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1/6/20 1.6.2020 mail Družby 5 padnutý mladý strom uzavreté

2/6/20 1.6.2020 mail Haškova 32 dotaz na výrub stromu uzavreté

3/6/20 1.6.2020 mail Jilemnického zlomený strom 5.6.2020

4/6/20 1.6.2020 mail Podháj nedohrabaný trávnik 9.7.2020

5/6/20 1.6.2020 mail Tulská 13 orez zlatého dažďa 10.7.2020 17.8.2020

6/6/20 1.6.2020 fcb Okružná 3 kopy po brigáde občanov 21.7.2020

7/6/20 2.6.2020 podnet ZŠ Tr. SNP 20 orez vrcholcov stromov uzavreté

8/6/20 2.6.2020 mail Gorkého 61 zasahujúca zeleň do chodníka 5.6.2020

9/6/20 2.6.2020 mail Jilemnického 33-35 visiaci zlomený konár 5.6.2020

10/6/20 3.6.2020 odkaz Cesta k nemocnici zarastená DZ 5.6.2020

Odpovedané 22.6.2020 - ošetrenie krov zrealizujeme v 28. týždni 2020

Odpovedané 21.6.2020 - ošetrenie bolo zrelizované

Termín na 

realizáciu

Termín 

zrealizovania

dtto 20/5/20, Odpovedané mailom 3.6.2020 - predmetná zeleň nie je majetkom mesta, ani v správe ZAaRES-u.

Žiadateľ bol telefonicky informovaný, že drevina je zaradená do žiadosti na výrub

Číslo/ 

Značka
Dátum prijatia Typ Adresa Stručný popis

303
Odpovedané 17.6.2020 - dreviny sú v dobrom zdravotnom stave, zrezanie vrcholcov ihličnatých drevín je klasifikované ako ťažké poškodenie stromov, 

prerastenosť cez strechu budovy nie je dôvod na výrub
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11/6/20 3.6.2020 odkaz Ďumbierska zarastená DZ 5.6.2020

12/6/20 3.6.2020 fcb Ružová pokosenie ihriska na Ružovej 6.7.2020

13/6/20 4.6.2020 mail MŠ Buková orez krov 9.6.2020

14/6/20 4.6.2020 mail Skuteckého zarastená DZ 5.6.2020

15/6/20 5.6.2020 mail Tulská 7 kosenie okolo štrkového chodníka uzavreté

16/6/20 5.6.2020 mail Radvanská,Bernolákova dotaz na kosenie svahu uzavreté

17/6/20 8.6.2020 podnet Moskovská 21 výrub 2 jarabín v konaní

18/6/20 9.6.2020 mail Kalinčiakova dotaz na kosenie 29.6.2020

19/6/20 9.6.2020 mail Družby 1 odstránenie zlomeného kríka šípky 21.7.2020

20/6/20 9.6.2020 podnet kpt. Jaroša 6 výrub listnatých stromov uzavreté

Odpovedané 29.7.2020 - podľa nového manažmentu kosenia boli na rôznych miestachvyčlenené plochy s intenzitou kosenia 1-2x ročne. Takáto plocha je 

aj na svahu za Kalinčiakovou ulicou. Okolie bytových domov bude kosené v štandardnom režime 3-4 kosby za rok. Bližšie informácie o manažmente 

kosenia sú uverejnené na stránke www.zaaresbb.sk

320
Odpovedané 16.7.2020 - dreviny sú v primeranom zdravotnom stave, rastúce v prudšom svahu. Pozemok, na ktorom rastú nie je vo vlastníctve mesta, 

ani v správe ZAaRES. Je potrebné si podať žiadosť na výrub na klientske centrum MÚ BB

Odpovedané mailom 5.6.2020 - ak chodník nemá ohraničenie od trávnika, je svojim spôsobom nelegálny,nie je v našich silách zabrániť odlietavaniu 

kameňov spod kosačky. Pri kosení a pohybe ľudí kosci znižujú otáčky motorovej kosy, alebo nekosia, kým chodec prejde.Poškodenie riešime ako poistnú 

udalosť

Odpovedané 29.7.2020 - podľa nového manažmentu kosenia boli na rôznych miestachvyčlenené plochy s intenzitou kosenia 1-2x ročne. Takáto plocha je 

aj na svahu za Kalinčiakovou ulicou. Okolie bytových domov bude kosené v štandardnom režime 3-4 kosby za rok. Bližšie informácie o manažmente 

kosenia sú uverejnené na stránke www.zaaresbb.sk

313 Odpovedané 8.7.2020 - dreviny sú v zhoršenom zdravotnom stave a budú zaradené do žiadosti o výrub
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21/6/20 8.6.2020 mail Družby dotaz na kosby uzavreté

22/6/20 7.6.2020 odkaz Rudohorská-Sitnianska suchý strom 23.6.2020

23/6/20 10.6.2020 odkaz Kremnička orezať konáre 10.7.2020

24/6/20 12.6.2020 podnet Tr. SNP 34-38 výrub 2 ihličnatých a 1 listnatého stromu uzavreté

25/6/20 12.6.2020 mail Tr. SNP 30-32 orez alebo výrub vŕby 18.6.2020

26/6/20 16.6.2020 mail Krivánska 3,11 sťažnosť na spôsob kosenia uzavreté

27/6/20 16.6.2020 mail Cintorín Sásová orez živého plota 19.6.2020

28/6/20 16.6.2020 mail Severná 19 odvoz konárov a lístia pohrabaného občanmi 8.7.2020

29/6/20 16.6.2020 mail DI Šalková orez  konárov vŕby na podchod a ŽP 19.6.2020

30/6/20 16.6.2020 mail Golianova vyriešenie starého pieskoviska 25.6.2020

Odpovedané 23.6.2020 - požiadavku sme preposlali na mestský úrad, ale kopu zoberieme, lebo ku kope prídeme skôr

326 Odpovedané 8.7.2020 - predmetné dreviny sú v dobrom zdravotnom stale, plnia svoju hygienickú a estetickú funkciu, s výrubom nesúhlasíme

Odpovedané 29.7.2020 - pri kosení sa často stáva, že povrch je mazľavý.Pri takejto kosbe sa naruší vrchný 1 cm povrchu. Korene tráv sú v hĺbke 3-8cm, 

pri kosení za mokra je síce dojem "rozrytej lúky", ale koreňovému systému tráv sa nič nestane. V priebehu následnej kosby poškodenie trávnika nebude 

poznať

Odpovedané 8.9.2020 - v tomto roku sme začali s intenzívnejšou kosbou detských ihrísk mimo harmonogramu kosenia ulíc. Po skončení sezóny projekt 

vyhodnotíme a skúsime vypracovať plán zlepšenia takýchto kosieb.Kosenie by malo byť realizované 5-6 x za rok.
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31/6/20 17.6.2020 podnet Mládežnícka výrub borovice, orez konárov, výsadba 09/2020 4.12.2020

32/6/20 17.6.2020 podnet Javornícka 53 orez smrekov a tují 15.7.2020 20.7.2020

33/6/20 17.6.2020 podnet Tulská 49 výrub 3 borovíc v konaní

34/6/20 19.6.2020 mail Švermova 1-17 orez krov a konárov stromov 31.7.2020 3.9.2020

35/6/20 22.6.2020 mail Zvolenska cesta orez krov od BMW po Autonova uzavreté

36/6/20 22.6.2020 mail Poľná 1-17 kosenie - rozšírená psiarka 3.7.2020

37/6/20 23.6.2020 mail MŠ Šalgotarjánska pokosenie škôlky 30.6.2020

38/6/20 23.6.2020 mail Sládkovičova 74-76 orez konárov briez 30.6.2020

39/6/20 23.6.2020 mail Tulská 31 dotaz na výrub jedle uzavreté

40/6/20 24.6.2020 mail Severná sťažnosť na spôsob kosenia uzavreté

Odpovedané 23.6.2020 - jedľa je zaradená do žiadosti o výrub, obhliadka sa kvôli koronavírusu presunula z jari na leto 2020

Odpovedané 29.7.2020 - podľa nového manažmentu kosenia boli na rôznych miestachvyčlenené plochy s intenzitou kosenia 1-2x ročne. Takáto plocha je 

aj na svahu za Kalinčiakovou ulicou. Okolie bytových domov bude kosené v štandardnom režime 3-4 kosby za rok. Bližšie informácie o manažmente 

kosenia sú uverejnené na stránke www.zaaresbb.sk

žiadateľ nám po zrealizuvaní mailom z 1. 7. 2020 poďakoval za zrealizovanie

331 Odpovedané 16.7.2020 - dreviny budú zaradené do žiadosti o výrub

Odpovedané 17.7.2020 mailom - ošetrenie krov zrealizujeme do 31.7.2020, dtto podnet 32/8/20, 43/8/20

Odpovedané 29.7.2020 - predmetné plochy nie sú majetkom Mesta BB a ani v správe ZAaRES. Podnet musíte adresovať na Mestský úrad, odd. Údržby 

verejných prienstranstiev.

334
Odpovedané 5.8.2020 - predmetná borovica je v primeranom zdravotnom stave, s jej výrubom nesúhlasíme, suché konáre na ostatných stromoch 

ošetríme rezom v 09/2020, v časti detského ihriska sa realizovala prebierka drevín a rezy za účelom zlepšenia zdrav. stavu ostatných drevín 

333 Odpovedané 1.7.2020 - dreviny budú ošetrené rezom v prvej dekáde júla 2020
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41/6/20 24.6.2020 mail Srnková-Šalková spadnutý strom na cyklotrase 24.6.2020

42/6/20 24.6.2020 mail Partizánska cesta 37-39 orez krov, vysadenie nových 1.7.2020

43/6/20 22.6.2020 mail J.M.Hurbana-J.Kráľa orez konárov stromu - neprehľadná križov. 18.9.2020 17.9.2020

44/6/20 24.6.2020 mail Komenského pri ÚVT visiaci zlomený konár uzavreté

45/6/20 24.6.2020 mail THK ÚPV SR odstránenie odlomených zachytených konárov vŕby uzavreté

46/6/20 24.6.2020 mail Kalinčiakova kosenie na Kalinčiakovej 29.6.2020

47/6/20 25.6.2020 mail Nám. SNP zarastené ostrovčeky stromov 29.6.2020

48/6/20 26.6.2020 mail Rudohorská stred prehodnotenie porastu pri priechode uzavreté

49/6/20 29.6.2020 mail MŠ Jakub pokosenie škôlky 30.6.2020

50/6/20 29.6.2020 mail Golianova zabránenie parkovaniu nádobami, skalami 31.8.2020

Odpovedané 29.7.2020 - stropmoradie bolo vysadené tak, aby bol bezpečný prechod po prechode pre chodcov, vplyvom rezu v minulých rokoch dreviny 

hynú. V zmysle plánovaných výsadieb na jeseň 2020, až jar 2021 by mali byť vymenené za dreviny, ktoré budú naštepené vo výške 2,2 m, čiže konáre 

budú rásť až od výšky 220 cm

 Odpovedané 29.7.2020 - na úpravu poškodeného trávnika je potrebné suché počasie, aby sa dal povrch uvalcovať. Úpravu zrealizujeme v druhej 

polovici augusta 2020

konár bol odstránený

Odpovedané 8.9.2020 - ošetrenie živých plotov a nízkych konárov v Mestskom parku budeme realizovať v 37-38.týždni 2020

Predmetná drevina nerastie na pozemku vo vlastníctve Mesta BB

dtto 60/6/20
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51/6/20 29.6.2020 mail Hronské predmestie dotaz na opätovnú kosbu lokality 17.7.2020

52/6/20 29.6.2020 mail Sládkovičova orez ŽP oproti Zdrav.univerzite pre Coopom 10.7.2020

53/6/20 30.6.2020 mail Cesta k Smrečine 7 spadnutý strom uzavreté

54/6/20 30.6.2020 mail Tr. SNP 77 pokosenie DI 16.7.2020

55/6/20 30.6.2020 podnet Cintorín Sásová orez konárov líp na cintoríne 31.3.2020 27.8.2020

56/6/20 30.6.2020 podnet Tatranská 68 výrub ihličňanov v konaní

57/6/20 30.6.2020 mail park v Radvani žiadosť o pokosnie parku v Radvani 28. týždeň 10.7.2020

58/6/20 22.6.2020 odkaz Rudohorská stromy zakrývajúce výhľad chodcom uzavreté

59/6/20 23.6.2020 fcb Krivánska 13 zlomený strom 24.6.2020

60/6/20 24.6.2020 fcb Srnková-Šalková spadnutý strom na cyklotrase 24.6.2020

dtto 41/6/20

Odpovedané 2.7.2020 mailom - kosbu plánujeme v 28. týždni 2020

Odpovedané 10.7.2020 - vodiči idúci po vozovke musia dodržiavať všetky rýchlostné a bezpečnostné zásady, musia sa sústrediť na cestu a jej okolie. 

Predmetné stromy sa neorezávajú, rezom dochádza k ich odumieraniu. Pracujeme na tom, aby sa v zmysle zákona vymenili za doprave prospešné 

dreviny.

356 Odpovedané 16.7.2020 - lipy v cintoríne na Sásovskej ceste budú ošetrené presvetľovacím rezom v 3/3 júla 2020

355 Odpovedané 16.7.2020 - smrek - 1 ks bude zaradený do žiadosti o výrub, s výrubom stromov v blízkosti chodníka nesúhlasíme

pozemky nie sú v majetku mesta
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61/6/20 29.6.2020 odkaz Severná 2 vyvrátené stromy realizuje sa 26.11.2020

62/6/20 30.6.2020 odkaz Ľ. Ondrejova žiadosť na pokosenie pri pamätníku 8.7.2020

Odpovedané 10.7.2020 - predmetné stromy sú zarastené a zakliesnené vo svahu. Vzhľadom na rast trávy a vývoj kosieb sa predmetným stromom 

budeme venovať v priebehu 09-10/2020. Od 21. 9.2020 prebieha inventarizácia porastov medzi Bakossovou a Severnou ulicou s hodnotením 

zdravotného stavu drevín. Suché a poškodené dreviny budú v zmysle zákona o ochrane prírody a krajiny vyrúbané v priebehu výrubového obdobia 

2020/2021, dtto 33/3/20


