ZÁPISNICA
z 21. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Biely Kostol,
konaného dňa 28. októbra 2020 o 17.30 hod.
v zasadačke obecného úradu
Prítomní:
doc. Ing. Iveta Paulová, PhD., MBA, Ing. Peter Bínovský, JUDr. Ľuboš Gažo, Ing. Peter Gubrický,
Ing. Ján Tižinák, Mgr. Anna Vitteková
Neprítomní:
Ing. Rudolf Balažovič
Mgr. Miroslav Hrubý
Mgr. Anna Hamran Podstrelená
Hostia:
podľa prezenčnej listiny
Program zasadnutia Obecného zastupiteľstva:
1.)
2.)
3.)
4.)
5.)
6.)
7.)
8.)

Otvorenie, návrh na schválenie programu. (17:30 h – 17:40 h)
Návrh na zapisovateľa a overovateľov zápisnice. (17:40 h – 17:45 h)
Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ. (17:45 h – 17:50 h)
Schválenie dohody o spoločnom školskom obvode ZŠ s MŠ Ružindol pre 2. stupeň. (17:50
h – 18:00 h)
Schválenie dodatku č.1 k VZN č. 3/2019 o chove a držaní zvierat na území obce Biely
Kostol. (18:00 h – 18:10 h)
Schválenie 5% finančnej spoluúčasti obce na projekte IROP – „Rekonštrukcia materskej
školy“. (18:10 h – 18:30 h)
Schválenie žiadosti o návratnú finančnú výpomoc od Ministerstva financií SR obci. (18:30
h – 19:00 h)
Schválenie žiadosti Norberta Takácsa na prenájom pozemku pod predajným stánkom
a susediacou plochou za stánkom. (19:00 h – 19:20 h)
Interpelácie poslancov.
Informácie starostky.
Záver.

K bodu 1.) Otvorenie, návrh na schválenie programu
Zasadnutie OZ otvorila a viedla starostka obce, Iveta Paulová. V úvode zasadnutia privítala
poslancov a skonštatovala, že zasadnutie je uznášania schopné, nakoľko sú prítomní 4 poslanci
z celkového počtu 7.
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Starostka sa spýtala, či má niekto z poslancov pripomienky k návrhu programu rokovania.
Nikto nemal pripomienky a preto dala hlasovať za návrh programu rokovania
Hlasovanie (prítomnosť/kvórum = 4/3)
Meno a priezvisko

za

proti

zdržal sa

neprítomný

1

Ing. Rudolf Balažovič

X

2

Ing. Peter Bínovský

X

3

JUDr. Luboš Gažo

X

4

Ing. Peter Gubrický

X

5

Mgr. Miroslav Hrubý

X

6

Mgr. Anna Hamran Podstrelená

X

7

Ing. Ján Tižinák

X

OZ schvaľuje program 21. zasadnutia OZ.
K bodu 2.) Návrh na zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
Za overovateľov zápisnice starostka navrhla poslanca Jána Tižináka a poslanca Petra Bínovského.
Za zapisovateľku, pracovníčku obecného úradu, Emíliu Kraicovú.
Hlasovanie (prítomnosť/kvórum = 4/3)
Meno a priezvisko

za

proti

zdržal sa

neprítomný

1

Ing. Rudolf Balažovič

X

2

Ing. Peter Bínovský

X

3

JUDr. Luboš Gažo

X

4

Ing. Peter Gubrický

X

5

Mgr. Miroslav Hrubý

X

6

Mgr. Anna Hamran Podstrelená

X

7

Ing. Ján Tižinák

X

OZ schválilo za overovateľov zápisnice poslanca Jána Tižináka a poslanca Petra Bínovského, za
zapisovateľku, pracovníčku obecného úradu, Emíliu Kraicovú.
K bodu 3.) Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ
Starostka informovala poslancov o kontrole plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ:
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-

-

-

-

-

-

-

-

Chov nebezpečných zvierat – na programe dnešného zasadnutia je dodatok č. 1 k VZN
č. 3/2019 o chove a držaní zvierat na území obce Biely Kostol, zmena ustanovení VZN je
možná až po schválení dodatku.
Odsúhlasenie návrhu 2S Real – bola vypracovaná zmluva o uzavretí budúcej kúpnej
zmluvy.
Prerokovanie protestu prokurátora k VZN č. 3/2019 o chove a držaní zvierat na území obce
Biely Kostol - na programe dnešného zasadnutia je schvaľovanie dodatku č. 1 k VZN č.
3/2019 o chove a držaní zvierat na území obce Biely Kostol.
Zrušenie VZN č. 2/2017 o psoch – VZN bolo vyradené zo zoznamu platných dokumentov.
Zrušenie komisie pre externú spoluprácu, vzťah s verejnosťou a médiá – predsedníčke a
členom komisie boli zaslané ďakovné listy.
Doplnenie komisie pre výstavbu, rozvoj obce, infraštruktúru a životné prostredie – novému
členovi komisie bol vypracovaný menovací dekrét a bol doplnený do komisie na webovej
stránke obce.
Odstránenie živého plotu na obecnej cestnej komunikácii na Lomenej ulici –zamestnanci,
obecného úradu živý plot odstránili vzhľadom k tomu, že obyvatelia to ani po upozornení
nezrealizovali.
Ďalšie využitie plochy vedľa cintorína – starostka žiada poslancov, aby predložili návrhy
na jej využitie do budúceho zasadnutia OZ.
Oprava výtlkov zatiaľ nepokračovala z dôvodu nevhodného počasia, dorieši sa hneď ako
to počasie dovolí.
Zrušenie linky č. 13 MHD – starostka poslala list generálnemu riaditeľovi Arriva (súčasťou
bol i list od primátora Trnavy o zrušení MHD), v ktorom ho žiada o stretnutie, čaká na
termín stretnutia. Medzitým starostka zisťovala možnosť pomoci s riešením daného
problému zo strany TTSK. Po rokovaní s generálnym riaditeľom ARRIVA bude rokovať
aj s vedením TTSK.
Mesiac úcty k starším – obec musela z dôvodu nepriaznivej epidemiologickej situácie
zrušiť kultúrne vystúpenie, ktoré bolo naplánované, predpokladané náklady sa použili na
nákup poukážok v hodnote 7,50 € od COOP Jednota, ktoré boli zaslané dôchodcom.
Urnové miesta na cintoríne sú vybudované a sú k dispozícii občanom po uhradení
poplatku.
na cintoríne bol vykonaný orez javorov, ktoré zasahovali do domu smútku, narušovali
fasádu a strechu a znečisťovali okolité hroby. Okrem toho pracovníci OCÚ vysadili okolo
plota od poľa mladé tuje, ktoré by mali zamedziť nafukovaniu nečistôt na hroby.
V rámci revitalizácie zelene na Pionierskom námestí sa pripravuje výsadba okrasných
kríkov, trvaliek a stromov.

K bodu 4.) Schválenie dohody o spoločnom školskom obvode ZŠ s MŠ Ružindol pre 2.
stupeň.
Starostka informovala, o zaslaní návrhu dohody o spoločnom školskom obvode ZŠ s MŠ Ružindol
pre 2. stupeň ZŠ. Základná škola s materskou školou Ružindol 3 bude školským obvodom pre
žiakov z obce Biely Kostol, ktorí si budú plniť povinnú školskú dochádzku pre ročníky 5. – 9.
ročník.
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Obec Ružindol našej obci zrušila spoločný školský obvod, je potrebné uznesením schváliť dohodu
o spoločnom školskom obvode pre 2.stupeň ZŠ. Zo zrušenia školského obvodu vyplýva, že už
nemajú povinnosť umiestňovať deti z Bieleho Kostola do 1. ročníka ZŠ, v prípade, že nemajú
voľné miesta. Ostatné ročníky 1. stupňa budú pokračovať v dochádzke do ZŠ v Ružindole, ak tam
už boli prijaté.
Starostka vyzvala na hlasovanie o Schválení dohody o spoločnom školskom obvode ZŠ s MŠ
Ružindol pre 2. stupeň.
Hlasovanie (prítomnosť/kvórum = 4/3)
Meno a priezvisko

za

proti

zdržal sa

neprítomný

1

Ing. Rudolf Balažovič

X

2

Ing. Peter Bínovský

X

3

JUDr. Luboš Gažo

X

4

Ing. Peter Gubrický

X

5

Mgr. Miroslav Hrubý

X

6

Mgr. Anna Hamran Podstrelená

X

7

Ing. Ján Tižinák

X

OZ schvaľuje dohodu o spoločnom školskom obvode ZŠ s MŠ Ružindol pre 2. stupeň. Základná
škola s materskou školou Ružindol 3 bude školským obvodom pre žiakov z obce Biely Kostol,
ktorí si budú plniť povinnú školskú dochádzku pre ročníky 5. – 9. ročník.
K bodu 5.) Schválenie dodatku č.1 k VZN č. 3/2019 o chove a držaní zvierat na území obce
Biely Kostol
Návrh dodatku č.1 k VZN č. 3/2019 o chove a držaní zvierat na území obce Biely Kostol bol
zverejnený na úradnej tabuli a webovom sídle obce, týka sa sankcií a je v súlade s platnými
právnymi predpismi. Neboli k nemu vznesené žiadne pripomienky.
Starostka dala hlasovať za schválenie dodatku č. 1 k VZN č.3/2019 o chove a držaní zvierat na
území obce Biely Kostol.
Hlasovanie (prítomnosť/kvórum = 4/4)
Meno a priezvisko
1

Ing. Rudolf Balažovič

2

Ing. Peter Bínovský

za

proti

zdržal sa

neprítomný
X

X
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3

JUDr. Luboš Gažo

X

4

Ing. Peter Gubrický

X

5

Mgr. Miroslav Hrubý

X

6

Mgr. Anna Hamran Podstrelená

X

7

Ing. Ján Tižinák

X

OZ schvaľuje Dodatok č.1 k VZN č. 3/2019 o chove a držaní zvierat na území obce Biely Kostol.
K bodu 6.) Schválenie 5% finančnej spoluúčasti obce na projekte IROP – „Rekonštrukcia
materskej školy“.
Starostka informovala o príprave projektu „Rekonštrukcia materskej školy“ v rámci výzvy IROPCLLD-Q390-512-004. Obec by sa mala podieľať na spolufinancovaní projektu vo výške 5%, čo je
2 086.62 €.
Poslanec Bínovský upozornil, že po realizácii projektu bude MŠ rozšírená o 1 triedu detí a teda
bude nutné prijatie potrebných učiteľov, iných funkcií (upratovanie) a súvisiaceho vybavenia, čo
odhadom bude predstavovať dotáciu ročne cca 30 000 Eur, ktoré budeme musieť implementovať
do Finančného plánu.
Starostka navrhla hlasovať o spolufinancovaní obce na projekte Rekonštrukcia materskej školy“
v rámci výzvy IROP-CLLD-Q390-512-004 vo výške 5%, čo je 2 086.62 €.
Hlasovanie (prítomnosť/kvórum = 4/3)
Meno a priezvisko

za

proti

zdržal sa

neprítomný

1

Ing. Rudolf Balažovič

X

2

Ing. Peter Bínovský

X

3

JUDr. Luboš Gažo

X

4

Ing. Peter Gubrický

X

5

Mgr. Miroslav Hrubý

X

6

Mgr. Anna Hamran Podstrelená

X

7

Ing. Ján Tižinák

X

OZ schvaľuje spolufinancovanie obce na projekte Rekonštrukcia materskej školy“ v rámci výzvy
IROP-CLLD-Q390-512-004 vo výške 5%, čo je 2 086.62 €.
K bodu 7.) Schválenie žiadosti o návratnú finančnú výpomoc od Ministerstva financií SR
obci
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MF SR ponúklo možnosť obciam využiť návratnú finančnú výpomoc z dôvodu výpadku na
podielových daniach spôsobeného pandémiou Covid 19. Starostka požiadala hlavnú kontrolórku
obce o vypracovanie stanoviska, poslancom bolo stanovisko hlavnej kontrolórky zaslané.
Výpadok na daniach bol 35 464,-. €, splatnosť je najneskôr do roku 2024-2027. Je možnosť, že
namiesto návratnej finančnej výpomoci bude nenávratná. Výpomoc sa musí zdokladovať z
investícií z roku 2020.
Poslanec Bínovský - bude nutné preveriť, či uvedená výpomoc štátu nebude mať vplyv na pôžičku,
ktorú sa chystáme zobrať na výstavbu školy, t.z. aký bude pohľad banky pri žiadosti o úver, či nás
pôžička nebude nejakou formou limitovať (znížená suma pôžičky o sumu výpomoci a pod.). Keďže
však existuje reálna možnosť, že výpomoc bude nenávratná, je rozumné o ňu požiadať a ak by sme
mali významný problém pri žiadaní úveru, je možnosť výpomoc vrátiť naraz MF SR.
Starostka dala hlasovať za návrh na Schválenie žiadosti o návratnú finančnú výpomoc od
Ministerstva financií SR obci v sume 35 464,- €
Hlasovanie (prítomnosť/kvórum = 4/4)
Meno a priezvisko

za

proti

zdržal sa

neprítomný

1

Ing. Rudolf Balažovič

X

2

Ing. Peter Bínovský

X

3

JUDr. Luboš Gažo

X

4

Ing. Peter Gubrický

X

5

Mgr. Miroslav Hrubý

X

6

Mgr. Anna Hamran Podstrelená

X

7

Ing. Ján Tižinák

X

OZ schvaľuje žiadosť o návratnú finančnú výpomoc od Ministerstva financií SR obci v sume
35 464,- €
K bodu 8.) Schválenie žiadosti Norberta Takácsa na prenájom pozemku pod predajným
stánkom a susediacou plochou za stánkom
Pán Norbert Takács požiadal obec o prenájom pozemku pod predajným stánkom pred kultúrnym
domom, kúpil si stánok, má záujem v lete predávať zmrzlinu, v zime bagety a zapekačky. V rámci
žiadosti chce vytvoriť za stánkom terasu a žiada aj o prípojku ku obecnej kanalizácii z dôvodu
potreby vybudovania sociálneho zariadenia.
Poslanec Gubrický upozornil, že bude potrebné, aby pán Takács požiadal o stavebné povolenie.
Starostka dala hlasovať za prenájom pozemku pod predajným stánkom a susediacou plochou za
stánkom a pripojenie na obecnú kanalizáciu.
Hlasovanie (prítomnosť/kvórum = 4/3)
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Meno a priezvisko

za

proti

zdržal sa

neprítomný

1

Ing. Rudolf Balažovič

X

2

Ing. Peter Bínovský

X

3

JUDr. Luboš Gažo

X

4

Ing. Peter Gubrický

X

5

Mgr. Miroslav Hrubý

X

6

Mgr. Anna Hamran Podstrelená

X

7

Ing. Ján Tižinák

X

OZ schvaľuje prenájom obecného pozemku parc. č.833, LV 612 o rozlohe 48m2 (pod predajným
stánkom) a 98m2 (susediaca plocha) a pripojenie na obecnú kanalizáciu pánovi Norbertovi
Takácsovi.
Interpelácie poslancov:
Poslanec Bínovský – pravdepodobne dochádza k nejasnostiam, lebo sa ho ľudia pýtajú, prečo si
nemôžu kupovať druhú nádobu na komunálny odpad, rád by vedel kde je pravda.
Starostka – touto témou sa už zaoberáme 4. či 5. mesiac a dostatočne bola všetkým niekoľkokrát
vysvetlená, tak som prekvapená, že sa touto otázkou opätovne zaoberáme. Snažíme sa občanom
vysvetliť, že dávame do poriadku plnenie VZN č. 2/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi
a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Biely Kostol, ktoré bolo pred 4 rokmi schválené
ešte predošlým vedením obce. Ide o model, ktorý funguje v mnohých obciach a ľudia to rešpektujú.
Podľa uvedeného VZN ma 4 členná rodina nárok na jednu 120l nádobu, a v prípade potreby má
nárok na zakúpenie nádoby a doplatenie doplatku 20 eur za ďalšiu nádobu. Snažila sa ľuďom
vysvetliť, že nemá význam si kupovať ďalšiu nádobu a doplácať navyše 20 eur pred koncom roka.
Nech skúsia začať separovať odpad podľa súčasných pravidiel. Obec od septembra zabezpečila na
7 stanovísk po obci nádoby na kuchynský odpad z domácnosti. Jeho zber je povinnosťou pre obce
od januára 2021. Prax ukázala, že triedením kuchynského odpadu sa znižuje množstvo triedeného
odpadu až o 30%. V priebehu pár mesiacov obec prechádza na systém množstevného komunálneho
odpadu. Ak ale občania trvajú na dokúpení ďalších nádob alebo nálepiek na nádobu, je im v zmysle
VZN zo strany obce vyhovené.
Poslanec Bínovský – treba to ľuďom vysvetľovať, ale ak si chcú kúpiť ďalšiu nádobu, mali by mať
na to právo, pretože je to ich zodpovednosť a rozhodnutie, či sú ochotní platiť za ďalšiu nádobu,
lebo vzniká zbytočná nespokojnosť.
Starostka – informácií ohľadom tejto témy je dostatok už niekoľko mesiacov, nádoby aj nálepky
sa predávajú na OcÚ, nie je problém si ich dokúpiť. V rámci tohto prístupu a "urobenia poriadku"
s poplatkami za komunálny odpad, sa objavilo aj veľa neplatičov a to nielen za odpad ale aj za dane
z nehnuteľnosti. Verím, že občania si konečne uvedomili, že nemôžu byť nezodpovední a ťažiť na
úkor ostatných. Zamestnanci obce budú prísne sledovať, či pracovníci zberovej spoločnosti
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nevysýpajú odpad aj z neoznačených nádob, nakoľko je verejne známe, že pracovníci FCC za
drobné všimné vysýpajú aj neoznačené nádoby.
Poslanec Bínovský – údajne sa kradnú nálepky zo smetnej nádoby, ako je zabezpečená
personalizácia nálepiek a čo v prípade jej ukradnutia, alebo znehodnotenia.
Starostka – číslo je pridelené majiteľovi a je jedinečné, dá sa teda dohľadať a zistiť kto si ho
poprípade privlastnil. Náhradná nálepka sa zatiaľ nepredáva. V prípade výskytu takejto situácie
odporúčam majiteľovi prísť na OÚ, kde sa každý prípad bude riešiť po posúdení individuálne. Do
budúcna po načipovaní jednotlivých nádob predpokladáme, že tento problém bude vyriešený.
Informácie starostky
Starostka obce informovala:
- O doručení 4 podnetov na chov psov od občanov obce, podnety sa budú riešiť v spolupráci
s RPVS a v prípade potreby aj zmenou platného VZN o chove a držaní zvierat na území
obce Biely Kostol.
- O výsledkoch verejného obstarávania na zákazku „Rekonštrukcia materskej školy“, verejné
obstarávanie bolo realizované prostredníctvom efektívneho a profesionálneho softvéru
TENDERnet PROFI. Do výzvy na predkladanie ponúk sa zapojilo 11 firiem.
- O výzve p. Štefkovi na likvidáciu chovu sliepok, ktorý je v rozpore s VZN č. 3/2019 – p.
Štefko bol vyzvaný, ale chov sliepok stále nezlikvidoval, termín bol stanovený najneskôr
do 23.10.2020 – obec bude ďalej postupovať v zmysle zákona 71/1967 Zb. o správnom
konaní a zákona 372/1190 Zb. o priestupkoch.
- O žiadosti Jaroslava Remenára o odkúpenie pozemku vo výmere 2,4 m2 na Rybnej ulici.
Starostka navrhuje spôsob hodný osobitného zreteľa bez znalca. Odkúpenie pozemku sa
dnes nedá riešiť, nakoľko je na to potrebná 3/5 väčšina všetkých poslancov, čo nie je
splnené na tomto zasadnutí OZ.
Na záver starostka všetkým prítomným poďakovala za účasť.
Zapisovateľ: Ing. Emília Kraicová

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

Overovatelia: Ing. Peter Bínovský

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

Ing. Ján Tižinák

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

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

V Bielom Kostole 28.10.2020
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................................................

