
Všeobecne záväzné nariadenie 

č. 3/1992 

Mestskej časti Bratislava-Petržalka z 15. februára 1992 

                     o tvorbe údržbe a ochrane zelene  

             na území Mestskej časti Bratislava Petržalka 

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava Petržalka podľa § 15 ods. 2 pís. a/ 

zákona SNR č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste SR Bratislave sa uznieslo na tomto všeobecne 

záväznom nariadení: 

§ 1 

Úvodné ustanovenie 

(1) Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje povinnosti majiteľov, správcov 

a užívateľom pozemkov, stavebných investorov, projektantov a architektov s cieľom 

dosiahnuť a udržiavať zdravé životné prostredie Petržalky. 

(2) Za zeleň sa podľa tohto nariadenia považuje prírodná časť životného 

prostredia, ktorú tvoria súbory stromov, kríkov, trávnatých a kvetinových plôch, ako aj 

ojedinele rastúce stromy, kríky, trávniky a kvetinové záhony. 

(3) Toto nariadenie sa vzťahuje i na prírodné a umelé prvky dotvárajúce zeleň 

/napr. vodné plochy, lavičky, odpadkové koše v zeleni a pod./ 

 

§ 2 

Tvorba zelene 

 

(1) Tvorba zelene a náhradná výsadba sa vykonáva v súlade s prijatým Generelom 

zelene. 

(2) Do prijatia Generelu zelene sa tvorba a náhradná výsadba vykonáva na 

základe súhlasu Miestnej rady mestskej časti Bratislava Petržalka /ďalej len „miestna rada“/ 

na základe odporučení komisií životného prostredia a územného plánu a výstavby. 

 

§ 3 

Údržba zelene 

 

 

(1)  Správca, majiteľ alebo užívateľ plochy so zeleňou je povinný zabezpečiť jej 

údržbu a jej súčasti v riadnom stave, uskutočňovať opravy, úpravy a starať sa o ich čistotu. 



(2) K údržbe patrí aj pestovanie všetkých rastlín v tých formách alebo 

zoskupeniach´, ktoré im boli určené pri tvorbe ďalej odstraňovanie rušivých vplyvov okolia 

a podmienok, na ktoré rastliny reagujú nežiaducim spôsobom /odstraňovanie buriny, 

ochrana proti škodcom a chorobám, obmedzovanie chemického posypu/, ako aj odborné 

pestovanie a ošetrovanie drevín, kvetín a trávnikov, uskutočňovanie pravidelnej kvetinovej 

výsadby, dopĺňanie novými druhmi drevín  a ďalšou vybavenosťou zelene. Pritom sa musia 

dodržiavať osobitné predpisy o štátnej ochrane prírody. 

§ 4 

Ochrana zelene 

(1) V zeleni, okrem zelene pri individuálnej bytovej výstavbe, zelene na 

pozemkoch v súkromnom vlastníctve alebo v osobnom užívaní, sa zakazuje: 

a) vstupovať na miesta, ktoré nie sú vyhradené pre návštevníkov, užívať cesty 

určené pre chodcov na jazdu dopravnými prostriedkami akéhokoľvek druhu, 

okrem vozíkov pre chorých a detských vozíkov, Zákaz vstupu sa nevzťahuje na 

deti predškolského veku, 

b) poškodzovať doplnkové zariadenia zelene alebo ich akýmkoľvek spôsobom 

znečisťovať, 

c) mimo údržby odcudzovať a trhať kvety a voľne rastúce rastliny, lámať 

a orezávať vetvy stromov a kríkov, svojvoľne presadzovať kríky alebo stromy, 

vrátane porušovania pôvodného krytu, 

d) rušiť pokoj akoukoľvek hlučnou zábavou, 

e) vchádzať a parkovať motorovými vozidlami, 

f) kúpať sa vo vodných nádržiach a iných vodných plochách, ak nie sú na to 

určené, 

g) zakladať oheň, stanovať a táboriť mimo miest vyhradených na tento účel, 

h) akýmkoľvek iným spôsobom obmedzovať ostatných návštevníkov v zvyčajnom 

užívaní zelene, 

i) bez povolenia umiestňovať stránky, reklamné, informačné  a podobné 

zariadenia / ďalej len „zariadenia“/ v ktorýchkoľvek častiach zelene. 

 

V prípade poškodenia zelene stavebnou lebo inou činnosťou je povinný ten, kto škodu 

spôsobil uviesť zeleň do pôvodného stavu. Ak tak neučiní je správca oprávnený uviesť zeleň 

do pôvodného stavu na náklady totho, kto škodu spôsobil. Povolenie k umiestneniu 

zariadení v zeleni vydáva Miestny úrad mestskej časti Bratislava Petržalka /ďalej len "miestny 

úrad“/ na základe odporúčania životného prostredia a územného plánu a výstavby. 

 

§ 5 

Súvisiace právne predpisy 



(1) Súvisiace právne predpisy, ktoré presne stanovujú a určujú podmienky údržby, 

tvorby a ochrany zelene: 

- zákon SNR č. 61/1977 Zb. o lesoch 

- zákon č. 100/1977 Zb. o hospodárení v lesoch a štátnej lesnej správe v lesnom 

hospodárstve 

- zákon č. 20/1966 Zb. o starostlivosti o zdravie ľudu 

- vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR č. 45/1966 Zb. o vytváraní a ochrane 

zdravých životných podmienok v znení zmien a doplnkov 

- zákon SNR č. 472/1990 Zb. o organizácii miestnej štátnej správy 

- zákon č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí 

- zákon SNR č. 595/1990 Zb. o štátnej správe pre životné prostredie 

- vyhláška FMTIR č. 12/1978 Zb. o ochrane lesného pôdneho fondu pri 

územnom plánovaní 

- vyhláška Ministerstva kultúry SR č. 149/1980 Zb. , ktorou sa stanovujú 

podrobnosti pri ochrane stromov rastúcich mimo lesa a o postupe pri 

výnimočnom povoľovaní ich výrubu a o spôsobe využitia drevnej hmoty 

- zákon č. 1/1955 Zb. o štátnej ochrane prírody v znení zákona č. 100/1977 Zb. 

o štátnej ochrane prírody v znení  zákona SNR č. 100/1977 Zb.- a v znení 

zákona SNR č. 72/1986 Zb.  

- vyhláška Ministerstva kultúry SR č. 174/1990 Zb. o spoločenskom ohodnotení 

stromov rastúcich mimo lesa 

- zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách /cestný zákon/ v znení 

neskorších predpisov zákona SNR č. 55/1984 Zb. 

- Nariadenie NVB o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu 

v hlavnom meste SR Bratislave 

- Nariadenie NVB o vykonávaní rozkopávkových prác na území hlavného mesta 

SR Bratislavy. 

 

§ 6 

Spoločné a záverečné ustanovenia 

 

(1) Ustanovenia tohto všeobecne záväzného nariadenia sa v celom rozsahu 

vzťahujú na všetku zeleň na území mestskej časti Bratislava Petržalka /ďalej len „mestská 

časť“/. 

(2) Porušenie ustanovení tohto všeobecne záväzného nariadenia sa postihuje 

podľa zákona SNR č. 377/1990 Zb. prípadne podľa zákona SNR č. 372/1990 Zb. v znení zmien 

a doplnkov vydaných zákonom SNR č. 524/1990 Zb. 

(3) Kontrolu dodržiavania tohto všeobecne záväzného nariadenia vykonávajú 

orgány mestskej časti, orgány Miestneho zastupiteľstva Bratislava Petržalka a Mestská 

polícia hlavného mesta SR Bratislavy. 



(4) Pre územie mestskej časti Petržalka strácajú účinnosť ustanovenia Nariadenia 

NV hlavného mesta SR Bratislavy z 20. septembra 1984 o tvorbe, údržbe a ochrane zelene na 

území hlavného mesta SR Bratislavy. 

(5) Toto všeoecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 3. marcom 1992. 

 

Ing. Anton Doktorov 

         starosta Mestskej časti 

 Bratislava Petržalka 


