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NÁVRH NA UZNESENIE 
 
Uznesenie č.__/2019 
 
Mestské zastupiteľstvo v Žiline 
 
I. schvaľuje 

 
1. Realizáciu komplexnej a systematickej výsadby stromov a zelene na Solinkách 

v roku 2020, ktorá:  
 

a) v plnej miere zabezpečí náhradu zničených a poškodených stromov pri výmene 
potrubia na Solinkách 
 
b) doplní vhodné stromy na všetky miesta a lokality, kde sú vhodné a potrebné 
ako prvok prirodzene zvyšujúci komfort obyvateľov a súčasne ako dôležité 
adaptačné opatrenie voči klimatickej kríze 

 
Táto výsadba bude zabezpečená z Finančnej náhrady spoločenskej hodnoty 
vyrúbaných drevín. Na základe tohto uznesenia budú pripravené finančné 
prostriedky, ktoré pokryjú výsadbu minimálne 250 stromov. Dané prostriedky 
nemusia byť vyčerpané všetky, ale musia byť pripravené a garantované, aby dokázali 
zabezpečiť plnohodnotnú výsadbu stromov.  

 
 
 
DÔVODOVÁ SPRÁVA  
 

Pri výmene potrubia na Solinkách tento rok došlo k viacerým výrubom a poškodeniam 
stromov na sídlisku. Nahradiť tieto dreviny je z dôvodu ich veku a rozmerov veľmi ťažké 
a preto treba k náprave týchto škôd pristúpiť razantne a komplexne. Až na jar bude možné 
zhodnotiť skutočný rozsah škôd spôsobených touto výmenou potrubia a rôznymi 
sprievodnými zásahmi do zelene a stromov. Preto je veľmi dôležité mať pri príprave novej 
výsadby dostatočnú finančnú rezervu, ktorá bude garantovať nielen kozmetické úpravy, ale 
skutočnú systematickú a komplexnú výsadbu. 
 
Je potrebné nastaviť výsadbu nových stromov najmä v lokalitách, kde ich bolo vyrúbaných 
a poškodených najviac a zároveň v lokalitách, kde sú najviac potrebné, aby vytvárali 
prirodzenú ochranu proti slnku najmä v letných mesiacoch a ochladzovali okolie. Výsadba by 
mala dodržiavať najvyššie kvalitatívne štandardy, stromy by podľa možností mali byť 
vysádzané v komplexných radoch a vo väčších počtoch a pri nastavovaní druhovej skladby a 
starostlivosti by mali byť zohľadňované meniace sa klimatické podmienky.  
 

Materiál bol prerokovaný Komisiou životného prostredia, ktorá návrh odporúča schváliť. 
 
Komisia životného prostredia tiež odporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť vypracovanie 
riešenia komplexnej a systematickej výsadby stromov a zelene všeobecne v iných častiach 
mesta /mimo Soliniek/  v súvislosti s údržbou ochranných pásiem inžinierskych  sietí. 
 
 


