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1/7/20 1.7.2020 mail Čerešňová 8 dotaz, kedy zrealizujeme orez 16.7.2020

2/7/20 2.7.2020 mail Oremburská dotaz na kosenie bikrosovej dráhy 32. týždeň 12.8.2020

3/7/20 2.7.2020 mail Radvaň ponechané zvyšky kosiaceho lanka uzavreté

4/7/20 1.7.2020 mail MŠ 9. mája 26 orez syríng 30.7.2020

5/7/20 2.7.2020 mail ul. 29.augusta 9-11 polámané konáre topoľa 31.8.2020 18.8.2020

6/7/20 2.7.2020 mail ul. 29.augusta 13 orez topoľa 15.8.2020 18.8.2020

7/7/20 5.7.2020 odkaz Park pod pamätníkom kosením poškodené kmene stromov uzavreté

8/7/20 6.7.2020 mail Tatranská 70 orez konára kvôli parkovaniu 30.7.2020

9/7/20 6.7.2020 podnet Na Uhlisku 16-18 žiadosť na pravidelné orezávanie stromov 15.9.2020 15.9.2020

10/7/20 6.7.2020 mail Severná odvoz konárov a lístia pohrabaného občanmi 8.7.2020

Odpovedané 10.7.2020 - pred každým kosením upozorňujeme koscov na opatrné kosenie okolo stromov, krov, áut. Predmetné stromy sme ošetrili 

"Dendrosanom" stromovým balzamom. Na stromy budeme osádzať ochranu proti poškodeniu kosením, dtto 13/7/20, 16/7/20

Odpovedané 25.7.2020 - dreviny okolo dopravných značiek budú orezávané v 31. týždni 2020

Odpovedané 2.7.2020 - Zamestnancov pravidelne upozorňujeme na neporiadok po kosbe

Odpovedané 2.7.2020 - konáre boli odstránené 2.7.2020, predmetný strom nespĺňa podmienky "ohrozujúcej dreviny. Ošetríme ju rezom v priebehu 

augusta 2020

Termín na 

realizáciu

Termín 

zrealizovania

dtto podnet 3/3/20

Odpovedané 2.7.2020 - Oremburská ulica sa kosila v 25. týždni, zvyšné extenzívne plochy sa v zmysle nového manažmentu kosenia budú kosiť v 

32.týždni

Číslo/ 

Značka
Dátum prijatia Typ Adresa Stručný popis

362
Odpovedané 6.8.2020 - v okolí BD sa nachádzajú dreviny, ktoré sa bežne rezom neupravujú, odstraňujú sa len suché a choré konáre, dreviny plánujeme 

ošetriť do 15. septembra 2020

dtto 28/6/20
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11/7/20 6.7.2020 mail Švermova 19 orez krov pri výjazde z BD - urgencia 9.7.2020

12/7/20 7.7.2020 mail MŠ Šalgotrajánska zmes požiadaviek 31.8.2020 4.8.2020

13/7/20 7.7.2020 odkaz Skuteckého kosením poškodené kmene stromov uzavreté

14/7/20 7.7.2020 odkaz Švermova stažnosť na kosenie uzavreté

15/7/20 9.7.2020 mail Mládežnícka 22 sťažnosť na umiestnenie TOI uzavreté

16/7/20 9.7.2020 mail poškodenie stromov pri kosení uzavreté

17/7/20 10.7.2020 mail Tulská 115 orez konárov 6.8.2020

18/7/20 12.7.2020 mail Švermova 31 suché stromy v svahu za garážami uzavreté

19/7/20 12.7.2020 odkaz Bakossova suché stromy poškodené pri kosení uzavreté

20/7/20 12.7.2020 odkaz THK cyklistický chodník popadané konáre uzavreté

21/7/20 13.7.2020 mail Mládežnícka 17 orez konárov orecha a čerešne uzavreté

Odpovedané 15.7.2020 - predmetné stromy sme v posledných 3 rokoch 3x orezávali, sú ošetrené dostatočne. Ak žiadateľ chce stromy rúbať, musí si 

podať "podnet na výrub dreviny" zo stránky www.zaaresbb.sk

Odpovedané 15.7.2020 - predmetné dreviny sú v majetku a správe AŠK Dukla Banská Bystrica. O dreviny a trávniky vo svojom majetku sa musí starať 

majiteľ pozemku.

Odpovedané 7.8.2020 - Najmä sezónnych zamestnancov upozorňujeme na zmenu otáčok krovinorezu pri kosení popri mladých stromoch.Od začiatku 

augusta osádzame na všetkých mladých stromoch ochranu bázy kmeňov, aby pri kosbách nedochádzalo k ich poškodeniu.

Odpovedané 7.8.2020 - Topole popri cyklotrase rastú na pozemku, ktorý nie je v správe ZAaRES - čiže ich priebežne neošetrujeme. Suché konáre 

odstraňujeme len priebežne po upozornení. Posledne boli ošetrené v 32. týždni 2020.

dtto 7/7/20, 13/7/20, rany pri poškodení boli ošetrené  a ochrany kmeňov mladých stromov sa osádzajú v celom meste

Odpovedané 30.7.2020 - práce pred škôlkou boli prevedené po stretnutí, práce v areáli škôlky zrealizujeme do konca augusta 2020

Odpovedané 10.7.2020 - koscov upozorňujeme na spôsob kosenia okolo stromov alebo krov, budeme uplatňovať adekvátne sankcie, na stromy budeme 

osádzať ochranu proti poškodeniu kosením, dtto 7/7/20, 16/7/20

Odpovedané 10.7.2020 - prvé kosenie bolo ukončené 21. mája 2020, druhá kosba je plánovaná od 13.7.2020. Neporiadok, alebo kosenie v predmetnej 

lokalite museli vykonať dobrovoľníci, nie firmy objednané Mestom BB.

Odpovedané 7.7.2020 - živé ploty sú rezané v štandardnom režime, nie je účelné zrezávať ho na prízemnú výšku

Odpovedané 9.7.2020 - vzhľadom na požiadavky ÚVaJS musí byť TOI umiestnená v blízkosti výkonu práce
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22/7/20 13.7.2020 mail Tulská 79-83 odstránenie poškodenej vŕby a výrub stromu 10/2020 17.3.2021

23/7/20 14.7.2020 mail Starohorská 35-49 (41) posúdenie výrubu a úpravy stromov uzavreté

24/7/20 15.7.2020 mail Gerlachovská 7 výrub brezy uzavreté

25/7/20 15.7.2020 mail Nešporova sťažnosť na kosenie uzavreté

26/7/20 15.7.2020 podnet RKC orez tují 11/20-03/21 27.10.2020

27/7/20 15.7.2020 podnet Ružová 7 protipodnet na výrub smrekov uzavreté

29/7/20 15.7.2020 odkaz Na Karlove,Dobšinského orez krov zabraňujúcich výhľadu uzavreté

30/7/20 17.7.2020 mail Starohorská Kosodrev. návrh na realizovanie dobrovoľníctva uzavreté

31/7/20 16.7.2020 mail ihrisko Radvaň súhlas s odstránením lián uzavreté

376

Odpovedané 17.8.2020 - na predmetné smreky je vydané právoplatné výrubové rozhodnutie platné od 21.1.2020. Od februára 2020 sú výruby v 

predmetnej lokalite kanceláriou primátora pozastavené. Konkrétny smrek, ktorý sa konármi dotýka fasády domu je potrebné buď vyrúbať, alebo nechať 

tak - odstránením ošuchujúcich konárov by zostal nestabilný a mohol by ohroziť majetok, alebo zdravie ľudí. Vo výrube sa zatiaľ pokračovať nebude.

Odpovedané 7.8.2020 - Predmetné kry, ktoré tvoria živý plot, rastú na pozemku vo vlastníctve súkromnej osoby - nemôžeme zasahovať do porastu. Kry 

sú majiteľom strihané po úroveň obrubníka pešej komunikácie.

Odpovedané 8.9.2020 - Niektoré plochy, ktoré sú doteraz nepokosené, sú zaradené medzi plochy s extenzívnym kosením.Kosba na nich prebehne len 1-2 

x ročne.Na pokosenie takýchto plôch kapacity máme, niektoré plochy kosia externé firmy.

Odpovedané 15.7.2020 - na výrub stromu je potrebné vyplniť "Podnet na výrub dreviny" zo stránky www.zaaresbb.sk

Dodávateľ bol upozornený na pracovnú disciplínu a budú voči nemu vyvodené finančné postihy.

375 Odpovedané 14.9.2020 - drevina má platné výrubové rozhodnutie, vyrúbe sa vo výrubovom období

dtto 38/7/20 Odpovedané 8.9.2020 - zlomené časti vŕby boli do konca júla odstránené. Aby vŕba vhodne zmladila, bude ošetrená zmladzovacím rezom v 

predjarnom období 2021. Suchá drevina v parčíku  bude v zmysle zákona o ochrane príprody a krajiny vyrúbaná do konca 10/2020. S inými výrubmi , 

alebo orezmi v predmetnej lokalite nesúhlasíme

Odpovedané 20.8.2020 - výrub bol za posledných 5 rokov realizovaný v dostatočnom rozsahu.V predmetnej lokalite rastú najmä smreky, borovice a 

brezy. Smreky a borovice majú nízky vzrast a štíhly tvar. Brezy boli vhodné na výrub, ale z dôvodu pozastavenia výrubov kanceláriou viceprimátora, nie je 

možné pre nedokončený výrub posúdiť akútnosť následného výrubu v predmetnej lokalite.
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32/7/20 16.7.2020 mail Beskydská sťažnosť na nepokosenie 17.7.2020

33/7/20 18.7.2020 odkaz Belušova, 9. mája orez krov na križovatke 15.8.2020 2.9.2020

34/7/20 19.7.2020 mail 29.augusta 11 popadané a "nebezpečné" konáre 13.7.2020

35/7/20 20.7.2020 mail Tr. SNP 22-38 odvoz orezaných konárov 4.8.2020

36/7/20 20.7.2020 mail Mládežnícka 10-14 orez krov 30.11.2020 14.1.2021

37/7/20 20.7.2020 mail Spojová ZŠ orez krov smerom ku škole realizuje sa 2.11.2020

38/7/20 21.7.2020 mail Tulská 79, horička zlomená vŕba a výrub suchých stromov 10/2020 17.3.2021

39/7/20 21.7.2020 mail Nám. L. Svobodu zakrytá Dopr. značka 09/2020 14.9.2020

40/7/20 21.7.2020 odkaz Jozefa Mistríka ošetrenie orecha uzavreté

41/7/20 22.7.2020 mail Švermova 7-11 odstránenie agátu 3.9.2020

Odpovedané 10.8.2020 - ošetrenie orecha bolo realizované v roku 2019 v dostatočnom rozsahu.Boli odľahčené a zabezpečené nebezpečné konáre. 

Vzastlý strom nedokáže každoročne vyživiť úplne celú korunu stromu a v posledných rokoch orechy čiastočne presychajú.Ide však o bežný zdravotný 

výber konárov,ktoré odumrú a spadnú. Prasklina na kmeni bola v roku 2019 identifikovaná ako zahojená a neškodná.Drevina nespĺňa podmienky zákona 

o ochrane prírody a krajiny - ako ohrozujúca drevina.

Odkomunikované osobne so žiadateľom, letný orez krov je zrealizovaný, pokračovať sa bude v 09/2020, dtto 42/8/20

dtto 22/7/20 Odpovedané 8.9.2020 - zlomené časti vŕby boli do konca júla odstránené. Aby vŕba vhodne zmladila, bude ošetrená zmladzovacím rezom v 

predjarnom období 2021. Suchá drevina v parčíku  bude v zmysle zákona o ochrane príprody a krajiny vyrúbaná do konca 10/2020. S inými výrubmi , 

alebo orezmi v predmetnej lokalite nesúhlasíme

Odpovedané 18.8.2020 - porast za domom je tvorený najmä svídami a skalníkmi. Dreviny sa dajú ošetriť zmladzovacím rezom v priebehu októbra - 

novembra 2020

Odpovedané 16.7.2020 - predmetná plocha sa kosí s lokalitou "stará Rudlová", nie s Beskydskou, plochu pokosíme v priebehu 3 dní. Šišky a ihličia sa 

odstraňujú spolu s jesenným vyhrabávaním listov

Odpovedané 7.8.2020 - predmetný pozemok je v správe Železníc SR, pešia komunikácia je v majetku Mesta B. Bystrica. Dreviny ošetríme v priebehu 33. 

týždňa 2020.
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42/7/2 22.7.2020 mail Tulská (garáže) razantný orez krov 12.8.2020

43/7/20 22.7.2020 mail THK 16-20 ošetrenie krov a konárov stromov 5.8.2020

44/7/20 23.7.2020 mail Kalinčiakova 9-16 kopy sena 27.7.2020

45/7/20 23.7.2020 podnet Internátna 63-69 výrub stromov v konaní

46/7/20 23.7.2020 mail Jilemnického sťažnosť na kosenie, žiadosť o orez krov uzavreté

47/7/20 23.7.2020 mail Rudohorská 20 posúdenie stavu brezy , výrub uzavreté

48/7/20 24.7.2020 mail od Banoša k Lidlu pokosenie pohánkovca uzavreté

49/7/20 24.7.2020 mail Slnečná 36 orez krov 03/2021 19.1.2021

50/7/20 27.7.2020 podnet Internátna 59 výrub, alebo orez stromu 09/2020 16.12.2020

51/7/20 25.7.2020 odkaz Švermova zlomený konár pri DD, orez krov uzavreté

dtto 27/8/20, Odpovedané 8.10.2020 - ošetrenie krov v okolí predmetného bytového domu vyžaduje hlbšie rezy, ktoré budeme realizovať vo 

výrubovom období (od 1.10.2020 - 31.3.2021)

390
Odpovedané 5.8.2020 - orech je v primeranom zdravotnom stave, rastie v skupine stromov, je stabilný, s výrubom nesúhlasíme, ošetríme ho 

presvetľovacím rezom v 09/2020

Odpovedané 24.9.2020 - predmetné dreviny a starostlivosť o ne, sú vo vlastníctve a správe BBSK, Námestie SNP 23

Odpovedané 1.10.2020 - ošetrenie živých plotov v pásoch zelene, okolo cestných komunikácií sa realizuje v pravidelnom režime dva krát za rok. V jarnom 

období (jún) a v jesennom období (september-október). Pracovníci ohľadom kosenia sú vždy (aj v tomto prípade) poučení čo kosiť a čo nie.Nie všetci 

kosci sú záhradníci, ak priestor nie je ohraničený a oznámený, považujú ho za bežný porast trávy.

Odpovedané 24.7.2020 mailom - breza bola kontrolovaná v 27. týždni 2020 a v 30. týždni 2020, neboli zistené žiadne príznaky poškodenia, alebo 

zmeneného zdravotného stavu. V prípade evidentného zhoršenia dravotného stavu budeme situáciu riešiť.

Odpovedané 24.7.2020 mailom - predmetné plochy, kde rastie pohánkovec nie sú vo vlastníctve mesta a v správe ZAaRES, ale súkromných osôb. 

Budeme konmtaktovať msÚ, odd. Životného prostredia o napísanie výzvy na pokosenie.

385 Odpovedané 21.8.2020 - 4 smreky budú zaradené do žiadosti o výrub
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52/7/20 27.7.2020 mail Tulská sťažnosť na neporiadok po kosení uavreté

53/7/20 27.7.2020 mail MŠ 9. mája 26 orez líp pri oplotení MŠ 08/2020 6.10.2020

54/7/20 27.7.2020 mail Javornícka 49 dotaz, prečo sa v lete orezávajú stromy uavreté

55/7/20 28.7.2020 mail DI Družby,Okružná spadnutý ovocný strom 28.7.2020

56/7/20 28.7.2020 mail Internátna 23 veľký zlomený konár na zemi 28.7.2020

57/7/20 28.7.2020 mail MŠ Jakub pokosenie koncom VIII. Mesiaca 27.8.2020

58/7/20 28.7.2020 mail Internátna Astra odstránenie kopy konárov 31.7.2020

60/7/20 30.7.2020 mail 9. mája 3 -Na Uhlisku spriechodnenie komunikácií 30.11.2020 6.11.2020

61/7/20 27.7.2020 mail Mlynská padanie polámaných stromov 11/2020 5.11.2020

62/7/20 30.7.2020 mail DI Ružová Pink park výrub jablone v konaní

dtto podnet 33/8/20  odpovedané 24.8.2020 - drevina bude zaradená do žiadosti o výrub

Odpovedané 24.9.2020 - ošetrenie krov v okolí bytového domu na ul. 9.mája 3 je v zmysle harmonogramu naplánované na november 2020, dtto podnet 

11/8/20

Ošetrenie drevín vyžaduje hlbšie rezy, ktoré budeme realizovať vo výrubovom období (od 1.10.2020 - 31.3.2021)

Koscov upozorňujeme na dodržiavanie poriadku po kosení.

Odpovedané 28.7.2020 - na posúdenie opodstatnenosti ošetrenia je potrebná obhliadka predmetných líp, aby sa orez mohol zahrnúť do harmonogramu 

prác. Z vedľajšieho pozemku to možné nie je. Po obhliadke z 30. júla 2020 ošetrenie líp zaradíme do harmonogramu orezov

Telefonicky 28.7.2020 - vysvetlené, kedy sa môžu robiť orezy stromov


