Vodná rada okresu Rožňava

Dotazník
1. Očakávania od Vodnej rady
- koordinovanejšie hospodárenie s vodou
- budovanie hrádzok v lesoch
- budovanie záchytných hrádzí na potokoch nad obcou
- Zlepšenie rázu krajiny
- Technické riešenia na udržanie, resp. zachytávanie vody
- Ochrana pred povodňami
- Zlepšenie hospodárenia v lesoch a na poliach
- Zmena legislatívy
- Návrh komplexných riešení na zadržiavanie vody v krajine a jej postupné uvoľňovanie.
- Vodná rada by sa mala aktívne podieľať na legislatívnom procese k zákonom riešiacich túto
problematiku.
- Mala by mať svojho zástupcu v komisii MP a RV SR, ktorá rozhoduje o nariadení PPÚ. A
mať pridelený počet bodov s ktorými by mohla disponovať v rámci priradenia dôležitosti
vykonania PPU v jednotlivých KÚ.
- Identifikáciu potrieb a najvhodnejších riešení na zachytávanie dažďovej vody v tom ktorom
regióne, možností implementácie projektov na vybudovanie a zlepšenie vodozádržných opatrení.
Vytvorenie metodiky a príručky pre budovanie jednoduchých a efektívnych vodozádržných
stavieb. Predkladanie spracovaného materiálu orgánu , ktorý riadi a koordinuje výzvy na realizáciu
vodozádržných opatrení, aby výzvy obsahovali potreby, ktoré budú v identifikované
v predkladanom dokumente, ktorý sa vypracuje v jednotlivých regiónoch – z nich by sa mala
pripraviť výzva, ktorá bude komplexne riešiť potreby jednotlivých regiónov.
2. Vízia
- protipovodňová ochrana
- realizácia projektu do desiatich rokov
- Protipovodňová ochrana
- Viac zadržanej vody v krajine
- Vhodné technické riešenia pre mestá a obce
- multifunkčné komplexné riešenia – turistika, lov, chov rýb, zavlažovanie
- protipovodňová ochrana
- rôznorodosť krajiny
- viac priestoru pre voľne žijúcu zver
- realizácia projektu do desiatich rokov
- Hlavne riešenia na zachytávanie dažďovej vody v krajine podľa potrieb jednotlivých regiónov
ale tiež vhodné riešenia na opatrenie, ktorými sa prívalové vody usmernia tak, aby
nespôsobovali žiadne škody na majetkoch a zdraví obyvateľov. Na to je však potrebné
alokovať dostatok finančných prostriedkov na realizáciu projektov takéhoto charakteru.. Bez
dotačných schém a mechanizmov NIE SME SCHOPNÍ takéto projekty realizovať!

Vodná rada okresu Rožňava
3. SWOT analýza
Určenie silných a slabých stránok v regióne z hľadiska vodného hospodárstva.
Silné stránky
Slabé stránky
Relatívny dostatok zrážok,
- stekanie vody do kanálov – málo
Dostatočne pramene vody
vodozádržných prvkov
Vysoký podiel lesov
- nedostatočný ročný úhrn zrážok a ich časové
3 národné parky
rozloženie
Údržba vodných tokov
- častý výskyt silných búrok
Hornatý terén - rýchly únik vody z krajiny
Málo vodozádržných prvkov
Značné vyrúbané lesy
Nízka úroveň poľnohospodárstva
málo vodozádržných prvkov
Príležitosť
Ohrozenie
- chuť do roboty riešiť problémy s vodou v zlé nastavené hospodárenie s vodou, prejavujúce
regióne
sa rýchlym odtokom dažďovej vody z katastra
Riešiť problém s vodou
obce krátko po búrke je prietok vody
Riešiť protipovodňové opatrenia
v miestnych potokoch takmer rovnaký ako pred
Starostlivosť o vodné toky a ich okolie
búrkou.

Po realizácii opatrení na zadržiavanie
Veľký priestor na realizáciu uvedených opatrení dažďových vôd – údržba o tieto vybudované
– len ojedinele sa stretávame v praxi s projektmi, zariadenia – stavby.
ktoré riešia túto problematiku
Hrozí nedostatok finančných prostriedkov na
údržbu, resp. opravu
Pozemkové
úpravy
–
majetkoprávne Vyľudňovanie obcí
vysporiadanie
pozemkov
–
(zabezpečí Málo pracovných príležitosti
jednoznačnú identifikáciu vlastníkov jednotlivých Zlé hospodárenie v lesoch
pozemkov – dôležité pre súhlas na realizáciu Slabá poľnohospodárska výroba
opatrení na uvedených pozemkoch ) príležitosť
na
realizáciu
vodozádržných
opatrení zlé nastavené hospodárenie s vodou
v extravilánoch obcí
chuť do roboty riešiť problémy s vodou v regióne

4. Cieľové skupiny
Aké cieľové skupiny by mali z projektu úžitok? Koho by sa projekt týkal? Zasahuje projekt aj do
iných obcí? Ovplyvní aj iný región?
Spomalenie odtoku vody z regiónu zlepší protipovodňovú ochranu obce a zlepší podmienky pre
zavlažovanie poľnohospodárskych plodín, zlepší ochranu zdravia a majetku občanov obce pred
hroziacou prívalovou vodou. Ochota obce Vlachovo a Pozemkového spoločenstva Vlachovo
podieľať sa na realizácii s finančnou podporou štátu.
Obrazne povedané všetci
farmári, lesníci, starostovia, občania, rybári, turisti, široká verejnosť a všetci obyvatelia dotknutého
regiónu
Cieľovými skupinami sú poľnohospodári, lesníci a samosprávy
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5. Konkrétne aktivity, ktoré je potrebné spraviť, aby sa:
a) zo slabých stránok stali silné :
-vybudovanie hrádzok v potokoch v lesných porastoch
- vybudovanie vodozádržných hrádzí v údoliach nad obcou
b) príležitosti premenili na rozvojové ambície :
- zlepšenie situácie v zamestnanosti práceschopného obyvateľstva
- zahrnutie miestnych a regionálnych plánov vodozádržných a protipovodňových opatrení do
celoštátnej legislatívy s napojením na štátny rozpočet
c) minimalizovali ohrozenia:
- kontrola účinnosti realizovaných opatrení zo strany štátnych orgánov
- zahrnúť osvedčené vodozádržné systémydo vzdelácacieho procesu
zmena legislatívy
vytvorenie pracovných príležitosti
a) Zavedenie povinnosti obhospodarovateľa lesa, ak v prípade, že v poraste resp. v skupine
porastov vznikne holina, nad metodicky stanovenou výmerou, je povinný zrealizovať určité
vodu zadržiavacie zariadenia resp. opatrenia, podľa rozsahu a spôsobu vzniknutej holiny. - §
27 zákona o lesoch. Táto povinnosť by bola kontrolovateľná.
b) V PPÚ v územiach s vyššou prioritou kladenou na protipovodňové opatrenia a vodozržiavacie
opatrenia, tieto hradiť zo štátneho rozpočtu resp. zo štrukturálnych fondov. Prevencia je vždy
lacnejšia ako odstraňovanie dôsledkov nežiadúcich aktivít.
c) Pokúsiť sa o znovuzavedenie stromovej zelene do poľnohospodárskej krajiny.
d) Vyvolať rokovania s PPA o nezmyselnosti vynímania z dielcov LPIS samostatne stojace
stromy resp. skupiny stromov v mene hesla „pod stromom tráva nerastie!?“ Poľnohospodári
preto radšej takéto stromy vypília.
Zjednodušenie procesov získavania financií pre realizáciu projektov.
Zefektívnenie podávania žiadostí – aby záujemcovia o realizáciu projektov nemali veľké vstupné
náklady – a neistou, či projekt bude vôbec schválený. Podávanie projektových zámerov – až
po schválení zámeru sa pristúpi k vypracovaniu projektovej dokumentácii, k povoľovaciemu konaniu,
atď ...
6. Časový horizont týchto aktivít ? (robíme víziu na 10 rokov – do roku 2030, no niektoré aktivity
môžu byť skôr realizované na časovej osi)
- finančne menej náročné aktivity realizovať do 3 rokov
- finančne náročnejšie aktivity realizovať do 5 rokov, vzhľadom na potrebu ich zahrnutia do
dlhodobejších plánov vlády a príslušných rezortov.
- Malé úpravy a krátkodobé opatrenia okamžite, dlhodobejšie riešenia s časovým odstupom 2 a viac
rokov.
Bod 5 písm. d) okamžité riešenie, nakoľko žiadne z metodík EÚ aspoň podľa mojej vedomosti nehovorí
že pod stromom tráva nerastie a dobytok neprejde.
10 rokov (a budeme radi, ak sa podarí aspoň čiastočne v niektorých lokalitách realizovať)
7. Odhadované náklady na konkrétne aktivity, ktoré ste navrhli.
- Na vyčíslenie predbežných nákladov je potrebný prieskum na tvári miesta s použitím sadzieb pri už
zrealizovaných dielach napr. podľa typu hrádzky a navrhovaného počtu.
- Na vybudovanie vodozádržnej hrádze v údolí je potrebný odborný odhad s predbežným prepočtom
nkladov
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To nie je možné povedať – je to individuálne - podľa zložitosti opatrení, ktoré sa budú v praxi
aplikovať a tiež náročnosti terénu
Skôr je potrebné počítať s nejakou fixnou sumou na 1 projekt – napr. 60 000,- eur/obec. Pokiaľ to
niektorá obec nevyužije, prostriedky sa kumulujú a je možné deliť väčšiu sumu medzi záujemcov.
8. Kto bude aktivity realizovať a kto koordinovať ?
Navrhované aktivity v celom katastri v štruktúrach krajiny, kto by ich mal realizovať a kto
koordinovať
- Hrádzky v lesnom a poľnom teréne by sa realizovali občianskou svojpomocou s odborným
dohľadom povereného koordinátora
- Časť aktivít by mali realizovať obce, podnikatelia, vlastníci lesov a poľ. pôdy.
- Ďalšie štát cez VUC alebo cez verejné výzvy
- Realizovať - obhospodarovateľ lesa
- Koordinovať - napr. vodná rada, vodohospodári, orgán štátnej správy
- Kontrolovať – orgán štátnej správy.
- Realizácia aktivít len na základe vypracovanej dokumentácie pre dané územie - či už
jednoduchej alebo zložitejšej – vypracovať by ju mala oprávnená osoba.
Ak pôjde
o jednoduché stavby – ako napr. prehrádzky, záseky v teréne, dažďové záhrady ... realizovať a
koordinovať môže ktokoľvek, pokiaľ to budú zložitejšie stavby – tak oprávnené osoby – resp.
stavebné spoločnosti
9. Odkiaľ získať zdroje?
Zo štátneho rozpočtu
Združené finančné prostriedky; štát ,obec, podnikatelia, územné celky cez rozpočet.
Zdroje by podľa návrhu znášal v:
bode 5 písm. a) obhospodarovateľ lesa, resp. štátny rozpočet alebo štrukturálne fondy. Les má aj
mimoprodukčné funkcie a obhospodarovatelia berú podporu aj na tie tak nevidím problém to
podmieniť aj takouto povinnosťou.
Bode 5 písm. b) štát, štrukturálne fondy,
Bode 5 písm. c) napríklad podmieniť nájomnú zmluvu uzatvorenú na pozemky vo vlastníctve resp.
v správe SR zavedenie určitej povinnosti týkajúcej sa výsadby stromoradí, remízok, .......... som toho
názoru že by stým problém nebol
Bod 5 písm. d) bez akýchkoľvek zdrojov zainteresovať aj poľnohospodársku a potravinársku komoru
JEDINE EXTERNÉ ZDROJE - Z VÝZIEV – INÉ MOŽNOSTI V SÚČASNOSTI NIE SÚ
10. V tomto bode môžete napísať svoj vlastný názor, podnety a myšlienky, ktoré akýmkoľvek
spôsobom súvisia s vodozádržnými opatreniami alebo činnosťou vodnej rady.
K dispozícii je dostatok technicky nenáročných a efektívnych opatrení. Konkrétny
rozhodnutí odbornej komisie, prípadne projektanta.

typ je na

Dôležité je aj plánovanie údržby malých , a prípadného čistenia väčších údolných vodozádržných
opatrení zo strany správcu toku, ktoré by mali byť zahrnuté do legislatívy.
Vodná rada môže pôsobiť ako iniciatívny orgán , kompetentný na navrhovanie opatrení pri údržbe
jestvujúcich zariadení.
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Najdôležitejšie bude, aby sa vypracovaný dokument zapracoval do zámerov kraja, resp. vlády
poprípade ministerstva a následne sa pristúpilo k jeho plneniu. V opačnom prípade to bude zbytočne
vynaložená námaha a možno aj finančné prostriedky.
Je dobré že sa o problematike zadržiavania vody v krajine začalo rozprávať priamo na miestach a
ľuďmi ktorých sa to bytostne týka. Len aby sa neostalo pri rečiach a nič sa nezrealizovalo.
V tomto bode môžete napísať svoj vlastný názor, podnety a myšlienky, ktoré akýmkoľvek spôsobom
súvisia s vodozádržnými opatreniami alebo činnosťou vodnej rady.

