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Ing. František Talapka
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NÁVRH NA UZNESENIE
Uznesenie č.__/2021
Mestské zastupiteľstvo v Žiline
I.

schvaľuje
1. Realizáciu komplexnej a systematickej výsadby stromov v Žiline v roku 2022 v počte
800 kusov stromov primerane rozdelených do jednotlivých volebnných obvodov
(ideálne sto kusov stromov v každom volebnom obvode v závislosti od možností
daného volebného obvodu).

II.

ukladá prednostovi Mestského úradu v Žiline
1. aby na druhé riadne mestské zastupiteľstvo v roku 2022 predložil MZ konkrétny
plán/návrh výsadby stromov v roku 2022, ktorý bude obsahovať presné lokácie, počty
aj termíny výsadby v jednotlivých mestských častiach v spolupráci s komisiou
životného prostredia, UHA a poslancami za jednotlivé volebné obvody
2. predložil plán údržby a starostlivosti o tieto stromy po dobu 2 rokov od ich
vysadenia.
3. za týmto účelom zapojil do rozpočtu v rámci Zmeny rozpočtu prostriedky z fondu
Finančnej náhrady spoločenskej hodnoty vyrúbaných drevín, z ktorého bude výsadba
a následne starostlivosť o stromy financovaná
4. na základe návrhu výsadby zabezpečil vypracovanie projektovej dokumentácie
výsadby spolu s vyčlenením finančných prostriedkov v rozpočte pre každý volebný
obvod zvlášť v čo najkratšom termíne

DÔVODOVÁ SPRÁVA
Naše mesto tak ako každé mesto na svete už v súčasnosti čelí dôsledkom globálneho
otepľovania. Následky sú negatívne v prítomnosti a budú sa ďalej stupňovať. Následkom
zvýšených teplôt vysychá pôda a odumierajú stromy, ktoré by inak ostávali zelené. Je preto
potrebné myslieť na pravidelné a systematické zvyšovanie počtu stromov, aby sme boli
pripravený na ich úbytok a naopak, ich stav bol čoraz vyšší.
Stromy výraznou mierou znižujú znečistenie ovzdušia a prispievajú k znižovaniu CO2. Činnosť
stromov pôsobí pozitívne proti vysušovaniu a eróziám pôdy, zvyšujú biodiverzitu a pomáhajú
k prežitiu mnohých vtáčích druhov. Stromy samozrejme tiež zvyšujú životný komfort
obyvateľov mesta a účelne skrášľujú verejný priestor.
K 10/2021 malo mesto k dispozícii na fonde finančnej náhrady spoločenskej hodnoty drevín
2.234 193,- eur, z toho doterajšie čerpanie tento rok cca 37.976,- eur. Fond dlhodobo
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disponuje financiami, ktoré sú určené len a jedine na obnovu zelene v meste Žilina. Posledné
tri roky čerpá mesto z tohto fondu len minimálne, čo naznačuje, že trend novej výsadby zelene
v meste je stagnujúci. Je to obrovská škoda hlavne vzhľadom na intenzitu a rýchlosť rastu
drevín. Preto aj tento materiál chce byť iniciačným materiálom na širšiu a komplexnejšiu
výsadbu stromov, či stromových alejí v meste, aby obyvatelia naozaj zmenu pocítili.

Materiál bol prerokovaný v Komisii životného prostredia
Komisia životného prostredia materiál odporučila schváliť
Materiál má dopad na rozpočet mesta.
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