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1/2/20 3.2.2020 zistenie Pieninská kry zasahujúce do cesty 7.2.2020

2/2/20 3.2.2020 mail Murgašova 5 opretý prehnitý strom 6.2.2020

3/2/20 3.2.2020 mail Rudohorská 22 výrub alebo orezanie smreka uzavreté

4/2/20 5.2.2020 osobne Spojová 2-6 orez krov 5.2.2020

5/2/20 3.2.2020 podnet Tatranská 80 výrub smreka 2.12.2020

6/2/20 5.2.2020 podnet Starohorská 32, 36 orez briez uzavreté

7/2/20 6.2.2020 mail Starohorská 6 orez stromov kvôli osvetleniu z VO uzavreté

8/2/20 6.2.2020 fcb Šalgotarjánska vetrom zlomený mladý strom 6.2.2020

9/2/20 6.2.2020 mail Mestský park žiadosť o stretnutie (padnutý konár) 12.2.2020 uzavreté

10/2/20 10.2.2020 podnet Okružná 12 výrub 2 tují 24.2.2020

91
Odpovedané 11.2.2020 - dreviny sú v dobrom zdravotnom stev, štíhleho rastu, obhliadkou 11.2.2020 nebolo preukázané ohrozenie majetku alebo osôb - 

s orezom alebo výrubom nesúhlasíme

Odpovedané 17.2.2020 mailom - výrub a ošetrenie v predmetnej lokalite prebehol na prelome rokov 2018/2019 v dostatočnom rozsahu. S ďalšími 

orezmi alebo výrubmi nesúhlasíme

odstránili sme zlomenú časť mladého fastigiátneho hrabu

Odpovedané 4.2.2020 mailom - smrek svojimi rozmermi neznehodnocuje bývanie - nezatieňuje, s výrubom nesúhlasíme

87 Odpovedané 11.2.2020 - smrek bude zaradený do žiadosti o výrub

Termín na 

realizáciu

Termín 

zrealizovania

ZAaRES kontaktoval 3.2.2020 mailom mesto, nakoľko strom nie je na našom pozemku, ale je naklonený nad mestské pozemky a ohrozuje súkromné 

pozemky strom odstránime

Číslo/ 

Značka
Dátum prijatia Typ Adresa Stručný popis

Stretnutie 12.2.2020 - vysvetlil sa systém starostlivosti o dreviny v MP

102 Odpovedané 3.3.2020 - víchricou poškodená tuja bola vyrúbaná 24.2.2020, druhá tuja je stabilná s jej výrubom nesúhlasíme
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11/2/20 10.2.2020 mail Stavebná žiadosť o odstránenie vypílených drevín uzavreté

12/2/20 10.2.2020 zistenie Starohorská orez krov popri ceste 27.2.2020

13/2/20 11.2.2020 telefon. Mládežnícka 47 visiaci nalomený konár 11.2.2020

14/2/20 11.2.2020 mail Hlboká dotaz, prečo sme vyrúbali strom uzavreté

15/2/20 11.2.2020 mail ČSA 22 orez lipy od 04/2020 10.7.2020

16/2/20 11.2.2020 fcb Pieninská 1-11 dotaz na nevyrúbanie stromu uzavreté

17/2/20 11.2.2020 fcb Magurská 23 info o výrub stromu uzavreté

18/2/20 11.2.2020 fcb Starohorská 48 info o výrub stromu uzavreté

19/2/20 11.2.2020 zistenie THK 1 rizikový strom uzavreté

20/2/20 11.2.2020 zistenie Limbová vyvrátený a rizikový strom 12.2.2020

Odpovedané 11.2.2020 - podaná informácia, ako môže podať podnet

drevina je v primeranom zdravotnom stave, ritikovosť sa nepreukázala

odstránené

Odpovedané 11.2.2020 - vyrúbané stromy mali právoplatné rozhodnutie, vykrivená borovica má primeraný zdravotný stav s prirodzeným habitusom, 

nebudeme súhlasiť s výrubom

Odpovedané 11.2.2020 - podaná informácia, ako môže podať podnet podala podnet - 26/2/20

Odpovedané mailom 12.2.2020 mailom - o vyrúbaní stromu rozhodla výrubová komisia na základe podnetu podaného obyvateľmi.

Odpovedané 12.2.2020 mailom - orezy drevín vykonali Slovenské elektrárne a predmetné pozemky nepatria mestu

112 Odpovedané 20.2.2020 - doteraz bola ošetrená rezom približne polovica ulice, pokračovať budeme od 04/2020
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21/2/20 12.2.2020 mail Tatranská 64 naklonený strom od 04/2020 24.4.2020

22/2/20 12.2.2020 žiadosť NĽŠ OMW orez vŕby uzavreté

23/2/20 11.2.2020 podnet Beskydská 7 výrub a orez smrekov uzavreté

24/2/20 11.2.2020 podnet Šalkovská cesta 22 orez smrekov uzavreté

25/2/20 12.2.2020 podnet Krivánska 8 výrub javora a pagaštanu od 04/2020 24.4.2020

26/2/20 12.2.2020 podnet Magurská 23 výrub ihličňanu uzavreté

27/2/20 13.2.2020 podnet Magurská 43 výrub javora uzavreté

28/2/20 14.2.2020 mail Krivánska 4 orez javorov 04/2020 3.9.2020

29/2/20 13.2.2020 podnet Tichá 35 orez smrekov 03/2020 17.3.2020

30/2/20 14.2.2020 podnet Hlboká 9 výrub brezy uzavreté

120
v podnete 12/1/19 žiadali výrub 2 briez, jedna bola schválená a podľa právoplatného rozhodnutiasa bude rúbať 02-03/2020,  na podnet 30/2/20 sme 

odpovedali 3.3.2020 - s výrubom požiadanej brezy nesúhlasíme

116 Odpovedané 3.3.2020 - drevina je v primeranom zdravotnom stave, s výrubom nesúhlasíme

Odpovedané 17.2.2020 mailom - stromy ošetríme rezom v 04/2020, dtto 25/2/20

118 Odpovedané 3.3.2020 - smreky rastúce ako ŽP v 03/2020

111 Odpovedané 20.2.2020 - smreky rastú na pozemku, ktorý nie je vo vlastníctve mesta

113
Odpovedané 20.2.2020 - dreviny boli ošetrené v minulých rokoch presvetľovacím rezom, od 04/2020 ich ošetríme zmladzovacím rezom, s výrubom 

nesúhlasíme, dtto 28/2/20

114 Odpovedané 28.2.2020 - dreviny sú v dobrom zdravotnom stave, rastú v stromoradí, s výrubom nesúhlasíme

Odpovedané 17.2.2020 - lipa je stabilná, pri miestnej obhliadke 13.2.2020 nebolo zistené narušenie povrchu pôdy vyťahovaním koreňov ani nakláňanie 

stromu. Ošetríme rezom od 01/04/2020, 20.2.2020 urgencia na riešenie, strom je podľa nich naklonený, sledujeme

117 nie je na našom pozemku, vypracujeme cenovú pouku, cenovú ponuku sme zaslali 3.3.2020, OMW zamietlo realizáciu

109 Odpovedané 20.2.2020 - smreky sú v dobrom zdravotnom stave, rastú solitérne, s orezom, ani výrubom nesúhlasíme
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31/2/20 17.2.2020 mail Part. 29.aug. Tr.SNP zlomený konár veľkého stromu 14.2.2020

32/2/20 17.2.2020 mail NĽŠ 14 - 15 orez smreka kvôli VO 05/06/2020 16.4.2020

33/2/20 17.2.2020 podnet Laskomer  par.2329/2 urgencia podnetu na výrub stromov uzavreté

34/2/20 18.2.2020 mail DI Podháj 31-41 orez stromov 19.2.2020

35/2/20 17.2.2020 mail DI Rakytovce požiadavka na starostlivosť o DI uzavreté

36/2/20 18.2.2020 podnet Bernolákova 30 výrub 2 smrekov

37/2/20 19.2.2020 mail Sásová poťahovanie kontajnerov - poškodenie uzavreté

38/2/20 20.2.2020 mail Starohorská 45 orez listnáča 05-06/2020 24.4.2020

39/2/20 18.2.2020 zistenie Ružová kopa kalamitného dreva z UMB uzavreté

40/2/20 10.2.2020 podnet THK 25-27 výrub drevín

obhliadka s mestom - ZAaRES nerieši

101 Odpovedané 20.2.2020 - 2 smreky budú zaradené do žiadosti o výrub

140
Odpovedané 5.3.2020 - 1 smrek bude zaradenýdo žiadosti o výrub, s výrubom smreka na severnej strane BD vzhľadom na dobrý zdravotný stav a nízky 

vzrast nesúhlasíme

Odpovedané 19.2.2020 mailom - kontajnery majú pogumované kolieska, ktoré komunikácie nepoškodzujú

Odpovedané 5.3.2020 - drevinu ošetríme presvetľovacím rezom v 05-06/2020

131 podnet 29/2/19 - lesy robili výruby, Odpovedané 28.2.2020 - pozemky sú v majetku mesta, ale v správe Mestských lesov- je potrebné obrátiť sa na ne

Odpovedané 21.2.2020 - už pred rokom sme reagovali, že DI je na pozemku, ktoré nepatrí mestu, ak sa DI zlegalizuje, s údržbou nebude problém

Odpísané 17.2.2020 - požiadali sme o zaslanie obrázka, alebo bližšiu špicifikáciu miesta

Odpovedané 5.3.2020 mailom - predmetnú drevinu ošetríme rezom  05-06/2020
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41/2/20 18.2.2020 podnet Tatranská 51 výrub vŕby uzavreté

42/2/20 24.2.2020 mail Chabenecká 2 výrub topoľa v konaní

43/2/20 24.2.2020 mail Starohorská 41-45 orez a výruby stromov od 04/2020 24.4.2020

44/2/20 24.2.2020 podnet Magurská 41-43 výrub javora uzavreté

45/2/20 24.2.2020 podnet Mládežnícka 29 výrub ihličňanu uzavreté

46/2/20 25.2.2020 podnet Spojová 1 výrub 2 krov a orez 11 krov+výsadba 05-06/2020 20.10.2020

47/2/20 25.2.2020 podnet Nová 1-3 orez ? Výrub? Stromov 06/2020

48/2/20 25.2.2020 podnet Slnečná 2-12 orez krov uzavreté

49/2/20 26.6.2020 mail Podháj 47-45 rizikový naklonený strom 27.2.2020

50/2/20 21.2.2020 podnet Spojová 9 orez stromov 03-04/2020 5.5.2020

157 Odpovedané 6.3.2020 - dreviny sme ošetrili v roku 2019 v dostatočnom rozsahu, s ošetrením drevín nesúhlasíme

Odpovedané 26.2.2020 - drevinu evidujeme, ešte v priebehu 9. týždňa drevinu vyrúbeme

145 Odpovedané 11.3.2020 - dreviny ošetríme presvetľovacím rezom 03-04/2020

151 Odpovedané 3.3.2020 - predmetný smrek je v primeranom zdravotnom stave, s výrubom nesúhlasíme

155
Odpovedané 18.3.2020 - forsythie ošetríme v 05-06/2020 po ich odkvitnutí, dreviny v okolí nerastú na pozemkoch mesta, plochy na výsadbu evidujeme, 

vysádzať budeme v pribehu roka 2020

158 Odpovedané 3.3.2020 - ihličnaté dreviny rezom neošetrujeme, listnaté ošetríme rezom v 06/2020, s výrubom nesúhlasíme

Odpovedané 25.2.2020 - je potrebné podať podnet na výrub, ktorý nájdu na našej stránke so súhlasom 2/3 vlastníkov bytov, požadovaný rez 

prevedieme od 04/2020, dtto 11/3/20 - budú zaradené do žiadosti

Odpovedané 25.2.2020 - je potrebné podať podnet na výrub, ktorý nájdu na našej stránke so súhlasom 2/3 vlastníkov bytov, požadovaný rez 

prevedieme od 04/2020

150 Odpovedané 3.3.2020 - predmetný javor je v primeranom zdravotnom stave, s výrubom nesúhlasíme

134 Odpovedané 3.3.2020 - vŕbu pravidelne ošetrujeme rezom na hlavu, s výrubom nesúhlasíme
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51/2/20 26.2.2020 mail Tajovský potok zlomený konár zrealizované

52/2/20 19.2.2020 podnet Beskydská 22 výrub 10 smrekov uzavreté

53/2/20 26.2.2020 mail Starohorská 14-16 doplnenie zeminy k obrubníkom 29.4.2020

54/2/20 25.2.2020 mail Tatranská 99-107 tvorba predzáhradiek uzavreté

55/2/20 27.2.2020 mail Tatranská 99-107 poškodzovanie trávnikov autami uzavreté

56/2/20 27.2.2020 mail Tulská 113 znečistenie trávnika od špakov uzavreté

57/2/20 27.2.2020 mail DI Družby ošetrenie zelene na DI 03/2020 10.3.2020

58/2/20 27.2.2020 podnet Gaštanová 5 výrub orecha 05/2020 20.10.2020

59/2/20 27.2.2020 podnet Beskydská 20 výrub borovice 1.12.2020

60/2/20 27.2.2020 podnet Gerlachovská 12 orez 2 vŕb a 2 briez 04-05/2020 16.4.2020

162 Odpobedané 18.3.2020 - dreviny ošetríme rezom v 04-05/2020

Odpovedané 28.2.2020 - na miestnej obhliadke pracovníkom ZAaRESu 27.2.2020 sa zistilo, že ošetrenie prevedené v 2018 a 2019 je dostatočné. 

Vyčnievajúce pníky odstránime podľa dohody,  pníkyodstránené

160
Odpovedané 6.3.2020 - drevina bude ošetrená zmladzovacím rezom v 05/2020, bude ponechaný 1 terminálny konár - s výrubom nesúhlasíme, mailom z 

20.4.2020 bolo potvrdené, že drevina je zahrnutá do harmonogramu ošetrenia

161 Odpovedané 6.3.2020 - drevina-borovica, bude zaradená do žiadosti o výrub

Odpovedané 5.3.2020 - ak chce niekto riešiť záhradnícku úpravu na plochách, ktoré patria BB, je potrebné podať podnet s nákresom, po posúdení budú 

stanovené podmienky, za akých sa úprava dá, alebo nedá realizovať

Odpovedané 5.3.2020 - je potrebné obrátiť sa na mestskú políciu, my vieme plochu vyplanírovať a vysiať, poškodzovaniu zabrániť nevieme

odpovedalo mesto, nám dali len na vedomie

Poslané na Lesy SR, zatiaľ neodpovedali

165
Odpovedané 11.3.2020 - dreviny sú v primeranom zdravotnom stave, pri miestnej obhliadke 3.3.2020 nebolo preukázané presychanie konárov, s 

výrubom nesúhlasíme

Odpovedané 5.3.2020 - v malom množstve sa dá zemina doplniť, momentálne neviem posúdiť, akým objemom zeminy disponujeme, odporúčame 

kontaktovať nás počas suchšieho obdobia jari
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61/2/20 28.2.2020 podnet Tatranská 99 povolenie položiť svahové tvárnice uzavreté

62/2/20 28.2.2020 podnet Jilemnického 9 orez 2 krov 10/2020 12.1.2021

63/2/20 28.2.2020 podnet Javornícka 47 výrub smreka uzavreté

64/2/20 28.2.2020 zistenie Jelšový hájik 2 rizikové stromy 6.3.2020

65/2/20 28.2.2020 zistenie Mestský park - posilka rizikový strom v areáli cvičebnej plochy 20.8.2020

66/2/20 28.2.2020 zistenie Tulská 31 rizikový strom v konaní 15.1.2021

67/2/20 28.2.2020 podnet Intrenátna 35 orez konárov stromov uzavreté

68/2/20 28.2.2020 podnet Javornícka 31,27 výrub 2 smrekov 06-07/2020 17.3.2020

69/2/20 26.2.2020 fcb Tatranská pri ZŠ vyvrátený smrek 2.3.2020

Drevina je zaradená do žiadosti o výrub

169 Odpovedané 18.3.2020 - ošetrenie a výrub drevín v roku 2019 bolo zrealizované v dostatočnom rozsahu, s výrubom nesúhlasíme

171
Odpovedané 6.3.2020 - dreviny budú ošetrené zmladzovacím rezom odstránený 1 kmeň z dvojkmeňa na 27  a konáre smreka na 31 - s výrubom 

nesúhlasíme

168 Odpovedané 6.3.2020 - drevina je v dobrom zdravotnom stave, s výrubom nesúhlasíme

vyrúbané

strom je suchý, bude sa realizovať jeho výrub

166 Odpovedané 19.3.2020 - povolené, za určených podmienok

167
Odpovedané 18.3.2020 - kry ošetríme zmladzovacím rezom v 04/2020, 27.4.2020 napísaný mail, že ošetrenie sme nestihli pre koronavírus zrealizovať a 

presúvame ho na jeseň 2020 


