4.8 Náklady na nakladanie s biologicky rozložiteľným kuchynským odpadom sú súčasťou  

      miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. 

4.9 Domácnosť, ktorá kompostuje biologicky rozložiteľný kuchynský odpad prostredníctvom  

      vlastných kompostovacích zásobníkov, predloží obci do ........... príslušného roka čestné  

      prehlásenie, že kompostuje biologicky rozložiteľný kuchynský odpad prostredníctvom  

      kompostovacieho zásobníka, a to každé tri roky. Za domácnosť podpisuje čestné  

      prehlásenie jeden zástupca domácnosti. V čestnom prehlásení sú uvedené mená a  

      priezviská obyvateľov domácnosti a informácia, že prehlásenie sa týka kompostovania  

      biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu. 
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4.10 V prípade, ak obec zabezpečí kompostovací zásobník do domácnosti, spíše o tom  

        preberací protokol, ktorý bude podpísaný zástupcom domácnosti a obce. 

Možnosť  - JE ZAVEDENÝ SPOLOČNY ZBER BIOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÉHO ODPADU ZO  

                    ZÁHRAD A BIOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÉHO KUCHYNSKÉHO ODPAU    

                    ČLÁNKY III a IV SA  VYMAŽU A POUŽIJE SA NASLEDOVNÁ ÚPRAVA 

V. Časť 

Spoločný zber biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad a biologicky rozložiteľného 

kuchynského odpadu 

5.1 Je zakázané ukladať biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad a biologicky rozložiteľný 

kuchynský odpad do zberných nádob na zmesový komunálny odpad.             

5.2 Na území obce je zavedený a vykonávaný spoločný zber biologicky rozložiteľného odpadu 

zo záhrad a biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu. 

5.3 Biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad a biologicky rozložiteľný kuchynský odpad sa  

      ukladá do neupravenej zbernej nádoby/vreca/upravenej zbernej nádoby/ čiastočne  

      upravenej nádoby hnedej farby s objemom .......... l priamo na miestach, kde sa produkuje.  

      Zberná nádoba je označená nápisom „BIOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÝ KOMUNÁLNY  

      ODPAD alebo „BIOODPAD“ alebo „BIOLOGICKÝ ODPAD“. 

5.4 Obec zabezpečí pôvodcom biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad a biologicky  

      rozložiteľného kuchynského odpadu zberné nádoby na jeho ukladanie definované v  

      predchádzajúcom bode 5.3, v prípade, ak nemajú kompostovací zásobník podľa bodov 

      5.9 a 5.10 

5.5  Zber a prepravu biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad a biologicky rozložiteľného  

      kuchynského odpadu zabezpečuje obec. 

5.6  Zber biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad a biologicky rozložiteľné kuchynského  

      odpadu sa uskutočňuje jedenkrát za 7 dní/ alebo jedenkrát za 14 dní v období december až  

      február. 

5.7 O dni spoločného zberu a prepravy biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad a  

      biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu obec informuje držiteľov odpadu v obci  

      obvyklým spôsobom (miestnym rozhlasom, na úradných informačných tabuliach a na  

      internetovej stránke obce). 

5.8 Náklady na nakladanie s biologicky rozložiteľným odpadom zo záhrad a biologicky  

      rozložiteľným kuchynským odpadom sú súčasťou miestneho poplatku za komunálne  

      odpady a drobné stavebné odpady. 

5.9 Domácnosť, ktorá kompostuje biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad a/alebo  

      biologicky rozložiteľný kuchynský odpad prostredníctvom vlastných kompostovacích  

      zásobníkov, je povinná do .......... príslušného roka predložiť obci čestné prehlásenie, že  

      kompostuje biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad a/alebo biologicky rozložiteľný  

      kuchynský odpad prostredníctvom kompostovacieho zásobníka, a to každé tri roky.  
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      Za domácnosť podpisuje čestné prehlásenie jeden zástupca domácnosti. V čestnom  

      prehlásení sú uvedené mená a priezviská obyvateľov domácnosti a informácia, že  

      prehlásenie sa týka kompostovania biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad a/alebo  

      biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu. 

5.10 V prípade, ak obec zabezpečí kompostovací zásobník do domácnosti, spíše o tom  

         preberací protokol, ktorý bude podpísaný zástupcom domácnosti a obce. 

VI. Časť 

Nakladanie s jedlými olejmi a tukmi z domácností 

6.1 Jedlé oleje a tuky z domácností sú použité jedlé oleje a niektoré rastlinné, živočíšne tuky,  

      ktoré sa používajú v domácnosti pri príprave pokrmov a stávajú sa odpadom, ktorého sa  

      jeho pôvodca potrebuje zbaviť. Medzi jedlé oleje a tuky nepatria motorové, hydraulické,  

     či iné oleje a tuky, ktoré neboli pôvodne určené na konzumáciu, či na prípravu jedla. 

6.2 Jedlé oleje a tuky z domácností je možné odovzdať v uzatvárateľných PET fľašiach na  

      zbernom dvore. 

6.3 Zakazuje sa zbaviť sa jedlých olejov a tukov z domácností vypúšťaním do kanalizácie,  

      zmiešavať s komunálnym odpadom a ukladaním na verejné priestranstvá. 

VII. Časť 

Zrušovacie ustanovenie 

Týmto VZN sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie obce/mesta ........ č. ....../..... . 

VIII. Časť 

Záverečné ustanovenia 

Na tomto VZN obce/mesta ...... sa uznieslo obecné/mestské zastupiteľstvo obce/mesta ...... dňa 

............. svojím uznesením č. ................ a toto VZN nadobúda účinnosť ...................... 
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Všeobecne záväzné nariadenie (ďalej aj „VZN“) o miestnom poplatku za komunálne 

odpady a drobné stavebné odpady – návrh základného nevyhnutného textu VZN, návrh 

sa upravuje podľa konkrétnych podmienok miestnej samosprávy  

VZOR 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE 

obce/mesta...................... č. ....... 

o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

Obecné/mestské zastupiteľstvo obce/mesta ...................... na základe originálneho výkonu 

samosprávy podľa  § 4 ods. 1 a podľa ods. 3 písm. c) a písm. g a § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 77 a nasl. zákona NR SR č. 

582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 

stavebné odpady v znení neskorších predpisov vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie 

(ďalej len „VZN“). 

§ 1 

Úvodné ustanovenie 

Základné náležitosti o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sú 

ustanovené v § 77 až § 83 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku 

za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších zmien a doplnkov. 

§ 2 

Základné ustanovenie 

Obec/mesto ....... týmto VZN ukladá s účinnosťou od 1. 1. ..... miestny poplatok za komunálne 

odpady a drobné stavebné odpady. 

§ 3 

Predmet poplatku 

 Poplatok sa platí za  

a)  činnosti nakladania so zmesovým komunálnym odpadom,  

b)  činnosti nakladania s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom,  

c)  triedený zber zložiek komunálneho odpadu, na ktoré sa nevzťahuje rozšírená  

     zodpovednosť výrobcov,  

d)  náklady spôsobené nedôsledným triedením oddelene zbieraných zložiek komunálneho  

     odpadu, na ktoré sa vzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov,  

e)  náklady presahujúce výšku obvyklých nákladov podľa osobitného predpisu (§ 59 ods. 8       

     zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov - zákon o  

     odpadoch).  

§ 4 
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Poplatník 

Poplatok platí poplatník, ktorým je:  

a) fyzická osoba, ktorá má v meste trvalý pobyt alebo prechodný pobyt alebo ktorá je na  

    území obce oprávnená užívať alebo užíva byt, nebytový priestor, pozemnú stavbu alebo jej  

    časť, alebo objekt, ktorý nie je stavbou, alebo záhradu, vinicu, ovocný sad, trvalý trávny  

    porast na iný účel ako na podnikanie, pozemok v zastavanom území mesta okrem lesného  

    pozemku a pozemku, ktorý je evidovaný v katastri nehnuteľností ako vodná plocha,  

b) právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na  

    území obce na iný účel ako na podnikanie,  

c) podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území  

    obce na účel podnikania.  

§ 5 

Ďalšie úpravy VZN 

1. Určenie náležitosti miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady  

    podľa splnomocňovacieho ustanovenia § 83 zákona č. 582/2004 Z. z. 

2. Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje: 

a. stanovenie sadzieb poplatku v nadväznosti na zavedený zber odpadu, 

b. určenie spôsobu vyrubenia a platenia poplatku, 

c. stanovenie podmienok pre vrátenie, zníženie a odpustenie poplatku. 

3. Pre účely tohto VZN sa zdaňovacím obdobím poplatku rozumie kalendárny rok. 

§ 6 

Sadzby poplatku 

1. Obec/mesto ....... stanovuje: 

a) sadzbu poplatku ...... EUR za osobu a kalendárny deň (...... EUR ročne), 

b) sadzbu poplatku ....... EUR za kilogram drobného stavebného odpadu bez škodlivín. 

          [sadzby sú limitované zákonným ustanovením § 78 ods. 1 zákona č. 582/2004 Z. z.] 

2. U právnických osôb a podnikateľov sa ukazovateľ produkcie komunálnych odpadov  

    vypočíta podľa § 79 ods. 4 písm. a) zákona o miestnych daniach a miestnom poplatku za  

    komunálne odpady a drobné stavebné odpady a vynásobí koeficientom ........ .  

    [koeficient je limitovaný zákonným ustanovením § 79 ods. 4 zákona č. 582/2004 Z. z.] 

§ 6a 

Sadzby poplatku pre množstvový zber 

1. Obec/mesto ....... stanovuje pre množstvový zber:: 
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a) sadzbu poplatku .....EUR za jeden liter zmesového komunálneho odpadu pri zbernej 

nádobe s objemom 110 l a frekvenciou vývozu 1x za dva týždne, a to pre fyzickú osobu, 

ktorá má v obci/meste trvalý pobyt alebo prechodný pobyt alebo ktorá je na území 

obce/mesta oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť, 

b) sadzbu poplatku .....EUR za jeden liter zmesového komunálneho odpadu pri zbernej 

nádobe s objemom 110 l a frekvenciou vývozu 1x za dva týždne, a to pre právnickú 

osobu, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území 

obce na iný účel ako na podnikanie, 

c) sadzbu poplatku .....EUR za jeden liter zmesového komunálneho odpadu pri zbernej 

nádobe s objemom 110 l a frekvenciou vývozu 1x za dva týždne, a to pre podnikateľa, 

ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na 

účel podnikania, 

d) sadzbu poplatku .....EUR za jeden liter zmesového komunálneho odpadu pri zbernej 

nádobe s objemom 1100 l a frekvenciou vývozu 1x za dva týždne, a to pre právnickú 

osobu, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území 

obce na iný účel ako na podnikanie, 

e) sadzbu poplatku .....EUR za jeden liter zmesového komunálneho odpadu pri zbernej 

nádobe s objemom 1100 l a frekvenciou vývozu 1x za dva týždne, a to pre podnikateľa, 

ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na 

účel podnikania. 

§ 7 

Postup obce pri vyrubení poplatku, splatnosť poplatku a spôsob zaplatenia poplatku 

1. Obec v zmysle § 81 zákona č. 582/2004 Z. z. vyrubuje poplatok podľa § 4 ods. 1 písm. a) a  

    ods. 2 tohto VZN rozhodnutím na celé zdaňovacie obdobie. Vyrubený poplatok je splatný  

    do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia. 

2. Obec môže určiť platenie poplatku podľa § 4 ods. 1 písm. a) a ods. 2 tohto VZN v  

    splátkach, pričom splátky poplatku sú splatné v lehotách určených obcou v rozhodnutí,  

    ktorým sa vyrubuje poplatok. 

3. Poplatník môže zaplatiť poplatok: 

a. na účet správcu miestneho poplatku, 

b. hotovosťou do pokladne, 

c. poštovou poukážkou. 

§ 8 

Vrátenie poplatku 

1. Obec vráti poplatok alebo jeho pomernú časť poplatníkovi, ktorému zanikla povinnosť  

    platiť poplatok v priebehu zdaňovacieho obdobia, a preukáže splnenie podmienok na  

    vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti. 

2. Podmienky pre vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti sú: 
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a. písomná žiadosť o vrátenie poplatku, 

b. musí zaniknúť dôvod spoplatnenia (napr.: zrušenie trvalého, resp. prechodného 

pobytu, zánik práva užívania nehnuteľností, úmrtie a pod.). 

§ 9 

Zníženie a odpustenie poplatku 

1. Obec na základe písomnej žiadosti zníži poplatok o 50 % poplatníkovi, ktorým je fyzická  

    osoba v hmotnej núdzi, fyzická osoba staršia ako 62 rokov, držiteľ preukazu fyzickej osoby  

    s ťažkým zdravotným postihnutím, študentom ubytovaným v školskom internáte. 

2. Podkladmi pre zníženie poplatku sú: 

a. potvrdenie z Úradu práce sociálnych vecí a rodiny o poberaní dávok v hmotnej núdzi, 

b. preukaz ZŤP, 

c. potvrdenie študentského domova alebo internátu o ubytovaní. 

3. Obec ďalej môže poplatok znížiť o pomernú čiastku :  

a)  pre osoby zamestnané a ubytované mimo územia obce, preukazujúcim dokladom je  

     potvrdenie zamestnávateľa 

b)  osobám, ktoré sú zamestnané formou turnusovej práce opatrovateľskej práce a pod.,  

c)  osobám vo výkone trestu, preukazujúcim dokladom je potvrdenie o umiestnení v    

     predmetnom zariadení  

d)  osobám dlhodobo hospitalizovaným v zdravotníckych zariadeniach mimo územia  

     obce,  

e)  osobám, ktoré majú zrušenú alebo pozastavenú podnikateľskú činnosť, preukazujúcim  

     dokladom je rozhodnutie o zrušení alebo pozastavení podnikateľskej činnosti resp.   

     zrušenie prevádzky.  

§ 10 

Zrušovacie ustanovenie 

Týmto VZN sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie obce/mesta ........ č. ....../..... . 

 

§ 11 

Záverečné ustanovenie 

Na tomto VZN obce/mesta ...... sa uznieslo obecné/mestské zastupiteľstvo obce/mesta ...... 

dňa ............. svojím uznesením č. ................ a toto VZN nadobúda účinnosť ...................... 
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Vzory správnych konaní vo veci výrubu drevín 

1. Vzor žiadosti o vydanie súhlasu na výrub dreviny:  

 

.................................................................................................................................................................................... 

(FO: meno, priezvisko, trvalý pobyt žiadateľa  

PO, podnikatelia: názov, obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania žiadateľa) 

 

 

              Mesto / Obec A 

         adresa    

            

VEC 

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny 

 

V  súlade s ustanoveniami  § 47 ods. 3 zákona  č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších 

predpisov  žiadam týmto o vydanie súhlasu na výrub ........... ks drevín   týchto  druhov: 

           

- počet .... ks druh dreviny............................... s obvodom kmeňa meraným vo výške 130 cm nad 

zemou.........................................  alebo tesne pod miestom jeho rozkonárenia.................................... ..............., ak 

túto výšku nedosahuje, v zdravotnom stave.................. 

 

- počet .... ks druh dreviny............................... s obvodom kmeňa meraným vo výške 130 cm nad 

zemou.........................................  alebo tesne pod miestom jeho rozkonárenia.................................... ..............., ak 

túto výšku nedosahuje, v zdravotnom stave.................. 

 

resp.  výmera krovitého porastu v m2 ..................... druh dreviny ............................................... .  

 

Drevina rastie v zastavanom území obce ............................................... 

 

Dreviny sa nachádzajú (rastú) na ulici ........................................................., bytový/rodinný dom 

................................ na pozemku parc. číslo ......................................., druh pozemku................k. ú. 

.............................. . 

 

Zdôvodnenie žiadosti:  napríklad  z dôvodov  

a) zlého zdravotného stavu dreviny, z ktorého hľadiska má drevina malú pravdepodobnosť prežitia, 

 b) nevhodných hygienických podmienok v bytových a nebytových priestoroch alebo 
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 c) narušenia stability stavby koreňovým systémom dreviny, 

 

 

       .......................................................... 

                        podpis žiadateľa 

 

 

 

 

 

Prílohy  (k žiadosti je potrebné priložiť) 

• doklad o uhradení správneho poplatku vo výške 10,00 € (fyzická osoba), 100,00 € (právnická osoba) v 

pokladni MsÚ /ObÚA.  

• kópiu katastrálnej mapy s vyznačenými drevinami resp.  iný doklad umožňujúci identifikáciu drevín v teréne  

so zakreslením drevín, o výrub ktorých sa žiada 

• výpis z listu vlastníctva  

• ak žiadateľ nie je vlastníkom ,správcom, alebo nájomcom  pozemku, na ktorom drevina rastie, aj písomný  

súhlas vlastníka, správcu prípadne nájomcu (ak mu takéto oprávnenie vyplýva z nájomnej zmluvy) 

pozemku, na ktorom drevina rastie, k je pozemok v spoluvlastníctve viacerých osôb, postačuje súhlas 

spoluvlastníkov, ktorí spolu majú väčšinový podiel na pozemku alebo súhlas pozemkového spoločenstva. 
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2. Vzor upovedomenia o začatí konania: 

OBEC 

 

Č. j.           V ..................., dátum 

 

 

 

 

UPOVEDOMENIE 

 

o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub .......... ks drevín, ktoré rastú ..................(bližšia lokalita), 

na pozemku KN-C č. ....................k. ú. .......................................  

  

 

 

Obec ................................, ako príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny (ďalej len 

„správny orgán“) v zmysle podľa § 2 písm. f) zákona č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých kompetencií z 

orgánov štátnej  správy  na  obce  a  na  vyššie  územné celky v znení neskorších predpisov a podľa § 69 ods. 1 

písm. d) zákona  č. 543/2002  Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), 

na základe doručenej žiadosti .............................  zo dňa .................., podľa § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o 

správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) 

 

o z n a m u j e  z a č a t i e  k o n a n i a  

 

vo veci vydania súhlasu podľa § 47 ods. 3 zákona na výrub ............. ks  drevín  druhu ............s obvodom kmeňov 

.............. cm, ktoré rastú ................................. na pozemku KN-C č. .............. k. ú. ..................... Žiadosť bola 

odôvodnená .................................................................................................. 

 

Správny orgán za účelom objasnenia veci podľa § 21 a § 38 správneho poriadku      

 

 

n a r i a ď u j e  

 

ústne pojednávanie spojené s miestnou ohliadkou, ktoré sa uskutoční dňa 

 

......................................................(dátum, hodina), 

 

 

so stretnutím pozvaných ....................................................(uviesť miesto) 

http://www.reformuj.sk/


 
EVS Novohrad 

Fiľakovo – Tomášovce 

 

OP EVS DOP-PO1-SC1.1-2019-2 314011APX2                Viac informácií – www.evsnovohrad.sk, www.reformuj.sk 
Podpora rozvoja a optimalizácie verejných politík v samosprávach okresu Lučenec      

Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu. 

 

Podľa § 33 ods. 2 správneho poriadku má účastník konania možnosť, aby sa pred vydaním rozhodnutia 

mohol vyjadriť k jeho podkladom a k spôsobom jeho zistenia,  navrhnúť jeho doplnenie pri ústnom pojednávaní a 

miestnej ohliadke, ako aj počas celého konania.   

 

Podľa § 82 ods. 5 zákona,  ak sa dá účastník konania zastúpiť, podpis splnomocniteľa v dohode 

o plnomocenstve musí byť osvedčený podľa osobitných predpisov. 

   

 

 

 

        starosta obce 

     resp. zamestnanec obce na základe poverenia starostu obce 

 

Doručí sa:  

účastníci konania 
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3. Vzor výzvy na zaplatenie správneho poplatku: 

 

OBEC 

 

 

 

        Adresa žiadateľa   

        

 

 

Váš list zo dňa:            Naše číslo :               Vybavuje :           V  ........, dátum 

  

 

Vec: 

Výzva na zaplatenie správneho poplatku 

 

Obec..................................., ako príslušný správny orgán na vyberanie správnych poplatkov na úseku 

ochrany prírody a krajiny podľa § 1 zákona  NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších 

predpisov (ďalej len „zákon o správnych poplatkoch“), Vás podľa § 8 ods. 1 zákona o správnych poplatkoch 

 

v y z ý v a 

na zaplatenie správneho poplatku  

 

vo výške : 

• 10,00 € (slovom  desať eur)- fyzická osoba 

• 100,00 € (slovom  sto eur) – právnická osoba, fyzická osoba oprávnená na podnikanie  ktorej  predmet činnosti 

súvisí s podanou žiadosťou 

 

v zmysle položky č. 160 sadzobníka správnych poplatkov za podanie zo dňa ................, ktoré bolo 

Obci.......... doručené dňa....................., vo veci udelenia súhlasu na výrub          ks drevín , ktoré rastú                                   

(lokalita), na pozemku KN-C č.                k. ú____________           

 

Správny poplatok je potrebné zaplatiť niektorým zo spôsobov určených  v ustanovení § 7 ods. 4 

zákona o správnych poplatkoch v lehote 15 dní odo dňa doručenia tejto výzvy. 

 

 Zároveň Vás upozorňujeme na právne následky nezaplatenia správneho poplatku. Podľa § 9 

zákona o správnych poplatkoch správny orgán úkon nevykoná a konanie zastaví, ak poplatok nebude 

zaplatený v stanovenej 15-dňovej lehote. Proti rozhodnutiu o zastavení konania pre nezaplatenie poplatku 

sa nemožno odvolať. 

 

 

                  starosta obce 
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    resp. zamestnanec obce na základe poverenia starostu obce 

4. Vzor rozhodnutia o prerušení správneho konania: 

 

OBEC 

 

 

Č. j.          V.................., dátum  

 

 

 

 

R O Z H O D N U T I E 

o prerušení konania 

 

 

Obec........................................................................., ako príslušný orgán štátnej správy ochrany 

prírody a krajiny (ďalej len „správny orgán“) v zmysle podľa § 2 písm. f) zákona                              

č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých kompetencií z orgánov štátnej  správy  na  obce  a  na  

vyššie  územné celky v znení neskorších predpisov a podľa § 69  ods. 1 písm. d)  zákona č. 

543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), 

podľa § 19 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej 

len „správny poriadok“) a v súlade s § 22 ods. 8 vyhlášky MŽP SR  č. 170/2021 Z. z., ktorou 

sa vykonáva zákon v znení neskorších predpisov (ďalej len „vyhláška“)  

 

v y z ý v a 

 

žiadateľa – XY.................................................................................................. 

 

na doplnenie podania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín, ktoré rastú 

....................................................(uviesť lokalitu) na pozemku KN-C č................ k.ú.................,  

v lehote 30 dní od doručenia rozhodnutia o prerušení konania o nasledovné  

 

d o k l a d y (napríklad): 

 

1. List vlastníctva na pozemok, na ktorom rastú  požadované dreviny na výrub. 
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2. Kópiu z katastrálnej mapy na  pozemok uvedený v bode č.1. 

3. Ak nie je žiadateľ vlastníkom (správcom, nájomcom) pozemku, na ktorom drevina rastie, 

aj súhlas vlastníka, správcu, prípadne nájomcu (ak mu takéto oprávnenie vyplýva 

z nájomnej zmluvy) pozemku, na ktorom rastú požadované dreviny na výrub. 

4. Špecifikácia drevín, ktoré sa majú vyrúbať (napr. druh drevín, počet drevín, obvod kmeňa 

meraného vo výške 130 cm nad zemou, alebo tesne pod miestom jeho rozkonárenia, alebo 

výmeru krovitého porastu, zdravotný stav drevín a pod.). 

 

 

Správny orgán podľa § 29 ods. 1 správneho poriadku 

 

p r e r u š u j e     k o n a n i e  

 

vo veci vydania súhlasu podľa §  47 ods. 3  zákona na výrub drevín rastúcich mimo lesa 

.......................................v lokalite .............................................................................................. .  

 

 

Konanie bude prerušené najviac na dobu 30 dní. 

 

 

 

O d ô v o d n e n i e: 

 

  Žiadateľ XY .................. požiadal dňa ....................... tunajší správny orgán o vydanie 

súhlasu na výrub bližšie neurčených drevín, ktoré rastú 

v .............................................................. .  

Pretože žiadosť neobsahovala predpísané náležitosti v zmysle vyhlášky, správny orgán  

konanie vo veci vydania predmetného súhlasu prerušil a vyzval navrhovateľa na doplnenie  

žiadosti o požadované náležitosti.  

Správny orgán bude pokračovať v konaní, len čo pominú dôvody, pre ktoré bolo konanie 

prerušené.  

Pokiaľ je konanie prerušené, lehoty  podľa § 29 ods. 5 správneho poriadku a  § 85 ods. 

2 zákona neplynú. 

Podľa § 84 ods. 4 zákona je účastník konania alebo jeho zástupca povinný bezodkladne 

oznámiť správnemu orgánu zmenu sídla alebo miesto podnikania, zmenu osoby určenej na 

prijímanie písomností alebo akúkoľvek obdobnú skutočnosť nevyhnutnú na riadne doručovanie 

písomností. 
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 V prípade neodstránenia nedostatkov podania v stanovenej lehote správny orgán podľa    

§ 82 ods. 9 písm. c) zákona konanie zastaví.  

  

P o u č e n i e: 

Proti rozhodnutiu o prerušení konania podľa § 29 ods. 3 správneho poriadku sa nemožno 

odvolať. Rozhodnutie nemožno preskúmať súdom.  

 

 

 

 

 

 

 

         

                    starosta obce 

    resp. zamestnanec obce na základe poverenia starostu obce 

 

 

 

 

 

 

 

Doručí sa : 

Účastníci konania 
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5. Vzor predlženia lehoty na vydanie rozhodnutia: 

 
Obec A.  

 

 

 

 

Adresa žiadateľa o výrub drevín 

      

 

 

Váš  list  číslo :     Naše číslo:   Vybavuje:  V,...............dátum

  

 

    

Vec :   

Predĺženie lehoty vo veci vydania súhlasu na výrub drevín rastúcich v lokalite............, na pozemku KN-C č. 

...............k. ú...................... 

 

Starosta obce..............., ako vedúci orgánu  ochrany prírody podľa § 85 ods. 1 zákona č. 543/2002 Z. z.  

o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“)  

 

p r e d l ž u j e 

 

zákonom stanovenú 30 dňovú lehotu vo veci vydania súhlasu podľa § 47 ods. 3 zákona na výrub drevín rastúcich 

mimo lesa, ktoré rastú......................................................., na pozemku KN-C č............                                                               

k. ú............................................................... nasledovne:  

  

Konanie vo veci bolo začaté podaním žiadosti dňa napr.  ................... Zákonom stanovená lehota 

uplynie dňa ........................  

 

 Lehota na vydanie rozhodnutia sa predlžuje  do ____________  

 

Dôvodom predĺženia lehoty je : 

  

(POZNÁMKA: v zložitých prípadoch primerane predlžiť najviac o štyri mesiace.  Ak dôvodom na predĺženie 

lehoty je potreba vyčkania na priebeh vegetačnej sezóny, najviac na jeden rok. Žiadateľ má nárok na vrátenie 

zaplateného správneho poplatku v rozsahu upraveného zákonom č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch. 
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           starosta obce        

      

6. Vzor zápisnice z miestnej ohliadky: 

Obec 

 

 

Č.j.  

   

 

 

Z á p i s n i c a 

z ústneho pojednávania správneho konania spojeného s miestnou ohliadkou vo veci vydania súhlasu na 

výrub drevín rastúcich na pozemku KN-C č. ............k. ú. .........................., konaného dňa 

.......................................... na mieste obhliadky  

 

Prítomní :  

 

Meno :    Adresa fyzickej/právnickej osoby :   Podpis : 

 

 

Nedostavili sa :  

 

Účastník konania................................. bytom .................................. 

- Doručenie predvolanie na dnešné ústne pojednávanie nie je vykázané, a preto bude opätovne predvolaný.*    

- Predvolanie na dnešné ústne pojednávanie mu bolo riadne doručené dňa: ....................... Menovaný sa 

neospravedlnil a ani neoznámil svoju neúčasť. * 

 

 

Predbežné zistenie : 

Referent ochrany prírody Obce............ začal o ............. hod. ústne pojednávanie a zistil, že na konaní sú prítomní 

všetci pozvaní okrem ............................................................. 

 

Zároveň prítomných účastníkov konania poučil o ich právach vyplývajúcich zo zákona č. 71/1967 Zb. o správnom 

konaní (ďalej len „správny poriadok“), najmä o práve uplatniť  pri ústnom pojednávaní svoje 

pripomienky, námety, prípadne aj návrhy. 

 

Účastníkom konania boli k nahliadnutiu predložené nasledovné podklady: ............................ (uviesť ktoré,  napr. 

snímky z pozemkovej mapy a pod.) 

 

 

 

Predmet pojednávania :  
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Predmetom pojednávania je udelenie súhlasu v zmysle  § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody 

a krajiny v zmysle podanej žiadosti ................................. zo dňa .........................  

 

 

Priebeh pojednávania : 

Po predbežných hore uvedených zisteniach pracovník ochrany prírody a krajiny oboznámil prítomných 

s obsahom žiadosti. 

Navrhovateľ žiada o výrub .................ks drevín, ktoré rastú (uviesť 

okalitu).........................................................................................................., na pozemku KN-C  

č............................................k. ú............................................................................ .......... 

 

Na ústnom pojednávaní bola vykonaná ohliadka drevín požadovaných na výrub. 

 

  

Jedná sa o dreviny týchto druhov a rozmerov : 

.............ks.........................................................obvod kmeňa vo výške 1,3 m.............................. 

.............ks.........................................................obvod kmeňa vo výške 1,3 m.............................. 

.............ks.........................................................obvod kmeňa vo výške 1,3 m.............................. 

.............ks.........................................................obvod kmeňa vo výške 1,3 m.............................. 

 

krovitý porast.............................................................o výmere ......................................... .....m2 

 

Pri miestnom šetrení bolo konštatované nasledovné : 

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................... ......................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.............................................................. 

 

 

Vyjadrenia účastníkov konania a odbornej organizácie ochrany prírody a krajiny : 

 

ŠOP SR 

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................  

Navrhovateľ : 
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.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................... 

 

Iný vlastník pozemku : 

.....................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................ .....................................

.....................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................... 

 Žiadateľ berie na vedomie, že v prípade vydania súhlasu na výrub drevín mu orgán ochrany prírody (obec)  

uloží v zmysle § 48 ods. 1 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny povinnosť vykonať primeranú 

náhradnú výsadbu v počte ....................ks drevín v  zložení: 

..................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................. ....................  

Ak nemožno uložiť náhradnú výsadbu, orgán ochrany prírody (obec) uloží povinnosť zaplatiť finančnú náhradu 

do výšky spoločenskej hodnoty drevín. Finančná náhrada je príjmom obce, ktorá je povinná tieto príjmy výlučne 

použiť na úhradu nákladov spojených so starostlivosťou o dreviny rastúce na jej území. 

 Za nesplnenie povinnosti môže byť uložený sankčný postih.   

 

 

 

       Podpis žiadateľa : ...................................... 

 

Záver : 

 

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................... ............ 

 

Vo veci bude vydané rozhodnutie, ktoré bude účastníkovi konania doručené.*  

 

K zápisnici sa prikladajú tieto prílohy: ............................... ( uviesť, ktoré) 

 

Ústne pojednávanie bolo skončené o ............... hod., zápisnica bola  (nahlas diktovaná*) prečítaná a prítomnými 

podpísaná: 

 

  

  

 ....................            ........................            ............................                ............................ 

  

(Podpisy všetkých  osôb, ktoré sa na konaní zúčastnili, a zamestnanca  obce uskutočňujúceho konanie) 
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Zápisnicu odmietol podpísať ......................................... (meno a priezvisko a označenie pozície v konaní)  

- z nasledovných dôvodov: .................................* 

- bez uvedenia dôvodov.* 

 

Proti obsahu zápisnice uvádza nasledovné námietky : ..................................... 
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7. Vzor rozhodnutia o súhlase/nesúhlase s výrubom: 

OBEC 

 

Č. j.         V .............., dátum  

        

 

 

R O Z H O D N U T I E 

 

Obec......................., ako príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny 

(ďalej len „správny orgán“) v zmysle podľa § 2 písm. f) zákona č. 416/2001 Z. z. o prechode 

niektorých kompetencií z orgánov štátnej  správy  na  obce  a  na  vyššie  územné celky v 

znení neskorších predpisov a podľa § 69 ods. 1 písm. d) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane 

prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), na základe podanej 

žiadosti XY.............. zo dňa ............ podľa § 47 zákona a v súlade s ustanovením § 46  zákona 

č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len 

„správny poriadok“) vydáva podľa § 47 ods. 3 zákona  

 

pre žiadateľa XY 

(FO: meno, priezvisko, trvalý pobyt žiadateľa  

PO, podnikatelia: názov, obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania žiadateľa) 

 

 

A. s ú h l a s 

 

na výrub ........... ks drevín , ktoré rastú ...................................(popis lokality), na pozemku 

KN-C č. ..................... druh pozemku........ k. ú. ..................... 

 

Jedná sa o  dreviny : 

(Uviesť počet, druh- slovenský názov, latinský názov, obvod kmeňov vo výške 130 cm nad 

zemou) napr.  3 ks smrek obyčajný (Picea abies) s o1,3 : 123 cm, 125 cm, 134 cm.  

 

Podľa § 82 ods. 12 zákona  správny  orgán určuje nasledovné p o d m i e n k y  vykonávania 

výrubu : napr.  

1. Výrub stromov je potrebné zrealizovať odborným spôsobom v čase mimo hniezdneho 

obdobia a v čase vegetačného pokoja v termíne ............... a to len u drevín, ktoré boli na 

kmeni a koreňovom nábehu označené nezameniteľným spôsobom podľa vyhlášky 
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Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 170/2021 Z.z. ktorou sa 

vykonáva zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. 

2. Pri výrube chrániť pred poškodením ostatné  stromy, ktoré rastú v bezprostrednej blízkosti 

smrekov.  

3. Drevná hmota po výrube bude využitá, alebo odvezená na povolené miesto zneškodnenia. 

4. ............. 

 

 

V súlade s § 48 ods. 1 zákona správny orgán ukladá žiadateľovi p o v i n n o s ť : 

Zrealizovať náhradnú výsadbu ............. ks sadeníc drevín druhu ............................., ktoré 

budú vysadené (uviesť miesto výsadby).................................................................. na pozemku 

KN-C č. ................................k. ú. ..................v jarnom/jesennom období v termíne do 

....................... 

 

 

B. N e s ú h l a s 

 

na výrub ............ ks stromov, ktoré rastú ............................................................., na 

pozemku KN-C č. ..................... k. ú. .................................... 

 

Jedná sa o  dreviny : 

(Uviesť počet, druh- slovenský názov, latinský názov, obvod kmeňov vo výške 130 cm nad 

zemou) napr.  

  

 

O d ô v o d n e n  i  e : 

 

Žiadateľ XY......................... požiadal dňa ....................... Obec ........... o udelenie 

súhlasu na výrub ...........ks stromov, ktoré rastú ........................................, na pozemku KN-C 

parcelné č. ......................k.ú..............Žiadosť bola odôvodnená................................................... 

Na základe podaného návrhu správny orgán listom zo dňa ............................... oznámil 

začatie konania a pre objektívne posúdenie veci nariadil ústne pojednávanie spojené 

s miestnym zisťovaním. Pri miestnej obhliadke dňa............................. boli posúdené dôvody 

výrubu požadovaných stromov, bol spresnený druh drevín  a boli premerané obvody kmeňov. 

Jedná sa o dreviny druhu ...............................................  

V odôvodnení popísať dreviny, o ktorých sa rozhoduje v danom priestore, uviesť ich 

zdravotný stav, posúdenie dôvodu na výrub. Zohľadniť lokalitu, kde dreviny rastú, posúdiť, či 

v danom priestore sa nachádza väčšie množstvo drevín, alebo dreviny absentujú. Odôvodniť  

prečo sa udeľuje súhlas na všetky dreviny, ktoré sú predmetom žiadosti, alebo prečo len na časť 

drevín, prípadne sa súhlas neudeľuje. Za výrub drevín musí byť uložená primeraná náhradná 
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výsadba drevín, prípadne finančná náhrada, ktorá je príjmom obce. Odôvodniť, aká náhradná 

výsadba bola uložená, prečo a v akom rozsahu a aké druhy drevín. 

Poučenie: 

Proti tomuto rozhodnutiu sa možno podľa § 53 a § 54 správneho poriadku odvolať v lehote 15 

dní od jeho doručenia. Podané odvolanie má odkladný účinok. Odvolanie sa podáva na správny 

orgán, ktorý rozhodnutie vydal. O podanom odvolaní bude konať ako odvolací orgán Okresný 

úrad XY, odbor starostlivosti o životné prostredie.. Toto rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych 

opravných prostriedkov preskúmateľné súdom podľa zákona č. 162/2015 Z. z. - Správny súdny 

poriadok. 

 

 

                   starosta obce 

    resp. zamestnanec obce na základe poverenia starostu obce 

 

Doručí sa: 

Účastníci konania: 

1. Žiadateľ 

2. Vlastníci pozemkov, na ktorých dreviny rastú 

3. Občianske združenie (ak sa prihlásilo do konania  podľa § 82 ods. 6 a 3 zákona)  

 

Na vedomie (po právoplatnosti):   

1. Štátna ochrana prírody SR, (adresa podľa územne  príslušného organizačného útvaru)  

2. Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia ....., odbor 

inšpekcie ochrany prírody a krajiny,.............................  

 

*Vysvetlivky ku vzorom súhlasu / nesúhlasu na výrub drevín: 

 

1. Za povolený výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona o ochrane prírody a krajiny, obec vo výroku rozhodnutia 

uvádza aj § 48 ods. 1 zákona, podľa ktorého v prvom rade ukladá žiadateľovi povinnosť uskutočniť primeranú 

náhradnú výsadbu drevín, v prípade, že nemôže uložiť náhradnú výsadbu uloží finančnú náhradu do výšky 

spoločenskej hodnoty dreviny, ktorú vypočíta podľa § 42 vykonávacej vyhlášky. 

Uloženie nižšej finančnej náhrady ako je vypočítaná výška spoločenskej hodnoty dreviny treba v rozhodnutí 

zdôvodniť, 

2. Vo výroku súhlasu je potrebné uvádzať parametre drevín, o výrube ktorých sa rozhodovalo (aj tých, čo sa môžu 

vyrúbať, ako aj tých, výrub ktorých nebol povolený), aby bolo jasné, či obec bola oprávnená v zmysle zákona    

posudzovať možnosť ich výrubu; v prípade, že dreviny rastú na miestach uvedených v § 47 ods. 5 zákona č. 

543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, kedy nie sú rozhodné parametre drevín, 

je potrebné vo výroku súhlasu citovať aj "§ 47 ods. 5 zákona" a ďalej skonkretizovať miesto uvedené v tomto 

http://www.reformuj.sk/
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ustanovení (napr. že dreviny rastú v NP, v CHKO, vo verejnej zeleni, na cintoríne ....) - opäť je potrebné tieto 

skutočnosti uviesť pri drevinách povolených výrub, ako aj pri drevinách, výrub ktorých nebol povolený, 

3. k stanoveniu bližších podmienok vykonávania činnosti - výrubu drevín oprávňuje obec § 82 ods. 12 zákona, 

preto je potrebné bližšie podmienky vykonávania výrubu  uvádzať s citovaním ustanovenia § 82 ods. 12 zákona, 

4. v prípade, že obec vydá súhlas na výrub len na určitý počet drevín z požadovaného počtu, je potrebné vo výroku 

uviesť, na výrub ktorých drevín a prečo súhlas nevydala, 

5. termín uskutočnenia výrubu je potrebné viazať na mimo hniezdne obdobie a na obdobie vegetačného pokoja.  

Je potrebné  určiť presný termín výrubu. Platnosť súhlasu  možno limitovať podľa potreby  napr. na dva roky, 

6. v prípade, že dôvodom pre vydanie súhlasu na výrub drevín je realizácia stavebnej činnosti, odporúčame 

uskutočnenie výrubu podmieniť existenciou právoplatného stavebného povolenia, 

7. uloženie náhradnej výsadby je potrebné viazať na konkrétne druhy drevín (pri realizácii náhradnej výsadby v 

obývaných častiach miest a obcí, hlavne pred detskými škôlkami, školami, zdravotnými zariadeniami atď. treba 

zohľadniť i vhodnosť navrhnutých drevín z pohľadu alergénnosti), presne stanovené miesto (k. ú., parc. číslo) a 

určenie termínu, do ktorého musí byť  náhradná výsadba zrealizovaná (napr. do kolaudačného  konania stavby, do 

presne určeného termínu alebo napr. do 6 mesiacov od uskutočnenia výrubu, za predpokladu, že termín 

uskutočnenia výrubu bude žiadateľ povinný ohlásiť na obec), určenie termínu uskutočnenia náhradnej výsadby 

úzko súvisí s termínom uvedeným v odseku 5, 

8. v prípade, že obec ukladá náhradnú výsadbu na pozemku, ktorého vlastníkom nie je žiadateľ, odporúčame 

ukladať  žiadateľovi aj starostlivosť o vysadené dreviny (§ 48 ods. 1 zákona) v lehote stanovej zákonom  t.j. najviac 

na dobu 3 rokov, obec však nesmie opomenúť nutnosť vyžiadať si predchádzajúci súhlas vlastníka pozemku s 

výsadbou a starostlivosťou o vysadené dreviny v súlade § 48 ods. 2 zákona. 
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8. Vzor odstúpenia odvolania na príslušný okresný úrad, odbor starostlivosti o životné prostredie: 

 
Mesto/Obec A. 

 

 

       Okresný úrad XY 

       Odbor starostlivosti o životné prostredie

     

            

                  

 

 

Váš list číslo/zo dňa       Naše číslo                                  Vybavuje/linka           A. 

                                                                                         11. augusta 2022 

          

 

Vec 

Odvolanie  Marek Sivý, bytom A. proti rozhodnutiu Mesta/Obce A. č. j.: .................. zo 

dňa 27.01.2022 - odstúpenie spisového materiálu 

 

Mesto/Obec A., ako príslušný orgán štátnej správy v prvom stupni vo veciach ochrany prírody,  

podľa § 2 písm. f)  zákona č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých kompetencií z orgánov 

štátnej správy na obce a na vyššie územné celky a § 69 ods. 1 písm. d)  zákona č. 543/2002 Z. 

z.  o  ochrane  prírody a  krajiny  vydalo  na  základe žiadosti Mareka Sivého, bytom A.  dňa 

27.01.2022  rozhodnutie číslo ...................., ktorým  nesúhlasilo s výrubom 1 ks lipy malolistej 

(Tilia cordata) s obvodom  kmeňa 125 cm a 1 ks bresta horského (Ulmus glabra)  s  obvodom  

kmeňa  182  cm  meraných vo výške 130 cm nad zemou, ktoré  rastú  v  parku na Hlavnej ul. v 

A.,  pozemku parc. č. KN-C 2729/2 v k. ú. Mesto A.. 

 

Účastník konania  Marek Sivý, bytom A. sa  proti rozhodnutiu  v zákonnej lehote odvolal.  

       

Stanovisko k podanému odvolaniu 

 

Marek Sivý,  bytom A. požiadal dňa 12.01.2022 tunajší orgán  ochrany  prírody  o  udelenie  
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súhlasu  na  výrub  1  ks   lipy   malolistej   (Tilia cordata) s obvodom  kmeňa 125 cm a 1 ks 

bresta horského (Ulmus glabra)  s  obvodom  kmeňa  182  cm meraných vo výške 1,3  m  nad  

zemou,  ktoré  rastú  v  parku  na  Hlavnej v A. č, pozemku parc. č. 2729/2 v k. ú. A. z dôvodu 

opadávania listov a upchávania   kanalizácie. Mesto/Obec  A.  vykonalo dňa 27.01.2022 ústne 

konanie  spojené s miestnym zisťovaním za účelom objasnenia veci. S výrubom predmetných  

stromov Mesto/Obec A. nesúhlasilo, nakoľko tvoria súčasť  predstaničného  parku a  dotvárajú 

jeho okolie. Sromy  požadované na výrub rastú v dostatočnej vzdialenosti od nehnuteľnosti 

žiadateľa o výrub. Opadávanie  asimilačných orgánov - listov z  drevín,  nemožno  z  hľadiska  

ich  ochrany  považovať  za  dôvod  na  výrub,  nakoľko je prirodzeným  javom  súvisiacim  s  

fyziologickými  procesmi v rastlinách pred nástupom vegetačného kľudu. Upchávaniu  

kanalizácie  lístím  stromov a inými predmetmi je možné účinne predísť osadením vhodného 

záchytného zariadenia  (napr. záchytnej  sieťky) do kanalizačnej  vpuste  a  podobne.    

V  odvolaní  voči  rozhodnutiu  žiadateľ  o   výrub    uvádza   nasledovné: "Podávam  odvolanie 

proti  rozhodnutiu  č. ................................. zo dňa 27.01.2022, pretože Mesto/Obec A. nesúhlasí 

s   výrubom   stromov   v   staničnom   parku,   nakoľko   Mesto/Obec    nie   je   vlastníkov  

pozemku, kde sa predmetné stromy nachádzajú. Vlastník pozemku súhlasí s odstránením a 

nechce znášať následky poškodzovania môjho majetku."  

 

Mesto/Obec A., považuje staré, vzrastlé stromy vysokej spoločenskej hodnoty za dôležité 

dedičstvo pre ďalšie generácie a ich zvýšenú ochranu za prejav kultúrnosti a environmentálneho 

povedomia jej občanov. Preto dôvody uvádzané žiadateľom v odvolaní, nepovažuje Mesto 

/Obec A. z hľadiska ochrany drevín za opodstatnené a naďalej trvá na stanovisku uvedenom v 

rozhodnutí zo dňa 27.01.2022, číslo....................       

       

    

 

 

 

 

                 starosta obce 

    resp. zamestnanec obce na základe poverenia starostu obce 

  

                 

Prílohy 

spisový materiál Mesta/Obec A. č .k....................... 
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9. Vzor oznámenia o priestupku: 

Mesto/Obec A. 

 

 

      Okresný úrad  XY 

      Odbor starostlivosti o životné prostredie 

           

        

Váš list číslo/zo dňa        Naše číslo                       Vybavuje/linka          A. 

                                                                                               15. augusta 2022 

 

Vec 

Odstúpenie spisového materiálu k priestupkovému konaniu 

  

Mesto/Obec A., ako príslušný orgán štátnej správy v prvom stupni vo veciach ochrany 

prírody,  podľa § 2 písm. f)  zákona č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých kompetencií z 

orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky v znení neskorších predpisov a § 69 

ods. 1 písm. d)  zákona    č. 543/2002 Z. z.  o  ochrane  prírody  a   krajiny v znení neskorších 

predpisov  vydalo  na  základe  žiadosti  Jozefa  B.  dňa 19.04.2022 rozhodnutie na výrub 

stromov č. j. ...................................  

 

Vzhľadom k tomu, že  žiadateľ  o  výrub  nesplnil v zmysle § 48 zákona č. 543/2002 Z. 

z.  o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších prepisov podmienky rozhodnutia uvedené 

pod bodmi  č. 1 a 2 a k dnešnému dňu nezrealizoval nariadenú náhradnú výsadbu, odstupujeme 

Vám ako príslušnému správnemu orgánu spisový materiál k priestupkovému konaniu.   

 

 

        starosta obce 

    resp. zamestnanec obce na základe poverenia starostu obce 

 

 

Prílohy 

spisový materiál č .j. 
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10. Vzor o predĺžení termínu náhradnej výsadby: 

MESTO/OBEC 

 

 

Č. j.                         V ............, dátum 

      

 

 

R O Z H O D N U T I E 

 

 Mesto/Obec.................................................... ako príslušný orgán štátnej správy 

ochrany prírody a krajiny (ďalej len „správny orgán“) v zmysle podľa § 2 písm. f) zákona č. 

416/2001 Z. z. o prechode niektorých kompetencií z orgánov štátnej  správy  na  obce  a  na  

vyššie  územné celky v znení neskorších predpisov a podľa  § 69 ods. 1 písm. d)  zákona 

č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), 

na základe podanej žiadosti XY ............ zo dňa ............... (ďalej len žiadateľ),  podľa § 89 ods. 

2 zákona a v súlade s ustanoveniami zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny 

poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“)  

 

p r e d l ž u j e        

 

termín realizácie náhradnej výsadby drevín, ktorá bola uložená rozhodnutím Obce  

..............č. j. .......................... zo dňa ......................  

 

Uvedeným rozhodnutím bol udelený súhlas na výrub drevín na mieste ......................... na 

pozemkoch KN-C č. ......................... k. ú. ............................... a bola uložená povinnosť 

náhradnej výsadby podľa  v termíne do ....................  

 

Nový termín realizácie náhradnej výsadby drevín sa stanovuje do .................................    

 

O d ô v o d n e n i e 

  

Žiadateľ XY............. požiadal dňa ................. tunajší správny orgán o predĺženie 

termínu náhradnej výsadby drevín, ktorá bola uložená rozhodnutím Mesta/Obce ........... č. j. 

......................... zo dňa .................... Uvedeným rozhodnutím bol udelený súhlas na výrub 
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drevín, ktoré rástli v A ..............................na pozemkoch KN-C č. ..............................k. ú. 

............. Pri udelení súhlasu na výrub  bola zároveň uložená povinnosť náhradnej výsadby 

drevín v počte .............ks drevín, ktoré mali byť vysadené v termíne do ..........................  

Navrhovateľ odôvodnil svoju žiadosť o predĺženie termínu náhradnej výsadby drevín  

nasledovne : ............................................(napr. výrub súvisel so stavebnými prácami, ktoré boli 

ukončené v októbri a  výsadba mala byť zrealizovaná do 31.10.2022. Výsadba bude 

zrealizovaná až v jarnom období 2023, z dôvodu lepšieho zakorenenia sadeníc a vyššieho 

predpokladu ich prezimovania, než pri jesennej výsadbe. Účastník konania z  uvedeného 

dôvodu požiadal o predĺženie doby realizácie náhradnej výsadby drevín z 31.10.2022 na nový 

termín  do 31.05.2023.  

Orgán ochrany prírody a krajiny (obec) považoval podanú žiadosť za opodstatnenú a 

predĺžil termín realizácie náhradnej výsadby podľa podaného návrhu do 31.05.2023. Podľa         

§ 89 ods. 2 zákona boli splnené všetky body uvedeného ustanovenia zákona a nedošlo k zmene 

skutočností a podmienok, ktoré by boli potrebné na zmenu alebo zrušenie rozhodnutia.  

Na základe uvedených skutočností správny orgán rozhodol tak, ako je to uvedené vo 

výrokovej časti tohto rozhodnutia.  

 

Poučenie: 

Proti tomuto rozhodnutiu sa možno podľa § 53 a § 54 správneho poriadku odvolať v lehote 15 

dní od jeho doručenia. Odvolanie sa podáva na správny orgán, ktorý rozhodnutie vydal. 

O podanom odvolaní bude konať ako odvolací orgán Okresný úrad XY, odbor starostlivosti 

o životné prostredie. Toto rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov 

preskúmateľné súdom podľa zákona č. 162/2015 Z. z. - Správny súdny poriadok.  

 

 

 

 

 

 

 

          Primátor mesta/Starosta obce 

    resp. zamestnanec obce na základe poverenia starostu obce 
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Doručí sa: 

Účastníci konania: 

1. Žiadateľ 

2. Vlastníci pozemkov, na ktorých dreviny rastú 

3. Občianske združenie (ak sa prihlásilo do konania podľa § 82 ods. 6 a 3 zákona) 

 

Na vedomie (po právoplatnosti):   

4. Štátna ochrana prírody SR, (adresa podľa územne  príslušného organizačného útvaru)  

5. Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia ....., odbor inšpekcie 

ochrany prírody a krajiny,.............................  
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