
                                                ZÁPISNICA 
z mimoriadneho zasadnutia  Obecného zastupiteľstva 

                     v Podhoranoch, konaného dňa 11.02.2021                 

                                    

Prítomní:  podľa prezenčnej listiny 

 

Program zasadnutia: 

 

 1- Otvorenie zasadnutia, voľba návrhovej komisie, určenie zapisovateľa   

a overovateľov, schválenie programu   

2 -  Prejednanie systému nakladania s kuchynským biologicky rozložiteľným odpadom   

(BRO), tuhým komunálnym odpadom (TKO)  

 3 -  Interpelácie poslancov  

 4 -  uznesenie 

 5 - Záver 

 

K bodu 1  

Otvorenie zasadnutia, voľba návrhovej komisie a zapisovateľa, schválenie 

programu 

Otvorenie zastupiteľstva vykonala starostka obce Mgr. Magdaléna Bogyová. Privítala 

prítomných a konštatovala, že sú prítomní všetci poslanci obecného zastupiteľstva 

a tým OZ  je  schopné právoplatne sa uznášať a rozhodovať. Za overovateľov zápisnice 

boli navrhnutí Daniel Bihány a Marian Ragas. Za  členov návrhovej komisie boli 

navrhnutí Pavel Kováč a Vladimír Patrovič.  Zápisnicu vyhotoví starostka obce. 

Starostka obce dala hlasovať o schválení zapisovateľa, overovateľov zápisnice a  

členov návrhovej komisie. 

 

Hlasovanie:      

ZA: 7                      PROTI: 0                   ZDRŽAL SA: 0           NEPRÍTOMNÍ: 0 

 

Starostka obce dala hlasovať o schválení programu rokovania obecného zastupiteľstva    

 

Hlasovanie:      

ZA: 7                      PROTI: 0                 ZDRŽAL SA: 0           NEPRÍTOMNÍ: 0 

 

K bodu 2 

 
 

Starostka obce objasnila, že mimoriadne zasadnutie obecného zastupiteľstva  bolo 

zvolané na základe záverov zo zasadnutia Valného zhromaždenia Ponitrianskeho 

združenia pre separovaný zber, z ktorého vyšla  požiadavka na  prejednanie spôsobu 

nakladania s kuchynským BRO v každej z členských obcí  združenia a súčasne zaujatie 

postoja ku zvážaniu TKO. Zákon č. 79/2015 Z.z. – Zákon o odpadoch a zmene a 

doplnení niektorých zákonov v paragrafe §81 ukladá obci zaviesť systém triedenia 

kuchynského biologického odpadu. Podľa novely citov. zákona platnej od 01.01.2021 

má obec  povinnosť zabezpečiť likvidáciu kuchynského a reštauračného odpadu. Do 

30.06. 2021 plynie prechodné  obdobie, počas ktorého je potrebné vo veci rozhodnúť.  

Starostka obce  uviedla možnosti, ktoré má momentálne naša obec : 



1. Likvidácia kuchynského odpadu prostredníctvom umiestnenia spoločných 

kontajnerov na verejných priestranstvách slúžiacich pre viacej domácností  

- V tomto prípade bola zhoda poslancov OZ, že problémom najmä 

počas  letných mesiacov môže byť zápach a zvýšený výskyt hlodavcov, 

mačiek  v okolí zberných nádob 

2. Ďalší spôsob je likvidácia kuchynského BRO  prostredníctvom kompostérov, 

ktorý by zakúpila obec do každej nehnuteľnosti v obci. Cena kompostéra podľa 

prieskumu cien na trhu je 35-40€ /ks. V našom prípade sa jedná o 400 

domácností.  

- Z diskusie k tejto alternatíve likvidácie odpadu vyplynulo, že jedná sa 

o značný finančný náklad, ktorý by sa následne premietol v poplatku za 

odpady. Súčasne je otázne, najmä pri nehnuteľnostiach s nižšou výmerou 

a bez možnosti následného uloženia kompostu v rámci pozemku – čo s takto 

vzniknutým kompostom.   

3.  Ukladanie kuchynského BRO do biokontajnerov (hnedých nádob) so zvýšenou 

frekvenciou ich vývozu:  v letných mesiacoch týždenne a v zimných mesiacoch 

s frekvenciou dvojtýždennou.  

- Údaje z ekonomiky obce za rok 2020  - vyvezených bolo 4909 nádob za 

obdobie 9 mesiacov v dvojtýždňových intervaloch (marec-november) . 

Suma celkom za vývoz predstavuje 4689,11€ + likvidácia na skládke 

2654,71 €. Z uvedeného vyplýva, že cena za výsyp a následne likvidáciu 

bioodpadu predstavuje 1,495€/nádoba.     

- Pristúpením k tejto alternatíve dôjde síce k navýšeniu vývozov bioodpadu, 

avšak s predpokladom zníženia objemu tuhého komunálneho odpadu,  nakoľko 

stále veľké množstvo odpadu , ktoré sa dá zhodnotiť kompostovaním, končí 

v komunálnom odpade.    

Po zhodnotení možností a diskusii k prejednávanému bodu rokovania sa poslanci OZ 

jednotne priklonili k riešeniu v bode 3, o ktorom prebehlo hlasovanie nasledovne: 

 

Hlasovanie:      

ZA: 7                      PROTI: 0                   ZDRŽAL SA: 0           NEPRÍTOMNÍ: 0 

 

Súčasne bol vyjadrený jednohlasný súhlas so zavedením systému váženia tuhého 

komunálneho odpadu.   

 

 K bodu 3 

Interpelácie poslancov 

P. Kováč sa informoval na možnosť zabezpečiť pre dôchodcov respirátory.  

Starostka obce-  prichádza nám veľa emailových ponúk na poskytnutie rôznych 

ochranných pomôcok, kde sú ponúkané aj množstevné  zvýhodnenia. 

 

K bodu 4 

Uznesenie 

 

Člen návrhovej komisie prečítal  uznesenia obecného zastupiteľstva, o ktorých sa 

v priebehu rokovania rozhodovalo.  

 

 



 

 

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo:  

• Určenie zapisovateľa,  overovateľov zápisnice, návrhovej komisie  

• Program rokovania obecného zastupiteľstva 

• Spôsob  nakladania s BRO- kuchynský odpad,TKO  

 

Obecné zastupiteľstvo schválilo: 

• Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, návrhovej komisie  

• Program rokovania obecného zastupiteľstva 

• Spôsob likvidácie kuchynského BRO- s využitím bio kontajnerov   

 

 

K bodu 5 

 

Starostka  obce poďakovala poslancom za účasť na zasadnutí obecného zastupiteľstva 

a vyhlásila rokovanie za ukončené.  

 

Overovatelia:    Marian Ragas                       ................................... 

           

                         Daniel Bihány             ................................... 

                        

Zapisovateľka:  Mgr.Bogyová                 …............................... 

 

 

 

 

                                                                                   .............................................. 

                                                                  Mgr. Magdaléna Bogyová 

                                                                   starostka obce Podhorany 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                           Uznesenia 
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Podhoranoch konaného dňa 11.02.2021 

 

Návrhová komisia konštatuje, že počet prítomných poslancov tvorí 

nadpolovičnú väčšinu. Obecné zastupiteľstvo v zmysle § 12 ods. 2 zákona 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení je uznášania schopné. 

 

Obecné zastupiteľstvo v Podhoranoch na svojom zasadnutí  prijalo nasledovné 

uznesenia: 

 

                                                   Uznesenie č. 1/1/2021 

 

Obecné zastupiteľstvo v Podhoranoch 

A. prerokovalo 

- určenie overovateľov zápisnice, návrhovej komisie, zapisovateľa 

B. schválilo   

- overovateľov zápisnice Mariana Ragasa a Daniela Bihánya, návrhovú komisiu 

Vladimíra Patroviča  a Pavla Kováča, zapisovateľku Mgr. Magdaléna Bogyovú. 

 

 

      ............................................... 

                                                                   Mgr. Magdaléna Bogyová 

                                                                           Starostka obce 

 

                                                   Uznesenie č. 2/1/2021 

 

Obecné zastupiteľstvo v Podhoranoch 

A. prerokovalo 

- navrhnutý program rokovania zasadnutia 

B. schválilo  

- program rokovania zasadnutia 

                                                             ….................................................. 

                                                                   Mgr. Magdaléna Bogyová 

                                                                           Starostka obce 

 

                                            U z n e s e n i e  č. 3/1/2021 

 

Obecné zastupiteľstvo v Podhoranoch 

A. prerokovalo 

• Možnosti obce a spôsob  nakladania s kuchynským BRO v súlade s novelou 

zákona o odpadoch platnou od 01.01.2021 

  

B. schválilo  

• Spôsob likvidácie kuchynského BRO- s využitím bio kontajnerov  

a navýšením intenzity zvozu 

                                           

                         Mgr. Magdaléna Bogyová 

                                                                        Starostka obce 


