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V Trenčíne 26.06.2018 
  



Dôvodová správa : 
 

S ohľadom na organizačné zmeny vykonávané na Mestskom úrade v Trenčíne je potrebné zosúladiť 
text VZN č. 12/2017 o ochrane verejnej zelene a drevín, ktoré sú súčasťou verejnej zelene, a to 
nasledovne: 
 

a) správu verejnej zelene vykonáva Mestské hospodárstvo a správa lesov, m.r.o., Trenčín,  
b) za územnú koncepciu tvorby a ochrany zelene bude zodpovedať útvar stavebný a životného 

prostredia s útvarom územného plánovania. 
 
 
Návrh uznesenia:  

 
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
 
 
s ch v a ľ u j e 
 
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Trenčín č. 6/2018, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne 
záväzné nariadenie č. 12/2017 o ochrane verejnej zelene a drevín, ktoré sú súčasťou verejnej zelene, 
ktoré tvorí prílohu č. 1 tohto uznesenia. 
 
 
  



Príloha č. 1 k Návrhu Všeobecne záväzného nariadenia č. 6/2018 ktorým sa mení a dopĺňa 
Všeobecne záväzné nariadenie č. 12/2017 o ochrane verejnej zelene a drevín, ktoré sú 

súčasťou verejnej zelene 

(Návrh znenia VZN) 

 

 
Mesto Trenčín, podľa § 4 ods. 3 písm. g), h) a § 6 ods. 1 a ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 69 ods. 2 zákona č. 543/2002 Z.z., o ochrane prírody 

a krajiny v znení neskorších predpisov 

 

 

vydáva 

 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/ 2018, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné 

nariadenie č. 12/2017 o ochrane verejnej zelene a drevín, ktoré sú súčasťou verejnej zelene 
Všeobecne záväzné nariadenie č. 12/2017 o ochrane verejnej zelene a drevín, ktoré sú súčasťou 

verejnej zelene sa mení a dopĺňa nasledovne: 

 

1. V čl. 4 ods. 1 sa text: 

 

„1. Za územnú koncepciu tvorby a ochrany zelene zodpovedá mesto Trenčín, útvar stavebný 

a životného prostredia. Činnosť útvaru stavebného a životného prostredia okrem iného zahŕňa:“ 

 

nahrádza novým znením nasledovne: 

 

„1. Za územnú koncepciu tvorby a ochrany zelene zodpovedá mesto Trenčín, útvar stavebný 

a životného prostredia a útvar územného plánovania. Činnosť útvaru stavebného a životného 

prostredia a útvaru územného plánovania okrem iného zahŕňa:“ 

 

2. V článku 4 ods. 2 sa nahrádza novým znením nasledovne:  

 

„2. Správu verejnej zelene a drevín vykonáva mesto Trenčín prostredníctvom Mestského hospodárstva 

a správy lesov, m.r.o., Trenčín (ďalej len „správca“)“ 

 

3. V čl. 10 sa doterajší odsek označuje ako odsek č. 1 a dopĺňa sa odsek č. 2, ktorý znie:  

 

„2. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Trenčín č. 6/2018, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne 

záväzné nariadenie mesta Trenčín č. 12/2017 o ochrane verejnej zelene a drevín, ktoré sú súčasťou 

verejnej zelene  bolo schválené  MsZ  v Trenčíne dňa 04.07.2018 a nadobúda účinnosť pätnástym 

dňom od jeho vyvesenia na úradnej tabuli mesta Trenčín.“ 

 

 

 Mgr. Richard Rybníček  

 primátor mesta 
  



Príloha č. 2  k Návrhu Všeobecne záväzného nariadenia č. 6/2018 ktorým sa mení a dopĺňa 
Všeobecne záväzné nariadenie č. 12/2017 o ochrane verejnej zelene a drevín, ktoré sú 

súčasťou verejnej zelene 

(znenie Novelizovaných článkov VZN č. 12/2017 s vyznačením zmien) 

 

 

 

Čl. 4 

Správa verejnej zelene a drevín 
 
1. Za územnú koncepciu tvorby a ochrany zelene zodpovedá mesto Trenčín, útvar 

stavebný a životného prostredia. Činnosť útvaru stavebného a životného 

prostredia okrem iného zahŕňa 

Za územnú koncepciu tvorby a ochrany zelene zodpovedá mesto Trenčín, útvar 

stavebný a životného prostredia a útvar územného plánovania. Činnosť útvaru 

stavebného a životného prostredia a útvaru územného plánovania okrem iného 

zahŕňa: 

 
a) evidovanie, vyhodnocovanie, aktualizáciu a zverejňovanie údajov o stave 

verejnej zelene, 
b) zabezpečovanie územno-plánovacích podkladov a dokumentov na úseku verejnej 

zelene (dokument miestneho územného systému ekologickej stability a dokument 
starostlivosti o dreviny) a ich zverejňovanie, vrátane zabezpečovania a zverejňovania ich 
aktualizácií, 

c) povoľovanie zásahov (rozkopávok) do verejnej zelene v zmysle správneho konania, 
d) účasť na územnom a stavebnom konaní, vydávanie stanovísk k územno-plánovacej, 

stavebnej alebo inej činnosti a ku kolaudácii stavieb dotýkajúcich sa verejnej zelene. 

 
2. Správu verejnej zelene a drevín vykonáva mesto Trenčín prostredníctvom 

Mestského úradu, Útvaru interných služieb (ďalej len „správca“) 

Správu verejnej zelene a drevín vykonáva mesto Trenčín prostredníctvom 

Mestského hospodárstva a správy lesov, m.r.o., Trenčín (ďalej len „správca“). 

 
3. Údržbu, výsadbu a starostlivosť o verejnú zeleň a dreviny vykonáva mesto 

Trenčín prostredníctvom organizácií zriadených alebo založených mestom 

Trenčín a prostredníctvom externých fyzických a právnických osôb na základe 

zmluvy. 

 
4. Správa verejnej zelene a drevín na území mesta zahrňuje: 

a) kontrolovanie výkonu prác na plochách verejnej zelene, 

b) kontrolovanie a preberanie plôch verejnej zelene po rozkopávkach/záberoch 

a iných zásahoch, 

c) vypracovávanie podkladov pre rozpočet mesta, 

d) spoluprácu s orgánmi ochrany prírody a krajiny, štátnej správy, neziskovými 

organizáciami, samosprávy, spravovateľmi plôch zelene a obyvateľmi mesta 

Trenčín. 

 

 

Čl. 10 



Účinnosť 
 
1. VZN č.12/2017 o ochrane verejnej zelene a drevín, ktoré sú súčasťou verejnej 

zelene bolo schválené Mestským zastupiteľstvom v Trenčíne dňa 20.09.2017 
a nadobúda účinnosť 15.dňom od jeho vyvesenia na úradnej tabuli mesta. 

 

2. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Trenčín č. 6/2018, ktorým sa mení 

a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mesta Trenčín č. 12/2017 o ochrane 

verejnej zelene a drevín, ktoré sú súčasťou verejnej zelene  bolo schválené  

MsZ  v Trenčíne dňa 04.07.2018 a nadobúda účinnosť pätnástym dňom od jeho 

vyvesenia na úradnej tabuli mesta Trenčín 


