ZÁPISNICA
zo zasadania komisie životného prostredia a pôdohospodárstva konaného dňa
24. 2. 2015
Č. j. 568/2015
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Neprítomní: Ing. Štefan Nyulassy, Tibor Rakovský
Miesto konania: Obecný úrad, ulice Kopaničky, Partizánska, „Kostolná ulička“
Čas konania: 16: 00 – 17:30 hod.
Program: 1. Ohliadka drevín - ulica Kopaničky
2. Ohliadka drevín - ulica Partizánska
3. Ohliadka drevín - „Kostolná ulička“
1. Obecné zastupiteľstvo v Topoľčiankach na 3. zasadnutí dňa 13. 1. 2015 uložilo
Komisii životného prostredia a pôdohospodárstva vypracovať návrh riešenia územia
na ulici Kopaničky – v pravej strane v smere na Žikavu. Predmetný pozemok s parc. č.
631 a 632 je vlastníctvom obce, ktorý užívajú občania bývajúci na ulici Cintorínskej.
Dané územie sa nachádza v blízkosti cintorína a je vhodnou lokalitou na
vybudovanie parkoviska. Komisia vykonala ohliadku drevín, ktoré sa nachádzajú na
pozemku a odporúča obci vydať súhlasné stanovisko k výrubu. Jedná sa o ovocné
dreviny. Z predmetných drevín k vydaniu súhlasu podľa § 47 ods. 3 zákona č.
543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny podliehajú dreviny v počte 10 ks – 4 ks
orech, 3 ks jabloň, 2 ks marhuľa, 1 ks slivka. Členovia komisie navrhujú ako
náhradnú výsadbu použiť listnaté krovité dreviny napr. dráč, vtáčí zob, svíb a výsadbu
zrealizovať medzi komunikáciu a plánované parkovisko.
2. Členovia komisie si prezreli výsadbu na ulici Partizánskej a konštatujú, že dreviny
nachádzajúce sa v zelenom páse, medzi miestnou komunikáciou a chodníkom pre
peších v obidvoch stranách, sú značne rozrastené, zasahujú do telesa cesty
a chodníka. Väčšina drevín rastie pod elektrickým vedením a z tohto dôvodu
dochádza k pravidelnému opilovaniu drevín zo strany správcu siete, čím je narušený
ich habitus. Členovia odporúčajú obci vo vegetačnom období vykonať orezanie
všetkých drevín, ktoré zasahujú do telesa cesty a chodníka a do budúcnosti
pouvažovať o komplexnom riešení zelene v tejto lokalite vypracovaním projektu
novej výsadby.
3. Tretím bodom programu komisie bola ohliadka drevín pagaštana konského na ulici
Hlavnej – v časti tzv. „Kostolnej uličky“ - z dôvodu plánovanej rekonštrukcie cesty
a vybudovania chodníka pre peších v ľavej strane cesty, v smere ku kostolu. V mieste
vybudovania chodníka sa nachádza 7 ks drevín, ktoré sú značne poškodené častým
opiľovaním správcom siete elektrického vedenia. Z estetického hľadiska neplnia svoju
funkciu. Členovia odporúčajú obci vydať súhlas k výrubu drevín pagaštana konského
v počte 7 ks. Zostávajúce dreviny po pravej strane cesty je potrebné ošetriť, preto
navrhujú, aby obec zabezpečila vo vegetačnom období ošetrenie drevín odstránením
suchých konárov, orezaním bočných konárov zo strany cesty do výšky 4 m a odstrániť
konáre presahujúce nad rodinné domy.
Zapísala: Ľubica Krajčová, tajomníčka komisie
Ing. Radimír Siklienka, PhD.
predseda komisie

