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1/12/20 3.12.2020 mail Internátna 24 pripomenutie výrubu brezy 31.3.2021 9.3.2021

2/12/20 3.12.2020 mail Šalgotarjánska 2-8 výrub stromov - pripomenutie uzavreté

3/12/20 3.12.2020 mail 29. augusta 17 pripomenutie výrubu cyprušteka z 02/2019 uzavreté

4/12/20 11.12.2020 podnet Magurská 49 výrub ihličnatého stromu 8.12.2020

5/12/20 11.12.2020 mail Jilemnického orez konárov stromov 30.4.2021

6/12/20 11.12.2020 mai THK 26 nesúhlas s výrubom 2 stromov pozastavené

7/12/20 14.12.2020 mail Moskovská 36 urgencia nezrealizovaného orezu 26.2.2021 5.3.2021

8/12/20 2.12.2020 podnet 9. mája 23 informácia o vzdaní sa členstva vo výbore uzavreté

9/12/20 17.12.2020 mail Sládkovičova 42 výrub suchého stromu 29.1.2021 19.1.2021

10/12/20 21.12.2020 mail Rudlovská cesta Tuja zakrývajúca dopravnú značku uzavreté

Odpovedané 21.12.2020 - Vzhľadom na výšku = vek dreviny usudzujem, že tam tuja bola zasadená skôr ako bola osadená dopravná značka. Navrhujeme 

preložiť značku o 3 m bližšie ku križovatke.

Odpovedané 22.12.2020 - dtto 40/2/20 - predmetné dreviny majú právoplatné výrubové rozhodnutie, ktoré končí 31.3.2022. Zatiaľ je výrub 

pozastavený, navrhujeme prejednať príslušný problém na domovej schôdzi bytového domu, môžeme sa ho zúčastniť. 25.1.2021 bol obyvateľmi podaný 

podnet na preskúmanie rozhodnutia a žiadosť o zdržanie sa výrubu do prešetrenia podnet - dtto 11/1/21

dtto 40/9/20 Odpovedané 22.12.2020 - momentálne máme vysokozdvižnú plošinu mimo prevádzky, preto sme nútení všetky orezy presunúť na 01 - 

02/2021

k podnet č. 16/5/20

Odpovedané 4.12. 2020 - výrubová komisia zasadala ešte na jar 2019, ale so stanoviskom ZAaRESu sa nestotožnila a výrub zamietla

662 Odpovedané 15.12.2020 - predmetný smrek má právoplatné výrubové rozhodnutie do 31.12.2020, v zmysle ktorého bude vyrúbaná

Odpovedané 22.12.2020 - predmetné stromy ošetríme zmladzovacím rezom v priebehu marca až apríla 2021

Termín na 

realizáciu

Termín 

zrealizovania

Odpovedané 22.12.2020 - predmetná drevina má platné výrubové rozhodnutie. Strom má poškodenú biomechanickú stabilitu, nie je však ohrozujúci. 

Bude vyrúbaná do 31.3.2021

dtto 14/10/20 Odpovedané 21.12.2020 - predmetná vŕba rastie s náklonom od začiatku. Nie je nestabilná, s jej výrubom nesúhlasíme.

Číslo/ 

Značka
Dátum prijatia Typ Adresa Stručný popis

Odpovedané 22.12.2020 - drevina bude v zmysle zákona o ochrane prírody a krajiny (543/2002 Z.z.) vyrúbamá v priebehu januára 2021


