Zápisnica
z XV.zasadnutia valného zhromaždenia Ponitrianskeho združenia obcí pre separovaný
zber a nakladanie s odpadmi, konaného dňa 14.augusta 2014
_________________________________________________________________________________________

Riadne zasadnutie valného zhromaždenia otvoril člen predstavenstva a starosta obce
Výčapy-Opatovce, privítal všetkých prítomných na pôde obce a odovzdal slovo predsedovi
združenia Imrichovi Kováčovi, ktorý viedol rokovanie.
Predseda združenia na úvod rokovania prítomným prečítal návrh programu dnešného
zasadnutia, ktorý bol členom zaslaný e-mailovou poštou. K predloženému návrhu nemal
nikto pripomienky a bol jednohlasne schválený.
Program:
1. Otvorenie
2. Voľba komisií
3. Prejednanie žiadosti o vstup nových obcí do PZOSZNO
4. Návrh poplatku za komplexné nakladanie s odpadmi na území PZOSZNO od
1.9.2014
5. Rôzne , diskusia
6. Návrh na uznesenie
7. Záver
K bodu č. 2/
__________
Predsedajúci navrhol, aby návrhová a mandátová komisia pracovala v nasledovnom zložení:
Silvia Halvoníková, Mgr. Anna Vrábelová a Mária Jalecová. K predloženému návrhu neboli
vznesené pozmeňujúce návrhy a bol jednohlasne schválený.
Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí: Emil Rábek a Miroslav Konštiak. Tento návrh bol
jednohlasne schválený.
K bodu č. 3
__________
Združeniu bola doručená žiadosť Obce Jacovce o vstup do PZOSZNO. Je to obec
v Topoľčianskom okrese, má cca 1820 obyvateľov. Predstavenstvo odporúča valnému
zhromaždeniu túto obec prijať za člena s tým, že všetky ostatné podrobnosti dorieši
predstavenstvo združenia.
Za prijatie nového člena do PZOSZNO hlasovali všetci prítomní.
K bodu č. 4/
__________
Predseda združenia prítomných podrobne informoval o výsledku verejnej súťaže na vývoz
odpadu. Do súťaže sa prihlásili 4 záujemcovia:
ANEO z Bratislavy, MARIUS PEDERSEN, SITA a ENVI-GEOS . Všetko prebehlo v zmysle
platnej legislatívy. Víťazom elektronickej aukcie sa stala fi. ENVI-GEOS, následne v zmysle
platných zákonov bola podpísaná zmluva, ktorá je zverejnené na stránke združenia. Celú
súťaž nám robila odborne spôsobilá osoba. Obce, ktorým vývoz odpadu zabezpečuje iný

právny subjekt boli o tejto skutočnosti informované, aby mohli ukončiť zmluvný vzťah
a uzatvoriť novú zmluvu s víťazom súťaže. Na celom území združenia bude vývoz odpadu
realizovať fi. ENVI-GEOS.
Hlasovanie: Za 47
Proti
Rumanová
Zdržal sa Ivánka pri Nitre
Zajtra by mala byť vyhodnotená súťaž na prevádzku v Lužiankach a vo VýčapochOpatovciach. Všetky kroky sú konzultované s ministerstvom.
Predstavenstvo odporúča valnému zhromaždeniu schváliť poplatok vo výške 18,-€/osoba/rok.
V cene tohto poplatku je zahrnuté:
- 26 vývozov TKO
- 2 vývozy VO (veľkoobjemový kontajner)
- 2 nebezpečného odpadu
- 2 elektro odpadu
- Zneškodnenie odpadu
- Poplatok zo zákona
- 9 vývozov papiera
- 10 vývozov plastov
- 18 vývozov skla
- 15 vývozov bio-odpadu
- Zber a drvenie zeleného odpadu z bio-skládok
Starostka z Malého Zálužia, navrhovala zvážiť výšku poplatku pre malé obce, konkrétne jej
by stačilo 13 vývozov, majú zavedený lístkový systém a vyprodukujú cca 40 t odpadu,
navrhovaná suma sa jej zdá vysoká.
Ďalej starostov zaujímalo čo so stavebným odpadom – pripravuje sa novela zákona, podľa
toho sa zariadime.
Starostku z Nových Sadov zaujímalo či sa bude odpad vyvážať z veľkých nádob napr. pri
bytovkách a pod. Ak je to pre obyvateľov áno, projekt je pre fyzické osoby a nie právnické –
tie musia mať vypracovaný vlastný POH. Aktualizáciu zoznamu nálepiek a čipov – pri zmene
majiteľa nehnuteľnosti sa nádoby prečipujú.
Bio – odpad – či sa to týka malých hnedých nádob, alebo veľkoobjemový – konáre a drevná
hmota z drvenia odpadu - to je v cene
Starosta z Lefantoviec – všetko si vedia zabezpečiť v cene 14,-€, poukázal na zápach v bionádobách počas letných dní. Čo s poškodenými nádobami?
Sú niektoré faktory, ktoré nevieme ovplyvniť, na dedinách treba využívať aj vlastné
kompostoviská. Zo zákona sme povinný zabezpečiť zber niektorých komodít. Poškodené
nádoby treba nahlásiť, dajú sa opraviť.
Ing. Horák – zo strany občanov sa stretol s námietkami voči zmluve o výpožičke smetných
nádob, je proti paušálnemu poplatku, schváliť ho od budúceho roka, všetci máme prijaté
VZN o odpadoch, ktoré je platné.
K jeho vyjadreniu sa pripojil aj starosta z Ivánky pri Nitre – máme prijaté VZN, podľa jeho
názoru by nový poplatok malo schváliť OZ a až potom valné zhromaždenie, 26 vývozov sa
mu zdá málo, platiť by sa malo iba zato, čo v skutočnosti vyvezieme, nie paušálny poplatok.
Dal na zváženie , ktoré uznesenie je zaväzujúce, či to, čo prijme OZ v obci, alebo valné
zhromaždenie. Cena by mala byť najskôr rozdiskutovaná v OR, následne v OZ. S jeho
vyjadreniami sa stotožnil aj starosta z Rumanovej.
MinisterstvoŽP, ako riadiaci orgán uložilo PZOSZNO naplniť tzv. merateľné ukazovatele
projektu, ktoré sú pre združenie záväzné. Nedá sa všetkým vyhovieť. Treba rozlišovať vzťah
medzi združením a obcou, občanom a obcou – obec môže zo svojho rozpočtu stanovenú sumu
za vývoz dotovať. Triedením odpadu sa zníži množstvo komunálneho odpadu a nebude

potrebné častejšie ho vyvážať. Starosta obce Cabaj –Čápor – 3 roky robí podrobnú analýzu
odpadu, ktorý sa v obci vyprodukuje, náklady s tým súvisiace, cena je podľa neho adekvátna
poskytovaným službám. Štatistika nás nepustí, každý produkuje odpad , tvrdenie, že občania
odpad nemajú neobstojí . Ak nie je v smetných nádobách tak na čiernych skládkach. Po roku
fungovania uvidíme, či ceny za vývoz sú reálne.
Aj starosta z Čeladíc si robil podrobnú analýzu, má presné informácie o množstve odpadu
z obce, treba občanov motivovať k separácii, postupne si nato zvyknú. Zaujímal sa, či je
možné zistiť množstvo vyvezeného odpadu v prípade, že sa budú v jednom cykle vyvážať 2
menšie obce?
Môžeme to presne zistiť, na tento účel sú tam čipy, je to veľmi adresné.
Starostka z Veľkej Doliny – systém treba rozbehnúť, v rozpočte sú peniaze na to vyčlenené,
s cenou nič neurobíme, vývozy treba zaplatiť, o rok uvidíme, či je to postačujúce, VZN bude
prijímať nové OZ, bude mať podklady o množstvách a cene vývozov odpadu.
Fi ENVI-GEOS bude realizovať vývoz komunálneho odpadu na území celého združenia,
separovaný zber zabezpečujeme sami – Ponitrianske združenie pre separovaný zber
a nakladanie s odpadmi
Mária Jaleczová – Hosťová – ako budú chodiť faktúry za vývoz, mesačne, alebo ročne.
Predseda združenia – systém musí fungovať, fa budú chodiť mesačne.
Mgr. Bogyová – Podhorany – tým, že smetné nádoby sú očipované budeme mať prehľad,
navrhovala paušálne platby ako zálohové, ktoré budú uhradené členskými obcami na účet
Ponitrianskeho združenia do desiateho dňa mesiaca, a na konci roka urobiť vyúčtovanie –
obce budú mať doplatky alebo preplatky.
Pri podávaní žiadosti boli stanovené určité merateľné ukazovatele, ktoré sú pre nás záväzné
a budú
vyhodnocované.
Nevieme,
aké
budú
výstupy,
projekt
vychádza
z údajov,predchádzajúcich rokov. Po spustení projektu budeme mať aktuálne výsledky.
Ďalšia pripomienky sa týkala periodicity vývozu skla 18x , vhodnejšie by bolo častejšie
realizovať vývoz plastov. Tých je viac.
Toto sa môže podľa potreby prehodnotiť, tento rok je „nábehový“ uvidíme, čo prinesie
projekt v praxi. Aké výsledky dosiahneme po uplynutí roka, podľa toho sa zariadime
a navrhneme harmonogram na ďalší rok.
Ing. Hobúbek - Projekt pomaličky spúšťame, združenie začína svoju činnosť. Navrhovaná
cena 18,-€ zohľadňuje aj opotrebovávanie áut, prípadné opravy, poistné, cestnú daň, poplatok
za mýto, kancelária a administratíva združenia+účtovníctvo a pod. Musíme mať nejakú
finančnú rezervu aj na takéto výdavky.
Ďalej sa starostovia dotkli otázky rentability vývozu, naplánovať trasy tak, aby to bolo čo
najvýhodnejšie, skládka odpadu – Združenie má na 10 rokov zazmluvnenú skládku
v Rumanovej.
Starosta obce Cabaj –Čápor - peniaze na vývoz v rozpočte každá obec má, treba to
rozbehnúť, musíme cítiť aj určitú zodpovednosť za fungovanie projektu. Dotkol sa otázky
sankcií u tých občanov, ktorí odmietajú separovať, zvážiť výšku poplatku za vývoz KO.
Po rozsiahlej diskusii k cene 18,-€ na osobu od septembra 2014 dal predseda o tomto návrhu
hlasovať.
Za prijatie návrhu hlasovalo 41 starostov
Zdržal sa: Rumanová, Lukáčovce, Lužianky, Ľudovítová, Solčianky, Norovce
Proti:
Hrušovany, Báb
Návrh za úhradu zálohových platieb za poskytované služby podľa počtu obyvateľov,ktorý sa
získa zo ŠÚ SR s tým, že na konci roka sa urobí vyúčtovanie na základe reálnych nákladov
na vývoz odpadu a jednotlivé obce budú mať budú mať preplatky alebo nedoplatky.
Všetci zúčastnení hlasovali za prijatie tohto návrhu.

Diskusia, Rôzne
Predseda združenia informoval prítomných o úhrade členského a 5%-nom spolufinancovaní
projektu. Žiaľ sú obce, ktoré si túto povinnosť nesplnili, potrebujeme uhradiť poslednú
faktúru vo výške cca 600 000,-€ a na účte nemáme dostatok finančných prostriedkov. Z tohto
dôvodu si musíme zobrať preklenovací úver, aby sme uvedenú čiastku v stanovenej lehote
uhradili a požiadali ministerstvo o refundáciu. Do konca septembra musí byť všetko
zúčtované a uzatvorené.
Valné zhromaždenie jednohlasne schválilo preklenovací úver, za účelom vyrovnania
pohľadávky voči dodávateľovi stavieb.
Apeloval na všetkých, ktorí si svoje záväzky voči združeniu nesplnili, aby tak urobili čo
najskôr. Peniaze veľmi súrne potrebujeme. Obce: Babindol, Čechynce, Dolné Lefantovce,
Kapince, Kolíňany, Lukáčovce a Pohranice nezaplatili 5%-né spolufinancovanie a ich
spoločný dlh činí 43 060,17€.
Z pléna vzišiel návrh, aby neplatičom bola poslaná výzva na úhradu.
Tento návrh podporili všetci prítomní.
Pripravuje sa harmonogram vývozu KO a separovaného odpadu na rok 2015. Treba sa
k tomu vyjadriť do 15. 11. 2014.
Viac diskusných príspevkov nebolo vznesených. Predseda združenia požiadal predsedníčku
návrhovej komisie Silviu Halvoníkovú, aby prečítala návrh na uznesenie. K predloženému
návrhu neboli vznesené pripomienky.
Za prijatie uznesenia ako celku hlasovalo 47 starostov
Proti: Horné Lefantovce, Ľudovítová
Zdržal sa: 0
Na záver sa predseda združenia poďakoval prítomným za účasť a rokovanie ukončil.

Imrich Kováč
Predseda PZOSZNO

Emil Rábek
Overovateľ zápisnice

Miroslav Konštiak
overovateľ zápisnice

