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Popis a vymedzenie riešeného územia 
 
Inventarizácia, zhodnotenie stavu a vyčíslenie spoločenskej hodnoty drevín nachádzajúcich sa v 
záujmovom území je podkladom pre vydanie rozhodnutia orgánu ochrany prírody o uskutočnení 
náhradnej výsadby, resp. o uložení finančnej náhrady za dreviny určené potenciálne na výrub (podľa § 
47 odst.3, 4 a 5 zákona č.543/2002 Z.z. v znení neskorších zmien a doplnkov). 
 
Dreviny rastú na ploche dotknutej plánovanou stavbou Zóna Šindolka I., Nitra. V katastrálnom území 
Zobor, kraj Nitriansky, okres Nitra, obec Nitra, na parcelách evidovaných v LV 4744, LV 4647.  
LV 4744 - pozemok parc.č.4847/1 je umiestnený v zastavanom území obce, ostatné pozemky sú 
umiestnené mimo zastavaného územia obce. Parcely registra C, druh pozemku podľa LV Trvalý 
trávny porast, na parc.č. 4457/18 a 4847/1 Ostatná plocha. Vlastníkom pozemkov je Stavabbas, s.r.o., 
Koceľova 8, Nitra, PSČ 94901, SR, IČO: 36701181. 
LV 4647 - pozemok parc.č. 4847/2 je umiestnený v zastavanom území obce, ostatné pozemky sú 
umiestnené mimo zastavaného územia obce. Parcely registra C. Druh pozemku podľa LV Trvalý 
trávny porast, na parc.č. 4847/2 Ostatná plocha. Vlastníkom pozemkov je Prvá rekreačná s.r.o., 
Kalinčiakova 506/15, Nitra, PSČ 949 01, SR, IČO: 53066367. 
 
Záujmové územie sa nachádza v okrajovej časti k.ú. Zobor v Nitre. Z dvoch strán susedí so zástavbou 
rodinných domov a areálom strednej odbornej školy, z tretej komunikáciou I/64. V smere na Drážovce 
sú nezastavané plochy.  
Na predmetných parcelách boli pôvodne vinohrady. V hornej polovici územia sú dodnes zachované 
oporné konštrukcie so zdrevnatelými suchými výhonmi viniča. Po skončení pestovania viniča boli 
pozemky prevedené na Trvalé trávne porasty. Územie dnes pokrýva zmiešaný neudržiavaný porast 
stromov, krov a ruderálnych trávnatých plôch - synantropná vegetácia rumovísk a sídiel. Skladba 
porastov je rôznorodá, v druhovom aj vekovom zložení, v hustote drevín. Kvôli prehľadnosti v popise a 
orientácii v teréne bola vegetácia rozdelená na niekoľko častí - plôch. V tabuľkovej časti je popísaná 
základná charakteristika porastov rastúcich na jednotlivých plochách. Pri terénnom mapovaní bolo na 
pozemkoch zinventarizovaných cca 6ks solitérnych drevín (stromov a krov), 6 skupín drevín (stromov 
a krov) a 8ks plošne väčších porastov drevín (stromov a krov) v celkovej spoločenskej hodnote  
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525 843,87€ (tabuľka Zóna Šindolka I., Nitra - Celková inventarizácia). Lokalizácia jednotlivých drevín, 
skupín a porastov bola zakreslená do výkresu.  
Dreviny porad.č.1-6, skupiny porad.č.I.-VI. a porastov A-H rastú na parcelách vo vlastníctve investora 
Stavabbas,s.r.o.. Dreviny z časti porastov F-H rastú na parcelách vo vlastníctve firmy Prvá rekreačná 
s.r.o.. K vydaniu súhlasu na výrub drevín na týchto parcelách je potrebný súhlas vlastníka pozemku, 
ktorý je potrebné doložiť k žiadosti.   
 
K zámeru plánovanej výstavby vydal KPÚ Nitra rozhodnutie o výkone predstihového archeologického 
výskumu. Ten bude pozostávať z geofyzikálneho prieskumu, ktorý si vyžaduje vyčistenie pozemkov 
od drevín (stromov a krov). U časti drevín, v celkovej  spoločenskej hodnote 491 957,97€ (tabuľka 
Zóna Šindolka I., Nitra - Dokumentácia pre výrub drevín, Zoznam drevín určených na výrub - podklad 
k žiadosti na výrub) je podľa zákona č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších 
predpisov nutné podať žiadosť o povolenie na výrub.  
Forma náhradných výsadieb za dreviny určené potenciálne na výrub - počíta sa s umiestneným 
celého objemu predpísaných náhradných výsadieb v rámci výsadby nových vegetačných prvkov na 
nespevnených plochách v Zóne Šindolka I..  
 
 
Vyskytujúcimi sa taxónmi určenými na výrub sú:  
 
listnaté dreviny:  agát biely ( Robinia pseudoacacia ) 

baza čierna ( Sambucus nigra ) 
brest hrabolistý( Ulmus minor ) 
čerešňa vtáčia ( Prunus avium ) 
čerešňa mahalebková ( Prunus mahaleb ) 

   čremcha obyčajná ( Prunus padus ) 
dráč čezmínolistý (Mahonia aquifolium ) 
drieň krvavý ( Cornus sanquinea )  
hloh jednosemenný ( Crataegus monogyna ) 
jaseň úzkolistý ( Fraxinus angustifolia ) 
javor mliečny ( Acer platanoides ) 
javor poľný ( Acer campestre )  
orech kráľovský ( Juglans regia ) 
ostružina malinová ( Rubus idaeus ) 
pajaseň žliazkatý ( Ailanthus altissima ) 
plamienok plotný ( Clematis vitalba ) 
ruža šípová ( Rosa canina ) 
slivka trnková ( Prunus spinosa ) 
vinič hroznorodý ( Vitis vinifera ) 
zob vtáčí ( Ligustrum vulgare ) 
 
 

 
Dátum výkonu inventarizácie existujúcej zelene 
 
Terénny prieskum spolu s meraním hodnôt potrebných na určenie sadovníckej a spoločenskej 
hodnoty stromov bol vykonaný v novembri 2022. Následne sa namerané hodnoty zapísali do 
inventarizačnej tabuľky a určila sa základná spoločenská hodnota, poškodenie drevín (stav zelene), 
prirážkové indexy a upravená spoločenská hodnota. 
 
 
 
Hodnotenie stromov a porastov 
 
Na inventarizáciu bola použitá metodika Machovec (1982). Pri stanovení spoločenskej hodnoty sa 
vychádzalo z metodiky uvedenej vo vyhláške MŽP SR č.170/2021, ktorou sa vykonáva zákon 
č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. 
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Princíp systému hodnotenia zelene spočíva v tom, že sa všetky dreviny a porasty zakreslia do 
inventarizačného plánu (výkresu). Položky tejto inventarizácie boli zamerané pomocou pásma a 
krokovaním.  
Určí sa druhová skladba a zmerajú sa najdôležitejšie údaje t.j. výška, obvod kmeňa a priemer koruny. 
Určí sa veková kategória a komplexne sa posúdi zdravotný stav, perspektíva vývoja a vzhľadové 
vlastností. Určí sa sadovnícka hodnota pre jednotlivé dreviny, percento ich poškodenia. Všetky 
namerané, určené a stanovené hodnoty sa zapíšu do inventarizačnej tabuľky vrátane poznámky, v 
ktorej sú zachytené ostatné dôležité, v predchádzajúcich bodoch neuvedené hodnoty tak, aby bolo 
možné dreviny vyhodnotiť čo možno najúplnejšie. Podrobnejší opis zisťovaných hodnôt je uvedený v 
nasledujúcom prehľade. 
 
(1) poradové číslo 

Poradové číslo dreviny je zhodné s číslom vo výkresových podkladoch. Solitérne dreviny sú 
značené arabskými číslami, skupiny drevín latinskými číslami a porasty drevín sú označené 
písmenami veľkej abecedy. 
 

(2) taxón 
Vedecký (latinský) názov dreviny.  

 
(3) plocha porastu 

Plocha porastov sa určuje z výkresových podkladov (výpočet grafického softwaru).  
 
(4) výška dreviny 

Táto hodnota sa zisťuje meraním (výškomer) alebo odhadom. Nakoľko sa dreviny, najmä 
mladšie exempláre, každoročne výškovo menia, pri stromoch sa výška vyjadruje 
v rozmedziach po 5m. 
    

(5) priemer koruny 
Meria sa ako pôdorysný priemet koruny na terén. Namerané hodnoty sa zoraďujú do kategórii 
v rozmedziach po 2m, ktoré umožňujú priame optické rozlíšenie veľkostných skupín.  
  

(6) obvod kmeňa 
Meria sa vo výške 130cm nad zemou. V prípade rozkonárenia kmeňa (viackmenné 

 dreviny) sa meria obvod v mieste pod rozkonárením kmeňa. 
 

(7) priemer kmeňa 
Nemeria sa v teréne, ale určuje sa výpočtom podľa obvodu kmeňa. 

 
(8) veková kategória 
 Presné zistenie veku drevín býva veľmi náročné. Pre potreby praxe však postačuje zaradenie 
 drevín do vekových kategórii po 20. (10.) rokoch. 

Uvedené rozmedzie je pomerne dobre zistiteľné a pre usmernenie ďalších zásahov 
postačujúce. 

 
(9) sadovnícka hodnota 

Toto kritérium zahrňuje integrujúcim spôsobom prakticky všetky kvality drevín podľa stupňa 
ich účinnosti ako účelovej a funkčnej zložky prírodnej časti životného prostredia. Jednotlivé 
kvalitatívne stupne sú bodované, kde najkvalitnejšie dreviny dostávajú 5 bodov a najmenej 
hodnotné 1 bod. 

 
5 bodov – najhodnotnejšie dreviny 
Dreviny absolútne zdravé a nepoškodené, tvarom a celkovým habitusom koruny 
odpovedajúce druhu, bez pozorovateľných poškodení, zavetvené až k zemi, veľkostne už 
úplne rozvinuté, avšak ešte v plnom raste a vývoji. Do tejto kategórie patria dreviny, u ktorých 
je vzhľadom k dĺžke dosiahnutého veku predpoklad, že môžu svoju sadovnícko-krajinársku 
funkciu plniť ešte niekoľko desaťročí. 

 
4 body – veľmi hodnotné dreviny 
Zdravé dreviny, typického tvaru, odpovedajúce príslušnému druhu alebo kultivaru, v celkovom 
habituse najviac iba nepatrne narušené alebo poškodené. Veľkostne rozvinuté aspoň tak, aby 
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dosahovali približne polovicu tých rozmerov, ktoré sú na danom stanovišti schopné vytvoriť. 
Dreviny musia mať predpoklad rozvoja pre ďalšie desaťročia pri udržaní dosiahnutej kvality. 

 
3 body – dreviny priemernej hodnoty 
Dreviny zdravé, resp. iba mierne preschnuté, bez chorôb a škodcov, ktorí by sa mohli 
rozširovať. Dreviny v tejto kategórii sa môžu tvarovo líšiť i veľmi podstatne podľa pôvodného 
typu. Patria sem napr. dreviny vysoko vyvetvené, u ktorých je predpoklad obrastania, prípadne 
také, ktoré si udržia svoju estetickú a funkčnú hodnotu i pri silnom vyvetvení. Patria sem i 
dreviny s jednostrannou, avšak stabilnou korunou a dreviny tvarovo a vzhľadovo typické, 
avšak doposiaľ menšieho vzrastu, ktorý nedosahuje polovice normálnych rozmerov daného 
druhu na posudzovanom stanovišti. 
 
2 body – dreviny podpriemernej hodnoty 
Patria sem dreviny silne poškodené, dreviny veľmi vysoko vyvetvené, bez predpokladu 
obrastania po presvetľovacích prebierkach, dreviny staré a málo vitálne, výrazne 
presychajúce, s výskytom ohnísk hniloby, prípadne aj inakšie silne poškodené. Predpoklady 
ďalšieho vývoja sú silne obmedzené, ako v čase tak i v kvalite. Patria sem hlavne také 
dreviny, u ktorých nemožno predpokladať zlepšenie ich kvality. Nesmú to však byť dreviny 
ohrozujúce bezpečnosť ľudí alebo porastov. 
 
1 bod – dreviny nevyhovujúce 
Dreviny veľmi silne poškodené, choré, silno napadnuté škodcom, najmä takými, kde hrozí ich 
nebezpečenstvo šírenia, dreviny odumierajúce a odumreté, dreviny, ktoré ohrozujú 
bezpečnosť návštevníkov, dreviny, ktoré svojou existenciou výrazne poškodzujú kvalitu 
cennejších exemplárov (napr. dreviny vrastajúce do korún kvalitných stromov) a dreviny inak 
bezprostredne ohrozujúce daný priestor a jeho vývoj. V tejto kategórii sú dreviny bez 
akýchkoľvek predpokladov ďalšieho vývoja. 
 

(10) percento poškodenia 
Vyjadruje stupeň poškodenia dreviny v percentách. 
 

(11) poznámka 
Poznámka obsahuje všetky doplňujúce informácie, ktoré nie sú obsiahnuté v ostatných 
nameraných alebo stanovených hodnotách (napríklad charakter poškodenia, viac kmene a 
pod.).  

 
(12) katastrálne číslo 
 Katastrálne číslo parcely (resp. číslo Listu vlastníctva) na ktorom drevina rastie. Pridelené 
 podľa Katastra nehnuteľností.  
 
(13) spoločenská hodnota 

Spoločenské hodnotenie drevín bolo vykonané v zmysle platných legislatívnych predpisov: 
zákona č.543/2002 o ochrane prírody a krajiny a vyhlášky MŽP SR č.170/2021, ktorou sa 
vykonáva zákon o ochrane prírody a krajiny. 

 V zmysle citovaného zákona §47 ods.4a) sa súhlas na výrub dreviny nevyžaduje na stromy 
 s obvodom kmeňa do 40cm meraným vo výške 130cm nad zemou a súvislé krovité porasty v 
 zastavanom území obce s výmerou do 10m2 a za hranicami zastavaného územia obce 
 s výmerou do 20m2. 
 Ďalej v zmysle citovaného zákona §47 ods.5: Ustanovenie odseku 4a) sa nepoužije, ak 
 drevina rastie na území s druhým alebo tretím stupňom ochrany, na cintorínoch, v 
 zastavanom území obce na miestach voľne prístupných verejnosti (ďalej len „verejná zeleň“) 
 alebo na ornej pôde ako solitér, stromoradie, skupina stromov alebo súčasť terasy alebo 
 medze.  

Základná spoločenská hodnota drevín rastúcich v riešenom území sa určuje podľa druhu 
drevín a ich veľkosti (príloha č.36 časť B). Veľkosť stromov sa zisťuje meraním obvodu kmeňa 
vo výške 130cm nad zemou, alebo meraním ich výšky, ak obvod kmeňa nepresahuje 10cm 
(§36 ods.2). Pri stromoch, ktoré sa rozkonárujú vo výške menšej ako 130cm, sa meria obvod 
kmeňa tesne pod jeho rozkonárením (§36 ods.3). 
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Spoločenská hodnota drevín vyjadruje ich biologickú, ekologickú a kultúrnu hodnotu, ktorá sa 
určuje aj s prihliadnutím na plnenie mimoprodukčných funkcií. 

 Spoločenská hodnota drevín sa upravuje prirážkovým indexom. 
 
(14) index zdravotného stavu a poškodenia dreviny 

Jeden z prirážkových indexov vyjadrujúci stupeň poškodenia dreviny alebo porastu. Hodnota 
indexu je stanovená z percentuálneho poškodenia dreviny. 

 
 0,1- 0,4 
 Drevina je odumretá – zohľadňuje sa jej biotická funkcia v krajine 

0,4 
Drevina poškodená, alebo iným spôsobom znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí nad 60% 
(ťažké poškodenie) 
0,5 

 Je jednoznačne preukázaný nepriaznivý vplyv dreviny na statiku budov alebo iných 
 objektov alebo drevín, ohrozenie prevádzkyschopnosti inžinierskych sietí, zatienenie nad 
 hodnoty povolené normami alebo spôsobenie nadmernej vlhkosti budov alebo  iných objektov 

0,6 
Drevina poškodená, alebo je iným spôsobom znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí 26-
60% (stredné poškodenie) 
0,8 
Drevina poškodená, alebo iným spôsobom znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí 11-25% 
(slabé poškodenie), drevina z náletu, alebo výmladkov a ak jej výskyt nie je v súlade 
s využívaním konkrétnej plochy 

  
(15) index vekovitosti 

Prirážkový index vyjadrujúci priemer dosiahnuteľného veku dospelých jedincov, respektíve 
rýchlosť ich rastu (pomaly rastúce, rýchlo rastúce). 
 
0,9 
Krátkoveké dreviny 
1,0 
Strednoveké dreviny a porasty 
1,1 
Dlhoveké dreviny 
1,2 
Vek hodnoteného stromu je vyšší ako 100 rokov 

 
(16) index polohy 

Prirážkový index polohy zohľadňuje význam dreviny a porastu z hľadiska jeho polohy, 
respektíve stanovišťa, napríklad breh vodného toku, park, stupeň ochrany prírody a pod. 

 
1,3 

 Drevina rastie v stromoradiach, v brehových porastoch, vo vetrolamoch, v parkoch, v 
 botanických záhradách, v arborétach, v zoologických záhradách, v okolí 
 priemyselných, poľnohospodárskych alebo iných hospodárskych objektov, v okolí 
 sociálnych alebo zdravotníckych zariadení, v cintorínoch alebo je súčasťou verejnej 
 zelene 
 1,4 
 Drevina predstavuje taxón alebo taxonoid guľovitého, previsnutého alebo vertikálneho  tvaru, 
 taxón s odlišnosťou v tvare alebo farbe listov alebo kvetov, taxón pomaly rastúci a zakrslý 
 alebo taxón vzácny z hľadiska introdukcie alebo taxonomicky alebo geograficky vzácny 
 1,5 
 Drevina rastie v chránenom území alebo jeho ochrannom pásme s druhým stupňom 
 ochrany, v chránenom vtáčom území s prvým stupňom ochrany alebo obecnom 
 chránenom území 

2,0 
 Drevina rastie v chránenom území alebo v jeho ochrannom pásme s tretím stupňom 
 ochrany 
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2,5 
 Drevina rastie v chránenom území alebo jeho ochrannom pásme so štvrtým alebo 
 piatym stupňom ochrany 

3,0 
 Drevina je vyhlásená za chránený strom 
 
(17) hodnota upravená 

Spoločenská hodnota vynásobená všetkými (určenými) prirážkovými indexmi. Výsledná 
hodnota vyjadruje reálnu spoločenskú hodnotu dreviny alebo porastu vypočítanú podľa 
metodiky uvedenej vo vyhláške č.170/2021 v znení neskorších predpisov. 
 
 
 

Náhradné výsadby za dreviny určené potenciálne na výrub 
 
Náhradné výsadby, ktoré budú realizované na nespevnených plochách nachádzajúcich sa v Zóne 
Šindolka I., sú rozdelené do niekoľkých typov výsadieb podľa miesta plánovanej výsadby a 
kombinácie vegetačných prvkov na danej ploche. K jednotlivým typom výsadieb sú pridelené 
predpokladané realizačné náklady/m2 plochy (typ A-H), náklady/kus (typ J), celková predpokladaná 
výmera/kusy daného typu výsadieb a z toho vyplývajúce dielčie a celkový súčet nákladov.  
Predpokladá sa výsadba cca 472ks vzrastlých listnatých stromov (cca 297ks s obvodom 16/18, cca 
175ks s obvodom 14/16), plošných záhonov kríkov, extenzívnych perenových záhonov, plochy 
trávnikov. Výkres náhradných výsadieb bude východiskovým podkladom pre ďalšie stupne projektovej 
dokumentácie.   
 
Tabuľka jednotlivých typov výsadieb v Zóne Šindolka I. 
 

  

typy výsadieb: 
j.c./m2 
plochy 

predpokladaná 
plocha pre 
veget.úpravy m2 

predpokladaná 
výška nákladov na 
veget. úpravy 

        
A verejný park 46,00 790 36340,00 

  listnaté stromy 16/18, pr.koruny 6-8,8-12m     

  plošné záhony kríkov  4ks/m2     

  extenzívne perenové záhony  8ks/m2     

  trávnik siaty     

        
B vnútroblok na rastlom teréne 95,00 244 23180,00 

  listnaté stromy 16/18, pr.koruny 6-8,8-12m     

  plošné záhony kríkov  4ks/m2     

  extenzívne perenové záhony  8ks/m2     

        
C vnútroblok na strešnej konštrukcii 52,00 1780 92560,00 

  listnaté stromy 16/18, pr.koruny 3-5, 6-8m     

  plošné záhony kríkov  4ks/m2     

  extenzívne perenové záhony  8ks/m2     

  trávnik - trávne mačiny     

        
D líniová uličná výsadba 44,00 1741 76604,00 

  listnaté stromy 16/18, osová vzd. 6,5m, pr.koruny 6-8,8-12m     

  trávnik siaty, š. záhonu 2,7m     

        
E líniová uličná výsadba 87,00 995 86565,00 

  listnaté stromy 14/16, osová vzd. 5m, pr.koruny 3-5m     

  plošné záhony kríkov  4ks/m2, š. záhonu 2,7m     

        
F líniová uličná výsadba 117,00 629 73593,00 

  listnaté stromy 16/18, osová vzd. 7m, pr.koruny 8-12m     
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  listnaté stromy 14/16, osová vzd. 5m, pr.koruny 3-5m     

  extenzívne perenové záhony 8ks/m2, š. záhonu 0,5-2,7m     

        
G líniová výsadba stromov a krov  81,00 396 32076,00 

  listnaté stromy 16/18, osová vzd. 6,5m, pr.koruny 8-12m     

  plošné záhony kríkov  4ks/m2, š. záhonu 1,5-2m     

        
H líniová výsadba stromov a krov 93,00 445 41385,00 

  listnaté stromy 14/16, osová vzd. 5m, pr.koruny 3-5m     

  plošné záhony kríkov  4ks/m2, š. záhonu 1,5-3m     

    
 

    
 J výsadba stromov 574,00 53 30422,00 

  
listnaté stromy 16/18, osová vzd. 6,5-8m, pr.koruny 8-12m, 
solitéry, líniovo     

        

  náhradné výsadby spolu:     492725,00 

 
 
 
Druhové zloženie stromov pre náhradné výsadby 
 
Návrh druhovej skladby listnatých stromov v riešenom území je vyberaný z pôvodných domácich aj 
introdukovaných druhov drevín prirodzene sa vyskytujúcich v danom vegetačnom pásme.  
Z introdukovaných drevín je možné použiť také druhy, ktoré v dnešnom mestskom prostredí majú 
reálnu šancu úspešného a zdravého rastu. 
 
V sortimente listnatých stromov sú odporúčané druhy v sp. a cv.:  
s priemerom koruny v dospelosti 8-12m:  
Acer platanoides, Acer pseudoplatanus, Acer saccharinum, Carpinus betulus, Fraxinus excelsior, 
Liriodendron tulipifera, Platanus x acerifolia, Prunus avium ´Plena´, Quercus robur, Tilia platyphyllos,... 
 
s priemerom koruny v dospelosti 6-8m:  
Acer campestre ´Red Shine´, Acer campestre ´Elsrijk´, Aesculus carnea `Briotii`, Corylus colurna, 
Koelreuteria paniculata,... 
 
s priemerom koruny v dospelosti 3-4m:  
Amelanchier arborea 'Robin Hill', Crataegus laevigata `Paul`s Scarlet`, Gladitsia triacanthos 
´Sunburst´, Malus ´Evereste´, Prunus hillieri ´Spire´, Prunus ´Accolade´, Prunus virginiana ´Schubert´, 
Pyrus calleryana ´Chanticleer´, Pyrus communis ´Beech Hill´, Sorbus aria v cv.,... 
 
 


