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Informácia o stave zelene 

na území Mestskej časti Bratislava - Nové Mesto 
 
Pod pojmom zeleň rozumieme stromy, kry, kvetinové záhony, trávnik. Zeleň je 

neodmysliteľnou súčasťou sídel a okolitej krajiny. V osídlenej krajine je zeleň priamo 
ovplyvnená rozhodnutiami, konaním a správaním sa ľudí, žijúcich v danom prostredí. 
Najviac je ovplyvnená zeleň v mestských sídlach, pretože práve tu sa najintenzívnejšie 
sústreďujú ľudské aktivity a činnosti spojené s bývaním, prácou aj oddychom. Zeleň 
v mestách plní vždy viacero funkcií. Jednotlivé funkcie sa prelínajú, avšak niektoré z nich 
naberajú na zvláštnej dôležitosti v kontexte množstva a umiestnenia zelene v urbanizovanej 
štruktúre. Ale i naopak, očakávané funkčné pôsobenie zelene pri jej zakladaní a údržbe 
ovplyvňuje výber vhodných vegetačných prvkov a foriem zelene, ich priestorové 
usporiadanie, výber sortimentu a režim údržby. 

 
V podmienkach citeľných klimatických zmien, býva zdôrazňovaná najmä 

mikroklimatická a hygienická funkcia zelene. Zeleň je najvýznamnejším producentom 
kyslíka, ovplyvňuje teplotu prostredia a zvyšuje vlhkosť vzduchu. Znižuje teplotu ovzdušia 
(mestské parky znižujú teploty v priemere o 1o C oproti teplote v uliciach, stromy s hustou 
korunou prepustia iba 2-5 % slnečného žiarenia, čo priamo ovplyvňuje teplotu vzduchu), 
znižuje výkyvy medzi dňom a nocou. Vzduch v mestách je o 20 – 25 % suchší ako mimo 
miest, zeleň v priemere zvyšuje vlhkosť vzduchu o 5 až 7 % (udržiavaný trávnik vyparí za 
deň 2,15 mm vody/m2).  Zeleň ovplyvňuje čistotu ovzdušia, zachytáva prachové častice     
(udáva sa 20 g prachových častíc na m2 listovej plochy) a škodlivé plynné častice, vytvára 
protihlukovú bariéru, esteticky dotvára urbánny priestor a obyvateľom miest poskytuje 
priestor pre krátkodobú rekreáciu a relax. 

 
Okrem mikroklimatického a hygienického pôsobenia, zeleň plní aj iné 

nezanedbateľné funkcie, napr. svojou premenlivosťou v čase a priestore skrášľuje 
a humanizuje prostredie (estetická funkcia), poskytuje človeku podvedome pozitívne 
psychologické podnety (psychohygienická funkcia), izoluje a člení od seba rôzne navzájom 
ťažko zlúčiteľné prevádzky a funkcie (sanačná hygienická funkcia) a uľahčuje orientáciu 
v teréne (orientačná funkcia). 

 
Zeleň v mestách sa neustále mení a vyvíja, pričom čoraz viac podlieha zmenám 

potrieb ľudí. Ľudia chcú mať pohodlné parkovanie v tesnej blízkosti svojho obydlia, chcú 
v bytoch kúriť, svietiť, variť, mať studenú a teplú vodu, internet, telefónny a satelitný príjem, 
mať čo najbližšie prevádzky občianskej vybavenosti, a pritom všetkom zároveň 
minimalizovať svoje vlastné záväzky starostlivosti voči okoliu. Na tieto požiadavky musí 
náležite reagovať aj zeleň, pretože každá z vymenovaných potrieb si nárokuje priestor, a to na 
úkor jestvujúcich prvkov v území, najmä zelene. 

 
Podľa prvej vety § 47 ods. 2 zákona MŽP  SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody 

a krajiny v znení neskorších predpisov, citujem: „Vlastník, správca alebo nájomca pozemku, 
na ktorom sa nachádza drevina, je povinný sa o ňu starať, najmä ju ošetrovať a udržiavať.  

Podľa § 4 ods. (3) písm. f) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení 
neskorších predpisov, verejnoprospešné služby, správu a údržbu verejnej zelene zabezpečuje 
najmä obec . 
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1. Správa a údržba zelene na území MČ Bratislava-Nové Mesto. 

 
Na území hlavného mesta SR Bratislavy, ako obce, podľa Štatútu hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy Čl. 44 ods. (4) písm. a) správu plôch verejnej zelene 
zabezpečujú na svojom území mestské časti. Sú to pozemky zverené hlavným mestom SR 
Bratislavou do správy mestskej časti Protokolmi o zverení majetku hlavného mesta do správy 
mestskej časti a s ním súvisiacich práv a povinností, a pozemky vo vlastníctve mestskej časti. 
V zmysle ČL. 29 písm. e) do pôsobnosti mestských častí patrí aj výkon správy miestnych 
komunikácií III. a IV. triedy vrátane k nim patriacej cestnej zelene a stromoradí. Z hľadiska 
legislatívneho sa cestná zeleň, teda zeleň, ktorá je súčasťou ciest a komunikácií primárne 
riadi ustanoveniami zákona č. 135/1961 Z. z. o pozemných komunikáciách v znení 
neskorších predpisov (cestný zákon).  

 
 Mestská časť Bratislava–Nové Mesto zabezpečuje starostlivosť o verejnú zeleň 
o rozlohe 43,96 ha prostredníctvom príspevkovej organizácie EKO – podniku VPS, zriadenej 
za týmto účelom Mestskou časťou Bratislava – Nové Mesto. 
 
Údržba verejnej zelene spočíva hlavne: 

• v systematickom kosení zatrávnených plôch a bylinného podrastu, pričom je nutné 
zdôrazniť, že prevažnú časť rastlinných alergénov tvoria trávy a buriny, preto je 
potrebné včasné a opakované kosenie a to aspoň dvakrát ročne, čím sa zamedzí 
kvitnutiu a následnej tvorbe peľu problémových tráv a burín, (kosby vykonáva EKO – 
podnik VPS priemerne 4 – 5 krát ročne)     

• v mechanickom odstraňovaní náletových a inváznych - nepôvodných druhov rastlín, 
ktoré sa v nových podmienkach veľmi rýchlo rozširujú a vytláčajú naše pôvodné 
druhy. Zoznam inváznych druhov je uvedený v prílohe č. 2a vyhlášky MŽP SR č. 
24/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov,  

• v reze konárov: 
- zakladacom, výchovnom (úprava korún mladých stromov v období ich intenzívneho  

rastu, zhruba do veku stromu 15 až 20 rokov 
- udržiavacom (vykonáva sa pri vzrastlých (dospelých) stromoch s cieľom zaistiť ich  
  dlhodobú funkciu, vyhovujúci zdravotný stav, vitalitu a prevádzkovú bezpečnosť) 
- zdravotnom (odstraňujú sa suché, mechanicky poškodené, zlomené, odumierajúce  
  konáre, konáre napadnuté chorobami a škodcami alebo inak nebezpečné konáre), 
- bezpečnostnom (odstraňujú sa suché, mechanicky poškodené, nalomené, zlomené  
  voľne visiace konáre v korunách a bezprostredne hroziace svojim pádom), 
- špeciálnym – redukčným (zameraný na zníženie hustoty koruny alebo na určitý typ  

obvodovej redukcie koruny), 
- tvarovacom (cieľom je vytvorenie neprirodzeného tvaru stromu,  
  veľmi často spojenom i s obmedzením veľkosti stromov, takéto rezy je 
  potrebné v pravidelných intervaloch, niekedy aj každoročne). 

  
Správca zelene musí  pri orezoch klásť dôraz na ponechanie prirodzeného habitu drevín bez 
trvalej deformácie, tak aby sa vzniknuté poranenie minimalizovalo, pričom hrubé konáre sa 
podľa možností neodstraňujú. Zoznam vykonaných udržiavacích prác na drevinách je 
uvedený v prílohe č. 1. 
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 V rámci starostlivosti o dreviny vo verejnej zeleni musí správca zelene spolu 
s referátom životného prostredia riešiť aj prípadný výrub niektorých drevín a posúdenie 
perspektívy pre ďalší rozvoj a zotrvanie dreviny na stanovišti. Prehľad o nutných výruboch 
drevín vo verejnej zeleni a dôvody výrubu sú uvedené v prílohe č. 2. 
 

2. Starostlivosť a ošetrovanie drevín na území MČ Bratislava-Nové Mesto. 
 

V rámci starostlivosti a ošetrovania drevín vo verejnej zeleni mestská časť v jarnom 
období opäť zabezpečila prostredníctvom odbornej firmy, na vybraných plochách verejnej 
zelene, postrek stromov - pagaštanov konských proti škodcovi - ploskáčikovi pagaštanovému. 
Postrek sa realizuje vždy pred začiatkom kvitnutia. Ošetrenie pagaštanov je financované          
z rozpočtu mestskej časti a je vykonávané  na týchto lokalitách: 
 

• Račianske mýto - pred Pokrokmi  -  pred ČSOB - 3 ks 
 - v parku od Smrečianskej - 1 ks 

• Dvor Trnavská - Vajnorská - Družstevná - 6 ks 
• Park na Sadovej ul. - 18 ks  
• Park Brezovská ul. (vedľa NOVBYT-u) - 9 ks 
• Základná + materská škola Česká ul.  č. 10  - 4 ks  
• Základná škola ul. Za kasárňou - 2 ks  
• Letná ul. (športový areál ŠKOLAK klub ZŠ s MŠ Riazanská ul. 75) - 6 ks 
• Materská škola Šancová 65 - 8 ks 
• Sibírska - Thurzova - vo verejnej zeleni - 8 ks 
• Jelšová č. 3 pri detskom ihrisku (parcela č. 5503/1, k. ú. Vinohrady) – 4 ks 

 
3. Výkon štátnej správy vo veciach ochrany prírody a krajiny v I. stupni územnej 
ochrany 
 

Obce, ako orgány ochrany prírody a krajiny podľa §69 zákona č. 543/2002 Z. z. 
ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov vykonávajú v prvom stupni štátnu 
správu vo veciach  ochrany drevín. Táto funkcia je na území hlavného mesta SR Bratislavy 
Čl. 69 ods. 2 Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy prenesená na mestské časti. 
 Prevažnú časť výkonu štátnej správy na úseku ochrany drevín tvorí vydávanie 
súhlasov na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona o ochrane prírody a krajiny (ďalej len 
„zákon“) a kontrola ňou vydaných rozhodnutí. Najčastejšími dôvodmi nutnosti výrubu drevín 
sú investičná výstavba, zlý zdravotný stav drevín, ohrozovanie zdravia a životov 
a ohrozovanie a poškodzovanie majetku. 
 

Povolený výrub stromov a krov za rok 2017 

 
 

žiadateľ Počet vydaných 
rozhodnutí 

Počet povolených 
stromov 

Počet povolených krov Uložená NV - 
stromy 

Uložená NV - 
kry 

PO 32 420 7 607,83 m2 884 4 846 m2 

FO 27 58 0 572 331 m2 

Spolu 59 478 ks 7607,83 m2 1456 ks 5 177 m2 
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+ uložená finančná náhrada: 77 537,11 Eur.* 
 
Dôvody nutnosti výrubu drevín: 
 

1. investičná výstavba: FO = 1 rozhodnutie 
 PO = 9 rozhodnutí 
 

2. poškodzovanie majetku a ohrozovanie zdravia a života:: FO = 8 rozhodnutí 
  PO = 5 rozhodnutí 
 

3. zlý zdravotný stav drevín: FO = 1 rozhodnutie 
 PO = 0 rozhodnutí 
 

4. dosiahnutie súladu s § 3 ods. 1/d zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní 
poľnohospodárskej pôdy: FO = 1 rozhodnutie 

PO = 0 rozhodnutí 
 

Povolený výrub stromov a krov za obdobie I. polroka 2018: 

 
 

žiadateľ Počet vydaných 
rozhodnutí 

Počet povolených 
stromov 

Počet povolených krov Uložená NV - 
stromy 

Uložená NV - 
kry 

PO 17 82 186 m2 109 1 146,5 m2 

FO 12 37 424 m2 105 1 882,5 m2 

Spolu 29 119 ks 610 m2 214 ks 3 029 m2 

 
+ uložená finančná náhrada = 4433,37 Eur.* 
 
 
Dôvody nutnosti výrubu drevín: 
 

1. investičná výstavba: FO = 4 rozhodnutia 
 PO = 5 rozhodnutia 

2. poškodzovanie majetku a ohrozovanie zdravia a života: FO = 7 rozhodnutí 
PO  = 4 rozhodnutia 

3. zlý zdravotný stav drevín: FO = 3 rozhodnutie 
PO  = 6 rozhodnutia 

 
Vysvetlivky: 
FO – fyzická osoba 
PO – právnická osoba 

 
*  Podľa § 48 zákona č. 240 z 13. septembra 2017, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 

543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších prepisov: 
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Finančná náhrada je príjmom obce, na území ktorej sa výrub uskutočňuje, obec je 
povinná tieto príjmy použiť výlučne na úhradu nákladov spojených s 

a) vypracovaním dokumentu starostlivosti o dreviny, 
b) vypracovaním dokumentu miestneho územného systému ekologickej stability, 
c) výsadbou najmä geograficky pôvodných a tradičných druhov drevín a starostlivosťou 

o dreviny rastúce na jej území, 
d) realizáciou opatrení súvisiacich s vytváraním prvkov miestneho územného systému 

ekologickej stability, 
e) budovaním prvkov zelenej infraštruktúry, ako sú zelené parky, zelené strechy alebo 

ekodukty. 
 

Finančná náhrada sa platí na účet Mestskej časti Bratislava – Nové Mesto (65 % hodnoty) 
a Hlavného mesta SR Bratislavy  (35% hodnoty) v súlade s Čl. 69 ods. 2 písm. g/ Štatútu 
hlavného mesta SR Bratislavy.  
 
4. Náhradné výsadby. 
 

Mestská časť cestou správcu zelene, v rámci starostlivosti a údržby zelene, 
zabezpečuje aj výruby drevín, a to suchých, poškodených a inváznych, a na základe 
právoplatných rozhodnutí, vydaných inými obcami/mestskými časťami v zmysle § 69 ods. 3 
zákona. V priebehu roka 2017 a do 30.06.2018 na základe vydaných rozhodnutí na svoje 
náklady mestská časť zrealizovala náhradnú výsadbu vzrastlých stromov a krov na vybraných 
verejných pozemkoch v počte 149 ks a 60 ks krov, z toho bolo 21 ks stromov vysadených 
ako náhrada za poškodené alebo vyschnuté výsadby Prehľad zrealizovanej náhradnej 
výsadby za sledované obdobie je uvedený v prílohe č. 3. 
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Príloha č. 1 
Zoznam vykonaných orezov na drevinách za I. polrok 2017: 
 
drevina termín ulica  Č.j.;Star. 
Suché  a polámané konáre 10.3.2017 Kuchajda EKO - VPS - 
Suché  a polámané konáre 3.4.2017 Teplická 

sídlisko 
EKO - VPS - 

Orez konárov presahujúcich na  
Parkovisko a komunikáciu 

4.4.2017 Olivová ul. EKO - VPS 3818/2385/2017/ZP/KMEA 

Odstránenie zlomeného konára 
 

18.4.2017 Jaskový rad EKO - VPS - 

Orezy konárov 21.4.2017 Dvor 
Kalinčiakova 

CARNIHERBA - 

Suché konáre 4.5.2017 Biely kríž  - 
Presvetlovací orez 19.10.2015 

apríl-máj2017 
Račianska2-12 
Šancová21-33 

EKO - VPS  
 + plošina 

1135/2015/ZP/TIMD 
1607/2015/ZP/TIMD 

Suché konáre 10.5.2017 Mikovíniho  - 
Suché a zlomené konáre 
Bezpečnostný orez 

11.5.2017 Jeséniova 41  CARNIHERBA 35796/10071/2016/ZP/KMEA 

Bezpečnostný orez 24.5.2017 DI Rešetkova CARNIHERBA - 

Zlomený konár 26.5.2017 Sadová ul. EKO - VPS - 
Bezpečnostné orezy 2.6.2017 Račianska 89 EKO – VPS 

 + plošina 
8968/3667/2017/ZP/TIMD 

Presvetlovacie orezy 
Úprava vzrastlej zelene 

19.-20.6.2017 Guothova ul. EKO – VPS 
+ plošina 

17623/2591/2017/ZP/KMEA 

 
 
Zoznam vykonaných orezov na drevinách za II. polrok 2017: 
 
drevina termín ulica  Č.j.;Star. 

Suchý strom 
 

3.7. 2017 Hlavná (parčík) 
 

EKO - VPS - 

Bezpečnostný orez 6-7.7.2017 MŠ Šancová CarniHerba - 
orezy Júl 2017 ZŠ za Kasárňou CarniHerba 34983/2806/2016/ZP/DARM 
Orez suchých a polámaných 
konárov 

14.7.-17.7. 
2017 

Legerského 2,4 
Ovručská 1,3 

CarniHerba 39188/2806/2016/ZP/DARM 

Klčovanie krov a náletov 13-
17.7.2017 

Kominárska (pri 
garážach) 

EKO - VPS 18783/6858/2017/ZP/KAMM 

Presvetlovací a zdravotný orez  Višňová ul. 1-3 CarniHerba 34356/9478/2016/ZP/TIMD 
Zlomený konár 21.7.2017 Ul. J.C. Hronského EKO - VPS  

Konáre zasahujúce do fasády 24.7.2017 Račianska 25 EKO - VPS  
+ plošina 

21823/7556/2017/ZP/TIMD 

Orez agátových výmladkov 26.7.2017 Lokalita Záruby EKO - VPS  
+ plošina 

25035/82302017/ZP/TIMD 

Suché konáre 28.7.2017 Nová doba EKO - VPS  
+ plošina 

- 
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Presvetlovacie orezy krovín  Júl 2017 Na Revíne EKO -  VPS 21072/7282/2017/ZP/KMEA 
Suché konáre 31.7.2017 Nová doba 

Račianska 63- 65 
EKO – VPS 
+ plošina 

- 

Orez polámaných,  
suchých konárov 

8.8.2017 Teplická ul. 
Biely kríž 

EKO - VPS  
+ plošina 

- 

Orez polámaných,  
suchých konárov 

9.8.2017 Teplická ul. 
DI Nová doba 

EKO – VPS 
+ plošina 

- 

Orez polámaných,  
suchých konárov 

10.8.2017 Teplická ul. EKO - VPS  
+ plošina 

- 

Polámané, suché konáre 
Po veternej kalamite 

11.8.2017 Račianske mýto 
Pokroky 
Budyšínska ul. 

EKO - VPS  
+ plošina 

- 

Presvetlovacie orezy 14.08.2017 Sibírska ul. EKO - VPS  
+ plošina 

25077/8163/2017/ZP/TIMD 

Polámané, suché konáre 
Po veternej kalamite 

14.8.2017 Družstevná ul. 
Nobelova ul.  
Odborárska ul. 

EKO – VPS 
 + plošina 

- 

Zdravotný, bezpečnostný orez 13-
14.9.2017 

Skalická 8-12 EKO – VPS 
+ plošina 

17780/6527/2017/ZP/TIMD 

Bezečnostné orezy 14-
15.8.2017 

Legerského 18 EKO – VPS 
 + plošina 

25933/8294/2017/ZP/TIMD 

orezy 15.8.2017 Jahodová ul. EKO - VPS  
+ plošina 

21166/7043/2017/ZP/KMEA 

 15.8.2017 Piešťanská ul. EKO - VPS  
+ plošina 

- 

Zdravotný orez drevín 15.8.2017 Royova ul. EKO – VPS 
  + plošina 

19648/6911/2017/ZP/TIMD 

 15.8.2017 MŠ Piešťanská ul. EKO-VPS 
 + plošina 

- 

Orez polámaných,  
suchých konárov 3 ks str. 

16.8.2017 Ovručská ul. EKO-VPS 
 + plošina 

- 

Orez polámaných,  
suchých konárov  

16.8.2017 Pluhová ul. EKO-VPS  
+ plošina 

- 

Orez polámaných,  
suchých konárov 6ks 

16.8.2017 Sibírska ul. EKO-VPS 
+ plošina 

- 

 17.8.2017 Turzova ul. EKO-VPS 
plošina 

- 

 17.8.2017 Biely kríž EKO-VPS  
+ plošina 

- 

Orez suchých konárov 17.8.2017 Ľudové námestie EKO-VPS 
 + plošina 

- 

Orez suchých konárov 18.8.2017 Kominárska ul. EKO-VPS 
 + plošina 

- 

Orez  31.8.2017 DI Rešetkova CarniHerba - 
Orezy kríkových porastov august2017 Rozvodná 5-7 EKO-VPS 21937/7204/2017/ZP/KMEA 
Bezpečnostné orezy august2017 Priestor medzi 

domami Manhatan 
a Račianska 65 

EKO-VPS 
+ plošina 

40043/10881/2016/ZP/TIMD 
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Zoznam vykonaných orezov na drevinách za I. polrok 2018: 

 
drevina termín ulica  Č.j.star 
Úprava Moruše 10.4.2018 Vajnorská 

Družstevná 
EKO - VPS 
+ plošina 

29216/8813/2017/ZP/KMEA 

Presvetlovací orez 22.6.2018 Mikovínyho 
13 

EKO - VPS  
+ plošina 

Mail 
katarina.tomanova@banm.sk 

Suché konáre 25.6.2018 DI 
Rešetkova 

RONDO 19091/7161/2018/ZP/TOMK 

Redukcia koruny topoľa Jún 2018 Račianská-
Šancova- 
Kominárska 

EKO - VPS 
+ plošina 

12983/4692/2018/ZP/KMEA 

 
 

Údaje poskytnuté EKO – podnikom VPS – Divíziou údržby verejnej zelene. 
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Príloha č. 2 
Zoznam vykonaných výrubov vo verejnej zeleni za I. polrok 2017: 
 
drevina  termín  ulica  Č.j.;Star. 
smrek 23.2.2017 Vajnorská 6 EKO -VPS rozhodnutie 

4747/17964/2016/DŽV/rap 
Mirabelka 
mirabelka 

24.2.2017 
24.2.2017 

Pri starej 
pracháreň 
Pavlovská ul. 

 EKO - VPS 3416/2303/2017/ZP/KMEA 
 

  Na Revíne EKO - VPS - 
Spadnutý zlomený strom 26.4.2017 Rozvodná ul. EKO - VPS - 

Suchý strom 
Suchý strom 

4.5.2017 Ovručská ul. 
Legerského ul 

EKO - VPS - 

4x suchý strom 
1x suchý strom 
1x suchý strom 
1x suchý strom 
1x suchý strom 

10.5.2017 Legerského 
Biely kríž 
Mikovíniho 
Ursínyho 
L.Dérera 

 - 

Suchý strom 
 

24.5.2017 DI Rešetkova CARNIHERBA - 

Suchý smrek 26.5.2017 Račianská EKO - VPS 13685/4812/2017/ZP/TIMD 
 
Zoznam vykonaných výrubov drevín vo verejnej zeleni za II. polrok 2017: 
 
 
drevina 

termín ulica  Č.j.:Star. 

Suchý strom 13.11.2017 Matúškova ul. CarniHerba - 

Prunus cerassifera ,Nigra, 
Strom s hubovitým ochorením

20.11.2017 Biely kríž, parčík EKO - VPS  
+ plošina 

37320/9740/2017/ZP/KMEA 

 
Zoznam vykonaných drevín vo verejnej zeleni za I. polrok 2018: 
 
drevina termín ulica  Č.j.; Star. 
Výrub suchej brezy 
 

15.8.2017 Jahodová ul. EKO - VPS   
+ plošina 

21166/7043/2017/ZP/KMEA 

Suchý strom 16.8.2017 Biely kríž EKO - VPS  
+ plošina 

- 

Invázne, suché, poškodené str. 17.8.2017 Kominárska ul. EKO -VPS  
+ plošina 

- 

výrub 31.8.2017 DI Rešetkova CarniHerba - 

 
Suché a polámané stromy 

18.1.2018 Brečtanová ul. EKO - VPS 
+ plošina 

- 

 24.1.2018 MJ Robotnícka EKO - VPS 
+ plošina 

1679/1233/2018/ZP/TOMK 

3 stromy 
invázne.druh. 

29.1.2018 Čajakova ul EKO - VPS 
+ plošina 

33881/4591/2017/ZP/TIMD 

Zlomené stromy 2.2.2018 Bárdošova ul. 
Hlavná ul. 

 - 
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inváz. druhy, 
ohrozujúce  
4 ks 

5.3,2018 Jaskový rad Carniherba - 

9 str. podľa rozhodnutia 7.3.-8.3.2018 Hálkova ul Carniherba 4321/1888/2018ZP/KOLP 
8 ks ihlič. 
Í ks list. drev 

26.3- 27.3 Ľudové 
námestie 

EKO - VPS 
+ plošina 

7957/1208/2018/ZP/TOMK 

2 stromy 28.3.-9.4. 
2018 

Detské centrum 
Slniečko 

EKO -  VPS 
+ plošina 

28320/8862/2017/ZP/TIMD 

1 strom 
nahnutý, po havárii 

29.5.2018 Kraskova  
stromoradie 

 - 

Suchý strom 11.6.2018 DI Rešetkova EKO - VPS 
+ plošina 

- 

Suché stromy 20.6.2018 
22.6.2018 

Kuchajda EKO - VPS 
+ plošina 

- 
 

 
 
Údaje poskytnuté EKO – podnikom VPS – Divíziou údržby verejnej zelene. 
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Príloha č. 3 
Prehľad zrealizovanej náhradnej výsadby EKO – podnikom VPS za sledované obdobie: 
 
Výsadba stromov v roku 2017, I. polrok 
 
Gaštanica – Jeséniova ul. (21.4.2017) 
Castanea sativa ʼBouche de Betizacʽ - gaštan jedlý 12 ks +  november  1ks výmena 
Castanea sativa ʼMarsalʽ - gaštan jedlý  13 ks +  november  1ks výmena  
Quercus robur - dub letný    2 ks 
Carpinus betulus ʼFastigiataʽ - hrab obyčajný 2 ks 
Cornus stolonifera ʼFlamirameʽ (ker)  - svíb, drieň 7 ks 
Vinca minor (pôdopokryvný poloker)  - zimozeleň 53 ks 
 
Mestská tržnica – Šancová ul. (27.4.2017) 
Prunus serrulata ʼKanzanʽ - okrasná čerešňa 11 ks 
 
Vajnorská ul. 
Fraxinus ornus ´Meczek´ - jaseň mannový  1 ks 
 
Výsadba stromov v roku 2017, II.polrok 
 
Bojnická ul. (24.11.2017) 
Fraxinus excelsior ʼGlobosaʽ - jaseň štíhly  3 ks  nová výsadba 
 
Biely kríž  (24.11.2017, 25.11.2017) 
Prunus cerasus ʼNigraʽ - okrasná čerešňa  11 ks 
Acer ginala – javor ohnivý    10 ks nová výsadba 
 
Sadová ul. – parčík (25.11.2017 
Aesculus carnea ´Briotti´ - pagaštan pleťový  1 ks  náhrada /už znova odrezané/ 
 
Nobelova ul. (27.11.2017) 
Pyrus calleryana ʼChanticleerʽ - okrasná hruška 3 ks nová výsadba 
 
Višňová- Magurská ul. - spojovací chodník  (27.11.2017) 
Sorbus x thuringiaca ʼFastigiataʽ - jarabina  6+5 ks  (velké+ malé) – (nová výsadba) 
 
Višňová ul. (27.11.2017) 
Sorbus x thuringiaca ʼFastigiataʽ - jarabina  3 ks  (velké)  - (nová výsadba) 
 
Čsl. Parašutistov (28.11.2017) 
Pyrus calleryana  ʼChanticleerʽ - okrasná hruška 2 ks   náhrada 
 
Čsl. Parašutistov (29.11.2017) 
Crataegus laevigata ʼPauls Scarletʽ- hloh obyčajný 5 ks nová výsadba 
 
Mestská tržnica (29.11.2017) 
Prunus serrulata ʼKanzanʽ - okrasná čerešňa  2 ks  nová výsadba 
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Mestská tržnica (02.12.2017) 
Prunus serrulata ʼKanzanʽ - okrasná čerešňa  4 ks  nová výsadba 
Acer platanoides  ʼGlobosumʽ - javor mliečny 2 ks  nová výsadba 
 
Kalinčiakova ul. (02.12.2017)    
Acer platanoides ´Olmsted´ - javor mliečny  1 ks nová výsadba 
 
Ovručská ul. (05.11.2017) 
Prunus serrulata ʼKanzanʽ - okrasná čerešňa  1 ks náhrada 
 
Legerského ul.  (05.11.2017 
Acer platanoides  ʼDrummondiiʽ - javor mliečny 5 ks  =  3 ks nová výsadba + 2 ks náhrada 
 
Biely kríž - sídlisko  (06.11.2017) 
Acer campestre ´Elsrijk´ - javor poľný  2 ks nová výsadba 
 
Bojnická ul.  (06.11.2017) 
Quercus palustris ´Green Pillar´ - dub močiarny 1 ks nová výsadba 
 
Šuňavcova ul.  (06.11.2017) 
Acer  campestre ʼElsrijkʽ - javor poľný  3 ks náhrada 
 
DI Rozvodná   (07.11.2017) 
Prunus serrulata ʼKanzanʽ - okrasná čerešňa  1 ks náhrada 
 
Rozvodná ul. - schodisko pri Arche  (07.12.2017) 
Crataegus laevigata  ʼPaul´s Scarletʽ- hloh obyčajný 5 ks nová výsadba 
 
Višňová ul.  (07.12.2017) 
Magnolia kobus – magnólia japonská  1 ks  nová výsadba 
 
Biely kríž  (07.12.2017) 
Acer rubrum – javor červený    2 ks nová výsadba 
 
Rozvodná ul. - schodisko pri Arche  (07.12.2017) 
Liriodendron tulipifera ´Fastigiatum´ - ľaliovník 2 ks nová výsadba 
 
Rozvodná ul. - schodisko pri Arche  (08.12.2017) 
Acer platanoides ʼColumnareʽ - javor mliečny 5 ks nová výsadba 
 
Matúškova ul. – trafostanica (08.12.2017) 
Koelreuteria paniculata ´Fastigiata´   4 ks nová výsadba 

- jaseňovec metlinatý   
 
Mestská tržnica – Šancová ul.  (08.12.2017) 
Liquidambar styraciflura ´Gum Bal´- ambrovník 1 ks nová výsadba 
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Kraskova ul.  (11.12.2017) 
Aesculus carnea ´Brioti´ - pagaštan pleťový  1 ks náhrada 
 
DI Uhrova (11.12.2017) 
Carpinus betulus ´Fastigiata´- hrab obyčajný  2 ks náhrada 
 
Bojnická ul. – DI   (11.12.2017) 
Prunus subhirtella ʼAutumnalis Roseaʽ   1 ks náhrada 

                               - okrasná čerešňa 

    
Trnavská ul. (12.12.2017) 
Quercus robur ´Fastigiata´ - dub letný  3 ks náhrada 
    
Biely kríž  - sídlisko  (13.12.2017) 
Cupresocyparis leylandii – cyprusovec Leylandský 8 ks nová výsadba 
 
J.C. Hronského  (18.12.2017) 
Prunus serrulata ´Amanogawa´ - okrasná čerešňa 2 ks  náhrada 
  
 


