Zápis k stretnutiu členov vodnej rady okresu Rožňava
Dokument:
Názov dokumentu

zapisnica_2_RV

Poradové číslo

2/2020

Stav

Zapísané

Názov stretnutia:
2. Pracovné stretnutie členov vodnej rady okresu Rožňava

Názov akcie
Dátum

18.6.2020

Čas

Miesto

Radnica, Námestie baníkov 16, 048 01 Rožňava

09:00-11:30

Zoznam účastníkov:
Organizácia

Pozvaní

Účastník

ARR

Ing. Jaroslav Tešliar, CSc.

Ing. Jaroslav Tešliar, CSc.

KSK

PhDr. Ing. Marcela Jokeľová

KSK

Mgr. Nikola Koložová

Mgr. Nikola Koložová

Obec Brdárka

Jaroslav Hric Jančo

Jaroslav Hric Jančo

Obec Jablonov nad Turňou

Ing. Slavomír Zubriczky

Agros, s.r.o. Gemerská
Panica

Štefan Zsóri

Štefan Zsóri

Podielnické družstvo
Gočaltovo

Ing. Rastislav Bartoš

Ing. Rastislav Bartoš

Poľnohospodárske družstvo
Gemerská Poloma

Zuzana Subovitsová

Zabušé s.r.o.

Dušan Ondrejčík

OÚ Rožňava, odbor
starostlivosti o ŽP

Ing. Stanislav Lukáč, CSc.

OÚ Rožňava, odbor
starostlivosti o ŽP

Ing. Milan Timár

OÚ Rožňava, odbor
starostlivosti o ŽP

Bc. Mg. Marek Petro

OÚ Rožňava, pozemkový
a lesný odbor

Ing. Róbert Zdechovan, PhD.

OÚ Rožňava, pozemkový
a lesný odbor

Ing. Ľudmila Dovcová

Lesná, urbárna a pasienková
spoločnosť, p.s. Gočaltovo

Ing. Ján Málik

Lesná, urbárna a pasienková
spoločnosť, p.s. Gočaltovo

Ján Gettler

EDELWEISS, s.r.o.

Ing. Jozef Kovalčík

Dušan Ondrejčík

Ján Gettler
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Lesné družstvo Slavošovce

Rudolf Pažitka

Rudolf Pažitka

Družstvo vlastníkov
pozemkov, družstvo

Mgr. Jaroslav Figúr

Mgr. Jaroslav Figúr

Pozemkové spoločenstvo
VLACHOVO

Štefan Bendík

Štefan Bendík

L.B.L. ochranársky spolok
Čoltovo

Ladislav Jonáš

Ladislav Jonáš

ABX, spol. s r.o. Betliar

Štefan Dvorčák

Štefan Dvorčák

FWB, s.r.o.

Robert Bezek

Robert Bezek

STAROSTA OBCE Betliar

Ľubomír Zatroch

Ľubomír Zatroch

Materiál k stretnutiu:
Vyplnené dotazníky členov vodnej rady
Program stretnutia:
Číslo

Popis bodu programu

Zodpovední
Tešliar

1.1

Otvorenie

1.2

Predstavenie sa nových členov

Jonáš, Zatroch,
Dvorčák, Bezek

1.3

Analýza vyplnených dotazníkov

všetci

OTVORENIE:
- privítanie účastníkov - Ing. Jaroslav Tešliar, CSc.
- zhrnutie aktuálnej situácie v okrese a v kraji. V šiestich vodných radách je aktuálne 97 členov.
Cieľom je pripraviť plán šitý na mieru pre regióny, v ktorých sa stretávame.
- predstavenie sa nových členov Vodnej rady v Rožňave
Štefan Dvorčák, ABX, spol. s r.o. Betliar


malé vodné elektrárne a vidí nejednoznačnosť v systéme EU - komisia vraj prijala opatrenia,
ale pýta sa ako chceme zadržať v krajine vodu, ak EU chce zlikvidovať vodozádržné
opatrenia?



hovorí o probléme odlesnených hôr – pre politiku štátu sme zdevastovali lesy, odnáša sa
ornica.



v krajine by mala byť politika nastavená tak, aby mala súvis s tým, čo chceme reálne
dosiahnuť.



nemalo by zmysel vytvoriť komisiu, skupinu ľudí, aby sformulovali požiadavky, čo chcú a čo
nechcú?

Ľubomír Zatroch, starosta obce Betliar


v Betliari riešili povodňovú situáciu, sú tam trávne miešanky, robí im to problém.



zavádzajú rôzne opatrenia, storočné vody môžu podľa neho nastať omnoho častejšie než za
sto rokov.
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Diskusia
- zhrnutie SWOT analýzy z 27. februára
Štefan Bendík, pozemkové spoločenstvo Vlachovo


podľa neho nejde vždy o pľundrovanie lesa, ale o to, čo dnes riešime, je dôsledok zmeny
klímy



ako jedno z riešení vidí potrebu zalesňovať zmiešané lesy

Diskusia
p. Tešliar


skúsme sa nastaviť na to, čo by sme potrebovali. Aby napr. vodná elektráreň lepšie fungovala,
prinášala väčšie zisky – treba dosiahnuť nižšiu rozkolísanosť vodných stavov.

p. Pažitka


hovorí o príklade Českej republiky, kde výrobná cena dreva je drahšia ako predajná cena.
Česi refundujú.

p. Bendík


býva pri potoku, po búrke bola vyššia prietočnosť potoka. Dnes je rovnako pred búrkou aj po
búrke. Navrhuje, aby sa vybudovali poldre z gabionov.

Pripomienky z pléna:
-keď človek zarobí napríklad na vodných elektrárňach, niečo by mal aj investovať do rieky, ktorá
prináša zisk
- je tiež potrebné zakladať medze na poliach, ktoré zastavujú prúd vody, aby sa voda nezlievala na
zúženom priestore.
- rieka Slaná sa pred 14 rokmi vyliala v Čoltove - vodu zachytávali - vodozádržné opatrenie vytvorené
prírodou zlikvidovali. Keď je vytvorené stromoradie, starostovia to majú zadelené, že ide o ostatné
plochy, keď chce teraz niečo upraviť a ide o súkromné vlastníctvo - oveľa ľahšie je urobiť vodozádržné
opatrenie než vybaviť stavebné povolenie.
- bolo by dobré vymodelovať situáciu - prekážky - ako ich zdolať. Prvý by mal byť štát - nikdy nebolo
Ministerstvo hospodárstva tak naklonené environmentálnym záležitostiam ako teraz - treba na nich
vplývať.
p. Tešliar


veľkú šarapatu robia lesné cesty - údržba lesných ciest, odbúravame ľudskú prácu,
nahrádzame strojmi, ktorá sa ale nedá plnohodnotne nahradiť.

p. Bendík


vysoko hodnotí, že sa vodozádržnými opatreniami začal zaoberať Úrad KSK
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Termín ďalšieho stretnutia:
Gemerská Panica, 8.7.2020, o 09:00 hod, pozvánka bude zaslaná mailom.
Zápis:

Vypracovala

Organizácia

Meno

Dátum

Úrad KSK

Nikola Koložová

22.6.2020

Podpis
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