Zápisnica
z riadnej schôdze Obecného zastupiteľstva v Poriadí konaného dňa 19.04.2012 o 17,00
hodine v zasadačke OcÚ Poriadie
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Prítomní:
Ing. Zuzana Boskovičová, starostka OcÚ
Milan Bunčák, poslanec OZ Poriadie
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
Osprav. :
Martin Kulíšek, poslanec OZ Poriadie
Ďalší prítomní:
Ing. Ľubica Vojtková, obecná kontrolórka
Anna Pražienková, zapisovateľka OZ Poriadie
Občania obce Poriadie podľa prezenčnej listiny
RNDr. Ing. Ján Pataky PhD. – projektant technológie
Ing. Vladimír Hradský – predseda PD Poriadie
Program zasadnutia bol nasledovný:
1. Otvorenie, schválenie zápisnice.
2. Určenie overovateľov zápisnice.
3. Informácia o problematike v odpadovom hospodárstve.
4. Informácia o podanej žiadosti na vybudovanie Bioplynovej stanice v obci Poriadie.
5. Návrh na riešenie jednotlivých etáp dobudovávania futbalového ihriska.
6. Rôzne.
7. Diskusia.
8. Záver.

1. Otvorenie, schválenie programu
------------------------------------------------Riadnu schôdzu Obecného zastupiteľstva v Poriadí otvorila Ing. Zuzana Boskovičová,
starostka obce, ktorá privítala prítomných a oboznámila ich so zmenou programu
zasadnutia.
Uznesenie číslo 13/2012
----------------------------------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

návrh zmeny programu rokovania OZ v Poriadí dňa 19.04.2012
schvaľuje
program rokovania Obecného zastupiteľstva v Poriadí dňa 19.04.2012 v tomto
poradí:
1. Otvorenie, schválenie programu.
2. Určenie overovateľov zápisnice.
3. Informácia o podanej žiadosti na vybudovanie Bioplynovej stanice v obci Poriadie.
4. Informácia o problematike v odpadovom hospodárstve.
5. Návrh na riešenie jednotlivých etáp dobudovávania futbalového ihriska.
6. Rôzne.
7. Diskusia.
8. 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 a schválenie zápisnice, určenie overovateľov.
----------------------------------------------------------------------------------------Ing. Ľubica Vojtková kontrolórka obce vykonala kontrolu uznesení uložených na
predchádzajúcom zasadnutí. Uznesenia uložené na minulom zasadnutí sú splnené.
Za overovateľov zápisnice zo zasadnutia OZ Poriadie starostka obce poveruje
poslancov Ing. Petra Volára a Milana Bunčáka.

3. Informácia o podanej žiadosti na vybudovanie Bioplynovej stanice
v obci Poriadie.
----------------------------------------------------------------------------------------------Starostka obce Ing. Zuzana Boskovičová informovala poslancov OZ ako aj všetkých
prítomných so zámerom investora BPS Poriadie, s.r.o., Fialková 8, 900 44 Tomášov
na vybudovanie Bioplynovej stanice Poriadie s výkonom 999 kW, na parcelách
28195, 28248 v k. ú. Poriadie. Bioplynovú stanicu projektovala Ing. ARCH. Patakyová
Dronšová Alena. Podľa projektovej dokumentácie by mala byť stavba bioplynovej
stanice umiestnená nad areálom Poľnohospodárkeho družstva Poriadie smerom na
Sovinec.
Podľa zadania Územného plánu obce v budúcnosti plánuje spojiť časť obce Klasovitý
Sovinec rodinnými domami. Priemyselná zóna by mala byť v areále PD Poriadie.
Projekt bioplynovej stanice prezentoval Ing. Ján Pataky PHD. V priebehu prezentácie
projektu i následnej diskusie odzneli príspevky, ktoré vyjadrovali na jednej strane
reálne obavy občanov z negatívnych vplyvov na naše životné prostredie, zvýšená

dopravná záťaž, ktorá vyplynie z potreby zabezpečiť vstup aj výstup biomasy a odpadov,
súvisiacich s prevádzkou BPS. Situovanie BPS v blízkej vzdialenosti od rodinných domov
a obavami obyvateľov z nadmerného zápachu a hluku spôsobeného samotnou prevádzkou.
Bohatá diskusia sa však uberala aj smerom k snahe pochopiť význam samotnej myšlienky využitia
procesu spaľovania biomasy ako obnoviteľného zdroja tepelnej i elektrickej energie.
Výsledkom záujmu občanov o takúto formu využitia a spracovania biologických odpadov (rastlinná
senáž, maštaľný hnoj, odpady zo septikov a pod.) bol verejný prísľub zástupcu spoločnosti BPS
Poriadie p. Ing. Patakyho predložiť ďalšiu variantu, ktorá by zohľadňovala potreby obce Poriadie v
oblasti využitia vlastnej produkcie biomasy. Starostka Ing. Zuzana Boskovičová navrhla zabezpečiť
exkurziu našich občanov na bioplynovú stanicu s technológiou, ktorú používajú žiadatelia. Po
absolvovaní exkurzie zabezpečiť Verejné zhromaždenie občanov, aby sa vyjadrili k uvedenému
zámeru vybudovať bioplynovú stanicu v obci Poriadie.

Uznesenie číslo 14/2012
----------------------------------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. c):
prerokovalo
Informáciu o podanej žiadosti na vybudovanie Bioplynovej stanice v obci Poriadie
u k l a d á zamestnancom obce
1. Zabezpečiť exkurziu našich občanov na Bioplynovú stanicu s technológiou, ktorú
používajú žiadatelia.
2. Zabezpečiť prepočet množstva senáže z pozemkov v k. ú. Poriadie.
3. Po absolvovaní exkurzie zabezpečiť Verejné zhromaždenie občanov, aby sa
vyjadrili k uvedenému zámeru vybudovať Bioplynovú stanicu v obci Poriadie.
Hlasovanie poslancov:
Počet prítomných poslancov: 6
Za uvedené uznesenie hlasovalo: 6
Zdržalo sa: 0
Proti uvedenému uzneseniu hlasovalo: 0
Nehlasovalo: 0

4. Záver.
-----------------------Pre nedostatok času sa budú ďalšie body programu prerokovávať na niektorom ďalšom
zasadnutí. Riadnu schôdzu Obecného zastupiteľstva v Poriadí ukončila Ing. Zuzana
Boskovičová, starostka obce.
--------------------------------------Zapísala:

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

