
SLOPNÁ  BEZ  PLOTOV 

Starosta na v poradí na 3. Zasadnutí - rokovaní OZ 30.06.2017 vyhlásil  

Projekt: „Slopná bez plotov“, (každý by mal prispieť ku kvalite života)- 
t.j. samotné oplotenie pozemku je považované zo stavebného zákona ako drobná stavba, ktorá má 

slúžiť človeku a nemá byť „vlastníckou - technickou prekážkou“ v danom území. V našej nádhernej 

kľudovej a oddychovej obce sa miestne komunikácie občanmi využívajú skôr ako „parkovacie miesta 

a skladište materiálov“, pričom komunikácia slúži v prvom rade na prejazd vozidiel to znamená na 

zabezpečenie bezproblémového prejazdu áut, sanitiek, požiarných zásahových vozidiel, odvoz smetí 

nákladným vozidlom, ktoré je široké a tiež dostatočného prístupu pri údržbe verejného osvetlenia. 

Preto navrhujem dnešnej dobe motorizmu, kde sú v každom dome namiesto bicyklov min. 2 - 3 osobné 

autá, aby pre tieto vozidlá zrušili ploty v predzáhradkach svojich domov, ktoré sú aj tak v mnohých 

prípadoch zarastené trávou a burinou, čím sa vytvoria parkovacie miesta priamo prístupné z miestnej 

komunikácie.   

Zároveň ak „už musia“ ľudia stavať oplotenie (z dôvodov -„plotových a sudsedských vzťahov“), tak 

nech cieľom každého oplotenia v obci je také technické riešenie, ktoré slúži človeku a nie je ďaľšou, 

„vlastníckou prekážkou“ a nekomplikuje tak život v danom území, ako samotnému vlastníkovi, tak aj 

všetkým ostatným ľudom pohybujúcim sa a žijúcich na danom území.  

Poznámka: máme dosť zdravotných a iných problémov v živote!. Pri povoľovaní drobných stavieb 

oplotenia stavebníkovi vždy navrhujem, aby oplotenie posúvali do svojho územia min. 0,5m až 1,5m 

a nie na hranice pozemkov, prípadne riešili šikmé nábehy oplotenia dvorov tak, aby bolo možné 

bez problémov vykonať tiež základnú údržbu oplotenia (nátery, opravy), nacúvať aj s nákladným 

autom z drevom na kúrenie a nie ako je to napríklad v uličke pri trafáku, u Križana a Jakubíka - kde 

musí pri cúvaní resp. pri nájazde nákladným autom a traktorom vzájomne využívať územie suseda, 

aby sa vlastne dostal bez problémov na svoj dvor ! 

 

Nezábudať pri tom aj na kvalitu životného prostredia ako celku a odtok vody je potrebné vyriešiť 

technicky na svojom pozemku tak, aby neohrozoval okolie susedov, pričom vo všeobecnosti platí 

zásada, spomaľovania, zachytávania už dažďovej vody min. zo striech na polievanie a celkovo čo 

v najväčšej miere využívania odtekajúcej, dažďovej vody z daného územia.  

 

Platné aktuálne podmienky v EU vyžadujúce ďaľšiu ochranu a tvorbu životného prostredia sú napr. 

vytváranie zelených plôch a nie ako v súčasnosti, že pri 35 stupňových letných horúčavách sú 

betónové plochy ako „žehličky“ a ohrozené je zdravie človeka, taktiež je potrebná výsadba 

stromov, kríkov, zelene - ako absopčné plochy slnečného žiarenia a tiež  ako bolo už spomínané 

spomaľovanie odtoku vody z katastrálneho územia, lebo voda je tá najcennejšia tekutina života !, 

 
Na základe exkurzie zo dňa 18.9.2017 všetkým doporučujem návštevu malej dedinky na Morave a dovoľujem predstaviť 

obec Hostětín, ktorá je príkladom a tiež aj ako koncept trvalo udržateľného rozvoja obcí, kde sa nachádzajú nasledovné : 

+ pasívny dom s úsporou energie 

+ muštáreň s bioprodukciou ako regionálnej ochrannej značky Tradície Bielych Karpát 

+ prírodná záhrada 

+ koreňová čistička odpadových vôd 

+ vykurovanie obce biomasou (napojených je až 80% domov a všetky verejné budovy a obecné objekty) 

+ šetrné verejné osvetlenie 

+ udržateľný cestovný ruch v obci, kde sú všetky príklady realizovaných projektov, ktoré prispievajú živonému prostrediu. 

P.S.: ak Vás zaujala napríklad téma prirodnych záhrad, viac informacií je na stránke www.prirodnazahrada.eu, zároveň pripominam, že v pripade 

certifikacie školskych alebo aj súkromnych záhrad je moznosť tento rok ju aj spraviť bezplatne (do konca tohto roka 2017). A prípadne informacie tiež 

viackrát spominanej regionalnej ochrannej značke Tradicie Bielych Karpat - info na www.tradiciebk.sk. 

ODPORÚČANIA : návšteva záhradníctva v Bojkoviciach, ktorá je zameraná na pestovanie starých odrôd ovocných stromov 

- stareodrudy.org + na ceste naspäť - odporučená návšteva Ovocnej manufaktúry na hranici - colnici v Starom Hrozenkove. 

http://www.prirodnazahrada.eu/
http://www.tradiciebk.sk/
http://stareodrudy.org/

