
Stanoviská Správy mestskej zelene v Košiciach k naš ej 
požiadavke na orez drevín 
 
Od: smsz@smsz.sk  
Dátum: 11.01.2023 13:00  
Predmet: FW: FW: Park mládeže 2 - orez drevín 7918 
 
Dobrý deň,   
Nižšie Vám zasielam stanovisko našich arboristov   ( Ing. Dlabal,  Ing. Lorinc ) 
Predmetná lokalita nebola v čase obhliadky vyhodnotená ako riziková a dreviny nevykazovali 
známky  zlyhania mechanickej stability. Ošetrenie drevín realizuje SmsZ plánovite s prioritou 
drevín a lokalít , ktoré boli vyhodnotené arboristickým oddelením ako prioritné. Vzhľadom na 
kapacitné možnosti a celkové vyťaženie príslušného oddelenia bol plánovaný termín 
realizácie ošetrenia drevín v predmetnej lokalite presunutý na 1.-2. kvartál  2023. 
S pozdravom 
Správa mestskej zelene v Košiciach 
 
Od: smsz@smsz.sk  
Dátum: 05.01.2022 06:47 
Predmet: FW: Park mládeže 2 - orez drevín 7918 
Dobrý deň, 
Arboristické oddelenie  SMsZ  ( Ing. Lorinc ) vykonalo miestnu obhliadku drevín  v lokalite 
Park mládeže č. 2, v mestskej časti: Sever. Hodnotené boli dreviny vŕba matsudová 
vysadená v ostrovčeku parkovacích miest, orgován obyčajný a slivka čerešňoplodá 
vysadené v prídomovej výsadbe. 
Predmetné dreviny budú zaradené do harmonogramu ošetrenia drevín. Vŕba matsudová 
bude upravená zdravotným rezom na zabezpečenie jej prevádzkovej bezpečnosti, dreviny 
orgován obyčajný a slivka čerešňoplodá budú upravené na zabezpečenie odstupu od 
bytového domu, vzhľadom na ich zdravotný stav ako aj funkcie v urbánnom prostredí ( 
klimatická, biotická, krajinotvorná a i.) nie je dôvod na ich odstránenie.  Uvedené arboristické 
zásahy budú realizované  v zmysle  zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v 
znení neskorších predpisov  a vyhlášky MŽP SR č. 170/2021 Z. z. ktorou sa vykonáva zákon 
č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov a  STN 83 7010 
Ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie a podchodenej štandard: Rez 
stromov (SPU v Nitre 06/2015, ISBN 978-80-552-1364-4). 
Poznámka: Miera a charakter navrhovaných zásahov môže byť zmenená počas realizácie 
úkonov z dôvodu nepredvídateľných okolností resp. stavu samotnej dreviny in situ (zmeny 
štruktúry dreva, skryté dutiny, výskytu hniezdiaceho vtáctva atď.). Hodnotenie drevín je 
spracované po vizuálnej kontrole zo zeme, odborným posúdením 
S pozdravom 
Správa mestskej zelene v Košiciach 
 
 
Naša požiadavka na orez drevín v lokalite PM2 
Dátum: 30.11.2021 13:12 
Subject: Park mládeže 2 - orez drevín 
Dobrý deň, 
po konzultácii s technikom zelene pre mestskú časť Sever vás týmto žiadam o orez drevín 
pred vežiakom Park mládeže 2. Jedná sa o vŕbu na parkovisku (priložené foto) + dreviny 
priamo pred vežiakom (orgován, divá slivka...). Dreviny pred vežiakom by sme chceli celkom 
zlikvidovať (ak je to možné) prípadne vymeniť za nejaké ihličnaté neopadavé. 
Dajte mi prosím vedieť vaše stanovisko. 
Ďakujem a o stávam s pozdravom. 
SVB Park mládeže Košice 


