Zápis k stretnutiu členov vodnej rady mikroregiónu Poondavie
Dokument:
Názov dokumentu

zapisnica_2_Poondavie

Poradové číslo

2/2020

Stav

Zapísané

Názov stretnutia:
2. Pracovné stretnutie členov vodnej rady mikroregiónu Poondavie

Názov akcie
Dátum

11.6.2020

Čas

9:00 – 11:30

Miesto

Obecný úrad Rakovec nad Ondavou 072 03, Rakovec nad Ondavou 209

Zoznam účastníkov:
Organizácia

Pozvaní

Účastník

poslanec KSK

Ing. Michal Kravčík, CSc.

Ing. Michal Kravčík, CSc.

ARR

Ing. Jaroslav Tešliar, CSc.

Ing. Jaroslav Tešliar, CSc.

KSK

Ing. Judita Bachledová

Ing. Judita Bachledová

KSK

Mgr. Alexandra Kováčiková

Mgr. Alexandra Kováčiková

KSK

PhDr. Ing. Marcela Jokeľová

Obec Markovce

PhDr. Valéria Eľková

PhDr. Valéria Eľková

Obec Moravany

Mgr. Vladimír Čeklovský

Mgr. Vladimír Čeklovský

Obec Horovce

Erik Timko

Erik Timko

Obec Rakovec nad Ondavou

MVDr. Peter Olejník

MVDr. Peter Olejník

D.K.AGRO, spol. s.r.o.

Dušan Krnáč

Dušan Krnáč

L.V.KUCHÁR spol. s.r.o.

Vladimír Kuchár

AGROVES s.r.o.

Ing. Jozef Ranič

Roľnícke družstvo Trhovište

Ing. Július Fazekaš

Poľovnícky spolok – Urbár
Trhovište

Stanislav Karafa

Poľovnícke združenie „Čajka“
Kačanov

Michal Tomko

Občiansky aktivista

Milan Vaľovský

Michal Tomko

Program stretnutia:
Číslo

Popis bodu programu

1.1

Otvorenie

1.2

Všeobecný rozbor problematiky zachytávania vody v regióne

Zodpovední
Olejník, Tešliar,
Kravčík
všetci
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OTVORENIE:
- privítanie účastníkov – starosta obce Rakovec nad Ondavou, MVDr. Peter Olejník, Ing. Michal
Kravčík, CSc.
- privítanie a zhrnutie informácií, ktoré boli získané na predošlom stretnutí - Ing. Jaroslav
Tešliar, CSc.

VŠEOBECNÝ ROZBOR PROBLEMATIKY ZACHYTÁVANIA VODY V REGIÓNE :
Ing. Jaroslav Tešliar, CSc. – Agentúra na podporu regionálneho rozvoja Košice, n.o.
- spomenul skúšku on-line konferencie v rámci všetkých vodných rád
- nakoľko nám núdzový stav a mimoriadna situácia ohľadne ochorenia COVID-19 spôsobila
posun termínov, je potrebné prejsť zrýchleným procesom plánovania, resp. vytvorenia
zásobníka plánov a opatrení, ktoré by sme zaradili do ďalšieho programového obdobia, keďže
naša aktivita vo Vodnej rade by mala byť súčasťou integrovanej územnej stratégie
- zhodnotil výsledný dotazník, ktorý bol spracovaný na základe všetkých prijatých vyplnených
dotazníkov od členov Vodnej rady Poondavie
Doplnenie SWOT analýzy z dotazníkov :
o SILNÉ STRÁNKY – ľudské zdroje – každý občan si môže na záhrade spraviť
vodozádržné opatrenie, preto by mal byť informovaný ako
postupovať
o SLABÉ STRÁNKY – mladí ľudia odchádzajú z regiónu za prácou, za štúdiom
a nevrátia sa
o PRÍLEŽITOSTI – čo máme v rukách, čo vieme spraviť
o OHROZENIA – Brusel, vláda, parlament, legislatíva
– finančné príspevky / dotácie by mali ísť zo samosprávy a nie cez
Bratislavu
MVDr. Peter Olejník – starosta obce Rakovec nad Ondavou
- kvituje zachytávanie dažďovej vody v obci a jej opätovné využitie
- kvituje ochotu a podporu zo strany občanov na budovanie zelenej strechy na škole
- informoval o podmienkach dotácií – štát by mal nastaviť podmienky na získanie dotácie tak,
aby boli prospešné pre kraj – podmienky síce samozrejme splní, keďže chce získať dotáciu,
ale nie vždy všetko v tých podmienkach je v prospech zlepšenia krajiny z klimatického
hľadiska
- požiadal o zmenu, resp. doplnenie do dotazníka – málo pozemkov vo vlastníctve obce
(Rakovec) v extraviláne – mnoho pozemkov v extraviláne je v správe štátu, zväčša sú tam
ideálne podmienky na vytvorenie vodozádržných prvkov, ale nakoľko sa nikto o to nestará
vznikne tam len mokraď
- taktiež súhlasí so sústredením peňazí na dotácie v samospráve Košického kraja
Ing. Michal Kravčík, CSc. – poslanec KSK
- informačne na základe štúdie o odtekaní vody priblížil množstvo vody, ktorá odtečie z obcí –
chcel poukázať, aké veľké množstvo vody dokážeme zachytiť a opäť využiť, popr. len udržať
v regióne vsiaknutí do pôdy a podporiť spodnú vodu, len na to je potrebné vytvoriť vhodné
podmienky – vodozádržné prvky (dažďové záhrady, kade na zachytávanie dažďovej vody)
- spomenul návrh na riešenie problematickej situácie – ak existuje pozemok mimo obce, ktorý
stojí mokraďou, nie je potrebné ho odkupovať alebo prenajímať, stačí osloviť vlastníka nech ju
pretvorí na zachytenie vody na pozemku a dostane za to dotáciu
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Dušan Krnáč – D.K.AGRO, spol. s.r.o., Rakovec nad Ondavou
- vyjadril názor o posunutí sa ďalej – nechce počúvať len reči a prízvukovanie, o čo v programe
na ochranu krajiny ide, ale treba osloviť konkrétnych ľudí ohľadom financií, poskytnúť
odborných ľudí (garantov) a priniesť konkrétne riešenia, resp. plány na riešenia problematiky
dažďovej vody v regióne
- NÁVRH – pre každú obec nastaviť plán, resp. stratégiu, ktorá im pomôže riešiť problém s
vodou
Mgr. Vladimír Čeklovský – starosta obce Moravany, predseda Vodnej rady
stavebný zákon by mal byť zmenený tak, aby v ňom bola uvedená povinnosť mať technológiu
(kaďu) na zachytávanie dažďovej vody
Michal Tomko – poľovnícke združenie „Čajka“ Kačanov
- spomenul povodie Ondavy niekedy v minulosti – jej povodie bolo kľukaté, čiže rýchlosť
pretečenia bola nižšia a odpar vyšší ako v súčasnosti – bola by vhodná úprava koryta rieky
- zaujímal sa o najefektívnejší spôsob zachytávania vody v intraviláne
Ing. Michal Kravčík, CSc. – poslanec KSK
- navrhol verejnú súťaž pre občanov na vybudovanie dažďovej záhrady na ich pozemku,
- zrušenie rigolov – nasadenie kvetov a kríkov, z ktorých by vznikla pozdĺž celého domoradia
dažďová záhrada

Termín ďalšieho stretnutia:
3.7.2020, 9:00 – Rakovec nad Ondavou / Moravany – kontakt : p.Čeklovský, p.Krnáč
– pozn. : výjazd do terénu

Zápis:

Vypracovala

Organizácia

Meno

Dátum

Úrad KSK

Judita Bachledová

16.6.2020

Podpis
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