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v

NÁVRH NA UZNESENIE
Uznesenie č. __/2019
Komisia odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Žiline na jeho najbližšom zasadnutí
I. navrhnúť primátorovi mesta
1. zabezpečiť vykonanie komplexnej prehliadky drevín (stromov) na pozemkoch
mesta so zameraním na ich stav tam, kde predstavujú potenciálne ohrozenie v
dôsledku ich pádu alebo pádu ich častí (napr. na stavby, chodníky, cesty, miesta
pohybu osôb),
2. informovať o výsledku zistení podľa predchádzajúceho bodu mestské
zastupiteľstvo na jeho najbližšom riadnom zasadnutí vrátane predloženia
časového, vecného a finančného vymedzenia odstránenia zistených prípadov
ohrozenia.

DÔVODOVÁ SPRÁVA
Úmrtie mladého človeka po páde časti stromu v dôsledku veterného počasia v Nitre je jedným
z podnetov na predloženie tohto materiálu.
Predkladateľ si je vedomý skutočnosti, že nie všetkým škodám, ktoré vzniknú v dôsledku
poveternostných podmienok, je možné predísť. Je potrebné sa ale aspoň pokúsiť predchádzať
tým najväčším rizikám tam, kde je to možné objektívne zistiť.
Predkladaný materiál má preto ambíciu vyzvať vedenie mesta a mestského úradu na
zmapovanie situácie so stromami na miestach, kde by ich pád mohol mať fatálne dôsledky.
Výsledkom tohto procesu by mali byť informácie, na základe ktorých následne môže mestské
zastupiteľstvo finančne podporiť proces nápravy.
Dopad tohto materiálu na rozpočet mesta je v tejto fáze neutrálny, keďže požadované činnosti
predpokladá realizovať v rámci bežnej činnosti a bežných výdavkov na správu mestskej
zelene.

MATERIÁL
V rámci celého Slovenska zarezonovala tragédia, ktorá sa odohrala koncom septembra 2019 v
Nitre.
Nešťastie sa stalo počas toho ako žiaci základnej školy boli na prechádzke popri rieke Nitra.
V dôsledku silného vetra došlo k náhlemu odlomeniu a pádu veľkej časti stromu (hrubého
konára), ktorý zasiahol troch žiakov. Štrnásťročný chlapec zomrel a dvaja jeho spolužiaci
skončili so zraneniami v nemocnici. Podľa medializovaných informácií sa obyvatelia Nitry na
zlý stav stromov v danej lokality sťažovali už viackrát. Pozemky však patria miestnej diecéze.
K pádu stromov však dochádza aj v Žiline, zatiaľ našťastie bez fatálnych následkov. Boli však
prípady, kedy pád stromu napr. na Tajovského ul. alebo pri Žilinskej univerzite znamenal
poškodenie trakčného vedenia a následné prerušenie mestskej hromadnej dopravy.
Je však potrebné predchádzať tomu, že podobná udalosť bude mať ďaleko horšie a
závažnejšie následky. Preto predkladateľ navrhuje primátorovi (a de facto mestskému úradu)
vykonať prehliadku stromov v tých miestach, kde by ich pád mohol mať dôsledky na majetok,
zdravie alebo život. Takýmto krokom bude možné mať v rukách komplexný obraz o
potenciálnych zdrojoch ohrozenia, na čo bude nadväzovať aj odhad vecného, časového a
finančného rozsahu, potrebného na odstránenie týchto zdrojov ohrozenia. Na podklade
takýchto údajov bude môcť následne mestské zastupiteľstvo rozhodnúť o prípadnom navýšení
rozpočtových prostriedkov v príslušnej časti rozpočtu, ak sa dané opatrenia nebudú dať
realizovať z bežne plánovaných zdrojov.
Takýmto postupom mesto tiež naplní svoju všeobecnú povinnosť predchádzať škodám a
príčinám ich vzniku a splnenie tejto povinnosti bude môcť vyžadovať aj od iných vlastníkov
pozemkov.
Je možné predpokladať, že v rámci prijatých opatrení bude musieť dôjsť k výrubu niektorých
drevín, čo môže časť obyvateľstva vnímať negatívne. Bude preto potrebné pamätať aj na
dostatočnú osvetovú a informačnú kampaň.

