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MESTSKÝ ÚRAD V ŽILINE 

Materiál na rokovanie  

komisií Mestského zastupiteľstva v Žiline 

 

 

Číslo materiálu: _____/2021 

                                                                                               

 

K bodu programu 

 

                      Systém opatrení zameraný na eliminovanie ničenia zelene 

 

Materiál obsahuje:      Materiál sa odporúča prerokovať v komisii:                                                        

1. Návrh na uznesenie                 KŽP, KD                                                       

2. Dôvodová správa                                         
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NÁVRH NA UZNESENIE  

Uznesenie č._   /2021 

Komisia odporúča  Mestskému zastupiteľstvu v Žiline na jeho najbližšom zasadnutí požiadať 

prednostu Mestského úradu v Žiline 

1. Zmapovať trávnaté  plochy na mestských pozemkoch, ktoré sú pravidelne ničené 

motorovými vozidlami  

2. Upraviť  zničené trávnaté plochy a zabezpečiť ich trvalými riešeniami proti ničeniu 

zelene 

3. Informovať MZ o konkrétnych vykonaných opatreniach na konkrétnych plochách 

v rámci jednotlivých mestských obvodov do októbra 2021 

 

Dôvodová správa: 

      Ničenie zelene  formou vyjazdených koľají nie je  ojedinelé. S týmto problémom zápasí 

mesto dlhodobo. Situácia sa stále zhoršuje. Nečinne sa prizerať je asi tá najhoršia možnosť. 

Riešenie tohto problému nie je jednoduché. Opätovné planírovanie môže byť na niektorých 

miestach účinné len na krátky čas. Preto je potrebné hľadať iné riešenia aspoň na miestach 

kde sa to tá. Riešením môžu byť zarávňovacie panely položené na kritických miestach, niekde 

len do šírky 50 -100 cm , osadenie zábrany formou dreveného plotika s  výsadbou zelene- 

krov, zmenou dopravného značenia, napríklad zákaz parkovania, zjednosmernenie ulice 

a pod.  Veľká časť koľají  vzniká tak, že kvôli nevhodnému parkovaniu alebo protiidúcemu 

vozidlu,  automobil nemá inú možnosť ako sa vyhnúť prekážke ako prejsť cez zeleň.  

V niektorých častiach je zeleň už tak zničená, že vhodnejšie sa javí priznať takúto plochu na 

parkovanie, samozrejme s vodepriepustným  povrchom.  

Teraz v jarnom období  sú koľaje a zničené trávnaté plochy viditeľné. Je jednoduchšie 

zmapovať kritické miesta a pôda nasiaknutá vodou je poddajnejšia pri rekultivácii. Aj pre 

prípadnú výsadbu krov poza ochranné plotiky je jar ideálny čas. 

Materiál je v súlade so Štatútom mesta Žilina a platnými právnymi predpismi v Slovenskej 

republike.  
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