Zápisnica
z riadnej schôdze Obecného zastupiteľstva v Poriadí konaného dňa 22.05.2012 o 17,00
hodine v Kultúrnom dome Poriadie
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Prítomní:
Ing. Zuzana Boskovičová, starostka OcÚ
Bc. Martina Novotná, poslankyňa OZ Poriadie
Mgr. Martin Pražienka, poslanec OZ Poriadie
Stanislav Duga, poslanec OZ Poriadie
Ing. Peter Volár, poslanec OZ Poriadie
Dušan Durec, poslanec OZ Poriadie
Martin Kulíšek, poslanec OZ Poriadie
Osprav. :
Milan Bunčák, poslanec OZ Poriadie
Ďalšia prítomná:
Anna Pražienková, zapisovateľka OZ Poriadie
Program zasadnutia bol nasledovný:
1. Otvorenie, schválenie programu.
2.Kontrola uznesení, schválenie zápisnice a určenie overovateľov zápisnice.
3.Prejednanie žiadosti o stanovisko k umiestneniu Bioplynovej stanice v obci Poriadie pre
BPS Poriadie s.r.o., Fialkova 8, Tomášov a Poľnohospodárske družstvo Polianka,
M.R.Štefánika 517/23, Myjava.
4. Rôzne.
5. Záver.

1. Otvorenie, schválenieprogramu
------------------------------------------------Riadnu schôdzu Obecného zastupiteľstva v Poriadí otvorila Ing. Zuzana Boskovičová,
starostka obce, ktorá privítala prítomných a navrhla nasledovný program zasadnutia.
Uznesenie číslo 17/2012
----------------------------------Obecné zastupiteľstvo v Poriadí na základe zákona číslo 369/90 Z. z., NR SR o
obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov § 11, ods. 4, písm. a):
prerokovalo
program rokovania OZ v Poriadí dňa 22.05.2012
schvaľuje
program rokovania Obecného zastupiteľstva v Poriadí dňa 22.05.2012
nasledovne:
1. Otvorenie, schválenie programu.
2. Kontrola uznesení, schválenie zápisnice a určenie overovateľov zápisnice.
3. Prejednanie žiadosti o stanovisko k umiestneniu Bioplynovej stanici v obci Poriadie pre
BPS Poriadie s.r.o., Fialkova 8, Tomášov a Poľnohospodárske družstvo Polianka, M. R.
Štefánika 517/23, Myjava.

4. Rôzne.
5. Záver.

Hlasovanie poslancov:
Počet prítomných poslancov: 6
Za uvedené uznesenie hlasovalo: 6
Zdržalo sa: 0
Proti uvedenému uzneseniu hlasovalo: 0
Nehlasovalo: 0

2. Kontrola uznesení, schválenie zápisnice a určenie overovateľov.
-----------------------------------------------------------------------------------------------Zapisovateľka obce vykonala kontrolu uznesení uložených na predchádzajúcom zasadnutí.
Uznesenia uložené na minulom zasadnutí OZ Poriadie sú splnené.
Za overovateľov zápisnice zo zasadnutia OZ Poriadie starostka obce poveruje
Poslancov Bc. Martinu Novotnú a Mgr. Martina Pražienku.

3. Prejednaniežiadosti o stanovisko k umiestneniu Bioplynovej stanice v obci
Poriadie pre BPS Poriadie s. r. o., Fialkova 8, Tomášov a Poľnohospodárske
družstvo Polianka, M. R. Štefánika 517/23, Myjava
----------------------------------------------------------------------------------------------------

Starostka obce Ing. Zuzana Boskovičová informovala poslancov a občanov, že v rámci
prístupového procesu do EU sa Slovenská republika prihlásila k plneniu direktívy EU č.
2001/77/EC týkajúcej sa podpory produkcie elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov.
Nová smernica Európskeho parlamentu a rady 2009/28/ES o podpore využívania energie
z OZE ustanovuje ako celkový záväzný cieľ do r. 2020 podiel OZE na celkovej spotrebe
energie 20% a podiel biopalív v doprave 10%. Pre Slovenskú republiku bol stanovený
národný cieľ podielu energie z obnoviteľných zdrojov do r. 2020 na 14% (v r. 2005 to bolo
6,7 %, z veľkej časti zastúpený najmä vodnými elektrárňami). Z analýzy vplyvu platnej
legislatívy na podporu využívania biomasy na energetické účely a návrhu na ďalšie riešenie
(materiál vlády SR) vyplýva:
Slovenské poľnohospodárstvo môže vyčleniť 300000 ha na účelové pestovanie zelenej
biomasy:
 na výrobu bioplynu a následnú produkciu elektriny a tepla (kukurica, obilniny,
strukoviny...)
 na priame spaľovanie a následnú produkciu tepla (energetických štiav, ozdobnica
čínska, cirok, krídlatka, technické konope...)
Energetický potenciál tejto produkcie je 32 000 TJ. Pri takomto riešení by bolo možné
postaviť okolo 1000 bioplynových staníc s inštalovaným výkonom kogeneračnej jednotky
500 KW a 1000 zariadení na výrobu tepla spaľovaním o výkone 350 KW. Bioplynové stanice

pracujú úspešne v krajinách EU či iných častiach sveta už niekoľko desaťročí. Spracovávajú
širokú škálu organických materiálov od odpadov po materiály cielene pripravované. Na
základe spracovaných surovín môžeme bioplynové stanice rozdeliť do nasledovných skupín:
 poľnohospodárske BPS
 priemyselné BPS
 komunálne BPS
Poľnohospodárske bioplynové stanice – tieto zariadenia spracovávajú hlavne suroviny
z poľnohospodárskej výroby. Medzi tieto materiály patrí najmä odpad (respektíve vedľajší
produkt) zo živočíšnej výroby hnojovica, hnoj či trus. K ďalším materiálom patria suroviny
z rastlinnej výroby, ktoré tvorí rastlinný odpad, pozberové zvyšky a v posledných rokoch aj
cielene pestované energetické plodiny.
Ďalej starostka informovala, že na obecnom zastupiteľstve dňa 19.4.2012 bolo prijaté
uznesenie v ktorom sa hovorí o tom, že obec zabezpečí exkurziu na bioplynovú stanicu
takou istou technológiou aká by mala byť aj u nás. Vybavila sa exkurzia do Južných Čiech do
Třebone na deň 4.5.2012, avšak pre nedostatok záujemcov sa táto exkurzia neuskutočnila.
Preto Ing. Hradský narýchlo dohodol exkurziu na Bioplynovú stanicu do Smolinského.
Zúčastnilo sa jej 10 ľudí. Pán predseda družstva ktorému uvedená bioplynová stanica patrí
vysvetlil celkovú technológiu a previedol nás celým areálom. Záver exkurzie bol, že nemáme
nič proti výrobe elektriny tokouto formou, ale v našej obci nemáme vhodnú lokalitu na
umiestnenie bioplynovej stanice a to preto lebo sme obec, ktorá má malý kataster
s najväčšou hustotou osídlenia.
Druhou časťou uznesenia bolo zabezpečiť prepočet množstva senáže z našej obce. Po
prepočte ha a tonáže senážestarostka zistila, že v obci Poriadie PD Poriadie nemôže mať
dostatok senáže ani pre chov hovädzieho dobytka, ktoré má umiestnené na dvore PD
Poriadie.
V obci Poriadie taktiež vznikol petičný výbor ktorí zbieral podpisy proti výstavbe bioplynovej
stanici. Medzičasom bolo stále veľa diskusii v petičnom výbore, aj medzi občanmi. Z toho
vzišiel i návrh požiadať písomne spoločnosť BPS o prepočet menšej bioplynovej stanice
v obci Poriadie. Dňa 30.4.2012 bol zaslaný list , kde v prílohe listu bol výpis jednotlivých
druhov pozemkov za celú obec. Ku dňu 22.5.2012 odpoveď neprišla.
Treťou časťou uznesenia bolo zabezpečiť Verejné zhromaždenie občanov, aby sa vyjadrili
k uvedenému zámeru vybudovať Bioplynovú stanicu v obci Poriadie. Toto sa však
skomplikovalo nakoľko vznikol petičný výbor, ktorí zozbieral 433 podpisov proti vybudovaniu
tejto bioplynovej stanici. Dňa 9.5.2012 bola petícia odovzdaná na Obecný úrad Poriadie. Dňa
10.5.2012 bolo zasadnutie OZ Poriadie , na ktorom bola v zmysle zákona petícia
preskúmaná. Zistilo sa z 433 podpisov bolo uznaných 416 podpisov. Z toho bolo 313
občanov trvale bytom Poriadie, čo tvorí viac ako 50 % oprávnených voličov. Na tomto
zasadnutí bolo navrhnuté, aby bolo verejné zasadnutie OZ Poriadie zvolané na deň
22.5.2012.
V rámci diskusie odzneli nasledovné príspevky:
- p. RNDr. Muňózová informovala, že od júna tohto roku bude obmedzený počet
bioplynových staníc s kapacitou od 1 MW,
- p. Tížik informoval že v Smolinskom je poloha umiestnenia bioplynovej stanice oveľa
výhodnejšia než u nás, všetko tam je novo vybudované a podľa určitých predpisov,
- p. Mgr. Cintulová povedala, že jej manžel bol v obci Smolinské, kde je vybudovaná BPS,
v obci cítil zápach z BPS a občania sa ponosovali na smrad a hluk,
- p. Blaho povedal, že vybudovanie BPS sa mu nepáči lebo on ako včelár si myslí, že môže
nastať likvidácia včelstiev,

- p. Ing. Sadáková povedala, že vzhľadom k tomu, že máme malý kataster a z hľadiska
logistiky – dovoz biomasy na spracovanie z okolitých katastrov je pre našu obec neprípustný,
- p. Mgr. Klasovitý povedal, že tým, že by sa odsúhlasila menšia BPS by sme im dali šancu
z hľadiska umiestnenia BPS a potom by už nebol problém z malej BPS postaviť i väčšiu BPS,
- p. Ing. Zálešáková povedala, že pre ňu je prístup firmy veľmi netaktný, pretože v prvom
rade mali osloviť občanov so zámerom na vybudovanie BPS v obci a potom požiadať úrady
o územné konanie, taktiež vyzvala občanov, ktorí sa cítia touto stavbou dotknutí, aby
požiadali o účasť na územnom a stavebnom konaní,
- p. Durcová povedala či organické hnojivo, ktoré je výstupom spracovania biomasy je
vhodné vyvážať na okolité polia, či v budúcnosti nebude znehodnotená bonita pôdy,
- Ing. Peter Volár povedal, že v pléne zastupiteľstva sa veľa diskutovalo o BPS, podľa
všetkých poslancov je umiestnenie BPS v obci neprípustné, preto sa bude hlasovať
o navrhnutom uznesení, v ktorom sú zapracované viaceré fakty proti umiestneniu BPS a ak
uvedené uznesenie nebude akceptované zo strany orgánov, ktoré povoľujú umiestnenie
BPS, budú sa hľadať iné právne kroky proti umiestneniu BPS v obci Poriadie.
Uznesenie bolo navrhnuté nasledovne:

Uznesenie č. 18/2012
---------------------------------------Obecné zastupiteľstvo v Poriadí na základe zákona č. 369/90 Zb. z. v znení neskorších
predpisov § 11, ods. 4, písm. c.
I. p r e r o k o v a l o
- žiadosť o stanovisko k umiestneniu Bioplynovej stanice v obci Poriadie na parcele číslo
28195 a
28248 pre spoločnosť
BPS Poriadie s.r.o., Fialkova 8, Tomašov
a Poľnohospodárske družstvo Polianka, M. R. Štefánika 517/23, Myjava
II. s c h v a ľ u j e
-zamietavé stanovisko k umiestneniuBioplynovej stanice v obci Poriadie na parcele číslo
28195 a
28248 pre spoločnosť
BPS Poriadie s.r.o., Fialkova 8, Tomašov
a Poľnohospodárske družstvo Polianka, M. R. Štefánika 517/23, Myjava
III. ko n š t a t u j e, že
1.) občania obce Poriadie sa vyjadrili v petícii proti vybudovaniu bioplynovej stanice
svojimi 313 podpismi, čo predstavuje viac ako 50% oprávnených voličov v obci Poriadie
2.) v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z. § 3, ods. 4, písm. e, návrh na vydanie
územného rozhodnutia musí obsahovať dopravné napojenie. Projekt sa odvoláva na
priľahlú spevnenú cestu, ktorá je napojená na štátnu cestu.
Na základe zákona o pozemných komunikáciách č. 135/1961 Zb. v znení neskorších zmien
a predpisov, § 4, písm. b), ods. 1 - miestnymi komunikáciami sú všeobecne prístupné
a užívané ulice, parkoviská vo vlastníctve obcí a verejné priestranstvá, ktoré slúžia
miestnej doprave a sú zaradené do siete miestnych komunikácií.
Parcela číslo 28244/2 registra E, na ktorú sa projekt odvoláva, nie je zaradená do sústavy
miestnych komunikácii, nakoľko je v družstevnom dvore. Na Správe katastra je evidovaná
ako pozemok využívaný pre rastlinnú výrobu, na ktorom sa pestujú obilniny, okopaniny,
krmoviny, technické plodiny, zelenina a iné poľnohospodárske plodiny, alebo pozemok

dočasne nevyužívaný pre rastlinnú výrobu. Parcelu číslo 28244/2 registra C, na ktorú sa
taktiež odvoláva projekt, využívame ako chodník pre peších na spojenie časti obce Dolný
Výhon a Sovinec. Uvedená parcela je široká do 3 m. Z čoho vyplýva, že tu nie je možné
vybudovať min. 1 jazdný pruh o šírke 3m a chodník pre peších o šírke 1,5 m. V prípade
využitia tejto parcely pre účely vybudovania prístupovej cesty, by nebola zabezpečená
bezpečnosť chodcov.
3.) Podľa § 2c zákona o obecnom zriadení a vyhlášky MV SR č. 31/2003 Z. z. je obec
povinná určiť súpisné číslo každej budovpodľa § 43 a, ods. 2, zákona č. 50/1976 Zb.
o Územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov. Po vybudovaní
zoskupených stavieb musí byť jednej stavbe pridelené súpisné číslo. Jedna z týchto stavieb
musí mať vlastný vchod do areálu. Musí to byť taký vchod, ktorý umožňuje samostatný
prístup do budovy z verejnej komunikácie, ulice alebo iného verejného priestranstva,
čomu zodpovedá navrhnuté umiestnené BPS.
4.) V zmysle schváleného Zadania pre územný plán obce Poriadie v bode O- Požiadavky na
riešenie bývania, občianskeho vybavenia, sociálnej infraštruktúry a výroby, konkrétne
v bode8, cestu III/58121 medzi osadou Sovinec- Klasovití- Poriadie doporučujeme
obojstranne obostavať zástavbou rodinných domov, resp.
nájomných domov,
vybavenosťou. V bode 9- miestnu komunikáciu v úseku Klasovití – Dolný Výhon – Poriadie
doporučujeme obojstranne zastavať obytnou zástavbou. V bode 10 doporučujeme
vybudovať paralelnu miestu komunikáciu s miestnou komunikáciou Poriadie – Stará
Myjava z jej západnej strany. Túto komunikáciu bude vhodné obojstranne zastavať
obytnou zástavbou. Schválením umiestnenia navrhnutej BPS by sa stali uvedené lokality
nezaujímavé z hľadiska záujmu občanov o individuálnu bytovú výstavbu.
Hlasovanie poslancov:
Počet prítomných poslancov: 6
Za uvedené uznesenie hlasovalo: 6
Zdržalo sa: 0
Proti uvedenému uzneseniu hlasovalo: 0
Nehlasovalo: 0

5. Záver.
--------------------------Verejné zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Poriadí ukončila Ing. Zuzana Boskovičová,
starostka obce, ktorá prítomným poďakovala za účasť na zasadnutí.

------------------------------------------Zapísala:

-------------------------------------------Overovatelia:

