
                              Informačný obežník Obce Ďačov 

                     Každý z nás má rád Ďačov. O to, čo máme radi sa treba starať. 

 

Nelegálny výrub stromov 
 

Každý pozemok niekomu patrí a nikto z nás by nebol rád, ak by mu rúbali strom v sade. Preto je dôležité 

zamýšľať sa nad našimi zásahmi do prírody a vlastníctva ľudí okolo nás. 
 

Oznamujeme občanom, že výrub stromov je povolený len ak : 
- sa stromy nachádzajú na majetkovo vysporiadanej parcele, ktorá  je v stave  „KN C“ , 
- žiadateľ  o výrub má súhlas všetkých spoluvlastníkov na danej vytýčenej parcele. 

V takomto prípade môže žiadateľ podať „Žiadosť o povolenie výrubu drevín (stromy, kry) mimo lesa,“ na 
Obecnom úrade v Ďačove, ktorý po zaevidovaní  žiadosti ju odstúpi Spoločnému  úradu  na úseku ochrany 
prírody, Mestský úrad Lipany, Krivianska 1, 082 71 na vybavenie. 
 

Súhlas sa nevyžaduje na stromy s obvodom kmeňa do 40 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou a krovité 
porasty s výmerou do 10 m². 

 
Vypaľovanie trávy 
 

Nie vždy tá najjednoduchšia cesta je aj správna. 

Vypaľovaním suchej trávy síce zdanlivo očistíme niektoré pozemky, ale je potrebné si uvedomiť, že: 
- vypaľovanie suchej a starej trávy zakazuje zákon, 
- vypaľovanie ohrozuje živočíchy, ktoré zhoria spolu s trávou, 
- ničí sa pôda, najmä jej vrchná vrstva, čo znižuje jej kvalitu a odolnosť, 
- vypaľovanie zhoršuje podmienky na dýchanie a znepríjemňuje nám život, 
- šíriaci sa požiar ohrozuje bezpečnosť nás všetkých. 

Preto zaobchádzajme s našimi pozemkami tak, aby sme neohrozovali seba, druhých a ani prírodu. 
 
Divoké skládky 
 

Každý z nás má rád poriadok. Ak my zachováme poriadok, poriadok tu ostane aj pre naše deti a vnúčatá.  
 

Podľa všeobecného záväzného nariadenia, obec vymedzuje priestor na likvidáciu odpadu tým, že zriadila 
zberný dvor. Zberný dvor sa nachádza v areáli hosp. dvora FIAM agroservices  (bývalé Štátne majetky) a je 
otvorený každú druhú sobotu (v týždni, keď sa vyváža komunálny odpad) od 9:00 do 11:00 hod.  

 
Vývoz kalu zo septikov a žúmp 
 

Podľa všeobecne záväzného nariadenia (č. 2/2015 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými 
stavebnými odpadmi na území Obce Ďačov): 

- majitelia septikov (resp. ich nájomcovia), ktorý nie sú pripojený na vybudovanú splaškovú kanalizáciu, 
sú povinný zabezpečiť na vlastné náklady zneškodnenie kalov prostredníctvom osoby, ktorá je 
oprávnená na jej odvoz a bezpečnú likvidáciu (v čistiarni odpadových vôd Lipany),  

- každý majiteľ septiku je povinný po dobu 3 rokov viesť evidenciu uchovávať doklady o zabezpečení 
vývozu kalu oprávnenou osobou a o jej bezpečnej likvidácii. 
 

V prípade akéhokoľvek nedodržiavania uvedených upozornení a nariadení Obce Ďačov sa to bude 
považovať za priestupok a v opakovaných prípadoch pristúpi Obec Ďačov v rámci ustanovení a právnych 
predpisov a v zmysle zákona 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov k udeľovaniu pokút.  
 

 
V Ďačove 31. 03. 2016          Obecné zastupiteľstvo 

Obce Ďačov 


