ZÁPISNICA
zo zasadania komisie životného prostredia a pôdohospodárstva
pri Obecnom
zastupiteľstve v Topoľčiankach konaného dňa 24. 9. 2015
___________________________________________________________________________
Č. j. 1843/2015
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Neprítomní: Ing. Štefan Nyulassy, Ing. Ján Helenin
Miesto konania: Obecný úrad, MŠ Cintorínska ul., cintorín
Čas konania: 16: 30 – 18:00 hod.
Program: 1. Ohliadka drevín - Materská škola Cintorínska ul.
2. Ohliadka drevín - cintorín
3. Rôzne
1. Z dôvodu plánovanej rekonštrukcie strechy v Materskej škole na Cintorínskej ul. vykonala
komisia životného prostredia ohliadku drevín v druhovom zložení 4 ks smrek obyčajný a 1 ks
borovica. Dva kusy smreku obyčajného rastú po pravej strane prístupovej cesty k budove, dva
kusy v ľavej časti cesty a borovica rastie v rohu pozemku – v prednej časti, pred budovou. Po
vykonanej ohliadke členovia komisie neodporúčajú výrub. Dreviny nerastú v takej v blízkosti
stavby, aby svojimi konármi ohrozovali fasádu alebo strechu budovy materskej školy, okrem
jednej dreviny, ktorá rastie po pravej strane vstupu – bližšie k budove. Pri tejto drevine
odporúčajú opíliť konáre, ktoré zasahujú do fasády, prípadne presahujú nad strechu budovy.
Opílenie je potrebné zrealizovať ešte v mesiaci september, najneskôr do konca 40. týždňa.
2. Členovia komisie vykonali na podnet občanov ohliadku drevín na cintoríne. Konkrétne sa
jednalo o 1 ks smreku pichľavého, 1 ks tuje a 1 ks lipy malolistej, ktoré rastú v blízkosti
hrobiek. Výrub odporúčajú len pri smreku pichľavom, ktorý svojimi koreňmi dvíha obrubu
okolo hrobky. Lipa malolistá je mladý strom, ktorý plní svoju ekologickú a estetickú funkciu.
Tuju odporúčajú upraviť. Zároveň odporúčajú výrub inej dreviny – 1 ks tuje, ktorá je
porastená brečtanom, je suchá, rozdvojená a z estetického hľadiska neplní svoju funkciu.
3. Po ohliadke drevín v teréne pokračovalo zasadnutie komisie v budove obecného úradu.
Predseda komisie oboznámil svojich členov s informáciou, ako postupuje zámer Vlády SR
zrušiť stupeň ochrany v parkoch, čo sa dotýka aj Topoľčianskeho parku, ktorý je v súčasnosti
chráneným areálom so stupňom ochrany IV.V prípade zrušenia stupňa ochrany je možnosť
jeho náhrady vyhlásením obecného chráneného územia prostredníctvom VZN. Bližšie
informácie podá predseda svojim členom až po vyjadrení zástupcov správcu Topoľčianskeho
parku – Lesov SR, š. p., Odštepný závod Topoľčianky.
Predseda komisie oboznámil členov aj s procesom prípravy nového územného plánu obce,
ktorý sa teraz nachádza v etape konceptu. Členovia si prezreli výkresovú časť s návrhom
dvoch alternatív ÚPN. Predseda požiadal členov, aby svoje prípadné pripomienky
k územnému plánu predložili jemu a on ich následne odstúpi na rokovanie poslancov
obecného zastupiteľstva.
Zapísala: Ľubica Krajčová, tajomníčka komisie
Ing. Radimír Siklienka, PhD. v.r.
predseda komisie

