
 
 
 
 
 
 

INFORMÁCIA PRE VLASTNÍKOV BYTOV A NP  
                V SPRÁVE SBD HÁJIK,družstvo 

 

 

 
VÝRUBY DREVÍN NA ÚZEMÍ MESTA ŽILINA 

 
Všeobecne: 

 Povoľovanie výrubov drevín sa riadi ustanoveniami zákona 543/2002 Z. z. o ochrane 

prírody a krajiny v platnom znení. 



 





 



Zakazuje sa poškodzovať a ničiť dreviny. Za poškodzovanie stromu alebo kríku sa 

považuje aj neodborný a neoprávnený zásah tvarovaním koruny . 

Na výrub dreviny sa vyžaduje súhlas orgánu ochrany prírody. 

Pri vydávaní súhlasu na výrub dreviny sa prihliada na druh a zdravotný stav dreviny, 

funkciu a význam dreviny pre životné prostredie. 

Súhlas na výrub dreviny sa môže vydať len v odôvodnených prípadoch, ktorými sú 

najmä 

o zlý zdravotný stav dreviny, ak má drevina malú pravdepodobnosť prežitia 

o preukázané nevhodné hygienické podmienky v bytoch a nebytových 

priestoroch 

o preukázané narušovanie stability stavby koreňovým systémom 

 
Postup pri povoľovaní výrubu drevín: 

 Podanie žiadosti. Ten, kto chce drevinu vyrúbať musí podať na Mesto Žilina –odbor životného prostredia 

   ako príslušný orgán ochrany prírody žiadosť o vydanie súhlasu . Žiadosť je k dispozícii na 

MsÚ Žilina, Klientske centrum alebo na webovej stránke Mesta Žilina 

http://www.zilina.sk/tlaciva/1323095018-1.pdf  resp.ak je pozemok v súkromnom vlastníctve 

                                       http://www.zilina.sk/tlaciva/1304330113-1.pdf 
                         


 
 
 
 
 

 



 


 

 


 

 



Žiadosť musí obsahovať 

o meno a adresu žiadateľa 

o katastrálne územie a č. parcely, na ktorej drevina rastie 

o súhlas vlastníka pozemku, na ktorom drevina rastie 

o druh dreviny a obvod kmeňa meraným vo výške 130 cm nad zemou 

o odôvodnenie žiadosti 

Vyplnenú žiadosť spolu s dokladom o zaplatení správneho poplatku za podanie 

žiadosti odovzdá žiadateľ na podateľni mestského úradu. 

Je začaté konanie vo veci výrubu, ktorého výsledkom je vydanie rozhodnutia o vydaní 

súhlasu na výrub drevín. Rozhodnutie je doručené žiadateľovi a všetkým účastníkom 

konania. 

Výrub je možné uskutočniť po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia (t.j. spravidla 

po 15 dňoch od doručenia rozhodnutia všetkým účastníkom konania, pokiaľ sa 

niektorý z účastníkov konania proti rozhodnutiu neodvolá). 

Proti rozhodnutiu je možné sa odvolať do 15 dní od jeho doručenia podaním na 

mestskom úrade. 

 
Realizácia výrubu: 

 Na pozemkoch vo vlastníctve Mesta Žilina, zabezpečuje výrub organizácia T+T a.s.Žilina 

                                    a  MGM spol. s.r.o. Žilina

http://www.zilina.sk/tlaciva/1323095018-1.pdf
http://www.zilina.sk/tlaciva/1304330113-1.pdf


 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
Na pozemkoch vo vlastníctve súkromných osôb zabezpečuje výrub vlastník pozemku, 

alebo žiadateľ v prípade, že vlastník pozemku nie je súčasne žiadateľom, na vlastné 

náklady. 

Poznámky: 
 Súhlas na výrub dreviny a drevinu vyrúbať nie je možné bez riadne podanej žiadosti 

v zmysle zákona 543/2002.Z.z. V prípade nejasností sa o pomoc pri vyplnení a 

doplnení žiadosti môžu občania obrátiť na MsÚ odbor životného prostredia 





 



Žiadosť je možné podať kedykoľvek v priebehu roka. 

Výrub dreviny je možné zrealizovať až po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia 

a v termíne uvedenom v rozhodnutí t.j. v mimo vegetačnom období (október – marec) 

Súhlas na výrub dreviny nie je možné vydať bez súhlasu vlastníka pozemku, na 

ktorom drevina rastie. 

 
OREZÁVANIE DREVÍN 

 
Podľa Všeobecne záväzného nariadenia mesta Žilina č.15/2009 o udržiavaní všeobecnej čistoty, ochrany zelene a 
poriadku na území  mesta Žiliny článok 10 odst.2 

zakazuje sa 

 
„ akékoľvek poškodzovanie a odcudzovanie verejnej zelene, porastov, stromov,  
okrasných kríkov a kvetinových záhonov, akokoľvek ohradzovať, znehodnocovať a ničiť mestskú  
zeleň, vypaľovať trávu a neorganizovane spaľovať lístie a zvyšky rastlín, poškodzovať a ničiť 
verejné objekty a zariadenia, pamiatkové objekty a  zariadenia ako sú sochy, pamätníky a pod.  
Každý občan je povinný zdržať sa takéhoto 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. 
 

 
                       Každý zásah fyzickej či právnickej osoby do súčasného stavu mestskej zelene, najmä jej             
                      likvidácia (výrub) na verejnom alebo chránenom území sa povoľuje výlučne na základe  
                      rozhodnutí orgánov činných v ochrane životného prostredia po predchádzajúcom súhlase  
                      komisie na to určenej.   
 
                      Výruby stromov je možné  vykonávať len v mimovegetačnom období, t. j. od 1. 10. do 31.3.  
                      Počas vegetačného obdobia len v havarijných prípadoch po odsúhlasení v príslušnej komisii. 
 
 
 
 
 
 
 
                      Porušenie ustanovení tohto VZN je priestupkom, alebo v prípade právnickej osoby správnym   
                      deliktom ak nejde o priestupok, prípadne správny delikt podľa iného zákona alebo o trestný    
                      čin.  
 
                      Za porušenie ustanovení tohto VZN zamestnanec Mestskej polície môže uložiť blokovú  
                      pokutu vo výške 33€, v priestupkovom konaní do výšky 66€. 
 
 
                      
 
 
 

                          SBD HÁJIK, družstvo



 


