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Návrh na 

 
 

U Z N E S E N I E 
 
 
 

z XXVIII. riadneho rokovania 
Mestského zastupiteľstva v Prešove 

 
 
 

dňa: 10.12.2012                          číslo: .../2012 
 
 
 
 
 

___________________________________________________________________________ 
 

Mestské zastupiteľstvo v Prešove 
 
 

a )  b e r i e  n a  v e d o m i e  
správu o ďalšej činnosti Združenia LAPANČ; 

 
b )  s ú h l a s í  

so zachovaním členstva mesta Prešov v Združení LAPANČ minimálne do doby prijatia 
Programu odpadového hospodárstva VÚC Prešovského samosprávneho kraja a Programu 
odpadového hospodárstva mesta Prešov; 

 
c )  ž i a d a  p r i m á t o r a  m e s t a  

 bezodkladne po schválení Programu odpadového hospodárstva mesta Prešov predložiť    
na zasadnutie mestského zastupiteľstva návrh na ďalšie smerovanie združenia LAPANČ. 
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Mesto Prešov 

UZNESENIE 

z 10. riadneho rokovania 
Mestskej rady v Prešove 

dňa: 14.11.2012 číslo: 77/2012 

k správe o d'alšcj činnosti Združenia LAPANČ 

Mestská rada v Prešove 

berie na vedomie 

správu o d'alšej činností Združenia LAP ANČ; 


odporúča 

Mestskému zastupiteľstvu v Prešove 
a) zobrať na vedomie správu o ďalšej činnosti Združenia LAP ANČ, 
b) zachovať členstvo v Združení LAPANČ minimálne do doby prijatia Programu odpadového 

hospodárstva VÚC PSK a Programu odpadového hospodárstva mesta Prešov, 
c) násiedne po schválení Programu odpadového hospodárstva mesta Prešov opätovne prerokovat' 

návrh na ďalšie smerovanie Združenia LAP ANČ. 

JUDr. Pavel Hagyari 
2l 1 L 2012 

primátor mesta Prešov 

Dostanú: Overovatelia: 

podľa rozdeľovníka Ing. Richard Drutarovský 

PhDr. Milan Laca 

rng. Cudovít Malaga 
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Mestské zastupitel'stvo V Prešove 

Mesto Prelov 

UZNESENIE 

z pokra~ovania XXID. mimoriadneho zasadnutia . 	 . 
Mestského zutupitel'stva v PreJove 

dňa: 30.8.2012 	 ~fslo: 25912012 

k návrhu na zmenu uznesenia Mestského zastupitel'stva v PreJove ~. 185/2012 

Mestské zastupitel'stvo v PreJove 

menf 

uznesenie Mestského zastupiteľstva v Prelove č. 18512012 z 28.3.2012 v časti ,,žiada" takto: 

.,žiada nové orgány združenia Lapanč pripraviť návrh na jeho ďalšie smerovanie. Termín: 

december 2012". 

-7. 09. 2012 

JUDr. Pavel HA G Y A RI 

primátor mesta 

Dostanú: 	 Overovatelia: 

podľa rozdeľovníka 	 MUDr. Miroslav Lukáč 

Ing. arch. Viktor TkačflC ....,....~~.,.. 

JUDr. KatarlnaĎur~ 
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Komisia Mestského zastupiteľstva v Prešove 
pre územný plán, výstavbu, dopravu a životné 

prostredieMesto Prešov 

UZNESENIE 

z 12. riadneho zasadnutia 

Komisie Mestského zastupitel'stva v Prešove 


pre územný plán, výstavbu, dopravu a životné prostredie 


dňa: 06.11.2012 	 číslo: 45/2012 

k správe o d'alšej činnosti Združenia LAPANČ 

Komisia Mestského zastupitel'stva v Prešove 

pre územný plán, výstavbu, dopravu a životné prostredie 


prijíma uznesenie, ktorým k uvedenej veci zauJíma toto 


STANOVISKO 
dňa: 06.11.2012 	 číslo: 20/2012 

Komisia Mestského zastupitel'stva v Prešove 

pre územný plán, výstavbu, dopravu a životné prostredie 


berie na vedomie 
správu o d:alšej činnosti Združeni.a LAPANČ; 

odporúča 
Mestskému zastupiteľstvu v Prešove 

a) 	 zobrať na vedomie 

správu o ďalšej činnosti Združenia LAPANČ; 


b) 	 zachovať členstvo v Združení LAPANČ minimálne do doby prijatia Programu 
odpadového hospodárstva VÚC PSK a Programu odpadového hospodárstva mesta 
Prešov; 

c) 	 následne po schválení Programu odpadového hospodárstva mesta Prešov opätovne 
prerokovať návrh na ďalšie smerovanie Združenia LAPANČ. 

'" I' __ 
• l,t.. I 

Ing. Ma án Harčarík Ing. arch. Viktor Tkačík .' 
sekretár omisie predseda komisie ~ 

/W~ 
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Dôvodová správa 
 
Informatívna správa o združení LAPANČ bola v roku 2012 predkladaná do orgánov mesta 
Prešov niekoľkokrát. 
1. XVII. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Prešove dňa 28.3.2012 - predložený 

materiál „Informatívna správa o súčasnom zložení orgánov Združenia Lapanč a návrh 
nových zástupcov za mesto Prešov“, kde okrem iného bola nastolená otázka smerovania 
činnosti tohto združenia v budúcnosti. Mestské zastupiteľstvo v Prešove prijalo 
uznesenie č. 185/2012 o novom zložení orgánov združenia a zároveň tieto orgány 
zaviazalo pripraviť návrh na ďalšie smerovanie činnosti Združenia Lapanč a predložiť 
ho MsZ na opätovné prerokovanie v júni 2012. 

 18.6.2012 – zasadnutie Valného zhromaždenia Združenia Lapanč - voľba predsedu 
združenia a prerokovanie ďalšieho smerovania činnosti Združenia Lapanč. 

2. 8. riadne rokovanie Mestskej rady v Prešove dňa 27.8.2012 – predložený materiál 
„Informatívna správa o ďalšom smerovaní združenia LAPANČ“ spracovaný orgánmi 
združenia a TSmP, a.s. (administrátor združenia). 

 MsR vrátila materiál na dopracovanie s termínom predloženia do Msz v decembri 2012, 
pričom tiež došlo k zmene uznesenia č. 185/2012 v časti termín tak, ako to navrhla 
mestská rada. 

Zároveň bolo na XXIII. zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Prešove uznesením č. 259/2012 
zmenené znenie uznesenie č. 185/2012 – termín predloženia materiálu na zasadnutie 
zastupiteľstva sa posúva na december 2012. 
 

Táto správa je spracovaná orgánmi Združenia LAPANČ a bola prerokovaná na 12. riadnom 
zasadnutí Komisie zastupiteľstva v Prešove pre územný plán, výstavbu, dopravu a životné 
prostredie dňa 6.11.2012 a na 10. riadnom zasadnutí Mestskej rady v Prešove dňa 14.11.2012. 
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Združenie LAPANC 

v 


Bajkalská 33, 080 01 Prešov 


MBSTO PREŠOV 16 
Mestský ťirad v PreAove 

\ Regístr. znailka: Ing. Branko Benko, MBA Číslo spisu: 
Znak a lehota prednosta Mestského úraduOo§lo: ulc!.nl.:22 -10· 2012 Hlavná 73 

I 080 01 Prešov 
tVybavlJlt: !.1\Pr8ohy: 

J07/V. QIlČ.Ilá. IIr.,ln ",dlb! tIl1ltv: 7~ l )f,. J,
EVld 

f 

Vaša značka Naše číslo Vybavuje Kontakt Prešov 
B-4807/5/2012/Cá ZL/2012/4 Ing.Ingrid Mihal'ová 051/7711708 19.10.2012 

Vec 
Predloženie požadovaného dokumentu 

Na základe Vášho listu Vám zasielame materiál Analýza alternatív ďalšieho smerovania 
Združenia Lapanč s príslušnými prílohami. 

Tento sprievodný list a materiál Vám súčasne doručujeme aj v elektronickej forme na adresu: 
radnica@pr~sov.sk 

S pozdravom a úctou 

Ing. FUchard Drutarovský 
predseda predstavenstva Združenia Lapanč 

Príloha 
Materiál - Analýza alternatív ďalšieho smerovania Združenia Lapanč 

mailto:radnica@pr~sov.sk


Združenie LAPANČ 
Bajkalská 33, 080 01 Prešov 

V Prešove dňa 17. 10. 2012 

Analýza alternatív ďalšieho smerovania 
Združenia Lapanč - návrh 

Predmetom činnosti združenia právnických osôb s názvom „Združenie Lapanč“ je podľa čl. 2 jeho 
stanov (viď príloha) spolupráca členov združenia (t. j . Mesto Prešov a Mesto Veľký Šariš) pri 
riešení problémov a koordinácia postupu pri vypracovávaní plánov v oblasti odpadového 
hospodárstva. 

Ďalej sa členovia združenia majú vzájomne informovať o postupe pri riešení problémov a nových 
zámeroch v odpadovom hospodárstve, spoločne získavať investičné a neinvestičné zdroje 
financovania predmetu činnosti, spoločne organizovať technicky, ekonomicky a ekologicky 
odôvodniteľné investovanie, budovanie a rozširovanie aktivít v oblasti odpadového hospodárstva, 
združovať vlastné a získané zdroje pre činnosť združenia. 

Alternatívy ďalšieho smerovania združenia Lapanč, ktoré posúdilo predstavenstvo združenia na 
svojom zasadnutí dňa 15. 10. 2012, boli: 

1. udržiavanie združenia v nečinnom stave, 
2. ukončenie činnosti združenia, 
3. naplnenie cieľov združenia v lokalite Lapanč, 
4. naplnenie cieľov združenia v iným spôsobom. 

Predstavenstvo združenia prijalo nasledujúce stanovisko k ďalšiemu smerovaniu činnosti združenia: 

Predstavenstvo Združenia Lapanč žiada svojich členov (Mesto Prešov a Mesto Veľký Šariš), aby 
prostredníctvom svojich orgánov prijali na najbližších zasadnutiach ich mestských zastupiteľstiev 
uznesenia, ktorými sa vyjadria ku: 

· zotrvaniu členstva v Združení Lapanč, 
· a ďalšiemu smerovaniu činnosti Združenia Lapanč. 

Ad: Udržiavanie združenia v nečinnom stave 

PRE: 
· rozbehnutý proces posudzovania vplyvov na životné prostredie. 
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PROTI: 
· mestá si aj tak musia vyriešiť recykláciu odpadu iným spôsobom a v iných lokalitách, keďže 

musia v zákonných termínoch plniť podmienky dané odpadovou legislatívou, 
· nutnosť každoročného financovania minimálnej činnosti združenia, bez jasnej perspektívy. 

RIZIKÁ A NEISTOTY: 
· udržiavanie združenia v nečinnom stave a čakanie na lepšie príležitosti aj tak napokon nikdy 

nemusí viesť k vybudovaniu recyklačného dvora v lokalite Lapanč. 

POTREBNÉ ČINNOSTI PRI TEJTO ALTERNATÍVE: 
· vysporiadanie záväzkov z minulosti (môže byť potrebné dofinancovanie zo strany mesta Prešov 

a Veľký Šariš), 
· priebežné vysporiadavanie novovznikajúcich záväzkov združenia (viď ďalej), 
· priebežné sledovanie a vyhodnocovanie trvania prekážok, ktoré bránia naplneniu činnosti 

združenia a sledovanie príležitostí, ktoré podporujú naplnenie činnosti združenia: 
o nejasný termín vybudovania servisnej komunikácie k tunelu Bikoš, 
o nevôľa mesta Veľký Šariš s vybudovaním recyklačného dvora v lokalite Lapanč, 
o neochota členov združenia financovať plnenie cieľov združenia, 
o nedokončený proces posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA), je potrebné pre jeho 

pokračovanie vybrať inú lokalitu pre variantné posúdenie (požiadavka ministerstva životného 
prostredia), 

o zabezpečenie recyklácie odpadov v meste Prešov resp. v meste Veľký Šariš inými spôsobmi, 
pri ktorých zámer vybudovať recyklačný dvor v lokalite Lapanč už nebude opodstatnený, 

o sledovanie príležitosti na získanie nenávratných finančných prostriedkov, vytváranie 
podmienok pre ich získanie a uchádzanie sa o ne, 

o sledovanie, ovplyvňovanie a plnenie koncepčných a strategických dokumentov v oblasti 
odpadového hospodárstva na všetkých úrovniach (napr. plán odpadového hospodárstva 
a pod.). 

· uhrádzanie dane z nehnuteľnosti za pozemok vo vlastníctve združenia, 
· uhrádzanie odmeny administrátorovi združenia, 
· vedenie účtovníctva a nevyhnutnej agendy združenia (zodpovedný administrátor združenia), 
· uhrádzanie odmeny za vedenie účtovníctva, 
· uhrádzanie poplatkov banke za vedenie účtu, 
· každoročné vytváranie a predkladanie ročnej závierky (zodpovedné predstavenstvo), 
· schvaľovanie ročnej závierky (zodpovedá valné zhromaždenie), 
· kontrola hospodárenia združenia (zodpovedá dozorná rada), 
· každoročné vytváranie a predkladanie správy o hospodárení (zodpovedá dozorná rada), 
· schvaľovanie správy o hospodárení (zodpovedá dozorná rada). 

Ad: Ukončenie činnosti združenia 

PRE: 
· nebudú viac potrebné každoročné výdavky na ďalšie udržiavanie činnosti združenia, 
· členovia združenia môžu získať výnosy z vysporiadania majetku združenia (združenie vlastní 

pozemok č. KN-E 3638 o rozlohe 38 370 m², orná pôda, v kat. území Veľký Šariš, mesto Veľký 
Šariš, okres Prešov, zapísaný na liste vlastníctva č. 2414). 

PROTI: 
· strata doposiaľ vynaložených prostriedkov a prostriedkov, ktoré je potrebné vynaložiť na 
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uhradenie záväzkov združenia, 
· mestá si musia vyriešiť recykláciu odpadu iným spôsobom a v iných lokalitách, čo si však musia 

riešiť aj tak, vzhľadom na povinnosti a termíny vyplývajúce z odpadovej legislatívy, 
· nevyužitie rozbehnutého procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA). 

RIZIKÁ A NEISTOTY: 

· Nie sú. 
POTREBNÉ ČINNOSTI PRI TEJTO ALTERNATÍVE: 
· vysporiadanie záväzkov z minulosti, t. j . zo zmlúv s dodávateľmi a daňové záväzky (môže byť 

potrebné dofinancovanie zo strany mesta Prešov a Veľký Šariš), 
· vysporiadať majetok združenia pri zániku zrušenia, 
· vykonať úkony vedúce k zániku združenia. 

Ad: Naplnenie cieľov združenia v lokalite Lapanč 

PRE: 
· možnosť využiť pozemok, ktorý už je k dispozícii, 
· rozbehnutý proces posudzovania vplyvov na životné prostredie. 

PROTI: 
· mestá si musia vyriešiť recykláciu odpadu iným spôsobom a v iných lokalitách do času realizácie 

recyklačného dvora v lokalite Lapanč, čo napokon môže viesť k zbytočnosti jeho výstavby, 
· neistota, či vôbec nastane príležitosť uchádzať sa o nenávratné finančné prostriedky, či budú 

získané a či za vyhovujúcich podmienok, 
· neistota v termíne výstavby servisnej komunikácie k tunelu Bikoš, bez ktorej je zámer 

ekonomicky nerentabilný, keďže by bolo potrebné získať množstvo ďalších pozemkov 
a vybudovať na nej prístupovú komunikáciu značnej dĺžky, 

· v prípade budovania recyklačného dvora len z vlastných alebo návratných zdrojov ide 
pravdepodobne v tejto lokalite o nerentabilnú investíciu, 

· pravdepodobný nesúhlas mesta Veľký Šariš s výstavbou recyklačného dvora v lokalite Lapanč. 

RIZIKÁ A NEISTOTY: 
· Ani aktívna činnosť združenia nemusí viesť ku úspešnej realizácii recyklačného dvora v lokalite 

Lapanč, keďže to závisí od podmienok, ktoré združenie a ani jeho členovia nevedia ovplyvniť 
(výzva na získanie nenávratných zdrojov, úspešnosť pri získavaná nenávratných zdrojov, 
potrebné povolenia a podmienky v nich zakotvené, vybudovanie servisnej komunikácie k tunelu 
Bikoš). 

POTREBNÉ ČINNOSTI PRI TEJTO ALTERNATÍVE: 
· vysporiadanie záväzkov z minulosti, môže byť potrebné dofinancovanie zo strany mesta Prešov 

a Veľký Šariš, 
· výber variantnej lokality pre iné umiestnenie recyklačného dvora kvôli dokončeniu procesu 

posudzovania vplyvov na životné prostredie EIA (podmienka ministerstva životného prostredia), 
· dokončiť úspešne proces posudzovania vplyvov na životné prostredie, 
· aktualizovať dokumentáciu pre potrebné povoľovacie konanie, 
· získať potrebné povolenia na začatie stavby, 
· sledovať a uchádzať sa o výzvy na poskytnutie nenávratných finančných prostriedkov alebo 

iných výhodných zdrojov financovania, 
· čakať na výstavbu servisnej komunikácie k tunelu Bikoš, 
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· zabezpečiť vybudovanie a následnú prevádzku recyklačného dvora. 

Ad: Naplnenie cieľov združenia iným spôsobom 

Táto možnosť je uvedená pre úplnosť a je o nej možná diskusia. 

Členovia združenia by spolupracovali na báze vyhodnosti pri riešení úloh a problémov v oblasti 
odpadového hospodárstva, pričom by sa (zatiaľ alebo už vôbec) neuvažovalo s vybudovaním 
recyklačného dvora v lokalite Lapanč. 

S pozdravom a úctou 

… 
Ing. Richard Drurarovský 

predseda predstavenstva Združenia Lapanč 
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Informácia o činnosti Združenia Lapanč 

Záujmové združenie Lapanč založili mestá Prešov a Veľký Šariš dňa 26. 7. 2004 za účelom riešenia 

problematiky nakladania s komunálnym odpadom. Úlohou združenia bolo pripraviť projekt, ktorý 

by riešil optimálne umiestnenie recyklačného dvora, kde by sa uskutočňovala úprava 

a zhodnocovanie jednotlivých zložiek komunálneho odpadu. 

Projekt bol pripravovaný za účelom získania nenávratných finančných prostriedkov z fondov EÚ. 

Cieľom projektu je realizovať Integrovaný systém odpadového hospodárstva, ktorý bude v plnom 

súlade s úlohami, stratégiou a hierarchiou Programu odpadového hospodárstva Slovenskej 

republiky (POH SR), zákonom č. 223/2001 Z. z. o odpadoch ako aj príslušnými smernicami EÚ 

v oblasti odpadov. Výstupom projektu má byť recyklačný dvor s úlohou v čo najväčšej miere 

vyseparovať, druhotne využiť odpad a zhodnotiť biologický rozložiteľný odpad (BRO) a následne 

aj kuchynský a reštauračný odpad. 

Celý prípravný proces je z časového hľadiska veľmi náročný z dôvodu, že projekt musí prejsť 

povinne hodnotiacim procesom v súlade so zákonom o posudzovaní vplyvov na životné prostredie 

(EIA). Z hodnotiaceho procesu vyplynuli okrem iného aj ďalšie úlohy – vyhodnotiť alternatívne 

umiestnenie recyklačného dvora ako aj riešiť dopravné napojenie areálu mimo obytného územia 

mesta Veľký Šariš a obce Malý Šariš. 

Do dnešného dňa boli realizované nasledujúce úlohy : 

· rok 2004, vytvorené orgány Združenia Lapanč, predstavenstvo a dozorná rada, 

· uznesením Predstavenstva Združenia Lapanč boli vedením celej agendy združenia poverené 

TSmP, a.s. a určené ako budúci prevádzkovateľ recyklačného dvora, 

· v stanovách bol určený vklad v podiele 65% mesto Prešov a 35% podiel mesto Veľký Šariš, 

· určená lokalita na umiestnenie recyklačného dvora, zakúpenie pozemku Združením Lapanč 

o výmere 38 370 m2 k. ú Veľký Šariš, v lokalite Lapanč, v hodnote 63 683 €, pričom 65% podiel 

bol zaplatený z vkladu mesta Prešov, 

· pre vybrané územie bol spracovaný geologický prieskum s následným polohopisným, 

výškopisným zameraním a priebehom inžinierskych sietí v cene 10 969 € - suma uhradená, 
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· spracovaná projektová dokumentácia pre potreby územného konania (spracovateľ firma ISPO, 

spol. s. r. o.). Zmluvná cena dokumentácie bola 19 355 €, z tejto sumy nie sú ešte uhradené 

fin.prostriedky vo výške 2 903 €, tieto sú viazané na vydanie územného rozhodnutia. Projektovú 

dokumentáciu je potrebné prepracovať o vhodnejšiu technológiu nakladania s komunálnym 

odpadom, aby bola v súlade s POH, novým pripravovaným zákonom o odpadoch a smernicami 

EÚ, 

· navrhnutá technológia rieši separačnú linku na 905 ton triedeného odpadu a 4 000 ton kompostu, 

čo je nepostačujúce, 

· v súlade so zákonom o posudzovaní vplyvov na životné prostredie (EIA) a požiadavkou na 

čerpanie finančných prostriedkov z EÚ bol spracovaný „Zámer“ firmou E.B.D. Kežmarok. 

Uhradených bolo zatiaľ 2 656 € z dohodnutej ceny je potrebné uhradiť ešte 2 489 €. Zámer bol 

prerokovaný na Ministerstve ŽP SR, 

· bolo objednané vypracovanie Správy o hodnotení vplyvov na ŽP (EIA), pre ktorú MŽP SR 

stanovilo rozsah hodnotenia, ktoré obsahuje aj pripomienky podané v rámci prerokovacieho 

procesu Zámeru. Práce sú zastavené pre neuhradenie faktúry za dopracovanie Zámeru a taktiež 

nedoriešenie alternatívneho dopravného napojenia ako aj alternatívneho umiestenia recyklačného 

dvora. Ak bude dokončená správa o hodnotení, bude možné ju prerokovať a požiadať o vydanie 

záverečného stanoviska. Cena za spracovanie environmentálnej dokumentácie – Správy 

o hodnotení je 4 315 €. Táto zatiaľ nebola uhradená. Správa o hodnotení nedodaná, 

· žiadosť MŽP SR o vyjadrenie, či Združenie Lapanč plánuje alebo neplánuje pokračovať 

v posudzovaní navrhovanej činnosti. 

Činnosť združenia bola v poslednom období nedostatočná z dôvodu nepridelenia finančných 

prostriedkov na činnosť združenia v rámci schvaľovania rozpočtu miest na jednotlivé roky a tým 

nemožnosti objednávania potrebnej dokumentácie pre účely EIA, územného a stavebného konania. 

Ďalším obmedzením sú problémy s umiestnením recyklačného dvora v lokalite Lapanč, kde je 

nedoriešené dopravné napojenie. Cez zastavané územie Veľkého Šariša a Malého Šariša je pre 

odpor občanov komplikované, a to sa týka aj napojenia z mesta Prešov cez Tehelnú ulicu. Riešením 

je vybudovanie obojsmernej dvojpruhovej komunikácie kategórie MOK 7/40, vedenú od napojenia 

na cestu I/68 pri čerpacej stanici Slovnaft pod Dúbravou v dĺžke asi 2 km, vrátane premostenia 

železničnej trate a rieky Torysa. Orientačné náklady na vybudovanie tejto komunikácie sú asi 2,16 

mil. € bez nákladov na majetkové vysporiadanie pozemkov. Financie nie je možné čerpať z fondov 

EÚ, museli by byť hradené z vlastných zdrojov. Problém by sa zjednodušil po výstavbe prístupovej 

komunikácie k severnému portálu tunela Bikoš v dĺžke 1,2 km, ktorej termín ukončenia výstavby 
6 



nie je možné spoľahlivo odhadnúť. 

Od tohto termínu sa odvíjajú aj ostatné možné termíny pre ostatné činnosti pre zabezpečenie 

výstavby recyklačného dvora, t. j . pre územné, stavebné konania a podanie žiadosti o nenávratný 

finančný príspevok z fondov EÚ. Náklady by boli vo výške 350 tis. €. Zároveň je potrebné vybrať 

alternatívu umiestnenia recyklačného dvora, čím sa zabezpečí podmienka vyplývajúca 

z prerokovania „Zámeru“. Pre umiestnenie alternatívneho umiestnenia recyklačného dvora sa 

navrhovala lokalita Lominová, Záborské, Grófske alebo na území Veľkého Šariša – priemyselný 

areál. 

Odhadované investičné náklady na výstavbu recyklačného dvora Lapanč podľa pôvodne 

spracovanej štúdie sú 2,058 mil. €, tieto bude nutné aktualizovať. 

Za účelom výstavby recyklačného dvora je potrebné zabezpečiť nasledovné úlohy: 

· dopracovať Správu o hodnotení a požiadať o vydanie záverečného stanoviska EIA 

· po vydaní záverečného stanoviska k správe o hodnotení EIA zo strany MŽP SR môže združenie 

požiadať príslušný stavebný úrad o začatie územného konania. Projektovú dokumentáciu je 

potrebné dopracovať s určením technológie zabezpečujúcu súlad s POH SR a smernicami EÚ. 

· zadať spracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie stavby recyklačného dvora. 

Cena za projektovú dokumentáciu sa odhaduje vo výške 9 958 €. 

· vypracovanie a podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok z fondov EÚ, cena za 

spracovanie žiadosti sa odhaduje vo výške 3 319 €. 

· Združenie Lapanč v prípade pridelenia nenávratných finančných prostriedkov sa bude podieľať 

5%-ným spolufinancovaním z pridelenej čiastky. Odhadované investičné náklady výstavby 

recyklačného dvora podľa pôvodne spracovanej štúdie sú 2 058 mil. €. Spolufinancovanie 

pripadá do úvahy najskôr až po roku 2014, kedy sa možno začne s realizáciou prístupovej 

komunikácie k severnému portálu Bikoš. Predpokladané náklady na výstavbu komunikácie sú 

350 tis. € so začiatkom realizácie komunikácie najskôr v roku 2014. Z toho projekčné práce vo 

výške 20 tis. €. Realizácia recyklačného dvora je časovo ako aj vecne viazaná na výstavbu 

prístupovej komunikácie k severnému portálu Bikoš. 
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Obsadenie orgánov Združenia Lapanč 
k 15. 10. 2012 

PREDSTAVENSTVO ZDRUŽENIA: 

· Ing. Richard Drutarovský, za mesto Prešov a predseda predstavenstva (poslanec MsZ 
v Prešove), 

· Mgr. Mária Gáborová, za mesto Veľký Šariš (prednostka MsÚ vo Veľkom Šariši), 
· Ing. Peter Hanudeľ, za mesto Veľký Šariš (poslanec MsZ vo Veľkom Šariši), 
· MUDr. Vasiľ Janko, za mesto Prešov (poslanec MsZ v Prešove), 
· MUDr. Peter Klein, za mesto Prešov (poslanec MsZ v Prešove). 

DOZORNÁ RADA ZDRUŽENIA: 

· Ing. Jozef Demeter, za mesto Veľký Šariš (poslanec MsZ vo Veľkom Šariši), 
· Mgr. Peter Haas, za mesto Prešov (v súčasnosti nie je poslanec, zvolený bol ako poslanec MsZ 

v Prešove), 
· Ing. arch. Viktor Tkáčik, za mesto Prešov (poslanec MsZ v Prešove). 

Obsadenie orgánov združenia je na základe Uznesenia Valného zhromaždenia Združenia Lapanč 
č. 1/2012, konaného dňa 18. 6. 2012. 
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Prehľad zrealizovaných činností Združenia 
Lapanč od jeho vzniku a vyúčtovanie 
finančných prostriedkov za rok 2011 

Zmluva o dielo - firma REP, s.r.o. 

Predmetom zmluvy o dielo je komplexné spracovanie: Dokumentácie žiadosti o poskytnutie 

nenávratného finančného príspevku zo štrukturálnych fondov EU na zlepšenie a rozvoj 

infraštruktúry odpadového hospodárstva v mestách Prešov a Veľký Šariš 

Uzavretie zmluvy 11.10.2004 

Zmluva nebola nikdy realizovaná 

Kúpna zmluva - František Baňas 

Predaj pozemkov KN – E 3638 o výmere 38 370 m2 , druh orná pôda 

Uzavretie zmluvy 15.4.2005 

Predaj zrealizovaný 

Zmluva o dielo č. 35/2005 – Progres GEO, s.r.o. Prešov 

Predmetom zmluvy je vypracovanie polohopisného a výškopisného zamerania a priebehu 

inžinierskych sietí územia stavby v k. ú. Veľký Šariš na základe rokovacieho konania bez 

zverejnenia v rámci podprahovej metódy verejného obstarávania s nižšou cenou 

Výstupné materiály: 

PaVZ a PIS územia v mierke 1:500 v digitálnej a analógovej forme 

Základná mapa v mierke 1:10 000 v analógovej forme 

Mapa určeného operátu v mierke 1:2000 v digitálnej forme, parcely registra E 

Uzavretie zmluvy 15.3.2005 

Práce zrealizované 

Zmluva o dielo č. 05/05 – Horsman, s.r.o. 

Predmetom zmluvy je orientačný inžieniersko – geologický prieskum územia stavby Lapanč – 
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integrovaný systém zberu a separovania odpadu v nasledovnom rozsahu: 

1. odvŕtanie 6tich jadrových vrtov do hĺbky 10 m 

2. odber vzoriek zemín a ich analytický rozbor 

3. odvŕtanie hydrogeologického vrtu do hĺbky 20 m 

4. vykonanie čerpacej skúšky + stúpacia skúška a odber vzorky vody a jej rozbor 

5. spracovanie výsledkov formou záverečnej správy 

Uzavretie zmluvy 4.4.2005 

Práca zrealizované 

Zmluva o spolupráci v oblasti nakladania s odpadmi – TSmP, a.s. 

Predmetom zmluvy je vykonávanie administratívno – prevádzkových zabezpečení podľa 

požiadaviek objednávateľa – Združenia Lapanč 

rok 2005 - zaplatené 

rok 2006 - zaplatené 

rok 2007 - zaplatené 

rok 2008 – zaplatené ( celá suma a nie len 65% podiel mesta PO ), mesto Veľký Šariš nezaslalo žiadne finančné 

prostriedky, na zaplatenie použité finančné prostriedky z 65 % podielu mesta Prešov zaslané za rok 2009 a 2010 

rok 2009 - záväzok 

rok 2010 - záväzok 
rok 2011 - záväzok 

Uzavretie zmluvy 10.6.2005 

Zmluva sa realizuje každoročne 

Zmluva o dielo 1954/2005 – ISPO, s.r.o. 

Predmet plnenia je spoločné dielo, ktoré ma formou písomnosti spôsobilej ako príloha k žiadosti na 

vydanie územného rozhodnutia – PD DÚR, zmluvná cena je 19 355,37 € s DPH (583 100 Sk), 

úhrada za vykonanú prácu je nasledovná: 

85% 16 452,07 € s DPH ( 495 635 Sk) - po dodaní čistopisu so všetkými vyjadreniami – zaplatené 

15% 2 903,31 € s DPH ( 87 465 Sk) - po vydaní právoplatného ÚR – zatiaľ to nie je vedené ako záväzok 

Uzavretie zmluvy 9.2.2006 

Zmluva zrealizovaná čiastočne 
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Zmluva o dielo 082/ZD/2006 – E.B.D. Kežmarok, s.r.o. 

Predmet plnenia je vyhodnotenie vplyvu pripravovanej stavby Recyklačný dvor Lapanč v katastri 

Veľký Šariš na životné prostredie podľa zákona NR SR č. 24/2006 Z.z. o hodnotení vplyvov na 

životné prostredie v rozsahu: 

1. spracovanie jednovariantnej environmentálnej dokumentácie – Zámer- zrealizované a zaplatené 
vo výške 2655,5 € ( 80 000 Sk ) - bola vystavená aj faktúra 

2. rozšírenie zámeru o dostupné údaje a ich zapracovanie v štruktúre správy o hodnotení podľa 

prílohy č.11 zákona – zrealizované, nebola vystavená faktúra na sumu 1327,75 € (40 000 Sk) 

3. spolupráca s ministerstvom ŽP SR pri prerokovaní zámeru a zabezpečenie podkladov pre 

vydanie rozsahu hodnotenia – zrealizované, nebola vystavená faktúra na sumu 1161,78 € (35 000 Sk) 

4. spracovanie environmentálnej dokumentácie Správa o hodnotení v rozsahu prílohy č.11 
zákona, ak o tom rozhodne príslušný orgán v rozsahu hodnotenia podľa § 30 zákona – 
vypracovaný dodatok ale nebol podpísaný, v rozpočte sa rátalo vždy so sumou 4315,2 € (130 000 Sk) 

5. spolupráca s ministerstvom ŽP SR pri prerokovaní správy o hodnotení a zabezpečenie 
podkladov pre vydanie záverečného stanoviska z posúdenia navrhovanej činnosti – podľa 
zmluvy dohodnutá suma 1327,75 € (40 000 Sk), platba až po vydaní záverečného stanoviska MŽP SR 

Uzavretie zmluvy 5.9.2006 

Zmluva zrealizovaná čiastkovo 

Následne dňa 6. 10. 2006 prišiel list z MŽP SR, kde MŽP SR oznamuje, že upúšťa podľa § 22 

ods. 7 zákona č.24/2006 Z.z. od požiadavky variantného riešenia zámeru. Zámer vypracovaný 

podľa § 22 a podľa prílohy č. 9 zákona bude obsahovať jeden variant navrhovanej činnosti, ako aj 

nulový variant stavu, ktorý by nastal, ak by sa zámer neuskutočnil. 

Združenie Lapanč predložilo Ministerstvu životného prostredia SR, odboru posudzovaniu vplyvov 

zámer činnosti Recyklačný dvor Lapanč na posúdenie podľa zákona č. 24/2006 Z.z., o posudzovaní 

vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Navrhovaná činnosť je 

situovaná v okrese Prešov na k.ú. Veľký Šariš. 

Na ploche o výmere 2,3 ha bude kompostáreň (spracovanie cca 4 000 ton kompostu ročne) 

a separačná linka (905 ton triedeného odpadu a 24 000 ton zmesového komunálneho odpadu) 

s administratívnymi priestormi a príslušnou dopravnou infraštruktúrou napojenou na mesto Veľký 

Šariš. Dvor je riešený ako samostatná výrobná plocha bez priamej nadväznosti na zastavané územia 
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okolitých sídiel. Predpokladá sa zamestnanie 10 pracovníkov pri jednozmennej prevádzke. 

Zámer navrhovanej činnosti bol predložený v nulovom a v jednom variante riešenia. 

MŽP SR predložilo zámer na zaujatie stanoviska zainteresovaným subjektom. 

Zo strany verejnosti bolo k navrhovanej činnosti doručených 5 nesúhlasných stanovísk voči 

realizácií navrhovanej činnosti (Malý Šariš, Občianske združenie Rákociho cesta a Komunitná 

nadácia veľký Šariš, Občiansky klub Veľký Šariš, Žrebčinec Veľký Šariš, Za matku Zem). 

Dňa 16. 10. 2007 bolo na MsÚ vo Veľkom Šariši doručené spoločné stanovisko občanov Veľkého 

Šariša, Prešova a Malého Šariša v počte podpisov 600, nesúhlasné stanovisko k realizácií 

navrhovanej činnosti. 

Pre ďalšie hodnotenie vplyvu navrhovanej činnosti sa okrem nulového variantu určuje variant, 

ktorý bol uvedený v zámere, rozšírený o variantné riešenie jeho dopravného napojenia, ale aj návrh 

nového lokalizačného variantu riešenia recyklačného dvora podľa uváženia navrhovateľa. 

Špecifické požiadavky - z pripomienok účastníkov procesu posudzovania vyplynula potreba 

v správe o hodnotení podrobnejšie rozpracovať nasledujúce okruhy otázok súvisiacich 

s navrhovanou činnosťou: 

· Dopracovať variantné riešenia dopravného napojenia variantu recyklačného dvora, ktorý bol 

posudzovaný v zámere. 

· Rozpracovať systém komplexného nakladania s odpadmi v meste Prešov a Veľký Šariš. 

· Navrhnúť monitoring podzemných vôd v okolí prevádzky. 

· Navrhnúť odvedenie a čistenie odpadových vôd z umývania áut. 

· Vykonať dôsledný monitoring chránených druhov živočíchov v dotknutom území a v prípade 

potvrdenia výskytu chránených druhov (chrapkáč poľný, pŕhľaviar čiernohlavý, strakoš 

červenochrbtý) vyhodnotiť vplyv navrhovanej činnosti na priaznivý stav chránených druhov. 

· Zabezpečiť dočasné uskladňovanie nebezpečných odpadov podľa platnej právnej úpravy 

odpadového hospodárstva s dôrazom na prevenciu proti ich úniku do povrchových 

a podzemných vôd. 

· Zhromažďovať nebezpečné odpady, ktoré budú vznikať pri prevádzke navrhovanej činnosti 

v kovových sudoch, resp. v uzamykateľných kontajneroch, ktoré budú umiestnené v sklade 
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nebezpečných odpadov a po naplnení budú odvezené na zneškodnenie resp. ďalšiu úpravu 

oprávnenou organizáciou pre nakladanie s nebezpečnými odpadmi. 

· Zabezpečiť počas prevádzky navrhovanej činnosti dostatočnú zásobu prípravkov pre havarijné 

zachytenie nebezpečných látok pri ich nekontrolovanom alebo náhlom úniku. 

· Riešiť efektívne požiarne zabezpečenie navrhovanej prevádzky pre prípad vzniku požiaru: 

jednak z hľadiska rozloženia horľavých látok v navrhovanej prevádzke, prístupu a prístupnosti 

hasiacich prostriedkov a mechanizmov, rozmiestnenia hasiacich zariadení a pod. 

· Zohľadniť pri plánovanej úprave terénu riziko vzniku svahových porúch vzhľadom na 

inžinierskogeologickým prieskumom zistenú hrúbku svahovín (3,7 až 8,8 m) a náchylnosť 

územia na tvorbu zosuvov pokryvných útvarov na flyšových súvrstviach. 

· Vzhľadom na umiestnenie recyklačného dvora vo voľnej krajine pri vegetačných úpravách 

uvažovať s návrhom výsadby drevín, pričom pri drevinovej skladbe je potrebné uprednostniť 

lokalitne a stanovište pôvodné druhy drevín. Drevinovú skladbu konzultovať s územne 

príslušnou org. zložkou ŠOP SR – RSOPaK v Prešove. 

· Zohľadniť dopravné zaťaženie dotknutého územia pre cestovný ruch vrátane agroturistiky. 

· Vyhodnotiť zaťaženie obytných zón dotknutých sídel. 

· Vyhodnotiť zvýšenie rizika zaťaženia životného prostredia a to: ovzdušia, pôdy, podzemných 

vôd a povrchových vôd. 

· Kvantifikovať vplyv zámeru na krajinnú scenériu a z nej vyplývajúce pozitívne externality. 

· Rozanalyzovať vplyv navrhovanej činnosti na rozvoj agroturistiky v dotknutom území. Doplniť 

hodnotenie vplyvu zvýšenia dopravnej záťaže (hluk, vibrácie, prašnosť, v dôsledku prepravy 

odpadu, na domáce zvieratá s dôrazom na chov 30 koní v areáli žrebčinca s dôrazom na príslušné 

veterinárne normy (zoohygiena). 

· Vykonať dôslednú analýzu všetkých ďalších pripomienok vyplývajúcich zo stanovísk účastníkov 

procesu posudzovania, predložených k zámeru a opodstatnené pripomienky zohľadniť v správe 

o hodnotení. 

Na spracovanie správy o hodnotení sú potrebné údaje a výstupy, ktoré ministerstvo požaduje 

v rozsahu hodnotenia. Požiadavky je možné definovať aj nasledovne : 

· Štúdia dopravného napojenia recyklačného dvora, resp.podklady obsahujúce potrebný súhlas – 

Ing. Lizák má k dispozícií štúdiu riešenia PPÚ + stanovisko Národnej dialničnej spoločnosti. 

· Hluková štúdia vplyvu hluku z dopravy na obyvateľov dotknutých obytných zón oboch miest 

a kone v areáli žrebčinca – štúdia neexistuje ani sa nebude vypracovávať. 
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· Návrh odvedenia a čistenia odpadových vôd z umývania áut – rieši to PD DÚR. 

· Výsledky monitoringu chránených druhov živočíchov v dotknutých územiach (v lokalite Lapanč 

najmä vtáky chrapkáč poľný, pŕhľaviar čiernohlavý a strakoš červenochrbtý) - výskum 

uskutočnený + vypracovaná správa (chránené druhy vtákov sa nenachádzajú priamo na území 

kde by mal byť Recyklačný dvor Lapanč) vypracovaná správa je podkladovým materiálom pre 

vypracovanie správy o hodnotení vplyvov na životné prostredie EIA. 

· Koncepčné materiály uvažujúce s využitím lokality Lapanč na rozvoj cestovného ruchu, vrátane 

agroturistiky – nie sú. 

· Priemyselný park Veľký Šariš, dokumentácia pre územné rozhodnutie v elektronickej forme. 

Daň z nehnuteľnosti 

rok 2005 - zaplatené 

rok 2006 - zaplatené 

rok 2007 – zaplatené 

rok 2008 – záväzok – 66,16 € 

rok 2009 – záväzok – 66,14 € 

rok 2010 – záväzok – 67,14 € 

rok 2011 – záväzok – 67,14 € 

Na základe požiadavky vyúčtovania finančných prostriedkov za rok 2011 zo strany mesta Prešov sa 

navrhuje uhradiť (vždy len v 65% podiele mesta Prešov z každej sumy): 

Zmluva o spolupráci v oblasti nakladania s odpadmi – TSmP, a.s. 

rok 2009 – záväzok - 1941,84 € 

rok 2010 – záväzok - 1941,84 € 

rok 2011 – záväzok – 1941,84 € 

Daň z nehnuteľnosti 

rok 2008 – záväzok – 66,16 € (z toho 65% podiel mesta Prešov je 43 €) 

rok 2009 – záväzok – 66,14 € (z toho 65% podiel mesta Prešov je 43 €) 

rok 2010 – záväzok – 67,14 € (z toho 65% podiel mesta Prešov je 43,64 €) 

rok 2011 – záväzok – 67,14 € (z toho 65% podiel mesta Prešov je 43,64 €) 

Bankové poplatky 

potrebná rezerva na účte v predpokladanej výške 60 € / ročne 
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Poukázanie sumy 16 000 € ako 65% podielu mesta Prešov bola riešená ešte na základe rozpočtu 

Združenia Lapanč na rok 2010, peniaze boli na účet združenia zaslané až v roku 2011. 

Prijaté platby zo strany mesta Prešov a Veľký Šariš 

rok 2007 

žiadne platby 

rok 2008 

mesto Prešov 

22.12.2008 – 5 808,94 € ( 175 000 Sk ) 
v januári 2009 zaplatené tieto položky : 

firma E.B.D. Kežmarok – 2 655,51 € ( 80 000 Sk ) / vypracovanie Zámeru 

zmluva s TSmP, a.s. - 2 489,54 € bez DPH ( 75 000 Sk ) / rok 2007 

účtovníctvo – 99,58 € ( 3000 Sk ) / rok 2007 

daň z nehnuteľnosti – 66,19 € / rok 2007 

rok 2009 

mesto Veľký Šariš 

100 € - zaplatené účtovníctvo za rok 2008 

30.12.2009 – 1 925,25 € / 65% podiel mesta Prešov za administráciu TSmP, a.s. za rok 2009 

rok 2010 
v septembri 2010 zaplatená položka 1 718,37 € - I.splátka FA /rok 2008 

14.12.2010 - 1 925,25 € / 65% podiel mesta Prešov za administráciu TSmP, a.s. za rok 2010 

rok 2011 
v apríli 2011 zaplatená položka 1 244,18 € - II.splátka FA /rok 2008 

25.11.2011 - 1 941,84 € / 65% podiel mesta Prešov za administráciu TSmP, a.s. za rok 2011 

- 16 000 € / 65% podiel mesta Prešov – staré záväzky 
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Stanovy Združenia Lapanč 
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STANOVY 
ZDRUŽENIA LAPANČ 

Článok 1 
Názov a sídlo združenia 

1. Názov združenia je: „Združenie LAPANČ" 
2. Sídlom združenia je: Mesto Prešov, Mestský úrad, ul. Hlavná 73, PSČ 080 68 

Článok 2 
Predmet činností združenia 

1. Spolupráca pri riešení problémov súvisiacich s trvalo udržateľným rozvojom v oblasti odpadového 
hospodárstva. 

2. Koordinácia postupu pri vypracovaní plánov sociálno-ekonomického a územného rozvoja 
v oblasti uvedenej v ods. 1. 

3. Spoločné získavanie prístupu k investičným a neinvestičným zdrojom financovania predmetu 
činnosti. 

4. Vzájomná informovanosť o postupe pri riešení problémov i nových zámeroch v oblasti uvedenej 
v ods. 1. 

5. Spoločné organizovanie technicky, ekonomicky a ekologicky zdôvodniteľné investovanie, 
budovanie a rozširovanie aktivít v oblasti odpadového hospodárstva. 

6. Združovanie vlastných a získaných finančných zdrojov pre Činnosť združenia. 

Čiánok3 
Úprava majetkových pomerov 

1. Združenie je právnickou osobou, ktorá zodpovedá svojim majetkom za nesplnenie svojich 
povinnosti. 

2. Majetok združenia tvoria: 
a) vklady Členov združenia v podiele 65% Mesto Prešov, 35% Mesto Veľký 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. Všetky finančné prostriedky združenia sú vedené na samostatnom účte. 
4. Členovia združenia sa budú podieľať na predmete činnosti združenia v podiele podľa 

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 združenie 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 podpísali zmluvu o združení. 
2. Ďalší členovia môžu pristúpiť do zdru? ia so súhlpsom v r t k ý c h ^nov a lo formou dopi'-'u 

k týmto stanovám v súvislosti s výškou v^adu pi.biupujuceno člena. 
3. Členstvo v združení zaniká: 

zámkom združenia, 
zánikom právnickej osoby, ak jej práva a povinnosti neprechádzajú na jej právneho nástupcu, 



písomnou výpoveďou s dvojmesačnou výpovednou dobou, ktorá začne plynúť prvým dnom 
nasledujúceho mesiaca po doručení výpovede adresovanej štatutárnemu orgánu, 
vylúčením člena zo združenia , ak člen vyvíja činnosť v rozpore so záujmami združenia, 
nezaplatí členský príspevok za príslušný rok alebo si neplní 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 informovaní o činnosti a hospodárení 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 najvyšším orgánom združenia. Každý člen združenia menuje 
(odvoláva) do tohto orgánu svojho zástupcu. Počet hlasov členov združenia je určený takto: 
3 hlasy má Mesto Prešov a 2 hlasy má Mesto Veľký Šariš. 

2. Valné zhromaždenie rozhoduje vo všetkých veciach 2/3 väčšinou hlasov. 

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 združe-r?. 
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Článok 8 
Predstavenstvo združenia 

1. Predstavenstvo združenia má 5 členov v zložení: 3 členovia za Mesto Prešov a 2 členovia za 
Mesto Veľký Šariš, ktorých volí vainé zhromaždenie. 

2. 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. 

3. Predstavenstvo zodpovedá za riadne hospodárenie združenia v zmysle všeobecne záväzných 
právnych predpisov a valnému zhromaždeniu predkladá na schválenie ročnú účtovnú závierku. 

4. Predstavenstvo volí zo svojho stredu predsedu. 

Článok 9 
Dozorná rada združenia 

1. Dozorná rada združenia má 3 členov v zložení: 2 Členovia za Mesto Prešov, 1 člen za Mesto 
Veľký Šariš, ktorých volí VZ. Členstvo v dozornej rade nie je zlučiteľné s členstvom 
v predstavenstve. 

2. Dozorná rada združenia rieši všetky spory vo veciach združenia medzí členmi združenia 
navzájom. Jej rozhodnutia sú konečné. 

3. Kontroluje hospodárenie združenia a účelné vynakladanie finančných prostriedkov v príslušnom 
roku v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi. 

4. Kontrolu podľa ods. 3 vykonáva najmenej jedenkrát za rok. Správu o hospodárení a činnosti 
združenia predkladá na schválenie valnému zhromaždeniu. 

Článok 10 
Zrušenie a zánik združenia 

1. Združenie sa zrušuje: 
a) dohodou členov združenia, 
b) vystúpením predposledného člena zo združenia, 
c) rozhodnutím o splynutí, zlúčení, rozdelení alebo premene na inú právnu formu. 
2. Združenie zaniká výmazom z registra združení. 
3 Ak pri zrušení 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. Združenie sa zakladá dňom 26,7.2004 
2. Združenie nadobúda právnu spôsobilosť zápisom do registra združení. 
3. Tieto stanovy sú platné dňom ich schválenia zakladajúcimi členmi. 

V Prešove 26.7.2004 

Tieto stanovy schvaľujú zakladajúci členovia združenia: 



^kK. 200 - / / 
Otília SAflOi. 
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Situácia pozemkových úprav v k.ú. V. Šariš 

Vysvetlivky 
^ — ^ _ Trvalý záber pozemkov 

pre stavbu R4-Prešov severný obchvat 
^^^m^ Pozemky pre prístupovú komunikáciu 

vo vlastníctve mesta Veľký Sanš 
^^^m^^ Schematické vedenie trasy prístupovej komunikácie 

k Lapanču popisovanei v texte matenálu 
, _ _ . . . . Schematické vedenie trasy prístupovej komunikácie 

k Lapanču popisovanej v texte materiálu - časť C 

A - časť komunikácie súvisiacej s projektom 
pozemkových úprav v k. ú. V. Šanš 

B - časť komunikácie súvisiacej s výstavbou prístupovej komunikácie 
k severnému portálu tunela Bikoš, v rámci stavby 
R4- Prešov severný obchat 
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