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1. Prečo som napísal túto príručku? 
 

 

Jednou z dôležitých súčastí životného prostredia sú stromy a kry rastúce mimo lesa - či 

už v komunálnej zeleni, alebo vo voľnej krajine. Nielen, že človeku poskytujú úžitok, 

spríjemňujú život a robia ho znesiteľným, na majú aj nezastupiteľné funkcie, ako 

pôdoochranná, vodohospodárska, klimatická, tvoria prostredie pre život mnohých druhov 

živočíchov, húb a iných organizmov. V tejto príručke sa zaoberám ochranou drevín 

a starostlivosťou o ne. Je určená najmä pre zamestnancov orgánov a organizácií ochrany 

prírody a tiež pre tých, ktorí vykonávajú praktickú starostlivosť o zeleň v mestách, v obciach 

a v krajine.  

 

Právne predpisy sa veľmi rýchlo menia, napr. zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane 

prírody a krajiny,  bol už 33 krát novelizovaný, naposledy k 1. 9. 2021. Okrem iných zmien 

došlo k presunu časti kompetencií vo veci ochrany drevín medzi obcami a okresnými úradmi. 

Viacerými zmenami prešli aj súvisiace právne predpisy. K zákonu o ochrane prírody a krajiny 

bola vydaná k 1. 6. 2021 úplne nová vykonávacia vyhláška MŽP SR č. 170/2021 Z. z. 

Niektoré jej ustanovenia nadobudli účinnosť až k 1. 9. 2021. Prehľad o podmienkach ochrany 

prírody a krajiny už stráca nielen bežný občan, či podnikateľ, no aj samotní zamestnanci 

orgánov a organizácii ochrany prírody. Túto príručku som oproti starším vydaniam mojich 

publikácii (textová príručka: „Mestá a obce, ako orgány ochrany prírody“ a video seminár 

„Ochrana drevín“) doplnil fotografiami, obrázkami, ďalšími informáciami, komentármi, 

príkladmi a vzormi.  

 

 

2. Právne predpisy a technické normy pri ochrane a starostlivosti o  

      dreviny. 
 

 

  Ochrana drevín rastúcich mimo lesa vyplýva najmä z ustanovení zákona č. 543/2002 

Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane 

prírody a krajiny“).  Samotnú ochranu drevín a ochranu chránených stromov upravujú § 46 až 

§ 49 zákona o ochrane prírody a krajiny. Ochrana drevín, ktoré rastú v prírodných biotopoch 

a mokradiach je čiastočne riešená tiež v § 6 zákona o ochrane prírody a krajiny. Obmedzenia 

rozširovania nepôvodných druhov drevín vyplývajú z ustanovení § 7 zákona o ochrane 

prírody a krajiny. Ochrana drevín je v chránených územiach tiež upravená stupňami ochrany 

prírody podľa ustanovení § 13 až § 17 zákona o ochrane prírody a krajiny. Niektoré dreviny 

sú zároveň chránenými rastlinami. Týchto sa týkajú aj ustanovenia § 33 a § 34 zákona 

o ochrane prírody a krajiny. Kompetencie jednotlivých orgánov ochrany prírody vo veci 

ochrany drevín vyplývajú z ustanovení § 65 až § 71 zákona o ochrane prírody a krajiny. 

Kompetencie stráže prírody  sú upravené v § 71a až § 79 zákona o ochrane prírody a krajiny. 

Ustanoveniami § 82 až § 89 zákona o ochrane prírody a krajiny je upravený priebeh 

správneho konania na úseku ochrany prírody a krajiny, pokiaľ sa odlišuje od zákona 

o správnom konaní. Priestupky a správne delikty, ako aj sankcie za ne vyplývajú z ustanovení 

§ 90 až § 93 zákona o ochrane prírody a krajiny. Spoločenská hodnota drevín sa vypočíta 

podľa § 95 zákona o ochrane prírody a krajiny a podľa vykonávacej vyhlášky k zákonu. 

Pokiaľ spôsobia niektoré určené chránené živočích škodu na drevinách, môže si ju oprávnená 

osoba uplatniť podľa ustanovení § 97 až § 102 zákona o ochrane prírody a krajiny.  
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  K zákonu o ochrane prírody a krajiny bola k 1.6 2021 vydaná vykonávacia vyhláška 

MŽP SR č. 170/2021 Z. z. (ďalej len „vyhláška“). Niektoré jej ustanovenia nadobudli 

účinnosť až k 1. 9. 2021. V tejto sú v § 2 ods. 1 a v jej prílohe č. 2 uvedené nepôvodné druhy 

drevín, ktoré je dovolené rozširovať aj mimo zastaveného územia obce bez súhlasu orgánu  

ochrany prírody. Na základe § 3 a § 4 uvedenej vyhlášky sa v prílohe č. 4 vyhlášky nachádza 

zoznam chránených rastlín, včítane niektorých druhov drevín, ktoré sú chránenými rastlinami. 

Spoločenská hodnota drevín, ktoré sú chránenými rastlinami je ustanovená § 38 vyhlášky a jej 

prílohou 4.A. Ďalej sú v § 22 vyhlášky uvedené podrobnosti o ochrane, ošetrovaní a 

udržiavaní drevín, o podmienkach na vydávanie súhlasu na výrub drevín, o náležitostiach 

oznámenia výrubu drevín a spôsob vyznačovania výrubu drevín. Podrobnosti o označovaní 

chránených stromov sú uvedené v § 24 vyhlášky a v jej prílohe č. 19. Obsah programu 

starostlivosti o chránený strom vyplýva z § 26 ods. 2 vyhlášky a z jej prílohy č. 21. Obsah 

programu záchrany chráneného stromu je uvedený v § 26 ods. 5 vyhlášky a v jej prílohe č. 24. 

Obsah dokumentov starostlivosti o dreviny vyplýva z § 29 vyhlášky a z jej prílohy č. 30. 

Výpočet spoločenskej hodnoty drevín vyplýva z ustanovení § 42 vyhlášky a z jej príloh č. 36 

až 38. Náhradu škody na drevinách a lesných porastoch spôsobenú určenými živočíchmi 

bližšie upravuje § 45 a § 46 vyhlášky. 

 

 Na základe zákona o ochrane prírody a krajiny boli ďalej vydané vyhlasovacie 

predpisy osobitne chránených častí prírody – chránených stromov a chránených území (napr. 

národných parkov, chránených krajinných oblastí, prírodných rezervácií, prírodných 

pamiatok, chránených areálov, chránených vtáčích území, území európskeho významu,...) 

 

Niektoré druhy drevín sú inváznymi rastlinami podľa zákona č. 150/2019 Z. z. o 

prevencii a manažmente introdukcie a šírenia inváznych nepôvodných druhov a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o inváznych druhoch“). Tento zákon 

nadobudol účinnosť 1.8. 2019 a vyplývajú z neho viaceré zákazy a povinnosti aj pre 

vlastníkov (správcov, nájomcov) pozemkov. K zákonu o inváznych druhoch bolo vydané 

nariadenie vlády SR č. 499/2019 Z. z., ktorým bol vydaný národný zoznam inváznych druhov 

a tiež vyhláška MŽP SR  č. 450/2019 Z. z., ktorou boli ustanovené spôsoby odstraňovania 

inváznych druhov. Oba tieto vykonávacie predpisy nadobudli účinnosť od 1.1. 2020. 

 

 S ochranou drevín a starostlivosťou o dreviny súvisí tiež slovenská technická norma 

STN 83 70 10 Ochrana prírody, Ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie. 

Ďalej s ochranou drevín súvisí STN 73 0350. Zemné práce. Všeobecné ustanovenia.  

 

  Vysádzanie, udržiavanie a výrub drevín je čiastočne upravený aj ďalšími právnymi 

predpismi. Spomeniem napr. zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách, zákon č. 135/1961 Zb. o 

pozemných komunikáciách (cestný zákon), zákon č. 326/2005 Z. z. o lesoch, zákon č. 

274/2009 Z. z. o poľovníctve, zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike, zákon   č. 513/2009 Z. z. 

o dráhach, zákon 143/1998 Z. z. o civilnom letectve, zákon č. 351/2011 Z. z. o elektronických 

komunikáciách, zákon č.  442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách, 

zákon č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami a zákon č.  405/2011 Z. z. o rastlinolekárskej 

starostlivosti. 
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3. Všeobecná ochrana prírody 
 

 

  Zákon 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny sa vo svojej druhej časti zaoberá 

všeobecnou ochranou prírody a krajiny. § 3 zákona o ochrane prírody a krajiny okrem iného 

hovorí, že „Každý je povinný chrániť prírodu a krajinu pred ohrozovaním, poškodzovaním a 

ničením a starať sa podľa svojich možností o jej zložky a prvky na účel ich zachovania a 

ochrany, zlepšovania stavu životného prostredia a vytvárania a udržiavania územného 

systému ekologickej stability. Významný krajinný prvok možno užívať len takým spôsobom, 

aby nebol narušený jeho stav a nedošlo k ohrozeniu alebo k oslabeniu jeho 

ekologickostabilizačnej funkcie.“ Za významný krajinný prvok je považovaný okrem iného 

najmä les, brehový porast, park, aleja, remíza (§ 2 ods.2 písm. c) zákona o ochrane prírody 

a krajiny). 

 

  Podnikateľom a právnickým osobám ďalej ukladá povinnosť pri plánovaní a výkone 

činností navrhnúť preventívne opatrenia, aby nedochádzalo k zhoršovaniu stavu prírody 

a takisto uskutočniť na vlastné náklady opatrenia smerujúce k predchádzaniu a obmedzovaniu 

ich poškodzovania a ničenia. Takéto opatrenia sú povinný zahrnúť už do návrhov projektov, 

programov a plánov a ostatnej dokumentácie vypracúvanej podľa osobitných predpisov (napr. 

do projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie alebo stavebné povolenie).  

 

  Zákon o ochrane prírody a krajiny poskytuje okrem iného ochranu drevinám rastúcim 

mimo lesa a to jednak v mestách a obciach, no aj vo voľnej krajine. Dreviny sú chránené tiež  

ako súčasť niektorých prírodných biotopov (biotopov národného významu, biotopov 

európskeho významu, v brehových porastov v mokradiach). Ďalej sú osobitne chránené 

jednotlivé stromy, alebo skupiny stromov vyhlásené za chránené stromy. Chránené stromy 

môžu byť vyhlásené nielen mimo lesa, no aj na lesnom pozemku. Okrem toho sú zo zákona 

chránené niektoré (celé) druhy drevín, ktoré sú zároveň chránenými rastlinami, za 

predpokladu, že rastú prirodzene vo svojom biotope. V chránených územiach so štvrtým 

stupňom ochrany prírody sa ochrana týka všetkých drevín rastúcich mimo lesa a v chránených 

územiach s piatym stupňom ochrany prírody sú chránené všetky dreviny, teda nie len rastúce 

mimo lesa, no aj lesné porasty. Zákon o ochrane prírody a krajiny do určitej miery reguluje aj 

hospodárenie v lesných porastoch v nižších stupňoch ochrany prírody. Zákon o ochrane 

prírody a krajiny tiež ukladá sankcie aj za priestupky a správne delikty, ktoré sa týkajú 

ochrany drevín (napr. za poškodzovanie, ničenie alebo nelegálny výrub drevín, chránených 

stromov, drevín, ktoré sú chránenými rastlinami, či biotopov národného alebo európskeho 

významu). V prípade poškodenia drevín alebo ovocných stromov spôsobených určenými 

chránenými živočíchmi (napr. bobor, los, zubor) zákon umožňuje uplatniť si nárok na 

náhradu škody voči štátu.  

  

 Okrem zákona o ochrane prírody a krajiny 

sú dreviny čiastočne chránené aj podľa ustanovení 

niektorých iných právnych predpisov napr. podľa 

zákona o vodách, podľa cestného zákona, zákona 

o lesoch, zákona o poľovníctve, či podľa trestného 

zákona. 
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4. Ochrana drevín rastúcich mimo lesa. 

 

4.1 Čo zákon o ochrane prírody a krajiny považuje za drevinu? 
 

 
 Podľa § 2 ods. 2 písm. m) zákona o ochrane prírody a krajiny sa pojem „drevina“ používa 

ako legislatívna skratka pre slovné spojenie „drevina rastúca mimo lesa“, a tou sa rozumie strom 

alebo ker vrátane jeho koreňovej sústavy rastúci jednotlivo alebo v skupinách mimo lesného 

pozemku. Za ker sa podľa § 42 ods. 4 vyhlášky MŽP SR č. 170/2021 Z. z. považuje drevina s 

rozkonárenou stonkou spravidla už od bázy. Za krovitý porast sa považuje taká skupina krov, pri 

ktorej sa jednotlivé kry vzájomne korunami dotýkajú. Na liany sa nevzťahujú ustanovenia 

o ochrane drevín podľa zákona o ochrane prírody a krajiny. Výnimkou sú tie dreviny, ktoré môžu 

mať alternatívne vzrast ako ker alebo ako liana. (Niekoľko takýchto drevín sa uvádza aj v prílohe 

č. 36 k vyhláške MŽP SR č. 170/2021 Z. z. - zoznam drevín a ich spoločenská hodnota - napr. 

ostružina černicová - Rubus fruticosus, bršlen Fortunov - Euonymus fortunei, bršlenec kruhovitý 

– Celastrus orbiculatus). Výnimkou je tiež ochrana tých druhov lián, ktoré sú zároveň 

chránenými rastlinami  (napr. plamienok alpínsky - Clematis alpina).  
 

  Zákon o ochrane prírody a krajiny v § 2 ods. 2 definuje aj niektoré ďalšie pojmy 

súvisiace s ochranou drevín. Zelená infraštruktúra je sieť prírodných a poloprírodných prvkov, 

predovšetkým plôch zelene a vodných ekosystémov, ktorá je vytváraná a spravovaná tak, aby 

poskytovala široký rozsah ekosystémových služieb, s osobitným zreteľom na zabezpečenie 

biologickej rozmanitosti, ekologickej stability a priaznivého životného prostredia a prepojenie 

urbanizovaného prostredia s okolitou krajinou. Zelený park je územie so súvislými plochami 

drevinovej a inej vegetácie poskytujúce prostredie pre biodiverzitu v urbanizovanom prostredí, 

ktoré je územným plánom vymedzené na tento účel. Zelená strecha je vrchná časť budovy alebo 

inej stavby pokrytá vegetáciou, ktorá poskytuje prostredie pre biodiverzitu v urbanizovanom 

prostredí. 

 

  Pokiaľ zákon o ochrane prírody a krajiny spomína dreviny na lesných pozemkoch, 

hovorí o lesných porastoch. Orgány ochrany prírody rozhodujú predovšetkým o drevinách 

rastúcich mimo lesa. Výnimkou sú chránené stromy, potom tie druhy drevín, ktoré sú zároveň 

chránenými rastlinami, či lesné porasty v chránených územiach s 5. stupňom ochrany prírody, 

príp. vo vyhlásených ochranných pásmach hniezdnych stromov chránených druhov vtákov. 

Vo všeobecnosti však o lesných porastoch rozhodujú orgány štátnej správy lesného 

hospodárstva na základe zákona o lesoch.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

drieň obyčajný (Cornus mas)  
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 Za lesný pozemok sa považuje lesný pozemok, ktorý je definovaný v § 3 ods. 1 

zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov. V súlade s § 9 ods. 1 písm. c) 

vyhlášky Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 461/2009 Z. z., 

ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri 

nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v 

znení neskorších predpisov údaje o pozemku evidovanom ako parcela registra „C“ obsahujú 

druh pozemku a kód druhu pozemku podľa prílohy č. 1 k vyhláške č. 461/2009 Z. z. Lesný 

pozemok sa v súlade s prílohou č. 1 k vyhláške č. 461/2009 Z. z. označuje kódom „10“. Pri 

určovaní druhu pozemku je s ohľadom na ustanovenie § 70 ods. 2 druhá veta zákona č. 

162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k 

nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov nevyhnutné riadiť sa 

údajom uvedeným v evidencii registra „C“ katastra nehnuteľností, nakoľko len tento sa 

považuje za hodnoverný a záväzný až kým sa nepreukáže opak. Podľa § 3 ods. 2 zákona č. 

326/2005 Z. z. ak ide o nesúlad druhu pozemku podľa údajov katastra nehnuteľností a 

skutočného stavu, rozhoduje o tom, či pozemok je, alebo nie je lesným pozemkom podľa § 3 

ods. 1 zákona č. 326/2005 Z. z. orgán štátnej správy lesného hospodárstva, ktorý zároveň, na 

základe zistenia druhu pozemku v teréne, určí v rozhodnutí skutočný druh pozemku. 
 

Poznámka k ochrane suchých a odumretých drevín (z Usmernenia MŽP SR č.2/2017-6): 

 

  Ochrana drevín vyplývajúca z príslušných ustanovení zákona č. 543/2002 Z. z. sa 

vzťahuje aj na suché a odumreté stromy a kry, a teda aj na výrub takýchto stromov a krov je 

potrebný súhlas podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. s výnimkou prípadov, keď sa ich 

výrub vykonáva v súlade s § 47 ods. 4 zákona č. 543/2002 Z. z. Ak sa takéto dreviny 

nachádzajú na miestach, kde môžu bezprostredne ohroziť zdravie alebo život človeka alebo 

spôsobiť značnú škodu na majetku, vtedy sa uplatňuje ustanovenie § 47 ods. 4 písm. d) 

zákona č. 543/2002 Z.z. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

odumretý gaštan jedlý (Castanea sativa) 
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4.2 Zákaz poškodzovať a ničiť dreviny. 
 

 

 Podľa § 47 ods. 1 zákona o ochrane prírody a krajiny je zakázané dreviny 

poškodzovať a ničiť.  Ide o všeobecnú povinnosť každej fyzickej a právnickej osoby zdržať sa 

konania, ktorým by mohlo dôjsť k poškodeniu alebo ničeniu dreviny. Zákaz poškodzovať 

a ničiť dreviny platí vo všetkých stupňoch ochrany prírody, teda vo všetkých chránených 

územiach, aj mimo nich. Podľa § 415 občianskeho zákonníka (zákon č. 40/1964 Zb. v znení 

neskorších predpisov) je každý je povinný počínať si tak, aby nedochádzalo ku škodám na 

zdraví, na majetku, na prírode a životnom prostredí. 

 

  Podľa § 22 ods. 1 až 3 vyhlášky MŽP SR č. 170/2021 Z. z. je ochrana drevín je 

činnosť zameraná na udržanie ich ekologických a estetických funkcií a na predchádzanie ich 

poškodzovania, ničenia a neodôvodneného výrubu. Poškodzovanie drevín je každé konanie, 

ktoré môže bezprostredne alebo následne podstatne alebo trvalo znížiť ekologické alebo 

estetické funkcie drevín. Ničenie drevín je každé konanie, ktorého dôsledkom môže byť 

bezprostredné alebo následné odumretie drevín alebo odstránenie drevín.  

 

  Za poškodzovanie dreviny sa nepovažuje akékoľvek konanie alebo opomenutie 

konania, ak ide o drevinu, na ktorú sa nevyžaduje súhlas na výrub podľa § 47 ods. 4 zákona 

o ochrane prírody a krajiny alebo na ktorú bol vydaný súhlas na výrub podľa § 47 ods. 3 

zákona o ochrane prírody a krajiny. Z uvedeného vyplýva, že zákaz poškodzovať a ničiť 

dreviny sa napr. netýka inváznych druhov drevín, drevín na ktoré vyplýva oprávnenie výrubu 

podľa osobitných predpisov (napr., ktoré zasahujú do elektrického vedenia), ani drevín, ktoré 

svojimi rozmermi, či umiestnením (mimo chránených území, mimo verejnej zelene, mimo 

cintorínov,...) nedosahujú parametre na to, že by bol na ich výrub potrebný súhlas orgánu 

ochrany prírody, či iného orgánu (napr. orgánu štátnej vodnej správy, cestného správneho 

orgánu a pod.) 

 

 

Príklady poškodenia drevín nevhodným umiestnením zábradlia, či tabule, ktoré vrástli do 

kmeňa stromu. 
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  Poškodenie dreviny môže byť priestupkom podľa § 92 ods.1 písm. v) zákona o 

ochrane prírody a krajiny alebo správnym deliktom podľa § 90 ods. 2 písm. b) zákona o 

ochrane prírody a krajiny. Poškodzovanie drevín vo väčšom rozsahu môže byť tiež trestným 

činom podľa § 306 ods. 1 trestného zákona (zák. č. 300/2005 Z. z.) „Kto v rozpore so 

všeobecne záväznými právnymi predpismi na úseku lesného hospodárstva alebo všeobecne 

záväznými právnymi predpismi na ochranu prírody a krajiny vo väčšom rozsahu poškodí 

alebo zničí strom alebo ker, alebo ich vyrúbe,...“. 

 

  Vlastník, správca, nájomca pozemku, na ktorom sa nachádza drevina je podľa § 47 

ods. 2 zákona povinný sa o drevinu starať, najmä ju ošetrovať a udržiavať. Podrobnosti 

o ošetrovaní a udržiavaní drevín sú uvedené v § 22 vyhlášky MŽP SR č. 170/2021 Z. z. 

a v Slovenskej technickej norme  STN 83 7010 ochrana prírody – Ošetrovanie, udržiavanie 

a ochrana stromovej vegetácie. Podľa § 22 ods. 4 vyhlášky MŽP SR č. 170/2021 Z. z. je 

ošetrovanie drevín činnosť zameraná na udržanie alebo zlepšenie ich zdravotného stavu alebo 

na zmiernenie následkov ich poškodenia. Udržiavaním drevín sa zabezpečujú podmienky na 

ich optimálny rozvoj. 

 

 

 

4.3 Preventívne a nápravné opatrenia orgánu ochrany prírody. 
 

 

  Podľa § 4 ods. 1 a 2 zákona o ochrane prírody a krajiny „Každý je pri vykonávaní 

činnosti, ktorou môže ohroziť, poškodiť alebo zničiť rastliny alebo živočíchy, alebo ich 

biotopy, povinný postupovať tak, aby nedochádzalo k ich zbytočnému úhynu alebo k 

poškodzovaniu a ničeniu. Ak takáto činnosť vedie k ohrozeniu existencie druhov rastlín a 
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živočíchov alebo k ich degenerácii, k narušeniu rozmnožovacích schopností alebo k zániku 

ich populácie, štátny orgán ochrany prírody a krajiny túto činnosť po predchádzajúcom 

upozornení obmedzí alebo zakáže.“ 

 

  Orgán ochrany prírody môže uložiť rozhodnutím vykonať preventívne a nápravné 

opatrenia podľa § 8 zákona o ochrane prírody  a krajiny, ak hrozí poškodenie alebo ničenie 

prírody a krajiny, alebo už k nemu došlo (napr. ak pri terénnych úpravách alebo pri stavebnej 

činnosti dochádza k poškodzovaniu alebo ničeniu drevín, alebo ak pri výrube krovín dochádza 

k ničeniu hniezd chránených druhov vtákov a pod.) Po predchádzajúcom upozornení môže 

podľa § 8  ods. 1 zákona o ochrane prírody a krajiny zakázať takúto činnosť, určiť podmienky 

jej vykonávania alebo nariadiť odstránenie jej škodlivých následkov v stanovenej lehote a to 

na náklady povinného. V prípade, že hrozí bezprostredná škoda, môže byť podľa § 87 ods. 2 

zákona o ochrane prírody a krajiny vylúčený odkladný účinok odvolania proti takémuto 

rozhodnutiu. Ak  škodlivé  následky nebudú  v určenej lehote  odstránené, môže  ich odstrániť  

orgán ochrany  prírody na náklady povinného.   

 

  Oprávnenými orgánmi na uloženie preventívnych alebo nápravných opatrení sú 

Slovenská inšpekcia životného prostredia a okresný úrad. Konanie môže začať z vlastného, 

alebo z cudzieho podnetu. V rámci štátneho dozoru podľa § 71 ods. 13 zákona o ochrane 

prírody a krajiny môže nápravné opatrenia uložiť ktorýkoľvek orgán ochrany prírody (obec, 

okresný úrad, okresný úrad v sídle kraja, Slovenská inšpekcia životného prostredia alebo 

Ministerstvo životného prostredia SR). „Ak je to možné a účelné, orgán ochrany prírody 

kontrolovanej osobe nariadi vykonanie opatrení na odstránenie zistených nedostatkov, a to 

bezodkladne po nariadení alebo v určenej lehote. Kontrolovaná osoba je povinná predložiť 

orgánu ochrany prírody písomnú správu o splnení opatrení do siedmich dní od ich 

vykonania.“ 
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4.4. Ochrana drevín pri stavebných činnostiach. 
 

 

 STN 83 70 10 Ochrana prírody, Ošetrovanie udržiavanie a ochrana stromovej 

vegetácie je síce platná technická norma, no kontrolovať a vyžadovať je plnenie je možné len, 

keď jej dodržanie uvedie orgán ochrany prírody, alebo stavebný úrad v podmienkach svojho 

rozhodnutia. Pokiaľ nebol vydaný súhlas na výrub drevín, je stavebník povinný urobiť 

opatrenia na ochranu zostávajúcich drevín na stavenisku počas stavebných prác.  

 

  Podľa uvedenej STN v koreňovom priestore stromu nie je možné skladovať 

chemické látky a manipulovať s nimi. Koreňový priestor stromu je nutné chrániť pred 

zhutňovaním pôdy. Koreňový priestor sa zväčša zhoduje s obvodom koruny stromu (príp. je 

o niečo väčší). Zhutňovanie pôdy v koreňovom priestore vedie k chradnutiu dreviny, zníženiu 

stability  a predčasnému úhynu dreviny. V koreňovom priestore nie je možné budovať nijaké 

stavebné konštrukcie uzatvárajúce pôdny povrch. Nepriepustné konštrukcie nesmú pokrývať 

viac, ako 30 % koreňového priestoru stromu a priepustné konštrukcie nesmú prekrývať viac, 

ako 50 % koreňového priestoru stromu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Príčinou vyschnutia tohto stromu bolo najmä to, že bol 

prakticky celý jeho koreňový priestor zhutnený a 

zaasfaltovaný. Korene dreviny tak stratili prístup 

k zrážkovej vode a vzduchu.  
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  Ak nie je možné zaistiť ochranu celého koreňového priestoru stromu pred zhutnením, 

musí sa zabezpečiť priepustnosť pôdy pomocou hrubozrnného priepustného materiálu (štrku), 

ktorý sa nanesie do vzdialenosti nie menšej, ako 2,5 m od kmeňa stromu na podložku  

z netkanej textílie. Samotný priestor – okruh 2,5 m okolo kmeňa stromu musí zostať voľný, 

bez skladovaného materiálu.  

 

  V prípade nutnosti zvýšenia terénu navážkou zeminy okolo kmeňa stromu, je potrebné 

v koreňovom priestore zabezpečiť odstránenie organického materiálu (napr. lístia, trávy, 

buriny), ktorý by mohol hniť a pokrytie priestoru priepustným materiálom, drenážnymi 

rúrkami a kyprou zeminou. Pri zvýšení úrovne terénu navezením zeminy pôvodné korene 

odumierajú. Náhradné korene vytvorené z adventívnych (spiacich) pupeňov nedokážu 

zabezpečiť stabilitu stromu. V prípade nutnosti zvýšenia terénu navážkou zeminy okolo 

kmeňa stromu, je potrebné v koreňovom priestore zabezpečiť odstránenie organického 

materiálu, ktorý by mohol hniť a pokrytie priestoru priepustným materiálom, drenážnymi 

rúrkami a kyprou zeminou. V ochrannom koreňovom priestore nie je prípustné terén znižovať 

odkopávkami zeminy.  
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 Hĺbenie výkopov by sa nemalo vykonávať v koreňovom priestore. Ak to nie je možné 

vo výnimočných prípadoch zabezpečiť, musí sa výkop vykopať ručne, nie však bližšie, ako 

2,5 m od kmeňa stromu. Pri hĺbení výkopov sa nesmú prerušiť korene hrubšie, ako 3 cm. 

Korene sa môžu prerušiť jedine rezom (nie drvením a vytrhávaním) a rezné miesta je potrebné 

zahladiť a ošetriť. Ak sa jednostranné zredukujú korene stromu, je potrebné vykonať aj 

vyrovnávací  rez koruny, prípadne drevinu ukotviť (napr. popruhmi), kvôli zachovaniu 

stability. V koreňovom priestore nie je možné budovať stavebné základy. Ak sa tomu 

v jednotlivých prípadoch nedá vyhnúť, odporúča sa namiesto základových pásov budovať 

základové pätky, ktoré by mali byť od kmeňa stromu, aj navzájom od seba vzdialené 

najmenej 1,5 m.  

 

 

 

  V prípade bezvýkopovej technológie kladenia vedenia (pretláčanie, tzv. krtkovanie – 

napr. telekomunikačné káble, elektrické káble, vodovod, plynovod, kanalizácia) je možné 

vedenie uložiť do chráničky aj pod koreňovým priestorom stromu. Pri priemere rúr do 30 cm 

sa ponechá pôdny prekryv najmenej 80 cm, pri hrubších rúrach sa ponechá pôdny prekryv 

najmenej 1 m. 

 

  V závislosti od rozsahu straty koreňov je potrebné drevinu ukotviť, alebo na 

vyrovnanie zredukovať korunu stromu. Ak strom rastie na nespevnenom teréne, je vhodné 

aspoň 1 vegetačné obdobie pred plánovaným výkopom vybudovať tzv. koreňovú clonu. Táto 

slúži na vytvorenie nových sekundárnych korienkov. Buduje do hĺbky plánovaného výkopu, 

najviac však 1,5 – 2 m. Vo vzdialenosti 30 cm pred plánovaným výkopom sa ručne odstráni 

pôda a rezom ostrým nožom sa odstránia všetky korene. Strana budúceho výkopu sa odební 

priepustným debnením (pletivom, alebo doskami). Dno koreňovej clony sa vyplní hrubšou 

hlinitou vrstvou a vrchná vrstva (asi 40 cm) sa vyplní zeminou zmiešanou s kompostom. Je 

potrebné koreňovú clonu udržiavať v primerane vlhkom stave. 
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  Kmeň stromu je potrebné na stavenisku chrániť dreveným debnením najmenej do 

výšky 2 m. Kmeň stromu musí byť pritom oplášťovaný mäkkým materiálom, aby ho debnenie 

neodieralo. Debnenie nesmie byť položené priamo na koreňové nábehy stromu (z dôvodu 

možného odierania a následnej hniloby).  
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  Prípadné poškodenia (odreniny) kôry stromu je potrebné hneď za čerstva ošetriť 

náterom s obsahom fungicídneho prípravku (zabraňuje šíreniu húb a hniloby). Ak je 

potrebné, korunu stromu pri stavebných prácach je nutné chrániť vyviazaním konárov. Ak 

dôjde pri stavebných alebo výkopových prácach k poškodeniu stromu, alebo jeho koreňov, 

vykonávateľ prác je povinný zabezpečiť okamžité ošetrenie stromov, alebo ich koreňov. 

 

 

Ochrana drevín pred inými vplyvmi 

stavebnej činnosti: Podľa arboristického 

štandardu 2 (Ochrana drevín pri 

stavebnej činnosti) je potrebné zachovať 

pri pohybe ťažkých mechanizmov min. 5 

m vzdialenosť týchto strojov od okraja 

koruny okolitých stromov. Otvorený 

oheň musí byť vzdialený min. 20 m od 

okraja koruny okolitých stromov. V 

prípadoch, keď sú stromy vo zvýšenej 

miere vystavené slnečnému žiareniu, 

treba zvážiť ochranu kmeňov voči spále 

kôry. Týka sa to najmä mladých stromov 

a taxónov s tenkou borkou. Na ochranu 

sa používajú rohože z trstiny, bambusu 

alebo slamy, prípadne nátery vápenným 

mliekom a ochranné nátery kmeňa. 

Podobne je potrebné dreviny chrániť od 

zdrojov sálavého tepla (napr. 

z pracovného stroja). 
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4.5 Ochrana drevín v prírodných biotopoch. 
 

 

 Prírodný biotop je podľa § 2  ods. 2 písm. q) zákona o ochrane prírody a krajiny 

suchozemské alebo vodné územie prírodného alebo poloprírodného charakteru rozlíšené 

geografickými, abiotickými a biotickými charakteristikami. Ochrana prírodných biotopov 

zahŕňa ochranu biotopov národného významu, biotopov európskeho významu. Ochrana 

prírodných biotopov je súbor opatrení potrebných na zachovanie alebo obnovu priaznivého 

stavu biotopov európskeho významu a biotopov národného významu. O ochrane prírodných 

biotopov pojednávajú ustanovenia § 6 ods. 1 až 4 zákona o ochrane prírody a krajiny.  

 

Ktorých biotopov sa tieto ustanovenia týkajú?  

 

  Ustanovenia zákona o ochrane prírodných biotopov sa týkajú biotopov národného 

významu a biotopov európskeho významu. ktorých zoznam aj s uvedením ich spoločenskej 

hodnoty sa nachádza v prílohe č. 1 vyhlášky MŽP SR č. 170/2021 Z. z. Niektoré prirodzené 

druhy lesných porastov sú biotopmi národného významu alebo biotopmi európskeho 

významu. Niektoré prírodné biotopy môžu byť tvorené aj drevinami rastúcimi mimo lesa. 

 

 Príklady niektorých biotopov národného významu, ktoré sú tvorené drevinami  

  rastúcimi mimo lesa: 

 

Pi 3 Pionierske porasty na silikátových pôdach 

Kr 8 Vŕbové kroviny stojatých vôd  

Kr 9 Vŕbové kroviny na zaplavovaných brehoch vôd 

 

Príklady biotopov národného významu tvorených lesnými porastmi:   

 

Ls 2.1 Dubovo-hrabové lesy karpatské  

Ls 2.32 Dubovo-hrabové lesy lipové  

Ls 3.51 Sucho- a kyslomilné dubové lesy  

Ls 6.1 Kyslomilné borovicové a dubovo-borovicové lesy  

Ls 6.3 Lesostepné borovicové lesy  

Ls 7.4 Slatinné jelšové lesy  

Ls 8.0 Jedľové a jedľovo-smrekové lesy  

 

 Príklady biotopov európskeho významu, ktoré sú tvorené drevinami rastúcimi mimo  

  lesa: 

 

Br 3 Horské vodné toky a ich drevinová vegetácia s myrikovkou nemeckou  

        (Myricaria germanica) 

Br 4 Horské vodné toky a ich drevinová vegetácia s vŕbou sivou (Salix eleagnos) 

Kr 1 Vresoviská (4030) 

Kr 2 Porasty borievky obyčajnej (5130) 

Kr 4 Spoločenstvá subalpínskych krovín (4080) 

Kr 5 Nízke subalpínske kroviny (4080) 

Kr 6 Xerotermné kroviny (* 40A0) 

Kr 10 Kosodrevina (* 4070) 

Al 9 Vresoviská a spoločenstvá kríčkov v subalpínskom a alpínskom stupni (4060) 
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Tr 1 Suchomilné travinno-bylinné a krovinové porasty na vápnitom substráte (6210) 

Tr 1.1 Suchomilné travinno-bylinné a krovinové porasty na vápnitom substráte  

          s významným výskytom druhov čeľade Orchidaceae  (* 6210) 

 

Príklady biotopov európskeho významu tvorených lesnými porastmi:   

 

Ls 1.1 Vŕbovo-topoľové nížinné lužné lesy (* 91E0) 

Ls 1.2 Dubovo-brestovo-jaseňové nížinné lužné lesy (91F0) 

Ls 1.3 Jaseňovo-jelšové podhorské lužné lesy (* 91E0) 

Ls 1.4 Horské jelšové lužné lesy (* 91E0)  

Ls 2.2 Dubovo-hrabové lesy panónske (* 91G0) 

Ls 2.31 Dubovo-hrabové lesy lipové (9170) 

Ls 2.33 Dubovo-hrabové lesy lipové (9410) 

Ls 3.1 Teplomilné submediteránne dubové lesy (* 91H0 ) 

Ls 3.2 Teplomilné ponticko-panónske dubové lesy na spraši a piesku (* 91I0) 

Ls 3.3 Dubové nátržníkové lesy (* 91I0) 

Ls 3.4 Dubovo-cerové lesy (91M0) 

Ls 3.52 Sucho- a kyslomilné dubové lesy * 91I0  

Ls 3.6 Vlhko- a kyslomilné brezovo-dubové lesy 9190  

Ls 4 Lipovo-javorové sutinové lesy * 9180  

Ls 5.1 Bukové a jedľovo-bukové kvetnaté lesy (9130) 

Ls 5.2 Kyslomilné bukové lesy (9110)  

Ls 5.3 Javorovo-bukové horské lesy (9140) 

Ls 5.4 Vápnomilné bukové lesy (9150) 

Ls 6.2 Reliktné vápnomilné borovicové a smrekovcové lesy (91Q0) 

Ls 7.1 Rašeliniskové brezové lesíky (* 91D0) 

Ls 7.2 Rašeliniskové borovicové lesy (* 91D0) 

Ls 7.3 Rašeliniskové smrekové lesy (* 91D0) 

Ls 9.1 Smrekové lesy čučoriedkové (9410) 

Ls 9.2 Smrekové lesy vysokobylinné (9410)  

Ls 9.3 Podmáčané smrekové lesy (9410) 

Ls 9.4 Smrekovcovo-limbové lesy (9420)  

Ls 10 Panónske topoľové lesy s borievkou (* 91N0) 

 

Nachádzajú sa biotopy národného a európskeho významu len vo vyhlásených  

           chránených územiach?  

 

  Nie, biotopy národného a európskeho významu sa môžu nachádzať kdekoľvek, kde to 

umožňujú prírodné podmienky. Zákon poskytuje ochranu týmto biotopom nezávisle od 

vyhláseného stupňa ochrany prírody. Hoci na druhej strane vlastník pozemku môže počítať s 

tým, že vo vyhlásených chránených územiach a v územiach európskeho významu, ako aj vo 

vyhlásených chránených vtáčích územiach sa takéto biotopy vo veľkej miere vyskytujú. 

 

  Odkiaľ sa vlastník (správca, nájomca, obhospodarovateľ) pozemku dozvie, že sa na  

  jeho pozemku nachádza konkrétny biotop národného alebo európskeho významu?  

 

 Podľa ustanovení § 6 ods. 2 zákona o ochrane prírody a krajiny, ak orgán ochrany 

prírody a krajiny v záväznom stanovisku podľa § 9 ods. 1 zákona o ochrane prírody a krajiny 

upozorní, že činnosťou, môže dôjsť k poškodeniu alebo zničeniu biotopu európskeho 

významu alebo biotopu národného významu, je na uskutočnenie tejto činnosti potrebný súhlas 
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orgánu ochrany prírody. Záväzné stanoviská vydáva orgán ochrany prírody zo zákona 

k rôznym činnostiam, ktoré povoľujú iné orgán štátnej a verejnej správy. Záväzné stanovisko 

vydáva napr. k územnému rozhodnutiu a stavebnému povoleniu, k zmene druhu pozemku, 

k projektu pozemkových úprav, k schváleniu alebo k zmene programu starostlivosti o lesy,  

k činnosti vykonávanej banským spôsobom atď. Pokiaľ niekto chce vykonávať činnosť, ktorá 

podlieha povoleniu od niektorého orgánu verejnej správy, vo väčšine prípadov sa 

k navrhovanej činnosti ešte pred vydaním povolenia vyjadruje aj orgán ochrany prírody. 

Tento vo svojom záväznom stanovisku upozorní, ak treba pred vykonaním činnosti súhlas na 

zasiahnutie do biotopu národného alebo európskeho významu. 

 

Akými činnosťami môže dôjsť k poškodeniu alebo zničeniu prírodného biotopu?  

 

  K poškodeniu alebo zničeniu biotopu európskeho významu alebo biotopu národného 

významu môže dôjsť najmä terénnymi úpravami, stavebnou činnosťou, ťažbou nerastných 

surovín, radikálnou zmenou drevinového zloženia v prospech nepôvodných a stanovištne 

nevhodných drevín, radikálnou zmenou vodného režimu - odvodnením alebo zamokrením 

pozemku, či radikálnou zmenou chemických vlastností pôdy.  

 

  Ktorý orgán vydáva súhlas na zásah do biotopu? 

 

 Súhlas na zasiahnutie do biotopu národného významu alebo do biotopu európskeho 

významu vydáva okresný úrad, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako orgánu ochrany 

prírody a krajiny. (V prípade, že sa jedná o správne konanie spojené aj s povoľovaním inej 

činnosti, tak môže súhlas na zasiahnutie do biotopu vydať okresný úrad v sídle kraja). Orgán 

ochrany prírody v rozhodnutí, ktorým sa vydáva súhlas na zasiahnutie do biotopu národného 

významu alebo do biotopu európskeho, uloží vykonanie primeraných opatrení na 

kompenzovanie negatívnych účinkov navrhovanej činnosti na takýto biotop. Pri povoľovaní 

zasiahnutia do biotopu národného alebo európskeho významu orgán ochrany prírody 

posudzuje podľa § 1 ods. 2 vyhlášky MŽP SR č. 170/2021 Z.z. najmä: ekologické funkcie 

biotopu, vzácnosť výskytu biotopu v danej lokalite alebo regióne, vytváranie a udržiavanie 

územného systému ekologickej stability, ciele ochrany chráneného územia, ak sa biotop 

vyskytuje v chránenom území, limity záberu biotopu uvedené v prílohe č. 1 uvedenej 

vyhlášky.  

 

 

 

vres obyčajný (Calluna vulgaris)                  a       borievka obyčajná (Juniperus communis) 

                                                v ich prirodzenom biotope. 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2021/170/20210901.html#prilohy.priloha-priloha_c_1_k_vyhlaske_c_170_2021_z_z
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4.6 Ochrana drevín v brehových porastoch mokradí 

 
 

Čo zákon o ochrane prírody a krajiny považuje za mokraď ?  

 

Za mokraď sa podľa § 2 ods. 2 písm. g) zákona o ochrane prírody a krajiny považuje 

územie s močiarmi, slatinami alebo rašeliniskami, vlhká lúka, prírodná tečúca voda a prírodná 

stojatá voda vrátane vodného toku a vodnej plochy s rybníkmi a vodnými nádržami. Mokrade 

chránené medzinárodnými dohovormi (zapísané v medzinárodnom zozname tzv. 

Ramsarských lokalít) môžu byť vyhlásené za chránené územie (napr. za prírodnú pamiatku, 

alebo za chránený areál).  

 

                                                                                                                         

 jelša lepkavá (Alnus glutinosa) 

 

Kedy sa na zmenu stavu mokrade vyžaduje súhlas orgánu ochrany prírody? 

 

  Na zmenu stavu mokrade, najmä jej úpravu, zasypávanie, odvodňovanie, ťažbu tŕstia, 

rašeliny, bahna alebo iného materiálu, sa vyžaduje súhlas orgánu ochrany prírody podľa § 6 

ods. 5 zákona o ochrane prírody a krajiny. To neplatí, ak ide o činnosť vykonávanú správcom 

vodného toku (napr. Slovenským vodohospodárskym podnikom, š.p., Lesmi SR, š.p., 

Vojenskými lesmi a majetkami, š.p.,...) v súlade so zákonom o vodách mimo chránených 

území. V chránenom území nepotrebuje správca vodného toku súhlas orgánu ochrany prírody  

na zmenu stavu mokrade len vtedy, ak ju vykonáva súlade s dohodnutými zásadami 

starostlivosti o vodný tok. Zásady starostlivosti o vodný tok je oprávnená dohodnúť so 

správcom vodného toku Štátna ochrana prírody SR podľa § 6 ods. 6 zákona o ochrane prírody 

a krajiny nasledovne: „Organizácia ochrany prírody vopred prerokuje a písomne dohodne so 

správcom vodného toku zásady starostlivosti o vodný tok v chránených územiach a spôsob jej 

výkonu vrátane možnosti použitia mechanizmov a podmienok ich vstupu do chránených 

území, a to spravidla na obdobie 1 roka. O dohodnutých zásadách starostlivosti o vodný tok 

organizácia ochrany prírody bezodkladne informuje miestne príslušný okresný úrad.“ Teda 

pokiaľ dôjde medzi správcom vodného toku a Štátnou ochranou prírody SR k dohode 

o zásadách starostlivosti o vodný tok, nie je potrebné, aby orgán ochrany prírody viedol 

správne konanie a vydával rozhodnutie ani ak ide o chránené územie.  
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Poznámky:  

 

Súhlas orgánu ochrany prírody na zmenu stavu mokrade sa vyžaduje napr. na brehové 

úpravy, zmeny koryta vodného toku, budovanie malých vodných elektrární, ťažbu štrku z 

koryta vodného toku, zasypávanie vodnej plochy, ktorá vznikla po ťažbe štrkopieskov, a pod., 

ak činnosť vykonáva iná osoba (iný subjekt), než správca vodného toku. Súhlas sa vyžaduje 

tiež v tých prípadoch, ak správca vodného toku navrhuje vykonávať zmenu stavu mokrade 

v chránenom území a nedôjde k dohode so Štátnou ochranou prírody SR. 

 

Správne konanie o vydaní súhlasu na zmenu stavu mokrade podľa zákona o ochrane 

prírody a krajiny prebieha nezávisle od vodoprávneho konania a rozhodnutie orgánu ochrany 

prírody nenahrádza rozhodnutie orgánu štátnej vodnej správy, ani naopak.  

 

Aké podmienky obvykle stanoví orgán ochrany prírody pri vydávaní súhlasu na zmenu  

  stavu mokrade ? 
 

  Podmienky uložené v rozhodnutí orgánom ochrany prírody sa zvyčajne týkajú 

zachovania funkcie brehového porastu, ochrany vtáctva v dobe hniezdenia, ochrany a 

zachovania biotopov národného a európskeho významu, ochrany chránených druhov 

živočíchov vo vodnom toku (vodnej ploche) a v bezprostrednom okolí, zachovanie možnosti 

migrácie rýb a iných vodných živočíchov, vykonanie opatrení proti šíreniu inváznych druhov 

rastlín. Okrem toho môže orgán ochrany prírody na návrh účastníkov konania (správcu 

vodného toku, rybárskej organizácie) a dotknutých orgánov štátnej správy uložiť v rozhodnutí 

aj iné podmienky (napr. zachovanie minimálneho sanitárneho prietoku vo vodnom toku, 

vybudovanie vhodného tvaru koryta vodného toku - napr. dvojitý lichobežníkový profil 

umožňujúci sústredenie prietoku do užšej prúdnice v dobe znížených prietokov, vybudovanie 

takých prahov, stupňov a sklzov vo vodnom toku, ktoré nebránia ťahu rýb, osadenie 

ochranných mreží na vtoku do turbín malých vodných elektrární, vykonávanie stavebných 

prác mimo doby neresenia rýb, vykonanie opatrení proti znečisteniu vody, a pod.) Záleží to od 

konkrétnej situácie, od predmetu ochrany prírody, aj návrhov a požiadaviek, ktoré v priebehu 

správneho konania uplatnia jednotliví účastníci konania a dotknuté orgány štátnej správy.  

 

  Na ochranu drevín, ktoré rastú v korytách vodných tokov a na pobrežných  

  pozemkoch vodných tokov sa vzťahuje ochrana podľa zákona o vodách.  

 

 Správca vodného toku je na základe § 48 ods. 4 písm. c) zákona č. 364/2004 Z. z. 

o vodách (ďalej len „zákon o vodách“) oprávnený udržiavať alebo odstraňovať brehové 

porasty vo vodných tokoch, na pobrežných pozemkoch tak, aby sa nestali prekážkou odtoku 

vody pri povodniach a podľa možnosti zachovali prírodné podmienky. Podľa § 48 ods. 4 

písm. d) vodného zákona je správca vodného toku oprávnený spevňovať brehy vodných 

tokov, zabezpečovať ich neupravené úseky brehovými porastmi. 

 

  Pobrežným pozemkom sú podľa § 49 ods. 2 zákona o vodách pri vodohospodársky 

významných vodných tokoch pozemky do 10 m od brehovej čiary.  Ostatné vodné toky sú 

drobné vodné toky s pobrežným pozemkom do 5 m od brehovej čiary. Pri ochrannej hrádzi 

vodného toku siaha pobrežný pozemok do 10 m od vzdušnej a návodnej päty hrádze. Ak je to 

nevyhnutné, môže orgán štátnej vodnej správy určiť na užívanie väčšiu šírku pobrežného 

pozemku, ako je uvedené v tomto odseku. Vodohospodársky významné vodné toku sú 

vymenované vo vyhláške MŽP SR č. 211/2005 Z. z., ktorou sa ustanovuje zoznam 

vodohospodársky významných vodných tokov a vodárenských vodných tokov.  
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 Iný subjekt než je správca potrebuje povolenie orgánu štátnej vodnej správy podľa  

§ 23 ods. 1 písm. a) vodného zákona na vysádzanie, stínanie a odstraňovanie stromov a krov v 

korytách vodných tokov, na pobrežných pozemkoch a v inundačných územiach. V prípade, že 

orgánu ochrany príde žiadosť o súhlas na výrub dreviny v brehovom poraste vodného toku, od 

iného subjektu, než je správca vodného toku, je potrebné, aby ju odstúpil na vybavenie 

okresnému úradu, odboru starostlivosti o životné prostredie, ako orgánu štátnej vodnej správy. 

V územiach s 1. až 3. stupňom ochrany prírody vydáva orgán ochrany prírody záväzné 

stanovisko k výrubu drevín v brehovom poraste, ako dotknutý orgán štátnej správy, no 

povolenie na výrub drevín vydáva orgán štátnej vodnej správy. 

 

  Orgán štátnej vodnej správy môže podľa § 50 ods. 3 vodného zákona vlastníkom 

pobrežných pozemkov bez náhrady zakázať vytínať stromy a kry zabezpečujúce stabilizáciu 

koryta. 

 

  Ak chce správca vodného toku vykonať výrub drevín v koryte vodného toku, na 

pobrežnom pozemku, alebo v inundačnom území,  ktoré sa nachádzajú mimo chránených 

území podľa zákona o ochrane prírody a krajiny je povinný túto činnosť najmenej 15 

pracovných dní vopred oznámiť orgánu ochrany prírody na základe ustanovení § 47 ods. 7 

zákona o ochrane prírody a krajiny. Z pohľadu zákona o ochrane prírody a krajiny sa jedná 

o výrub drevín podľa osobitného predpisu. Na základe takéhoto oznámenia a na základe 

ustanovení § 47 ods. 8 zákona o ochrane prírody a krajiny môže orgán ochrany prírody buď 

vydať súhlasné stanovisko k oznámenému výrubu alebo výrub obmedziť, zakázať alebo určiť 

podmienky jeho uskutočnenia (napr. ročné obdobie, použitú techniku a technológiu, či rozsah 

výrubu), ak si to vyžadujú záujmy ochrany prírody a krajiny, prípadne upozorniť 

oznamovateľa výrubu, že nepodlieha oznamovacej povinnosti, ak zistí, že nejde o výrub 

podľa osobitného predpisu. 

 

 

 V prípade, že chce správca vodného toku vykonať výrub drevín v chránenom území, 

platia ustanovenia § 47 ods. 10 zákona o ochrane prírody a krajiny. V chránenom území 

potrebuje mať správca vodného toku uzavretú dohodu so Štátnou ochranu prírody SR 

o zásadách starostlivosti o vodný tok podľa § 6 ods. 6 zákona o ochrane prírody a krajiny 

a postupovať podľa tejto dohody. Ak nemá uzavretú takúto dohodu, potrebuje na výrub drevín 

v koryte vodného toku, na pobrežnom pozemku, alebo v inundačnom území, súhlas orgánu 

ochrany prírody podľa § 47 ods. 3 zákona o ochrane prírody a krajiny (ak sa jedná o chránené 

územie s 2. alebo 3. stupňom ochrany prírody). V prípade, že sa dreviny nachádzajú  

v chránenom území so 4. alebo 5. stupňom ochrany prírody, je potrebná výnimka zo zákazu  
 

--- Koniec ukážky  --- 


