
Január 2021

1/1/21 7.1.2021 podnet Nešporova 15-17 výrub ovocných stromov v konaní

2/1/21 7.1.2021 podnet Komenského 49 výrub 3 briez uzavreté

3/1/21 11.1.2021 podnet Družby 17 výrub smreka za č. 21,23 v konaní

4/1/21 18.1.2021 podnet Tulská 50976/305 opätovné podanie podnetu po nesúhlasnom stanovisku uzavreté

5/1/21 18.1.2021 mail Severná - horička nesúhlas s realizáciou prác na Severnej v horičke uzavreté

6/1/21 17.1.2021 106839 29. augusta 30-32 orez divej slivky 1.2.2021

Odpovedané 29.1.2021 - S výrubom predmetnej dreviny nesúhlasíme, môžete si však podať "žiadosť o výrub dreviny" na odd. životného prostredia 

Mesta BB, avšak budete musieť znášať náklady na výrub dreviny a náhradnú výsadbu za výrub v zmysle spoločenskej hodnoty dreviny zákona o ochrane 

prírody a krajiny.

12
Odpovedané 29.1.2021 - Predmetná drevina bola v predchádzajúcich rokoch ošetrená zmladzovacím rezom, pričom bola odstránená 1/3 koruny. 

Odľahčením koruny koreňový systém nie je namáhaný a drevina je stabilná. S výrubom nesúhlasíme.

Predmetná slivka bola ošetrená rezom 1.2.2021 v takom rozsahu, aby neprekážala verejnému osvetleniu, ani parkujúcim vozidlám.
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Značka
Dátum prijatia Typ Adresa Stručný popis

Odpovedané 20.1.2021 - ZAaRES spravuje a udržuje zeleň na pozemkoch vo vlastníctve mesta B.Bystrica na základe zriaďovacej listiny. Predmetom 

činnosti je, okrem iného, "komplexná údržba mestskej zelene". Ošetrovanie krovitej zelene sa realizuje v zmysle arboristických štandardov, ktoré 

zmladzovacie rezy definujú nasledovne: "zmladzovacím rezom sa na kroch odstránia všetky nadzemné výhonky dreviny, bez odstránenia koreňového 

systému dreviny. Koreňový systém v nasledujúcom roku vytvorí záložnú korunku (nové výhony), ktoré vytvoria novú mladú korunku, každej dreviny". V 

lokalite Severná a Bakossova ulica sa realizujú zmladzovacie rezy krov, aby sa zlepšil zdravotný stav predmetného porastu - najmä presychanie z dôvodu 

nedostatku svetla. V poraste sa nachádza vysoký počet suchých, odumretých a vzhľadom na blízkosť cestných a peších komunikácií, aj ohrozujúcich 

drevín. V zákone o ochrane prírody a krajiny je výrub dreviny charakterizovaný ako odstránenie všetkých nadzemných a podzemných častí dreviny, ktorý 

sa však tu nerealizuje, a teda nie je potrebný nijaký súhlas orgánu ochrany prírody. Na predmetných plochách sa nachádzajú aj poškodené dreviny 

(odumretie v rozsahu 95-100%), ktoré sa rúbu v zmysle zákona o ochrane prírody a krajiny (543/2002 Z.z.), ktorý určuje povinnosť predmetný výrub 

ohlásiť na Okresný úrad do piatich dní od výrubu posledného kusa. Takéto hlásenie sa odoslalo v novembri 2020 (výrub 46 ks suchých drevín) a v januári 

2021 (výrub 23 ks suchých drevín). Dreviny sa rúbu aj na základe mnohých podnetov občanov okolitých domov, ktorí sa obávajú o svoju bezpečnosť. 

Súbežne spolupracujeme s "OZ Severná", ktoré má záujem vysadiť v okolí pešej komunikácie popri predmetnej horičke 40 ks nových rôznych drevín, 

stanovených v dokumente starosrlivosti o dreviny Mesta B. Bystrica.

16 Odpovedané 29.1.2021 - 2 ks Slivky domácej a 2 ks Jeblone domácej budú zaradené do žiadosti o výrub

23 Odpovedané 29.1.2021 - 2 ks Smreka obyčajného budú zaradené do žiadosti o výrub.

47



Január 2021

7/1/21 20.1.2021 mail Rudohorská 30 žiadosť o prerezávku drevín uzavreté

8/1/20 20.1.2020 mail MŠ 9. mája orez krov, dosyp. štiepky, náhrad. výsadba, presadenie magnólie 2021

9/1/21 22.1.2021 mail Jilemnického 27 nahnutý strom uzavreté

10/1/21 22.1.2021 podnet Tulská 21 výrub brezy uzavreté

11/1/21 25.1.2021 na vedomie THK 26 podnet na preskúmanie rozhodnutia - zdržanie sa výrubu

12/1/21 25.1.2021 mail BB Šalková nesúhlas s realizáciou prác v Šalkovej uzavreté

13/1/21 26.1.2021 mail BB Beskydská 9 likvidácia kopy konárov 8.2.2021

14/1/21 27.1.2021 podnet 9.mája KNC 4620/2 výrub smreka uzavreté

Odpovedané 26.1.2021 -nakoľko kopa vznikla nelegálnym orezom spodných konárov smrekov priľahlých bytových domov, kopu zlikvidujeme 

príležitostne v priebehu februára. V predmetnej lokalite sme nič neošetrovali, práce realizujeme v úplne inej lokalite sídliska Sásová-Rudlová, ktorá má 

prioritu.

62
Odpovedané 4.2.2021 - predmetná drevina rastie na pozemku, ktorý nie je vlastníctvom Mesta B.Bystrica, ani v správe ZAaRES, ale vo vlastníctve osôb 

blízkeho bytového domu, ktorí musia podať žiadosť o výrub predmetnej dreviny.

55
Odpovedané 29.1.2021 - Znečisťovanie prostredia odumretými listami a kvetmi, alergénnosť nepovažujeme za dôvod výrubu dreviny. S výrubom 

nesúhlasíme. 

58

Odpovedané 26.1.2021 - ZAaRES v mestskej časti Šalková na plochách vo vlastníctve Mesta B. Bystrica realizuje dočistenie plôch po (ne)odborných 

rezoch a výruboch pod stredne vysokým napätím vykonaných Slovenskými elektrárňami. Predmetná spoločnosť (SE) v jarných mesiacoch 2020 

realizovala ošetrenie drevín popri Šalkovsje ceste a Hronsje ulici s tým, že všetku drevnú hmotu ponechali ležať na mieste výrubu krížom krážom. Tento 

neporiadok sa nedal ošetrovsť kosením, začínali sa tam uchytávať invázne byliny. ZAaRES od 18.1.2021 odstraňoval popadané a pozalamované 

prekážajúce dreviny. Odstraňovali sa 3-4 ročné výmladky drevín a zmladili sa 2 ks liesok, nakoľko sa takmer doptýkali elektrického vedenia. Pred 

zmladzovacími rezmi bol porast skontrolovaný, aby neboli poškodené hniezda vtákov. Keďže v poraste nebolo ani jediné hniezdo, asi aj vzhľadom na 

hluk, ktorý spôsobujú nákladné autá, ktoré tadiaľ často prechádzajú (hluk 2420 dB), pristúpili sme k rezom. Ošetrenie drevín bude ukončené 27.1.2021

Orezy krov sa zrealizovali 27.1.2021, ostatné práce sa budú realizovať v priebehu roka 2021 

Odpovedané 21.1.2021 - ak chápeme prerezávku ako výrub, je naň potrebný súhlas orgánu ochrany prírody. Na stránke www.zaaresbb.sk je odkaz na 

"podnet na výrub a ošetrenie drevín", ktorý je potrebné vyplniť a poslať na ZAaRES. Rezy (skracovanie konárov) sa realizujú vo vegetačnom období od 

1.4. do 30.9. každého roka. Bezpečnostné dôvody pre výrub sú v zákone o ochrane prírody a krajiny presne špecifikované, ale u vás rastúce dreviny tieto 

podmienky nespĺňajú.

Odpovedané 3.2.2021 - predmetný smrek je aj počas padania mokrého snehu zatiaľ stabilný, v zmysle § 47 zákona 543/2002 o ohrozujúcich drevinách sa 

vyrúbať nedá.Smrek budeme pozorovať a v prípade zhoršenia podmienok bezpečnosti budeme reagovať.



Január 2021

15/1/21 28.1.2021 podnet Slnečná 18 výrub jablone, orez krov a stromov v konaní

16/1/21 28.1.2021 podnet Kalinčiakova 2 výrub 5 borovíc v konaní

17/1/21 28.1.2021 podnet Tulská 28 výrub smrekovca uzavreté

18/1/21 28.1.2021 podnet MŠ Lazovná 32 výrub agátu v konaní

19/1/21 29.1.2021 mail Mateja Bela 2 výrub alebo orez stromov uzavreté

20/1/21 27.1.2021 mail DI THK 36 odstránenie lístia a orez stromov 31.3.2021

21/1/21 29.1.2021 mail Internátna 26 výrub brezy v konaní

22/1/21 27.1.2021 mail MŠ 29. augusta kontrola stromov, prípadný orez

75

Odpovedané 4.2.2021 - Dreviny v okolí bytových domov v silne zastavanom území plnia významnú hygienickú a estetickú funkciu.Zadržujú prachové 

častice, znižujú výpar a vysušovanie vody z prostredia. V okolí bytových domov sa snažíme zachovať čo najväčší počet stromov a ich udržanie v čo 

najlepšom zdravotnom stave. Predmetné dreviny pri miestnej obhliadke nevykazovali poškodenie statiky garáží, sú v dobrom zdravotnom stave, s jej 

výrubom nesúhlasíme.

73 Odpovedané 4.2.2021 - 3 ks borovíc sú v zhoršenom zdravotnom stave, napadnuté sypavkou, budú zaradené do žiadosti o výrub.

Odpovedané 3.2.2021 - stromy ako také sú v predmetnej MŠ stabilné, ich ošetrenie sa naposledy realizovalo v júli 2020. Kontrola drevín (zdravotného 

stavu) bude realizovaná tesne pred začatím vegetačného obdobia drevín, v tejto chvíli to nie je možné dostatočne posúdiť. 

76 Odpovedané 4.2.2021 - Predmetná drevina bude zaradená do žiadosti o výrub

74 Odpovedané 4.2.2021 - Jabloň bude zaradená do žiadosti o výrub

Odpovedané 3.2.2021 - lístie bude možné zlikvidovať po roztopení snehu. Presvetľovací rez zaradíme do harmonogramu orezov do 31. 3. 2021, orez sa 

zrealizoval 18.2.2021

žiadateľ bol telefonicky informovaný, že drevina bude zaradená do žiadosti o výrub

Odpovedané 4.2.2021 - z miestnej obhliadky z 3.2.2021 je zrejmé, že porast pred bytovým domom nie je úplne zdravý. Je však potrebné podať oficiálny 

"podnet na výrub, alebo ošetrenie dreviny" zo stránky www.zaaresbb.sk a poslať na ZAaRES.


