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Vážená pani starostka,
páni poslanci, poslankyne
OBEC VESELÉ
Vec: Žiadosť o výrub stromov
Vážená pani starostka, poslanci obecného zastupiteľstva. Na budúci rok (2019) si spoločne pripomenieme
významné jubileum – 150 rokov od úmrtia nášho výnimočného rodáka, Mons. Štefana Moysesa. Zámerom nás
farníkov je, aby sa aj rímskokatolícka farnosť dôstojne pripravila na tieto slávnostné chvíle. Jedným z bodov prípravy
je aj skrášlenie okolia farského kostola sv. Bartolomeja.
Preto sa na Vás obraciam s prosbou o výrub stromov (smrek obyčajný), ktoré sa nachádzajú na hranici medzi
parcelami č. 1 (ktorej vlastníkom je farnosť Veselé) a parcelou č. 1733/1 (vlastníkom je Obec Veselé), ktorá je na LV
č. 900 definovaná ako zastavané plochy a nádvoria. Nakoľko je uvedená obecná parcela definovaná ako zastavaná
plocha (cesta) a podľa § 47, odsek 5 (Zák. č. 543/2002) – Súhlas na výrub dreviny sa nevyžaduje (ustanovenie odseku
4, písm. a,) v prípade, ak drevina rastie ... ako súčasť verejnej zelene – teda obe skutočnosti poukazujú na právnu
bezúhonnosť našej požiadavky, ako aj nasledovné argumenty opisujú reálny, pre nás nevyhovujúci stav,
predpokladáme, že aj Vaše kompetentné rozhodnutie bude v zhode s našou požiadavkou.
Uvedené dreviny v prípade silného vetra priamo ohrozujú elektrické vedenie v ich bezprostrednej blízkosti a
potenciálne aj rekonštruovanú strechu a fasádu farského kostola. Pred nedávnom z vážneho dôvodu bezpečnosti došlo
k orezu uvedených drevín, následne tým utrpel ich estetický vzhľad, ako aj pohľad na kostol.
Pripomínam, že v tesnej blízkosti kostola sa nachádza lipa, stojaca na severozápadnej strane kostola. Farnosť má
s týmto stromom nemalé problémy pri udržiavaní čistoty fasády kostola, priechodnosti rín, odvádzajúcich dažďovú
vodu a padajúcich suchých konárov. Táto lipa bráni výhľadu na kostol počas vegetačného obdobia, čím je výrazne
obmedzený (okrem juhovýchodnej strany) atraktívny pohľad na tento výnimočný historický objekt, ktorým
bezpochyby kostol sv. apoštola Bartolomeja je. Preto by odstránenie uvedených stromov (aj na prípadné náklady
farnosti) pomohlo k odstráneniu hroziacich rizík, ako aj k zvýšeniu estetického vzhľadu nášho kostola. Zároveň sa
zaväzujeme po konzultáciách s odborníkom v príslušnej oblasti aj k revitalizovaniu zelene okolo kostola.
Nakoľko v blízkosti kostola sa nachádza rozsiahly obecný park s verejnou zeleňou, nazdávam sa, že po vyrezaní
uvedených drevín, neutrpí ujmu ani celkový vzhľad centra našej obce a výhľad na obnovený kostol tento vzhľad ešte
skrášli. Ako zástupca farnosti Veselé Vás s úctou žiadam o posúdenie tejto podľa nás oprávnenej a naliehavej žiadosti,
a očakávam jej priaznivé vybavenie v čo najskoršom možnom termíne.
Verím tomu, že pokračujúca spolupráca, ako aj aktívna pomoc Obecného úradu veriacim, napomôžu vytvárať v obci
rodinnú a priateľskú atmosféru.
S prianím všetkého dobrého:
Peter Kuljaček, farár
Na vedomie: Veriaci farnosti

