ZÁPISNICA
zo
spoločného zasadania komisie
výstavby, územného plánovania
a verejnoprospešných služieb a komisie životného prostredia a pôdohospodárstva pri
OZ v Topoľčiankach konaného dňa 3. 6. 2015
___________________________________________________________________________
č. s. 1245/2015
Prítomní: podľa prezenčných listín
Neprítomní: Ing. Ján Helenin, Miroslav Lukáč, Tibor Rakovský, Martin Švec
Miesto konania: Obecný úrad, ulice Vígľašská, Hlavná,
Čas konania: 16: 30 – 19:00 hod.
Program: 1. Návrh riešenia odvodu dažďových vôd pri prívalových dažďoch.
2. Riešenie podnetu s podozrením na kontamináciu pôdy.
3. Ohliadka drevín - ulica Hlavná
1. Dňa 3. 6. 2015 sa konalo spoločné zasadnutie komisie výstavby a komisie životného
prostredia na podnet Obecného zastupiteľstva v Topoľčiankach, ktoré dňa 28. 5. 2015 na
svojom zasadnutí poverilo obidve komisie s vypracovaním návrhu riešenia odvodu
prívalových dažďových vôd v lokalite Dolinky a tým zabrániť ich stekaniu cez Vígľašskú
ulicu na ulicu Hlavnú a následne na nehnuteľnosť Ing. Petra Orolína.
Prítomní členovia obidvoch komisií skonštatovali, že daný stav bol spôsobený zmenou druhu
kultúry, a to výsadbou viniča a následne terénnymi úpravami boli všetky povrchové vody
zvedené do prírodného rigola. V minulosti vysadené poľnohospodárske kultúry zabezpečovali
dostatočné vsakovanie povrchových vôd. V súčasnosti všetky povrchové vody stekajú
okamžite do prírodných jarkov bez možnosti absorbovania, čím sa zvyšuje okamžitý objem
prietoku dažďových vôd v čase prívalových dažďov. Následne komisia životného prostredia
skonštatovala, že odstraňovanie krovín v blízkosti viníc sa realizuje v nevhodnom termíne,
a to v máji – júni, kedy hniezdi najviac druhov vtákov.
Po vykonanej ohliadke členovia komisií navrhujú nasledovné protipovodňové
opatrenia:
a) Vypracovať odborne spôsobilou osobou na protipovodňové opatrenia projekt na
zadržanie prívalovej vody ešte nad obcou, v zalesnenej časti Dolinky, napr. systémom
hrádzok a suchého poldra.
b) V mieste napájania starých a nových viníc nad Pažiťou, kde steká voda do Doliniek,
vybudovať zádržnú hrádzu z gabionov naplnených lomovým kameňom do výšky, ktorú určí
odborne spôsobilá osoba v rámci projektu.
c) Vybudovať kalovú jamu pred priepustom pred RD na ulici Vígľašskej č. 5 za účelom
zachytávania kalu – blata, ktoré vyplaví voda do tohto miesta. Po vybudovaní a pravidelnej
údržbe ( odstraňovania kalu z jamy) sa zamedzí zanášaniu rúrového priepustu.
d) Odvod dažďových vôd na ulici Vígľašskej a Hlavnej riešiť tiež projektom, ktorý vypracuje
odborne spôsobilá osoba a ktorý bude riešiť usmernenie toku dažďových vôd odvodňovacím
rigolom v križovatke ulíc Cintorínska , Pažiťská a Vígľašská, čím sa zamedzí prieniku vody
na ulici Hlavnú.
e)
Ďalej členovia komisie navrhujú rekonštrukciu, v súčasnosti už nedostatočnej,
dažďovej kanalizácie, obnovenie a vyčistenie odvodňovacieho rigolu pod mostom na ulici
Hlavnej a pokračujúceho popri Hlavnej ulici až k potoku Leveš.
2. Členovia komisie životného prostredia riešili podnet z podozrenia kontaminovania pôdy
v mieste vyústenia odvodňovacej rúry spod mostíka na ulici Vígľašskej. V čase návštevy

komisie nevytekala žiadna tekutina, ale boli zistené zvyšky čiernych sedimentov.
Z uvedeného dôvodu navrhujú obci podať podnet na Okresný úrad Zlaté Moravce, odbor
ochrany zložiek životného prostredia s podozrením na možnosť znečistenia spodných vôd.
3. Na ulici Hlavnej, pred rodinným domom č. 47, bola vykonaná ohliadka lipy. Drevina má
množstvo suchých konárov, preto je potrebné vykonať
opílenie dreviny. Zároveň
odporúčame zrealizovať ošetrenie všetkých pôvodných líp, ktoré majú preschnutú korunu.

Zapísala: Ľubica Krajčová, tajomníčka komisií

Ing. Roman Kazík v.r.
predseda stavebnej komisie

Ing. Radimír Siklienka, PhD. v.r.
predseda komisie ŽP

