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Dôvodová správa:
Mestský úrad Piešťany dňa 10.03.2021 pod číslom 8344/2021 obdržal „Petíciu proti výrubu
stromov na Štúrovej ulici v Piešťanoch.“
Petíciu do podateľne odovzdal občan Piešťan Bc. Martin Dinga. Súčasťou petície bol
sprievodný list s uvedením mena a adresy zástupcu petície. Petícia obsahovala 9
očíslovaných hárkov a 256 podpisov. Elektronická forma petície obsahovala 26 očíslovaných
hárkov a 770 podpisov. Súčasťou petície bol aj podnet na preskúmanie rozhodnutia Obce
Trebatice mimo odvolacieho konania, č.j. SÚS-S2020/00386/RO-Pe zo dňa 26.01.2021
a stručné zhodnotenie aleje na Štúrovej ulici v Piešťanoch, spracované Tree Care s.r.o.,
Lipová 64/1, 921 01 Piešťany.
V petícii bol vyjadrený nesúhlas občanov SR a dotknutých občanov mesta Piešťany
s asanáciou drevín na Štúrovej ulici ako aj s plánovanou náhradnou výsadbou. Požiadavky
zástupcu petície boli zhrnuté do šiestich bodov. Rekonštrukcia Štúrovej ulice je plánovaná
investičná akcia, kde samotná rekonštrukcia je aj primárnym dôvodom výrubu drevín na tejto
ulici. Dôležitosť tejto akcie je zhrnutá vo vyjadrení Odboru dopravy i Odboru investícií
a majetku mesta :
Štúrova ulica je v zmysle schváleného Územného plánu mesta Piešťany miestnou
komunikáciou funkčnej triedy C2, ktorá plní obslužnú funkciu priamou obsluhou priľahlého
územia. V súčasnosti je komunikácia jednosmerná s protismerným cyklistickým chodníkom,
so zriadenými parkovacími miestami a po danej komunikácii je vedená mestská autobusová
doprava.
Vzhľadom na skutočnosť, že predmetná komunikácia je v zlom technickom stave, t.j. povrch
vozovky je značne poškodený a koreňový systém stromov značne poškodil chodníky, čím
je v niektorých úsekoch ohrozená bezpečnosť chodcov, bola zabezpečená projektová
dokumentácia na rekonštrukciu tejto komunikácie.
Predmetná projektová dokumentácia, spracovaná odborne spôsobilou osobou na
projektovanie dopravných stavieb, rieši komplexnú rekonštrukciu tejto komunikácie, t.j.
rekonštrukciu vozovky, chodníkov a zelene. Pri spracovaní dokumentácie boli zohľadnené
dopravné nároky tejto komunikácie pri dodržaní platných STN a v súlade s kategóriou
komunikácie, schválenou v Územnom pláne mesta Piešťany, t.j. motorová doprava,
autobusová doprava, pešia a cyklistická doprava, statická doprava, pričom bola riešená aj
problematika jestvujúcej vzrastlej zelene (stromov), ktoré svojim koreňovým systémom
výrazne zasahujú do konštrukcie chodníkov a vozovky.
Návrh riešenia tejto komunikácie s variantným riešením možností parkovania bol v
rozpracovanosti prerokovaný v Komisii pre životné prostredie a v Komisii pre výstavbu
a dopravu, pričom Komisia pre životné prostredie neodporúčala
riešenie kolmého
parkovania (v úseku pri parčíku), aby nedošlo k záberu verejnej zelene na ploche bývalého
„Teplického cintorínu“. Na základe uznesení komisií k navrhovanému riešeniu rekonštrukcie
Štúrovej ulice bola dopracovaná súčasná projektová dokumentácia.
V predmetnej veci plánuje Mesto Piešťany prerokovanie relevantných požiadaviek
uvedených v petícii, ktoré sa týkajú pripravovaného zámeru rekonštrukcie Štúrovej ulice so
zástupcom petície, predstaviteľmi vedenia Mesta Piešťany, Odboru investícií a majetku
mesta, Odboru životného prostredia, Odboru výstavby a dopravy, autorom projektu a
spracovateľkou inventarizácie drevín.
Zároveň Mesto Piešťany uskutočnilo dňa 08.04.2021 interné rokovanie s autorom projektu
rekonštrukcie Štúrovej ulice a spracovateľkou inventarizácie jestvujúcich drevín, kde bolo
dohodnuté preskúmanie možnosti zapracovania relevantných pripomienok vyjadrených
v predmetnej petícií v kontexte možností variantného, menej invazívneho riešenia pre
jestvujúce dreviny. Vzhľadom na túto skutočnosť sa prerokovanie petície s jej zástupcom
uskutoční až po predložení návrhu tohoto variantného riešenia autorom projektu.
Odpoveď na predloženú petíciu bola zaslaná zástupcovi petície dňa 30.03.2021.
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V Piešťanoch, dňa 13.04.2021

Bc. Martin Dinga
Štúrova 4
921 01 Piešťany

VEC: Petícia proti výrubu drevín na Štúrovej ulici v Piešťanoch – oznámenie.
Mesto Piešťany, prostredníctvom Mestského úradu v Piešťanoch, Námestie SNP
č.3,921 45 Piešťany Vám ako zástupcovi „Petície proti výrubu drevín na Štúrovej ulici
v Piešťanoch“ oznamuje zmenu v uskutočnení plánovaného prerokovania obsahu
petície, ktoré bolo naplánované v 15.týždni mesiaca apríl 2021, a to z nasledovných
dôvodov :
Mesto Piešťany uskutočnilo dňa 08.04.2021 interné rokovanie s autorom projektu
rekonštrukcie Štúrovej ulice a spracovateľkou inventarizácie jestvujúcich drevín, kde bolo
dohodnuté preskúmať možnosť zapracovania relevantných pripomienok vyjadrených
v predmetnej petícií v kontexte možností variantného, menej invazívneho riešenia pre
jestvujúce dreviny. Vzhľadom na túto skutočnosť sa prerokovanie petície s jej zástupcom
uskutoční až po predložení návrhu tohoto variantného riešenia autorom projektu.
Mesto Piešťany Vás bude následne písomne informovať o náhradnom termíne prerokovania
relevantných požiadaviek, ktoré sa týkajú pripravovaného zámeru rekonštrukcie Štúrovej
ulice s predstaviteľmi vedenia Mesta Piešťany, Odboru investícií a majetku mesta, autorom
projektu, spracovateľkou inventarizácie drevín a Odboru životného prostredia.

S pozdravom

RNDr. Denisa Bartošová
prednostka MsÚ

Tel.: 033/ 77 65 111
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Vybavuje : Mgr. Martinkovičová
Tel.č. : 033/77 65 422

V Piešťanoch, dňa 30.03.2021

Bc. Martin Dinga
Štúrova 4
921 01 Piešťany
Vec : Petícia občanov Slovenskej republiky proti výrubu drevín na Štúrovej ulici
v Piešťanoch – odpoveď.
Mestský úrad Piešťany, Námestie SNP č.3, 921 45 Piešťany obdržal dňa
10.3.2021 petíciu proti výrubu drevín na Štúrovej ulici v Piešťanoch, v ktorej občania SR
vyzývajú k opätovnému pripomienkovaniu a prehodnoteniu projektu v rámci plánovanej
rekonštrukcie na Štúrovej ulici v Piešťanoch, ktorému by mal predchádzať výrub drevín.
Na základe uvedeného Vám k predmetnej petícii zasielame nasledovnú odpoveď:
Zásah do drevín na Štúrovej ulici v Piešťanoch nebude v súčasnej dobe realizovaný,
nakoľko rozhodnutie obce Trebatice SÚS-S2020/00386/RO-Pe zo dňa 26.01.2021,
ktorým sa predĺžila platnosť rozhodnutia Obce Borovce č.j. 224/2018/R-La zo dňa
19.07.2018, bolo zo strany Obce Trebatice zrušené. Plánovaná investičná akcia –
rekonštrukcia Štúrovej ulice v Piešťanoch, na ktorú boli v roku 2021 vyčlenené finančné
prostriedky schválené Mestským zastupiteľstvom, bude pokračovať až po získaní
príslušného povolenia v súlade s § 47 ods.3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody
a krajiny v znení neskorších predpisov, kde súhlas na výrub dreviny sa môže v
odôvodnených prípadoch vydať len po posúdení ekologických a estetických funkcií
dreviny a vplyvov na zdravie človeka a so súhlasom vlastníka alebo správcu, prípadne
nájomcu, ak mu takéto oprávnenie vyplýva z nájomnej zmluvy pozemku, na ktorom
drevina rastie, ak žiadateľom nie je jeho vlastník, správca alebo nájomca a po vyznačení
výrubu dreviny.
Zároveň uvádzame, že primárnym dôvodom pre výrub drevín bola a je investičná akcia
Mesta Piešťany, tak ako to bolo uvedené aj v odôvodnení rozhodnutia obce Borovce č.j.
224/2018/R-La. Na základe tohto rozhodnutia bol Mestu Piešťany povolený výrub 14 ks
drevín – lipa malolistá (Tilia cordata) a 1 ks dreviny – lipa veľkolistá (Tilia platyphyllos)
rastúcich na parcele č.6330 v lokalite Štúrovej ulice. Správny orgán pri vydaní
rozhodnutia vychádzal zo zadania projektu a záverov inventarizácie drevín, ktorú
spracovala
odborne spôsobilá osoba v súlade so zákonom č. 138/1992 Zb.
o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch. K predmetnému
rozhodnutiu vydal súhlasné stanovisko aj Krajský pamiatkový úrad Trnava, Cukrová 1,
917 01 Trnava, nakoľko Štúrova ulica je súčasťou Pamiatkovej zóny Piešťany.
V kontexte zohľadnenia zámeru Mesta Piešťany realizovať rekonštrukciu Štúrovej ulice a
možnosti zachovania drevín prostredníctvom modernejších spôsobov ako je napr. Tree
Root Bunker System alebo samotný arboristický štandard 2 : Ochrana stromov pri
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stavebnej činnosti je určite dôležité zachovať princíp proporcionality. Ten je však v praxi
limitovaný finančnými možnosťami Mesta Piešťany, vyjadrením projektanta ako
aj konečným stanoviskom Odboru investícii a majetku mesta, a to z pohľadu dôležitosti
uskutočnenia rekonštrukcie cestnej komunikácie a chodníkov na Štúrovej ulici.
V rámci požiadaviek vyjadrených v petícii je zmysluplné a v súlade s verejným záujmom
zaoberať sa len tými, ktoré sú k danému zámeru relevantné. Z tohto dôvodu bude
vylúčená požiadavka na primerané posúdenie vplyvu plánovaného výrubu na európsku
sústavu chránených území Natura 2000, nakoľko zo strany zástupcu petície nebol
predložený žiadny dôkaz, ktorým by sa preukázala priama súvislosť medzi prepojením
Štúrovej ulice a Chráneným vtáčím územím Sĺňava, ktoré je súčasťou európskej sústavy
chránených území Natura 2000, vo vzťahu na výskyt konkrétnych druhov vtákov.
Dôvodom zaradenia CHVÚ Sĺňava do európskej sústavy chránených území Natura 2000
sú druhy vtákov rybár čierny (Sterna hirundo), čajka čiernohlavá (Larus melanocephalus)
a čajka sivá (Larus canus), ktoré sa v lokalite Štúrovej ulice nevyskytujú (ŠOP SR,
Program starostlivosti o Chránené vtáčie územie Sĺňava na roky 2017-2046).
O časti petície, ktorá sa týka požiadavky na účastníctvo v správnom konaní, nebude
rozhodovať Mesto Piešťany. Povoľujúci správny orgán príslušný na vydanie výrubového
povolenia bude postupovať v súlade s § 82 ods. 3 až 6 zákona č. 543/2002 Z.z.
o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.
Ostatné požiadavky petície bude Mesto Piešťany vyhodnocovať s ohľadom na skutočný
stav veci, jej súlad alebo rozpor s právnymi predpismi a verejným alebo iným spoločným
záujmom.
Mesto Piešťany zároveň umožní zástupcovi petície prerokovanie relevantných
požiadaviek, ktoré sa týkajú pripravovaného zámeru rekonštrukcie Štúrovej ulice
s predstaviteľmi vedenia Mesta Piešťany, Odboru investícií a majetku mesta, autorom
projektu, spracovateľkou inventarizácie drevín a Odboru životného prostredia.
Prerokovanie požiadaviek petície plánuje Mesto Piešťany uskutočniť v 15.týždni, kde
o konkrétnom dátume a hodine bude zástupca petície informovaný prostredníctvom
samostatnej pozvánky doručenej emailom.

Mgr. Peter Jančovič, PhD.
primátor mesta Piešťany

Mestský úrad Piešťany, Námestie SNP č. 3, 921 45 P i e š ť a n y
Zápisnica o výsledku prešetrenia petície
Predmet petície: Petícia proti výrubu stromov na Štúrovej ulici v Piešťanoch
Petíciu podal: Bc. Martin Dinga, Štúrova 4, 921 01 Piešťany
Dátum prijatia petície, evidenčné číslo: 10.03.2021, 8344
Miesto prešetrenia petície : Mestský úrad Piešťany, Odbor životného prostredia,
Odbor Investícií a majetku mesta
Obdobie prešetrovania :
marec – apríl 2021
Meno zamestnanca a podpis, ktorý petíciu prešetroval:
Mgr. Miroslava Martinkovičová
Výsledok prešetrenia:

.......................................

Zásah do drevín na Štúrovej ulici v Piešťanoch nebude v jarných mesiacoch 2021 realizovaný,
nakoľko rozhodnutie obce Trebatice SÚS-S2020/00386/RO-Pe zo dňa 26.01.2021, ktorým sa
predĺžila platnosť rozhodnutia Obce Borovce č.j. 224/2018/R-La zo dňa 19.07.2018, bolo zo
strany Obce Trebatice zrušené. Plánovaná investičná akcia – rekonštrukcia Štúrovej ulice
v Piešťanoch, na ktorú boli v roku 2021 vyčlenené finančné prostriedky schválené Mestským
zastupiteľstvom, bude pokračovať až po získaní príslušného povolenia v súlade s § 47 ods.3
zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, kde súhlas
na výrub dreviny sa môže v odôvodnených prípadoch vydať len po posúdení ekologických a
estetických funkcií dreviny a vplyvov na zdravie človeka a so súhlasom vlastníka alebo
správcu, prípadne nájomcu, ak mu takéto oprávnenie vyplýva z nájomnej zmluvy pozemku, na
ktorom drevina rastie, ak žiadateľom nie je jeho vlastník, správca alebo nájomca a po
vyznačení výrubu dreviny. Odpoveď na predloženú petíciu bola zaslaná zástupcovi petície
dňa 30.03.2021.
Mesto Piešťany uskutočnilo dňa 08.04.2021 interné rokovanie s autorom projektu
rekonštrukcie Štúrovej ulice a spracovateľkou inventarizácie jestvujúcich drevín, kde bolo
dohodnuté preskúmanie možnosti zapracovania relevantných pripomienok vyjadrených
v predmetnej petícií v kontexte možností variantného, menej invazívneho riešenia pre
jestvujúce dreviny. Vzhľadom na túto skutočnosť sa prerokovanie petície s jej zástupcom a
s predstaviteľmi vedenia Mesta Piešťany, Odboru investícií a majetku mesta, Odborom
výstavby a dopravy, autorom projektu, spracovateľkou inventarizácie drevín a Odboru
životného prostredia uskutoční až po predložení návrhu tohoto variantného riešenia autorom
projektu.
Navrhované opatrenia na odstránenie nedostatkov:
Prerokovanie relevantných požiadaviek vyjadrených v petícii, ktoré sa týkajú pripravovaného
zámeru rekonštrukcie Štúrovej ulice s predstaviteľmi vedenia Mesta Piešťany, Odboru
investícií a majetku mesta, Odborom výstavby a dopravy, autorom projektu, spracovateľkou
inventarizácie drevín a Odboru životného prostredia.
V Piešťanoch, dňa 26.04.2021 podpis vyhotoviteľa zápisnice
......................................
Záznam vypracovaný v 3 rovnopisoch obdrží:
1x primátor
1x prednosta MsÚ
1x prešetrovateľ petície (spis)

