MESTO SVIT

INTERPELÁCIA
Meno a priezvisko poslanca: Vladimír Zentko
Adresa: Kpt. Nálepku 39, 059 21 Svit
Interpelácia zo dňa 24.03.2021
Stručný a konkrétny text interpelácie:
Medzi obyvateľmi rezonuje téma ochrany životného prostredia a krajiny v meste Svit spojená s
ochranou drevín, stromov a ich náhradnou výsadbou.
Synergiu pri obnovovaní zelene v intraviláne mesta a početným výrubom (počet výrubových povolení
v období 2019 – 2020 prikladám v tab. č.1, tab.č.2) je možné dosiahnuť systematickou náhradnou
výsadbou.
V lokalitách, na ktorých bola vysadená náhradná zeleň v minulých rokoch sa stáva, že dreviny
odumreli a nenahradili sa novou. Pri neriešení tohto problému bude v budúcnosti územie narušené
esteticky a krajinotvorne.
Aj dreviny majú svoju životnosť a vytvárajú riziká pre obyvateľstvo. Dokumentovaním ich
zdravotného stavu môžeme vykonať opatrenia, aby sme rizikám a vzniknutým škodám mohli
predchádzať.
Tab.č.1
2019
počet stromov/ks
70
42
25
137
177

vlastník
mesto Svit
právnické osoby
súkromné osoby
spolu
ŽSR

Tab.č.2
2020
vlastník
mesto Svit
právnické osoby
súkromné osoby
spolu

počet stromov/ks
8
47
10
65

Otázky:
1. Disponuje mesto dokumentom starostlivosti o dreviny v zmysle zákona č. 543/5002 Z.z. o
ochrane prírody a krajiny?
2. Ak nie, má mesto prehľad o zdravotnom stave drevín aspoň v areáloch škôl?
3. Podľa čoho a akým spôsobom sa v súčasnosti určuje lokalita a druh náhradnej výsadby
vyrúbaných drevín fyzickým, právnickým osobám a samotným mestom Svit?
4. Kto a akým spôsobom vykonáva kontrolu náhradnej výsadby a či sa vedie evidencia kontrol aj s
odstupom času, ktoré je uvedené na výrubovom povolení?

Odpoveď na interpeláciu môže byť ústna a doplnená aj písomnou odpoveďou , ktorú
žiadam doručiť elektronicky a zverejniť na stránke mesta Svit.
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Odpoveď:
1. Mesto Svit disponuje dokumentom „Digitalizácia plôch verejnej zelene“ spracovateľa Ing. Arch.
V. Masarykovej.
2. V areáloch škôl má Mesto Svit dreviny zmapované. Na ZŠ Komenského sú dreviny v relatívne
dobrom zdravotnom stave, okrem dvoch topoľov na severnej strane areálu v blízkosti
oplotenia, ktoré plánuje Mesto vyrúbať. Ďalšie dreviny si vyžadujú len ozdravný rez. V areáli
Spojenej školy Mierová máme identifikovaných viacej jarabín vtáčích v relatívne zlom stave,
ktoré budú odstránené. Niektoré dreviny v rámci areálu si vyžadujú ozdravný rez, odstránenie
nalomených a suchých konárov.
3. Ak je to možné, náhradnú výsadbu sa snažíme lokalizovať na pozemku, na ktorom sa výrub
vykoná. V prípade, že sa jedná o výrub napr. v ochrannom pásme alebo priamo na trase
energetických a iných sietí, dreviny určené na náhradnú výsadbu sa vysadia na pozemku na
základe dohody mesta a žiadateľa. Dreviny určené na náhradnú výsadbu sú miestne príslušné
pôvodné druhy resp. ich kultivary.
4. Kontrolu náhradnej výsadby vykonáva Oddelenie investičných činnosti, územného plánovania
a životného prostredia a vedie sa aj evidencia kontrol.

Vo Svite 12.04.2021
Spracoval: Ing. Anastázia Brtáňová, referát obchodu, podnikateľských činností a životného prostredia,
MsÚ Svit
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