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NÁVRH NA UZNESENIE  

 

Uznesenie č._   /2022 

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline žiada prednostu mestského úradu, aby: 

 

I. 

Pri všetkých výruboch nad 15 kusov drevín, ako aj výruboch bez obmedzenia počtu na 

mestských pozemkoch a verejných priestranstvách zabezpečil zverejňovanie oznámení o 

začatí správneho konania a k nim prislúchajúcich rozhodnutí o povolení výrubu a 

náhradnej výsadbe na webovej stránke mesta Žilina v sekcii “VÝRUBY”. 

  

II. 

príslušný odbor raz za pol roka predložil a zverejnil informatívnu správu o všetkých 

vyrúbaných stromoch, ktoré uskutočnilo mesto Žilina v rámci ustanovenia zákona 

543/2002  Z. z. – Zákon o ochrane prírody a krajiny, §47, odsek 4, písmeno d) Výruby 

na ktoré sa nevyžaduje súhlas pri bezprostrednom ohrození zdravia alebo života človeka 

alebo pri bezprostrednej hrozbe vzniku značnej škody na majetku 

  

III. 

príslušný odbor raz za rok predložil a zverejnil informatívnu správu o kontrole 

realizácie predpísanej náhradnej výsadby pre výruby nad 15 kusov drevín ako aj 

výruboch bez obmedzenia počtu na mestských pozemkoch a verejných priestranstvách 

 

 

 

DÔVODOVÁ SPRÁVA 

Z ihriska Žilinskej univerzity v rámci výstavby atletického štadióna  zmizlo v priebehu pár 

hodín 70 stromov bez toho, aby bola o veci informovaná odborná i laická verejnosť. To, že 



 

 

projekt - investícia bola prezentovaná a schválená na zastupiteľstve nepostačuje z hľadiska 

verejnej kontroly ako plnohodnotná informácia v kontexte klimaticko-ekologického nazerania 

a tak vážneho zásahu v území. O masívnom výrube nevedela ani komisia životného prostredia, 

ktorá ho nemala možnosť nijak posúdiť a komentovať. Takýto postup vzbudzuje mnohé 

otázniky vo verejnosti, jednak z pohľadu nutnosti výrubu ale i jeho rozsahu. Bez dostupných a 

správnych informácii nevieme zároveň správne vyhodnotiť, či sa kompetentní skutočne snažili 

stromy zachrániť. 

V Žiline dlhodobo sledujeme trend, že miznú stromy, zástavba je stále hustejšia. Na základe 

klimatických zmien sa táto situácia stáva oveľa akútnejšou ako to bola pred niekoľkými rokmi 

a stúpa dôležitosť každého jedného stromu v meste. Nemôžeme si dovoliť o stromy a dreviny 

nekontrolovateľne prichádzať. Ak je však už výrub nutný, je treba veľmi precízne a dôkladne 

dohliadať na primeranú náhradnú výsadbu. V prípade výrubu okolo Žilinskej univerzity však 

nevieme v akej kvalite a rozsahu  bola skutočne náhradná výsadba naplánovaná a či je 

dostatočná. Sprostredkované informácie sa rôznia, pričom odbor životného prostredia odmietol 

zverejniť poslancom príslušné rozhodnutie, z ktorého je možné vyčítať detaily a konkrétnosti 

ohľadom výrubu a náhradnej výsadby. Z hľadiska verejnej kontroly je to absolútne 

bezprecedentné správanie, keďže informácie  nepodliehajú žiadnemu utajeniu, naopak sú mestá 

a obce, kde ich zverejňovanie na webovom sídle samosprávy je automatické.  

Viď obrázok. 

 

 



 

 

Práve takéto zverejňovanie informácií pokladáme za normu, ktorou by sa mali riadiť všetky 

mestá a obce. V kontexte klimatických zmien sa javí verejná kontrola aj v tejto oblasti viac 

a viac potrebná. Na základe zverejnených informácii je možnosť posúdiť nielen množstvo 

povolených výrubov, ale zároveň aj množstvo stanovenej náhradnej výsadby a v aktuálnom 

čase vznieť pripomienky a námietky. Zverejnenie zároveň zvýši možnosti kontroly, či bola 

náhradná výsadba povinnými naozaj aj realizovaná.  

 

Podľa Zákona 17/1992 - o Životnom prostredí sa § 14 píše, že každý má právo na pravdivé a 

primerané informácie o stave a vývoji životného prostredia, príčinách a dôsledkoch tohto stavu, 

má právo na informácie o pripravovaných činnostiach, ktoré by mohli viesť ku zmene stavu 

životného prostredia, a na informácie o opatreniach, ktoré orgány zodpovedné za ochranu 

životného prostredia podnikajú pri predchádzaní alebo náprave poškodenia životného 

prostredia. 

 

Iný Zákon 543/2002 - o Ochrane prírody a krajiny rovnako nezakazuje sprístupňovať 

rozhodnutia, ak tak jediné náležitosti ktoré nesmú byť sprístupnené iným osobám a to sú 

osobné údaje alebo utajované skutočnosti. 

Všetky návrhy na uznesenia v tomto materiály vychádzajú z vyššie popísaných princípov 

a sledujú jediný cieľ: ochrana mestskej zelene, dostupná verejná kontrola nad povolenými 

výrubmi a primerané zabezpečenie náhradnej výsadby. 

 

Materiál nemá vplyv na rozpočet. 


