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1/8/20 3.8.2020 mail Golianova pri PNS orez krov 30.9.2020

2/8/20 3.8.2020 mail Moskovská nekosenie lúky uzavreté

3/8/20 3.8.2020 mail Tulská, Moskovská orez krov popri ceste 10/2020 10.9.2020

4/8/20 3.8.2020 mail Tulská 74 znečistenie  auta pri kosení uzavreté

5/8/20 3.8.2020 mail Chabenecká 7 orez forsythií 11.9.2020

6/8/20 3.8.2020 mail MŠ Na Starej tehelni orez krov a spodných konárov stromov 24.9.2020

7/8/20 3.8.2020 podnet Golianova 1,3,5 výrub naklon.stromu, smreku, odstr.lavičky uzavreté

8/8/20 4.8.2020 mail Zvolenská cesta nekosenie uzavreté

9/8/20 4.8.2020 mail Sásová kosenie porastu v Sásovej uzavreté

394
Odpovedané 24.9.2020 - predmetné dreviny rastú na pozemkoch vo vlastníctve obyvateľov priľahlého bytového domu. O porast sa, v zmysle zákona, 

musia starať sami. Na smrek "na Vianoce" je potrebné výrubové povolenie, na suchú borovicu ohlásenie na Okresnom úrade B. Bystrica 

Predmetné pozemky nie sú vo vlastníctve Mesta BB

Tulská ostrovček je zrealizovaná, potrebné orezať ostrovček na Moskovskej

Koscov poučujeme o spôsobe kosenia okolo áut - použitie plachiet na zakrytie automobilu

Termín na 

realizáciu

Termín 

zrealizovania

Odpovedané 24.9.2020 - úprava krov v okolí pešej komunikácie na Golianovej ulici je zaradená v harmonograme rezov. V závislosti od počasia sa bude 

realizovať do konca septembra 2020

Odpovedané 4.8.2020 - predmetná plocha je súkromným majetkom, nie je v správe ZAaRESu, vykonáva sa tu len zákos z hľadiska bezpečnosti a 

plynulosti cestnej premávky

Číslo/ 

Značka
Dátum prijatia Typ Adresa Stručný popis

Odpovedané 6.8.2020 -Na predmetných uliciach (Magurská, Pieninská, Kráľovohoľská, Krivánska)na plochách vo vlastníctve mesta B.Bystrica a správe 

ZAaRES, bola prvá kosba ukončená v dňch 8-17.6.2020. V tejto sezóne boli požiadavky od skupiny obavteľov mesta na menej časté kosenie, z hľadiska 

meniacej sa klímy. Vzhľadom na to sme predĺžili časový interval medzi jednotlivými kosbami a vyčlenili niektoré plochy (uvedených na webovej stránke 

mesta, resp. ZAaRES), ktoré sa budú kosiť len jeden alebo dva krát. Obytný blok Magurská, Pieninská, Kráľovohoľská, Krivánska sa v závislosti od počasia 

bude kosiť v priebehu 33. až 34. týždňa 2020.
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10/8/20 5.8.2020 odkaz Štadlerovo nábrežie kry zasahujúce do chodníka 31.8.2020

11/8/20 5.8.2020 mail 9. mája 3 úprava skupín krov 30.11.2020 19.1.2021

12/8/20 6.8.2020 odkaz Starohorská 16-18 vysadenie smrečkov pri fasáde uzavreté

13/8/20 5.8.2020 mail Podlavice kosenie Mlynská, Povstalecká, Skubín uzavreté

14/8/20 6.8.2020 mail Oremburská 7-15 sťažnosť na kosenie uzavreté

15/8/20 7.8.2020 odkaz kpt. Nálepku napadnutá ohrozujúca jarabina 21.8.2020 30.9.2020

16/8/20 9.8.2020 odkaz Starohorská-kosodrevina pokosenie cestičky 21.8.2020

17/8/20 10.8.2020 mail Starohorská-kosodrevina kosenie - nespokojnosť 21.8.2020

18/8/20 11.8.2020 mail Starohorská 16-18 vysadenie smrečkov pri fasáde uzavreté

19/8/20 12.8.2020 mail THK 30 výrub suchého orgovánu 30.9.2020 11.9.2020

20/8/20 12.8.2020 mail Zvolenská zeleň zasahujúca do chodníka do OC  Radv.park 20.8.2020

Odpovedané 11.8.2020 - stromčeky sú vysadené mimo výsadbových plánov mesta BB a v rozpore s platným VZN. Domová samospráva by mala prijať 

opatrenia, aby k takejto nežiadúcej činnosti nedochádzalo. Vysadené stromčeky je potrebné odstrániť.

dtto 25/9/20

Odpovedané 11.8.2020 - Predmetná plocha je zaradená medzi plochy s extenzívnym kosením,pri ktorom sa počas roka udržujú lenprechádzkové 

nespevnené pešie komunikácie a celá plocha sa kosí len 1 - 2 x za rok. Kosba je naplánovaná na 33. týždeň 2020.

Odpovedané 10.8.2020 - V tomto roku je nultý ročník extenzívnych kosieb, kde sa zbierajú aj názory občanov na menej časté kosenie. Na kosodrevine 

sarobil zákos na 1,5 m okolo nespevnených a spevnených chodníkov. Kosba prebehne v prvej polovici augusta.

Odpovedané 10.8.2020 - ZAaRES smrečky nevysádzal, domová samospráva by mala prijať opatrenia, aby k takejto nežiadúcej činnosti nedochádzalo. 

Vysadené stromčeky je potrebné odstrániť.

Odpovedané 5.8.2020 - Mlynská, Na 4iertolí, Na úbočí sú k 5.8.2020 pokosené a pohrabané. Povstalecká, Na Lúčkach a Jaseňová sa kosili 6.8.2020

dtto 21/8/20, vzhľadom na osobné obvinenie sťažovateľom sme problém riešili osobnou komunikáciou

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 

60/7/20

Odpovedané 11.8.2020 - Preschnutie dreviny dosahuje približne 33 % koruny, nespĺňa podmienky zákona o ochrane prírody a krajiny ako ohrozujúca. 

Ošetríme ju presvetľovacím rezom do 21.8.2020
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21/8/20 7.8.2020 mail Oremburská sťažnosť na kosenie uzavreté

22/8/20 12.8.2020 mail Nový svet očistenie chodníka a cesty od zeme a buriny uzavreté

23/8/20 13.8.2020 mail Magurská 29 odstránenie boľševníka 04/2021 20.10.2020

24/8/20 13.8.2020 mail Povstalecká 2-12 orez stromov 13.11.2020

25/8/20 14.8.2020 mail 29.augusta, Part.cesta vyrastajúca tráva popri obrubníkoch uzavreté

26/8/20 14.8.2020 podnet Okružná 9 výrub jaseňa uzavreté

27/8/20 16.8.2020 mail Slnečná 36 orez krov 03/2021 19.1.2021

28/8/20 17.8.2020 mail Cesta k Smrečine zlomený konár 17.8.2020

29/8/20 18.8.2020 mail Starohorská 18 výskyt bzdôch - vyrúbať brezy, postrek uzavreté

30/8/20 11.8.2020 odkaz Kráľovohoľská zarastený chodník pod Kráľovohoľskou uzavreté

Odpovedané 18.8.2020 - plochy okolo predmetnej cestnej a pešej komunikácie po Kráľovohoľskou ulicou nie sú vo vlastníctve mesta, ani v správe 

ZAaRES. Sú vo vlastnítve súkromných osôb, ktorým je potrebné poslať výzvu na údržbu.

dtto 49/7/20 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)

Odpovedané 18.8.2020 - zvýšený výskyt bzdôch je pre človeka neškodný. Výrub briez na Starorhorskej ulici bol naplánovaný od roku 2019, ale na základe 

protipodnetov od občanov sídliska Sásová-Rudlová bol kanceláriou viceprimátora pozastavený na neurčito.

Telefonicky dohodnutá obhliadka na 10.9.2020, obhliadka bola vykonaná a so žiadateľmi bol dohodnutý postup - žiadateľlia si podajú podnet na výrub, 

požadované ošetrenie ostatných drevín orezom prevedieme do prvej polovice novembra 2020

Odpovedané 14.8.2020 - Údržbu cestných a peších komunikácií realizuje Mestom B. Bystrica objednaná firma, kontrolu a správu vykonáva mestský úrad, 

oddelenie komunikácií a inžinierskych sietí. ZAaRES kosí vyslovene plochy zelene.

415
Odpovedané 14.8.2020 - Predmetný jaseň je v zhoršenom zdravotnom stave, ale stupeň poškodenia nedosahuje podmienky výrubu ako ohrozujúca 

drevina. Drevinu budeme sledovať a v prípade významného zhoršenia zdravotného stavu (stav vyschnutia 95 %) pristúpime k asanačným opatreniam

dtto 14/8/20, Odpovedané 14.8.2020 - vzhľadom na osobné obvinenia sme problém riešili osobnou komunikáciou. Predmetné situácie riešime 

odporučením, aby sťažovatelia prišli autom na firmu, kde sa auto očistí wapkou, aby sa presvedčil, či je lak poškodený, alebo nie. Kosenie realizovala 

externá firma, jej majiteľ bol upozornený a budú vyvodené adekvátne finančné postihy.

Odpovedané 24.9.2020 - Správca zelene ZAaRES udržiava len dreviny a trávniky v majetku Mesta B. Bystrica. Správu a údržbu komunikácií v kompetencii 

nemá.

Odpovedané 14.8.2020 - predmetná invázna rastlina bola 13.8.2020 mechanicky odstránená, po jej narastení na výšku 20 cm bude ošetrená chemicky. 

Boľševník bol 20.10.2020 odstránený, v prípade potreby bude na jar ošetrený chemicky.
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31/8/20 14.8.2020 mail Tulská 32-36 orez krov nad múrom 30.11.2020

32/8/20 20.8.2020 mail Švermova 1-17 pripomenutie orezu krov a stromov 31.7.2020 3.9.2020

33/8/20 20.8.2020 podnet DI Pink park, Ružová výrub jablone v konaní

34/8/20 21.8.2020 mail NĽŠ 7-10 orez krov a stromov 30.10.2020 22.10.2020

35/8/20 21.8.2020 mail Gaštanová 2-10 výrez, orez krov 30.10.2020 23.11.2020

36/8/20 22.8.2020 odkaz Tatranská, Bánoš kry zasahujúce do chodníka uzavreté

37/8/20 24.8.2020 mail Sládkovičova 74 zlomený konár a konár zasahujúci k BD 10/2020 30.10.2020

38/8/20 24.8.2020 mail Kráľovohoľská 16 výskyt bzdôch uzavreté

39/8/20 24.8.2020 podnet MŠ Tatranská výrub hrušky a slivky 27.8.2020

40/8/20 24.8.2020 podnet KN-C 1571/2 Podlavice výrub vŕby uzavreté

431
Odpovedané 24.9.2020 - predmetné dreviny sú v dobrom zdravotnom stave, rastú v zápoji v dostatočnej vzdialenosti od areálu materskej školy. V 

septembri 2020 bol na nich realizovaný redukčný rez. S výrubom nesúhlasíme.

432 Odpovedané 1.10.2020 - predmetné pozemky, na ktorých rastú popisované dreviny, nie sú vo vlastníctve Mesta B. Bystrica a ani v sparáve ZAaRES.

Odpovedané 2.9.2020 - predmetné plochy nie sú v majetku Mesta BB

Odpovedané 2.9.2020 - odlomený konár oddstránime v priebehu 35. týždňa. Ošetrenie stromoradia topoľov budeme realizovať v 10/2020. Zlomený 

konár bol odtsránený v 35. týždni

Odpovedané 1.10.2020 - napadnutie bzdochami sa nevyskytuje len na brezách, ale na väčšine listnatých stromov.pre človeka sú okrem zápách neškodné. 

Najúčinnejšou zbraňou proti nim je dlhšie chladnejšie obdobie a tým ich prirodzený úhyn. Bzdochy majú niekoľko vývojových štádií, preto je akýkoľvek 

postrek neúčinný. Postrek nie je účinný napríklad pre vajíčka bzdôch.

426 dtto podnet 62/7/20, odpovedané 24.8.2020 - drevina bude zaradená do žiadosti o výrub

Odpovedané 5.10.2020 - Rezy konárov po spoločnej obhliadke budeme realizovat v priebehu októbra 2020. Na žiadosť o výrub drevín budú zaradené : 5 

ks Breza obyčajná

Odpovedané 8.10.2020 - Dreviny v okolí bytového domu Gaštanová 2-8 ošetríme zmladzovacím rezom v priebehu októbra 2020. Dreviny saúplne 

neodstránia, ale významne orežú

Odpovedané 18.8.2020 - porast nad múrom pred bytovým domom je tvorený najmä svída,i a skalníkmi, čiastočne náletového pôvodu.Dreviny sa dajú 

ošetriť zmladzovacím rezom v priebehu 10-11/2020

dtto podnet 34/6/20, dtto 43/8/20
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41/8/20 25.8.2020 mail Švermova (Taják) ošetrenie zelene pri schodoch 16.10.2020 18.11.2020

42/8/20 25.8.2020 mail pri športovom areáli orez krov realizuje sa 2.11.2020

43/8/20 26.8.2020 mail Švermova, OÚ orez krov pri chodníku 3.9.2020

44/8/20 26.8.2020 podnet Hurbanova 3 výrub 20 topoľov uzavreté

45/8/20 26.8.2020 podnet Jilemnického 25 výrub čerešne uzavreté

46/8/20 28.8.2020 mail Tulská 13 odvoz kopy konárov 4.9.2020

47/8/20 3.8.2020 podnet NĽŠ KN-C 3363/2 výrub briez, smrekov a borovíc v konaní

437

Odpovedané 1.10.2020 - dreviny v okolí bytových domov v silne zastavanom území plnia významnú hygienickú a estetickú funkciu.Zadržujú prach, 

znižujú výpar a vysušovanie vody z prostredia.V okolí bytových domov sa snažíme zachovať čo najväčší počet stromov. Predmetná čerešňa je v dobrom 

zdravotnom stave, v dostatočnej vzdialenosti od bytového domu, rastie solitérne. S výrubom nesúhlasíme.

395 Odpovedané 1.10.2020 - 5 ks briez bude zaradených do žiadosti o výrub

Odkomunikované osobne so žiadateľom, letný orez krov je zrealizovaný, pokračovať sa bude v 09/2020, dtto 37/7/20

dtto 34/6/20,32/8/20, dtto 2/9/20

438

Odpovedané 1.10.2020 - Na pozemkoch v okolí tenisového areálu na Hurbanovej ulici rastú 2 ks Topoľa čierneho, ktoré boli naposledy ošetrované rezom 

na jar 2020. Ostatné dreviny, ktoré podliehajú špeciálnemu výrubovému povoleniu a podmienky stanovuje Krajský pamiatkový úrad, sú spracované v 

štúdii, ktorá je posudzovaná v rámci vplyvov na životné prostredie (EIA) a ktorej výsledok zatiaľ nepoznáme.

Odpovedané 24.9.2020 - ošetrenie drevín okolo schodov vieme realizovať v prvej polovici októbra 2020


