
Združenie obcí Holeška 
na triedenie a nakladanie s odpadmi  

Borovce 168, 922 09 Borovce 

 

 
Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia Združenia obcí Holeška na 

triedenie a nakladanie s odpadmi, 

konaného dňa 15.04.2019, v Krakovanoch 
 

 

Prítomní členovia 

- viď prezenčná listina zo zasadnutia valného zhromaždenia.  

 

Program zasadnutia: 

 

1. Otvorenie 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Voľba členov predstavenstva, predsedu, podpredsedu združenia a tajomníka 

predstavenstva 

4. Schválenie kúpy a kúpnej ceny nehnuteľnosti 

5. Info o podaných projektoch 

6. Diskusia 

7. Záver 

 

bod č. 1: Otvorenie 

 

Zasadnutie otvoril dosluhujúci predseda predstavenstva združenia obcí Holeška na 

triedenie a nakladanie s odpadom starosta obce Borovce Ivan Šiška a požiadal prítomných 

o schválenie programu zasadnutia. 

 

bod č. 2: Schválenie programu, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

  

           Ivan Šiška oboznámil zúčastnených členov s navrhnutým programom rokovania 

zasadnutia valného zhromaždenia v predloženom znení, členovia valného zhromaždenia 

program bez výhrad schválili. 

 

1. Otvorenie 

2. Schválenie programu, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.  

3. Voľba členov predstavenstva ZO 

Predstavenstvo: voľba predsedu a podpredsedu 

4. Schválenie kúpy a kúpnej ceny nehnuteľnosti 

5. Info o podaných projektoch 

6. Diskusia  

7. Záver 

 

U z n e s e n i e   č.  01/2019 

valné zhromaždenie Združenia obcí Holeška na triedenie a nakladanie s odpadmi 

s ch v a ľ u j e 

program zasadnutia, podľa predloženého návrhu. 



Hlasovanie: 

Počet prítomných členov: 14 

Poč. prítom. čl. pri hlasovaní 14 

za: 14 

proti: 0 

zdržal sa: 0 

 

 

       Za zapisovateľa zápisnice bola určená Mgr. Klaudia Gulánová, za overovateľov zápisnice 

boli navrhnutí  Mário Beblavý a Kamil Mikuš. 

 

 

U z n e s e n i e   č.  02/2019 

valné zhromaždenie Združenia obcí Holeška na triedenie a nakladanie s odpadmi 

s ch v a ľ u j e 

za overovateľov zápisnice  Mário Beblavého, starostu obce Dolný Lopašov a Kamila Mikuša, 

starostu obce Nižná.  

 

 

Hlasovanie: 

Počet prítomných členov: 14 

Poč. prítom. čl. pri hlasovaní 14 

za: 14 

proti: 0 

zdržal sa: 0 

 

bod č. 3: Voľba predsedu, podpredsedu a tajomníka predstavenstva 

 

 Lukáš Pavlech oboznámil členov s aktuálnym zložením orgánov združenia a s potrebou 

zvolenia predstavenstva Združenia obcí Holeška na triedenie a nakladanie s odpadmi. Uviedol 

informáciu, že spravidla sú členmi predstavenstva zakladajúce obce.  

 

 Po krátkej diskusii boli navrhnutí nasledovní členovia predstavenstva: Ivan Šiška, Mgr. 

František Klinovský, Mgr. Juraj Vallo, Kamil Mikuš, Mgr. Gilbert Liška, Mário Beblavý, Ing. 

Ján Horváth, Štefan Lánayi a Štefan Madunický.  

 

 Následne sa pristúpilo k hlasovaniu o všetkých spoločne 

 

U z n e s e n i e   č.  03/2019 

valné zhromaždenie Združenia obcí Holeška na triedenie a nakladanie s odpadmi 

s ch v a ľ u j e 

členov predstavenstva: Ivan Šiška, Mgr. František Klinovský, Mgr. Juraj Valo, Kamil Mikuš, 

Mgr. Gilbert Liška, Mário Beblavý, Ing. Ján Horváth, Štefan Lányi a Štefan Madunický 

 

Hlasovanie: 

Počet prítomných členov: 14 

Poč. prítom. čl. pri hlasovaní 14 

za: 14 

proti: 0 

zdržal sa: 0 



Valné zhromaždenie bolo následne prerušené, aby sa mohlo uskutočniť zasadnutie 

predstavenstva a zvolené orgány združenia. 

 

bod č. 4: Schválenie kúpy a kúpnej ceny nehnuteľnosti 

 

Po krátkej prestávke oboznámil predseda predstavenstva návrh na kúpu stavby poľného 

hnojiska Krakovany, s cenou a návrhom kúpnej zmluvy. Prítomní členovia následne zámer 

kúpy a kúpnu cenu schválili. 

 

U z n e s e n i e   č.  04/2019 

valné zhromaždenie Združenia obcí Holeška na triedenie a nakladanie s odpadmi 

s ch v a ľ u j e 

kúpu nehnuteľností: 

stavieb, zapísaných v katastri nehnuteľností Okresným úradom Piešťany, katastrálnym 

odborom (ďalej len ,,príslušní úrad") na LV i. 1999 pre okres Piešťany, obec Krakovany, 

katastrálne územie Krakovany 

 

a) druh stavby 2 - Poľnohospodárska budova, popis stavby poľné hnojisko, postavené na 

pozemkoch - parcely registra ,,C", parcelné č. 731/3,731/12 a731/13 a 

 

b) druh stavby 2 - Poľnohospodárska budova, popis stavby žumpa, postavená na pozemkoch 

- parcely registra ,,C", parcelné č. 731/4 a 731/14, 

(pre uvedené stavby ďalej len „Stavby" alebo „Predmet prevodu“) právny vzťah k pozemkom, 

na ktorých sú postavené stavby, je evidovaný príslušným úradom na LV č. 1996 a vlastníkom 

daných pozemkov nie je predávajúci, 

 

za celkovú cenu 84000,- € (slovom: osemdesiatštyritisíc eur) 

 

Hlasovanie: 

Počet prítomných členov: 14 

Poč. prítom. čl. pri hlasovaní 14 

za: 14 

proti: 0 

zdržal sa: 0 

 

bod č. 5: Info o podaných projektoch  

 

Predseda predstavenstva oboznámil prítomných členov so Žiadosťou o NFP v rámci výzvy 

zameranej na triedený zber komunálneho odpadu, mechanicko-biologickú úpravu zmesového 

komunálneho odpadu a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov v ostatných 

regiónoch. 

 

Ďalej sa pokračovalo v informovaní o projekte podanom na Envirofonde, týkajúcom sa 

predchádzaniu vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov a zhodnocovanie 

biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov.  

Bola preberaná otázka financovania, v tejto súvislosti Ing. Peter Radošinský vypracoval 

finančnú analýzu k spomínanému projektu, ktorú predstavil prítomným. 

 

 

 



bod č. 6: Diskusia 

 

Do diskusie sa so svojimi príspevkami prihlásili viacerí členovia najmä v súvislosti 

s problémami pri triedení odpadu. 

 

Lukáš Pavlech informoval prítomných o pracovnej ceste do Rakúsku, ktorá by mala byť 

zameraná na problematiku odpadového hospodárstva a mala by sa uskutočniť v mesiaci jún, 

prostredníctvom TTSK. 

 

 

bod č. 7: Záver 

 

 Po prerokovaní všetkých bodov programu predseda predstavenstva Ivan Šiška 

poďakoval všetkým prítomným za účasť na valnom zhromaždení a toto následne ukončil. 

                                                                                                         

V Krakovanoch, dňa 15.04.2019             

 

 

__________________________ 
Ivan Šiška 

predseda predstavenstva 

Zapisovateľ: 

 

Mgr. Klaudia Gulánová  .............................................................................. 

 

Overovatelia: 

 

Mário Beblavý ................................................................................    

        

              Kamil Mikuš  ................................................................................  


