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obec KOSTOLNÁ VES, 972 26 Nitrianske Rudno  

 
Zápisnica 5/2015 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Kostolná Ves, ktoré sa konalo 
 dňa 27.8.2015  v budove kultúrneho domu  Kostolná Ves 

 

 
Účasť podľa prezenčnej listiny 

 
1 Úvod: 
Otvorenie zasadnutia. Hneď v úvode starostka skonštatovala, že vzhľadom k tomu že sa 
zasadnutia obecného zastupiteľstva zúčastnili len dvaja poslanci a zastupiteľstvo nie je 
uznášaniaschopné,  prekladá sa na iný termín, ktorý bude včas oznámený. 
Ale aj napriek tomu si vypočujeme zástupcu spoločnosti Beporad ,s.r.o. Kostolná Ves č. 201  
Bc. Miroslava Rajču, jedného z majiteľov spoločnosti ktorý vysvetlí občanom celý zámer. 
 

Počet všetkých poslancov OcZ v Kostolnej Vsi: 4 (Ing. Dušan Hnáth, p. Irena Hnáthová, p. 
František Papranec, Ing. Anna Sobotová). 
Prítomní: 
Ing. Dušan Hnáth 
p. Irena Hnáthová 
Ing. Anna Sobotová ospravedlnená 
p. František papranec – neprítomný 
 
Počet prítomných poslancov: 2 konštatované že obecné zastupiteľstvo obce Kostolná Ves nie je 
unášania schopné 
 
Zástupca spoločnosti Beporad, s.r.o. bol pozvaný d dôvodu sťažnosti p. Marty Hnathovej, ktorá 
vo svojom liste uvádza, že táto spoločnosť má údajne stavať spaľovňu komunálneho odpadu, 
kde by malo dochádzať k spaľovaniu komunálnych odpadov z domácností aj z priemyselných 
podnikov z celého okresu. Čím by bolo značne znečistené ovzdušie v našej obci. 
Na základe tejto sťažnosti bol prizvaný zástupca spoločnosti, ktorý podal k uvedenej sťažnosti 
nasledujúce stanovisko. 
Pán Rajčo predniesol zámer spoločnosti.  Výrobou biopalív sa firma Beporad, s.r.o. na adrese 
Kostolná Ves 201 podľa obchodného registra zaoberá od 11.10 2012 t. j. 3 roky v zmysle zákona 
chce firma svoj zámer aktualizovať na výrobu brikiet a peliet z dreveného odpadu. Zhodnocovať 
sa budú odpady kategórie odpadová kôra, piliny, hobliny, odrezky, odpadové rezivo, drevo 
a suchá tráva. 
Technológia výroby:  
Štiepkovanie – na výrobu štiepky bude použitý mobilný štiepkovač, ktorý je vybavený cyklónom 
pre bezprašné štiepkovanie. 
Sušenie biomasy – na sušenie bude použitá bubnová sušiareň. Zo sušiarne budú odvádzané 
vzniknuté vodné pary a spaliny z dreva. 
Briketovanie – brikety sa budú vyrábať na briketovacom lise pod tlakom cca 2000kg/cm2. 
Peletovanie – pelety sa budú vyrábať na lise na pelety. 
Firma už aj v súčasnom období zváža drevený odpad (aj z obce Kostolná Ves) a tento ďalej 
spracováva. 
 
Otázky občanov: 
p. Ďuriš – námietka z jeho strany sú. Biomasa v podobe rastlín je chemicky zakonzervovaná 
slnečná energia. ... Pri spaľovaní biomasy opätovne získavame energiu uskladnenú v chemických 
väzbách. Kyslík zo vzduchu sa spája s uhlíkom v rastline, pričom vzniká oxid uhličitý a voda. 
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Čo s chemickými výparmi? 
Odpoveď: Z hľadiska vplyvu na životné prostredie je veľký rozdiel medzi fosílnou (uhlie) 
a obnoviteľnou (čerstvou drevený odpad) biomasou. Pri fosílnych palivách dochádza 
k ovplyvňovanou životného prostredia tým, že pri ich spálení sa do atmosféry dostávajú látky, 
ktoré boli po mnoho milión rokov uložené pod zemským povrchom. Na rozdiel od nich je 
spaľovanie čerstvej biomasy (drevného odpadu)z hľadiska emisií skleníkových plynov neutrálne. 
 
p. Hnáthová: - námietka na preťaženie cesty III. triedy smer do Seče. Čo s tým? 
Odpoveď: Cesta III.triedy je cesta ktorej majiteľom jeTrenčiansky samosprávny kraj čiže je to 
štátna cesta a autá ktoré po tejto ceste chodia platia cestnú daň. Nie je to obecná komunikácia. 
Požiadavka aby v noci nechodili nákladné autá. 
Odpoveď. Vzhľadom k tomu, že cesta je majetkom TSK tejto požiadavke s najväčšou 
pravdepodobnosťou nebude možné vyhovieť. 
 
p. Škríp: Aké výhody má z toho obec? 
Odpoveď: Dane, poplatky za smeti podľa počtu zamestnancov, prisľúbené pracovné miesta. 
Nákladné autá chodia cez obec príliš rýchlo, čo s tým? 
Pre čo najmenšie dopady pre našu obec boli navrhnuté zo strany firmy Beporad, s.r.o. 
Kostolná Ves č. 201 v spolupráci s Obecným úradom v Kostolnej Vsi nasledovné 
opatrenia: 

 Bude vyslovená požiadavka na majiteľa cesty III. triedy Trenčiansky samosprávny kraj ktorá 
prechádza našou obcou a ktorá je najviac zaťažovaná na zníženie rýchlosti v celej obci na 30 
km/hod pre všetky nákladné automobily. 

 Požiadavka obce pre všetky firmy nachádzajúce sa v priestoroch bývalých ŠM – všetky 
automobily, ktoré budú prevážať sypké materiály budú riadne zaplachtované aby 
nedochádzalo k znečisťovaniu obce. 

 Požiadavka obce pre všetky firmy nachádzajúce sa v priestoroch bývalých ŠM – všetky 
nákladné automobily ktoré budú prichádzať a odchádzať z firiem a následne budú 
prechádzať obcou budú riadne vážené, aby nedochádzalo k preťažovaniu komunikácie. 

 Požiadavka obce pre všetky firmy nachádzajúce sa v priestoroch bývalých ŠM aby dôsledne 
upozorňovali vodičov o požiadavkách obce a riadnom dodržiavaní  (váženia, plachtovania, a 
dodržiavania rýchlosti). 

 Pravidelná údržba komunikácie po znečistení  
 Požiadavka obce na Dopravný inšpektorát o pravidelné kontrolovanie automobilov 

prechádzajúcich cez našu obec a následná kontrola dodržiavania preťaženia, zaplachtovania 
a dodržiavania rýchlosti. V prípade porušenia vodičov týchto oprávnených požiadaviek  ich 
riadne pokutovať v zmysle platných predpisov. 

 
Zástupca spoločnosti Beporad, s.r.o. p. Rajčoprisľubil úpravu (mulčovanie, čistenie) okolitých 
pozemkov ktoré má v prenájme do konca septembra 2015 
Zároveň prisľúbil, že bude obci nápomocný. 
 

 
  
V Kostolnej Vsi 27.8. 2015      
  

 

Zápisnicu písala starostka Obce Kostolná Ves 

Mgr. Mária Žofčinová  
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