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1/10/20 1.10.2020 podnet Hurbanova 6 výrub 11 smrekov a 1 borovice uzavreté

2/10/20 1.10.2020 podnet Partizánska cesta 10 výrub krov 30.11.2020 18.1.2021

3/10/20 1.10.2020 101446 Komenskáho, Centrum odstránenie krov a stromov

4/10/20 5.10.2020 mail Radvanská 4 strom spadnutý cez chodník 5.10.2020

5/10/20 5.10.2020 podnet Jegorovova 8 odstránenie pajaseňa 04/2021

6/10/20 5.10.2020 podnet Podháj 41 výrub 4 briez v konaní

7/10/20 6.10.2020 mail kpt. Jaroša hrabanie lístia pri pomníku M.R.Štefánika 30.10.2020

8/10/20 5.10.2020 podnet Wolkerova 8-10 orez javora 03-04/2021

9/10/20 6.10.2020 mail Lazovná, Na hrbe ošetrenie drevín kvôli kamerovému syst. 13.10.2020

10/10/20 6.10.2020 podnet Na Uhlisku 2 výrub 2 briez a 1 smreka 04-05/2021

535
Odpovedané 23.10.2020 - 1 breza bude zaradená do žiadosti o výrub, brezu bližšie pri cestnej komunikácii ošetríme presvetľovacím rezom od 1. apríla 

2021, breza je vo výrubovom konaní

533 Odpovedané 19.10.2020 - predmetný javor ošetríme výchovným rezom v priebehu marca-apríla 2021

531

Odpovedané 19.10.2020 - nejedná sa o Pajaseň žliazkatý, ktorý už tiež nepatrí medzi invázne rastliny, ale Sumach (Rhus typhina). V priebehu 2 týždňov 

pri kosbe porast zostriháme a na jar chemicky ošetríme (chémia je účinná pri dennej teplote nad 20 stupňov celzia), porast sumachu bol skosený 

2.10.2020 

532 Odpovedané 19.10.2020 - 2 brezy budú zaradené do žiadosti o výrub

Termín na 

realizáciu

Termín 

zrealizovania

526
Odpovedané 19.10.2020 - predmetné dreviny rastú na pozemku, ktorý nie je vo vlastníctve Mesta B. Bystrica a ani v správe ZAaRES. Pozemky sú 

majetkom BBSK, v mene ktorého je potrebné podať žiadosť na výrub na MÚ B. Bystrica

525 Odpovedané 19.10.2020 - predmetné dreviny ošetríme zmladzovacím rezom v priebehu novembra 2020 tak, aby nezasahovali do chodníka

Číslo/ 

Značka
Dátum prijatia Typ Adresa Stručný popis
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11/10/20 7.10.2020 mail Cintorín Senica zlomený konár 12.10.2020

12/10/20 8.10.2020 mail Tulská 33 odcudzenie čili papričiek z balkóna uzavreté

13/10/20 12.10.2020 mail Tatranská 80 dotaz na výrub stromu 2.12.2020

14/10/20 12.10.2020 mail Šalgotarjánska 2 výrub vŕby uzavreté

15/10/20 12.10.2020 podnet Bernolákova 56-58 výrub suchého ihličnatého stromu 30.11.2020 10.12.2020

16/10/20 12.10.2020 mail Šalgotarjánska 2-8 výrub stromov uzavreté

17/10/20 12.10.2020 mail Tulská 15-23 ošetrenie drevín uzavreté

18/10/20 12.10.2020 mail Karpatská 5 orez konára stromu 20.11.2020

19/10/20 13.10.2020 podnet Tr. SNP 48 orez bresta od 1.4.2021

20/10/20 14.10.2020 mail Bernolákova 43 výrub mladého javora, orez drevín od 04/2021

550
Odpovedané 15.12.2020 - predmetný brest rastie solitérne, je v primeranom zdravotnom stave. V jarnom období od 1.4.2021 na drevine odstránime 

suché a poškodené konáre. S výrubom nesúhlasíme

dtto 44/9/20, Odpovedané 15.12.2020 - správca predmetného bytového domu nás kontaktoval formou podnetu, kde sme sa dohodli na konkrétmych 

riešeniach riešenia zelene. Ošetreniu zelene sa budeme venovať od apríla 2021, stromy určené na výrub sú v konaní

Odpovedané 21.12.2020 - na predmetné dreviny je potrebné poslať podnet na oficiálnom tlačive organizácie ZAaRES, zo stránky www.zaaresbb.sk, je 

možné aj elektronicky

Odpovedané 21.12.2020 - plochy okolo parkovísk na predmetnej adrese sú v štádiu rozpracovanosti - revitalizácia vnútroblokov - stavebné povolenie. Z 

druhej strany bytového domu sú kry udržiavané, rezané 1-2 krát ročne, posledne september 2020. Stromy Smrekovca opadavého majú dobrý koreňový 

systém a primeraný zdravotný stav. Nie sú ohrozujúce, s ich výrubom nesúhlasíme

dtto 5/2/20, Odpovedané 12.10.2020 - žiadosť z podnetov za január - december 2019 a január - marec 2020  bola podaná v septembri 2020. Konajúcu 

obec určuje Okresný úrad. Zatiaľ nie je vydaný verdikt, ktorá obec bude vo veci žiadosti o výrub konať.

Odpovedané 21.12.2020 - predmetná vŕba rastie s náklonom od začiatku. Nie je nestabilná, s jej výrubom nesúhlasíme.

546 Odpovedané 23.10.2020 - predmetná drevina bude vyrúbaná v priebehu novembra 2020, v zmysle zákona o ochrane prírody a krajiny (543/2002 Z.z.)

predmetná sťažnosť nebola vyšetrovaním potvrdená
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21/10/20 14.10.2020 podnet Tulská 5 výrub suchej jarabiny 29.1.2021 27.1.2021

22/10/20 14.10.2020 podnet Tulská 50976/305 výrub jaseňa uzavreté

23/10/20 15.10.2020 mail Družby 25-31 výrub stromu 2.11.2020

24/10/20 19.10.2020 mail MŠ Strážovská žiadosť o výsadbu a dovybavenie areálu 15.12.2020

25/10/20 19.10.2020 mail Okružná 5 zabezpečenie svahu proti zosúvaniu uzavreté

26/10/20 20.10.2020 mail DI Javorová 2-6 odstránenie kameňov a orez drevín od 1.4.2021

27/10/20 20.10.2020 mail DI Šalgotarjánska odstránenie svojvoľne zasadených tují na DI 9.11.2020

28/10/20 20.10.2020 mail Tatranská 37-39 orez stromov 4.11.2020

29/10/20 15.10.2020 podnet Hronská 165/KN E 1-945/1 výrub 3 smrekov v konaní

30/10/20 15.10.2020 podnet Radvanská 6-7-8 výrub čremchy uzavreté

31/10/20 23.10.2020 odvolanie Podháj 31-37 odvolanie voči zamietavému stanovisku k výrubu

odvolanie k zamietavému stanovisku k podnetu č. 27/9/20 s reg.číslom 471 

562 Odpovedané 15.12.2020 - 3 smreky budú zaradené do žiadosti o výrub

563
dtto podnet 33/10/20, Odpovedané 15.12.2020 - čremcha je v dobrom zdravotnom stave, v dostatočnej vzdialenosti od bytového domu, s výrubom 

nesúhlasíme

Odpovedané 21.12.2020 - Predmetný dlhodobý zosuv nie je vhodné riešiť doskami, ktoré by sa mali zapažiť. Problém skúste riešiť cez oddelenie údržby 

miestnych komunikácií a inžinierskych sietí Mesta B. Bystrica, ktorí majú na starosti pešie chodníky.

Odpovedané 21.12.2020 - dekorácie predmetných výsadieb si realizovali obyvatelia príslušných bytových domov, aby znemožnili parkovaniu motorových 

vozidiel v okolí detských prvkov. Predmetnému problému sa budeme venovať od 1.4.2021

558
Odpovedaná 15.12.2020 - pri miestnej obhliadke predmetný jaseň nevykazoval poškodzovanie statiky garáží, je v dobrom zdravotnom stave, s jeho 

výrubom nesúhlasíme.

Výsadba stromov bola zrealizovaná 15.12.2020

557
Odpovedaná 15.12.2020 - predmetná jarabina je v zlom zdravotnom stave (90% úhyn), bude vyrúbaná v zmysle zákona o ochrane prírody a krajiny 

(543/2002 Z.z.) v priebehu januára 2021
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32/10/20 26.10.2020 podnet Mateja Bela 10 výrub 10 ks smrekov v konaní

33/10/20 26.10.2020 podnet Radvanská 6-7-8 výrub čremchy uzavreté

34/10/20 23.10.2020 mail Internátna-Tulská odvoz kopy konárov 03-04/2021 13.1.2021

35/10/20 27.10.2020 mail Sládkovičova 74-76 pripomenutie požiadaviek od 04/2021

36/10/20 28.10.2020 mail Slnečná 40-42 orez borievky na príjazd. ceste ke garážam uzavreté

37/10/20 30.10.2020 mail MŠ 9. mája žiadosť o kontrolu stromov uzavreté

38/10/20 30.10.2020 podnet MŠ 9. mája výrub 2 briez, 1 slivky, orez ostatných uzavreté

39/10/20 26.10.2020 podnet Rakytovská cesta 108/A odstránenie briez a náhradná výsadba uzavreté

40/10/20 16.10.2020 102357 Pestovateľská stromy a kry zasahujúce do cesty uzavreté

Odpovedané 22.12.2020 - takáto kontrola sa vykonáva vždy po nejakej poveternostnej poruche ako samozrejmosť. Vykonala sa aj hneď po páde 

predmetnej vŕby. Posudzuje sa odkrytý priestor po páde stromu v súvislosti so stabilitou ostatných okolostojacich stromov, keďže rástli v zápoji. 

Posudzuje sa prípadné narušenie koreňového systému iných okolitých stromov. Posudzuje sa celkový zdravotný stav stromov aj počas roka. Po páde 

predmetnej vŕby neboli v areáli MŠ 9. mája 26 zaznamenané nijaké poškodenia drevín.

592 MŠ 9. mája podala žiadosť na výrub predmetných stromov na Mesto B. Bystrica

589

Odpovedané 15.12.2020 - predmetné brezy boli ošetrované presvetľovacím rezom na jeseň 2019 v dostatočnom rozsahu. V podraste pod nimi bola 

zmladzovacím rezom ošetrená krovitá zeleň. Dreviny sú charakteristické pre pietne miesta, sú v dobrom zdravotnom stave, opad listov, alebo 

odkvitnutých častí, nie sú dôvody na výrub drevín. S výrubom nesúhlasíme.

Brehové porasty patriace k Tajovskému potoku sú v správe SVP

Odpovedané 21.12.2020 - predmetný rez drevín nerealizoval ZAaRES, ale občania, alebo majitelia garáží v rozpore s platným VZN Mesta B. Bystrica 

(08/2008). Vzhľadom na harmonogram prác rezov krov na sídlisku Fončorda konáre odstránime v priebehu marca - apríla 2021-

Odpovedané 22.12.2020 - k 30.10.2020 bol vykonaný orez konárov na boku BD lezeckou technikou a ošetrenie 6 ks topoľov pomocou vysokozdvižnej 

plošiny. Náhradná výsadba pri štvorprúdovke (prisľúbená mestom) bola zapracovaná do náhradných výsadieb pre firmu realizujúcu výrub na mestských 

plochách. Keďže do dnešného dňa nemáme objednávku na výsadbu (ale ani výrub sa zatiaľ nerealizoval), budeme výsadbu urgovať na jar 2021.

obyvatelia si ker orezali svojpomocne

584 Odpovedané 15.12.2020 - 4 smreky budú zaradené do žiadosti o výrub, s výrubom ostatných nesúhlasíme

581
dtto podnet 30/10/20, Odpovedané 15.12.2020 - čremcha je v dobrom zdravotnom stave, v dostatočnej vzdialenosti od bytového domu, s výrubom 

nesúhlasíme


