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Návrh na

UZNESENIE
zo XVII. riadneho zasadnutia
Mestského zastupiteľstva v Prešove

dňa: 28.3.2012

číslo: .../2012

k informatívnej správe o súčasnom zložení orgánov združenia Lapanč a návrh nových
zástupcov za mesto Prešov
________________________________________________________________________
Mestské zastupiteľstvo v Prešove

a) berie na vedomie
informatívnu správu o súčasnom zložení orgánov združenia Lapanč a návrh nových zástupcov
za mesto Prešov
b) odvoláva
členov predstavenstva Združenia Lapanč
a
členov dozornej rady Združenia Lapanč
c) schvaľuje
za členov predstavenstva združenia Lapanč
1. ...................................
2. ...................................
3. ..................................
za členov dozornej rady združenia Lapanč
1. ...................................
2. ...................................
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Miroslava Hrabčáka
Ing. Mikuláša Bodnára
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Dôvodová správa

Informatívna správa je spracovaná na základe potreby sfunkčnenia činnosti združenia
Lapanč. Vzhľadom na výsledky volieb do Mestského zastupiteľstva v Prešove je potrebné za
mesto Prešov navrhnúť a zvoliť zástupcov mesta do predstavenstva a dozornej rady združenia
Lapanč.
Správa bola predložená na rokovanie Mestskej rady v Prešove v januári 2012, ktorá ju
vrátila s požiadavkou na dopracovanie. Materiál bol doplnený o informácie o úlohách
združenia, doposiaľ vynaložených finančných nákladoch mesta Prešov na fungovanie
združenia, ako aj o možné alternatívy činnosti združenia do budúcna.
Správa bola tiež doplnená o stanovy združenia a záznam z posledného zasadnutia Valného
zhromaždenia združenia. V tomto zázname je v časti Rôzne - Diskusia uvedené odporúčanie
cit. „po spracovaní Koncepcie odpadového hospodárstva v meste Prešov zvolať nové Valné
zhromaždenie za účasti kompetentných orgánov mesta Prešova a Veľkého Šariša vrátane
predstavenstva a dozornej rady Združenia Lapanč a Technických služieb mesta Prešov a
rozhodnúť o ďalšom pôsobení Zduženia Lapanč.“ Mesto Prešov však má spracovanú a
uznesením MsZ v Prešove č. 358/2009 (príloha č. 1) schválenú takúto koncepciu na roky
2009 – 2015. V tejto koncepcii sa okrem iného hovorí aj o vybudovaní recyklačného centra Projekt združenia Lapanč (príloha č. 2).
Pri dopracovávaní tohto materiálu bolo oslovené aj mesto Veľký Šariš, pričom priamo
primátor mesta Ing. Mikuláš Drab potvrdil, že stanovisko mesta vo vzťahu k ďalšiemu
fungovaniu združenia Lapanč je rovnaké ako v roku 2010 (príloha č. 3).
Ďalej boli doplnené informácie o stave projektu pozemkových úprav v katastrálnom
území mesta Veľký Šariš, súčasťou ktorého je vyčlenenie pozemku na prístupovú
komunikáciu k riešeným pozemkom, ktorá by mohla tvoriť časť prístupovej komunikácie
k recyklačnému dvoru Lapanč (príloha č. 4) a o stanovisko technických služieb mesta Prešov,
a.s.
V mesiaci marec 2012 bola táto informatívna správa predložená na 4. riadnom zasadnutí
Komisie MsZ v Prešove pre územný plán, výstavbu, dopravu a životné prostredie ako aj na
3. riadne zasadnutie Mestskej rady v Prešove dňa 14.3.2012, ktorá k tejto správe neprijala
žiadne uznesenie, avšak v diskusii si vyžiadala doplnenie materiálu o aktuálne stanovisko
Technických služieb mesta Prešov, a.s.
TSmP, a.s. boli obratom (t.j. hneď 14.3.2012) požiadané o spracovanie stanoviska, ktoré
spracovateľovi materiálu doručia až 22.3.2012. Pretože distribúcia materiálov na rokovanie
MsZ je dňa 21.3.2012, bude toto stanovisko rozoslané v elektronickej forme dodatočne,
v tlačenej forme bude predložené priamo na zasadnutí mestského zastupiteľstva
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Informatívna správa o súčasnom zložení orgánov združenia
Lapanč a návrh nových zástupcov za mesto Prešov

Gestor: Oddelenie dopravy, energetiky a životného prostredia
Vedúci gestora
Vyšší vedúci gestora
Meno a priezvisko: Ing. Adriana Compeľová
Meno a priezvisko: Ing. Marián Harčarík
Funkcia/pracovné zaradenie:
Funkcia/pracovné zaradenie:
vedúca oddelenia
riaditeľ sekcie
Podpis:
Podpis:
Dátum: 19.3.2012

Dátum:19.3.2012

Vypracoval
Meno a priezvisko:
Ing. Adriana Compeľová
MVDr. Tibor Bindas

Posúdil
Meno a priezvisko:
Ing. Marián Harčarík

Funkcia/pracovné zaradenie:
vedúca oddelenia
odborný referent

Funkcia/pracovné zaradenie:
riaditeľsekcie

Podpis:

Podpis:

Dátum: 19.3.2012

Dátum: 19.3.2012
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Združenie právnických osôb Lapanč založili mestá Prešov a Veľký Šariš dňa
26.7.2004 za účelom riešenia problematiky nakladania s komunálnym odpadom. Úlohou
združenia je pripraviť projekt, ktorý by riešil optimálne umiestnenie recyklačného dvora, kde
by sa uskutočňovala úprava a zhodnocovanie jednotlivých komodít komunálneho odpadu.
Projekt je pripravovaný za účelom získania nenávratných finančných prostriedkov z fondov
EÚ v rámci Operačného programu „Životné prostredie“, v oblasti odpadové hospodárstvo.
Cieľom tohto projektu je realizovať Integrovaný systém odpadového hospodárstva, ktorý
bude v plnom súlade s úlohami, stratégiou a hierarchiou Programu odpadového hospodárstva
Slovenskej republiky, zákonom č. 223/20001 Z. z. o odpadoch v platnom zmení, ako aj
príslušnými smernicami EÚ v oblasti odpadov. Výstupom projektu má byť separačný dvor
s úlohou v čo najväčšej miere vyseparovať druhotne využiteľný odpad a zhodnotiť biologicky
rozložiteľný odpad (v prvej etape odpad z trávnatých plôch a zelene a v ďalších rokoch aj
kuchynský odpad z domácností a reštauračných služieb).
Celý prípravný proces je z časového hľadiska náročný z toho dôvodu, že projekt musí
povinne prejsť hodnotiacim procesom v súlade so zákonom NR SR č. 24/2006 Z. z.
o posudzovaní vplyvov na životné prostredie (EIA) v platnom znení. Z hodnotiaceho procesu,
ktorý ešte nie je ukončený, najmä z prerokovania zámeru hodnotenia vplyvov na životné
prostredie, vyplynuli okrem iného dve hlavné úlohy - vyhodnotiť alternatívne umiestnenie
recyklačného dvora ako aj riešiť dopravné napojenie areálu mimo obytné územie Veľkého a
Malého Šariša. Až po ukončení procesu EIA je možné realizovať ďalšie kroky v projektovej
príprave stavby.
Orgány spoločnosti od jej vzniku tvoria zástupcovia oboch miest – poslanci.
Vzhľadom na výsledky volieb do Mestského zastupiteľstva v Prešove je potrebné pre
oživenie činnosti združenia navrhnúť a zvoliť aktuálnych zástupcov mesta Prešov do
predstavenstva a dozornej rady združenia Lapanč. Mesto Veľký Šariš už vymenovalo svojich
nových zástupcov v orgánoch združenia v septembri 2011. Sú nimi:
Ing. Milan Hanudeľ
Mgr. Mária Gáborová
Ing. Jozef Demeter.
Za mesto Prešov sú doterajšími členmi predstavenstva: Miroslav Hrabčák
Ing. Mikuláš Bodnár
Ing. Stanislav Goban.
a členmi dozornej rady: PhDr. Milan Laca
Mgr. Juraj Hurný.
V súčasnej dobe je z menovaných zástupcov mesta Prešov poslancom mestského
zastupiteľstva len PhDr. Milan Laca.
Nových zástupcov za mesto Prešov do orgánov združenia je potrebné schváliť formou
uznesenia mestského zastupiteľstva. Počet zástupcov sa nemení – traja do predstavenstva
a dvaja do dozornej rady.
Po sfunkčnení orgánov združenia je potrebné štatutármi združenia, ktorými sú
primátori mesta Prešov a Veľký Šariš, zvolať valné zhromaždenie a zabezpečiť plnenie úloh
združenia vyplývajúcich z rozhodnutí jeho orgánov, vrátane usporiadania existujúcich
finančných záväzkov. O zmenách členov predstavenstva a dozornej rady je potrebné následne
informovať Obvodný úrad v Prešove.
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Stručný opis činností združenia a návrh alternatív pokračovania
V súčasnosti mesto Prešov zabezpečuje plnenie všetkých ustanovení zákona NR SR
č. 223/2001 o odpadoch v znení neskorších predpisov. Zákonom č. 386/2009 Z. z. o odpadoch
v znení o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorým bol
predchádzajúci zákon novelizovaný, bola odložená povinnosť miest a obcí separovať
biologicky rozložiteľné odpady z domácností na začiatok roka 2013. Avšak do budúcna je
potrebné pripravovať zdokonalený spôsob nakladania s komunálnym odpadom, čo má
zabezpečiť recyklačný dvor, kde by prebiehala separácia a úprava biologického odpadu.
Vzhľadom k finančnej náročnosti projektu je najlepším spôsobom financovania zabezpečenie
finančných prostriedkov z externých zdrojov, napr. cez fondy EÚ. Príprava výstavby
separačného dvora a získanie nenávratných finančných zdrojov z fondov EÚ je hlavným
cieľom činnosti Združenia Lapanč.
Za účelom splnenia plánovaných cieľov združenia Lapanč boli doposiaľ realizované
nasledujúce činnosti:
1. V roku 2004 boli vytvorené orgány združenia - predstavenstvo a dozorná rada. Uznesením
predstavenstva združenia Lapanč boli vedením celej agendy združenia poverené
Technické služby mesta Prešov, a.s., ktoré boli zároveň zadefinované ako budúci
prevádzkovateľ recyklačného dvora.
2. V schválených stanovách bol určený finančný vklad v podiele 65% mesto Prešov a 35%
mesto Veľký Šariš.
3. Ako lokalita na umiestnenie recyklačného dvora bolo určené územie „Lapanč“
v katastrálnom území mesta Veľký Šariš a združením Lapanč bol zakúpený pozemok
s výmerou 38 370 m2, v hodnote 63 683,- €, pričom 65 % ceny tohto pozemku bolo
zaplatené z vkladu mesta Prešov.
4. Pre vybrané územie bol spracovaný geologický prieskum s následným polohopisným,
výškopisným zameraním a priebehom inžinierskych sietí v cene 10 969,- €. Tieto služby
boli uhradené.
5. Ďalej bola spracovaná projektová dokumentácia pre potreby vydania územného
rozhodnutia. Spracovateľom je projekčná firma ISPO, spol. s r.o., so sídlom v Prešove.
Zmluvná cena za spracovanie dokumentácie bola 16 929,-€. Z tejto sumy ešte nie sú
uhradené finančné prostriedky vo výške 2 903,-€, ktoré sú viazané na vydanie územného
rozhodnutia. Projektovú dokumentáciu je však s odstupom času potrebné prehodnotiť,
dopracovať, posúdiť vhodnosť navrhovanej technológie nakladania s komunálnym
odpadom tak, aby návrh bol v súlade s Programom odpadového hospodárstva SR a s
príslušnými smernicami EÚ.
6. V súlade so zákonom č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie (EIA)
v platnom znení a s požiadavkou na čerpanie finančných prostriedkov z fondov EÚ bol
vypracovaný „Zámer posudzovania v rámci zákona o posudzovaní vplyvov na životné
prostredie – EIA“, ktorý spracovala firma E.B.D. Kežmarok. Z celkovej ceny 5 145,-€
bolo doposiaľ uhradených 2 656,-€, k úhrade ostáva ešte 2 489,-€. Zámer bol prerokovaný
na Ministerstve životného prostredia SR.
7. Následne bola objednaná Správa o hodnotení vplyvov na ŽP (EIA), pre ktorú Ministerstvo
životného prostredia SR stanovilo rozsah hodnotenia, obsahujúcej aj pripomienky podané
v rámci prerokovacieho procesu zámeru. Spracovateľom správy je firma E.B.D.
Kežmarok. Práce sú zastavené pre neuhradenie faktúry za dopracovanie zámeru a taktiež
nedoriešenie podmienok uložených ministerstvom, t.j. alternatívneho dopravného
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napojenia a alternatívneho umiestnenia recyklačného dvora. Ak bude dokončená správa
o hodnotení, bude možné ju prerokovať a požiadať o vydanie záverečného stanoviska.
Cena za spracovanie environmentálnej dokumentácie, t.j. Správy o hodnotení je 4 315,-€.
Táto suma zatiaľ nebola uhradená a správa o hodnotení nebola dodaná.
Činnosť združenia Lapanč bola v poslednom období minimálna, pretože v rámci
schvaľovania rozpočtu miest na jednotlivé roky neboli pre zduženie schválené žiadne, resp.
len minimálne finančné prostriedky. Takto nebolo možné zabezpečiť spracovanie potrebnej
dokumentácie pre účely posúdenia vplyvu na životné prostredie (EIA), dopracovanie
dokumentácie pre vydanie územného rozhodnutia a spracovanie dokumentácie pre vydanie
stavebného povolenia. Ďalším obmedzením sú problémy s riešením dopravného napojenia
recyklačného dvora na sieť pozemných komunikácií. Vedenie dopravného napojenia cez
územie mesta Veľký Šariš a obce Malý Šariš narazilo na odpor dotknutých obyvateľov,
rovnako ako riešenie napojenia územím mesta Prešov cez Tehelnú ulicu (lokalita Sídliska III).
Riešením by bolo vybudovanie samostatnej prístupovej komunikácie mimo obytné územie
uvedených obcí a miest. Išlo by o obojsmernú dvojpruhovú komunikáciu kategórie MOK
7/40, vedenú nezastavaným katastrálnym územím Veľkého Šariša, od napojenia na cestu I/68
pri čerpacej stanici Slovnaft pod Dúbravou (resp. od prístupovej komunikácie k severnému
portálu tunela Bikoš, ktorý je súčasťou stavby rýchlostnej komunikácie R4 - Severný obchvat
mesta Prešov) po plánovaný recyklačný dvor Lapanč v dĺžke cca 2,0 km, vrátane priecestia
železničnej trati Prešov – Plaveč a rieky Torysa. Orientačné náklady pre vybudovanie takejto
komunikácie sú cca 2,16 mil. € (65 mil. Sk) bez nákladov na majetkové usporiadanie
pozemkov potrebných pre výstavbu tejto komunikácie. Tieto financie nie je možné čerpať
z fondov EÚ a museli by byť hradené z vlastných zdrojov miest. V takomto prípade by však
projekt separačného dvora Lapanč bol ekonomicky nenávratný a teda nerealizovateľný.
Riešením uvedeného problému je výstavba prístupovej komunikácie z iných zdrojov
ako z rozpočtu oboch dotknutých miest a projektu separačného dvora. Jej prvý úsek od
napojenia na cestu I/18 po severný portál tunela Bikoš je súčasťou stavby rýchlostnej
komunikácie R4 - Severný obchvat mesta Prešov s plánovaným začatím výstavby v roku
2014. Po plánovaný recyklačný dvor Lapanč tak zostáva vybudovať účelovú komunikáciu
v dĺžke cca 2,0 km. Časť tohto dvojkilometrového úseku komunikácie v dĺžke cca 1,5 km
(v prílohe č. 4 ozn. „A“)je súčasťou projektu pozemkových úprav v k. ú. Veľký Šariš, ktorý
zabezpečuje Obvodný pozemkový úrad v Prešove a ktorý bude v priebehu 1 – 2 mesiacov
ukončený vydaním rozhodnutia o usporiadaní pozemkov v k. ú. Veľký Šariš. Ďalšia časť,
v dĺžke cca 150 m (v prílohe č. 4 ozn. „B“), je súčasťou prístupovej komunikácie k severnému
portálu tunela Bikoš.
Realizácia recyklačného dvora Lapanč je ekonomicky prijateľnou v prípade
uskutočnenia výstavby obidvoch uvedených častí prístupovej komunikácie, patriacich do
uvedených projektov, a teda v rámci činnosti združenia bude nevyhnutné realizovať len
zostávajúcu časť komunikácie v dĺžke cca 350 m ((s odhadovanými nákladmi na realizáciu
350 tis. €, z toho projekčné práce vo výške cca 20 tis. €, (v prílohe č. 4 ozn. „C“)).
Odhadované investičné náklady na výstavbu recyklačného dvora Lapanč podľa
pôvodnej spracovanej dokumentácie pre územné rozhodnutie sú 2,058 mil. €. Tieto náklady
bude nevyhnutné aktualizovať.
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Prehľad finančných prostriedkov z rozpočtu mesta Prešov doposiaľ vynaložených na prípravu
projektu recyklačného dvora Lapanč.
Položka

Vklad pri založení združenia Lapanč
Rok 2009 – Zmluva o spolupráci Lapanč
Rok 2011 – Združenie Lapanč – 65% podiel mesta
Rok 2011 – Zmluva o spolupráci Lapanč
Rok 2011 – Zmluva o spolupráci Lapanč
Spolu

Suma

78 802,36.-€
1 925,25.-€
16 000,00.-€
1 925,25.-€
16,59.-€
98 669,45.-€

Návrh alternatív na ďalšie smerovanie združenie Lapanč
Činnosti združenia Lapanč je možné v budúcom období smerovať v dvoch
alternatívach, obidve však vyžadujú aktualizáciu a schválenie nových členov do orgánov
združenia.
Alternatíva A - zachovanie združenia Lapanč a pokračovanie v činnosti.
Pri zachovaní združenia je potrebné, aby jeho činnosť bola aktívna, pokračovala
v prípravných prácach na realizáciu a zabezpečila výstavbu recyklačného dvora. V súčasnosti
je potrebné uskutočniť nasledujúce úlohy:
1. Zabezpečiť dopracovanie Správy o hodnotení a požiadať o vydanie záverečného
stanoviska v rámci posudzovania vplyvu zámeru na životné prostredie EIA.
Pri rokovacom procese posudzovania zámeru projektu v rámci zákona o posudzovaní
vplyvov na životné prostredie – EIA uložilo Ministerstvo životného prostredia SR
podmienku vypracovať alternatívny návrh - projekt umiestnenia recyklačného dvora
a porovnať ho s navrhovaným umiestnením v lokalite Lapanč. Združenie Lapanč túto
podmienku zatiaľ nesplnilo.
Pre mesto Prešov je v zmysle aktuálneho územného plánu mesta alternatívnym
riešením umiestnenie recyklačného dvora v južnej časti územia mesta (priemyselná
lokalita Lominová – Záborské v k. ú. Záborské) alebo vo východnej priemyselnej zóne
Grófske v k. ú Prešov.
2. Po vydaní záverečného stanoviska k správe o hodnotení EIA Ministerstvom životného
prostredia SR môže združenie požiadať príslušný stavebný úrad o začatie územného
konania. Projektovú dokumentáciu je potrebné dopracovať o návrh technológie
nakladania s komunálnym odpadom, ktorá bude zabezpečovať súlad s Programom
odpadového hospodárstva SR a smernicami EÚ. Po vydaní územného rozhodnutie je
potrebné spracovateľovi dokumentácie uhradiť 15 %-tný zostatok finančných
prostriedkov, ktoré sú t. č. vo viazanosti.
3. Zabezpečiť spracovanie ďalšieho stupňa projektovej dokumentácie pre vydanie
stavebného povolenia na výstavbu recyklačného dvora. Cena za projektovú dokumentáciu
je odhadovaná vo výške cca 10 000,-€.
4. Zadať vypracovanie a podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok z fondov EÚ, z
operačného programu Životné prostredie - Odpadové hospodárstvo. Cena za spracovanie
žiadosti sa predpokladá vo výške 3 300,-€.
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5. V prípade pridelenia nenávratných finančných prostriedkov z fondov EÚ sa združenie
Lapanč bude podieľať 5 % spolufinancovaním z pridelenej finančnej čiastky. Odhadované
investičné náklady výstavby recyklačného dvora Lapanč podľa pôvodne spracovanej
štúdie sú 2,058 mil. €. Spolufinancovanie z rozpočtov obidvoch miest prichádza do úvahy
až po roku 2014, kedy sa predpokladá so začiatkom realizácie stavby prístupovej
komunikácie k severnému portálu Bikoš. Podľa informácií, ktoré poskytla Národná
diaľničná spoločnosť, a.s., investor stavby rýchlostnej komunikácie, aktuálne prebieha
verejné obstarávanie na výber spracovateľa projektovej dokumentácie pre vydanie
stavebného povolenia pre stavbu rýchlostnej komunikácie R4 Severný obchvat mesta
Prešov.
6. Do nákladov pre realizáciu recyklačného dvora je potrebné započítať aj náklady na
výstavbu účelovej komunikácie, ktorá bude pokračovaním prístupovej komunikácie
k severnému portálu tunela Bikoš. Realizácia recyklačného dvora je časovo, ako aj vecne
viazaná na výstavbu prístupovej komunikácie k severnému portálu tunela Bikoš.
Ako je uvedené na str. 4/6 v 3. a 4.odseku tejto správy prístupovú komunikáciu
k recyklačnému dvoru je možné vybudovať z troch investičných akcií – projekt
pozemkových úprav v k. ú. Veľký Šariš, projekt prístupovej komunikácie k severnému
portálu tunela Bikoš. Realizáciu tretej časti bude nevyhnutné zabezpečiť v rámci činnosti
združenia (dĺžka cca 350 m, s odhadovanými nákladmi na realizáciu 350 tis. €, z toho
projekčné práce vo výške cca 20 tis. €).
Alternatíva B - Návrh na ukončenie činnosti Združenia Lapanč.
Vzhľadom na málo aktívnu doterajšiu činnosť združenia Lapanč z dôvodu nedostatku
finančných prostriedkov (ako už bolo uvedené), nedoriešenie dopravného napojenia, ako aj
stanoviska mesta Veľký Šariš, v ktorom vyjadrilo názor na ukončenie činnosti združenia
v prípade nezáujmu mesta Prešov o pokračovanie činnosti, je možné zrušenie združenia
Lapanč. Spôsob a postup zrušenia združenia je určený stanovami združenia (článok 4 a 7,
podľa ktorých Valné zhromaždenie rozhoduje o zrušení združenia).
V súlade s článkom 10 stanov združenia Lapanč je pred zánikom združenia potrebné
uskutočniť likvidáciu majetku a likvidačný zostatok rozdeliť medzi členov podľa výšky
majetkového podielu. V rámci likvidácie je nutné usporiadať neuhradené záväzky. Mesto
Veľký Šariš navrhlo v roku 2010 v rámci likvidácie odkúpenie pozemkov od Združenia
Lapanč za nadobúdaciu cenu vo výške 63 683,-€, ktoré bude možné použiť na následnú
úhradu záväzkov.
Po prípadnom ukončení činnosti združenia bude potrebné, aj s ohľadom na doposiaľ
vynaložené finančné prostriedky, spracované dokumentácie a správy (zámer v rámci EIA,
projektová dokumentácia pre územné konanie, rozpracovaná správa o hodnotení), aby mesto
Prešov pokračovalo v úlohách vyplývajúcich z príslušnej legislatívy, pripravovalo podmienky
a našlo nové riešenie nakladania s odpadmi, ich separácie, vrátane separácie biologicky
rozložiteľných odpadov (tzv. kuchynského odpadu) na území mesta, ktorý je mesto povinné
separovať od roku 2013.

F – MsÚ/SP-01/12/1

STANOVY
ZDRUŽENIA LAPANČ

Článok 1
Názov a srdlo združenia
1. Názov združenia je: .,združenie LAPANČ"
2. Sídlom združenia je: Mesto Prešov, Mestský úrad, ul. Hlavná 73, PSČ 080 68

Čiánok2
Predmet činnosti združenia
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Spolupráca pri riešení problémov súvisiacich s trvalo udržateľným rozvojom v oblasti odpadového
hospodárstva.
Koordinácia postupu pri vypracovaní plánov sociálno-ekonomického a územného rozvoja
v oblasti uvedenej v ods. 1.
Spoločné získavanie prístupu k investičným a neinvestičným zdrojom financovania predmetu
činnosti.
Vzájomná informovanosť o postupe pri riešení problémov i nových zámeroch v oblasti uvedenej
v ods. 1.
Spoločné organizovanie technicky, ekonomicky a ekologicky zdôvodniteľné investovanie,
budovanie a rozširovanie aktivít v oblasti odpadového hospodárstva.
Združovanie vlastných a získaných finančných zdrojov pre činnosť združenia.

Článok 3
Úprava majetkových pomerov
1.
2.

Združenie je právnickou osobou, ktorá zodpovedá svojim majetkom za nesplnenie svojich
povinnosti.
Majetok združenia tvoria:
a} vklady členov združenia v podiele 65% Mesto Prešov, 35% Mesto Vel'ký Šariš
b} členské príspevky za príslušný rok, ktorých výšku schvaľuje valné zhromaždenie,
c) dobrovoľné príspevky, podporné prostriedky a dary ,
d} granty a dotácie,
e) príjmy z iných činnosti v súlade s právnymi predpismi,

3.
4.

Všetky finančné prostriedky združenia sú vedené na samostatnom účte.
Členovia združenia sa budú podieľať na predmete činnosti združenia v podiele podl'a
ČI.3 bod.2 písm.a týchto stanov .. Na tento účel budú vyčleňovať finančné prostriedky vo svojich
rozpočtoch a podľa potreby po vzájomnej dohode ich prevedú na účet združenia.
5. Do výšky svojho majetku združeni.e zodpovedá za nesplnenie svojich povinnosti.
6. Prostriedky združenia možno použiť výlučne na realizáciu predmetu jeho činnosti. Na
tento účel združenie zostavuje ročný rozpočet, vedie účtovníctvo o príjmoch a výdavkoch
a uskutočňuje ročnú závierku o výsledku hospodárenia.

Článok 4
Vznik a zánik členstva
1. Zakladajúcimi členmi združenia sú právnické osoby, ktoré podpisali zmluvu o združení.
2. Ďalší členovia môžu pristúpiť do združenia so súhlasom všetkých členov a to formou doplnku
k týmto stanovám v súvislosti s výškou vkladu pristupujúceho člena.
3. Členstvo v združení zaniká:
zánikom združenia,
zánikom právnickej osoby, ak jej práva a povinnosti neprechádzajú na jej právneho nástLipcu.

plsomnou výpoveďou s dvojmesačnou výpovednou dobou, ktorá začne plynúť prvým dňom
nasledujúceho mesiaca po doručeni výpovede adresovanej štatutárnemu orgánu,
vyIúčenlm člena zo združenia , ak člen. vyvlja činnosť v rozpore so záujmami združenia,
nezaplatf členský prlspevok za prlslušný rok alebo si neplni povinnosti člena uvedené
v článku 5 ods.2.
Do zániku členstva člen zodpovedá za záväzky združenia do výšky schváleného podielu.

Článok 5
Práva a povinnosti členov združenia
1. Členovia združenia majú tieto práva:
navrhovať a voliť kandidátov z radov členov do orgánov združenia,
zúčastňovať sa valného zhromaždenia a rozhodovať o veciach, ktoré tomuto orgánu
prislúchajú,
navrhovať orgánom združenia opatrenia pre zlepšovanie práce združenia a jeho celkovej
činnosti
byť informovani o činnosti a hospodáreni združenia
2. Členovia združenia majú tieto povinnosti:
dodržiavať platné stanovy združenia,
chrániť a presadzovať záujmy združenia,
prispievať finančnými prostriedkami na činnosť združenia v rozsahu podľa uznesenia orgánov
združenia
plniť uznesenia orgánov združenia.

Článok 6
Orgány združenia a vymedzenie ich povinnosti
1. Orgánmi združenia sú:
valné zhromaždenie,
predstavenstvo združenia,
dozorná rada združenia.

Článok 7
Valné zhromaždenie
1. Valné zhromaždenie je najvyššim orgánom združenia. Každý člen združenia menuje
(odvoláva) do tohto orgánu svojho zástupcu. Počet hlasov členov združenia je určený takto:
3 hlasy má Mesto Prešova 2 hlasy má Mesto Veľký Šariš.

3. Valné zhromaždenie rozhoduje o všetkých zásadných otázkach združenia, najmä
rozhoduje o :
a) voľbe členov predstavenstva a dozornej rady,
b) schvaľovaní stanov, rokovacieho poriadku
c) schvaľovaní ročnej účtovnej závierky a výročnej správy o činnosti združenia,
d) o pristúpení nového člena združenia,
e) o vylúčení člena zo združenia
f) o splynutí, zlúčení, premene, rozdelení a zrušení združenia.

Článok 8
Predstavenstvo združenia
1.
2.

3.
4.

Predstavenstvo združenia má 5 členov v zloženi: 3 členovia za Mesto Prešova 2 členovia za
Mesto Veľký Šariš, ktorých voU valné zhromaždenie.
.
Predstavenstvo združenia je štatutárnym orgánom združenia, ktorý riadi činnosť združenia a koná
v jeho mene. Predstavenstvo
rozhoduje o všetkých záležitostiach
združenia, pokiaľ nie sú
stanovami vyhradené do právomoci valného zhromaždenia.
Predstavenstvo zodpovedá za riadne hospodárenie združenia v zmysle všeobecne záväzných
právnych predpisova valnému zhromaždeniu predkladá na schválenie ročnú účtovnú závierku.
Predstavenstvo volí zo svojho stredu predsedu.

Článok 9
Dozorná rada združenia
1.

2.
3.
4.

Dozorná rada združenia má 3 členov v zloženi: 2 členovia za Mesto
Veľký Šariš, ktorých volí VZ. Členstvo v dozornej rade nie je
v predstavenstve.
Dozorná rada združenia rieši všetky spory vo veciach združenia
navzájom~ Jej rozhodnutia sú konečné.
Kontroluje hospodárenie združenia a účelné vynakladanie finančných
roku v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.
Kontrolu podľa ods. 3 vykonáva najmenej jedenkrát za rok. Správu
združenia predkladá na schválenie valnému zhromaždeniu.

Prešov, 1 člen za Mesto
zlučitel'né
s členstvom
medzi

členmi

prostriedkov

v príslušnom

o hospodárení

Článok 10
Zrušenie a zánik združenia
1. Združenie sa zrušuje:
a) dohodou členov združenia,
b) vystúpen Im predposledného člena zo združenia,
c) rozhodnutím o splynutí, zlúčení, rozdeleni alebo premene na inú právnu formu.
2. Združenie zaniká výmazomz registra združenI.
3 Ak pri zrušeni združenia jeho majetok neprechádza na právneho nástupcu, uskutoční sa
pred jeho zánikom likvidácia a likvidačný zostatok sa rozdelí medzi členov podľa Výšky
majetkového podielu.
Článok 11
Záverečné ustanovenia

.;

1.
2.
3.

Združenie sa zakladá dňom 26.7.2004
Združenie nadobúda právnu spôsobilosť zápisom do registra združení.
Tieto stanovy sú platné dňom ich schyálenia zakladajúcimi členmi.

1.
2.

Mesto Prešov, za
Mesto Veľký Š

združenia

a činnosti

Mesro~v
fu1ioou

OlVf'OC*,

že~ !fr"oK~al ~Wa\i~~rejJ1.enou

m* ~ tl

(Ol'r'~~i~1!l~oo]~~iou),
KiOry(á)

OsveOCecie ~

~[l3llév ~Vt&oy~ejtif01 f/Jf'č. ?!~'7

VPrešove@a ..... ~.,,:..: .._~III,

200-i
Marti~RfK

r/

!

,-

, .,
".

.~

.: .

.-.

••'

I

,

\

o-

o

,

-

,

~...
o-

,.;'

"
Zdruzenie
LAPANC"
Bajkalská 33, 080 01 Prešov

Záznam
zo zasadnutia Valného zhromaždenia Združenia Lapanč
dňa 16.11.2011

PI'ogram: l.
2.
3.
4.
5.

Otvorenie
Návrh rozpočtu Združenia Lapanč na rok 2012- 2014
Návrh na zvolenie nových členov predstavenstva za mesto Prešov.
Rôzne+diskusia
Záver

Rokovanie otvoril a prítomných privítal predseda Predstavenstva Združenia Lapanč
Ing. Mikuláš Bodnár

Finančné prostriedky na rok 2012 budú vo výške 3246,59 €. Budú použité na nevyhnutné
výdavky pre fungovanie združenia a to nasledovne:
Spracovanie účtovníctva za rok 2011
Zmluva s TSmP.a.s. za rok 2012
Daň z nehnuteľnosti rok 2012
Bankové poplatky

132,OO€
2987,45 €
67,14 €
60,00 €

Z týchto prostriedkov je podiel mesta Prešov 65 % a mesta Vel'ký Šariš 35 %.
V takejto výške sú navrhované finančné prostriedky aj na roky 2013 a 2014.
Primátor mesta Prešov súhlasil s prevedením schválených finančných prostriedkov, v
rozpočte mesta Prešov za rok 2011 pre Združenie Lapanč vo výške 16000 €, na účet
združenia a tieto použiť na neuhradené výdavky z predchádzajúceho obdobia.

Mesto Vel'ký Šariš na riadnom mestskom zastupiteľstve zo dňa 20.9.2011 už schválilo
nových členov v združení Lapanč a to Ing. Milana Hanudel'a, Mgr. Máriu Gáborovú
a Ing. Jozefa Demetera. Mesto Prešov zmenu členov ešte neschválilo.

Diskusia bola zameraná na ďalšie fungovanie Združenia Lapanč do budúcnosti, nakoľko
v tomto období je združenie udržiavané v latentnom stave, bez vízie do budúcnosti.
Valné zhromaždenie doporučuje, po spracovaní Koncepcie odpadového hospodárstva
v meste Prešov ,zvolať nové Valné zhromaždenie, za účasti kompetentných orgánov
mesta Prešova a Veľkého Šariša vrátane predstavenstva a dozornej rady Združenia Lapanč
a Teclmických služieb mesta Prešov a rozhodnúť o ďalšom pôsobení Zduženia Lapanč .
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Rozdel'ovnik
JUDr. Pavel Hagyari ,primátor mesta Prešov
Ing. Mikuláš Dráb, primátor mesta VeI'ký Šariš
Ing. Jozef Višňovský, výkonný riaditeľ spoločnosti TsmP, a.s.
Ing. Mikuláš Bodnár,predseda predstavenstva Združenia Lapanč

