ZÁPISNICA
zo zasadania komisie životného prostredia a pôdohospodárstva
pri Obecnom
zastupiteľstve v Topoľčiankach konaného dňa 25. 5. 2016
___________________________________________________________________________
Č. j. 1296/2016
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Neprítomní: Ing. Ján Helenin, Miroslav Lukáč, Tibor Rakovský
Miesto konania: Obecný úrad, cintorín, dom služieb, ulice Hlavná, Parková,
Čas konania: 16:30 – 18:30
Program:

1. Ohliadka drevín „kostolná ulička, Parková ul.
2. Ohliadka drevín – Dom služieb
3. Ohliadka drevín ulica Hlavná
4. Ohliadka drevín - cintorín
5. Rôzne
6. Záver

1. Členovia komisie sa pred konaním zasadnutia komisie oboznámili s odborným posudkom
doc. Ing. Gabriely Juhásovej, CSc, ktorý si dala obec vypracovať z dôvodu posúdenia
zdravotného stavu drevín pagaštana konského rastúcich v tzv. „kostolnej uličke“ a drevín
platana javorolistého na Parkovej ulici. Z 11 kusov pagaštana konského je 6 kusov určených
na asanáciu v čo najkratšom čase a pri ostatných drevinách ich posúdený zdravotný stav nie
je dobrý a nezabezpečuje im dlhú životnosť. Členovia vykonali ohliadku predmetných
drevín a odporúčajú obci zrealizovať asanáciu všetkých 11 ks drevín pagaštana konského
mimo vegetácie – v jesenných mesiacoch tohto roka a v budúcom roku – do konca apríla odporúčajú zrealizovať náhradnú výsadbu zachovaním druhového zloženia – pagaštan
konský v počte 11 kusov. Zdravotný stav posudzovaných 10 kusov platana javorolistého je
dobrý. Pri dvoch kusoch odporúčajú obci , aby zabezpečila zmonitorovanie pomocou
rezistografu a podľa výsledkov rozhodnúť o asanácii alebo odbornom ošetrení. Zostávajúcich
8 kusov je navrhnutých na ošetrenie.
2. Na základe žiadosti nájomcu priestorov domu služieb JUDr. Ragasa vykonali členovia
ohliadku krovitého porastu tisa obyčajného, ktorý rastie v predzáhradke domu služieb. Na
základe ohliadky navrhujú odstrániť konáre, ktoré zasahujú nad chodník pri budove v rozsahu
2 m od budovy a z vonkajšej strany odstrániť tie konáre, ktoré zasahujú do chodníka pre
peších. V prípade potreby komisia súhlasí s opätovnou ohliadkou na spresnenie požiadavky
nájomcu.
3. Ďalším bodom programu bola ohliadka drevín na ulici Hlavnej – v centre obce. Lipu
malolistú, ktorá rastie pred pohostinstvom Bistro odporúčajú asanovať pre jej zlý zdravotný
stav ohrozujúci bezpečnosť osôb i možnosť vzniku škôd na majetku. Zostávajúce lipy je
potrebné ošetriť a odstrániť suché konáre. Vyschnutý javor pred rodinným domom č. 38 je
potrebné nahradiť novým.
4. V tomto bode programu bola zrealizovaná ohliadka lipy malolistej, rastúcej v pravej strane
pri vstupe do kostola. Drevina je vo veľmi zlom zdravotnom stave, má rozsiahlu dutinu
v kmeni a je napadnutá hubami. Členovia odporúčajú jej urýchlené odstránenie.
Na žiadosť občanov si prezreli dreviny v areáli cintorína a to konkrétne pri oplotení
s Vinárskymi závodmi Topoľčianky, s.r.o. V tomto prípade navrhujú odstrániť 6 kusov
smreku pichľavého, ktorý je prerastený tujami.

5. V tomto bode programu sa členovia komisie zaoberali žiadosťou Materskej školy, SNP 11,
zastúpenej riaditeľkou školy Mgr. Ľubicou Pavkovou, o posudok k výsadbe stromov a kríkov
v areáli školy. Stanovisko komisie:
Náhradná výsadba v rozsahu 12 ks dub červený a 2 ks borievka čínska na pozemku
s parcelným číslom 25/1 bola určená v rozhodnutí č. 15/2015-04, ktoré vydala Obec Hostie
dňa 5. 2. 2015 ako obec určená podľa § 68 písm. q) a § 69 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z.
o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na vykonanie konania o vydanie
súhlasu na výrub drevín. Preto je
potrebné výsadbu uskutočniť v zmysle podmienok
právoplatného rozhodnutia vydaného obcou Hostie. O tejto skutočnosti je potrebné písomne
oboznámiť riaditeľku MŠ.
Členovia komisie boli oboznámení aj s prípravou nového všeobecne záväzného nariadenia
o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom na území obce
Topoľčianky. Nový zákon o odpadoch č. 79/2015 ustanovil obciam povinnosť do 30. 6. 2016
zosúladiť nakladanie s odpadmi s týmto novým znením.
Pri povinnosti zavedenia
separovania biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu odporúčajú uplatniť výnimku zo
zákona podľa § 81 ods. 21 písm. b). Odporúčajú navštíviť jednotlivé domácnosti, aby zistili,
či sa u nich realizuje kompostovanie tejto komodity.
6. Na záver zasadania predseda komisie poďakoval členom za účasť a navrhol, že v prípade
potreby sa komisia ešte stretne do konca júna.

Zapísala: Ľubica Krajčová, tajomníčka komisie

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

