Obec Hrnčiarske Zalužany
Z Á P I S N IC A
4/2012 (11/2010-2014)
napísaná zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hrnčiarskych Zalužanoch (ďalej len
OZ), ktoré sa konalo dňa 27.08.2012 o 18.00 hodine v zasadačke Obecného úradu
v Hrnčiarskych Zalužanoch
Prítomní na zasadnutí OZ:
Ing. Branislav Nociar - starosta obce
Prítomní poslanci : Rastislav Bolha
Vladimír Ďalog
Katarína Peržeľová ( dostavila sa počas rokovania)
Peter Szőke
Miroslav Šatara
Pavol Križo
Ing.Ján Adam ( dostavil sa počas rokovania)
Prizvaní: Ing. Agáta Krajlíková - pracovníčka OÚ
Ivan Pilčík – kontrolór obce
Prítomní občania obce: Ing.Jolana Markotánová
Ondrej Melich
Ivan Markotán

R O K OVAN I E

Ad 1/ Otvorenie zasadnutia

Rokovanie OZ otvoril a viedol starosta obce Ing. Branislav Nociar. Privítal prítomných
poslancov, ako aj ostatných prítomných občanov.

Ad 2/ Zistenie spôsobilosti OZ rokovať a uznášať sa

Starosta obce skonštatoval, že z celkového počtu všetkých poslancov 7 je prítomných 5
poslancov, čo je nadpolovičná väčšina a teda, že obecné zastupiteľstvo je spôsobilé rokovať a
uznášať sa.“
ospravedlnení : 0 poslancov
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neospravedlnení: 2 poslanci
Ad 3/ Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Počas tohto bodu sa dostavila na zasadnutie pani Katarína Peržeľová poslankyňa OZ, takže
na zasadnutí už bolo prítomných 6 poslancov.
Ing.Branislav Nociar starosta obce určil:
Za overovateľov zápisnice : Rastislav Bolha a Katarína Peržeľová
Za zapisovateľku určil: Ing.Agátu Krajlíkovú

Ad 4/ Schválenie programu zasadnutia OZ
Starosta obce oboznámil prítomných s jednotlivými bodmi programu zasadnutia obecného
zastupiteľstva :
1. Otvorenie zasadnutia
2. Zistenie spôsobilosti OZ rokovať a uznášať sa.
3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
4. Schválenie programu zasadnutia OZ
5. Schválenie komisie na overenie platnosti petície za
referenda proti výstavbe bioplynovej stanice v obci H.Zalužany
6. Diskusia
7. Návrh a schválenie uznesenia z rokovania OZ
8. Záver.

vyhlásenie

miestneho

Starosta obce : „ Má niekto pripomienky, návrhy na zmenu, resp.doplnenie navrhnutého
programu? Ak nie, dávam hlasovať: Kto je za to, aby dnešné zasadnutie prebiehalo podľa
tohoto programu?“
Hlasovanie :
Za : 6
Proti : 0
Zdržali sa : 0
Poslanci OZ jednohlasne schválili program zasadnutia obecného zastupiteľstva.

Ad 5/ Schválenie komisie na overenie platnosti petície za vyhlásenie miestneho
referenda proti výstavbe bioplynovej stanice v obci Hrnčiarske Zalužany

V tomto bode vystúpil Ing.Branislav Nociar starosta obce a informoval prítomných o tom , že
dňa 21.8.2012 bola na obecný úrad doručená petícia za vyhlásenie miestneho referenda proti
výstavbe bioplynovej stanice v obci Hrnčiarske Zalužany.
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Potom starosta obce prečítal text petície. Dôvody petície za vyhlásenie miestneho
referenda proti výstavbe bioplynovej stanice v obci H.Zalužany boli nasledovné :
- lokalita je v blízkosti rodinných domov cca 200 metrov od posledného obývaného domu,
bioplynová stanica by nemala byť bližšie ako 500 až 600 m od obývaných rodinných domov
- lokalita pre výstavbu bioplynovej stanice je umiestnená na západ od obce a cca 80% vetrov
počas roka je u nás západných, čiže zápach a hluk pôjde do obci
- z bioplynovej stanice sa bude šíriť zápach jednak z kukuričnej siláže, ale je tu aj
nebezpečenstvo úniku a výbuchu plynu, ako i nespočetné množstvo hmyzu, ktorý bude
v okolí tejto prevádzky
- zámer vybudovať skoro 3 MW výkonu elektrárne tak blízko obce je skutočne nezodpovedné
zo strany predstaviteľov obce
- k bioplynovej stanici by premávka po regionálnej ceste tretej triedy a najmä po miestnej
komunikácii, ktorá je i tak úzka a v zlom technickom stave, stúpla počas zberu kukurice v
mesiacoch august a september premávka o niekoľko tisíc vozidiel a počas prevádzky (je
odpad potrebné odvážať z obce preč, čo by značne zvýšilo i tak veľkú zaťaženosť ciest)
- i keď sa o výstavbe bioplynovej stanici hovorí už rok, prečo starosta obce nezvolal občanov
obce, na verejné zhromaždenie, kde mali byť o tejto výstavbe a prevádzke oboznámení
občania obce, za prítomnosti investora, projektanta a starostu obce a veci mali byť
prekonzultované s občanmi a nie len s členmi obecného zastupiteľstva.
Členmi petičného výboru sú: Ing.Jolana Markotánová, Ing.Ján Adam, marian Ňuňuk,
Mgr.Marian Bystriansky. Osoba určená pre styk s orgánom verejnej správy je pani Jolana
Markotánová
K uvedeným dôvodom v petícii sa starosta obce vyjadril nasledovne :
- „ čo sa týka vzdialenosti od obývaných domov, neviem odkiaľ zobrali údaj 500 až 600
metrov
- čo sa týka umiestnenia bioplynovej stanice – na západ a smeru vetrov investor nechal urobiť
štúdiu. Podľa tejto štúdie iba 9,21 % vetrov v obci je západných. Keby sme aj k tomu
pripočítali severozápadné (17,19%) a juhozápadné (9,25 %) spolu by to bolo 35,65 % čo má
veľmi ďaleko k 80 % uvádzaným v petícii! Tento dôvod uvádzaný v petícii rozhodne nie je
pravdivý“. Potom predložil štúdiu poslancom k nahliadnutiu.
- „čo sa týka premávky na ceste tretej triedy a po miestnej komunikácii – máme urobenú
dopravnú štúdiu, miestna prístupová cesta k bioplynovej stanici bude urobená nanovo a táto
nová cesta bude spĺňať také parametre, aby zniesla zaťaženie počas naskladňovania silážnych
jám bioplynovej stanice, ako aj pri odvoze digestátu. Tento zámer bol jasne deklarovaný na
zhromaždení obyvateľov obce. Navyše investor prisĺúbil vybudovanie chodníka pre chodcov,
popri novej ceste (až po hranicu intravilánu obce). Zároveň sa zaviazal, že k týmto účelom
bude prednostne využívať existujúce resp. novovybudované poľné komunikácie o čom majú
uzatvorenú dohodu s úžívateľom pôd - miestnym PD.“ Potom dal predmetnú dohodu
veternú štúdiu poslancom k nahliadnutiu
- „ čo sa týka informovania občanov – občania mali možnosť zúčastniť sa exkurzie
v bioplynovej stanici v Boľkovciach, kde mali možnosť oboznámiť sa s tým ako funguje
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prevádzka takejto stanice. Potom sa konalo verejné zhromaždenie, kde občania boli
oboznámení s tým kde sa bude bioplynová stanica nachádzať a ako bude fungovať. Mali
možnosť položiť otázky budúcim prevádzkovateľom bioplynovej stanice. Na tejto schôdzi
konanej 23.7.2012 boli účastní zástupcovia investora, projektant, zástupca dodávateľa
technológie, poslanci, samozrejme občania a starosta. Dokonca z petičného výboru tam boli
dvaja členovia! O exkurzii a zhromaždení obyvateľov obce boli občania viacnásobne
informovaní formou hlásenia v obecnom rozhlase, informáciou zverejnenou na obecnej
tabuli, ako ja na webovej stránke obce. Taktiež tento dôvod uvádzaný v petícii rozhodne nie je
pravdivý“.
Starosta oznámil prítomným, že podľa zákona č. podľa zákona 85/1990 o petičnom práve v
znení neskorších predpisov, resp. zákona č.369/1990 o obecnom zriadení:
1. petíciu overujú aspoň traja poslanci + starosta, pričom člen petičného výboru
nemôže byť členom komisie pre overenie platnosti petície
2. petícia je platná ak ju podpísalo viac ak 30 % oprávnených voličov čo je v
3. našom prípade 211 voličov
4. komisia skúma či:
- FO – uviedla čitateľne svoje meno priezvisko a adresu trvalého pobytu;(§4 ods 1PZ) v
prípade, že nie komisia neberie do úvahy túto osobu
- úplnosť týchto údajov
- či nedošlo k manipulácii s podpismi
- boli osoby podporujúce petíciu riadne oboznámení s jej obsahom pred jej podpísaním
- či osoby, ktoré organizovali petíciu vyzývali iné osoby aby petíciu podporili spôsobom
neodporujúcim zákonu.
Výsledok vybavenia petície musí byť do 30 pracovných dní oznámený osobe, ktortá bola
určená na zastupovanie v styku s orgánom verejnej správy – t.j. p. Ing.Jolane
Markotánovej.
Na dnešnom zasadnutí by sma teda mali musíme schváliť komisiu na overenie petície.
Potom sa starosta opýtal poslancov , kto má záujem byť členom tejto komisie. Keďže sa
prihlásili všetci prítomní poslanci, oznámil , že komisia môže byť aj 7 členná: 6 poslancov +
starosta obce. Poslanci s jeho návrhom súhlasili.
Starosta obce Ing.Branislav Nociar dal hlasovať za zloženie komisie pre overenie platnosti
petície za vyhlásenie miestneho referenda proti výstavbe bioplynovej stanice v obci
Hrnčiarske Zalužany.
Hlasovanie :
Za : 6
Proti : 0
Zdržali sa : 0
Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo komisiu na overenie platnosti petície za
vyhlásenie miestneho referenda proti výstavbe bioplynovej stanice v obci Hrnčiarske
Zalužany v nasledovnom zložení :
1. Ing.Branislav Nociar – starosta obce
2. Miroslav Šatara – poslanec OZ
3. Katarína Peržeľová – poslankyňa OZ
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4. Rastislav Bolha – poslanec OZ
5. Pavol Križo – poslanec OZ
6. Vladimír Ďalog – poslanec OZ
7. Peter Szőke – poslanec OZ
Zároveň navrhol za predsedu komisie a zároveň osobu určenú ku komunikácii s petičným
výborom p. Miroslava Šataru.
Hlasovanie :
Za : 6
Proti : 0
Zdržali sa : 0
Po schválení komisie sa dostavil na zasadnutie OZ aj Ing.Ján Adam poslanec OZ, ospravedlnil
sa za oneskorený príchod. Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva mu bola údajne
doručená len pred pol hodinou.
Starosta obce oboznámil Ing.J.Adama s doterajším priebehom zasadnutia OZ a informoval ho
o tom, že nakoľko on je členom petičného výboru nemohol by byť čelnom komisie pre
overenie petície.
Ing.Ján Adam túto jeho informáciu akceptoval.

Ad 6/ Diskusia

V tomto bode starosta obce vyzval prítomných ak majú nejaké otázky a pripomienky, aby sa
vyjadrili:
Ako prvá sa o slovo prihlásila pani Katarína Peržeľová poslankyňa OZ, chcela vyjadriť
nespokojnosť s tým ako sa zachoval poslanec OZ Ing. Ján Adam. „Spoločne zasadáme
a rokujeme na zasadnutiach obecného zastupiteľstva, prejednávame aj výstavbu bioelektrárne
a pán Ing.Ján Adam ani nepovie, že je členom petičného výboru a organizuje petíciu proti
výstavbe bioelektrárne. To sa mi zdá nekorektné voči poslancom OZ !“
Na to pán Ing.Ján Adam sa ohradil, že on na zasadnutiach OZ pri prerokúvaní výstavby
bioelektrárne vyjadroval svoj nesúhlas s výstavbou bioelektrárne a poukazoval na negatíva
bioelektrárne.
––––––––––
Pán Ivan Pilčík mal otázku na starostu obce - ak v petícii sú uvedené zavádzajúce údaje, aj
tak má platnosť takáto petícia.
Na to mu odpovedal starosta obce, že budeme komunikovať s právnikom a uvidíme ako sa
vyjadrí k platnosti petície.
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––––––––––
Potom sa o slovo prihlásila pani Ing. Jolana Markotánová.
Starosta obce sa opýtal poslancov OZ či súhlasia s tým, aby predniesla svoje pripomienky.
Poslanci OZ súhlasili.
Potom pani Ing.Jolana Markotánová, členka petičného výboru, ako osoba určená pre styk
s orgánom verejnej správy, požiadala komisiu pre overenie petície, aby jej výsledok
vybavenia platnosti petície - teda všetky nedostatky, ktoré zistí oznámila písomne.
Na to jej starosta obce odpovedal, že samozrejme, všetko dostane písomne v zmysle platných
predpisov.
––––––––––
Potom mala pani Ing.Jolana Markotánová ešte jednu otázku na starostu obce, že dodnes sa
nedozvedela aký je výsledok z vyšetrovania podania trestného oznámenia na bývalého
starostu obce Ing.Milan Markotána.
Na to jej starosta obce Ing.Branislav Nociar odpovedal, že o tejto veci na zasadnutiach
priebežne informoval. V septembri 2012 bude prvé súdne pojednávanie, na ktoré pôjde ako
svedok aj súčasný starosta.
–––––––––––
Potom pán Ivan Markotán, mal otázku na člena petičného výboru pána Ing.Jána Adama, že
či s petíciou chodili len členovia petičného výboru a či boli občania, ktorí petíciu podpisovali
riadne oboznámení s obsahom petície. Jeho syn podpísal petíciu ani nevedel, čo podpisuje –
nebol riadne poučený. A podpisy do petície zbierali aj občania, ktorí nie sú členmi petičného
výboru.
Na to mu odpovedal Ing.Ján Adam – člen petičného výboru, že pri zbere podpisov všetkých
riadne poučili a podpisy zbierali členovia petičného výboru. Pokiaľ majú nejaké výhrady,
komisia pre overenie platnosti nech sa zaoberá preverením platnosti a nech sa k tomu
písomne vyjadrí .
––––––––––––
Potom starosta obce ukončil diskusiu.

Ad 7/ Návrh a schválenie uznesenia z rokovania OZ
V tomto bode Ing. Agáta Krajlíková zapisovateľka prečítala návrh na uznesenie. Poslanci
toto uznesenie jednohlasne schválili bez pripomienok. Uznesenie tvorí prílohu tejto
zápisnice.

Ad 8/ Záver
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Po vyčerpaní všetkých bodov programu predsedajúci poďakoval všetkým za účasť.
Obecné zastupiteľstvo vyhlásil v zmysle zákona za ukončené.
Zapísala : Ing. Agáta Krajlíková
Overovatelia :
Rastislav Bolha
Katarína Peržeľová

Ing.Branislav Nociar
starosta obce
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Obec Hrnčiarske Zalužany

Uznesenie č. 04/ 2012
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hrnčiarskych Zalužanoch, ktoré sa konalo
dňa 27.08.2012 o 18.00 hodine v zasadačke Obecného úradu v Hrnčiarskych Zalužanoch

Obecné zastupiteľstvo :
A/ Schvaľuje :
1. Komisiu na overenie platnosti petície za vyhlásenie miestneho referenda proti výstavbe
bioplynovej stanice v obci Hrnčiarske Zalužany v nasledovnom zložení :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ing.Branislav Nociar – starosta obce
Miroslav Šatara – poslanec OZ Katarína Peržeľová – poslankyňa OZ
Rastislav Bolha – poslanec OZ
Pavol Križo – poslanec OZ
Vladimír Ďalog – poslanec OZ
Peter Szőke – poslanec OZ

B/ Volí :
1. Za predsedu Komisie na overenie platnosti petície za vyhlásenie miestneho referenda proti
výstavbe bioplynovej stanice v obci Hrnčiarske Zalužany pána Miroslava Šataru.

Ing.Branislav Nociar
starosta obce
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