Zápisnica
z XXXIII. zasadnutia Valného zhromaždenia Ponitrianskeho združenia obcí pre
separovaný zber a nakladanie s odpadmi, konaného dňa 16.7.2020 vo Veľkom Záluží

1.Otvorenie:
Prítomných starostov, právnu zástupkyňu PZO Mgr. Krajinčákovú-Blahovú privítal predseda
PZO a zároveň starosta obce Golianovo Ľuboš Kolárik. Oboznámil prítomných
s navrhovaným programom rokovania, ktorý bol všetkým členom doručený mailom. Súčasne
vyzval prítomných na ďalšie návrhy na doplnenie. K predloženému návrhu programu neboli
vznesené žiadne pripomienky a návrhy. Predseda združenia požiadal o možnosť zmeny
v programe, ktorou bod č. 3 rokovania Valného zhromaždenia bude nahradený bodom č. 5.
Ostatné body sa posunú. Valné zhromaždenie s uvedenou zmenou súhlasilo.
Pôvodný program zasadnutia :
1/ Otvorenie
2/ Voľba prac.komisií a určenie zapisovateľa
3/ Správa o hospodárení PZO za r.2019
4/ Schválenie Účtovnej závierky za r.2019 a príslušných uznesení.
5/ Nakladanie s kuchynským odpadom na uzemí členských obcí od 1.1.2021
6/ Návrh nových stanov PZO
7/ Rôzne

- Rozdelenie kontajnerov medzi členské obce
- Žiadosť – Ľ. Gál
- Informácia revízora PZO o nedoplatkoch

8/ Diskusia
9/ Záver
Schválený program zasadnutia:
1/ Otvorenie
2/ Voľba prac.komisií a určenie zapisovateľa
3/ Nakladanie s kuchynským odpadom na uzemí členských obcí od 1.1.2021
4/ Správa o hospodárení PZO za r.2019
5/ Schválenie Účtovnej závierky za r.2019 a príslušných uznesení.
6/ Návrh nových stanov PZO
7/ Rôzne

- Rozdelenie kontajnerov medzi členské obce
- Žiadosť – Ľ. Gál

- Informácia revízora PZO o nedoplatkoch
8/ Diskusia
9/ Záver
Uznesenie č. 1/2020
VZ schvaľuje – program rokovania XXXIII. zasadnutia VZ.
Hlasovanie: za 100 %

proti 0

zdržal sa 0

Predložený návrh bol jednomyseľne schválený.
2. Voľba pracovných komisií
Predseda predstavenstva p. Kollárik navrhol, aby komisie pracovali v nasledovnom zložení:
Mandátová komisia: Fabo, Greguš
Návrhová komisia: Bogyová, Kováčová
Overovatelia zápisnice:
Uznesenie č.2/2020
Predložený návrh bol jednomyseľne schválený.
Zapisovateľka: Halvoníková
Následne predseda vyzval mandátovú komisiu o prednesenie správy o počte zastúpených
mandátov, či je VZ schopné právoplatne sa uznášať.
Uznesenie č.3/2020 (správa mandátovej komisie)
- Z celkového počtu 81 446 mandátov je štatutármi členských obcí PZO zastúpených 59 602
mandátov, čo je 72,99 % . VZ je schopné právoplatne sa uznášať.
Uvedená informácia bola VZ jednomyseľne vzatá na vedomie.
3/ Nakladanie s kuchynským odpadom na uzemí členských obcí od 1.1.2021
Predseda združenia Ľuboš Kolárik odovzdal slovo Michalovi Bakytovi. Michal Bakyta
informoval členov PZO o zmenách v legislatíve, z ktorých obciam vyplýva povinnosť
zabezpečenia zberu kuchynského odpadu z domácností od 1.1.2021. Na základe skúseností
s efektivitou zberu sa javí ako najlepšie riešenie zvoz priamo z domácností. Uvedená
alternatíva bude efektívna aj z pohľadu zníženia objemu biologickej zložky v komunálnych
odpadoch. Pri poslednom monitoringu zloženia odpadov v nádobe s komunálnym odpadom
v obci Močenok bol až 40 % podiel biologického odpadu v nádobách. V priebehu augusta
bude potrebné urobiť v 10 – tich obciach monitoring obsahu nádob na komunálny odpad. Na
základe získaných údajov sa uskutočnia jednania so spoločnosťami, ktoré kuchynský odpad
likvidujú. Budeme sa snažiť jednať o takých podmienkach, pri ktorých by sme za likvidáciu
tohto odpadu neplatili. Je predpoklad, že budeme musieť znášať náklady na zvoz a výsyp tejto
zložky odpadov, zdroje získame ušetrením na objeme komunálneho odpadu. V súvislosti so
zavedením zvozu tohto druhu odpadu sa dá uvažovať o možnosti zvážať aj kuchynský olej.
Ladislav Hroššo upozornil, že olejov tvoria domácnosti minimálne množstvo a zavedenie

zvozov priamo z domácností môže byť neefektívne, riešenie zberu tejto zložky na stojiskách
je vyhovujúce. Michal Bakyta odporučil členom PZO uskutočniť ďalšie VZ najneskôr
v septembri, aby sa včas stihol prerokovať novozavádzaný systém zberu kuchynského
odpadu. Z dôvodu iných pracovných povinností nemohol Michal Bakyta zotrvať na zasadnutí
PZO, preto vo svojom vystúpení vysvetlil aj materiál doručený členom k rozdeleniu
kontajnerov. V súčasnosti disponuje PZO 40 – timi veľkoobjemnými kontajnermi. Členských
obcí je 57 a pri použití kontajnerov PZO na zbernom dvore na veľkoobjemný odpad,
dochádza k zablokovaniu požičiavania kontajnerov na účel triedeného zberu. Je potrebné byť
disciplinovanejší. Nie je správny systém nakupovania vlastných kontajnerov obcami, pretože
využívaním vlastných kapacít sa komplikuje doprava. V budúcnosti, by bolo možno riešením,
odkúpenie kontajnerov od obcí Ponitrianskym združením. Michal Bakyta ďalej informoval
členov, že naše združenie má vysokú mieru separovanosti, ale paradoxne nie sme za tieto
úspechy spravodlivo odmeňovaní. Spoločnosti v Rakúsku za uvedenie tony plastov na trh
zaplatia 400 €. Na Slovensku 100 € a to napriek skutočnosti, že cena nápoja predávaného
v plastovej fľaši nadnárodnými spoločnosťami je v porovnaní s Rakúskom rovnaká. Predseda
združenia Ľuboš Kolárik poďakoval Michalovi Bakytovi za užitočné informácie.
Pripomenul, že temín jesenného VZ je viazaný na vydanie vykonávacej vyhlášky k novele
zákona o odpadoch.
Uznesenie č. 4/2020
VZ zobralo informáciu Michala Bakytu o nakladaní s kuchynským odpadom od r. 2021 na
vedomie.

4/ Správa o hospodárení PZO za r.2019
Predseda združenia odovzdal slovo revízorke združenia Eve Andackej. Revízorka združenia
informovala členov o stave finančných prostriedkov na účtoch, ako aj o stave dlhu niektorých
obcí. Požiadala o súčinnosť pri likvidácii nedoplatkov v záujme efektívneho hospodárenia
združenia.
Uznesenie č. 5/2020
VZ schvaľuje správu o hospodárení PZO za rok 2019 prednesenú revízorkou združenia Evou
Andackou.
5/ Schválenie Účtovnej závierky za r.2019 a príslušných uznesení
Revízorka združenia prezentovala závery účtovnej závierky združenia za rok 2019. Silvia
Halvoníková požiadala o vysvetlenie likvidácie straty združenia za rok 2018. Z roku 2018 sa
preniesla do roku 2019 strata v sume viac ako 708 tis. €. Z účtovnej závierky je zrejmé, že
rezervný fond vykryl 577 345,92 €. Keďže nám bola prezentovaná informácia, že do
rezervného fondu presúvame viac ako 130 tis. €, nie je jasné, ako bola likvidovaná
zostávajúca suma straty z roku 2018. Tiež nie je jasné z akých zdrojov bola uhradená položka
opráv, nakoľko v účtovnej závierke je uvedená suma 94 750,87 €, ale v rozpočte bol
schválený výdavok v sume 40 tis. €, pričom nie je uvedený pokles čerpania v inej položke,
práve naopak, mzdové výdavky sú vyššie o 28 tis. € oproti sume v schválenom rozpočte.

V tejto súvislosti by bolo užitočné nadstaviť mechanizmus schvaľovania čerpania finančných
prostriedkov pre prípad potreby vyššieho čerpania niektorej položky rozpočtu, ako bola
schválená VZ. Jana Maršálková požiadala o vysvetlenie vysokej sumy odpisov. Revízorka
združenia pripraví do najbližšieho VZ detailnejšie vysvetlenie likvidácie straty a vysokých
odpisov.

Uznesenie č. 6/2020
a) Valné zhromaždenie PZO schvaľuje ročnú účtovnú závierku združenia za rok 2019
a dosiahnutý hospodársky výsledok bez výhrad.
b) PZO dosiahlo za rok 2019 celkové výnosy v sume 3 088 607,29 eur a vynaložilo celkové
náklady v sume 2 963 901,37 eur. Dosiahnutý hospodársky výsledok je zisk 124 705,92 eur.
c) Valné zhromaždenie schvaľuje výsledok hospodárenia PZO za rok 2019 a prevod
hospodárskeho výsledku do rezervného fondu
6/ Návrh nových stanov PZO
Predseda združenia informoval o potrebe schválenia nových stanov, nakoľko pôvodné
stanovy sú neprehľadné a neupravujú skutočnosti, ktoré fungovanie PZO ukázalo ako
potrebné, mať upravené interným predpisom. Jozef Ligač poukázal na to, že v stanovách je
veľa neprediskutovaných okolností a je potrebné o nich ešte diskutovať. Právna zástupkyňa
PZO Krajinčáková – Blahová pripomenula, že o stanovách diskutujeme niekoľko rokov, je
vhodné celý text prejsť na tomto zasadnutí a doplniť pripomienky priamo dnes na zasadnutí
VZ. Neprijatie nových stanov je väčším rizikom, ako schválenie dokumentu, ktorý bude po
čase treba ešte upraviť. Jozef Beňo upozornil na nejasný vzorec pre výpočet podielu na
majetku pri zrušení členstva v PZO. Právna zástupkyňa PZO upozornila, že uvedený vzorec je
uvedený v Obchodnom zákonníku. Jozef Ligač navrhol, aby stanovy boli schválené aj
v zastupiteľstvách. Ľuboš Kolárik pripomenul, že každý starosta zastupuje obec navonok
a preto schvaľovanie stanov v zastupiteľstvách je neopodstatnené. Jozef Holúbek upozornil na
potrebu preskúmať, či všetci členovia, ktorí sa pridávali k projektu postupne majú zaplatené
všetky vklady, ktoré bolo potrebné uhradiť. Takýto prieskum by mal uskutočniť revízor
združenia. Právna zástupkyňa PZO upozornila, že v stanovách by bolo potrebné mať uvedené
všetky fondy spravované v účtovníctve PZO. Revízorka združenia Eva Andacká preverí
uvedené skutočnosti v ekonomickej kancelárii. Jozef Holúbek pripomenul užitočnosť
rozdelenia druhov zmlúv menovaných v stanovách na tie, ktoré schvaľuje VZ a tie, ktoré sú
prevádzkového charakteru a môže ich do určitej sumy schvaľovať výkonný riaditeľ. Uvedená
zmena bola zapracovaná. Na základe podnetu predsedu a tajomníka združenia v hlasovacích
kvórach bola zapracovaná zmena. Pokiaľ pôjde o voľby do funkcií v rámci výkonných
orgánov PZO a nie o nakladanie s majetkom, budú sa do úvahy brať prítomné hlasy, nie
vážené hlasy. Právna zástupkyňa PZO navrhla zapracovať kompetenciu schvaľovania úpravy
rozpočtu pre predstavenstvo. V diskusii vyjadrili prítomní členovia takejto úprave podporu.
Tiež bola prediskutovaná obava z ukončenia pracovného pomeru výkonnému riaditeľovi.
Právna zástupkyňa PZO vysvetlila, že nakoľko ide o volenú funkciu, odvolaním nemá nárok
na žiadne odchodné ani odstupné a jeho pracovný pomer končí odvolaním. Revízorka

združenia prečítala § 42 Zákonníka práce, podľa ktorého bude uvedená pracovná zmluva
uzatvorená. Prítomní členovia sa so znením stanov v bode upravujúcom fungovanie
výkonného riaditeľa stotožnili. Právna zástupkyňa upozornila, že výkonný riaditeľ nebude
mať právny nárok ani na odchodné pri odchode do dôchdku. Z diskusie vyplynulo riešenie
zapracovať do stanov kompetenciu pre predstavenstvo schváliť odmenu výkonnému
riaditeľovi, čím sa tento diskriminačný fakt odstráni. Predseda predstavenstva dal hlasovať
o stanovách v zmysle úprav zapracovaných VZ.
Uznesenie č. 7/2020
VZ neschvaľuje návrh stanov PZO..

7/ Rôzne - Rozdelenie kontajnerov medzi členské obce
- Žiadosť – Ľ. Gál
- Informácia revízora PZO o nedoplatkoch
Predseda združenia pripomenul informáciu, ktorú už odprezentoval Michal Bakyta vo svojom
vystúpení. PZO disponuje veľkokapacitnými kontajnermi, ktoré sú poskytované členom na
zberné dvory. Nedisciplinovaným nakladaním s kontajnermi, používaním uvedených
kontajnerov na iné ako sú separované zložky, dochádza k stavu, kedy sa prejavuje nedostatok
uvedených kontajnerov. Vyzval preto členov PZO k disciplinovanosti. Jozef Beňo navrhol
fakturovať stojné za kontajnery, zvýšil by sa príjem PZO a aj disciplinovanosť.
Uznesenie č.8/2020
VZ berie na vedomie informáciu o prerozdelení kontajnerov medzi členské obce.
Predseda PZO informoval o požiadavke Ľubomíra Gála pozastaviť povinnosť splácania dlhu
voči PZO z dôvodu výpadkov jeho príjmov počas koronakrízy. Revízorka združenia Eva
Andacká informovala členov, že v roku 2019 bolo splatených celkom 9 splátok, odvtedy sme
nezaznamenali žiadnu úhradu. Výška dlhu v súčasnosti predstavuje sumu 18 tis. €.
Uznesenie č.9/2020
VZ neschvaľuje žiadosť p. Ľuboša Gála o odklad splátok dlhu.
Revízorka združenia oboznámila prítomných členov so stavom nezaplatených faktúr obcí.
Obce Kolíňany, Veľký Lapáš, Mojmírovce, Horná Kráľová a Pohranice patria medzi
najväčších dlžníkov. Obec Pohranice dodržuje dohodnutý splátkový kalendár, s obcou Horná
Kráľová prebieha komunikácia k spôsobu úhrady. Ostatné obce nespolupracujú a to napriek
skutočnosti, že revízorka združenia odsúhlasila dlhy na konci roka s uvedenými obcami.
Predseda združenia požiadal starostov mikroregiónu, ktorého súčasťou sú aj Mojmírovce, aby
na svojom zasadnutí zvážili, či obec Mojmírovce bude naďalej zastupovať ich región,
nakoľko Martin Palka sa nezúčastňuje zasadnutí predstavenstva.
Uznesenie č.10/2020
VZ berie na vedomie informáciu revízora PZO o nedoplatkoch.
8/ Diskusia

Magdaléna Bogyová sa zaujímala o ďalší postup, prípadne o nový prístup v súvislosti
s poruchou drtiaceho stroja. Suma 25 tis. € je náklad, ktorý nie je jednoduché vykryť. Je
potrebné takýmto udalostiam predchádzať alebo poistiť obec proti takémuto riziku. Právna
zástupkyňa PZO upozornila, že obec na takéto riziko nemôže mať poistenie. Môže byť
poistený strojník alebo PZO. Ferdinand Meszároš odporučil urobiť do najbližšieho VZ
prieskum trhu u poisťovní. Róbert Bakyta vymenoval obce, v ktorých je vhodné urobiť
prieskum obsahu nádob na komunálny odpad. Vymenované obce predstavujú objektívnu
vzorku z pohľadu skladby obcí v PZO. Neprítomní zástupcovia obcí budú informovaní
osobne. Ak niektorá z menovaných obcí nesúhlasí, je potrebné čo najskôr kontaktovať
kanceláriu PZO. Silvia Halvoníková sa zaujímala o možnosť zosúladenia obsahu letákov
poskytnutých EnviPackom a skutočných podmienok zberu odpadov, ďalej o postupe pri
vážení komunálnych nádob a o kapacitu skládky. Róbert Bakyta odpovedal, že s Envi Packom
už k tejto téme prebehli rozhovory, váženie nádob s komunálnym odpadom neschválili
zastupiteľstvá v mnohých obciach, preto sa v súčasnosti nepokračuje v tejto aktivite. Kapacita
skládky je s ohľadom na súčasnú produkciu odpadov v PZO dostatočná.

Uznesenie č.11/2020
VZ berie na vedomie prednesené diskusné príspevly členov PZO
9/ Záver
Na záver predseda predstavenstva Ľuboš Kolárik poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie
ukončil.
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predseda PZO

Overovatelia zápisnice:

Bvjohghlojhk

gjllblklkbglglk

---------------------------------

------------------------------

Ing. Jozef Ligač
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