ZÁPISNICA
z mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Biely Kostol,
konaného dňa 7.2.2019 o 17,30 hodine v zasadačke Obecného úradu.

Prítomní :
doc. Ing. Iveta Paulová, PhD.,MBA, Ing. Peter Bínovský, , Ing. Peter Gubrický, Mgr. Anna Hamran
Podstrelená, Mgr. Miroslav Hrubý, Ing. Ján Tižinák, Ing. Rudolf Balažovič
Neprítomný:

JUDr. Ľuboš Gažo

PROGRAM ROKOVANIA :
1.)
2.)
3.)
4.)
5.)

Otvorenie, návrh na schválenie programu.
Návrh na zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
Schválenie dodatku k zmluve č. 6/2019 (CERE Invest Biely Kostol, s r.o.)
Schválenie odstúpenia obce Jaslovské Bohunice zo Spoločného obecného úradu
Návrh koncepcie rozvoja obce

Interpelácie poslancov.
Rôzne
Záver.

K bodu č.1.)
Zasadnutie OZ otvorila a viedla starostka obce Iveta Paulová. Oboznámila poslancov
s predloženým programom rokovania. Poslanci navrhnutý program rokovania schválili.
Hlasovanie ( prítomnosť/kvórum = 6/4 ) :
za:6
proti: 0

zdržal sa: 0

K bodu č.2.)
Za overovateľov zápisnice z rokovania boli starostkou navrhnutí a následne obecným
zastupiteľstvom schválení poslanci: Ing. Ján Tižinák a Mgr. Anna Hamran Podstrelená. Zapisovateľkou
bola doc. Ing. Iveta Paulová, PhD., MBA.
Hlasovanie ( prítomnosť/kvórum = 6/4)
za:6
proti: 0

zdržal sa: 0

K bodu č.3.)
Zmluva sa týka prevodu kanalizácie Podolky II z CERE Invest Biely Kostol, s r.o. do vlastníctva obce
Biely Kostol a doplnok zmluvy zapracoval všetky oblasti kanalizácie v celom rozsahu súčasného stavu.
Hlasovanie ( prítomnosť/kvórum = 6/4)
za:6
proti: 0

zdržal sa: 0

K bodu č.4.)
Dňa 2.1.2019 sme obdržali listom od starostky Jaslovských Bohuníc Výpoveď Zmluvy zriadení
spoločného obecného úradu zo dňa 15.1.2003, ktorú sme považovali za oznam. Boli sme upozornení
prednostkou Spoločného obecného úradu, že je nevyhnutné dať súhlas hlasovaním o odčlenení obce
Jaslovské Bohunice od Spoločného obecného úradu. Po prečítaní listu sme usúdili, že nie je potrebné
dávať hlasovať o vystúpení obce Jaslovské Bohunice, nakoľko nepodpísali novú zmluvu, ktorá bola
platná k 1.2.2019.
OZ berie na vedomie informáciu.

K bodu č.5.)
Z dôvodu neaktuálnej verzie Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja (PHSR) ako strategického
dokumentu obce a prípravy plánov na ďalšie obdobie, poslanci OZ formou brainstormingu spracovali
návrh SWOT analýzy obce. Vychádzalo sa z dokumentov z predošlého obdobia (PHSR na roky 2017 –
2017, PHSR MFO Trnava, Komunitného plánu sociálneho rozvoja obce). Výstupom bola identifikácia
silných stránok, slabých stránok, príležitostí a hrozieb pri ďalšom rozvoji obce. Na základe uvedených
podnetov budú postupne vypracované plány rozvoja obce a PHSR na roky 2019 – 2022.
Rôzne:
Starostka informovala o pokračovaní vypracovania projektu WIFI pre teba. Pri vypracovaní projektu
a po konzultácii s vedením IT firmy APOCOMP sa dospelo k názoru, že nie je výhodné ani účelné
žiadať o financovanie WIFI zóny v centre obce cez fondy, nakoľko APOCOMP v súčasnosti realizuje
optický kábel v obci vrátane dotknutého objektu, a prostriedky vynaložené zo strany obce na projekt
pokryjú náklady realizácie a prevádzky wifi zóny na Pionierskom námestí a detského ihriska. Z toho
dôvodu sa zrušilo ďalšie pokračovanie vypracovania projektu WIFI pre teba
ZAPISOVATEĽ:
doc. Ing. Iveta Paulová, PhD., MBA

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

OVEROVATELIA ZÁPISNICE:
Mgr. Anna Hamran Podstrelená

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

Ing. Ján Tižinák

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

Dňa 13.2.2019

doc. Ing. Iveta Paulová, PhD., MBA
starosta obce

