
O B E C  B E R N O L Á K O V O 
OBECNÝ ÚRAD, Hlavná 111, 900 27 BERNOLÁKOVO 

 
 

 
 

ZÁPISNICA 12.12.2022 
 
Komisia živitného prostredia a odpadového hospodárstva (KZPaOH) 
 
Rokovanie komisie 09.12.2022 o 17:00 v zasadačke Obecného úradu 
Prítomní členovia a hostia menovite podľa prezenčnej listiny: 
Ing. Martina Brunel, Marek Jakubovič, Ing. Michal Peleš 
Hostia: Ing. Rastislav Požár 

 
Ospravedlnení z rokovania:, nikto 
 
Prítomných členov s právom hlasovať: 3 z 3 
Minimálne kvórum na schválenie uznesenia: 2 
 
 
 
KZPaOH - 1. zasadnutie program podľa pozvánky: 
 
1, Schválenie programu 
2, VZN o odpadoch a poplatkoch za odpady /podľa predloženého dokumentu obcou/ 
3, Úprava rozpočtu 
4, Rôzne 
  
 
 
K bodu 2. 
 
Komisia po prerokovaní odporúča doplniť alebo stiahnuť z rokovania body Návrh VZN o poplatkoch za 
komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Bernolákovo a aj Návrh VZN o nakladaní 
s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Bernolákovo. 
K predloženému materálu prebehla diskusia. Materiál nespĺňa náležitoti podľa Rokovacieho poriadku 
obce Bernolákovo čl.12 ods. 5, 6 a 7. Úplne absentuje dôvodová správa a dopady na rozpočet a výška 
poplatku za drobný stavebný odpad, podľa zmluvy 135/2021 a prílohy 1, kde su uvedené platné 
zmluvné ceny. 
 
Prijate všeobecným konsenzom 
 
K bodu 3.  
 
K úprave rozpočtu 4 a 5 a VZN o miestnych daniach prebehla diskusia. Bez hlasovania  
 
 
 
K bodu 4 - rôzne.  



 - 2 - 

- Bol predložený návrh aby obec uviedla do zákonného a udržatelného stavu premiestnenie prefa 
garáži z areálu obecného úradu na Hlavnej 111. Garáže súpisné čísla 2657, 2656 a 2655 boli 
umiestnené na pozemkoch 2747/72, 73, 74. Ich premiestnenie prebehlo, bez patričných konaní 
v rámci pravneho poriadku SR a tak isto ich umiestnenie na nové pozície. Garáž umiestnená 
v areály ZŠ predstavuje nebezpečnú prekážku a je potrebné aby ju obec premiestnila na 
vhodnejšie miesto a jej osadenie ošetrila legalizáciou jej odstránenia a aj nového osadenia. 

- Ing. Požár predniesol návrh aby sa komisia a obec zaoberala myšlienkou likvidacie TKO 
vybudovaním mini spaľovne na energetické zhodnotenie odpadu. Na tému prebehla diskusia 
a komisia a bude témou ďalej zaoberať 

 
 
Rokovanie bolo ukončené o 19:00 
 
Zapisovateľ:  Ing. Michal Peleš, v. r. 
 
Predseda:  Ing. Michal Peleš v. r. 
 
Overovateľ:  Ing. Martina Brunel v. r. 
   


