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NÁVRH NA UZNESENIE

Uznesenie č.__/2018
Mestské zastupiteľstvo
I.

berie na vedomie

1. Informatívnu správu k Výzve Okresnému úradu v Žiline a Poľovníckemu združeniu
Hubertus na riešenie premnoženej diviačej zveri na území mesta Žilina

DÔVODOVÁ SPRÁVA
Uznesením Mestského zastupiteľstva v Žiline č. 43/2018 zo dňa 12.02.2018 bola
schválená Výzva Okresnému úradu v Žiline a Poľovníckemu združeniu Hubertus na riešenie
premnoženej diviačej zveri na území mesta Žilina. V uznesení bol zároveň schválený návrh
vytvoriť pracovnú skupinu pri komisii životného prostredia s cieľom:
1. Vyznačiť územie, ktoré je potrebné upraviť v zmysle odstránenia kríkov a náletov,
aby diviačia zver nenachádzala útočisko v tomto priestore medzi obydliami
2. Predložiť mestskému zastupiteľstvu časový a územný plán postupnej úpravy územia
s predpokladaným dopadom na finančný rozpočet mesta
3. Zabezpečiť mestskou políciou kontrolu tejto lokality ohľadom vytvárania skládok
biologického odpadu.
Vyznačené územia sa nachádzajú v prílohe č. 1, mapové podklady, a časový harmonogram
spolu s odhadom predpokladaného dopadu na rozpočet mesta, po splnený príslušných
legislatívnych náležitostí, je v samotnom materiáli.
Predkladaný materiál bude mať v prípade jeho realizácie dopad na rozpočet mesta Žilina
vo výške približne 324.000 €.
Materiál bol prerokovaný v komisii finančnej, ktorá k nemu neprijala platné uznesenie,
a v komisii životného poodstredia, ktorá ho zobrala na vedomie s výhradami.
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MATERIÁL
Lokality, uvedené v tabuľke, ktoré je potrebné upraviť z dôvodu prevencie výskytu
diviačej zvery sú navrhnuté v zmysle výstupov komisie a obhliadok pracovníkov odboru
životného prostredia. Lokality sa nachádzajú v okolí sídliska Hájik, v Závodí, Bánovej
a Bytčici. V tabuľke je uvedené lokalita, číslo parcely, vlastnícke vzťahy, navrhované
opatrenia, výmera, časový harmonogram a odhadovaný náklad na realizáciu potrebných
opatrení. Je treba zdôrazniť, že náklady neobsahujú prípadnú úhradu za prenájom pozemkov
v prípade, ak by opatrenia realizovalo mesto Žilina. Náklady sú na hornej hranici odhadu
a zohľadňujú aj mieste terénne podmienky.
Odhadované náklady sú vo výške, ktorá zohľadňujú činnosti potrebné realizovať v prvý
rok, ide hlavne o odstraňovanie drevín, tu by boli náklady v ďalších rokoch pravdepodobne
nižšie. Náklady, ktoré v sebe zahŕňajú kosenie by boli približne rovnaké aj v nasledujúcich
rokoch, ich konečná výška by závisela od počtu kosení v jednom roku.
Celému procesu realizácie opatrení, ktoré by boli financované z rozpočtu mesta, by
predchádzalo uzatvorenie zmlúv o prenájme s vlastníkmi pozemkov, ďalej by bol potrebný
v prípade odstraňovania drevín súhlas orgánu ochrany prírody formou rozhodnutia a dodržanie
všetkých ostatných legislatívnych podmienok. Napríklad v prípade výrubu, odstraňovania
drevín, vykonávať túto činnosť len v takzvanom mimovegetačnom období, teda v termíne od
01.10. do 31.03 nasledujúceho roka.

Lokalita
1. Kvačalova
pod Hájikom
2.Kvačalova za
záhradkami

parcela
1835/1
až 14
CKN
1900/194
EKN
2006

3.Pod Hájikom
smerom na
Hôrky 3)
4.Bánová,
Družstevná ul.
5.Ovocný sad
po Hájikom
6.Bytčica za
bývalou ZVL
7.Nad cin. v
Závodí

EKN
2122

vlastníctvo
súkromné

opatrenie
pokosenie

súkromné

výrub
drevín 2)

Urbariát
Závodie
SPF

výmera termín
náklad
2 ha
VII. – IX. 6 000 €1)
2018
0,5 ha
X/20186 000 €
III/2019

výrub
drevín2)

8,5 ha

X/2018III/2019

102 000 €

SPF

pokosenie

6 ha

20 000 €1)

2 ha

Urbariát
Závodie
SPF

výrub
drevín2)
výrub
drevín2)
pokosenie

Urbariát
Závodie

výrub
drevín2)

2,1 ha

VII. – IX.
2018
X/2018III/2019
X/2018III/2019
VII. – IX.
2018
X/2018III/2019

7,5 ha
6 ha

25 000 €
110 000 €
20 000 €1)
35.000 €

1) Suma za jedno pokosenie
2) Podľa vyhlášky č. 24/2003 Z.z. o ochrane prírody a krajiny platí Odôvodneným prípadom
na vydanie súhlasu na výrub dreviny podľa § 17 ods. 11 vykonávacej vyhlášky č. 24/2003
Z.z. je najmä preukázanie: a) zlého zdravotného stavu dreviny, z hľadiska ktorého má
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drevina malú pravdepodobnosť prežitia, b) nevhodných hygienických podmienok v
bytových a nebytových priestoroch, alebo c) narušenia stability stavby koreňovým
systémom dreviny.
3) Uvedené plochy sčasti spadajú pod § 24 zákona o poľovníctve ods. 3j.) „Zakazuje sa
v poľovnom revíre rúbať a vyrezávať remízky a kroviská okrem rúbania a vyrezávania
remízok a krovísk v rámci lesohospodárskych opatrení a projektov rekultivácií
a schválených úprav na poľnohospodárskej a ostatnej pôde“. Lokalitou preteká aj Hôrecký
potok, kde údržba pobrežných pozemkov spadá zase pod zákon č. 364/2004 o vodách.
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