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

zapisnica_1_TV

Poradové číslo

1/2020

Stav

Zapísané

Názov stretnutia:
1. Pracovné stretnutie členov vodnej rady okresu Trebišov

Názov akcie
Dátum

20.2.2020

Čas

Miesto

Kultúrny dom Michaľany, Hlavná 108

13:00 – 16:00

Zoznam účastníkov:
Organizácia

Pozvaní

Účastník

poslanec KSK

Ing. Michal Kravčík, CSc.

Ing. Michal Kravčík, CSc.

ARR

Ing. Jaroslav Tešliar, CSc.

Ing. Jaroslav Tešliar, CSc.

ARR

Ing. Ján Dzurdženík

Ing. Ján Dzurdženík

OZ Ľudia a voda

Ing. Danka Kravčíková

Ing. Danka Kravčíková

KSK

Ing. Judita Bachledová

Ing. Judita Bachledová

KSK

Mgr. Nikola Koložová

Mgr. Nikola Koložová

KSK

Mgr. Natália Špesová

Mgr. Natália Špesová

KSK

Mgr. Alexandra Kováčiková

Mgr. Alexandra Kováčiková

KSK

PhDr. Ing. Marcela Jokeľová

PhDr. Ing. Marcela Jokeľová

Obec Byšta

Radoslav Palinský

Radoslav Palinský

Obec Kazimír

Bc. Tomáš Toma

Bc. Tomáš Toma

Obec Malé Ozorovce

Mgr. Milan Dolák, LL.M

Mgr. Milan Dolák, LL.M

Obec Zemplínska Nová Ves

Ing. Kamil Bodnár

Ing. Kamil Bodnár

Obec Michaľany

Mgr. Zoltán Tarbaj

Mgr. Zoltán Tarbaj

Obec Kuzmice

Ing. Martin Vincej

Obec Dargov

Ján Kiš

Obec Borša

Anna Tünde Vargová

Obec Brezina

Ing. Mária Baloghová

Mária Baloghová

Obec Zbehňov

Ing. Ján Ferko

Ján Ferko

OU Trebišov

Ing. Stanislav Bogdányi

Stanislav Bogdányi

AT ZEMPLÍN spol. s r.o.

Alexander Palágyi

AGROZORAN, s.r.o.

Vojtech Zelvay

Vojtech Zelvay

SHR Ing. Lucia Račeková

Ing. Lucia Račeková

Ing. Lucia Račeková

SHR Takáčová

Ľubica Takáčová

SHR Marek Sakal-Šega

Marek Sakal-Šega

LACKOSPOL s.r.o.

Michal Lacko

Majiteľ lesa

Miroslav Lazorík

Ján Kiš

Marek Sakal-Šega
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Pozemkové spoločenstvo
Hupčír Brezina

Ján Tóth

Ján Tóth

Materiál k stretnutiu:
Poznámkový blok členov vodnej rady
Program stretnutia:
Číslo

Popis bodu programu

Zodpovední
Tarbaj, Kravčík

1.1

Otvorenie

1.2

Definovanie očakávaní členov vodnej rady

všetci

1.3

Spracovanie SWOT analýz

všetci

OTVORENIE:
- privítanie účastníkov – starosta obce Michaľany Mgr. Zoltán Tarbaj
- príhovor Ing. Michal Kravčík, CSc. – Program obnovy krajiny a metodiky vodných rád - časový
harmonogram s cieľom vypracovať akčný plán pre povodie Roňavy do konca marca 2020
- predstavenie všetkých zúčastnených
- dotaz na prizvanie - Okresný úrad Košice, SVP, š.p. Košice + zástupcov lesov

OČAKÁVANIA:
 vo vzťahu k procesu, čo budú prebiehať počas zasadnutia (stretnutia)
 vo vzťahu ku programu obnovy krajiny
Mgr. Zoltán Tarbaj - starosta obce Michaľany
- vypracovanie akčného plánu a čerpanie eurofondov
- zadržiavanie vody v obci Michaľany (dažďové záhrady – problém ílovité pôdy)
- regulácia pretekajúcej viditeľnej vody v obci (jarky)
- regulácia vody stekajúcej po poliach
- stekanie dažďovej vody do kanalizácie – staré domy (problém)
- súčinnosť s maďarskou stranou – robiť hrádzky v lese/na poliach
Ing. Mária Baloghová - starostka obce Brezina
- podpora dobudovania verejných vodovodov v obci – vysoká spotreba plastov – balené vody
- v obci nie je pitná voda z dôvodu zhoršenej kvality spodných vôd – problém s kanalizáciou,
nedostatok zrážok
Ján Tóth - Pozemkové spoločenstvo Hupčír, Brezina (lesník)
- chýbajú hrádzky pri potôčikoch - stekajú do Izry – po 100 ročnej vode všetko zničené – nie sú
huby, nie sú močariská, nie sú studničky – voda stečie z lesov na poľnohospodársku pôdu
a zmyje všetko a vleje sa do Izry
- regulácia vody v lese – hrádzky – zadržanie vody v lesnom poraste
Bc. Tomáš Toma - starosta obce Kazimír
- vytvorenie geografickej mapy členov – zakreslenie jednotlivých členov (poľnohospodár, obec,
...) – detailnejšia analýza, čo by pomohlo určiť rozpätie vodnej rady
- dospieť k riešeniu konkrétneho problému (problém jednotlivca)– poľnohospodár s pôdou,
lesník s lesom ... – zistíme to, či to má význam aj vo všeobecností, či je možné to nejako
prepojiť – akčný plán + zistiť (spracovať) časové kroky realizácie
- definovať, spracovať, vyriešiť – časové kroky realizácie
- od zámeru k realizácii spoločnou cestou
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Ján Kiš - starosta obce Dargov
- minimalizácia zachytania vody, všetko stečie
- dať odpoveď na to, prečo sme vysušovali územie - zle navrhované stavby odvádzania
a zachytávania vody – hrádze, drenáže na poli, úpravy tokov, betónovanie prietoku vody
v obci – NÁPRAVA – zachytenie vody v obci, resp. nad územím obce
Radoslav Palinský - starosta obce Byšta
- vyriešiť potenciál prebytku pitnej vody v obci Byšta – napojenie obcí, ktoré majú problém
s nedostatkom pitnej vody (napr. Brezina) – potenciál využitia vodných tokov
- vybudovanie dažďových záhrad pre zachovanie lesov
- zabrániť vysúšaniu lesov
Ing. Lucia Račeková - Chov koní, Byšta (poľnohospodár)
- vypracovanie a aplikácia akčného plánu – nech to neostane len na papieri - úspešné
implementovanie riešení v akčnom pláne – spolupráca všetkých zúčastnených – prínos pre
celé povodie / región
- chce dostať odpoveď na riešenie suchosti lesov
- vybudovanie prírodného jazierka na vrchu nad poľom – využitie ako zásobáreň vody v období
sucha
- budovanie dažďovej záhrady, stromoradie na veľkých holých plochách – rybník pri obecnom
úrade
- vyriešenie znečistenej vody v rybníku Byšta a následne aj v potoku Byšta + zvýšiť tok v čase
sucha
- budovanie vsakovacích pásov, zásekov do lesných ciest, malých hatí v lese – zadržiavanie
vody – zamedzenie splavovania zeminy z lesa
Michal Sakal- Šega - Byšta (poľnohospodár)
- koncepčnejšie a koordinovanejšie riadenie hospodárenia s vodou v rámci územia, a s tým
súvisí eliminácia extrémov počasia
- väčšia informovanosť ľudí – osveta zadržiavania vody, čo s čím súvisí – zvýšiť zodpovednosť
každého jedinca
PhDr. Ing. Marcela Jokeľová - projektový manažér (KSK)
- vízia ochrany, využívania, zadržiavania vody v krajine, ktorá bude víziou pre kraj / okres /
územie nehľadiac na finančné krytie
Mgr. Nikola Koložová - asistent Vodnej rady (KSK)
- vyriešenie problému vytekania vody na cesty z polí – viac zelených plôch v intravilánoch
- pribúdanie dažďových záhrad v obciach
- viac zelene v krajine, zabránenie odtekaniu vody z obcí
Mgr. Natália Špesová - asistent Vodnej rady (KSK)
- pomoc vytvorenia akčného plánu, ktorý vyrieši problém v povodí rieky Roňava + efektívne
zadržiavanie vody v krajine
- byť nápomocná v práci Vodnej rady
Mgr. Alexandra Kováčiková - asistent Vodnej rady (KSK)
- riešenia pre ochranu ŽP prospešné pre oblasť povodia Roňavy aj celý región – pomôcť zlepšiť
ŽP v regióne
Ing. Judita Bachledová - asistent Vodnej rady (KSK)
- ukážková Vodná rada, počas ktorej sa dozvieme problémy a nájdeme na to spoločnú odpoveď
a riešenie, takže v konečnom dôsledku, budú všetci spokojní – MY, lebo sa projekt vydaril /
VY, lebo sa problémy vyriešia, resp. budú sa riešiť
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Ing. Ján Dzurdženík - Agentúra regionálne rozvoja
- vyššia pravdepodobnosť spolupráce – aktívna výmena informácii / názoru
- osveta na miestnej úrovni aj vyšších úrovniach
- spoločne dospejeme k riešeniu – vypracovanie riešenia a implementácia do stratégie
Ing. Ján Ferko - starosta obce Zbehňov
- spolupráca jednotlivých krajov a území povodí riek + spolupráca obce a štátu / inštitúcie
(spolupráca partnerov - podľa toho v koho správe je potok)
- riešenie nedostatku vody v obci
- úprava toku rieky
Ing. Stanislav Bogdányi - OU Trebišov OSZP (štátna správa)
- zníženie povodňového rizika v okrese TV
- pravidelne 3.povodňový stupeň, celý okres pod vodou
- zlepšenie vodného režimu
- výstavba vodovodov a kanalizácie v obciach
- odpoveď na systém vodného manažmentu – prevencia pred povodňami a suchom
Vojtech Zelvay – Agrozoran, s.r.o., Michaľany (poľnohospodár)
- vypracovať a implementovať vodný plán do povodia rieky Roňava
- chce odpoveď a riešenie na konkrétne otázky (problémy)
o otázka mostu pri ihrisku cez rieku Roňava – stály zdroj rozvodnenia rieky
o zaistenie pravidelnej údržby / čistenia toku rieky v časti, kde susedí s Maďarskom
(povodie Bodrogu a Hornádu – spolupráca všetkých zainteresovaných)
o spomaliť tok rieky medzi Slancom a mostom Michaľany
o zlepšiť spoluprácu zainteresovaných
- zlepšenie komunikácie zainteresovaných
Ing. Kamil Bodnár - starosta obce Zemplínska Nová Ves
- zamýšľať sa nad krokmi, aby sa riešila problematika povodní
Mgr. Milan Dolák, LL.M - starosta obce Malé Ozorovce
- zlepšiť ekonomickú stratégiu – nastavenie a realizácia projektov bez závislosti na financiách,
má byť inšpiratívna
- ako urobiť veľa práce za málo peňazí – jednoduchá miestna stratégia
- miestne čistenie, akumulácia a distribúcia vody – malo vody v starine
- vypracovať dobrú stratégiu – nastaviť ju tak, aby bola jednoduchá, efektívna a ľahko
realizovateľná
- odpoveď ako zapájať lokálne komunity a lokálne zdroje
- premyslieť systém čistenia vôd – sebestačnosť a nezávislosť
- lokálny systém akumulácie a distribúcie pitnej vody
- budovanie dažďových záhrad, lokálnych čističiek vôd, vytvorenie vzorových projektov
Ing. Danka Kravčíková – OZ Ľudia a voda
- jednoduché riešenie za nízke náklady
- obec by mohla mať aktivačných pracovníkov, ktorí by systematicky obnovovali poškodenia
krajiny jednoduchými opatreniami
- finančne nenáročné činnosti pre obce, ktoré budú čakať na schválenie peňazí pre väčšie
projekty
- odpoveď ako za málo spraviť veľa
Ing. Jaroslav Tešliar, CSc. – Agentúra regionálneho rozvoja
- konkrétne návrhy ako zabrániť devastačným účinkom vody,
- zapojenie ľudí z regiónu,
- osveta
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Ing. Michal Kravčík, CSc. – poslanec KSK
- vodná rada Michaľany bude fungovať ako hodinky 
Zhrnutie očakávaní:
1. Ochrana, využívanie a zadržiavanie vody v regióne povodia Roňavy – konkrétne riešenia
2. Aktívna spolupráca všetkých zainteresovaných (zúčastnených strán)
3. Osveta na miestnej úrovni, vyšších úrovniach aj medzi obyvateľstvom regiónu
4. Vytvorenie akčného plánu, ktorý neostane len na papieri
5. Zabrániť devastačným účinkom vody a zabezpečiť prevenciu pred extrémami počasia
6. Vytvorenie akčného plánu a konkrétnych krokov realizácie s časovým plánom + detailnejšia
analýza územia (vytvorenie „vodnej mapy“)
7. Vytvoriť procesy nezávislé od finančných zdrojov

SWOT ANALÝZY:
pozitívne/ negatívne oblasti regiónu (očakávania a príležitosti)
NEGATÍVA
PRÍRODNÉ ZDROJE
- zlá kvalita pôd – ílovité
- suchosť lesa – bezzrážkové obdobie – chýbajúce závlahy
- extrémne zrážky
- zhoršená kvalita spodných vôd
- reliéf krajina – prudké odvodnenie, veľký sklon na krátkom úseku
- nevhodná regulácia toku – odstránenie meandrov na toku
- zlá údržba krajiny
- výrub stromov v okolí ciest
- silný vietor – veterná erózia – zvýšená prašnosť
- meniace sa klimatické podmienky – zmena druhovitosti lesov
- výskyt hmyzu – komáre (škodlivý hmyz)
- znečisťovanie podzemných a povrchových vôd splaškovými vodami
- chýbajúce vodovody a kanalizácie
- zlá separácia odpadu – zodpovednosť za likvidáciu nesie obec
ĽUDSKÉ ZDROJE
- zlé podmienky pri projektoch pre ľudí na úrade práce – komplikovaná byrokracia
- nízka kvalifikácia pracovných síl
- migrácia obyvateľstva za prácou mimo regiónu
- zlé nastavené sociálne kritéria
- prudký nárast neprispôsobivých obyvateľov
- starnutie obyvateľstva – chýbajúce služby
- nemožnosť obce zabezpečiť 24hod starostlivosť o nepohyblivých pacientov (starí ľudia)
- chýbajúca dobrovoľnícka činnosť
- pasivita mladých ľudí
- nízky záujem o veci verejné
- chýba záujem o ŽP
- málo pracovných príležitostí v regióne - chýbajúce fabriky a investori v regióne
HOSPODÁRSTVO
- EÚ fondy deformujú prostredie
- zlá dotačná politika
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-

dovoz tovaru a surovín zo zahraničia / vývoz domácej produkcie do zahraničia
málo pozemkov na predaj v regióne
vysoké ceny bytov
neefektívne rozdelenie finančných zdrojov

Termín ďalšieho stretnutia:
Michaľany, 12.3.2020, o 13:00 hod, pozvánka bude zaslaná mailom.

Zápis:

Vypracovala

Organizácia

Meno

Dátum

Úrad KSK

Judita Bachledová

24.2.2020

Podpis
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