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Prechádzate sa po Handlovej a častokrát 
sa pozastavíte nad tým, že stromy, okolo 
ktorých ste chodievali, tu zrazu nie sú?  
Kolobeh prírody má svoje zákonitosti. 
Starostlivosť o zeleň je citlivá téma, 
obzvlášť, ak sa musí pristúpiť k cel-
kovému výrubu. Mesto koná tak, aby 
Handlová stále zostala zeleným mestom 
a súčasne tu boli obyvatelia spokojní. 
Dreviny, ktoré boli nasadené v 70 – tych 
rokoch minulého storočia a dotvárali 
kolorit mesta však v súčasnej dobe už 
nespĺňajú estetickú úlohu a častokrát 
navonok zdravý strom ohrozuje obyva-
teľov mesta a ich majetok. 
 

Ako sa robí údržba zelene
Údržbu verejnej zelene t.j. výruby, opi-
lovanie, sadové úpravy a všetky činnosti 
s tým súvisiace vykonáva správca verejnej 
zelene, spoločnosť  J&J Handgroup s.r.o., 
Slnečná 5, 971 01 Prievidza, ktorá má 
zmluvu s Mestom Handlová na výkon 
tejto činnosti. Správca zelene pracuje na 
základe harmonogramu prác, ktorý sa 
riadi v rámci roka podľa agrotechnických 
termínov. 
Stromy sa opiľujú rôznymi typmi rezov, 
podľa ich druhu napr. rezy presvetľova-
cie, zmladzovacie, rez na hlavu, radikál-
ny, ošetrenie zlomov, ozdravný. Následne 
je s touto údržbou spojená realizácia 
náhradnej výsadby a starostlivosť o ňu. 
Rezy a výruby drevín sa realizujú z vlast-
ného podnetu Mesta Handlová, správcu 
zelene alebo na základe požiadaviek 
občanov mesta. V prípade bytových 
domov je nutné k žiadosti o výrub pred-
ložiť zápisnicu z domovej schôdze, kde sa 
na výrube zhodla nadpolovičná väčšina 
vlastníkov bytov obytného domu a táto 
žiadosť je následne posúdená oddelením 
výstavby, ÚP, dopravy a OŽP a správcom 
verejnej zelene.

Spánok stromov
Výruby sa vykonávajú v čase vegetačného 
pokoja t. j. od 1.10. do 31.3 a to vždy na 
základe vydaného rozhodnutia Mesta 
Handlová. V odôvodnených prípadoch, 
ako je stav ohrozenia, značná škoda na 
majetku, staré, suché, choré, dreviny je 
možné výrub uskutočniť v rámci celého 
roka.
V mesiacoch január až marec 2009 
bolo nahlásených približne 50 lokalít 
na opílenie, kde sa v mesiacoch apríl 
až máj realizoval rez na 200 drevinách 
a výrub 15. havarijných drevín /v súlade 
s Vyhláškou MŽP SR č. 24/2003 Z. z. 
ktorou sa vykonáva zákon o ochrane 
prírody a krajiny v úplnom znení sa rez 
živých konárov listnatých drevín vykoná-

va vo vegetačnom období/. Požiadavky 
občanov na opílenie boli prevažne z IBV 
29. august, Partizánska, Dimitrovová, 
Údernícka, Sídlisko MC, hlavne z dôvo-
du nadmerného zatieňovanie bytov 

priľahlých obytných domov, upchávania 
zvodov vody, poškodzovania fasády 
budov a podobne. Voľba rezu  je vždy 
otázkou dôvodu opílenia, to znamená 
nadmerné tienenie, ošetrenie zlomov, 
vyvetvenie zospodu, kvôli výskytu hlodav-
cov a prístupnosti kosbe, prehľadnosť na 
komunikáciách z hľadiska dopravy.   

Zarezané do živého 
Opilovanie koruny listnáča, ak rastie 
pred obytným domom a korunou zatie-
ňuje resp. oberá v značnej miere o svetlo 
priľahlé byty, môže v počiatku pôsobiť 
neesteticky. Volí sa rez na hlavu v inter-
valoch raz za 3 až 5 rokov, z ktorého sú 
listnaté dreviny schopné nanovo vytvoriť 
korunu. Efekt rezu pôsobí esteticky 
nevhodne v čase realizácie, kým drevina 
nanovo neolistí. V tomto prípade sa riadi-
me cestou použitia radikálnych zasáhov 
za cenu, že drevina zostane zachovaná, 
lebo v mnohých prípadoch je zo strany 
občanov požadovaný jej výrub (vzhľa-
dom na ceny energií -svetlo a teplo). 
Podobným prípadom je radikálny rez 
krátkovekých drevín ako je vŕba, ktorá je 
náchylná počas silného vetra na rozsiahle 
zlomy v korune (vzhľadom na vek 40 až 
50 rokov je koruna krehká). Výsledkom 
rezu je torzo kmeňa, nakoľko je nutné 
odstrániť suché a choré konáre.

Čo strom, to posudok 
Každý strom, jeho údržba resp. opiľova-

nie, sa posudzuje individuálne. V roku 
2009 sa realizovali výruby na verejnej 
zeleni na základe požiadaviek obča-
nov z dôvodu nadmerného tienenia, 
ohrozovania nehnuteľností a podobne, 

na základe žiadosti Mesta Handlová z 
dôvodu investičnej výstavby – bytové 
domy Dimitrovová, garáže Krššáková, 
parkovanie ČSA, chodníky 29. augusta, 
kde si stavebná činnosť vyžiadala aj 
takýto zásah do zelene. V súvislosti s vý-
rubmi budú všetky dreviny nahradené 
náhradnou výsadbou.  V mesiacoch máj, 
jún 2009 sa bude realizovať náhradná 
výsadba v rozsahu približne 200 ks 
stromov a krov.

Suché dreviny ostávajú a života-
schopné sa opiľujú?
Oddelenie životného prostredia MsÚ evi-
duje nasledovné požiadavky na výrub 
-  1 ks smreka na Námestí baníkov – zlo-
mený vrcholec, vysychanie – výrub bude 
realizovaný do konca 05/09, 
- 1 ks jelše na Ul. Cintorínska pod podjaz-
dom na cintorín – drevina suchá, chorá - 
výrub bude realizovaný do konca 05/09, 
- 1 ks jelše na Ul. Morovnianska cesta 
pod materskou školou pri toku – drevina 
suchá, chorá - výrub bude realizovaný do 
konca 05/09, 
- porast topoľa na sídlisku Morovnianska 
cesta, Ul. 1. mája pri plavárni, brehový 
porast Mlynského toku Ul. 29. augusta 
– realizácia opatrení na udržanie drevín 
resp. výrub na jeseň 2009,
- brehový porast Pstruhárskeho toku 
– zlý zdravotný stav porastu jelše, vŕby 
a topoľa – prebieha rokovanie so správ-
com toku  a výzva na jeho údržbu.

Už v týchto mesiacoch mesto Handlová 
eviduje 19 požiadaviek na výruby na 
verejnej zeleni, ktoré sa budú riešiť až po 
začatí vegetačného pokoja, v septembri 
2009. 

Lokalita 29. august a projekt
V lokalite 29. august vykazuje zlý 
zdravotný stav časť porastu alejovej 
výsadby v druhovom zložení hloch, 
katalpa, lipa. Mnohé vykazujú známky 
poškodenia z dôvodu zvýšenej záťaže na 
ovzdušie /vplyvom dopravy/. Na pred-
metnú lokalitu prebieha spracovanie 
projektu spoločenského ohodnocovania 
drevín v prieťahu a tvorba projektu 
,,Dendrologickej obnovy Ul. 29. augusta“ 
autorizovanou záhradnou architektkou 
Ing. arch. Marcelou Masarykovou – ZAAR 
Trnava. Po jeho predložení v mesiaci máj 
2009 pristúpi Mesto Handlová k realizácii 
projektu, ktorý je krytý rozpočtom Mesta 
Handlová, t. z. odstránenie nevhodných 
drevín a náhradná výsadba v bočných 
pásoch prieťahu a nové založenie stre-
dového pásu.  

Koho sú stromy
Mesto Handlová sa cez správcu verejnej 
zelene stará o dreviny na verejných 
priestranstvách, t. z. vo vlastníctve alebo 
v užívaní Mesta Handlová. Plochy, ktoré 
sú vo vlastníctve súkromných resp. práv-
nických osôb, alebo v užívaní správcov 
inžinierskych sietí, prípadne brehový 
porast toku Handlovky, sú udržiavané ich 
vlastníkmi, resp. užívateľmi.

Budúcnosť zelene
Mesto Handlová v roku 2009 zadalo 
spracovať Kompletný program starost-
livosti o zeleň t.j. dokumentáciu, ktorá 
bude obsahovať inventarizáciu zelene v 
rozsahu druh, počet, kvalita, vybavenosť 
porastov a návrhy opatrení v zeleni, návr-
hy plôch náhradnej výsadby a potrebu 
financií na údržbu verejnej zelene. Každá 
drevina v meste bude určená druhovo, 
vekovo, lokalitne s návrhom opatrení do 
budúcnosti, takže pri realizácii údržby 
verejnej zelene, bude tento materiál 
predstavovať odborný podklad na jej 
údržbu. Projekt spracováva projektový 
ateliér pre zeleň a záhradnú architektúru 
– ZAAR Trnava.
V prípade akýchkoľvek otázok nevá-
hajte kontaktovať Oddelenie výstavby, 
územného plánu a ochrany životného 
prostredia  MsÚ Handlová. Za referát 
životného prostredia zodpovedá Mgr. 
Alena Hozlárová, tel. 046 519 25 13,  
alena.hozlarova@handlova.sk . 
JP+ AH

Všetko o našom zelenom meste alebo čo vyrúbeme ...




