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Ročník VII.

Z MIESTNEJ SAMOSPRÁVY
Obecné zastupiteľstvo na svojich za−
sadnutiach:
Schválilo, súhlasilo:
− za člena Obecnej rady pani JUDr. Ing.
Vladimíru Barišovú
− za člena komisie finančnej, správy ma−
jetku a pohľadávok p. Mgr. A. Michalcovú.
− poslankyňu Mgr. A. Michalcovú za so−
bášiacu v obci Drietoma.
− rozpočtové opatrenie č. 4/2016 povo−
lené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí
vyšších príjmov v sume 4.274 .
− dodatok č. 1 VZN č. 2/2013 o finan−
covaní materských škôl a školských za−
riadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce
Drietoma.
− odpredaj akcií spoločnosti Prima ban−
ka Slovensko, a.s.
Kupujúci: Prima banka Slovensko, a.s.,
IČO: 31575951, Hodžova 11, 010 11 Žilina
Počet kusov akcií: 2
Menovitá hodnota 1 akcie: 399,− 
Kúpna cena 1 akcie: 570,− 
Kúpna cena spolu: 1.140,− 
− programový rozpočet obce Drietoma na
rok 2017 a roky 2018 – 2019
− plán kontrolnej činnosti hlavného kon−
trolóra na 1. polrok 2017
− návrh Všeobecne záväzného nariade−
nia obce Drietoma č. 3/2016 o mieste a čase
zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej
dochádzky v základnej škole, o mieste a
čase zápisu dieťaťa do materskej školy, o
výške príspevku za pobyt dieťaťa v mater−
skej škole o výške príspevku na čiastočnú
úhradu nákladov na činnosť školského klu−
bu detí, o výške príspevku na čiastočnú
úhradu nákladov a podmienky úhrady v
školskej jedálni
− návrh Všeobecne záväzného nariade−
nia obce Drietoma č. 2/2016 o miestnych
daniach a miestnom poplatku za komunál−
ne odpady a drobné stavebné odpady
− uznesenie: Orgán územného plánova−
nia – obec Drietoma – obstarávateľ územ−
noplánovacích podkladov územnoplánova−
cej dokumentácie obce Drietoma ,v zmysle
§ 30 zákona č. 50/1976 zb. – Stavebného
zákona, v znení neskorších predpisov pre−
skúmal schválený Územný plán obce (ÚPN−
O) Drietoma (schválený obecným zastupi−
teľstvom dňa 17.10.2012,uznesením č.55/
2012) a konštatuje, že nie je potrebná jeho
aktualizácia
− dodatok č. 1 k VZN č. 2/2013 o finan−
covaní materských škôl a školských zaria−

dení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Drie−
toma
− zámer prenechať majetok obce do náj−
mu nebytových priestorov v budove kaštie−
ľa z dôvodov hodných osobitného zreteľa,
ktoré sú dané tým, že uvedený žiadateľ
poskytne obyvateľom obce rozšírenie ka−
derníckych služieb, ktorých je v obci nedo−
statok
− prenájom nebytových priestorov v bu−
dove kaštieľa č. 194 o výmere 60 m 2, kde
má žiadateľ p. Eva Kallová, Chocholná −
Velčice č. 132 záujem rozšíriť kadernícke
služby , na dobu neurčitú a cenu za ná−
jom podnikateľských priestorov vo výške
12 eur/m 2/rok
− zásady hospodárenia a nakladanie s
majetkom obce Drietoma
− žiadosť p. Patrika Gabrhela, Drietoma
673 o odpustenie poplatkov za komunálny
odpad a daň z nehnuteľnosti za rok 2017 v
plnej výške
− vypísanie zámeru odpredať časť pozem−
ku v rozlohe cca 24 m2 odčlenením z par−
cely č. 771 KN− C, vedenej na liste vlast−
níctva č. 1 z dôvodu hodného osobitného
zreteľa. Dôvod hodný osobitného zreteľa je
daný tým, že žiadateľ Západoslovenská dis−
tribučná, a.s. Bratislava umiestni na odpred−
anom pozemku transformačnú stanicu, kto−
rá zabezpečí skvalitnenie výkonu elektric−
kej siete. Aparát obecného úradu zabez−
pečí zverejnenie zámeru o odpredaj pozem−
ku na úradnej tabuli obce
− zriadenie vecného bremena pre Zápa−
doslovenskú distribučnú, a.s. Bratislava, na
pozemku parc.č. 771 KN− C, vedenej na
LV č. 1 pre potreby uloženia elektrického
vedenia
− zriadenie vecného bremena pre Zápa−
doslovenskú distribučnú, a.s. Bratislava, na
pozemku parc.č. 3299 KN− C a 3348/1 KN−
C, vedených na LV č. 1 pre potreby ulože−
nia elektrického vedenia
− prenájom nebytových priestorov v bu−
dove hasičskej zbrojnice na základe ob−
chodnej verejnej súťaže firme BLASA,
s.r.o. so sídlom Opatovská 389/18, 911
01 Trenčín
− žiadosť firmy BLASA s.r.o. so sídlom
Opatovská 389/18, 911 01 Trenčín na zme−
nu vykurovania v objekte požiarnej zbrojni−
ce, ktoré si žiadateľ vykoná na vlastné ná−
klady
− spoluprácu s firmou GEMINI GROUP
s.r.o., Lamanského 910/18, 831 03 Brati−

slava na spracovanie žiadosti o nenávrat−
ný finančný príspevok na zateplenie budo−
vy Základnej školy s materskou školou v
Drietome bloku A a časti bloku B – výzva z
Environmentálneho fondu − zapojenie sa do
výzvy na predkladanie žiadostí o Nenávrat−
ný finančný príspevok na budovanie a zlep−
šenie technického vybavenia jazykových
učební, školských knižníc, odborných učební
rôzneho duhu v základných školách
− rozpočtové opatrenie č.2/2017 povole−
né prekročenie výdavkov pri dosiahnutí
vyšších príjmov v sume 10.700,− eur
− členov inventarizačnej komisie: pred−
seda komisie: Ing. Peter Filo, členovia ko−
misie: Andrej Gabrhel, Ivana Struhárová,
Anna Miklášová, Igor Bilčík, JUDr. Milan
Hrnčárik
− zriadenie Zboru pre občianske záleži−
tosti pri Obecnom úrade v Drietome a jej
členov: predseda Mgr. Monika Hoštáková,
členovia: Ivana Struhárová, Jana Pálešo−
vá, Renáta Husárová, Blanka Cibíková,
Lenka Poleková, Mgr. Marta Horňáková,
Eva Fáriková
− cenu 33,− eur/m 2 za odpredaj časti
obecného pozemku
− zriadenie vecného bremena pre Zápa−
doslovenskú distribučnú, a.s. Bratislava, na
pozemku parc.č. 3299 KN− C a 3348/1 KN−
C, vedených na LV č. 1 pre potreby ulože−
nia elektrického vedenia odpredaj časti po−
zemku z parcely KN− C č. 771, vedenej na
LV č. 1 vo vlastníctve obce Drietoma spo−
ločnosti Západoslovenská distribučná, a.s.
Bratislava, z dôvodu hodného osobitného
zreteľa. Dôvod hodný osobitného zreteľa je
daný tým, že žiadateľ Západoslovenská dis−
tribučná, a.s. Bratislava umiestni na odpred−
anom pozemku transformačnú stanicu, kto−
rá zabezpečí skvalitnenie výkonu elektric−
kej siete v obci. Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje odpredanie časti pozemku vo
výmere 24 m2, ktorá sa odčlení z par.č. 771
KN− C, vedenej na LV č. 1 vo vlastníctve
obce Drietoma v k. ú. Drietoma:
1. za cenu 33,− eur/m2,
2. geometrické zameranie, vypracovanie
kúpno− predajnej zmluvy, návrh na vklad a
všetky náklady spojené s predajom si žia−
dateľ bude hradiť na vlastné náklady
− vypísanie zámeru odpredať pozemok
parc. KN− C č. 3130/3, druh pozemku zá−
hrady vo výmere 210 m2 vedenej na LV č.
1 vo vlastníctve obce Drietoma v k.ú. Drie−
toma z dôvodu hodného osobitného zrete−

Príloha novín obce Drietoma − www.drietoma.sk
ľa. Dôvod hodný osobitného zreteľa je daný
tým, že uvedená parcela je pre obec neu−
potrebiteľná, obec pozemok nevyužíva a
nemá naň ani prístup, nakoľko uvedená
parcela je za rodinným domom vo vlastníc−
tve žiadateľa. Žiadateľ sa o pozemok nie−
koľko rokov stará a pozemok dlhodobo vy−
užíva ako záhradku
− občianskeho združenia VIVAX, Kostol−
ná− Záriečie 34, o povolenie usporiadať ve−
rejno− kultúrne podujatie festival Parenica,
ktoré by sa malo konať dňa 18. augusta
2018. Obec Drietoma bezplatne poskytne
areál futbalového ihriska vrátane budov,
lavičiek, stolov, informačných tabúľ, stanov,
sociálnych zariadení, parkovísk, zabezpečí
propagáciu akcie v miestnom rozhlase a na
internetovej stránke obce, povoľuje uvádzať
logo obce na propagačných materiáloch v
rámci propagačnej kampane a uhradí spot−
rebu energie a vody
− žiadosť firmy BLASA s.r.o. o povolenie
čiastočného prekrytia prenajatej terasy pri
hasičskej zbrojnici, súp.č. 329
− žiadosť firmy BLASA s.r.o. o odklad pla−
tenia nájmu za prenajaté priestory v priesto−
roch hasičskej zbrojnice, súp.č. 329 a sta−
novuje termín platenia nájmu od 1.5.2017.
− zapojenie sa do výzvy Ministerstva vnút−
ra SR na predkladanie žiadostí o poskytnu−
tie dotácie v oblasti prevencie kriminality s
projektovým zámerom zameraným na ná−
kup kamerového systému.
− zapojenie sa do výzvy z Úradu vlády
SR s názvom „Podpora rozvoja športu na
rok 2017“.
− vypracovanie architektonickej štúdie na
areál parku v Drietome.
Neschválilo, nesúhlasí:
− žiadosť p. Z. Špačkovej, Drietoma č.
90 o odpredaj časti obecného pozemku par.
č. 3320, zapísanej na LV č. 1, celkovej vý−
mery cca 170 m2
− žiadosť prevádzkovateľa verejného vo−
dovodu firmy Jozef Janiš − EKO− STAVSOL,
Drietoma č. 707 o zníženie nájomného v
zmysle zmluvy o nájme verejného vodovo−
du zo dňa 3.12.2012
− žiadosť neziskovej organizácie Slneč−
ný lúč o finančnú podporu neverejného po−
skytovateľa sociálnej služby poskytujúceho
sociálnu službu vo verejnom záujme
− dodatočnú žiadosť p. Evy Kallovej na
vybudovanie kúrenia, sprchy, WC pre za−
mestnancov. Obec zabezpečí pripojenie na
vodovodnú sieť a zabezpečí kontrolu a re−
víznu správu elektrických rozvodov
− žiadosť p. Jaroslava Brleja, Drietoma
č. 506 a p. Jána Kútneho, Drietoma č. 510
o refundáciu nákladov spojených s pripoje−
ním na verejnú kanalizáciu
− cenu 35,− eur/m 2 za odpredaj časti
obecného pozemku Západoslovenskej dis−
tribučnej a.s.
− cenu 30,− eur/m 2 za odpredaj časti
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obecného pozemku Západoslovenskej dis−
tribučnej a.s.
− žiadosť pána Štefana Hodála o ulože−
nie zámkovej dlažby na spevnenie parko−
vacej plochy a odporúča Śtefanovi Hodálo−
vi najskôr majetkové vysporiadanie pozem−
ku (odkúpenie pozemku alebo nájom)
− žiadosť Mareka Kostolanského o pre−
nájom nebytových priestorov po predchá−
dzajúcom nájomníkovi Rasťo Kročil – Dre−
vointeriér na maloobchodné účely – zria−
denie predajne stavebného materiálu z dô−
vodu, že obec plánuje túto zónu využiť na
oddychové účely.
Zobralo na vedomie:
− správu člena volebnej komisie pani Pat−
rície Rebrovej o výsledkoch doplňujúcich vo−
lieb na starostu obce Drietoma, ktoré sa
konali dňa 5.11.2016
− vystúpenie novozvoleného starostu
pána Jaroslava Mega
− poverenie poslanca Ing. Petra Fila vy−
konávaním funkcie zástupcu starostu obce
− správu člena volebnej komisie na do−
plnenie náhradníka za člena obecného za−
stupiteľstva
− že pani Mgr. Adriana Michalcová zloži−
la zákonom predpísaný sľub poslanca obec−
ného zastupiteľstva
− stanovisko hlavného kontrolóra k návr−
hu rozpočtu na roky 2017 – 2019
− správu hlavného kontrolóra o výsled−
koch kontroly za obdobie september – no−
vember 2016
− žiadosť p. Martina Blažeja, Drietoma č.
802 o riešenie dopravy v časti obce Kolon−
ka
− správu o kontrolnej činnosti hlavného
kontrolóra obce Drietoma za rok 2016
− list p. Pavla Kuklu a p. Emílie Kuklovej,
Drietoma č. 81
− stanovisko k žiadosti obce Drietoma o
vykonanie chemického rozboru vody Regi−
onálnym úradom verejného zdravotníctva v
miestnej časti Podolky
− list p. Ing. Štefana Kvasnicu, Drietoma
č.111 adresovaný obecnému zastupiteľstvu
dňa 16.1.2017
− žiadosť p. Márie Stopkovej, Drietoma
č. 555 a p. Pavla Petra, Libonice 102, ČR o
zmenu územného plánu pre obec Drieto−
ma, k.ú. Drietoma parc. č. 3308, parc. Č.
3309, parc.č. 3307 a parc.č. 3268/1 podľa
LV č.3190 a LV č. 1709
− list p. Ing. Júlii Hrušovskej, Drietoma č.
621 a obyvateľov časti Drietoma – Majer o
vybudovanie chodníka
− žiadosť MUDr. Ľubomíra Činčalu o vý−
menu kotla na vykurovanie v budove Zdra−
votného strediska
− žiadosť Základnej školy s materskou
školou, Drietoma č. 453 o vyriešenie hava−
rijného stavu kanalizácie a rekonštrukciu
podlahy v školskej kuchyni
− žiadosť Základnej školy s materskou
školou, Drietoma č. 453 o doriešenie pre−
nájmu v bloku “C”
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− žiadosť p. Tomáša Gabrhela, Drietoma
č. 695 o nájom nebytových priestorov v bu−
dove bývalej materskej školy v parku
− správu o výsledkoch kontroly za obdo−
bie december 2016 – marec 2017
− rozpočtové opatrenie č.1/2017 úprava
výšky normatívnych a nenormatívnych fi−
nančných prostriedkov pre školu v sume
48.424,− eur.
− žiadosť pani Emílie Vláškovej, Drieto−
ma – Brúsne 567 o opravu miestnej komu−
nikácie
− žiadosť p. Ľubomíry Dániovej, Drieto−
ma 292 o prenájom nebytových priestorov
za účelom otvorenia kozmetického salónu.
− žiadosť pani Kataríny Benediktovej,
Drietoma 199, o zrušenie poplatku za ko−
munálny odpad za osoby Benedikt Ľuboš
a Teichmann Ľuboš a poveruje aparát obec−
ného úradu, aby odčlenil dané osoby z jej
platobného výmeru a vytvoril nové rozhod−
nutie pre Benedikta Luboša a Teichmanna
Luboša
− žiadosť pani Márie Ondračkovej, Drie−
toma – Majer 662 o jednorazovú výpomoc
a poveruje aparát obce bližším prešetre−
ním vzniknutej situácie.
Konštatuje:
− že novozvolený starosta p. Jaroslav
Mego zložil zákonom predpísaný sľub sta−
rostu obce
Ruší:
− uznesenie č. 62/2011
− uznesenie 51/2016 k žiadosti Západo−
slovenskej distribučnej, a.s. o kúpu pozem−
ku odčlenením z parc. č. 771 pre výstavbu
transformačnej stanice a zriadenie vecné−
ho bremena na parc. č. 771 pre uloženie
elektrického vedenia za účelom umiestne−
nia elektrických zariadení a rozvodov
Poveruje, ukladá:
− aparát obecného úradu preveriť pozem−
kové pomery v lokalite Drietoma – Majer s
dotknutými vlastníkmi a taktiež kontaktovať
správcu komunikácie o možnosti vypraco−
vania projektovej dokumentácie chodníka
v danej lokalite
Určuje:
− v súlade s § 3, ods. 1) zákona NR SR
č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a
platových pomeroch starostov obcí a pri−
mátorov miest v znení neskorších predpi−
sov mesačný plat starostu p. Jaroslava
Mega, vo výške 1749,− 
Postupuje:
− žiadosť pani Márie Borotovej a pána
Jozefa Borota, Drietoma č. 394 o odkúpe−
nie pozemku, komisii pre výstavbu, územ−
ný plán, životné prostredie a havárie
− žiadosť p. Štefana Hodála, Drietoma č.
461 o uloženie a spevnenie plochy zámko−
vou dlažbou, komisii pre výstavbu, územný
plán, životné prostredie a havárie
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SPOLOČENSKÁ RUBRIKA
november 2016 – máj 2017

NARODILI SA:
Tomáš Beták, Lea Killiánová,
Leonard Plaštiak, Dávid Buček,
Matúš Bredschneider, Martin Kováčik,
Eliška Gombárová, Anita Kulichová
Lukáš Bulejko, Peter Mojžiš
Prajeme Vám, aby dieťatko prinieslo do
Vašej rodiny
veľa lásky, smiechu a nehy.
Nech s ním prežívate veľa radosti a
šťastných chvíľ.
Nech je zdravé, a je pre Vás tým
najväčším pokladom sveta.
Svoje ÁNO si povedali
Martin Blažej a Mgr. Martina Daniová
Ľubomír Michalec a Eva Fáriková
Vo zväzku manželskom prajeme veľa
lásky, porozumenia a vzájomnej úcty...
OPUSTILI NÁS, S ÚCTOU
SPOMÍNAME....
Anna Gáliková vo veku 73 rokov,
Florián Tóth vo veku 75 rokov,
Mikuláš Jurinec vo veku 83 rokov ,
Mária Takácsová vo veku 88 rokov,
Pavol Vlášek vo veku 87 rokov,
Blanka Stopková vo veku 44 rokov,
Ladislav Zavadinka vo veku 73 rokov,
Rudolf Bajcar vo veku 60 rokov,
Ľubomír Mitický vo veku 71 rokov,
Mária Gabrhelová vo veku 81 rokov
Mária Hálová vo veku 85 rokov
Štefan Hulvák vo veku 83 rokov
Mária Bučková vo veku 75 rokov
Jozef Kukučka vo veku 78 rokov
Jozef Rehák vo veku 68 rokov
Radoslav Škulec vo veku 44 rokov
Karol Bečár vo veku 91 rokov
Aj slnko zapadá ústupom do noci,
kto raz púť dokonal, nieto viac pomoci.
Bez slnka chlad vanie z hviezdnatej ob−
lohy,
človek je krehký tvor, zranený, úbohý.
Do tmy si zapáli kahanec nádeje,
do duše boľavej spomienky naleje.
V tichosti vyprosme veľký dar pokoja,
kým sa nám duše raz naveky nespoja.
Posledný pozdrav tu šepkáme do ticha,
že sa raz stretneme je naša útecha….

PRISŤAHOVALI SA DO OBCE
Ľubica Psotná, Igor Psotný, Pavol Tupý,
Lukáš Gorčík, Ing. Tomáš Kútny, Tomáš
Kozelek, Mária Zajačková, Jakub Zaja−
ček, Lívia Zajačková, Jarmila Marešová,
Hana Činčalová, Monika Činčalová, Ju−
raj Sika, Dušan Durec, Henrieta Durco−
vá, Veronika Mináriková, Marek Minárik,
Pavol Mišeje, Bc. Martina Janišová, Jo−
zef Janiš, Timea Janišová
ODHLÁSILI SA Z OBCE
Matúš Palák, Mária Brezinová, Elena Sta−
nová, Marián Šugra, Kristína Šugrová,
Peter Kvasnica, Rastislav Kováč, Iveta
Čechovská, Roman Michale, Nela Rač−
ková, Ing. Mojmír Marčaník, Ing. Mirosla−
va Marčaníková, Kristián Marčaník, Ka−
rolína Marčaníková, Eva Čaklošová, Mi−
chal Turiak, Monika Peťovská, Nikola
Peťovská, Milan Peťovský, Denisa Bae−
se, Ing.,PhD.,doc. Peter Sika, Lucia Čer−
venková, Anna Stopková

Naši jubilanti v prvom polroku 2017
70 rokov: Milan Páleš, Helena Straková, Štefan Mikláš,
Mária Michalcová, Jarmila Kuklová, Milan Mikláš,
Marta Hrnčiarová, Miroslav Cingálek, Júlia Blahová
75 rokov: Mgr. Dušan Medvecký, Štefan Jurkovič,
Mária Blažejová, Štefan Dubovský,
Marta Hrnčáriková, Anna Meravá, Adam Ježovica,
Emília Škulcová, Mária Birasová, Bohumil Jankuj,
Jaroslav Brlej, Erika Blažejová, Helena Macharová,
Ing. Ivan Špaček
80 rokov: Mária Mojžišová, Viliam Biras, Karol Čakloč,
Štefan Kvasnica, Anna Režná, Jarmila Kľučiarová,
Ján Bulko, Jozef Mojžiš, Anna Chlapíková,
Ján Machunka
85 rokov: Jozef Gabrhel, Štefan Bečár, Josefka Capáková,
Štefan Baňár, Mária Baňárová
90 rokov: Ján Brndiar
98 rokov: Katarína Jankujová (najstaršia obyvateľka),
Pavlína Pavlíková
Milí naši jubilanti, gratulujeme Vám a želáme Vám ešte
veľa zdravia, lásky, šťastia a chuti do života v kruhu
tých, ktorých ľúbite a ktorí ľúbia Vás.
3.
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OCHRANA DREVÍN A POVOLENIE NA ICH VÝRUB
Dreviny sú významnou zložkou životného prostredia. Plnia v kra−
jine dôležité a nezastupiteľné, predovšetkým ekologické a environ−
mentálne funkcie. Sú základným stavebným prvkom nielen lesov,
ale aj jednotlivých formácií rozptýlenej vegetácie v poľnohospodár−
skej krajine a sadových úprav v sídlach.
Ochrana drevín podľa tretej hlavy zákona č. 543/2002 Z. z. o
ochrane prírody a krajiny sa vzťahuje na dreviny rastúce mimo lesa.
Drevinou rastúcou mimo lesa je strom alebo ker vrátane jeho kore−
ňovej sústavy rastúci jednotlivo alebo v skupinách mimo lesného
pôdneho fondu. Za strom sa považuje drevina s diferencovanou
stonkou, v dolnej časti vytvárajúcou priamy, nerozkonárený kmeň,
ktorý v hornej časti prechádza do rozkonárenej koruny. Za ker sa
považuje drevina s rozkonárenou stonkou spravidla už od bázy a
za krovitý porast sa považuje taká skupina krov, pri ktorej viac ako
50 % jednotlivých krov sa vzájomne korunami dotýkajú alebo spon
medzi jednotlivými krami je menší ako 2 m.
V rozsahu delegovaných pôsobností vykonáva obec, ako prene−
sený výkon štátnej správy, v prvom stupni štátnu správu vo veciach
ochrany drevín v rozsahu ustanovenom týmto zákonom.
Ochrana drevín je činnosť zameraná na udržanie ich ekologic−
kých a estetických funkcií v prírode a krajine a v urbánnom priestore
a na predchádzanie ich neodôvodnenému výrubu. Prvoradým cie−
ľom ochrany drevín je ich nepretržité udržiavanie v dobrom kondič−
nom a zdravotnom stave tak, aby mohli plniť funkcie podľa svojho
umiestnenia vo voľnej krajine, alebo v sídlach podľa zvoleného funkč−
ného typu. Uvedený stav sa dosahuje neustálym udržiavaním dre−
vín alebo ich včasným a odborným ošetrením. Výruby drevín sa

uplatňujú len vo výnimočných a odôvodnených prípadoch. Ich rea−
lizácia je finálnym, a teda už nezmeniteľným riešením v procese
starostlivosti a ochrany drevín.
Je zakázané poškodzovať a ničiť dreviny. Poškodzovanie drevín
je každé konanie alebo opomenutie konania, ktoré môže bezprostred−
ne alebo následne podstatne a trvalo znížiť ekologické a estetické
funkcie drevín alebo zapríčiniť ich odumretie. Vlastník (správca, ná−
jomca) pozemku, na ktorom sa nachádza drevina, je povinný sa o
ňu starať, najmä ju ošetrovať a udržiavať. Ošetrovanie drevín je
činnosť zameraná na udržanie alebo zlepšenie ich zdravotného sta−
vu alebo na odstránenie následkov ich poškodenia, udržiavaním
drevín sa zabezpečujú podmienky na ich optimálny rozvoj.
Ak zákon o ochrane prírody neustanovuje inak, na výrub drevi−
ny sa podľa zákona o ochrane prírody vyžaduje súhlas orgánu ochra−
ny prírody − obce. Súhlas na výrub dreviny vydáva obec formou
rozhodnutia a na jeho vydanie sa vzťahuje zákon č. 71/1967 Zb. o
správnom konaní (správny poriadok). Konanie týkajúce sa výrubu
dreviny začína na základe písomnej žiadosti o vydanie súhlasu na
výrub dreviny s uvedením všetkých požadovaných informácií (meno,
priezvisko, trvalý pobyt žiadateľa, katastrálne územie, parcelné čís−
lo a druh pozemku, na ktorom drevina rastie, súhlas všetkých spo−
luvlastníkov pozemku na výrub dreviny, špecifikáciu dreviny, ktorá
sa má vyrúbať – druh, počet, zdravotný stav, obvod kmeňa meraný
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vo výške 130 cm nad zemou, odôvodnenie žiadosti). Žiadosť ďalej
musí obsahovať prílohy: list vlastníctva, snímok parcely alebo kópiu
katastrálnej mapy alebo iný doklad umožňujúci identifikáciu dreviny v
teréne. Na začiatku konania je potrebné zaplatiť príslušný správny
poplatok (fyzické osoby – 10,− eur, právnické osoby – 100,− eur).
O súhlas na výrub je potrebné žiadať:
− v každom prípade, ak sa drevina nachádza na verejnej zeleni
alebo na cintoríne,
− ak drevina rastie na území s druhým alebo tretím stupňom ochra−
ny (veľká časť katastra Drietomy patrí do chránenej krajinnej oblasti
Biele Karpaty s druhým stupňoch ochrany)
− na stromy s obvodom kmeňa nad 40 cm, meraným vo výške 130
cm nad zemou a krovité porasty s výmerou nad 10 m2
− na ovocné dreviny, ak sa výsadba nových ovocných drevín ne−
uskutoční do šiestich mesiacov odo dňa výrubu
− na stromy s obvodom kmeňa nad 80 cm, meraným vo výške 130
cm nad zemou, ak ide o strom rastúci v súkromnej záhrade alebo
záhradkárskej osade.
Ohlasovacia povinnosť vzniká pri obnove produkčných ovocných
drevín, ak sa výsadba nových ovocných drevín uskutoční do šiestich
mesiacov odo dňa výrubu. Ten, kto výrub uskutočni, je povinný obci
zaslať oznámenie o vyrúbaní dreviny najneskôr do piatich dní od usku−
točnenia výrubu.
Rovnako vzniká ohlasovacia povinnosť pri okamžitom výrube dre−
viny z dôvodu bezprostredného ohrozenia zdravia alebo života člo−
veka, alebo značnej škody na majetku. Ten, kto z tohto dôvodu dre−
vinu vyrúbal, je povinný túto skutočnosť písomne oznámiť a zároveň
preukázať splnenie podmienok na výrub drevín orgánu ochrany príro−
dy (obci) najneskôr do piatich dní od uskutočnenia výrubu.
Súhlas na výrub nie je potrebný, ak je výrub preukázateľne nevy−
hnutný na zabezpečenie starostlivosti o osobitne chránenú časť prí−
rody a krajiny a ak ho vykonáva alebo obstaráva organizácia ochrany
prírody.
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 pozemku, ak mu takéto oprávnenie vyplýva z nájomnej
zmluvy, na ktorom drevina rastie, ak žiadateľom nie je jeho vlastník
(správca, nájomca) a po vyznačení dreviny určenej na výrub.
Výrub stromov a krovín rastúcich mimo lesa sa môže vykonať len
v čase mimo vegetačného obdobia od 1. októbra do 31. marca.
Zákaz rúbať dreviny platí v územiach so štvrtým alebo piatym stup−
ňom ochrany (chránený areál, prírodná rezervácia a národná prírod−
ná rezervácia, prírodná pamiatka a národná prírodná pamiatka, chrá−
nený krajinný prvok, vyhlásené ochranné pásmo chráneného územia
s piatym stupňom ochrany, v ktorom platí štvrtý stupeň ochrany, úze−
mie európskeho významu – v prípade Drietomy je to napríklad Drie−
tomica, Jachtár, Drietomské bradlo). Výrub takýchto drevín môže byť
vykonaný len po vydaní výnimky zo zakázaných činností príslušným
okresným úradom v sídle kraja. Vydávanie súhlasov na výrub drevín
v územiach so štvrtým alebo piatym stupňom ochrany nie je preto v
kompetencii obce.
(mh)

UPOZORNENIE PRE MAJITEĽOV PSOV
Obec Drietoma upozorňuje všetkých majiteľov, ktorí chodia venčiť svo−
jich psov na verejné priestranstvá, že Všeobecne záväzné nariadenie obce
Drietoma č.1/2013 o niektorých podmienkach držania psov zakazuje vstup
so psom na vybrané verejné miesta, a to na miestne cintoríny, do kostolov,
na obecný úrad a do areálu obecného úradu, do budovy a areálu základ−
nej školy s materskou školou, na detské ihriská, do parku, na športové
areály, do obchodov, na poštový úrad, do zdravotníckych zariadení a do
kultúrnych a spoločenských miestností. Hromadia sa sťažnosti na nedodr−
žiavanie tohto zákazu, najmä na častý vstup do areálu školy, kde psi zne−
čisťujú priestory určené na pohyb a hry detí. Žiadame vás, aby ste rešpek−
tovali toto ustanovenie a svojich psov do školského areálu nevodili. Ak sa
budú priestupky opakovať, využijeme ustanovenie spomínaného nariade−
nia a majiteľov psov budeme pokutovať.
Jaroslav Mego, starosta obce

