
Reakcia na navrhované riešenie k obnove lipovej aleje na ulici Cementárskej. 

 

Dobrý deň,  

 

ako obyvateľ Cementárskej ulice nemôžem nereagovať na zverejnenú výzvu na 

pripomienky  a návrhy týkajúcej sa obnovy lipovej aleje na spomínanej ulici.  

 

Lipová alej je dlhodobým problémom obyvateľov bývajúcich v jej bezprostrednej 

blízkosti. Ako určite viete už roky sa snažíme docieliť sanáciu, orez prípadne redukciu líp. 

Preto, keď som videl správu, ktorou ste oznámili zámer obnovy, tak ma to veľmi potešilo. Ak 

sa na problém pozrieme z hľadiska legislatívy, tak obec má povinnosť starať sa o dreviny 

nachádzajúcich sa na jej pozemkoch. K samotnej legislatíve uvádzam nasledovné: 

V zmysle ustanovenia § 1 zákona o ochrane prírody a krajiny tento zákon upravuje 

pôsobnosť orgánov štátnej správy a obcí, ako aj práva a povinnosti právnických osôb a 

fyzických osôb pri ochrane prírody a krajiny s cieľom dlhodobo zabezpečiť zachovanie 

prírodnej rovnováhy a ochranu rozmanitosti podmienok a foriem života, prírodných hodnôt a 

krás a utvárať podmienky na trvalo udržateľné využívanie prírodných zdrojov a na 

poskytovanie ekosystémových služieb, berúc do úvahy hospodárske, sociálne a kultúrne 

potreby, ako aj regionálne a miestne pomery. 

V zmysle ustanovenia § 47 ods. 2 zákona o ochrane prírody a krajiny vlastník, 

správca alebo nájomca pozemku, na ktorom sa nachádza drevina, je povinný sa o ňu starať, 

najmä ju ošetrovať a udržiavať. Pri poškodení alebo výskyte nákazy dreviny chorobami môže 

orgán ochrany prírody uložiť vlastníkovi, správcovi alebo nájomcovi pozemku vykonať 

nevyhnutné opatrenia na jej ozdravenie alebo rozhodnúť o jej vyrúbaní. 

Ochranou drevín sa v zmysle ustanovenia § 17 ods. 1 vykonávajúcej vyhlášky 

Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky 24/2003 Z. z. rozumie aj činnosť 

zameraná na udržanie ich ekologických a estetických funkcií, poškodzovaním drevín sa 

rozumie v zmysle ustanovenia § 17 ods. 2  konanie alebo opomenutie konania, ktoré môže 

bezprostredne alebo následne podstatne a trvalo znížiť ekologické a estetické funkcie drevín 

alebo zapríčiniť ich odumretie a ošetrovaním a udržiavaním drevín sa rozumie v zmysle 

ustanovenia § 17 ods. 3 a 4 e) f) aj činnosť zameraná na udržanie alebo zlepšenie ich 

zdravotného stavu alebo na odstránenie následkov ich poškodenia a odborne realizovaným a 

cieleným rezom dreviny odstraňovaním odumretých častí drevín, ktoré ohrozujú stabilitu 

stromu a okolie. 

Z vyššie uvedené vyplýva, že rozhodnutie výrubu poškodených drevín je absolútne na 

mieste, ba priam žiaduce. Rozhodne varianta prípadného orezu o jednu štvrtinu výšky nie je 

dlhodobo udržateľná a nerieši žiadnym spôsobom všetky problémy súvisiace s prestarnutím 

drevín a s ich nevyhovujúcim stavom. 

 

Najviditeľnejší problém starých prerastených líp je ich negatívny vplyv na chodník 

popri lúčkovskému potoku. Už aj z pozície otca, kočíkujúceho dcéru môžem povedať, že 

prejsť po chodníku s kočíkom je takmer nemožné.  

 

Obrovský problém a ohrozenie pri narastajúcom počte nepriaznivých poveternostných 

podmienok, opakovaných silnejúcich búrok predstavujú lipy predovšetkým pre majetok 

obyvateľov (rodinné domy), ktoré sú ohrozené pádom líp, okrem iného dochádza k značnému 

poškodzovaniu rodinných domov predovšetkým v jesennom období, kedy enormné množstvo 

lístia upcháva odtoky, ríny a dochádza k zatekaniu vody do domov, dochádza k 

znehodnocovaniu okenných rámov a fasád. Dostali sme sa do stavu neúnosného objemu lístia. 

Na jednej strane obrovské množstvo lístia je nafúkavané na pozemky (od začiatku padania 



lístia máme plných 6 veľkých vriec a plný kompostér) na strane druhej pri jesenných dažďoch 

a neustále plných odkvapoch lístia sa začína objavovať problém s poškodzovaním majetku 

zatekaním vody. Nakoľko sú lipy v nevyhovujúcom stave ohrozujú aj zdravie a život ľudí 

prechádzajúcich popod ne po verejnej komunikácií a chodníku pádom suchých konárov. To, 

čo vždy nasleduje po búrke je druhý extrém. Neporiadok, popadané konáre. Ako dôkaz 

posielam fotodokumentáciu po vetre zo dňa 03.10.2020.  

 

Ako som už vyššie uviedol, ako otec malej dcéry citlivejšie vnímam akýkoľvek 

náznak nebezpečenstva. Z dôvodu kvitnutia líp a následného padajúceho suchého kvetu najmä 

v teplom letnom období spojené s južným vetrom je takmer nemožné v letných mesiacoch 

vetrať a to určite aj sám uznáte, že nevetrať najmä v lete je dosť citeľný problém. 

 

Na záver môjho vyjadrenia súhlasu s plánovaným výrubom by som rád uviedol, že 

vítam návrh na výsadbu nových vhodnejších stromov. Môžu svojim charakterom priniesť 

oživenie ulice a dotvoriť okolie. Určite potreba zelene je namieste aj napriek tomu, že stromy 

sú veľkým pomocníkom pri zachytávaní prachu z cementárne. 

 

Pevne  verím, že sa ľady konečne pohnú a obyvatelia cementárskej ulice sa budú cítiť 

bezpečnejšie a zároveň aj príjemnejšie pri pohľade na ňu. 

 

V prípade otázok ma neváhajte kontaktovať.  

 

S pozdravom        Ing. Pavol Habánek 

 

Príloha: Fotodokumentácia zo dňa 03.10.2020 

 

 

 
 





 


