Kontrola projektu Revitalizácia krajiny v k.ú. Rožňava –
zabezpečenie systému protipovodňových opatrení v katastri
mesta Rožňava pre zabezpečenie zníženia rizík povodní.
Na základe podnetu poslanca MZ Bc. Ivana Kuhna MA bol preverený projekt
Revitalizácia krajiny v k.ú. Rožňava – zabezpečenie systému protipovodňových opatrení
v katastri mesta Rožňava pre zabezpečenie zníženia rizík povodní:
- ako bolo prevzaté dielo, či bol spracovaný preberací protokol
- či na tvári miesta bol preverený stav
- komu bolo odovzdané dielo – či mestu, Technickým službám alebo mestským lesom
- či hrádze boli zamerané, zmapované
- či spĺňajú potrebné parametre, ktoré boli v projekte definované.
Z dostupných dokladov a vyjadrení riaditeľa Mestských lesov s.r.o. a pracovníkov referátu
regionálneho rozvoja bolo zistené:
Projekt bol realizovaný na lesnom pôdnom fonde v obhospodarovaní Mestských lesov
s.r.o. Rožňava v Rožňavskej doline na Zlatom potoku, Ormovom potoku a ich prítokoch.
Na poškodených približovacích linkách, zvážniciach a nespevnených lesných cestách
v dĺžke 15,55 km boli realizované vodozádržné odrážky v počte 78 ks. V eróznych ryhách
a roklinách v poškodenej lesnej krajine v dĺžke 1 040 m bolo vybudovaných 47 prehrádzok,
hoci pôvodne bolo uvažované s počtom 14 drevených prehrádzok. Týmto opatrením bolo na
lesných cestách v riešenom území zabezpečené zadržanie 10 170 m3 vody.
Odrážky sa v minulosti na lesných cestách nevyskytovali, v prípade dažďa sa na nich
tvorili erózne ryhy a boli tak devastované vodnou eróziou. Tieto práce boli zabezpečované
zhotoviteľom a jeho zamestnancami. V rámci tohto programu boli zamestnaní 10
nezamestnaní z nášho mesta, ktorí boli evidovaní v evidencii Úradu práce, sociálnych vecí
a rodiny.
V mestskej televízii RVTV bola odvysielaná informácia o realizovaných opatreniach
a prezentoval sa stav krajiny a povodňových rizík pred a po realizácii revitalizačných
opatrení.
Informácie z priebehu realizácie revitalizačných prác a opatrení boli zverejnené na stránke
výkonného manažéra Programu revitalizácie krajiny Ing. Michala Kravčíka CSc.
Dňa 28. 3. 2012 bol vyhotovený preberací protokol o prevzatí a odovzdaní diela medzi
objednávateľom Mestom Rožňava a zhotoviteľom firmou Stentor s.r.o., Madáchova 28
Bratislava. Následne toto dielo si fyzicky preverili zástupcovia Slovenského
vodohospodárskeho podniku, odštepný závod Banská Bystrica, správa povodia Slanej, ktorí
obhospodarujú tieto diela.
Na základe zmluvy č. 818/2011 bolo vykonané GPS zameranie firmou SB Computers
s.r.o. Jovice. Po ukončení prác boli vyhotovené: mapka porealizačného zamerania, prehľadná
tabuľka zrealizovaných vodozádržných opatrení, fotografie zrealizovaných opatrení pred a po,
porealizačné zameranie opatrení v kmz súbore a následne boli zaslané na Úrad vlády SR ako
súčasť záverečnej hodnotiacej správy. Na MsÚ sa kópie týchto dokumentov nenachádzajú.
V priebehu výstavby boli práce monitorované aj riaditeľom Mestských lesov s.r.o. Rožňava
a mestským úradom.

