ZÁPISNICA
z 13. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Biely Kostol,
konaného dňa 24. februára 2020 o 17.30 hod.
v zasadačke Obecného úradu

Prítomní:
doc. Ing. Iveta Paulová PhD., MBA, Ing. Rudolf Balažovič, Ing. Peter Bínovský (od 17:50 h),
JUDr. Ľuboš Gažo, Ing. Peter Gubrický, Mgr. Miroslav Hrubý, Ing. Ján Tižinák,
Mgr. Anna Vitteková
Neprítomní:
Mgr. Anna Hamran Podstrelená
Program zasadnutia Obecného zastupiteľstva:
1.)
2.)
3.)
4.)
5.)

6.)
7.)
8.)
9.)

Otvorenie, návrh na schválenie programu.
Návrh na zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ.
Schválenie VZN č. 1/2020 o Participatívnom komunitnom rozpočte obce.
Schválenie VZN č. 2/2020 o výške príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov
Materskej školy a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Biely
Kostol.
Schválenie voľby prísediaceho pre Okresný súd Trnava.
Schválenie odpredaja časti pozemku č. parcely 1027/536 Ing. P Kyseľa na obec
pre realizáciu vsakovacej jamy na Poľnej ulici.
Žiadosť OZ Stolnotenisový klub o dotáciu z rozpočtu obce.
Koncepcia systémového prístupu k triedeniu odpadov a nakladanie s odpadmi.

Interpelácie poslancov.
Rôzne.
Záver.

K bodu 1.) Otvorenie, návrh na schválenie programu.
Zasadnutie OZ otvorila a viedla starostka obce, Iveta Paulová. V úvode zasadnutia skonštatovala,
že zasadnutie je uznášania schopné. Oboznámila poslancov s predloženým programom rokovania.
Poslanci hlasovali za navrhnutý program.
Hlasovanie (prítomnosť/kvórum = 5/3)

1

1
2
3
4
5
6
7

Meno a priezvisko

za

Ing. Rudolf Balažovič
Ing. Peter Bínovský
JUDr. LubošGažo
Ing. Peter Gubrický
Mgr. Miroslav Hrubý
Mgr. Anna Hamran Podstrelená
Ing. Ján Tižinák

X

proti

zdržal
sa

neprítomný
X

X
X
X
X
X

OZ schválilo program zasadnutia 13. zasadnutia OZ.
Na zasadnutí zastupiteľstva sa zúčastnili aj obyvatelia Ľadovej ulice v Bielom Kostole z dôvodu
plánovanej rekonštrukcie tejto ulice. Poslanec Gažo navrhol zaradiť do programu rokovania Bod
4- Informácie k Rekonštrukcii Ľadovej ulice.
Hlavná kontrolórka navrhla doplniť do programu rokovania bod č.11, Plán kontrolnej činnosti
hlavnej kontrolórky na 1. polrok 2020.
Starostka dala hlasovať za neschválenie pôvodného programu rokovania.
Hlasovanie (prítomnosť/kvórum = 5/3)

1
2
3
4
5
6
7

Meno a priezvisko

za

Ing. Rudolf Balažovič
Ing. Peter Bínovský
JUDr. LubošGažo
Ing. Peter Gubrický
Mgr. Miroslav Hrubý
Mgr. Anna Hamran Podstrelená
Ing. Ján Tižinák

X

proti

zdržal
sa

neprítomný
X

X
X
X
X
X

OZ neschválilo pôvodný program rokovania 13. zasadnutia OZ.
Starostka dala hlasovať za schválenie doplneného programu rokovania vrátane návrhov na zmenu
prednesených poslancom Gažom a pani Vittekovou:
Program zasadnutia Obecného zastupiteľstva:
1.)
2.)
3.)

Otvorenie, návrh na schválenie programu.
Návrh na zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ.
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4.)
5.)
6.)

7.)
8.)
9.)
10.)
11.)

Informácie k rekonštrukcii Ľadovej ulice.
Schválenie VZN č. 1/2020 o Participatívnom komunitnom rozpočte obce.
Schválenie VZN č. 2/2020 o výške príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov
Materskej školy a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Biely
Kostol.
Schválenie voľby prísediaceho pre Okresný súd Trnava.
Schválenie odpredaja časti pozemku č. parcely 1027/536 Ing. P Kyseľa na obec
pre realizáciu vsakovacej jamy na Poľnej ulici.
Žiadosť OZ Stolnotenisový klub o dotáciu z rozpočtu obce.
Koncepcia systémového prístupu k triedeniu odpadov a nakladanie s odpadmi.
Schválenie Plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 1. polrok 2020.

Interpelácie poslancov.
Rôzne.
Záver.
Hlasovanie (prítomnosť/kvórum = 5/3)

1
2
3
4
5
6
7

Meno a priezvisko

za

Ing. Rudolf Balažovič
Ing. Peter Bínovský
JUDr. LubošGažo
Ing. Peter Gubrický
Mgr. Miroslav Hrubý
Mgr. Anna Hamran Podstrelená
Ing. Ján Tižinák

X

proti

zdržal
sa

neprítomný
X

X
X
X
X
X

OZ schválilo doplnený program rokovania 13. zasadnutia OZ.
K bodu 2.) Návrh na zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
Za overovateľov zápisnice starostka navrhla poslanca Ľuboša Gaža a poslanca Rudolfa Balažoviča.
Za zapisovateľku, pracovníčku obecného úradu, Emíliu Kraicovú.
Hlasovanie (prítomnosť/kvórum = 5/3)
Meno a priezvisko
1
2
3
4
5

Ing. Rudolf Balažovič
Ing. Peter Bínovský
JUDr. LubošGažo
Ing. Peter Gubrický
Mgr. Miroslav Hrubý

za

proti

zdržal
sa
X

neprítomný
X

X
X
X
3

6
7

Mgr. Anna Hamran Podstrelená
Ing. Ján Tižinák

X
X

OZ schválilo za overovateľov zápisnice poslanca Ľuboša Gaža a poslanca Rudolfa Balažoviča. Za
zapisovateľku, pracovníčku obecného úradu, Emíliu Kraicovú.
K bodu 3.) Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ.
Starostka informovala poslancov OZ o plnení uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ:
- Plán investičného rozvoja na rok 2020 bol doplnený o Vypracovanie projektovej
dokumentácie na rekonštrukciu Poľovníckej ulice na návrh poslanca Hrubého
a Vypracovanie štúdie na renováciu a rozšírenie miestneho rozhlasu na návrh poslankyne
Hamran Podstrelenej a zverejnený na webovom sídle obce a úradnej tabuli.
- Na návrh poslankyne Hamran Podstrelenej bol odoslaný list s informáciou a súčasnom
stave riešenia realizácie splaškovej kanalizácie obyvateľom Záhradnej ulice, ktorí nemajú
svoje domy pripojené ku kanalizácii.
- Poslanec Hrubý požiadal starostku o predloženie finančného vyhodnotenia plnenia
participatívneho komunitného rozpočtu (PKR) obce za rok 2019 - starostka v dohľadnej
dobe vypracuje hodnotenie a písomne predloží všetkým poslancom. Vyhodnotenie plnenia
PKR obce za rok 2019 bolo odprezentované na stretnutí s občanmi dňa 29.1.2020.
- Rekonštrukcia Ľadovej ulice sa začne utorok 25.2.2020, obyvatelia boli o začiatku akcie
oboznámení listom.
- Dňa 20.02.2020 zasadala Komisia pre výstavbu, rozvoj obce, infraštruktúru a životné
prostredie, riešila Rekonštrukciu Ľadovej ulice, pripomienky k ZaD č. 4/2019 ÚP Biely
Kostol a Pasportizáciu dopravného značenia v obci.
- Možno konštatovať, že uznesenia z 12. zasadnutia OZ boli splnené.
K bodu 4.) Informácie k rekonštrukcii Ľadovej ulice
Starostka vyzvala prítomných obyvateľov Ľadovej ulice k požiadavkám, ktoré majú na
rekonštrukciu Ľadovej ulice. Na úvod upozornila, že treba brať do úvahy, že cesta sa
nerekonštruuje len pre obyvateľov z Ľadovej ulice, ale pre všetkých obyvateľov, ktorí budú cestu
využívať do kostola a pre tých, ktorí tadiaľ prechádzajú.
Obyvatelia zisťovali, ako bude prebiehať rekonštrukcia.
Starostka: dňa 25.2. budeme informovaní o postupe a harmonograme prác, obec rieši umiestnenie
dočasného dopravného značenia potrebného pri rekonštrukcii.
Poslanec Balažovič – bude ulica jednosmerná alebo obojsmerná, ak jednosmerná, z ktorej strany
bude vjazd?
Pán Slamka, obyvateľ Ľadovej ulice – navrhuje inštalovať značku Prejazd zakázaný
Poslanec Tižinák – po rekonštrukcii ulice je možné požiadať o zriadenie tejto značky.
Poslanec Balažovič navrhol otočiť smer v Lomenej ulici a potom v Ľadovej dať vjazd z opačnej
strany.
Starostka oboznámila prítomných, že smer jazdy ako aj ostatné náležitosti boli prejednávané
s dopravným inšpektorátom. Pôvodný návrh bol tak ako požadovali obyvatelia, avšak pôvodná
verzia nebola vhodná, bolo potrebné projekt prepracovať a opakovane dať schváliť dopravnému
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inšpektorátu.
V závere starostka informovala, že akékoľvek informácie zo strany realizátora stavby budú včas
s obyvateľmi odkomunikované.
K bodu 5.) Schválenie VZN č. 1/2020 o Participatívnom komunitnom rozpočte obce.
Starostka predložila obecnému zastupiteľstvu 2 pripomienky; poslankyňa Hamran Podstrelená –
doplniť do PKR článok o Vyhodnotení, pani Vitteková, hlavná kontrolórka obce – gramatické
a štylistické pripomienky.
P. Hrubý – sa spýtal, ako sa bude riešiť situácia v prípade, že predkladateľ v zmysle čl. 11, bod 3
nevráti finančné prostriedky.
Starostka - finančné prostriedky sú poukázané žiadateľovi na účet v sume, ktoré je vo
vypracovanom a komisiou schválenom projekte, ktorý sa zrealizuje tak ako bol predložený. Celý
proces je zmluvne zabezpečený, kde sú zabezpečené akékoľvek nesúlady v procese realizácie.
Poslanec Gažo mu odpovedal, že finančné prostriedky sa budú vymáhať v tomto prípade súdnou
cestou.
Starostka vyzvala poslancov na hlasovanie o VZN č. 1 po zapracovaní pripomienok poslankyne
Hamran Podstrelenej a hlavnej kontrolórky, pani Vittekovej.
Hlasovanie (prítomnosť/kvórum = 6/4)

1
2
3
4
5
6
7

Meno a priezvisko

za

Ing. Rudolf Balažovič
Ing. Peter Bínovský
JUDr. LubošGažo
Ing. Peter Gubrický
Mgr. Miroslav Hrubý
Mgr. Anna Hamran Podstrelená
Ing. Ján Tižinák

X
X
X
X
X

proti

zdržal
sa

neprítomný

X
X

K bodu 6.) Schválenie VZN č. 2/2020 o výške príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov
Materskej školy a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Biely Kostol.
Starostka oboznámila prítomných, že k VZN č.2 neboli počas zverejnenia vznesené žiadne
pripomienky a dala hlasovať za predložené znenie VZN č.2 o výške príspevku na čiastočnú úhradu
výdavkov Materskej školy a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Biely Kostol.
Hlasovanie (prítomnosť/kvórum = 6/4)

1
2

Meno a priezvisko

za

Ing. Rudolf Balažovič
Ing. Peter Bínovský

X
X
5

proti

zdržal
sa

neprítomný

3
4
5
6
7

JUDr. LubošGažo
Ing. Peter Gubrický
Mgr. Miroslav Hrubý
Mgr. Anna Hamran Podstrelená
Ing. Ján Tižinák

X
X
X
X
X

OZ schvaľuje VZN č. 2/2020 o výške príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov Materskej školy
a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Biely Kostol
K bodu 7.) Schválenie voľby prísediaceho pre Okresný súd Trnava.
Okresný súd Trnava požiadal Obecné zastupiteľstvo v Bielom Kostole o zvolenie prísediaceho na
súde, nakoľko dňa 28.4.2020 uplynie 4-ročné obdobie pre výkon funkcie p. Petrovi Paulovi.
Obecné zastupiteľstvo navrhlo opätovne zvoliť do funkcie p. Paula.
Starostka vyzvala poslancov na hlasovanie za návrh zvoliť p. Paula ako prísediaceho na okresnom
súde na ďalšie 4 ročné volebné obdobie.
Hlasovanie (prítomnosť/kvórum = 6/4)

1
2
3
4
5
6
7

Meno a priezvisko

za

Ing. Rudolf Balažovič
Ing. Peter Bínovský
JUDr. LubošGažo
Ing. Peter Gubrický
Mgr. Miroslav Hrubý
Mgr. Anna Hamran Podstrelená
Ing. Ján Tižinák

X
X
X
X
X

proti

zdržal
sa

neprítomný

X
X

OZ schvaľuje p. Petra Paula do funkcie prísediaceho pre Okresný súd Trnava na ďalšie 4 ročné
funkčné obdobie.
K bodu 8.) Schválenie odpredaja časti pozemku č. parcely 1027/536 Ing. Kyseľa na obec pre
realizáciu vsakovacej jamy na Poľnej ulici
Ing. Kyseľ odpredal obci pozemok, kde bude obec budovať vsakovaciu jamu. Katastrálny odbor
Okresného úradu v Trnave upozornil, že v zmluve sú identifikované 2 pozemky (č.parcely
1003/754 a č.parcely1027/536), v uznesení sa schvaľoval len jeden (č.parcely 1003/754).
Starostka dala hlasovať o doplnení výpisu z uznesenia č. 77/2019 zo dňa 4.9.2019 o povolení
vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností. Do uznesenia sa dopĺňa parcela 1027/536
v katastrálnom území Biely Kostol, druh pozemku orná pôda.

6

Hlasovanie (prítomnosť/kvórum = 6/4)

1
2
3
4
5
6
7

Meno a priezvisko

za

Ing. Rudolf Balažovič
Ing. Peter Bínovský
JUDr. LubošGažo
Ing. Peter Gubrický
Mgr. Miroslav Hrubý
Mgr. Anna Hamran Podstrelená
Ing. Ján Tižinák

X
X
X
X
X

proti

zdržal
sa

neprítomný

X
X

OZ schvaľuje doplnenie výpisu z uznesenia č. 77/2019 zo dňa 4.9.2019 o povolení vkladu
vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností. Do uznesenia sa dopĺňa parcela 1027/536
v katastrálnom území Biely Kostol, druh pozemku orná pôda.
K bodu 9.) Žiadosť OZ Stolnotenisový klub o dotáciu z rozpočtu obce
OZ stolnotenisový klub Biely Kostol požiadal o dotáciu z rozpočtu obce vo výške 1 500,- EUR.
Poslanec Bínovský – nesúhlasí s poskytnutím takejto dotácie, neponúkajú na svoju činnosť vlastné
prostriedky, žiada, aby p. Škultéty osobne zdôvodnil potrebu dotácie na budúcom zasadnutí OZ.
V rámci rozpočtu žiadosti o dotáciu boli zahrnuté i položky – prenájom priestorov KD, upratovanie
v KD a nákup čistiacich prostriedkov. Táto položka činí cca 800 eur v navrhovanom rozpočte.
Dotácie od obce tieto položky preplácať nemôže, nakoľko ide o dotáciu, nie o preplatenie činnosti
a ide o neoprávnený výdavok, nakoľko nie je možné k nemu predložiť účtenky a nesúvisí priamo
s činnosťou.
Poslanec Balažovič uviedol, že nie je potrebné, aby p. Škultéty osobne zdôvodnil potrebu dotácie.
Nežiadali sme to ani od ostatných klubov a združení v obci, ktorým poskytujeme dotácie.
Zároveň uviedol, aby sa im prispelo aspoň polovičnou čiastkou z požadovanej sumy. Dôvodom je,
že klub navštevujú aj deti, ktoré treba podporovať v športe.
Poslanec Gubrický navrhol schváliť dotáciu Stolnotenisovému klubu Biely Kostol z rozpočtu obce
vo výške 750,- €. Dotácia bude použitá na spotrebný materiál, turnaj detí a turnaj dospelých.
Starostka vyzvala poslancov na hlasovanie za návrh poslanca Gubrického.
Hlasovanie (prítomnosť/kvórum = 6/4)

1
2
3
4
5

Meno a priezvisko

za

Ing. Rudolf Balažovič
Ing. Peter Bínovský
JUDr. LubošGažo
Ing. Peter Gubrický
Mgr. Miroslav Hrubý

X

proti

zdržal
sa
X
X

X
X
7

neprítomný

6
7

Mgr. Anna Hamran Podstrelená
Ing. Ján Tižinák

X
X

OZ schválilo 750,- € dotáciu z rozpočtu obce pre OZ Stolnotenisový klub Biely Kostol na účely
spotrebného materiálu a organizáciu turnaja detí a dospelých.
K bodu 10.) Koncepcia systémového prístupu k triedeniu odpadov a nakladaniu s odpadmi
Starostka upozornila, že je nevyhnutné aby sa v obci riešila evidencia odpadu. Obec Biely Kostol
patrí k obciam, ktoré majú na okolí najmenšiu mieru separácie odpadu. Okolité obce majú vyššie
% triedenia. Prvým krokom bude evidencia smetných nádob a zosúladenie ich počtov v zmysle
pravidiel určených v platnom VZN č. 2/2016 o nakladaní s odpadmi a drobnými stavebnými
odpadmi na území obce. Obec pripraví vzdelávacie aktivity na správnu separáciu odpadu a zavedie
sankcie za nedodržiavanie platného VZN a podporí aktivity súvisiace so separáciou odpadu.
K bodu 11.) Plán kontrolnej činnosti na 1. polrok 2020
Plán kontrolnej činnosti na 1. polrok predniesla hlavná kontrolórka, p. Vitteková. Plán bol
zverejnený na webovom sídle obce a neboli k nemu vznesené žiadne pripomienky.
Starostka vyzvala OZ na hlasovanie za schválenie Plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2020
Hlasovanie (prítomnosť/kvórum = 6/4)

1
2
3
4
5
6
7

Meno a priezvisko

za

Ing. Rudolf Balažovič
Ing. Peter Bínovský
JUDr. LubošGažo
Ing. Peter Gubrický
Mgr. Miroslav Hrubý
Mgr. Anna Hamran Podstrelená
Ing. Ján Tižinák

X
X
X
X
X

proti

zdržal
sa

neprítomný

X
X

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na 1. polrok 2020 bol schválený OZ.
Rôzne
Ku schváleniu vsakovacej jamy sa ohlásil p. Mika, prítomný za verejnosť na zasadnutí, že
schválený pozemok je zaťažený vecným bremenom z dôvodu prejazdu na pozemok p. Hnáta.
Poslanci nesúhlasia, aby obec odkúpila pozemok , ktorý je zaťažený vecným bremenom
Starostka dala hlasovať o zrušení uznesenia č. 14/2020 k Schváleniu odpredaja časti pozemku č.
parcely 1027/536 Ing. Kyseľa na obec pre realizáciu vsakovacej jamy na Poľnej ulici na základe
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dodatočnej informácie k danému pozemku, ktorý je zaťažený vecným bremenom, nakoľko cez
pozemok vedie príjazdová cesta ku garáži a domu p. Hnáta.
Hlasovanie (prítomnosť/kvórum = 6/4)

1
2
3
4
5
6
7

-Meno a priezvisko

za

Ing. Rudolf Balažovič
Ing. Peter Bínovský
JUDr. LubošGažo
Ing. Peter Gubrický
Mgr. Miroslav Hrubý
Mgr. Anna Hamran Podstrelená
Ing. Ján Tižinák

X
X
X
X
X

proti

zdržal
sa

neprítomný

X
X

OZ ruší uznesenie č. 14/2020 k Schváleniu odpredaja časti pozemku č. parcely 1027/536 Ing.
Kyseľa na obec pre realizáciu vsakovacej jamy na Poľnej ulici.
-

-

-

Poslanec Gažo – žiada o dôslednejšiu prípravu informácií k predmetu hlasovania na
zasadnutiach OZ
Starostka opakovane navrhla pred zastupiteľstvom realizovať pracovné stretnutie, kde by
bola poskytnutá podrobnejšia informácia k zaslaným podkladom na zasadnutia. Ostatné
obce túto prax majú dávno zaužívanú.
Poslanec Hrubý – nepovažuje za nevyhnutné organizovať pracovné stretnutia.
Starostka berie pripomienky na vedomie.
Starostka informovala o:
Vykonaní previerky okresnou prokuratúrou v Trnave zo dňa 24.1.2020. Predmetom
previerky bolo : zákonnosť frekvencie zasadnutí OZ, zákonnosť zverejňovania návrhu
programu zasadnutia OZ a zákonnosť schvaľovania návrhu programu zasadnutia OZ
a zákonnosť zvolania a konania ustanovujúceho zasadnutia OZ.
Starostka prerokovala protokol z kontroly so zástupcom okresnej prokuratúry. Okresná
prokuratúra upozornila, že v prípade ak sú k navrhovanému programu zasadnutia OZ
pripomienky, program rokovania je potrebné zrušiť a zmenený program zasadnutia OZ
schváliť znova nadpolovičnou väčšinou všetkých poslancov. Ďalej okresná prokuratúra
neodporúča používať pojem mimoriadne zasadnutie OZ. Pri uzneseniach je potrebné
uvádzať dátum podpísania daného uznesenia starostkou.

Hlasovanie (prítomnosť/kvórum = 6/4)

1
2
3
4
5

-Meno a priezvisko

za

Ing. Rudolf Balažovič
Ing. Peter Bínovský
JUDr. LubošGažo
Ing. Peter Gubrický
Mgr. Miroslav Hrubý

X
X
X
X
X
9

proti

zdržal
sa

neprítomný

6
7

Mgr. Anna Hamran Podstrelená
Ing. Ján Tižinák

X
X

OZ berie na vedomie upozornenie prokurátora na dôsledné dodržiavanie ust. § 12 ods. 5,
ods.11 zákona č. 369/1990 Zb. vydané v súvislosti s vykonanou previerkou.
-

-

-

-

-

O vykonaní auditu verejného obstarávania spoločnosťou Slovenské centrum obstarávania
v rámci programu „Sapientia Veno Honorem– Múdrosť, česť a pravda“, ktorý sa konal dňa
12.02.2020 na obecnom úrade v Bielom Kostole. Výsledky auditu budú predložené obci
písomne do mesiaca od vykonania auditu.
o uzatvorení zmlúv o prenájme KD s organizáciami alebo fyzickými osobami, ktoré
pravidelne využívajú priestory KD.
O zasadnutí komisie pre výstavbu, rozvoj obce, infraštruktúru a životné prostredie, ktoré
sa konalo 20.2.2020 a vyzvala poslanca Gubrického, aby informoval o záveroch zasadnutia
komisie. Poslanec Gubrický informoval o pripomienkach a sťažnostiach na návrh
dokumentu 4/2019 Zmeny a doplnky ÚP. Konkrétne ide o Rybnú ulicu, kde je plánovaná
výstavba cesty k novovzniknutej ZŠ a IBV Za Parnou. Obávajú sa, že nová cesta zníži
kvalitu bývania, pretože sa zvýši dopravná záťaž. Zároveň bola vznesená sťažnosť od
manželov Jakubcových, že v UP je zakreslená zeleň, ktorá zasahuje do ich pozemku.
Uvedená sťažnosť bola projektantkou obratom opravená na ornú pôdu. Sťažnosť
obyvateľov na zrušenie novej príjazdovej cesty k ZŠ a IBV nebola akceptovaná, nakoľko
ZŠ je objekt vo verejnom záujme. Starostka informovala, že snahou je získať príjazdovú
cestu zo strany Trnavy z kruhovej križovatky, čím sa zmierni frekvencia áut na Rybnej ulici
a v budúcnosti je predpoklad prepojenia novej príjazdovej cesty s cestou cez Podolky 4 na
novú časť obce, čím sa odbremení nápor na Rybnej ulici. Vytvorenie novej príjazdovej
cesty na Rybnej ulici je schválené i Okresným úradom, odborom cestnej dopravy
a pozemných komunikácií. Komisia ďalej prerokovala finalizáciu príprav na rekonštrukciu
Ľadovej ulice a venovala sa aj návrhu predloženého súčasného stavu dopravného značenia
v obci, ktorá je podkladom pre vypracovanie pasportizácie bezpečnosti obce. Komisia ďalej
rokovala o podaní Ing. Rudolfa Balažoviča (poslanca OZ) na Okresnú prokuratúru
v Trnave vo veci preskúmania zákonnosti postupu, resp. nečinnosti obce Biely Kostol
v stavebných konaniach týkajúcich sa stavby polyfunkčného objektu na Viničnej ulici a
podozrenia zo zneužitia právomoci verejného činiteľa. Podnetom sa zaoberal aj Spoločný
obecný úrad, ktorý podrobne preskúmal postupnosť krokov schvaľovania výstavby
a funkcie polyfunkčného domu. Na základe analýzy bolo odporučené, aby sa zmenila
funkcia polyfunkčného domu označeného v ÚP C6 z kvalifikácie - plochy občianskej
vybavenosti na bytové domy s doplnkovou občianskou vybavenosťou. Táto zmena bude to
súčasťou ZaD č. 4/2019 ÚP označená ako objekt C6-1.
O vyžiadaní stanovísk dotknutých subjektov k Rekonštrukcii Ľadovej ulice. Poslanec
Gubrický zisťoval, či k rekonštrukcii Ľadovej ulice nie je potrebné stavebné povolenie.
Starostka oznámila, že nie je potrebné, riešila to so Spoločným obecným úradom.
O návrhu pasportizácie dopravného značenia v obci – návrh bol predložený poslancom OZ
k nahliadnutiu, komisia ho prerokovala a dňa 25.2.2020 sa bude konať stretnutie
s dodávateľom.
O plánovanej výstavbe domov a bytov Mesta Trnava za Medzihájom v blízkosti Ružindola,
v Bielom Kostole sa v budúcnosti plánujú vybudovať nájomné sociálne byty, mesto
10
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navrhuje riešenie cesty poza Biely Kostol.
O plánovanej akcii Májová cyklojazda dedinkami na úpätí Malých Karpát, ktorá sa bude
konať dňa 30. mája 2020. Sú plánované – dve trasy, krátka 25 km a dlhá 52 km. O záštitu
a finančnú pomoc na akciu obec požiadala Trnavský samosprávny kraj.
Poslanec Gažo navrhol zrealizovať výrub stromov alebo aspoň ich orezanie na ceste od
Kamenného mlyna do BK (ide o trnavský kataster).

Na záver starostka všetkým prítomným poďakovala za účasť.
Ing. Emília Kraicová

.................................................

Overovatelia: Ing. Rudolf Balažovič

.................................................

Zapisovateľ:

JUDr. Ľuboš Gažo

.................................................

Schválil: doc. Ing. Iveta Paulová, PhD., MBA - starostka obce.................................................

V Bielom Kostole 24.2.2020
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