Mesto Žilina na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku 68 Ústavy Slovenskej
republiky a podľa § 4 ods. 3 písm. g), n) a § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov a podľa ustanovenia § 69 ods. 2 zákona č. 543/2002
Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov vydáva toto
Všeobecne záväzné nariadenie
č. 8/2010
o správe, tvorbe, údržbe a ochrane zelene
na území mesta Žilina
Článok 1
Úvodné ustanovenia
Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „nariadenie“) vymedzuje základné pojmy
a ustanovuje zásady a postupy pri správe, tvorbe, údržbe a ochrane zelene, určuje práva
a povinnosti vo veci ochrany zelene u právnických a fyzických osôb dočasne alebo trvalo
žijúcich na území mesta Žilina, a tiež jeho návštevníkov.
Článok 2
Vymedzenie základných pojmov
1. Zeleň je jedným zo základných mestotvorných prvkov, tvorí kostru ekologickej stability
mesta prepojenú s okolitou krajinou.
2. Zeleň je súbor:
a) živých sadových prvkov (stromy, kry, kvetinové záhony, trávnaté plochy rastúce v
prirodzenom prostredí alebo v substrátoch oddelených od prirodzeného prostredia
akoukoľvek stavebnou konštrukciou) vyvinutých na určitej ploche prirodzeným
prírodným spôsobom, alebo zámerne a cieľavedome založených a usmernených
človekom,
b) neživých sadových prvkov súvisiacich kompozične a funkčne so živými prvkami
zelene: voda a prírodné útvary (kamene, svahy, modelovaný terén a pod.), stavby,
stavebné prvky a výtvarné doplnky (cesty, chodníky, mosty, múry, vodné nádrže,
fontány, terasy, schody, plastiky, sochy, pomníky, pamätníky a pod.), mobiliár
(prenosný alebo stabilný), ktorý slúži ako vybavenie sadovnícky upravených plôch
(lavičky, zariadenia detských ihrísk, osvetlenie, koše na odpadky a pod.).
3. Objekt zelene (sadovnícky upravená plocha) v zmysle záhradnej a krajinnej
architektonickej tvorby je človekom zámerne vytvorená plocha z biotických a
abiotických prvkov, ktoré tvoria funkčnú náhradu prírodného prostredia.
4. Invázne druhy rastlín sú nepôvodné druhy, ktoré sa samovoľne šíria a vytláčajú pôvodné
druhy z ich prirodzených biotopov a znižujú biologickú rozmanitosť.
5. Správcom zelene na verejných priestranstvách mesta, ktoré sú vo vlastníctve a užívaní
Mesta Žiliny, je Mesto Žilina, ktoré môže výkonom správy poveriť právny subjekt.
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6. Dodávateľom údržby zelene na
poverený Mestom Žilina.

verejných priestranstvách mesta je právny subjekt

Článok 3
Klasifikácia zelene
Plochy zelene sa z hľadiska ich určenia a spôsobu využívania členia na nasledovné kategórie:
a) verejná zeleň – je majetkom mesta a jej užívanie zväčša nie je obmedzené časom
ani druhom návštevníkov (parky, parčíky, lesopark, aleje, uličné stromoradia , zeleň
sídlisk, rozptýlená zeleň, brehové porasty, cintoríny),
b) vyhradená zeleň – je vo vlastníctve fyzických alebo právnických osôb a jej užívanie je
obmedzené časom alebo druhom návštevníkov (školské, výskumné, športové, rekreačné,
zdravotnícke plochy a zariadenia, historické parky),
c) špeciálna (izolačná) zeleň – je určená na zníženie negatívneho vplyvu priemyselnej a
poľnohospodárskej výroby a dopravy na životné prostredie (vetrolamy, pásma
hygienickej ochrany, protihlukové pásy, cestná zeleň , zeleň na ochranu pôdy,
prameníšť a rašelinísk, melioračná a asanačno-rekultivačná zeleň),
d) súkromná zeleň – plochy zelene vo vlastníctve fyzických alebo právnických osôb (okrasné
a ovocné záhrady pri rodinných domoch a chatách, podnikoch, penziónoch, reštauračných
zariadeniach, zeleň záhradkárskych osád, nezastavané plochy).
Článok 4
Starostlivosť o zeleň
1. Verejná zeleň musí mať zabezpečenú celoročnú odbornú starostlivosť. Starostlivosťou
o zeleň sa rozumie nepretržitý proces, ktorý vedie k zachovaniu a zlepšovaniu
ekologických, estetických a spoločenských funkcií zelene. Zahrňuje správu, evidenciu,
tvorbu, údržbu a ochranu zelene, ktoré zabezpečuje Mesto Žilina.
2. Starostlivosť o vyhradenú, špeciálnu a súkromnú zeleň zabezpečujú jej vlastníci alebo
správcovia.
Článok 5
Správa verejnej zelene
1. Správa verejnej zelene na území mesta zahrňuje:
a) obstarávanie, vyhodnocovanie, evidovanie a aktualizovanie údajov o stave zelene,
b) plánovanie údržby zelene,
c) vypracovávanie podkladov pre rozpočet mesta,
d) zabezpečenie vypracovania projektovej dokumentácie záhradných a krajinných
úprav,
e) vydávanie súhlasu k výrubom drevín v súlade s platnými právnymi predpismi,
f) evidovanie pozemkov pre náhradnú výsadbu drevín,
g) účasť na územnom a stavebnom konaní; vydávanie stanovísk k územno-plánovacej,
projektovej, stavebnej alebo inej činnosti, ku kolaudácii stavieb týkajúcich sa zelene a
k odpredajom mestských pozemkov, evidenciu, povoľovanie a kontrolu dočasných
zásahov do verejnej zelene a jej uvedenie do pôvodného stavu,
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h) kontrolovanie výkonu prác dodávateľa údržby na plochách verejných priestranstiev vo
vlastníctve a užívaní mesta, vykonáva výlučne vlastník zelene,
i) dohľad nad stavom verejne prístupnej zelene spravovanej inými subjektmi
(znečistenie, zaburiňovanie),
j) spoluprácu s orgánmi ochrany prírody a krajiny, štátnej správy, samosprávy,
neziskovými organizáciami, správcami plôch zelene a obyvateľmi mesta Žilina,
k) v spolupráci s mestskou políciou ochranu plôch zelene tak, aby nedochádzalo k ich
znečisťovaniu, poškodzovaniu, odstraňovaniu alebo obmedzovaniu ich funkcií,
l) aktualizovanie všeobecne záväzného nariadenia o zeleni.
2. Dodávateľ údržby zelene je povinný riadiť sa ustanoveniami tohto nariadenia a to najmä:
a) na plochách zelene vykonávať odborné záhradno-technické a záhradnícke činnosti pri
zakladaní, ošetrovaní, udržiavaní, pestovaní a obnove všetkých prvkov
a príslušenstiev zelene, podľa pokynov vlastníka zelene a v zmysle platných noriem,
b) udržiavať plochy zelene (najmä dosádzanie rastlín) v súlade so schváleným projektom
tak, aby bol jeho ideový zámer zachovaný a dlhodobo formovaný,
c) na základe pokynov vlastníka zelene udržiavať plochy verejnej zelene v takom stave,
aby sa zabránilo poškodzovaniu, obmedzovaniu a presahovaniu zelene do susedných
nehnuteľností, verejných priestranstiev a komunikácií.
Článok 6
Evidencia verejnej zelene
1. Evidenciu verejnej zelene na pozemkoch vo vlastníctve mesta vedie správca zelene.
2. Evidenciu verejnej zelene tvorí pasport zelene (základné údaje o plochách a prvkoch
verejnej zelene a jej doplnkoch, situácia na mapových listoch v mierke 1: 2000 ).
Článok 7
Tvorba verejnej zelene
1. Verejná zeleň je projektovaná podľa zásad záhradnej a krajinnej architektúry, technickokvalitatívnych podmienok, príslušných odborných noriem a pri rešpektovaní požiadavky
na racionálnu údržbu a ochranu verejnej zelene.
2. Tvorba zelene v meste Žilina musí byť v súlade s územným plánom mesta. Organizácie
poverené Mestským úradom v Žiline sú pri výstavbe povinné úzko spolupracovať
s Odborom hlavného architekta Mestského úradu v Žiline, najmä z hľadiska
perspektívneho plánu rozvoja cestnej siete a bezpečnosti premávky, prehľadnosti
križovatiek a pod.
3. Vytváranie verejnej zelene sa zabezpečuje z prostriedkov mesta, stavebníka (investora),
náhradných výsadieb a z ďalších účelových zdrojov mesta Žilina.
4. Na založenie novej a rekonštrukciu jestvujúcej zelene sa spravidla vypracúva projektová
dokumentácia oprávneným projektantom alebo organizáciou.
5. Projekt sadových úprav musí rešpektovať ochranné
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pásma existujúcich rozvodov

inžinierskych sietí, pozemných komunikácií, dráh, budov a ostatných stavieb
6. Pri výsadbe drevín v blízkosti inžinierskych sietí, ako aj pri pokládke inžinierskych sietí
musí byť dodržané ochranné pásmo týchto sietí podľa platných zákonov 1 ).
7. Na frekventovaných komunikáciách sa odporúča okolo stromov vybudovať zvýšené
záhony na ochranu pred zimným solením a parkovaním vozidiel.
8. Novovybudované vedenie nesmie obmedzovať stromy v raste. Pokiaľ jestvujúce
nadzemné vedenie prekáža stromu, môžu sa koruny stromov upraviť len spôsobom,
ktorý bude rešpektovať prirodzený vývin stromu. Odborné ošetrenie uličných stromoradí
vykonáva organizácia poverená údržbou zelene.
9. Pri výsadbe stromov v uliciach mesta odporučená vzdialenosť osi kmeňa stromu od
budovy je 2/3 priemeru koruny stromu, minimálne 3 m. Vzdialenosť medzi jednotlivými
stromami je 5 m až 10 m, podľa veľkosti ich koruny v dospelosti.
Minimálna vzdialenosť osi kmeňa stromu od obrubníkov ciest je 0,6 m. Minimálna
výška kmeňa je 220 cm, pri komunikáciach 250-420 cm podľa charakteru dopravy.
10. Úlohou vlastníka, resp. správcu je najmä:
a) vybudovanú zeleň zveľaďovať, udržiavať jej čistotu a estetický vzhľad,
b) zabezpečovať jej odbornú údržbu a dosadzovanie rastlín tak, aby bol ideový charakter
sadovníckeho diela zachovaný,
c) využiť zeleň pre kultúrne, estetické a zdravotné potreby občanov.
11. Požiadavky na kvalitu odovzdávaných objektov zelene sú:
a) objekty zelene sú kompletne dokončené a vybudované v súlade s projektovou
dokumentáciou,
b) trávnaté plochy sú vyrovnané, bez kameňov, sutí a jedenkrát pokosené,
c) jednotlivé dreviny sú odburinené, pôda okolo nich nakyprená, zavlažená, druhové
zloženie zodpovedá projektovej dokumentácii,
d) kmene stromov sú opatrené opornými kolmi,
e) spevnené plochy (chodníky, ihriská a pod.) sú vyčistené,
f) drevené a kovové konštrukcie sadovníckych doplnkov sú opatrené ochranným
náterom,
g) odovzdávaná zeleň musí byť schopná následnej údržby a užívania primerane jej
účelu a kategórii,
h) odovzdanie objektov zelene sa vykonáva zásadne vo vegetačnom období, t.j. od
1.4. do 30.9.
1

) § 19 zákona č.442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene
a doplnení zákona č.276/2001 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach.
§ 67 zákona č.610/2003 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších
predpisov.
§ 36,56 a 64 zákona č.656/2004 Z.z. o energetike a o zmene niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov.
§ 36 zákona č.657/2004 Z.z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov.
§ 4,5 a 6 zákona č.513/2009 Z.z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov

4

12. Organizácia, ktorá vykonáva povrchovú úpravu ciest a chodníkov, je povinná vynechať
priestor okolo stromov v priemere 1 m.
13. Tvorba zelene sa riadi príslušnými normami a predpismi v danej oblasti 2 ).
Článok 8
Údržba zelene
1. Vlastník alebo užívateľ pozemku so zeleňou je povinný udržiavať ju v riadnom stave,
zabezpečovať jej sústavnú údržbu a úpravy tak, aby spĺňala kvalitatívne, funkčné
a estetické požiadavky na ňu kladené.
2. O sadovnícky neupravené, zaburinené plochy je povinný starať sa ich vlastník, správca
alebo užívateľ a zabezpečiť ich pravidelné kosenie a údržbu.
3. Pokiaľ sa na pozemku, inej zaburinenej ploche vyskytnú invázne druhy rastlín,
správca alebo vlastník pozemku je povinný zabezpečiť ich včasné odstránenie na vlastné
náklady. Vlastník, správca pozemku je povinný zabrániť ich ďalšiemu nežiaducemu
šíreniu na iné pozemky, podľa § 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny .
4. Každý vlastník, nájomca alebo správca poľnohospodárskej pôdy je podľa § 3 zákona
č. 220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona
č.245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia
a o zmene a doplnení niektorých zákonov povinný:
a) vykonávať agrotechnické opatrenia zamerané na ochranu a zachovanie kvalitatívnych
vlastností a funkcií poľnohospodárskej pôdy a na ochranu pred jej poškodením a
degradáciou,
b) predchádzať výskytu a šíreniu burín na neobrábaných pozemkoch,
c) zabezpečiť využívanie poľnohospodárskej pôdy tak, aby nebola ohrozená ekologická
stabilita územia a bola zachovaná funkčná spätosť prírodných procesov v krajinnom
prostredí,
d) usporiadať a zosúladiť poľnohospodársky druh pozemku s jeho evidenciou v katastri.
5. Vlastník pozemku so zeleňou je povinný zabezpečiť upravenie konárov stromov a krov,
ktoré zasahujú
do prejazdného profilu priľahlej pozemnej komunikácie a do
priechodnosti chodníka, na hranicu vlastného pozemku tak, aby neprekážali chodcom
a nenarúšali cestnú premávku, alebo nezakrývali dopravné značenie.
6. Dvory, záhrady a ich ploty a iné nehnuteľnosti, hraničiace s verejným priestranstvom,
musia byť upravené a udržiavané tak, aby nečistota (blato, smeti, prach) neboli na verejné
priestranstvo zanášané (vetrom, vozidlami), prípadne splavované (dažďom, polievaním).
Stromy, kríky a iné rastliny vyčnievajúce na chodníky musia byť ostrihané do výšky
2,5m, vyčnievajúce na cesty a ulice musia byť ostrihané do výšky 4,2 m.
7. Základné pojmy údržby sú:
2

) Napr. STN 83 7010 Ochrana prírody. Ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie.
STN 73 6101 Projektovanie ciest a diaľnic.
STN 73 6102 Projektovanie križovatiek na pozemných komunikáciách.
STN 73 6110 Projektovanie miestnych komunikácií.
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a)
b)
c)
d)

udržiavacia starostlivosť- súbor činností potrebných k zachovaniu úplnej funkčnej
účinnosti objektu zelene a nasleduje po rozvojovej starostlivosti,
intenzitná trieda udržiavacej starostlivosti - kvalitatívne a kvantitatívne stanovený
rozsah intenzity starostlivosti o objekty zelene,
režim starostlivosti -systém opatrení, ktoré zaistia trvalý rozvoj objektov zelene
v súlade s programovými, priestorovými a kompozičnými zásadami, ktoré sú
stanovené pre danú plochu,
technológia udržiavacej starostlivosti - postup pri udržiavacej starostlivosti
konkrétneho vegetačného prvku, ktorý záväzne špecifikuje pracovné operácie,
použitie vylepšujúcich a pomocných materiálov, prípadne ďalšie pravidlá a
náležitosti súvisiace so zachovaním úplnej funkčnosti vegetačného prvku.

8. Údržbu verejnej zelene realizujú organizácie poverené Mestským úradom v Žiline.
Údržba zelene sa vykonáva v zmysle normy STN 83 7010 a ďalších odborných noriem.
9. Údržba verejnej zelene zahŕňa práce potrebné na zabezpečenie kvality vysadenej zelene,
a to najmä:
a) udržiavanie poriadku a čistoty plôch verejnej zelene a jej prislúchajúcich častí,
b) kosenie a zber trávy v centrálnej mestskej zóne 8-10x za rok a v ostatných
mestských častiach 3-4x za rok,
c)
hrabanie trávnikov (jesenné a jarné hrabanie),
d)
rez drevín a ich ošetrovanie,
e)
strihanie kríkov a živých plotov,
f) výchovné prebierky drevín,
g)
výrub stromov v havarijnom alebo zlom zdravotnom stave, odstraňovanie
odumretých častí stromov, ktoré znižujú stabilitu stromov a ohrozujú užívateľov
verejnej zelene,
h) náhradnú výsadbu za odumreté a asanované dreviny,
i)
zalievanie drevín, záhonov a trávnikov,
j)
okopávanie výsadieb a odstraňovanie buriny,
k) prihnojovanie,
l)
mulčovanie,
m) vykonávanie nevyhnutných opatrení proti škodcom a chorobám,
n) údržbu technického stavu ostatných prvkov verejnej zelene.
10. Údržbou nesmie byť zmenený účel, pre ktorý bola verejná zeleň zriadená.
11. Pri údržbe musia byť dodržané časové horizonty vegetačných cyklov, do ktorých je
potrebné pracovnú operáciu uskutočniť.
12. Údržba špeciálnej (cestnej) zelene sa vykonáva so zreteľom na bezpečnosť a plynulosť
cestnej premávky, zlepšenie životného prostredia, pôdne a klimatické podmienky a
s ohľadom na budúci vzrast drevín a možnosti udržiavania zelene.
13. Špeciálna (cestná) zeleň nesmie:
a) obmedzovať rozhľadové pomery a zakrývať dopravné značenie,
b) sťažiť údržbu pozemnej komunikácie,
c) sťažiť obhospodarovanie priľahlých poľnohospodárskych plôch,
d) znižovať intenzitu verejného osvetlenia.
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14. Konáre stromov, kríky a iné rastliny vyčnievajúce do vozovky musia byť orezané tak, aby
bol dodržaný bezpečný jazdný profil komunikácie.
15. Údržbu koryta, brehových porastov vo vodných tokoch, na pobrežných pozemkoch,
prípadne v zátopových územiach, vrátane ich odstraňovania, zabezpečuje správca
vodného toku v rámci výkonu správy 3 ).
Článok 9
Ochrana verejnej zelene a udržiavanie čistoty
1. Ochrana zelene je komplexná činnosť zameraná na
predchádzanie jej neodôvodneného odstraňovania.

udržanie jej funkcií a na

2. Vlastník, užívateľ a správca plôch zelene je povinný ich chrániť, racionálne využívať
a udržiavať.
3. Udržiavanie čistoty zelene je spoločnou povinnosťou všetkých občanov, ktorí v meste
žijú alebo sa v meste prechodne zdržujú. Udržiavanie čistoty v meste zabezpečuje
správca zelene v spolupráci s mestskou políciou.
4. Zakazuje sa znečisťovanie plôch verejnej zelene občanmi alebo inými právnickymi
subjektmi.
5. Zakazuje sa akékoľvek poškodzovanie a odcudzovanie verejnej zelene, lámanie
a orezávanie stromov a kríkov (za poškodzovanie stromu alebo kríku sa považuje aj
neodborný alebo neoprávnený zásah tvarovaním koruny , a to tiež pri uvoľňovaní
nadzemných inžinierskych vedení), trhanie kvetov a rastlín. Zakazuje sa akokoľvek
ohradzovať, znehodnocovať a ničiť verejnú zeleň, vypaľovať trávu a neorganizovane
spaľovať lístie a zvyšky rastlín, poškodzovať a ničiť verejné a pamiatkové objekty a
zariadenia, ako sú sochy, pamätníky a pod. Každý občan je povinný zdržať sa takého
konania, ktoré by bolo na ujmu verejnej zelene alebo zariadení, ktoré sú jej súčasťou,
svojvoľne presádzať a vysádzať stromy a kríky, umiestňovať plagáty a reklamy na
stromy, skladovať posypový materiál na trávnatých plochách, zakladať oheň a stanovať.
Zakazuje sa znečisťovať plochy zelene akýmkoľvek odpadom.
6. Zakazuje sa znečisťovanie plôch verejnej zelene psími exkrementmi. Držiteľ psa, resp.
ten, kto psa vedie, je povinný na verejne prístupných miestach bezodkladne odstrániť psie
výkaly a umiestniť ich do odpadovej nádoby v primeranom obale 4 ).
7. Každý návštevník sadu a parku je povinný riadiť sa ustanoveniami uvedenými na
informačných tabuliach umiestnených v zeleni a pokynmi osôb poverených ochranou
a strážením parkov a sadov.
8. V záujme ochrany zelene a životného prostredia je zakázané jazdiť motorovými
vozidlami po verejnej zeleni, chodníkoch a parkovať na nich, okrem vozidiel a
mechanizmov zabezpečujúcich údržbu verejnej zelene.
3

)

4

)

Zákon č.364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR č.372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších
predpisov (vodný zákon) a Zákon č.666/2004 o ochrane pred povodňami.
Všeobecne záväzné nariadenie č.4/2008 o chove, vodení a držaní psov na území mesta Žilina.
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9. Zakazuje sa vo verejnej zeleni umiestňovať stánky, informačné a reklamné zariadenia
okrem plôch k tomu určených Mestským úradom v Žiline.
10. Zakazuje sa vylievanie tekutého odpadu pred prevádzkovými jednotkami na trávniky
a ostatné verejné priestranstvá.
11. Každý zásah fyzickej či právnickej osoby do súčasného stavu zelene, najmä
jej likvidácia – výrub sa povoľuje výlučne na základe rozhodnutí orgánov ochrany
prírody. Pri rozhodnutiach o výruboch na pozemkoch s predpokladanou stavebnou
činnosťou je ich účinnosť odložená až do dňa právoplatnosti vydaného stavebného
povolenia. Pri výrube drevín pri bytových domoch musí byť k žiadosti o výrub
doložený súhlas nadpolovičnej väčšiny obyvateľov bytového domu, resp. časti domu
(vchodu), pri ktorom dreviny rastú.
12. Výrub drevín je možné vykonávať len v mimovegetačnom období, t.j. od 1.10.do 31.3.
Počas vegetačného obdobia je možné vykonať výrub len v havarijných prípadoch, čo
neplatí v prípade výrubu z dôvodu stavebnej činnosti.
13. Pred začatím stavby alebo stavebných prác je stavebník (investor) povinný dôsledne
vyriešiť otázku existujúcej zelene a urobiť všetky opatrenia na jej zachovanie v zmysle
platných noriem. Opatrenia na ochranu existujúcej zelene musia byť súčasťou
schvaľovanej projektovej dokumentácie. Podmienkou pre vydanie stanoviska k
projektovej dokumentácii je inventarizácia a kategorizácia existujúcej zelene.
V prípade nevyhnutného výrubu stromov je investor povinný zabezpečiť ich
ocenenie, prípadne náhradnú výsadbu.
14. Spôsobenú škodu na verejnej zeleni je povinná nahradiť osoba alebo organizácia, ktorá
ju spôsobila. Škoda sa nahradzuje zásadne uvedením poškodenej veci do pôvodného
stavu. Ak povinná osoba alebo organizácia dobrovoľne neuvedie škodu na zeleni do
pôvodného stavu, vykoná to za ňu poverená organizácia za úplatu. Odstránenie musí
byť vykonané v stanovenom termíne.
15. Za škodu spôsobenú osobami, ktoré nie sú zákonne zodpovedné a za škodu spôsobenú
zvieratami zodpovedajú osoby, ktoré sú podľa zákona povinné na tieto osoby a zvieratá
dozerať.
Článok 10
Záverečné ustanovenia
1. Kontrolu dodržiavania tohto nariadenia vykonávajú
mestská polícia, poverení
zamestnanci Mestského úradu v Žiline a orgány poverené primátorom mesta.
2. Za porušenie ustanovení tohto nariadenia zamestnanec mestskej polície môže uložiť
blokovú pokutu vo výške 33 € .
3. Mesto Žilina môže uložiť právnickej alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie
pokutu do výšky 6 638,50 €, ak poruší povinnosti vyplývajúce z tohto nariadenia
v zmysle § 13 ods. 9 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov.
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4. Týmto všeobecne záväzným nariadením sa ruší Časť II. Tvorba , správa, údržba a
ochrana zelene, Článok 10. Ochrana zelene a udržiavanie čistoty a Článok 11. Tvorba,
správa a údržba zelene všeobecného záväzného nariadenia č.15/2009 o udržiavaní
všeobecnej čistoty, ochrany zelene a poriadku na území mesta Žiliny.
5. Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené Mestským zastupiteľstvom v
Žiline dňa 18.10.2010.
6. Toto všeobecne záväzné nariadenia nadobúda účinnosť 11.11.2010.

Ivan Harman
primátor mesta Žilina
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