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1/5/20 4.5.2020 podnet Internátna 37-47 ošetrenie drevín 30.6.2020 2.10.2020

2/5/20 4.5.2020 podnet Sásovská cesta 2 orez 2 líp 30.6.2020 3.7.2020

3/5/20 4.5.2020 mail Zvolenská cesta 6 vysoká tráva, výskyt kliešťov 11-15.5.2020

4/5/20 4.5.2020 mail Limbová zlomený strom, osadenie kameňov za park 10.7.2020

5/5/20 4.5.2020 mail MŠ Senica posúdenie stavu stromov uzavreté

6/5/20 7.5.2020 mail Mládežnícka 2 vypílenie suchého stromu, orez ostatných uzavreté

7/5/20 7.5.2020 mail M. Rázusa 25 orez čerešne 05/2020 20.5.2020

8/5/20 12.5.2020 mail Oremburská 9 orez kra 28.5.2020 1.7.2020

9/5/20 14.5.2020 mail Mládežnícka 21-25 orez stromov 06/2020 25.5.2020

Odpovedané 12.5.2020 mailom - niektoré stromy rašia neskoro, momentálne nie je možné posúdiť, či je drevina suchá, alebo nie. V prípade ošetrenia 

alebo výrubu stromu je potrebné podať "podnet na výrub, alebo ošetrenie dreviny", ktorý je na našej stránke - drevina nie je dostatočne suchá, aby sa 

mohla v súlade so zákonom vyrúbať

Odpovedané 12.5.2020 mailom - čerešne sa budú na M. Rázusa ošetrovať rezom v priebehu 20 - 21. týždňa 2020

Odpovedané 18.5.2020 - ker znížime a skrátime do 28.5.2020

Odpovedané 18.5.2020 mailom - kosba bola zrealizovaná v 20. týždni

zlomený strom bol odstránený 5.5.2020

Odpovedané 18.5.2020 mailom - všetky dreviny boli ošetrené rezom v dostatočnom rozsahu v roku 2019 - s ďalším orezom nesúhlasíme, reakcia na 

odpoveď 18.5.2020 - požadujú prehodnotiť stromy a "vyrezať", ktoré sú "nahusto" blízko seba zasadené - na reakciu odpovedané 22.5.2020 - ošetrenei 

drevín bolo dostatočné , s výrubom stromov nesúhlasíme

Termín na 

realizáciu

Termín 

zrealizovania

271 Odpovedané 4.6.2020 - dreviny ošetríme presvetľovacím rezom v druhej polovici júna 2020

272 Odpovedané 4.6.2020 - lipy ošetríme rezom v druhej polovici júna

Číslo/ 

Značka
Dátum prijatia Typ Adresa Stručný popis

Odpovedané 15.5.2020 - ošetrenie drevín zaradíme do harmonogramu orezov - 06/2020
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9/5/20 14.5.2020 mail Viestova 7A, 7B orez líp uzavreté

10/5/20 14.5.2020 fcb THK cyklotrasa vyčistenie cyklotrasy uzavreté

11/5/20 15.5.2020 mail RKC č. 186 odstránenie krov 14.8.2020 15.10.2020

12/5/20 19.5.2020 mail MŠ Jakubská cesta 77 pokosenie areálu MŠ 25.5.2020

13/5/20 19.5.2020 mail Internátna 13 svojvoľné navozenie zeminy uzavreté

14/5/20 18.5.2020 mail Tulská 32 orez vŕby 03-04/2021 17.3.2021

15/5/20 18.5.2020 mail Hronské predmestie pokosenie 21.týždeň 26.5.2020

16/5/20 19.5.2020 podnet ul. 9. mája 23 výrub 3 stromov, krov, zmenšenie záhonu uzavreté

17/5/20 19.5.2020 podnet Internátna 32 odstránenie pňa po našom výrube 30.6.2020 2.12.2020

18/5/20 20.5.2020 podnet Cintorínska 1 výrub suchého orecha 3.7.2020 7.8.2020

287 Odpovedané 17.6.2020 - peň odstránime v druhej polovici júna 2020

291 Odpovedané 17.6.2020 - suchý orech vyrúbeme do 3.7.2020

Odpovedané 18.5.2020 - kosby sa začnú v priebehu 21. týždňa 2020

282

Odpovedané 17.6.2020 - ihličnaté stromy majú zhoršený zdravotný stav, ale nie natoľko, aby sa dali legálne vyrúbať. Ak by sa ibišteky odstránili, na ich 

mieste by sa vysial iba trávnik, na starostlivosť o kvetinové záhony v okolí bytových domov nemáme kapacity, žiadateľ odpoveďou súhlasí s vysiatím 

trávnikov

Odpovedané 15.7.2020 - ker (Cornus sp.) orežeme do 14.8.2020

Odpovedané 21.5.2020 mailom - požiadali sme o telefon. kontakt, telefonicky sme sa dohodli, že po obhliadke dohodneme termín

Odpovedané mailom 22.5.2020 - uloženie zeminy občan z vedľajšieho vchodu odkomunikoval so ZAaRES-om, stanovili sme podmienky za ktorých a do 

akého termínu tam môže zeminu skladovať

Odpovedané 15.5.2020 - o predmetné plochy sa stará firma NIGOL

Odpovedané 22.5.2020 - rezy na vŕbach sa uskutočňujú v skorom jarnom období, v´bu ošetríme rezom na jar 2021

Odpovedané 15.5.2020 - dreviny na Viestovej ulici boli v posledných rokoch ošetrené v dostatočnom rozsahu, nateraz s ošetrením nesúhlasíme
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19/5/20 22.5.2020 mail ul. 9. mája 64 výrub jarabiny 30.6.2020 7.9.2020

20/5/20 25.5.2020 mail Družby 5 zlomené koly stromov uzavreté

21/5/20 25.5.2020 podnet Tatranská 33-39 výrub alebo orez tují do 3.7.2020 2.7.2020

22/5/20 25.5.2020 mail Oremburská 1-5 zlomené stromy 11.6.2020

23/5/20 25.5.2020 mail Tatranská postúpiť komunikáciu uzavreté

24/5/20 26.5.2020 mail Bernolákova 29-31 odstránenie koreňov 31.8.2020 27.7.2020

25/5/20 27.5.2020 mail RKC hrob č. 291 orez konárov stromov 15.6.2020 5.6.2020

26/5/20 29.5.2020 mail Hviezdoslavova 14 zarastená DZ 5.6.2020

27/5/20 29.5.2020 mail ZŠ Bakossova dotaz na nevyrúbaný strom uzavreté

28/5/20 27.5.2020 mail MŠ Tulská orez suchých konárov 28.7.2020

29/5/20 21.5.2020 odkaz Javorová orez krov 11.7.2020

Odpovedané 21.6.2020 - predmetné plochy nemá ZAaRES v správe, požadovaný strom bol vyrúbaný vo výrubovom období 2019/2020

podnety 21/2/20, 24/4/20, komunikácia bola postúpená

Odpovedané 30.7.2020 - korene (po zdevastovaní kríkov občanmi) odstránime do konca augusta 2020

Odpovedané na krematórium 2.6.2020 - stromy orežeme do 15.júna 2020

dtto 1/6/20, Odpovedané mailom 3.6.2020 - predmetná zeleň nie je majetkom mesta, ani v správe ZAaRES-u.

295 Odpovedané 17.6.2020 - dreviny ošetríme rezom v 26-27. týždni 2020

Odpovedané mailom 10.6.2020 - drevinu možno vyrúbať ako ohrozujúcu, odstránime ju do konca júna


