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Pred výsadbou drevín myslite na susedské vzťahy

Často sa vyskytujú otázky typu,
čo sused porušil nejaký predpis, ak
vysadil na hranicu pozemku tuje vysoké 10–20 cm. Odpoveď zákonite
znie, že sused sa ničoho nedopustil,
lebo nič neporušil. Ťažko totiž možno predpokladať, že takáto výsadba
môže naplniť skutkovú podstatu §
127 Občianskeho zákonníka a spôsobiť susedovi tienenie nad mieru primeranú pomerom, prerastanie konárov alebo koreňov. Situácia sa však
môže o 10 rokov radikálne zmeniť,
keď budú mať pôvodne 20 cm tuje
výšku 4 m. Základná právna úprava
tzv. susedských vzťahov je obsiahnutá v ust. § 127 Obč. zák., podľa
ktorej vlastník veci sa musí zdržať
všetkého, čím by nad mieru primeranú pomerom obťažoval iného alebo
čím by vážne ohrozoval výkon jeho
práv. Preto najmä nesmie ohroziť
susedovu stavbu alebo pozemok
úpravami pozemku alebo úpravami
stavby na ňom zriadenej bez toho,
že by urobil dostatočné opatrenia
na upevnenie stavby alebo pozemku

,nesmie nad mieru primeranú pomerom obťažovať susedov hlukom,
prachom, popolčekom, dymom,
plynmi, parami, pachmi, pevnými
a tekutými odpadmi, svetlom, tienením a vibráciami, nesmie nechať
chované zvieratá vnikať na susediaci
pozemok a nešetrne, prípadne v
nevhodnej ročnej dobe odstraňovať
zo svojej pôdy korene stromu alebo
odstraňovať vetvy stromu presahujúce na jeho pozemok. Vlastníci
susediacich pozemkov sú povinní

umožniť na nevyhnutnú dobu a v
nevyhnutnej miere vstup na svoje
pozemky, prípadne na stavby na
nich stojace, pokiaľ to nevyhnutne
vyžaduje údržba a obhospodarovanie
susediacich pozemkov a stavieb.
Najlepšou cestou je prevencia.
Už pred výsadbou drevín myslite
na susedov. Pravdaže, na svojom
pozemku si môžete sadiť dreviny
podľa vlastného uváženia, nezabudnite však, že každá rastlina je živá a
teda rastie. Drevinu, ktorú zasadíte

túto jeseň k plotu, si váš sused na
jar možno ani nevšimne, o niekoľko
rokov mu už však môže prekážať jej
tienenie alebo opadávanie listov.
Juraj Korček, tajomník SZZ RV

Prečo projekt Zodpovedne.sk
Internet či mobilný telefón sú dnes
pre naše deti samozrejmosťou. Vedia
o nich možno viac ako my. Potrebujete vyhľadať na internete údaje? Deti
vám ich „vyguglujú“ skôr, ako prídete z obývačky do ich detskej izby.
Pomocou esemesiek v mobiloch si
navzájom radia cez písomky, či vďaka kamere si nakrúcajú svojich spolužiakov na toaletách a cez internet to
distribuujú ďalej. Aké informácie deti
na internete vyhľadávajú? S kým komunikujú, ak sú dvere ich izby pred
rodičmi zatvorené? Viete o tom, že
približne polovica detí do pätnásť rokov už navštívila na internete stránky
s erotickým či vulgárnym obsahom?
Občianske združenie eSlovensko v
spolupráci s Ministerstvom vnútra
SR a so Slovenským výborom pre
UNICEF pripravilo projekt s názvom

Zodpovedne.sk, ktorý je zameraný na
bezpečnejšie používanie internetu a
mobilných telefónov. Projekt získal
finančnú podporu od Európskej komisie v rámci komunitárneho programu Safer Internet plus. Vďaka tomuto
projektu sa môžeme dozvedieť viac o
rôznych technologických a softvérových riešeniach slúžiacich na zamedzenie prijímania obsahov, ktoré sú
zastrašujúce, znevažujúce, obscénne,
ohrozujúce súkromie, provokujúce
etnickú, rasovú, náboženskú a inú
nenávisť. Tiež sa môžeme naučiť
rozlúštiť schémy internetových podvodov, odhaliť nepravých internetových kamarátov, hry podporujúce
násilie, sexuálne odkazy, poučíme sa
v poskytovaní osobných údajov. Táto
kampaň nie je kritikou kybersveta. Je
osvetou, pomôckou, aby deti dokázali

rozlišovať medzi reálnym svetom a
vesmírom webu. Na internete trávia
podstatnú časť voľného času. V kombinácii s nedostatočnou vnímavosťou
najbližšieho okolia sa im tieto dva
svetu môžu stať svetom bez hraníc.
Projekt Zodpovedne.sk má vzdelávať, vymedziť vzorec na vytvorenie
si vlastného názoru, má pomôcť rodičom, má naučiť rozlišovať, čistiť, oddeľovať, liečiť choré, pomáhať spoznávať skutočnosť, riešiť realitu, žiť
vlastný život, nielen mať, ale aj realizovať vlastný názor. V rámci projektu
bola vytvorená bezplatná linka pomoci, na ktorú sa môže ktokoľvek 7 dní
v týždni a 24 hodín denne obrátiť v
prípade problému: prostredníctvom
živého rozhovoru na www.pomoc.sk,
telefónneho čísla 0800 500 500 alebo
emailom na potrebujem@pomoc.sk.

Projekt Zodpovedne.sk podporili viaceré zo slovenských samospráv a škôl
umiestnením loga projektu na stránku svojej samosprávy. Budeme veľmi
radi, keď aj Vy prejavíte sympatiu k
zodpovednému správaniu sa na internete, umiestnením loga nášho projektu. V súčasnosti je vytvorené nové
logo s názvom Naša rodina kliká zodpovedne, ktorý si môže každá rodina
umiestniť na svoju vlastnú stránku v
prípade, že ju má vytvorenú. V prípade záujmu o spoluprácu a poskytnutie
ďalších informácií navštívte, prosím,
stránku www.zodpovedne.sk.
Lívia Kramárová, Denisa
Vitáková, Katarína Gondová

SPOLOČENSKÁ KRONIKA
JUBILANTI:

60 rokov: Révayová Anna
Králik František
70 rokov: Vranka Vladimír
80 rokov: Baťka Pavol
83 rokov: Šmitalová Anna
Mareček Michal
87 rokov Závodná Mária
Peťkovská Júlia
90 rokov: Pavlovičová Františka

PRISŤAHOVANÍ:

Blaško Ivan
Tatarkovičová Miroslava
Blaško Ivan

Machaj Martin

SVADBA:

ODSŤAHOVANÍ:

28. 6. 2008 Filip Klampár (Čab)
a Renáta Vajdová (Nitra)
2. 8. 2008 Pavol Šunderlík (Čab)
a Adriana Hindická (Nové Sady)
8. 8. 2008 Jozef Hrebík (Čab)
a Jana Kolníková (Nitra)
30. 8. 2008 Peter Čapkovič (Čab)
a Lucia Talapková (Čab)
27. 9. 2008 Eva Mikušková (Čab)
a František Balla (Nové Sady)
4. 10. 2008 Peter Pavlovič (Čab)
a Silvia Hotová (Sila)

Klampár Filip
Modzga Milan
Modzgová Katarína
Modzga Milan
Modzgová Ivana

NARODENIE:

29. 6. 2008 Kolesár Dušan
1. 8. 2008 Orgonášová Melánia
26. 8. 2008 Blaško Ivan

ÚMRTIE:
20. 8. 2008 Kusalová Marta

Blahoželanie
„Deväťdesiat rôčkov krášli život
váš tak bohatý. Svoj cieľ v ňom ste
isto našli, zlé sa v dobré obráti.“
Všetko najlepšie p. Františke
Pavlovičovej k jej narodeninám, veľa pevného zdravia, šťastia a Božieho požehnania praje starosta obce,
členovia obecného zastupiteľstva a
redakčnej rady.

