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Ing. Telepovský: 

Pán primátor, ja by som vás chcel v mene občanov obce MČ Milhostov požiadať, až to 

klimatické pomery dovolia, o riešenie problému s odvedením povrchových vôd v obci, resp. 

MČ Milhostov. Tento rok vzhľadom na veľmi zlé klimatické pomery v podstate celý 

Milhostov pláva a situácia v obci je veľmi, veľmi zložitá a je potrebné nejakým spôsobom 

problém odvedenia vôd v tejto časti mesta riešiť.  

PhDr. Čižmár: 

Berieme to samozrejme ako podnet aj ako urgentnú záležitosť týkajúcu sa práve MČ 

Milhostov. Ja len pre doplnenie informácie, ktorá bola vznesená z vašej strany poviem to, že 

mesto už vykonalo obhliadku všetkých problematických úsekov týkajúcich sa mesta a hlavne 

MČ Milhostov, kde bolo aj dohodnuté, alebo kde bol navrhnutý aj režim a postup prác, ktoré 

bude vykonávať pracovná skupina mesta. Zároveň v čase zlých poveternostných podmienok, 

keď došlo k väčšiemu úhrnu zrážok na území mesta, boli aj vykonané niektoré činnosti zo 

strany mesta aj na požiadanie obyvateľov aj na základe vyhodnotenia krízového štábu mesta, 

čiže bolo vykonané odvodnenie problematických úsekov, ale nie je to skompletizované. 

Mesto má v pláne v nasledujúcom období hneď, ako to klimatické pomery dovolia, vykonať 

potrebné činnosti na to, aby sme tento problém vyriešili. O konkrétnych podrobnostiach vás 

poinformuje  aj pán prednosta, keďže je navrhnutý nejaký plán činnosti.  

Mgr. Sovák: 

Vážený pán poslanec, áno, stredu som išiel pozrieť na miesto činu na tie vody, ktoré boli pri 

rybníku aj pri časti nachádzajúcej sa do západnej časti Milhostova. Bol tam aj pán poslanec 

Ing.  Bobík a boli tam aj niektorí obyvatelia. Bolo to tam narýchlo zvolané, lebo mysleli sme, 

že hneď na druhý deň budeme čerpať, ale štvrtok vlastne prišla tá kalamita, čiže dostali sa tam 

iba vodohospodári k rybníku a tí prečerpávali vodu do Trnávky.  Ak sa zlepší tá 

poveternostná situácia, resp. tie mrazy, oni tam pôjdu naďalej čerpať tú vodu, aby klesla aj tá 

spodná voda z pivníc tých ľudí a samozrejme, ja navrhujem, sme sa o tom bavili na vedení 

mesta, aby sa stretla MČ Milhostov, komisia a prejednali tam niektoré body, napr. aby sa 

obnovilo rokovanie s vlastníkom pozemku v západnej časti Milhostova. Ďalej, aby sa pozrelo 

na tú prečerpávaciu stanicu povrchových vôd pri rybníku, ktorá je nefunkčná. Je to majetok 

Hydromeliorácií, š. p. Bratislava, čiže aby sa vybavilo nejaké stretnutie a aby sa tá 

prečerpávačka spojazdnila, to by tiež dosť pomohlo. Ako som spomenul, vodohospodári 

začnú prečerpávať povrchovú vodu zo záchytnej nádrže do toku Trnávka v najbližších dňoch 

a potom v roku 2021 nastúpi naša skupina na zabezpečenia vyčistenia sprietočnenie kanálu 

z južnej časti Milhostova, ako aj severnej, ktoré sú vlastne majetkom mesta. Čiže toto, by sme 

potom na tej MČ Milhostov, ak dovolí tá pandemická situácia možno v najbližších týždňoch, 

potom sa dohodneme a preberieme tam tie body. Stačí to takto? 

 

PhDr. Čižmár: 

Činnosti, pracovné činnosti samozrejme budú spustené hneď ako to počasie dovolí, ale 

celkový harmonogram a priebeh prác, bude koordinovaný aj za účasti, resp. za spolupráce so 

zástupcami MČ Milhostov. 

 

 



Ing. Bobík: 

Tak  samozrejme, ja som smeroval k tomu istému, takže keďže to už odznelo, tak len vlastne 

doplním tú informáciu tak, jak hovoril aj pán prednosta. Prešli sme tie problematické veci 

minulý týždeň. Ja len sa pripájam k tomu, aby sme, keďže už máme v rozpočte aspoň na 

jednu časť realizáciu v tej časti smerom pri ihrisku, tak aby sme vlastne aspoň túto časť 

v tomto roku zrealizovali. Tá západná časť jak hovorí pán prednosta, tam aj vďaka tomu, že 

bude treba riešiť aj majetkovoprávnu stránku, tak potrvá asi troška dlhšie a samozrejme 

možno bude treba vyčleniť aj ďalšie prostriedky z rozpočtu. Navyše tam do toho vstupujú aj 

meliorácie, takže aby sme to mali v tomto roku, aby sme to mali v pozornosti, a aby sme to 

aspoň to, čo sa dá vyriešili v tomto roku a zvyšok prípadne potom v ďalších. Lebo problém 

toho odvodnenia ako  je vidieť je vtedy, keď sú klimatické podmienky nevyhovujúce a to 

bohužiaľ neovplyvníme. Takže päť rokov problém nebol a samozrejme až teraz postupne 

vyplával, takže budeme musieť to vyriešiť. Takže tá prvá moja interpelácia je už vlastne len 

konštatovaním toho, čo už  bolo povedané. 

PhDr. Čižmár: 

Ešte k otázke čistenia kanálov. Ja len pripomeniem, že tieto čistenia prebiehajú v pravidelnom 

režime na území mesta. Mesto má napríklad aj úlohu takúto činnosť vykonať aj v mestskej 

časti za koľajami, kde je podobná situácia. V mnohých prípadoch, to si treba uvedomiť, že 

v mnohých prípadoch narážame na základný problém, to sú majetkové veci, ktoré aspoň 

v našom prípade spôsobujú potom problém, že nevieme zasiahnuť do cudzej správy napr. 

v prípade hydromeliorácií napriek tomu, že práve to zanedbanie takýchto prietokových 

kanálov potom spôsobuje v konečnom dôsledku ohrozenie obyvateľstva a ich majetku, ale 

rieši sa to, upozorňujeme, takisto rokujeme. Čo je v našich silách, samozrejme v našich 

priestoroch alebo v našej správe čistíme. Ak bude nutné, vieme na seba prevziať aj nejakú 

úlohu pri čistení iných úsekov, ale toto musí byť výsledkom nejakého prerokovania a hlavne 

vysporiadania medzi jednotlivými inštitúciami. Takže aj v prípade Milhostova bude podobný 

postup a bude koordinovaný s výborom pre mestskú časť, resp. s komisiou pre túto mestskú 

časť.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na vedomie: Ing. Kereštan 


