
Správa o stave zelene v meste Žiar nad Hronom v roku 2015 

 

 

Mesto Žiar nad Hronom zabezpečuje v zmysle zákona č.369/1990 Zb.o obecnom zriadení  správu 

a údržbu verejnej zelene. 

Údržbu verejnej zelene v meste a v Parku Š. Moysesa vykonávajú na základe zmluvy o dielo 

Technické služby s.r.o. Žiar nad Hronom. 

 

Na území mesta  je približne 665 000 m² plôch verejnej zelene, ktorú tvoria plochy  vnútroblokovej 

zelene, parkovej zelene a zelene pozdĺž miestnych komunikácií. 

Najvýznamnejšou plochou je Park Š. Moysesa, ktorý má rozlohu cca 66 000 m². 

V roku 2015 bolo na údržbu verejnej zelene v meste a v parku Š. Moysesa vyčlenených 325 400 €. 

 

V mesiaci február boli zrealizované práce v meste v rozsahu: 

 

ČINNOSTI NÁKLADY (€) 

Frézovanie pňov 1 500 

Vysekanie ruderálneho porastu pri 
športovej hale 

1 966,20 

 

V mesiaci február boli zrealizované práce v Parku Š. Moysesa  v rozsahu: 

 

ČINNOSTI NÁKLADY (€) 

Domurovanie oplotenia v bývalom 
ovocnom sade 

300,11 

Zrealizovanie spojovacieho chodníka 
v areáli MINIZOO 

362,46 

Výroba oceľových bráničiek na 
prepojenie koridorov v areáli 
MINIZOO 

525,28 

Výroba maštalí v areáli MINIZOO 1347,23 

Údržba parku (starostlivosť 
o zvieratá, čistenie Mlynského 
náhona) 

2 427,44 

   

V mesiaci marec boli zrealizované práce v Parku Š. Moysesa  v rozsahu: 

 

ČINNOSTI NÁKLADY (€) 

Údržba parku (hrabanie trávnikov, 
starostlivosť o zvieratá, čistenie 
Mlynského náhona) 

2 173,84 

Oprava osvetlenia v parku (výmena 
výbojka + žiarovka) 

122,33 

 

V mesiaci apríl boli zrealizované práce v meste  v rozsahu: 

 

ČINNOSTI NÁKLADY (€) 

Vertikulácia trávnika, postrek, hnojenie – 
Námestie Matice slovenskej 

2 089,97 

Údržba zelene v meste (hrabanie trávnikov, 
mulčovanie , výrub drevín, ošetrovanie 
stromov 

23 535,30 

Revitalizácia plochy v areáli detských jasiel 495,90 

Odchyt holubov 1 500 



 

 

V mesiaci apríl boli zrealizované práce v Parku Š. Moysesa  v rozsahu: 

 

ČINNOSTI NÁKLADY (€) 

Údržba parku (hrabanie trávnikov, 
starostlivosť o zvieratá, čistenie 
Mlynského náhona, strojné 
zametanie cesty v parku) 

2 003,75 

Odvodnenie MINIZOO  trativodom 
do rybníka 

862,24 

 

V mesiaci máj boli zrealizované práce v meste  v rozsahu: 

 

ČINNOSTI NÁKLADY (€) 

Údržba zelene v meste ( kosba mesto, 
mulčovanie, odburiňovanie, ošetrovanie 
výsadby ul. Svitavská, výrub stromov, 
ošetrovanie stromov, údržba 
zavlažovacieho systému) 

35 633,41 

 

V mesiaci máj boli zrealizované práce v Parku Š. Moysesa  v rozsahu: 

 

ČINNOSTI NÁKLADY (€) 

Údržba parku (kosba park, mulčovanie, 
hnojenie buxusov, starostlivosť o zvieratá, 
krmivo, odčervenie zvierat, čistenie 
Mlynského náhona) 

5961,43 

 

 

 

V mesiaci jún boli zrealizované práce v meste  v rozsahu: 

 

ČINNOSTI NÁKLADY (€) 

Údržba zelene v meste ( kosba mesto,  

ošetrovanie stromov, nákup a výsadba 

letničkového záhonu, rez a tvarovanie 

živých plotov, kosba škôlky 

41 092,64 

 

V mesiaci jún boli zrealizované práce v Parku Š. Moysesa  v rozsahu: 

 

ČINNOSTI NÁKLADY (€) 

Výmena dosiek na lavičkách (agátové 
drevo) 

2 399 

Zhotovenie drevených plastík do parku 
(vodník, klaun) 

456 

Údržba parku (kosba park + bývalý ovocný 
sad, odburiňovanie parterov, odstraňovanie 
výmladkov na drevinách, starostlivosť 
o zvieratá, krmivo, prehliadka (ošetrovanie 
kopýt, strihanie oviec), čistenie Mlynského 
náhona, kosba okolo jazierok) 

7 341,92 

Výroba váhovej hojdačky a výroba nových 
sedákov v parku 

201,35 

 

 



V mesiaci júl boli zrealizované práce v meste  v rozsahu: 

 

ČINNOSTI NÁKLADY (€) 

Kosby v meste, odburinenie záhonov, 

mulčovanie rastlín, voda pre zálievku 

rastlín, rez živých plotov, ošetrovanie 

stromov, údržba zavlažovacieho systému, 

kosby v škôlke 

44 000,4 

Odburinenie zaštrkovanej plochy – 
oddychová zóna Hviezdoška  

486 

 

V mesiaci júl boli zrealizované práce v Parku Š. Moysesa  v rozsahu: 

 

ČINNOSTI; NÁKLADY (€) 

Údržba parku (kosba park + bývalý ovocný 

sad, odburiňovanie parterov, zametanie 

cesty, rez krov a živých plotov, postrek 

chodníkov starostlivosť o zvieratá, krmivo, 

čistenie Mlynského náhona, kosba okolo 

jazierok) 

9 351,04 

Výroba drevených kolíkov, montáž 

a demontáž tabuliek v parku (Deň 

dobrovoľníctva) 

59,06 

Arboristické ošetrenie drevín v parku 4 380 

 

 

V mesiaci august boli zrealizované práce v meste  v rozsahu: 

 

ČINNOSTI NÁKLADY (€) 

Postrek trávnatej plochy na NMS 204 

Kosby v meste, odburinenie záhonov, 
mulčovanie rastlín, voda pre zálievku 
rastlín, rez živých plotov, ošetrovanie 
stromov, chemické ošetrenie záhonov, 
kosby v škôlke 

43 986,59 

 

V mesiaci august boli zrealizované práce v Parku Š. Moysesa  v rozsahu: 

 

ČINNOSTI; NÁKLADY (€) 

Údržba parku kosba park, odstraňovanie 

výmladkov z drevín, starostlivosť o zvieratá, 

krmivo, odborná zdravotná prehliadka, 

čistenie Mlynského náhona,) 

4 617,61 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Park Š. Moysesa prešiel počas posledných 10 rokov viacerými revitalizáciami. Aj v roku 2015 boli 

zrealizované viaceré činnosti, ktoré prispeli k estetizácii priestorov v parku napr. vybudovanie 

chodníkov v areáli MINIZOO, osadenie bráničiek a maštalí v areáli MINIZOO, domurovanie oplotenia  

v areáli MINIZOO, rekultivácia bývalého ovocného sadu, dokončenie výmeny opotrebovaných dosiek 

na lavičkách za agátové, vybudovanie tzv. ,,Piknik zóny'' v centrálnej časti parku a následne 

závlahového systému na uvedenej ploche. Bývalý ovocný sad v parku bol kompletne zrevitalizovaný  

orbou a výsevom trávy. 

 

V roku 2015 bolo odborne arboristicky ošetrených 20 ks stromov (Tilia - lipa a Carpinus – hrab). 

Dokončilo sa ošetrenie lipovej aleje od kúpaliska smerom k ul. Partizánskej. Ďalej boli ošetrené 

dreviny v areáli MINIZOO. 

Stromy sú odborne arboristicky ošetrované  z dôvodu zachovania bezpečnosti  v parku.  

V roku 2016 Mesto plánuje ošetrenie drevín pozdĺž vodnej stavby Mlynský náhon, ktoré sú z veľkej 

časti prehnité a naklonené. Z dôvodu zachovania bezpečnosti bude potrebné stromy ošetriť rezom 

príp. niektoré vyrúbať. 

 

V Parku Š. Moysesa boli osadené drevené plastiky v priestore pri detskom ihrisku a pri vchode do 

areálu MINIZOO. Sochy znázorňujú klauna a vodníka .Sochy zhotovil p. Andrej Jánoška, ktorý je 

známym žiarskym pedagógom a výtvarníkom. P. Jánoška vytvoril aj sochy kráľa a kráľovnej 

nachádzajúce sa pri chodníku do MINIZOO. 

 

V súvislosti s rekonštrukciou športovej haly bola zrevitalizovaná plocha v jej okolí  – zrealizovalo sa 

vyčistenie plochy od náletových krov a vyrovnanie povrchu danej plochy. 

 

Mesto  Žiar nad Hronom ako príslušný orgán štátnej správy v prvom stupni vo veciach ochrany prírody 

podľa § 2 písm. f) zákona č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy 

na obce a na vyššie územné celky a §  69 písm. d) a h)  zákona č.  543/2002 o ochrane prírody 

a krajiny  vydáva rozhodnutia o výruboch drevín, v ktorých určuje primeranú náhradnú výsadbu za 

vyrúbané dreviny.  

V mesiacoch september – október 2015 bude za zrealizované výruby uskutočnená náhradná výsadba 

stromov a okrasných krov v lokalitách: ul. M. Chrásteka, ul. A. Dubčeka, ul. Š. Moysesa, ul. Hollého, 

ul. Hviezdoslavova, ul. SNP, Pod vršky,  ul. Tajovského, Park Š. Moysesa a cintorín v celkovej sume 

13 556,29 € s DPH   Výsadbu budú realizovať Technické služby s.r.o. Žiar nad Hronom. 



Výsadba stromov a okrasných krov je situovaná prevažne v lokalitách, v ktorých boli uskutočnené 

výruby. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dňa 13.06.2015 Nadácia ZSNP a Slovalco a Mesto Žiar nad Hronom zorganizovali na Deň 

dobrovoľníctva akciu pod názvom ,, Naše mesto", do ktorej sa zapojili zamestnanci Slovalca aj mesta. 

V rôznych častiach mesta boli vysadené stromy aj skalničky. Výsadba prebiehala v nasledovných 

lokalitách: Námestie Matice slovenskej, Park Š. Moysesa, Detské ihriská – Vetrík, Slniečko, ul. SNP 

plocha oproti čerpacej stanici Slovnaft, areál detských jasiel. Celková suma vysadených stromov 

a skalničiek bola vo výške 1170 €. 

 

Prostredníctvom každoročných dotácií  z rozpočtu mesta v zmysle VZN č.10/2013 o podmienkach 

poskytovania dotácií z rozpočtu Mesta Žiar nad Hronom si bytové spoločenstvá zveľaďujú okolie 

bytových domov výsadbami prevažne okrasných krov. 

V tomto roku sa do revitalizácií verejných priestranstiev súvisiacich s výsadbou zelene zapojilo 8    

bytových spoločenstiev. 

 

Rok 2015 sa vyznačuje extrémne nízkym množstvom zrážok, čo malo za následok zvýšenú potrebu 

vody pre stromy v našom meste.  Bolo zabezpečené polievanie stromov v celom meste, ale aj v Parku 

Š. Moysesa. Napriek tomu niektoré aj staršie stromy vyschli dôsledkom sucha a tropických horúčav. 

Vyschli napr. okrasné čerešne na ul. Komenského, jarabiny na ul. A. Dubčeka, javory na ul. 

Tajovského a okrasné čerešne na ul. Dukelských hrdinov. Na uvedených plochách budú vysadené 

nové vzrastlé dreviny okrem výsadby na ul. Komenského, nakoľko na miestach, kde boli vysadené 

stromy, sú inžinierske siete. 

 

V tomto roku je plánovaná výstavba oddychovej zóny ETAPA. V rámci navrhovanej stavby sa 

zrealizujú aj sadové úpravy, ktorých súčasťou je nová výsadba vzrastlých drevín (listnaté aj ihličnaté 

dreviny), ktoré budú tvoriť izolačnú aj protihlukovú bariéru od výrobno – prevádzkovej zóny (bývalá 

STS). Dreviny budú vysadené po ukončení stavebných prác. 

 

Záverom možno skonštatovať, že stav zelene v meste a starostlivosť o ňu sú  na  dobrej úrovni. 

V roku 2016 bude mesto aj naďalej pokračovať vo výsadbe drevín, ošetrovaní drevín ale aj 

zabezpečovať celkovú údržbu zelene v meste a v Parku Š. Moysesa. 


