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1/3/20 2.3.2020 mail Hviezdoslavova 47 orez stromu 05-06/2020 7.4.2020

2/3/20 2.3.2020 podnet Javornícka 47 výrub smreka uzavreté

3/3/20 2.3.2020 podnet Čerešňová 8,Kremnič výrub alebo orez tují a smreka 04-05/2020 16.7.2020

4/3/20 3.3.2020 podnet Sládkovičova 50 výrub smreka uzavreté

5/3/20 4.3.2020 podnet Chabenecká 2 výrub topoľa v konaní

6/3/20 4.3.2020 podnet Starohoská 20 a 24 výrub brezy a smreka v konaní

7/3/20 5.3.2020 podnet Sládkovičova 11 C3354/622 výrub jaseňa 04-05/2020 6.5.2020

8/3/20 5.3.2020 mail roh Gorkého,Nešpor. rizikový strom 05/2020 23.4.2020

9/3/20 9.3.2020 fcb THK 36,37 pripomenutie dosadby 06-07/2020 15.9.2020

10/3/20 6.3.2020 podnet Sitnianska25-33 orez stromov 04-06/2020 30.3.2020

Odpovedané 18.3.2020 - dreviny budú zaradené do žiadosti o výrub, dtto 42/2/20, 11/3/20

193 Odpovedané 18.3.2020 - dreviny sú v primeranom zdravotnom stave, presvetľovacie rezy budeme realizovať od 04/2020, s výrubom nesúhlasíme 

Termín na 

realizáciu

Termín 

zrealizovania

Odpovedaná mailom 5.3.2020 - drevínu ošetríme rezom v období 05-06/2020

172 Odpovedané 18.3.2020 - smrek je v dobrom zdravotnom stave, s výrubom nesúhlasíme

Číslo/ 

Značka
Dátum prijatia Typ Adresa Stručný popis

185 Odpovedané 18.3.2020 - smrek bude zaradený do žiadosti o výrub, s výrubom brezy nesúhlasíme

187 Odpovedané 19.3.2020 - suché konáre (poškodenie päty stromu pri výstavbe chodníka) pdstránime po 04/2020, s výrubom nesúhlasíme

Odpovedané mailom 5.3.2020 - slivka vykazuje známky (80%)úhynu, budeme to vedieť až po narašení listov.Ak bude drevina úplne suchá, vyrúbeme ju

174 Odpovedané 19.3.2020 - suchú čerešňu odstránime v 04/2020, cyprušteky znížime pod úroveň IS, s výrubom nesúhlasíme, dtto 1/7/20

178
Odpovedané 18.3.2020 - drevina je v dobrom zdravotnom stave, na obhliadke 16.3.2020 nebolo preukázané enormné tienenie, s výrubom nesúhlasíme, 

29/3/20 - nesúhlas so zamietnutím, odpovedané v 29/3/20 1.4.2020 mailom - trváme na stanovisku, žiadosť si môže dať sama

184
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11/3/20 6.3.2020 podnet Chabenecká 11 výrub topoľa v konaní

12/3/20 9.3.2020 podnet Ľupčianska 1 výrub topoľa uzavreté

13/3/20 9.3.2020 mail Nám. Slobody VÚB orez hrabov zasahujúcich do chodníka od 04/2020 20.8.2020

14/3/20 10.3.2020 mail Šoltésova ulica oznámenie o začatí orezov pri škol.ihr uzavreté

15/3/20 10.3.2020 mail Magurská 21 výrub smreka - dotaz uzavreté

16/3/20 12.3.2020 mail Zelená 13-15 (SHMU) zlomený konár na čerešni 31.3.2020 31.3.2020

17/3/20 11.3.2020 podnet THK 4 orez jaseňov uzavreté

18/3/20 12.3.2020 podnet Slnečná 46 výrub 2 smrekov uzavreté

19/3/20 16.3.2020 mail Hlboká 20 dotaz na postup pri vyrúbaní po povolení 27.3.2020

20/3/20 16.3.2020 mail Povstalecká umiestnenie kameňov 16.4.2020

21/3/20 17.3.2020 mail Slnečná orez stromu uzavreté

Odpovedané 18.3. 2020 mailom - je potrebné vyplniť a poslať podnet s presnou lokalizáciou garáže

203 Odpovedané 19.3.2020 - dreviny sú v dobrom zdravotnom stave, rastú v zápoji v dostatočnej vzdialenosti od BD, s výrubom nesúhlasíme

Odpovedané 25.3.2020 mailom - ak bude mať právoplatné výrubové rozhodnutie, na základe objednávky vieme vyrúbať do 31.3.2020, poslala 

objednávku, vyrúbané 27.3.2020

Odpovedané 17.1.2020 mailom - komisia neodporučila smrek na žiadosť na výrub, je v primeranom zdravotnom stave, nerastie v zápoji

Odpovedané 25.3.2020 mailom - polom čerešní odstránime do 31.3.2020

202 Odpovedané 19.3.2020 - dreviny sú v dobrom zdravotnom stave, rastú v zápoji v dostatočnej vzdialenosti od BD, s výrubom ani orezom nesúhlasíme

194 Odpovedané 18.3.2020 - drevina je v primeranom zdravotnom stave, s výrubom nesúhlasíme

ddto podnet 33/11/19

192 Odpovedané 18.3.2020 - dreviny budú zaradené do žiadosti o výrub, dtto 42/2/20, 5/3/20
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23/3/20 19.3.2020 mail Hušták likvidácia kopy konárov 20.3.2020

24/3/20 23.3.2020 mail M. Rázusa 7 orez čerešne 05/2020 25.6.2020

25/3/20 10.3.2020 mail Tr. SNP 2-6 orez stromov a odstr.suchých konárov 04/2020 6.4.2020

26/3/20 27.3.2020 mail THK 22-24 odvoz odpadu a odstránenie malinčia 05-06/2020 uzavreté

27/3/20 30.3.2020 mail Slnečné stráne nespokojnosť s ošetrením drevín termín 15.4.2020

28/3/20 31.3.2020 mail Zelená 13 nespokojnosť s vykonaním orezov uzavreté

29/3/20 30.3.2020 mail Sládkovičova 50 nesúhlas so zamietavým stanoviskom uzavreté

30/3/20 30.3.2020 podnet Magurská 41,43 výrub javora uzavreté

31/3/20 30.3.2020 podnet Laskomer 2329/2 výruby smrekov uzavreté

32/3/20 30.3.2020 podnet ul. kpt. Jaroša výrub, alebo radikálny orez líp uzavreté

219
Odpovedané na MsÚ 14.4.2020 - žiadateľke bolo poslané stanovisko 28.2.2020 (podnet 33/2/20, 29/2/19), dreviny rastú mimo zastavaného územia 

obce, sú vo vlastníctve mesta, ale v správe Mestských lesov definované ako lesný pozemok 

217
Odpovedané 14.4.2020 - lipy rastú na pozemku, ktorý nie je vo vlastníctve mesta, lipy sú v dobrom zdravotnom stave, dôvody na výrub nie sú 

opodstatnené

k podnetu 16/3/20 - odpovedané 1.4.2020 mailom - 2 čerešne sme vyrúbali z bezpečnostných dôvodov

dtto podnmet 4/3/20 - odpovedané maiolom 1.4.2020 - trváme na zamietavom stanovisku, žiadosť si môže podať sama

218 Odpovedané 14.4.2020 - javor bude zaradený do žiadosti o výrub, vo výrubovom konaní neschválené mestom

Odpovedané 25.3.2020 mailom - v 04/2020 máme v danej lokalite naplánované orezy vŕb, popri tom skontrolujeme

Odpovedané 1.4.2020 mailom - po ošetrení drevín rezom v dostatočnom rozsahu sme odviezli všetok vzniknutý odpad.Odpad, ktorý urobili občania si 

musia sami zlikvidovať. Suché dreviny sa v lokalite nenachádzajú. Malinčie môžeme chemicky odstrániť. 

Odpovedané 1.4.2020 mailom - použitie traktora bolo prvou fázou, v druhej fáze sa dreviny budú zarovnávať ručným náradím, vzhľadom na epidémiu 

však nevieme dať termín.

Odpovedané 17.4. 2020 mailom - rezy okrasných čerešní sa robia po ich odkvitnutí v 05/2020
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33/3/20 30.3.2020 podnet Severná - horička výrub stromov a ošetrenie porastu realizuje sa

34/3/20 17.3.2020 žiadosť Malachov 422 štekajúci pes uzavreté

Vyjadrenie majiteľa psa, 26.3.2020 - doložil vyjadrenie susedov, že pes im neprekáža

223

telefonický kontakt prebehol 31.3.2020, kde sa dohodol ďalší postup - písomná odpoveď pôjde, písomne odpovedané 28.4.2020 - v 05-06/2020 po 

narašení listov prevedieme inventarizáciu porastu, odumreté jedince odstránime, poškodené ošetríme a na prehusťujúce podáme žiadosť o výrub, dtto 

61/6/20


