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Informácia o starostlivosti a ochrane zelene
na území Mestskej časti Bratislava - Nové Mesto

Zeleň je významným prvkom ľudských sídel. Prostredníctvom svojich funkcií - ekologickej,
sociálnej a hospodárskej pôsobí na zlepšovanie mikroklímy, produkuje kyslík a iné
biologicky účinné látky, absorbuje škodlivé cudzorodé látky z ovzdušia, znižuje hladinu
hluku, prašných a plynných emisií, vytvára priestor pre rekreáciu a zotavenie ľudí,
kompozične a esteticky dotvára ľudské sídla, pôsobí na fyziologický a psychický stav
človeka.

Základné zásady starostlivosti o zeleň v mestskej časti Bratislava Nové Mesto, ako aj
povinnosti právnických a fyzických osôb pri starostlivosti o zeleň ustanovuje VZN č.311996
o starostlivosti o zeleň v mestskej časti Bratislava - Nové Mesto. V zmysle tohto Všeobecne
záväzného nariadenia starostlivosťou o mestskú zeleň na území mestskej časti Bratislava -
Nové Mesto, vrátane zelene pri komunikáciách III. a IV triedy je poverený EKO - podnik
VPS ako správca zelene zverenej do správy mestskej časti, ktorý ju zabezpečuje podľa
harmonogramu a aktuálneho zoznamu verejných pozemkov, na ktorých má vykonávať
údržbu.

Starostlivosť, ochrana a tvorba zelene:

Samotná starostlivosť a údržba verejnej zelene na území mestskej časti zahŕňa
ošetrovanie a orezy drevín, výruby nebezpečných a suchých drevín, starostlivosť, údržbu
a tvorbu nových parkových výsadieb, kríkových a kvetinových záhonov.

Zoznam orezov a výrubov stromov vykonaných v roku 2011 v mestskej časti Bratislava
Nové Mesto pracovníkmi Divízie údržby, alebo pomocou dodávateľskej firmy:

Orezy stromov 2011 - vo vlastnej réžii:

Názov ulice Názov - Druh Počet Termín Poznámkyks
Sibírska č.46-52 Borovice - Pinus cca 32 12.1.11 spodné konáre - orez
Opavská Javor, Jaseň, Agát, cca 20 18.5.11 orez spodných konárov
Smikova č.1 Javor 3 26.7.11 orez spodných konárov
Vančurova kríky a stromy cca 10 28.7.11 orezy konárov
Riazanská č.48-62 Lipa, Javor, Breza 7 28.7.11 orez spodných konárov
Teplická - Račianska Pajaseň, Javor 2 2.8.11 orez náletov
traf. stanica
Mikovíniho hot.ak. Jaseň, Javor, Lipa 6 15.8.11 orez spodných konárov
Račianska Č. l A - D náletové stromy jaseň 8 17.8.11 orez náletov
Riazanská ZS Javor, Topoľ, Breza 16 27.9.11 orez spodných konárov
Jeséniova č.2 Javor, Jaseň cca 10 29.9.11 orez konárov
ZS Za Kasárňou Jaseň l 5.10.11 orez konárov
Spolu 115
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Orezy stromov 20 II - dodávateľsky:

Názov ulice Počet Termín Poznámkyks
Opavská 18.5.11 udržiavací a redukčný orez
Na pažiti 19.5.11 udržiavací a redukčný orez
Teplická č.9-13 15 jún orez korún
Pionierska garáže pri DI 2 jún zdravotný rez
Cs!. parašutistov č.3 5 jún orez korún
Ovručská č. 11-13 6 jún presvetľ ovací orez
Halašova č.36 6 jún rez konárov
Stredisko kultúry - Vajnorská 5 júl udržiavací orez konárov
Sibírska č.1-5 5 jún presvetľujúci orez
Royová 1 16.6.11 redukcia koruny slivky
Kalinčiakova č.l-13 10 júl orez konárov
Hrdličkova 20/A 1 júl radikálny orez
Račianska č.1O 12 júl zdravotný a redukčný orez konárov
Pri starej prachárni č. 16 2 júl vyvetvenie korún
Sibírska č.14 6 júl vyvetvenie korún
Riazanská č.54-56 3 júl zdravotný a udržiavací orez konárov
Cs!. parašutistov č.3 l l júl presvetľujúci orez konárov
Cs!. parašutistov č.23 1 júl presvetľujúci orez konárov
Riazanská č.83 4 júl presvetľujúci orez
Millennium Tower II. 5 august zdravotný rez topoľov
Odbojárov 5 august presvetlenie stromov v stromoradí
Višňová č.6 5 august presvetlenie korún
Budyšínska č. 14 3 august úprava a odľahčenie korún
Podkolibská u!. 2 august odstránenie suchých konárov
Sibírska č.8 3 august presvetlenie korún
Budyšínska č.2 1 august vyvetvenie koruny
Teplická u!. 6 august orez konárov stromov
Americká č.5 1 august orez polámaných konárov
Cs!. parašutistov č.29 4 august orez konárov stromov
Spolu 120

Výruby stromov 20 II - vo vlastnej réžii:

Názov ulice Názov - Druh Počet Termín Poznámkyks
Pionierska garáže Vŕba - Salix 2 11.3.11 suché stromy
ZS Za Kasárňou Pagaštan - Aesculus 1 5.10.11 výrub
Ľubľanská č.2 Javor - Acer 1 11.10.11 o 15 cm suchý strom
Teplická (pri kostole) Pajaseň - Ailanthus 1 11.10.11 o 20 cm suchý kmeň
Spolu 5

2



Výruby stromov 20 II - dodávateľsky:

Názov ulice Názov - Druh Počet Termín Poznámkyks
Briežky vŕba 1 jún odstránenie vyvrátenej vŕby
Hrdličkova 20/ A javor 1 júl výrub suchý strom
Millennium Tower II. topoľ 2 august nebezpečné stromy
Briežky dub, čerešňa 2 august suché stromy
Kominárska ul. pajaseň 6 august výrub suchých stromov
Kalinčiakova ul. javor 1 august výrub suchého stromu
Teplická ul. pajaseň, javor 2 august výrub stromov
Stromová č.23 breza 1 október výrub suchého stromu
Spolu 16

Nová výsadba stromov v roku 2011

dňa 20.4.2011
park Račianske mýto: Acer platanoides 12 ks (javor mliečny)

dňa 16.11.2011
Kyjevská (pred mat. škôikou): Fraxinus Ornus - 5 ks
Piešťanská (pred ústavom): Carpinus betulus .Fastigiata" - 5 ks
Legerského štvorce: Tilia cordata - 4 ks

(jaseň mannový)
(hrab obyčajný)
(lipa malolistá)

dňa 18.11.2011
Pavlovská dvor: Fraxinus Ornus - 3 ks
Kraskova štvorce: Acer platanoides - 1 ks

(jaseň mannový)
(javor mliečny)

dňa 21.11.2011
Bajkalská ul. pri benz. pumpe: Carpinus betulus .Fastigiata" - 3 ks
Tegelhoffa štvorce: Tilia cordata - 2 ks

(hrab obyčajný)
(lipa malolistá)

dňa 22.11.2011
Americká štvorce: Carpinus betulus .Fastigiata" - 2 ks (hrab obyčajný)

Spolu vysadené stromy: 37 ks

Výsadba kríkov v roku 2011

dňa 31.5.2011
Teplická sídlisko: Ligustrum vulgare - 60 ks (vtáči zob obyčajný)
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dňa 1.8.2011
Piešťanská Č. 7: Ligustrum vulgare - 50 ks (vtáči zob obyčajný)

dňa 18.10.2011
Teplická - Smikova: Ligustrum vulgare - 100 ks (vtáči zob obyčajný)

dňa 21.10.2011
Kuchajda: Forsythia sp. - 250 ks (zlatovka - zlatý dážď)

dňa 24.10.2011
Kuchajda: Forsythia sp. - 200 ks (zlatovka - zlatý dážď)

dňa 26.10.2011
Kuchajda: Ligustrum vulgare - 120 ks (vtáči zob obyčajný)

Spolu vysadené kríky: 780 ks

Pozn. Výruby a orezy drevín vykonané dodávateľsky boli hradené z prostriedkov, ktoré
mestská časť získala ako finančnú náhradu za vyrúbané dreviny, ktorých výrub bol
povolený mestskou časťou v predchádzajúcich rokoch na základe vydaných
rozhodnutí o výrube drevín.

V máji a v auguste 2011 mestská časť znova zabezpečila prostredníctvom zmluvnej odbornej
firmy na vytypovaných plochách verejnej zelene postrek pagaštanov konských proti škodcovi
- ploskáčikovi pagaštanovému (Cameraria ohridella). Ošetrenie pagaštanov bolo financované
z rozpočtu mestskej časti. Postrek bol vykonaný na týchto lokalitách:

• Račianske mýto - pred Pokrokmi - 5 ks
• Dvor Trnavská - Vajnorská - Družstevná - 6 ks
• Park na Sadovej ul. - 26 ks
• Park Brezovská ul. (vedľa budovy MČ na Hálkovej ul. Č. 11)- 9 ks
• Základná a materská škola Česká ul. Č. 10 - 4 ks
• Základná škola ul. Za kasárňou - 10 ks
• Letná ul. (športový areál ŠKOLAK klub ZŠ s MŠ Riazanská ul. 75) - 6 ks
• Materská škola Šancová 65 - 9 ks

Škodca sa vyskytuje na mladých i starých stromoch v mestskej zeleni, alej ach, prímestských
lesoch a parkoch. Spôsobuje často 100 % poškodenie listov, prejavujúce sa ich zhnednutím a
usychaním. Následný opad listov možno pozorovať často už v polovici augusta.

V spolupráci so správcom verejnej zelene EKO - podnikom VPS naďalej priebežne
sledujeme aj ďalšie ochorenia drevín, najmä vysychanie briez spôsobené prudkými
klimatickými zmenami v posledných rokoch, žltnutie listov javorovcov jaseňolistých, ktoré
sú priebežne konzultované aj s odborníkom na ochorenie drevín, a výskyt kolónií hmyzu
druhu Cifruša prostredná na kmeňoch líp.

V súvislosti s introdukciou (zavlečením) a zámerným vysádzaním cudzokrajiných
druhov drevín a rastlín na území Slovenska stále viac narastá problém s hromadným šírením

4

~_._-



(inváziou) niektorých nepôvodných druhov, ktoré vytláčajú domáce pôvodné druhy. Vlastník
(správca) pozemku je podľa zákona o ochrane prírody a krajiny povinný invázne druhy
vhodným spôsobom odstraňovať. Na území mestskej časti a všeobecne na území hlavného
mesta v súčasnosti evidujeme niekoľko druhov inváznych drevín. Patria k nim napr. dreviny
pajaseň žliazkatý, agát biely a javorovec jaseňolistý, ktoré tvoria podstatnú časť "náletových
drevín, ďalej rastliny pohánkovec japonský, netýkava žliazkatá a zlatobyľ kanadská, ktoré sa
často považujú za bežné buriny. Väčšina týchto druhov tu už zdomácnela a pomerne dobre
a ľahko sa rozširujú, nakoľko nemajú na našom území prirodzených nepriateľov. Niektoré
patria k silným alergénom a často ide o druhy vysoko dekoratívne (ľudia ich nevedome
vysádzajú v okrasný ch záhradách a tak prispievajú k ich zámernému šíreniu). EKO - podnik
VPS v rámci pravidelnej údržby zelene preto venuje veľkú pozornosť aj mechanickému
i chemickému odstraňovaniu náletových drevín a burín najmä z parkových plôch a vo
vnútroblokovej zeleni. Vzhľadom na to, že tento problém nie je len záležitosťou našej
mestskej časti, ale ide o celomestský až celoslovenský problém, na základe podnetov
občanov a vykonaných terénnych ohliadok sme požiadali o súčinnosť pri riešení problému -
odstraňovaní inváznych drevín významnejšie inštitúcie v mestskej časti, na pozemkoch
ktorých bol zaznamenaný väčší výskyt takýchto drevín, a to najmä:

- Hlavné mesto SR Bratislava
- árodný futbalový štadión
- Železnice Slovenskej republiky

Všetky oslovené subjekty prejavili záujem pri likvidácii takýchto inváznych drevín
a pravidelnú likvidáciu náletov inváznych drevín zaradili do svojich harmonogramov údržby
zelene na svojich pozemkoch v rámci mestskej časti.

Starostlivosť a údržba zelene na pozemkoch, ktoré nie sú v správe ani vo vlastníctve MČ

Starostlivosť o zeleň pri komunikáciách 1. a II. triedy a verejnú zeleň, nezverenú do
správy mestskej časti zabezpečuje Magistrát hl. mesta SR Bratislavy prostredníctvom
oddelenia mestskej zelene a oddelenia cestného hospodárstva. Zeleň lesoparku je zverená do
správy Magistrátu hl. mesta SR Bratislavy, kde starostlivosť o zeleň zabezpečuje mestská
organizácia Mestské lesy v Bratislave.

Starostlivosť o neverejnú zeleň zabezpečujú vlastníci resp. správcovia alebo užívatelia
takýchto pozemkov (právnické alebo fyzické osoby) na vlastné náklady.

V prípade zistenia nedostatkov v údržbe zelene na iných pozemkoch - pozemkoch
Hlavného mesta SR Bratislavy, alebo pozemkoch iných vlastníkov, oddelenie ŽPaÚP
písomne upozorňuje týchto vlastníkov na neudržiavanie zelene na svojich pozemkoch
v zmysle platného všeobecne záväzného nariadenia. Ide väčšinou o nekosenie trávy, prípadne
o neorezané konáre prevísajúce až na cestu alebo chodník a suché konáre a dreviny
ohrozujúce majetok alebo ľudí.

Ochrana drevín :
Mestská časť Bratislava - Nové Mesto vykonáva aj štátnu správu v prvom stupni vo
veciach ochrany prírody podľa §69 ods. 1 písm. d) a h) zákona č. 54312002 Z. z. o ochrane
prírody a krajiny v znení neskorších predpisova v súlade s Čl. 69 ods. 2 Štatútu Hlavného
mesta SR Bratislavy. Táto kompetencia zahŕňa najmä vydávanie súhlasov na výrub drevín
v správnom konaní, ukladanie primeranej náhradnej výsadby, prípadne zaplatenie finančnej
náhrady za vyrúbané dreviny a kontrolu realizácie určenej náhradnej výsadby.
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Okrem toho mestská časť ako správny orgán ochrany prírody vykonáva aj nasledovné
kompetencie :
- ukladá nevyhnutné opatrenia na ozdravenie drevín vlastníkom (správcom, nájomcom)

pozemku, na ktorom dreviny rastú, alebo rozhodne o ich vyrúbaní podľa § 47 ods. 2
zákona

- prijíma oznámenia o výrube drevín z dôvodu hrozby bezprostredného ohrozovania
zdravia alebo života človeka a značnej" ujmy na majetku podľa § 47 ods. 6 zákona

V sledovanom období mestská časť na základe žiadostí vydala 37 rozhodnutí o
výrube drevín. Z toho 17 rozhodnutí bolo vydaných fyzickým osobám, 19 rozhodnutí
právnickým subjektom a l rozhodnutie boli vydané mestskej časti Bratislava - Nové Mesto
na výrub drevín vo verejnej zeleni (prehľad vydaných rozhodnutí je v prílohe).

Dôvody nutnosti výrubu drevín:
- investičná výstavba (13)
- rekonštrukcia a prestavba objektov (4)
- ohrozovanie a poškodzovanie objektov drevinami (10)
- zlý zdravotný stav drevín (6)
- zlé hygienické podmienky (4)

Pri bezprostrednom ohrození zdravia alebo života človeka, alebo značnej škody na majetku
sa podľa § 47 ods. 4 písm. c) zákona súhlas na výrub drevín nevyžaduje. Pod bezprostredným
ohrozením života človeka alebo značnej škody na majetku sa rozumie taký stav
bezprostredného ohrozenia, ktorý je vyvolaný najmä nepredvídateľnou alebo neodvrátiteľnou
udalosťou nezávislou od ľudskej vôle (napr. úder blesku, povodeň, smršť, zosuv pôdy a
erózia, suché a odumreté stromy rastúce na miestach, kde môžu ohroziť zdravie alebo život a
spôsobiť značnú škodu na majetku). V takýchto prípadoch je však ten, ktorý nebezpečný
strom vyrúbal, povinný túto skutočnosť oznámiť písomne orgánu ochrany prírody a krajiny
(mestskej časti) najneskôr do 5 dní po výrube a zároveň preukázať splnenie podmienok na
výrub drevín (odpratanie drevných zvyškov, to či je vlastníkom pozemku, na ktorom drevina
rástla). Za sledované obdobie eviduje mestská časť 38 oznámení o výrube. Z toho 12
oznámení o výrube suchých, nebezpečných a poškodených drevín je v súkromných
záhradách, 20 oznámení na iných pozemkoch (pozemky a areály právnických subjektov).
Ďalších 6 oznámení o nutnom výrube drevín je podľa § 47 ods. 4 písm. d) zákona
č. 54312002 Z. z., kde správcovi inžinierskych sietí vyplýva oprávnenosť výrubov
z osobitných predpisov (ide väčšinou o náletové dreviny vyrastajúce v ochranných pásmach
sietí, ktoré ohrozujú prevádzkyschopnosť sietí), najmä:

- zákon NR SR Č. 164/1996 Z. z. o dráhach v znení neskorších predpisov
- zákon Č. 70/1998 Z. z. o energetike v znení neskorších predpisov
- zákon Č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších

predpisov

Títo majú povinnosť podať oznámenie o pripravovanom výrube drevín v ochranných
pásmach inžinierskych sietí 15 dní pred zamýšľaným výrubom podľa § 47 ods. 7 zákona.
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Kontrola realizácie náhradnej výsadby:

V zmysle §§69 a 71 zákona o ochrane prírody a krajiny mestská časť v sledovanom období
vykonala štátny dozor nad dodržiavaním ňou vydaných rozhodnutí vo veci realizácií
náhradných výsadieb. Kontrola bola vykonaná u :

- 16 fyzických osôb
- 18 právnických subjektov

Kontroly realizácie náhradnej výsadby boli vykonané podľa rozhodnutí vydaných
v predchádzajúcich rokoch, kde už uplynul termín na realizáciu náhradnej výsadby, prípadne
na zaplatenie finančnej náhrady za vyrúbané dreviny.
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Príloha:

Zoznam rozhodnutí (výrub drevín) vydaných
Mestskou časťou Bratislava - Nové Mesto v roku 2011

Spisy Z roku 2010:

č. spisu žiadateľ počet miesto výrubu náhrad. dôvod výrubu
drevín na výsadba

výrub
Star-224012010 INTRADE LS - 18 ks Brečtanová ul., FN stavba"

ASSETS IS - 6 ks k. ú. 12665,05 € Multifunkčný
MANAGEMENT KS - 3 ks Vinohrady komplex
s. r. o. Za stanicou"

Star-204412010 VLARSKA LS - 22 ks Vlárska ul., 56 ks LS stavba "Bytový
s. r. o. IS - 3 ks k. ú. 10 ks IS dom Vlárska.,

KS - 8 ks Vinohrady 200 ks K
do

3l.12.2013
,-

Star-1312011 Ing. František LS - l ks Klenová ul. - 2 ksLS zlý zdravotný siav
Soviš HomýKramer 6 ks IS dreviny
s manželkou k. ú. do

Vinohrady 3l.12.2013
Star-6412011 AUTO SKLO IS - 1 ks Vajnorská ul. l ks LS výstavba objektu

H & D, s. r. o. KS - 1 ks k. Ú. Nové 5 ks IS na ploche
Mesto 70 ks K

do
3l. 12.2012

Právnickým subjektom:

č. spisu žiadateľ počet miesto výrubu náhrad. dôvod výrubu
drevín na výsadba

výrub
'-

Star - 14/2011 Z & T, a. s. LS - 35 ks lok. Vtáčnik 80 ks LS stavba" Obytný
IS - 1 ks k. Ú. 70 ks IS súbor Vtáčnik"

KS -71 ks Vinohrady 510 ks K
do

3l. 12.2015
FN

23 948,85 €
Star-54012011 BYTY s. r. o. LS - 2 ks Jelšová ul., 2 ksLS poškodzovanie

k. Ú. 15 ks IS základov objektu
Vinohrady do

3l.12.2012
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Star-367/2011 Slovenská LS - 2 ks Vajnorská ul. 30 ks IS zlý zdravotný stav
informačná do a ohrozovanie
služba 31. 3. 2012 majetku a zdravia

-

Star-59312011 Spoločenstvo LS - 3 ks Vajnorská ul. 2ksLS poškodenie časti
vlastníkov bytov k. Ú. Nové 15 ks IS drevín
Vajnorská 49 - Mesto 30 ksK a ohrozovanie
51 31. 12. 2012 majetku

Star-34512011 Bau3Mex a. s. LS - 3 ks Pluhová ul. FN vybudovanie 13
IS 1 ks k. Ú. Nové 1 004,60 € parkovacích miest

Mesto
Z

/pozemok MČ/
Star -622/2011 BVS a. s. LS - 3 ks Turbínová ul. 3 ks LS ohrozovanie

k. Ú. Nové 10 ks IS prevádzky
Mesto 40 ksK Teplárne východ

do
31.12. 2012

Star -68312011 G.B.S.V, s. r. o. LS -88 ks Vajnorská ul. 34 ks LS Stavba "Global
KS -12 ks k. Ú. Nové 740 ks K Business Cente, ,

Mesto do obchodno -
31.12.2013 admin. budova

FN
14 168,28 €

Star -900/2011 BB Finance s. r. LS - 21 ks lok. Vtáčnik 70 ks LS stavba "B ytové
o. KS - 1 ks nad Tupého ul. 25 ks IS domy Vtáčnik"

V -23 r k. Ú. 100 ksK
Vinohrady do

31.12.2014
Star-776120 11 MPV LS - 2 ks Sliačska ul. 2 ks LS tienenie budovy,

DEVELOP s. r. IS - 1 ks k. Ú. Nové 30 ks IS narušovanie
o. Mesto 30 ksK základov budovy

do a povrchov
30. 6. 2012 komunikácií

Star - 87312011 KLMGroup s. LS - 26 ks Vajnorská ul. 20 ks LS stavba "Bytový
r. o. IS - 5 ks k. Ú. Nové do dom - Vajnorská

KS - 1 ks Mesto 31. 12. 2013 ulica, Bratislava"

FN
12 185,24 €

Star- 1238/2011 MCBNM LS - 1 ks Hálkova ul. 3 ksLS tienenie okien
na podnet odd. k. Ú. Nové do a nutnosť
správy bytov Mesto 31. 12. 2012 zvýšenia
aNP bezpečnosti

zväčšenia
zorného uhla
strážnej služby
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Star -1245/20 II Ustredná IS - 3 ks Matúškova ul. 3 ks LS nadmerné
kontrolný k. ú. 8 ks IS tienenie
a skúšobný Vinohrady 20 ksK priestorov
ústav do laboratórií a tesná
poľnohospodár. 31. 12. 2012 blízkosť drevín
vBA pri objekte

Star -1863120 II Panoráma L8 - 5 ks lok Tupého ul. 8 ks LS stavba" Obytný
Koliba, s. r. o. KS - 4 ks k. ú. 3 ks IS komplex

Vinohrady 105 ks K Panoráma
155 ks PD Koliba"

do I
31. 12. 2014

FN
l 553,34 €

Z
Star -162212011 BVS a. s. LS -13 ks areál FN rekonštrukcia

IS - 13 ks Podkolibského 13 254,49 € Podkolibského
K-l ks vodojemu vodojemu

k. ú.
Vinohrady

Star -178712011 Zeleznice SR LS - 95 ks Pluhová ul., FN Proj ekt "TEN -T"
IS - 24 ks Kukučínova 37002,83 €
KS- 8 ks ul.,

Kutuzovova
ul.,
Kominárska
ul., k. ú. Nové
Mesto

Star -1788/20 II Zeleznice SR LS-175 ks Kukučínova FN Projekt "TEN-T"
IS - 1 ks ul., Staré 67413,27 €
KS-7 ks ihrisko,

záhradkárska
oblasť
k. ú. Nové
mesto

Star -1960120 II Bytové družstvo LS - 1 ks Sancová ul. 1 ks LS tesná blízkosť
" Centrum" k. ú. Nové 5 ks IS stromu pri BD,
v Bratislave 1 ks Mesto 12 ks K zasahovanie
(SVB Šancová zamiet. do koreňov do
31-33) 31.12. 2013 základov BD
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Fyzickým osobám:

č. spisu žiadateľ počet drevín miesto výrubu náhrad. dôvod
na výrub výsadba výrubu

Star- 37812011 MUDr. Jana IS - 1 ks Stromová ul., 2 ks LS ohrozovanie
Drahošová k. ú. 10 ksK vzdušného el.

Vinohrady do a telekom.
31.12.2012 vedenia

a premávky
a verejnej
komunikácie

Star-36812011 Ing. Bodo IS - 1 ks Uradnícka ul. 2 ks LS zlý zdravotný
Hauswald k. ú. Nové 5 ks IS stav dreviny

Mesto 10 ks K a hrozba jej
do 31. pádu

12.2012

-
Star- 53912011 Vladimír Sedivý LS - 2 ks Ul. L. Dérera 2 ksLS vysychanie

k. ú. 12 ks IS drevín
Vinohrady 20 ksK a ohrozovanie

do vodovod.
31. 12.2012 šachty

Star-104712011 Mgr. art. Zuzana IS - 2 ks Riazanská ul. 3 ksLS poškodenie
Paštéková k. ú. Nové 5 ks IS a znefunkč.

Mesto do31.3. kanalizácie
2012 spôsobené

koreňmi
stromov

Star-83512011 PhamHung LS - l ks Jaskový rad 4 ks LS výstavba
a Mai Nguyen k. ú. 6 ks IS rodinného
Thi Vinohrady 35 ksK domu

do 31. 12
;':"

2013
Star-91312011 Ing. Janka IS - 1 ks Bojnická ul. 3 ks LS tienenie

Fajtová k. ú. Nové 20 ksK záhrady,
Mesto do naklonenie

31.12.2012 dreviny
a možnosť jej
pádu

Star-818120 11 Peter Vojtko LS - 1 ks Brusnicová ul., 1 ks LS vyvolávanie
s manželkou k. ú. 3ks IS alergických

Vinohrady 25 ksK reakcií u detí
do a blízky rast

30. 10.2012 dreviny pri
RD
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Star-89712011 Ing. Valér LS - 13 ks Ambrová ul. 15 ks LS stavba

Husarovič IS - 9 ks k. ú. 850 ks K rodinného
KS - 3 ks Vinohrady 100 ks PD domu

do
3 ks zamiet. 31. 12.2013

FN
2934,20 €

Z
Star- 89912011 Martina LS - 1 ks Ukrajinská ul. 2 ks LS prístavba

Pavlovová k. Ú. Nové 3 ks IS k rodinnému
Mesto 15 ksK domu

do
31. 12. 2012

Star -119912011 Jozef Ertler LS - 1 ks Stará Klenová 4 ksLS zlý zdravotný
s manželkou ul. 3 ks IS stav drevinv

k. Ú. 20 ksK
~

Vinohrady do
31. 12. 2012

Star -158912011 Mgr. Mária LS - 2 ks Bárdošova ul. 6 ks LS stavba
Penthorová k. Ú. 10 ks IS rodinného

Vinohrady 50 ksK domu
do

31. 12.2013
Star -1629/2011 Ing. Jaroslav LS - 6 ks Cremchová ul. 8 ks LS zlý zdravotný

Helinger k. Ú. 4 ks IS stav drevín
3 ks zamiet. Vinohrady 200 ks K

Star -1833/2011 Pavol Lányi LS - 1 ks ul. Záruby 5 ksLS narušovanie
a Natália Lányi IS - 2 ks k. Ú. 15 ks IS statiky

Vinohrady do rodinného
31. 12. 2013 domu

Star -1862/2011 Ing. Róbert LS - 4 ks stavba
-

lok. Horný 10 ks LS
Hančák a Mgr. IS - 4 ks Slanec 25 ks IS rodinného
Diana Bieliková k. Ú. 300 ks PD domu

1 ks zamiet. Vinohrady do
31. 12. 2013

Star -193812011 Ladislav Joštiak IS - 1 ks ul. Za 1 ks LS ohrozovanie
kasárňou 10 ks IS strechy RD
k. Ú. Nové do a okolia
Mesto 31. 12. 2012

Star -197712011 Lea Nemcová IS - l ks Rešetkova ul. 1 ks LS tesná blízkosť
k. Ú. Nové 5 ks IS stromu pri
Mesto 30 ksK RD

do a ohrozovanie
31. 12. 2013 majetku
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• Vysvetlivky:

LS -listnatý strom
IS - ihličnatý strom
K- kry
KS - kríkové skupiny
PD - popínavé dreviny
V - vinič
r - riadok (viniča)

FN - finančná náhrada
Z - finančná náhrada je už zaplatená
zamiet. - výrub bol zamietnutý
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