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Mestské zastupiteľstvo v Banskej Bystrici podľa  zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v platnom znení a podľa § 69 ods. 2 zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane 
prírody a krajiny v znení  neskorších predpisov sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom 
nariadení o tvorbe, údržbe a ochrane zelene. 

I. ČASŤ
ÚVODNÉ USTANOVENIA

§ 1
Účel nariadenia

Toto  všeobecne  záväzné  nariadenie  (ďalej  nariadenie)  ustanovuje  podrobnosti  o  tvorbe, 
údržbe,ochrane zelene a dočasnom využití plôch zelene na území mesta Banská Bystrica.  

§ 2
Základné pojmy

Na účely tohto nariadenia sa považuje za:
1. zeleň okrasné rastliny a dreviny rastúce mimo les, byliny a trávy (všetky ich vývinové 

štádiá, ich nadzemné a podzemné časti) a ich spoločenstvá, vyvinuté na určitej ploche 
(parcela,  pozemok,  ich  plošné  časti)  prírodným  spôsobom,  alebo  zámerným, 
cieľavedomým založením, udržiavaním a ochraňovaním človekom, prednostne plniace 
nehospodárske  funkcie;  zeleň  tvorí  organickú  súčasť  vnútornej  štruktúry  sídla,  v 
okrajových častiach mesta pôsobí ako integrujúci činiteľ sídla a okolitej krajiny,

2. sídelnú  zeleň  všetky  prvky  a  plochy  zelene  na  území  sídla  (alebo  zastavaného 
územia); patria sem okrem parkov sadovnícky  upravených plôch a vyhradené  plochy, 
verejnosti  neprístupné  (zeleň  na  pozemkoch  pri  rodinných  domoch  a  nebytových 
budov, záhradkárskych osád  a rôzne drobné fragmenty zelene s  estetickou funkciou 
(zeleň v prenosných nádobách, žľaboch, skružiach a pod.),

3. verejnú  zeleň  plochy  zelene  v  sídlach  aj  mimo  nich,  ktoré  sú  voľne  prístupné 
obyvateľom, parčíky a ostatné plochy zelene na verejných priestranstvách,

4. objekt zelene v zmysle sadovníckej  a krajinárskej architektonickej tvorby človekom 
zámerne  z  prvkov  zelene  vytvorená  a  udržiavaná  plocha,  doplnená  o  vybavenosť 
technickými prvkami, ktorý tvorí funkčnú náhradu pôvodného prírodného prostredia – 
ekologickú, krajinotvornú, estetickú, bioklimatickú a ochrannú,

5. plochu  zelene plošný  priemet  pozemku,  parcely  alebo  ich  plošnej  časti  tvoriaci 
ucelený a priestorový útvar zelene so samostatným režimom užívania a starostlivosti.

§ 3
Starostlivosť o zeleň

1. Celoročnú odbornú starostlivosť o plochy zelene v komplexnom poňatí na celom 
území mesta zabezpečuje Mesto Banská Bystrica.

2. Starostlivosť o zeleň sa skladá z týchto nevyhnutných činností:
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a) evidencia zelene (zoznam pozemkov s vegetačným krytom a vybavenosťou, 
pasport  prvkov a plôch zelene a vybavenosti),

b) tvorba  zelene  (regulatívy,  plánovacia,  koncepčná  a  kontrolná  činnosť, 
projektovanie, zakladanie a úpravy plôch zelene),

c) údržba, ošetrovanie a obnova zelene,
d) ochrana zelene, jej stanovišťa, biotopu a bezprostredného okolia prvkov 

zelene. 

§ 4
Klasifikácia zelene

Druhy plôch zelene na území mesta Banská Bystrica sa členia takto:
1. Verejná zeleň

a) parky (nad 2 ha) a parčíky výmera (od 0,5 ha -2 ha),
b) menšie sadovnícky, záhradne – architektonicky či vegetačne upravené plochy, 
c) sídlisková zeleň,
d) uličné stromoradia, pásy zelene medzi chodníkom a komunikáciou,
e) zeleň cintorínov.

2. Vyhradená zeleň 
a) zeleň školských zariadení,
b) zeleň zdravotníckych zariadení a sociálnych zariadení,
c) zeleň telovýchovných,  rekreačných  a ubytovacích zariadení,
d) zeleň podnikov a inštitúcií,
e) zeleň vo vnútri bytových blokov.

3. Zeleň individuálnej bytovej výstavby
4. Zeleň záhradkárskych osád
5. Sprievodná a izolačná zeleň

a) sprievodná zeleň vodných plôch a tokov,
b) sprievodná zeleň priľahlých plôch komunikácií,
c) izolačná zeleň výrobných a technických zariadení (nebytové budovy).

6. Ostatná nelesná zeleň

§ 5
Správa mestskej zelene

1. Správa mestskej zelene je súhrn všetkých činností,  ktoré zabezpečia okamžitý a aj 
trvalý funkčný účinok zelene:

a) regulatívna, plánovacia a koncepčná činnosť v problematike zelene,
b) investorská, inžinierska a kontrolná činnosť na úsekoch projekcie, zakladania, 

údržby zelene, 
c) odborný  dohľad  metodického  charakteru  nad  objektmi  zelene,  ktoré  sú  vo 

vlastníctve, v nájme alebo správe právnických alebo fyzických osôb
2.   Zásady všeobecnej ochrany prírody a krajiny.

a) Správu  mestskej  zelene  na  pozemkoch,  ktorých  vlastník  alebo  nájomca  je 
Mesto  zabezpečuje  Správca  plôch  mestskej  zelene  (ďalej  len  „Správca 
zelene“), ktorým je poverená mestská organizácia ZAaRES Banská Bystrica.
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b) Mesto sa vyjadruje ku každému konaniu na území mesta, ktoré sa týka plôch 
mestskej  zelene.  Správne  orgány rozhodujúce  v  týchto  konaniach  nevydajú 
svoje rozhodnutie bez stanoviska Správcu zelene a dokumentácie zosúladenej s 
týmto stanoviskom. 

II.ČASŤ 
TVORBA, ZAKLADANIE, ÚPRAVY, ÚDRŽBA  A OCHRANA ZELENE

§ 6
Príprava tvorby zelene

1. Plochy  na  založenie,  obnovu  a  rozvoj  zelene  sú  určené  územnoplánovacím 
podkladom, a to najmä generelom zelene, miestnym územným systémom ekologickej 
stability  ,  zoznamom pozemkov  pre  náhradnú  výsadbu,  Územným plánom mesta, 
Územnoplánovacou  dokumentáciou  zón,  Dokumentáciou  starostlivosti  o dreviny  a 
Zásadami pre dočasné využitie plôch zelene (Príloha č.1 tohto nariadenia).

2. Na založenie novej a na obnovu jestvujúcej mestskej zelene je potrebné vypracovať 
projektovú  dokumentáciu  sadovníckych  úprav  so  zapracovanými  požiadavkami 
Správcu  zelene  a  Mesta.  Mesto  pri  vykonávaní  správy zelene  prihliada  najmä  na 
potrebu trvalo udržateľného rozvoja mestskej zelene podľa platných urbanistických, 
sadovníckych, estetických, biologických a technických zásad, zásad pre  sadovnícku a 
krajinársku tvorbu.

3. Na zakladanie alebo úpravy plôch zelene v ochranných pásmach líniových stavieb a 
vodných tokov je potrebný súhlas príslušného správneho orgánu a Správcu zelene.

4. Na  zásahy  do  objektov  zelene  v  pamiatkovej  zóne  a  v  jej  ochrannom  pásme  je 
potrebný súhlas Krajského pamiatkového úradu v Banske Bystrici.

§ 7
Zakladanie a úpravy plôch zelene

1. Zakladanie plôch zelene, ako základnej zložky zdravého životného prostredia mesta sa 
vykonáva na všetkých vhodných plochách, s rešpektovaním jestvujúcich prírodných 
útvarov, vrátane vodných plôch.

2. Pri  zakladaní  plôch  zelene  je  vlastník,  nájomca  či  správca  pozemku  povinný 
zabezpečiť odstránenie všetkého nežiaduceho materiálu a odpadu, pripraviť terén a 
realizovať založenie  zelene podľa technologického postupu určeného v projektovej 
dokumentácii overenej v stavebnom konaní.

3. Zakladanie a úpravy plôch zelene na pozemkoch, ktorých vlastník   alebo nájomca je 
Mesto Banská Bystrica zabezpečuje Mesto prostredníctvom Správcu zelene.

§ 8
Údržba zelene

1. Vlastník,  nájomca či správca pozemku so zeleňou s príslušnou vybavenosťou plochy 
zelene je povinný udržiavať pozemok v riadnom stave, zabezpečovať sústavnú údržbu, 
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ošetrovanie zelene tak, aby spĺňala kvalitatívne, funkčné a estetické požiadavky na ňu 
kladené. 

2. Údržbu, ošetrovanie  zelene na pozemkoch, ktorých vlastník alebo nájomca je Mesto 
Banská Bystrica zabezpečuje Mesto prostredníctvom Správcu zelene.

3. Údržbu jednotlivých druhov plôch a prvkov zelene zabezpečuje jej vlastník,  nájomca 
či správca.

4. O neupravené pozemky do doby realizácie sadovníckych úprav je povinný sa starať 
ich vlastník.

5. Vlastník pozemku určeného na výstavbu je povinný ho riadne upraviť a udržiavať v 
nezaburinenom stave.

6. Vlastník,  nájomca či správca pozemku so zeleňou je povinný zabezpečiť odstránenie 
konárov  stromov  a  krov,  ktoré  zasahujú  do  prejazdného  profilu  komunikácií, 
chodníkov a verejných priestranstiev alebo zakrývajú dopravné značenie.

§ 9
Ochrana zelene

1. Projektová  dokumentácia  stavieb  musí  byť  v  súlade  s  platným územným plánom 
mesta a musí zohľadňovať jestvujúcu zeleň tak, aby bolo čo najmenej dotknuté jej 
stanovište, biotop a bezprostredné okolie prvkov zelene.

2. Vlastník  je  povinný  pred  požiadaním  o  umiestnenie  stavby  zabezpečiť  ďalšiu 
existenciu zelene a vykonať všetky nevyhnutné opatrenia na jej zachovanie. Opatrenia 
na ochranu tejto zelene (odebnenie,  oplotenie  a iné stavebné opatrenia)  musia  byť 
súčasťou projektovej dokumentácie.  Vlastník je zodpovedný za ochranu existujúcej 
zelene počas výstavby a v prípade jej poškodenia je povinný vykonať jej ošetrenie 
podľa pokynov Mesta.

3. Rozhodnutie na prípadnú likvidáciu zelene s určením jej primeranej náhrady vydáva 
Mesto Banská Bystrica na základe žiadosti fyzickej alebo právnickej osoby. Pri výrube 
drevín ako súčasti verejnej zelene pri bytových domoch musí byť spravidla k žiadosti 
doložený  súhlas  Správcu  zelene.   Mesto  ako  orgán  ochrany prírody pri  vydávaní 
rozhodnutia  na  výrub  drevín  prihliadne  na  odborné  stanovisko  Správcu  zelene, 
príslušného orgánu štátnej správy zmysle osobitných platných predpisov a odbornej 
organizácie ochrany prírody. 

4. Mesto vymedzí prostredníctvom osobitného dokumentu Významné plochy zelene na 
území Mesta Banská Bystrica, významné plochy trvalo určené pre zeleň ako intaktné 
plochy zelene, so stanovením základných podmienok a kritérií na ich zachovanie.

5. Novovybudované  inžinierske  siete  musia  byť  vedené  tak,  aby  nepoškodzovali 
jestvujúcu zeleň  vrátane  koreňovej  sústavy a  ani  v  budúcnosti  neobmedzovali  rast 
drevín. Prípadná úprava korún drevín na pozemkoch, ktorých vlastník  alebo nájomca 
je Mesto môže byť vykonaná len podľa usmernenia Správcu zelene. K projektovej 
dokumentácii výstavby alebo rekonštrukcie existujúcich inžinierskych sietí je investor 
povinný doložiť stanovisko Mesta a Správcu zelene.

6. V záujme ochrany zelene a životného prostredia je na plochách zelene vo vlastníctve a 
užívaní Mesta zakázané:
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a) užívať  miestne  komunikácie  určené  pre  chodcov  na  jazdu  dopravnými 
prostriedkami,  mimo  vozidiel  sadovníckej  údržby  a  vozidiel  zvláštneho 
určenia,

b) trhať  a  odcudzovať  kvety a  voľne  rastúce  rastliny,  lámať a  orezávať  vetvy 
drevín a inak poškodzovať zeleň, vrátane pôdneho krytu - za poškodzovanie 
drevín sa považuje aj  neodborný a neoprávnený zásah rezom či tvarovaním 
koruny, a to tiež pri uvoľňovaní nadzemných inžinierskych vedení,

c) svojvoľne presádzať a vysádzať dreviny,
d) sánkovať sa a lyžovať sa na miestach s výsadbou kríkov a mladých stromov,
e) zakladať oheň, stanovať a táboriť,
f) umiestňovať stánky, pojazdné maringotky, lunaparky a podobné zariadenia bez 

súhlasu Mesta,
g) parkovať autá, návesy, vlečky za akýmkoľvek účelom,
h) vnášať akýkoľvek odpad, 
i) vstupovať na kvetinové záhony,
j) vyhŕňať posypový materiál z cestných komunikácií na trávnaté plochy,
k) umiestňovať plagáty na stromy
l) vykonávať akúkoľvek stavebnú, prevádzkovú či  inú činnosť na pozemkoch, 

kde sa nachádza zeleň bez súhlasu Mesta a Správcu zelene.

III.ČASŤ 
POVOLENIE NA DOČASNÉ VYUŽITIE PLÔCH ZELENE

§ 10
Dočasné využitie plôch zelene – rozkopávky zelene

1. O dočasnom využití plôch zelene (rozkopávky) rozhoduje Mesto Banská Bystrica na 
základe  žiadosti  podanej  vykonávateľom  rozkopávky,  alebo  ním  poverenej  inej 
právnickej alebo fyzickej osoby, oprávnenej na podnikanie. 

2. Mesto Banská Bystrica pri posudzovaní žiadosti pre vydanie rozhodnutia vychádza zo 
Zásad o dočasnom využití plôch zelene (Príloha č.1) schválenými MsZ. 

3. Žiadateľ  o povolenie  na  dočasné  využitie  plôch  zelene  je  povinný  podať  žiadosť 
v dostatočnom časovom predstihu, najmenej však 21 dní pred uvažovaným začatím 
rozkopávky,
 

§ 11
Vykonávanie rozkopávok v zimnom období

1. Vykonávanie rozkopávok verejných priestranstiev v zimnom období nie je povolené 
okrem odstraňovania havarijných stavov.

2. Zimným obdobím pre účely tohto nariadenia sa rozumie obdobie od 15. decembra do 
15. februára nasledujúceho roku.
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3. Výnimku  z obmedzenia  môže  v odôvodnených  prípadoch  povoliť  príslušný 
povoľujúci orgán.

§ 12
Havárie

1. Havárie sú také mimoriadne udalosti  na elektrických, elektronicko-komunikačných, 
telekomunikačných,  vodovodných,  plynovodných  a iných  vedeniach  uložených  vo 
verejných priestranstvách, pri ktorých nastane na týchto vedeniach porucha a vznikne 
alebo môže vzniknúť nebezpečenstvo všeobecného ohrozenia.

2. Havárie sú aj také udalosti, kedy v súvislosti s poruchou  na vedeniach môže dôjsť k 
poškodeniu  pozemnej  komunikácie,  obmedzeniu  dodávok  pitnej  vody,   plynu, 
elektrickej energie, tepla a pod. pre obyvateľov, alebo pri ktorých z dôvodu omeškania 
odstraňovania následkov poruchy môže dôjsť k škodám veľkého rozsahu.

3. Pri  zistení  vzniku  havárie  podľa  odseku  1,  2  vlastník  alebo  správca  vedenia 
neodkladne  vykoná  opatrenia  potrebné  na  zamedzenie  rozšírenia  škôd  a zaistenie 
bezpečnosti a neodkladne prikročí k prácam na jej odstránení. 

4. Vlastník  alebo  správca  vedenia  je  povinný  oznámiť  vznik  havárie  na  verejnom 
priestranstve  vlastníkovi  alebo  správcovi  dotknutého  verejného  priestranstva 
a písomne  alebo  faxom  požiadať  primátora  o určenie  podmienok  na  uvedenie 
verejného  priestranstva  do  pôvodného  stavu  najneskôr  do  24  hodín  prípadne, 
v najbližší pracovný deň od zistenia vzniku havárie 

5. Pokiaľ vlastník alebo správca vedenia nevykoná neodkladne opatrenia podľa odseku 3 
a nepokračuje  plynulo  v prácach  na  odstránení  poruchy,  prípadne  poškodenia 
verejného priestranstva alebo neoznámi vznik havárie podľa odseku 4, nebude Mesto 
Banská  Bystrica  považovať  takúto  poruchu za  haváriu.  Rozkopávkové práce  budú 
považované  za  vykonané  bez  predchádzajúceho  súhlasu,  alebo  povolenia,  pokiaľ 
vlastník alebo správca nepreukáže, že k omeškaniu vykonania opatrení, pokračovaní 
prác na odstránení havárie alebo jej oznámenia  nedošlo jeho vinou.

6. V žiadosti  o určenie  podmienok na uvedenie verejného priestranstva do pôvodného 
stavu  uvedie  vlastník  alebo  správca  vedenia  údaje  v rozsahu  Prílohy  č.2  tohto 
nariadenia. Ďalej je povinný v žiadosti uviesť, kedy a akým spôsobom bola havária 
zistená,  prípadne  ohlásená  a predložiť  o tom potrebné  doklady  a zdôvodniť,  akým 
spôsobom  bola  naplnená  podmienka  o vzniknutí  všeobecného  ohrozenia  pre 
kvalifikovanie poruchy na vedení ako havárie, prípadne akým spôsobom by mohlo 
dôjsť k poškodeniu pozemnej komunikácie, obmedzeniu dodávok pitnej vody,  plynu, 
elektrickej energie, tepla a podobne pre obyvateľov,  alebo akým spôsobom by pri 
omeškaní odstraňovania následkov poruchy mohlo dôjsť k škodám veľkého rozsahu 
v zmysle bodu 2. 
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IV. časť
KONTROLA VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA A SANKCIE

§ 13
Kontrolná činnosť

Kontrolu  dodržiavania  ustanovení  tohto  nariadenia  vykonáva  Mestská  polícia,  poverení 
zamestnanci Mesta Banská Bystrica.

§14
Sankcie

1. Za porušenie ustanovení tohto nariadenia môžu byť fyzické osoby postihnuté v zmysle 
zákona č.  372/1990 Zb. o priestupkoch v platnom znení v rámci  blokového, alebo 
priestupkového konania.

2. Právnickej  osobe,  fyzickej  osobe  oprávnenej  na  podnikanie,  ktorá  poruší  toto 
nariadenie, môže primátor uložiť pokutu do výšky 200.000,- Sk, v zmysle zákona č.
369/1990 o obecnom zriadení v platnom znení.

§ 15

Prechodné ustanovenie

Ustanovenia tohto nariadenia platia aj pre konania neukončené pred začiatkom jeho účinnosti.
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V. ČASŤ
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

§ 16
Spoločné a záverečné ustanovenia

1. Týmto nariadením nie sú dotknuté práva a povinnosti vyplývajúce z iných právnych 
predpisov.

2. Zrušuje  sa  všeobecne  záväzné  naradenie  č.127/2004  o  tvorbe  ,  údržbe  a  ochrane 
zelene

3. Toto  nariadenie  bolo  schválené  uznesením  Mestského  zastupiteľstva  v  Banskej 
Bystrici  č.189/2008  -  MsZ  z  27.3.2008  a  nadobúda  účinnosť  dňom  22.4.2008.

Ivan SAKTOR
primátor mesta 

 1) Zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny
 2) Zákon č. 372/1990 Z.z. o priestupkoch v platnom znení
 3) Zákon č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v platnom znení
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Zásady dočasného využitia plôch zelene pri rozkopávkach na území mesta 
Banská Bystrica

Článok 1.

Zásady dočasného využitia plôch zelene pri rozkopávkach na území mesta Banská Bystrica (ďalej 
len „Zásady“) sa vydávajú v zmysle § 10 ods. 4, Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Banská 
Bystrica č.8/2008 o tvorbe, údržbe a ochrane zelene, na úpravu postupu pri vykonávaní rozkopávok 
plôch zelene na území mesta Banská Bystrica.

Článok 2.
Dočasné využitie plôch zelene – rozkopávky zelene

1. Rozhodnutie Mesta na vykonanie rozkopávky (ďalej len „rozhodnutie“) sa vydáva na základe 
žiadosti podanej vykonávateľom rozkopávky, alebo ním poverenej inej právnickej alebo fyzickej 
osoby, oprávnenej na podnikanie. 
2.  Mesto  Banská  Bystrica  si  vyhradzuje  podávanie  žiadosti  o povolenie  rozkopávky  vo  forme 
osobitného tlačiva, ktoré je súčasťou týchto Zásad (Príloha č.2)
3. Žiadosť o  rozkopávku zelene musí obsahovať:

a) meno žiadateľa  (názov právnickej  FO,  alebo fyzickej  osoby oprávnenej  na  podnikanie), 
adresu, poštové smerovacie číslo, bankové spojenie a číslo účtu žiadateľa, 

b) presné miesto (vymedziť pomocou všeobecne známych údajov) a dôvod rozkopávky, 
c) parcelné číslo (čísla) parcely na ktorej bude rozkopávka realizovaná a v  sporných prípadoch 

aj jej identifikáciu,
d) predpokladaný rozsah rozkopávky ryha, montážna jama (dĺžku, šírku a plochu) v m a m2,
e) prípadnú požiadavku na ďalšie užívanie verejného priestranstva v súvislosti s vykonávaním 

rozkopávky (napr. na skládku stavebného materiálu alebo výkopku a pod.),
f) špecifikáciu  druhu  narušeného  verejného  priestranstva  a jeho  povrchu  (zeleň,  trávnik, 

vzrastlá zeleň, záhon a pod.),
g) požadovaný termín začatia a ukončenia rozkopávky,
h) meno, adresu a telefónne číslo osoby zodpovednej za vykonanie rozkopávky, meno, adresu 

a telefónne číslo stavbyvedúceho,
i) pre koho je povolenie žiadané (v rozsahu písmena a), ak je o povolenie žiadané v zastúpení,
j) podpis oprávnenej osoby a pečiatka.

4. K žiadosti o povolenie rozkopávky je žiadateľ ďalej povinný doložiť:
a) kópiu  stavebného  povolenia,  alebo  jemu  na  roveň  postaveného  povolenia  na  výkon 

stavebných prác, ak bolo na akciu vydané,
b) projektovú dokumentáciu rozkopávky v potrebnom rozsahu, najmenej však situačný nákres 

s kótami rozkopávky a ňou dotknutého okolitého verejného priestranstva v mierke 1:500, 
vrátane zakreslenia plošného priemetu stromov a krov

c) harmonogram prác najmenej v dvojsmennosti, pokiaľ vykonanie rozkopávky má trvať viac 
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ako 20 dní,
d) ďalšie doklady vyžiadané povoľujúcim orgánom, súhlas dotknutých správcov inžinierskych 

sietí v mieste rozkopávky, súhlas majiteľa, správcu alebo užívateľa parcely na  ktorej majú 
byť výkopové práce prevádzané, pokiaľ ním nie je Mesto Banská Bystrica, a iné.

5. Žiadateľ o povolenie na rozkopávku je povinný žiadosť podať v dostatočnom časovom predstihu, 
najmenej však 21 dní pred uvažovaným začatím rozkopávky. 
6.  Ak  povoľujúci  orgán  v dôsledku  oneskorene  podanej  žiadosti  nevydá  povolenie  do  doby 
požadovaného začatia rozkopávky, pristúpi k úprave termínov rozkopávky. Týmto nie je dotknutá 
jeho právomoc upraviť termíny rozkopávky aj z iných dôvodov. Prípadne rozkopávku aj nepovoliť, 
pokiaľ  žiadateľ  nemá  v termíne  ukončené  všetky  predtým  povolené  rozkopávky,  pokiaľ  je 
rozkopávka v rozpore s  verejným záujmom, alebo pokiaľ žiadateľ nesplnil niektorú z  podmienok 
v bode 3. a 4. 

Článok 3.
Začatie a ukončenie rozkopávok

1. Rozkopávku povolenú rozhodnutím Mesta môže vykonávateľ rozkopávky začať realizovať len 
po písomnom prevzatí staveniska (verejného priestranstva) od vlastníka alebo správcu dotknutého 
verejného priestranstva. Toto neplatí pre rozkopávku za účelom odstránenia havárie 
2.  Vykonávateľ  rozkopávky  je  povinný  túto  vykonať  a ukončiť  v termínoch  podľa  vydaného 
rozhodnutia na rozkopávku, alebo podľa určených podmienok na uvedenie verejného priestranstva 
do pôvodného stavu.
3.  Rozkopávka  verejného  priestranstva  vrátane  rozkopávok  po  haváriách  je  považovaná  za 
ukončenú  protokolárnym  prevzatím  verejného  priestranstva  zamestnancom  Mestského  úradu 
Banská Bystrica.  Ukončenie povrchovej úpravy narušeného verejného priestranstva je vykonávateľ 
rozkopávky povinný oznámiť vlastníkovi verejného priestranstva najneskôr do 3 pracovných dní po 
uvedení rozkopávky do pôvodného stavu.
4. Rozkopávka je ukončená v zmysle stanoveného technologického postupu:
Žiadateľ  je  povinný uviesť  plochy zelene  po  rozkopávke  do pôvodného stavu.  Túto  povinnosť 
vykoná na vlastné náklady s použitím odborných záhradníckych činností uvedených v katalógu cien 
823-1 Plochy a úpravy územia a 800-1 Zemné práce:

a) pre prípravu pôdy 
odloženie kvalitnejšej pôdy pri výkopoch, vyčistenie vrchnej 10 cm vrstvy pôdy od všetkého 
odpadu (nakladať s odpadmi v súlade so zákonom č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov), rozprestretie odloženej pôdy 
alebo min. 5 cm vrstvy ornice, urovnanie terénu na niveletu susedných plôch,

b) pre založenie trávnika 
c) príprava pôdy: hrubé spracovanie pôdy, odstránenie odpadu, pri nedostatku naviesť ornicu a 

zabezpečiť jej rozprestretie (min.5 cm),
d) krátko  pred  výsevom  semena  jemnejšie  spracovanie  pôdy  prekyprením  (ručné  rytie, 

frézovanie, prekopanie) a urovnanie povrchu hrabaním,
e) - výsev trávneho semena 25-30g/m2, 2,5 – 3 kg/ár,
f) -  zasekanie  trávneho semena hrabľami,  mierne utlačenie povrchu pôdy a  zaliatie vodou, 

zalievanie opakovať podľa počasia až do výšky vyrastenej trávy 8-10cm – do času 1. kosby 
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(asi 1 mesiac od výsevu semena),
g) - pokosenie novozaloženej plochy trávnika s odvozom odpadu,
h) - zatrávnenie vykonať na trase výkopu + priľahlé plochy (cca0,5m) po uloženom výkopku,
i) c) pre dreviny - v zdôvodnených prípadoch odborný rez konárov a ošetrenie rán, neporušiť 

koreňovú sústavu drevín; pri dlhšom odkrytí koreňov ako 1 deň zamedziť ich vysychaniu – 
zasypanie, zakrytie, zalievanie; v predstihu vykonať presadenie drevín,

j) d) pre záhony ruží a kvetín – založenie záhonu, náhradná výsadba ruží a kvetín,
k) e) tieto povinnosti vykoná žiadateľ na vlastné náklady s použitím odborných záhradníckych 

činností. 

Článok 4.
Vykonávanie rozkopávok

1.  Vykonávateľ  rozkopávky  musí  umožniť  vlastníkovi  alebo  správcovi  verejného  priestranstva 
a iným oprávneným kontrolným pracovníkom, kontrolu plnenia podmienok určených v rozhodnutí 
rozkopávky  alebo  v podmienkach  na  uvedenie  verejného  priestranstva  do  pôvodného  stavu, 
dodržiavania technologických postupov. 
2. Rozkopávku môžu realizovať iba právnické alebo fyzické osoby oprávnené na podnikanie, ktoré 
majú oprávnenie na výkon takýchto stavebných prác.
3.  Vykonávateľ  rozkopávky označí  rozkopávku,  ktorej  trvanie  sa  predpokladá viac  ako 20 dní, 
tabuľou s uvedením názvu akcie, telefónneho čísla vykonávateľa rozkopávky, začatia a ukončenia 
výkopových  prác,  mena  zodpovedného  pracovníka  a povoľujúceho  orgánu,  ktorý  rozkopávku 
povolil. 
4.  Ak  tomu  nebránia  ustanovenia  iných  predpisov  alebo  vážne  technické  problémy,  prípadne 
neúmerne  vysoké  finančné  náklady,  ukladajú  sa  vedenia  inžinierskych  sietí  do  kolektorov, 
kábelových kanálov a štôlní (to znamená, že sú vedené v jednej ryhe). Potom sa budú prikladať k 
existujúcim sieťam.
5.  Vykonávateľ  rozkopávky  je  povinný  nakladať  s odpadom  vzniknutým  pri  vykonávaní 
rozkopávky v súlade so zákonom č. 223/2001 Z. z. o odpadoch, zakazuje sa ukladanie odpadu pod 
koruny krov, do skupín drevín resp. ponechávať odpad na trávnikoch a záhonoch.
6. Čerpať vodu z výkopu do kanalizačnej siete možno len s  písomným súhlasom jej správcu. Do 
kanalizačnej siete je zakázané zmývať hrubú nečistotu, ktorá  by mohla spôsobiť jej zanesenie.
5. Pri určení trasy vedenia výkopovej ryhy je žiadateľ povinný trasu viesť mimo plošný priemet 
koruny drevín (stromy, kríky) tak, aby nedošlo k ich poškodeniu. Toto neplatí pri haváriách, ak je 
vzrastlá  zeleň  umiestnená  priamo na  vedení.  Ak sú pri  rozkopávkových prácach  odkryté  alebo 
dotknuté korene stromov je potrebné, o tom bezodkladne vyrozumieť MsÚ referát ŽP, ktorý určí 
ďalší postup pri ochrane ohrozenej  vzrastlej zelene počas vykonávania rozkopávky. 
7. Ak príslušný orgán pred rozkopávkou stanoví presadenie vzrastlej zelene ohrozenej rozkopávkou, 
alebo určí náhradnú výsadbu, rozkopávateľ je povinný zabezpečiť starostlivosť o presadené alebo 
novovysadené stromy min. po dobu 2 roky (zálievka, hnojenie, odburinenie, okopávanie a pod.) 
8.  Prebytočné  materiály  a  výkopové  hmoty  je  žiadateľ   povinný  odstraňovať  priebežne  a  bez 
meškania.

Článok 5.
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Rozkopávky  pozdĺž komunikácii

1. Pri rozkopávke, ktorá je vedená  vo vzdialenosti viac ako 0,5 m od  komunikácie a má charakter 
drobnej líniovej stavby je rozkopávateľ  povinný podať  žiadosť o rozkopávku ako v ostatnej zeleni.
2.  Rozkopávky charakteru výkopovej  jamy do 0,5 m a deliaceho pásu do 0,5 m (šírka)  medzi 
cestnou  komunikáciou  a  chodníkom  sú  riešené  ako  rozkopávky  v  pozemnej  komunikácii  a 
podliehajú riešeniu aj referátu dopravných stavieb.

Článok 6.
Zodpovednosť za chyby a nedostatky

1.  Doba zodpovednosti  vykonávateľa  rozkopávky za  chyby prác  a nedodržiavanie  postupov pri 
rozkopávke  (ďalej  len  „doba  zodpovednosti“)  zelene,  kde  je  stanovená  na  24  mesiacov.  Doba 
zodpovednosti  sa  počíta  od  dňa  podpísania  protokolu  o prevzatí  verejného  priestranstva  po 
ukončení rozkopávky vlastníkom alebo správcom verejného priestranstva. Povoľujúci orgán môže v 
odôvodnených  prípadoch záručnú dobu primerane zvýšiť.
2.  Vykonávateľ  rozkopávky  zodpovedá  počas  trvania  doby  zodpovednosti  za  škody  vzniknuté 
v dôsledku chýb alebo porúch na úprave rozkopávky.

3. Doba  zodpovednosti  neplynie  od  času,  kedy vlastník  alebo  správca  verejného  priestranstva 
uplatnil u vykonávateľa rozkopávky odstránenie chyby alebo poruchy na úprave rozkopávky do 
doby,  kedy vykonávateľ  rozkopávky chybu  alebo  porúch  odstránil  a vlastník  alebo  správca 
verejného priestranstva verejné priestranstvo po rozkopávke opätovne prevzal do užívania.
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Žiadateľ

Sídlo spoločnosti (korešpondenčná adresa)

IČO

Kontaktná osoba

Tel. kontakt

V Banskej Bystrici, dňa …..........................

Mestský úrad 
Referát životného prostredia
ČSA 26
975 39 Banská Bystrica

Vec
Žiadosť o vydanie povolenia na dočasné využitie plôch zelene

Na  základe  Všeobecne  záväzného  nariadenia  Mesta  Banská  Bystrica  č.  3/2008
o tvorbe, údržbe a ochrane zelene si Vás dovoľujeme požiadať o vydanie povolenia na dočasné 
využitie plôch verejnej zelene, konkrétne:

Typ zelene (trávnik, záhon, drevina)
Miesto, ulica
Číslo parcely
Účel dočasného využitia
Termín prác
Zodpovedný za vykonanie výkopových 
prác (kontakt)
Zodpovedný za vykonanie obnovy 
zelene (kontakt)

V prípade, že nám bude povolené dočasné využitie plôch zelene, preberáme tieto záväzky:
1. Dodržíme všetky stanovené podmienky obnovy plôch zelene.
2. Rozkopávku po ukončení prác odovzdáme zamestnancovi Mesta Banská Bystrica.
3. Sme  si  vedomí  následkov  vyplývajúcich  z  nedodržania  podmienok  obnovy  zelene  

a porušenia Všeobecne záväzného nariadenia č. 127/2004 o tvorbe, údržbe a ochrane, ktoré 
je postihnuteľné v zmysle platných právnych predpisov. 

….......................................
Podpis a pečiatka žiadateľa
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Prílohy:
− kópia stavebného povolenia
− pôdorysná situácia v mierke 1:500 so zakreslenou navrhovanou trasou
− splnomocnenie v prípade zastupovania investora
− geodetické zameranie v digitálnej forme
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