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Odbor starostlivosti o životné prostredie 
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902 01 Pezinok

V Pezinku, dňa 22.01.2020
Zn. : GubJa/EB42/449 - 1279 - 2020

Vec: Oznámenie o havarijnom výrube stromu

Mesto Pezinok Vám v zmysle § 47 a § 68 zákona NR SR č. 543/2002 Z.z o ochrane 
prírody a krajiny v znení neskorších predpisov oznamuje havarijný výrub - 1 ks strom - 
druh sofora japonská (Sophora japonica) s obvodom kmeňa vo výške 130 cm nad 
zemou 167 cm, ktorá rastie v stromoradí na Radničnom námestí č. 3 v Pezinku, v k.ú. 
Pezinok na pozemku C-KN pod pare. č. 4950/6 vo vlastníctve Mesta Pezinok (LV č. 4234).

Predmetný strom bol vyhodnotený v „odbornom posudku“ pod názvom „HODNOTENIE 
DREVÍN, Vybraté dreviny - sofory japonské v centre mesta Pezinok“ (spracovateľ Ing. 
Martin Kolník VELES, Prešov, august 2018) ako strom č. 30 „v minulosti hlavovaný, 
v súčasnosti jeden kostrový konár, na kmeni sa nachádzajú dutiny - výrazné poškodenie po 
zlom oreže, pod orezom výživový tieň, strom vyvetvený, zhutněný koreňový priestor, koruna 
asymetrická“, so stupňom poškodenia č. 3, s perspektívou do 5 rokov a s návrhom zásahu - 
redukcia koruny 30% alebo výrub. Strom bol pôvodne v zozname drevín, ktoré na jeseň 2019 
ošetrila odborná firma, táto však posúdila jeho stav za zhoršený oproti stavu v čase 
zhotovenia spomínaného „odborného posudku“ a navrhla jeho výrub. Dôvodom výrubu 
vyššie uvedenej sofory japonskej je jej život a majetok ohrozujúci stav.

Strom bude vyrúbaný v najbližšom možnom termíne do konca februára 2020. Nakoľko rastie 
v centre mesta Pezinok a na území pamiatkovej zóny Pezinok, pri výrube stromu a realizácii 
náhradnej výsadby zaň dodržíme podmienky Záväzného stanoviska Krajského pamiatkového 
úradu č. KPUBA-2019/23711-2/93779/BEL zo dňa 20.11.2019 k nevyhnutnému výrubu 
ďalších vytypovaných stromov v stromoradiach na Radničnom námestí a na ul. 
M.R.Štefánika v Pezinku (stanovisko KPÚ je v prílohe).
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Prílohy: 1. pozemková mapa s vyznačením polohy stromu
2. výpis z listu vlastníctva
3. fotodokumentácia
4. záväzné stanovisko KPU k výrubu stromov v pamiatkovej zóne Pezinok
5. odkaz na webovú stránku Mesta Pezinok: www.pezinok.sk\Úvodná stránka\ Životné prostredie\ 

YZeleň v meste \ „Hodnotenie drevín - Vybraté dreviny - sofory japonské v centre mesta“.

Na vedomie:
1. Mesto Svätý Jur, Prostredná 29, 900 21 Svätý Jur
2. Správa CHKO Malé Karpaty, Štúrova 115, 900 01 Modra

3. Krajský pamiatkový úrad Bratislava, Leškova 17, 811 04 Bratislava

Vybavuje: Ing. Gubániová, tel.: 033/6901 503

http://www.pezinok.sk/%c3%9avodn%c3%a1

