
MESTO Nové Mesto nad Váhom 
                     Komisia pre ochranu životného prostredia  

 

 

 

 Zápis č. 2/2021 

z výjazdového zasadnutia komisie zo dňa 27. mája 2021 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny  

 

Program:  

1. Rekonštrukcia a revitalizácia zelene v areáli Gymnázia M.R. Štefánika Nové Mesto 

nad Váhom; žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín a návrh sadových úprav.  

 

K bodu č. 1:  

 Výjazdové zasadnutie komisie pre ochranu životného prostredia sa uskutočnilo v areáli 

Gymnázia M.R. Štefánika Nové Mesto nad Váhom na Športovej ulici v Novom Meste nad 

Váhom, kde sa plánuje celková rekonštrukcia a revitalizácia zelene. Celý areál má rozlohu 1,04 

ha a zrekonštruovaný a zrevitalizovaný areál Gymnázia by mal spĺňať kategorizáciu zelene so 

zdravotnou a vzdelávaco- kultúrnou funkciou.  

 

 Gymnázium M.R. Štefánika si v roku 2020 nechalo vypracovať komplexnú 

inventarizáciu drevín a posúdenie zdravotného stavu všetkých drevín, ktoré rastú v školskom 

areáli. Inventarizáciu drevín vykonávalo Arborétum Borová hora (Ing. Ivana Sarvašová, PhD. 

a Doc. Ing. Ivan Lukáčik, CSc.). V rámci inventarizácie bol určovaný druh dreviny, priemer 

kmeňa vo výške 130 cm nad zemou, výška dreviny, vizuálne bol posúdený zdravotný stav 

a bola zameraná poloha stromov. Z podrobnej inventarizácie drevín vyplynulo, že v rámci 

revitalizácie je potrebné vykonať aj sanačné úkony t.j. z celkového počtu 91 ks jedincov 

odstrániť 37 ks drevín (z toho 23 ks stromovitých jedincov a 14 ks krovitých jedincov). Presný 

zoznam drevín je uvedený v návrhu na sanáciu. Ide jednak o prehustené výsadby, ktoré na 

danom stanovišti neprosperujú, ďalej poškodené dreviny so zlý zdravotným stavom.  

  

 Zostávajúce vzrastlé dreviny v areáli budú ošetrené vhodnými arboristickými postupmi 

na zvýšenie ich stability a zlepšenie ich zdravotného stavu. 

 

 Vyrúbané dreviny budú následne nahradené novými výsadbami. Na komisii bol 

predložený Návrh sadových úprav a výsadieb drevín. V rámci predloženého materiálu sa 

navrhuje nasledovná výsadba:  

- 18 ks Lipa malolistá ,Green Spire, - líniová výsadba zo západnej a juhozápadnej strany 

areálu  

- 1 ks Lipa veľkolistá  - pri vstupnej komunikácii do areálu 

- 6 ks Platan javorolistý ,Alphens Globe, - líniová výsadba zo severnej strany od ulice 

Jánošíkovej   

- 1 ks Buk lesný ,Pendula,  - solitér za budovou gymnázia  

- 14 ks Javor poľný ,Elsrijk, - líniová výsadba  zo strany Moyzesovej ulice  

- 10 ks Hloh obyčajný ,Pauls Scarlet, - líniová výsadba zo strany ulice J. Kollára  
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- 1 ks Smrek obyčajný ,Pygmaea,  

- 1 ks Smrekovec opadavý ,Pruhonice,  

- 1 ks Smrek obyčajný ,Inversa,  

- Parter odolných ruží v celkovom množstve 30 ks, ktoré vytvoria kompaktný porast 

a budú vysadené napravo od vchodu do gymnázia (doplnok k už vysadenej ruži M.R. 

Štefánika)  

   

Stanovisko komisie:  

1. Prítomní členovia komisie vykonali ohliadku všetkých drevín, ktoré sú navrhované na 

výrub.    

2. Po posúdení stromov, komisia neodporučila súhlasiť s výrubom stromu č. 66 (javor 

mliečny) a stromov č. 32 a 33 (Dula) a stromu 64 (okrasná jabloň). Nad rámec 

požadovaného výrubu komisia navrhla vyrúbať ešte strom č. 34 (javor mliečny), ktorý 

sa nebezpečne nakláňa nad chodník na Jánošíkovej ulici. Termín výrubu: mimo 

vegetačné obdobie 2021 – 2022 (od októbra do marca)  

3. Dreviny, ktoré komisia odsúhlasila na výrub, boli označené farebným znakom na 

koreňovom nábehu.  

4. Navrhovaná výsadba bola odsúhlasená bez pripomienok. Termín výsadby: jarné 

obdobie roku 2022.  Parametre drevín pri výsadbe: výška 3 – 4 m, korunka založená vo 

výške 2,10 – 2,20 m, obvod kmeňa pri výsadbe min. 10 – 12 cm.  

5. Ošetrenie zostávajúcich stromov môže byť vykonané len odbornými arboristami tak, aby 

nedošlo k nevhodným  a neodborným zásahom do korún stromov.  

 

 

 

V Novom Meste nad Váhom, dňa 28.05.2021 

 

 

 

 

 

 Ing. Daniel KOPUNEC         Ing. Zuzana PAUČINOVÁ   

      predseda komisie                                 tajomníčka komisie  

 

 

 

 

Príloha:  

- Prezenčná listina zo zasadnutia 

- Materiál:  

1. Inventarizácia drevín, posúdenie zdravotného stavu, návrhy na sanáciu.  

2. Rekonštrukcia a revitalizácia zelene. Návrh sadových úprav a výsadieb drevín.  

 

 


