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Zákon NR SR č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny, § 48 Náhradná výsadba 

ods. 1:  

 

 „Orgán ochrany prírody uloží žiadateľovi v súhlase na výrub dreviny povinnosť, aby 

uskutočnil  primeranú náhradnú výsadbu drevín na vopred určenom mieste, a to na 

náklady žiadateľa. 

 

 Ak nemožno uložiť  náhradnú výsadbu, orgán ochrany prírody uloží finančnú náhradu do 

výšky spoločenskej hodnoty dreviny. 

 

 Finančná náhrada je príjmom obce, ktorá je povinná tieto príjmy výlučne použiť na 

úhradu nákladov spojených so starostlivosťou o dreviny rastúce na jej území. 

 

 Obce sú povinné viesť evidenciu pozemkov vhodných na náhradnú výsadbu vo svojom 

územnom obvode. Zaradenie pozemkov do evidencie prerokujú obce s ich vlastníkmi.“ 

1. NÁHRADNÁ VÝSADBA A PLATNÁ LEGISLATÍVA 
 

MsÚ Trnava – odbor územného rozvoja a koncepcií,  apríl 2012 



 majetkovoprávne usporiadanie 
pozemkov 

 prírodné a technické podmienky 
lokality 

 tienenie bytov a nebytových 
priestorov 

 inžinierske siete a ich ochranné 
pásma 

 statika budov 

 bezpečnosť cestnej premávky 

 alergénnosť  

 odolnosť voči chorobám a škodcom 

 odolnosť drevín voči podmienkam 
lokality 

 inváznosť drevín 

 znečisťovanie okolia (plody,...) 

 

2. ČO OVPLYVŇUJE NÁVRH VÝSADBY  
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3. KEDY ZABEZPEČUJE NÁHRADNÚ VÝSADBU    
    MESTO TRNAVA  

3.1  v rámci správy verejnej zelene  

        na  základe:  

   požiadaviek obyvateľov  

   požiadaviek správcov    

         inžinierskych sietí  

   vlastných zistení  
 

3.2  v rámci realizácie vlastných    

       investičných aktivít pri:  

  výstavbe bytových domov 

  rekonštrukcii povrchov miestnych    

       komunikácií 

  výstavbe  a rekonštrukcii  parkovísk 

  rekonštrukcii  verejných   

       priestranstiev  
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Keď mesto uskutoční výruby drevín: 



4. AKO MESTO TRNAVA ZABEZPEČUJE   
    NÁHRADNÚ VÝSADBU 

Na základe podmienok  rozhodnutia na výrub drevín a: 

4.1    konzultácie  

      Formou ústnej konzultácie ODaKS a OÚRaK o spôsobe a sortimente  

           výsadby sa realizuje v prípade, že na miestnom zisťovaní  vo veci výrubu bola    

           lokalita  výrubu  posúdená z hľadiska umiestnenia náhradnej  výsadby ako   

           vhodná. 
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4.2    návrhu, projektu  - OÚRaK pripraví zjednodušený sadovnícky návrh alebo      

          sadovnícky projekt riešiaci priestorové usporiadanie a konkrétnu špecifikáciu zelene v  

          riešenej lokalite. Tento postup sa realizuje v prípade, že na miestnom zisťovaní  vo veci   

          výrubu  bola lokalita výrubu posúdená z hľadiska umiestnenia náhradnej výsadby ako      

          nevhodná,  prípadne  plošne rozsiahla . 

4.3    projektu overeného v stavebnom konaní (jedná sa o projekty zabezpečované OIV v    

          rámci investičnej činnosti mesta) 

           

Externý projekt 

„Parčík za daňovým 

úradom“ – výsadba na 

pozemku mesta podľa 

vopred zabezpečeného 

projektu.  

Návrh OÚRaK  

Na pozemku vo vlastníctve Železnice SR a  SPF  zrealizovalo Mesto 

Trnava náhradnú výsadbu z finančných prostriedkov, ktoré zložil investor 

„Modernizácie trate Bratislava-Rača-Trnava-Kúty„ na účet mesta ako 

finančnú náhradu za výrub drevín.  Vlastníci pozemku vydali mestu 

písomný súhlas na výsadbu stromov s povinnosťou  zabezpečovať  

pravidelnú starostlivosť na časti pozemku bývalého telesa železničnej 

trate Trnava-Kúty. 
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5.  KDE MESTO TRNAVA REALIZUJE NÁHRADNÚ  
     VÝSADBU 

cez  ODaKS - správu zelene  

 na pôvodnom mieste 

 na pôvodnej parcele  

 v rámci dotknutého  obvodu zelene  

 v rámci zastavaného  územia mesta 

 

cez OIV -  investičné aktivity 

 na mieste výstavby podľa  projektu  

 alternatívne  inde, podľa určenia OÚRaK 

       (v prípade obmedzení zistených počas  

       realizácie investičnej stavby) 

 

 

MsÚ Trnava – odbor územného rozvoja a koncepcií,  apríl 2012 



zeleň navrhovaná 
na mestských, ale aj  na  
súkromných pozemkoch 
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 Nezastavateľné  plochy  sídlisk určené pre plošnú parkovú 

zeleň  46,80  ha (potenciál pre zahustenie existujúcich 

výsadieb !), napr.: 

  Prednádražie, A. Kubinu,  Hospodárska,  

    Špačinská, Vodáreň, Na Hlinách, Zátvor,    

    Ľ. Podjavorinskej, areály škôl 

 

 Plochy parkov a lesoparkov  198  ha, (časť pre  

        zahustenie existujúcich výsadieb, časť pre  

        kompletnú novú náhradnú výsadbu),  napr.:  

  Trnava-Západ 13 ha, Kamenná cesta 7 ha 

  Trnava-Sever – okolie vodného zdroja 2,30 ha 

  Trnava-Východ – Prúdy 10 ha, Spartakovská 0,44 ha  

  Trnava-Juh     2,80 ha 

  Modranka   10 ha 

 

  Plochy izolačnej zelene 139,60 ha  (potenciál pre  

  novú náhradnú výsadbu), napr.: 

   západný mestský okruh, severný, východný   

     a južný obchvat mesta 

   Ulica T. Vansovej 0,63 ha, L. Janáčka 1,50 ha,  

     Študentská 0,60 ha, Hospodárska -  Bernolákov park  

     0,70 ha, Rybníková 0,45 ha 

  Stredy kruhových križovatiek 

 

  

5.1  PLOCHY  PRE  NÁHRADNÚ   VÝSADBU   V  RÁMCI   ÚPN   

         



 

 

1 Lokalita Kočišské – návrh zmeny  

      ÚPN-u na umiestnenie plochy     

      lesoparku na mieste PPF o  

      výmere  asi 50 ha 

2   Medziháje – v r. 2012   

      zabezpečovaná  overovacia      

      štúdia – podklad pre návrh zmeny   

      ÚPN na výmere asi 50 ha 

 

5.2   NÁVRH NA ROZŠÍRENIE PLÔCH PRE NÁHRADNÚ  

         VÝSADBU V ZMYSLE  ZÁKONA  NA VEĽKÝCH PLOCHÁCH –   

         doplniť do ÚPN 

 1 

 2 

zeleň navrhovaná výhradne 
na mestských pozemkoch 
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6. VÝVOJ NÁHRADNÝCH VÝSADIEB  V TRNAVE                        
     V R. 2000 – 2011 

 Rok 
 

VÝRUB  STROMOV           
s povinnosťou NV 
r.2000-2011 

NÁHRADNÁ   VÝSADBA V MESTE TRNAVA V R. 2000 - 2011 

STROMY v ks STROMY v ks KRY v ks TRÁVNIK v m2 TRVALKY v ks 

2000                                200                                    42          

2001  *200                               533          

2002                                177                                 621                         5 984                      2 455     

2003                                184                                 190                         4 293        

2004                                251                                 484                             985                          237                        340   

2005                                197                                 782                         6 316                          189                  10 397   

2006                                291                                 734                       16 518                   17 938                          15   

2007                                297                                    67                         2 323        

2008                                224                                 168                         2 598        

2009                                   93                                226                         2 965                      3 668                    1 281   

2010                                297                                 215                         7 264                      5 918                    6 655   

2011                                263                                    85                             292                          810                        149   

Spolu                    2 474                              4 147                       49 538                   31 215                  18 837   



 Pripravenosť pozemkov pre umiestňovanie náhradných 

výsadieb 

   rozšírenie  plôch na pozemky vo vlastníctve mesta  

  územnoplánovacia príprava 

o aktuálnosť územného plánu 

o územnoplánovacie podklady a dokumentácia 

o rozhodnutie o využití  územia, resp. o umiestnení výsadby za hranicami  

     zastavaného územia 

 majetkovoprávna príprava 

o zmluvné alebo vlastnícke usporiadanie územia (výsadby na pozemok iného 

vlastníka 

 technická príprava 

o výškové usporiadanie terénu, hrubé terénne úpravy 

o inžinierske siete – vytýčenie, prekládka,... 

 

 

 

 

 Rozpočet mesta zohľadňujúci  objem finančných prostriedkov podľa 

aktuálnej potreby na povinné náhradné výsadby 

 

 Ukončenie  a trvalá aktualizácia pasportu  zelene na celom území 

mesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. NEVYHNUTNÉ OPATRENIA PRE EFEKTÍVNU    
     NÁHRADNÚ VÝSADBU 
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o vymedzenie plôch pre výsadbu – napr. chodníkmi, spevnenými 

plochami, geodeticky,... 

 

 Rozpočet mesta zohľadňujúci  objem finančných prostriedkov 

podľa aktuálnej potreby na povinné náhradné výsadby 

 

 Ukončenie  a trvalá aktualizácia pasportu  zelene na celom 

území mesta 
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Ďakujeme za pozornosť. 
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