Zápisnica
z riadnej schôdze Obecného zastupiteľstva v Poriadí konaného dňa 10.05.2012 o 17,00
hodine v zasadačke OcÚ 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 zápisnice.
2. Určenie overovateľov zápisnice.
3. Určenie poslancov na overenie Petície proti výstavbe Bioplynovej stanice na Poriadí.
4. Rôzne.
5. Záver.

1. Otvorenie, schválenie programu
------------------------------------------------Riadnu schôdzu Obecného zastupiteľstva v Poriadí otvorila Ing. Zuzana Boskovičová,
starostka obce, ktorá privítala prítomných a oboznámila ich s programom zasadnutia.
Uznesenie číslo 15/2012
----------------------------------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 10.05.2012
schvaľuje
program rokovania Obecného zastupiteľstva v Poriadí dňa 10.05.2012
nasledovne:
1. Otvorenie, schválenie programu.
2. Určenie overovateľov zápisnice.
3. Určenie poslancov na overenie Petície proti výstavbe Bioplynovej stanice na
Poriadí.

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 a schválenie zápisnice, určenie overovateľov.
----------------------------------------------------------------------------------------Starostka obce vykonala kontrolu uznesení uložených na predchádzajúcom
zasadnutí. Uznesenia uložené na minulom zasadnutí sa priebežne plnia.
Za overovateľov zápisnice zo zasadnutia OZ Poriadie starostka obce poveruje
poslancov Martina Kulíška a Dušana Durca.

3. Určenie poslancov na overenie Petície proti výstavbe Bioplynovej
stanice na Poriadí.
---------------------------------------------------------------------------------------------Na úvod starostka obce Ing. Zuzana Boskovičová informovala poslancov o exkurzii na
bioplynovej stanici v Smolinskom. V Smolinskom je vybudovaná bioplynová stanica
o výkone 1 MW. Investorom bioplynovej stanice bolo Poľnohospodárske družstvo
Smolinské, ktoré ju taktiež prevádzkuje. Vstupnými surovinami sú siláž + maštaľný hnoj+
močovka (predovšetkým z hovädieho dobytka). Vstupné suroviny sú vyprodukované
v katastri obce Smolinské.
Ďalej starostka obce informovala poslancov obecného zastupiteľstva o tom, že v obci
vznikol petičný výbor a prebehla podpisová akcia „Petícia proti výstavbe bioplynovej
stanice na Poriadí“. Znenie petície bolo nasledovné:
My, podpísaní občania, v zmysle zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve sme proti
výstavbe bioplynovej stanice a žiadame Obecné zastupiteľstvo v Poriadí, aby neschválilo
a zamietlo projekt bioplynovej stanice. Bioplynová stanica v takej blízkosti od domovej
zástavby by neúnosne zhoršila životy občanov, ktorí bývajú v tejto i tak zaťaženej lokalite
a mala by veľmi nepriaznivý a trvalý dopad na životné prostredie a kvalitu života
všetkých občanov obce Poriadie.
Podpisom pod touto petíciou vyjadrujeme dôrazný nesúhlas s výstavbou bioplynovej
stanice.
Petičný výbor v zmysle Zákona o petičnom práve č. 85/1990 Zb. predložil Petíciu
občanov obce Poriadie, v ktorej občania vyjadrili svoj nesúhlas s výstavbou bioplynovej
stanice v katastri obce Poriadie. Petičný výbor pracoval v zložení:

Miroslav Baranovič, Poriadie 117
Mgr. Pavol Klasovitý, Poriadie 189
Mgr. Adriana Tížiková, Poriadie 171
Ing. Anna Zálešáková, Poriadie 214
Bc. Martina Novotná, Poriadie 134
Pavol Valent, Poriadie Poriadie 285
Obecné zastupiteľstvo petíciu prijalo a určilo na overenie „ Petície proti výstavbe
Bioplynovej stanice na Poriadí“ nasledovných poslancov: Ing. Petra Volára, Dušana Durca,
Martina Kulíška, Stanislava Dugu a Mgr. Martina Pražienku. Následne na zasadnutí
obecného zastupiteľstva bola petícia overená a poslanci OZ skonštatovali že petíciu
podpísalo celkom 433 občanov. V zmysle zákona o petičnom práve bolo uznaných 416
podpisov. Z toho bolo 313 občanov trvale bytom Poriadie, čo tvorí viac ako 50%
oprávnených voličov. Taktiež sa poslanci dohodli, že dňa 22.5.2012 o 17,00 hodine sa
uskutoční verejné zasadnutie obecného zastupiteľstva, výsledkom ktorého bude hlasovanie
poslancov o predloženom projekte na výstavbu Bioplynovej stanice v obci Poriadie.
Následne bolo prijaté uznesenie.
Uznesenie 16/2012
---------------------------------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):
I.
II.

III.

berie na vedomie
predloženú petíciu proti výstavbe bioplynovej stanice na Poriadí
určuje
na overenie petície proti výstavbe bioplynovej stanice na Poriadí nasledovných
poslancov: Ing. Peter Volár
Dušan Durec
Martin Kulíšek
Stanislav Duga
Mgr. Martin Pražienka
konštatuje
že predložená petícia bola predložená na Obecný úrad v Poriadí dňa 9.5.2012
v zmysle zákona o petičnom práve – zákon č. 85/1990 Zb. v znení neskorších
zmien a predpisov. Petícia bola podaná písomne, označená slovom petícia
a obsahovala predmet spoločného záujmu v nasledovnom znení:
„ Petícia proti bioplynovej stanice.
My, podpísaní občania, v zmysle zákona č.85/1990 Zb. o petičnom práve sme
proti výstavbe bioplynovej stanice a žiadame Obecné zastupiteľstvo v Poriadí, aby
neschválilo a zamietlo projekt bioplynovej stanice. Bioplynová stanica v takej
blízkosti od domovej zástavby by neúnosne zhoršila životy občanov, ktorí bývajú
v tejto už i tak zaťaženej lokalite a mala by veľmi nepriaznivý a trvalý dopad na
životné prostredie a kvalitu života všetkých občanov obce Poriadie.

Podpisom pod touto petíciou vyjadrujeme dôrazný nesúhlas s výstavbou
bioplynove stanice.“ Petíciu podal petičný výbor.
Dňa 10.5.2012 bola petícia preskúmaná poslancami OZ, ktorí uvedenú petíciu
overili a skonštatovali, že petíciu podpísalo celkom 433 občanov. V zmysle zákona
o petičnom práve bolo uznaných 416 podpisov. Z toho bolo 313 občanov trvale bytom
Poriadie, čo tvorí viac ako 50% oprávnených voličov.
IV.

navrhuje
zvolať verejné zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa 22.5.2012, kde bude
prejednaný nasledovný bod – Prejednanie žiadosti BPS Poriadie s.r.o., Fialkova 8,
Tomášov a Poľnohospodárske družstvo Polianka, M .R. Štefánika 517/23, Myjava
k umiestneniu Bioplynovej stanice v obci Poriadie.

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

3. Rôzne.
-----------------------Starostka obce Ing. Boskovičová podala poslancom OZ informáciu o rozpracovanom
projekte na opravu strechy na budove Požiarnej zbrojnice Poriadie. Toho času je dokončený
projekt čo sa týka stavebnej časti a dokončuje sa ešte rozpočtová časť a pripravujú sa všetky
podklady k podaniu stavebného povolenia na túto stavbu.

4. Záver.
-----------------------Riadnu schôdzu Obecného zastupiteľstva v Poriadí ukončila Ing. Zuzana Boskovičová,
starostka obce.

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

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

