ZÁPISNICA
z 2. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Biely Kostol, konaného dňa
31.01.2019 o 17,30 hodine v zasadačke Obecného úradu.
Prítomní :
doc. Ing. Iveta Paulová, PhD.,MBA, Ing. Peter Bínovský, JUDr. Ľuboš Gažo, Ing. Peter Gubrický, Ing. Ján
Tižinák, Ing. Rudolf Balažovič
Ospravedlnení:
Mgr. Anna Hamran Podstrelená, Mgr. Miroslav Hrubý
Pozvaní :

Mgr. Anna Vitteková – hlavný kontrolór

PROGRAM ROKOVANIA :
Program rokovania bol oproti pôvodnému návrhu zmenený a zmena odsúhlasená na úvod rokovania
OZ. Schválená zmena programu:
1.)
2.)
3.)
4.)
5.)
6.)
7.)
8.)
9.)
10.)

Otvorenie, návrh na schválenie zmeny programu.
Súhlas s vystúpením spoluobčanov v bode Rôzne
Návrh na zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ.
Informácia o tvorbe koncepcie a plánov rozvoja obce
Informácia o Participatívnom komunitnom rozpočte obce
Stanovisko k realizácii nadstavby ZŠ Ružindol, riešenie krízového stavu
Odsúhlasenie dodatku k špecifikácii zastavanej plochy – prevod majetku CERE
Invest Biely Kostol, s .r. o na obec Biely Kostol
Realizácia projektov pre obec
Schválenie predsedov a členov komisií OZ

Interpelácie poslancov
Rôzne
Záver.
Na úvod starostka skonštatovala, že zasadnutie OZ je unášania schopné.
K bodu č.1.)
Zasadnutie OZ otvorila a viedla starostka obce Iveta Paulová. Oboznámila poslancov
s predloženým návrhom zmeny programu oproti pôvodnému programu. Poslanci navrhnutú zmenu
programu rokovania schválili.
Hlasovanie ( prítomnosť/kvórum = 5/4 ) :
za: 5
proti: 0

zdržal sa: 0

K bodu č.2.) Súhlas s vystúpením spoluobčanov v bode Rôzne
Na zasadnutí OZ prejavili záujem vystúpiť obyvatelia obce Biely Kostol ( v zastúpení J.
Augustínom) ohľadom stavu kanalizácie na Záhradnej ulici a zástupcovia firmy EMOS ( v zastúpení D.
Romanom) s predložením zmeny návrhu na výstavbu BD a RD a doplnením o občiansku vybavenosť
podľa požiadaviek obce.

Poslanci odsúhlasili vystúpenie oboch prítomných:
Hlasovanie ( prítomnosť/kvórum = 5/4)
za:5
proti: 0

zdržal sa: 0

K bodu č.3.) Návrh na zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Za overovateľov zápisnice z rokovania OZ boli starostkou navrhnutí a následne obecným
zastupiteľstvom schválení poslanci: Ján Tižinák a Rudolf Balažovič, za zapisovateľku Mária
Kloknerová.
Hlasovanie ( prítomnosť/kvórum = 5/4)
za:5
proti: 0
zdržal sa: 0
K bodu č.4.) – Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ.
Po krátkej kontrole a informácii o plnení uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ bolo
vykonané opätovné hlasovanie za schválenie VZN Štatút obce, ktorého návrh bol na predošlom OZ
pripomienkovaný poslancami OZ. Následne dokument prešiel procesným konaním a po stanovenej
lehote nevzišli žiadne pripomienky zo strany občanov, a tak sa hlasovalo za prijatie VZN Štatút obce.
Hlasovanie ( prítomnosť/kvórum = 5/5)
za:5
proti: 0

zdržal sa: 0

K bodu č.5.) – Informácia o tvorbe koncepcie a plánov rozvoja obce
Starostka oboznámila prítomných o potrebe vypracovania koncepcie a plánov rozvoja obce (
strategický dokument PHSR – Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja) na roky 2019 – 2022
s tým, že táto koncepcia bude vychádzať z PHSR MFO (miestneho združenia obci v okolí Trnavy
a ktorý bol už v roku 2018 vypracovaný) avšak bude zameraná na potreby a priority obce. Podklady
k vypracovaniu boli poslancom mailom poslané začiatkom januára 2019. Z toho dôvodu starostka
navrhla pracovné stretnutie všetkých poslancov na štvrtok 7.2.2019 o 17:30 h v zasadačke OcÚ.
Vypracovanie PHSR obce Biely Kostol nebude riešené externe, ale svojpomocne.
Poslanci OZ vzali túto informáciu na vedomie.
K bodu č.6.) – Informácia o participatívnom komunitnom rozpočte obce
Starostka informovala prítomných o možnosti zapojenia sa občanov do diania na zlepšovaní
obce formou Participatívneho komunitného rozpočtu. Tento spôsob je veľmi obľúbený a začína sa
uplatňovať vo viacerých mestách, obciach a aj v TTSK. Starostka navrhla vyčleniť 10 tisíc eur
z podielových daní obce na tieto projekty. K tomuto účelu bola všetkým poslancom zaslaná metodika
ako realizovať Participatívny komunitný rozpočet. Je potrebné vypracovať smernicu (postup), akým
spôsob je možné zaangažovať spoluobčanov obce Biely Kostol do realizácie projektov. Smernica bude
vypracovaná starostkou obce do 15.2.2019 a daná na posúdenie poslancom OZ.
Diskusia k bodu č.6.)
Poslanec Bínovský vidí v návrhu prínos, ide o dobrovoľnosť a určenie financovania malých projektov
zo strany občanov.
R. Balažovič skonštatoval, že tento spôsob rozpočtu funguje v Trnave uz 3-4 roky a ide o projekty ako
napr. revitalizácia zelene, kroje pre folklórne súbory, detské ihriská a pod...

Starostka dala hlasovať o tomto návrhu a výške financovania.
Hlasovanie ( prítomnosť/kvórum = 5/4)
za:5
proti: 0

zdržal sa: 0

K bodu č.7.) - Stanovisko k realizácii nadstavby ZŠ Ružindol, riešenie krízového stavu
Starostka informovala prítomných o stretnutí spolu s vybranými poslancami OZ obce Biely
Kostol so starostom a poslancami OZ obce Ružindol a riaditeľom ZŠ Ružindol konaného dňa 28.1.2019
na OcÚ v Ružindole. V minulom volebnom období sa začalo uvažovať o nadstavbe ZŠ v Ružindole
(tvoríme spoločný školský obvod) z dôvodu nedostatočných kapacít. Bola vypracovaná projektová
dokumentácia, na ktorú Biely Kostol vyčlenil finančné prostriedky vo výške 6 150 eur, ktoré boli
odsúhlasené uznesením 30/2018 a je schválené stavebné povolenie. Situácia sa od prvého návrhu
radikálne zmenila a skomplikovala. Na nadstavbu nie ej možné dostať úver a financovanie by bolo za
nejasných pravidiel. Od pôvodných plánovaných 250 tisíc eur sa suma na nadstavbu zvýšila na cca
800 tisíc eur. Nadstavbou sa rozšíri ZŠ o 5 tried, čo je v dnešnej situácii nepostačujúce, nakoľko obec
Biely Kostol sa rapídne rozrastá a za posledných 5 rokov sa narodilo v obci v priemer cca 28 – 30 deti.
Zástupcami z Ružindola bolo potvrdené, že to vyrieši situáciu na 4 – 5 rokov. Vzhľadom
k neutíchajúcemu nárastu schválených investičných zámerov v obci Biely Kostol sa predpokladá
nárast obyvateľstva v priebehu 5 – 10 rokov o cca 1300 obyvateľov, zväčša mladých rodín.
Na stretnutí sme získali informáciu, že situácia je až patová, nakoľko nie je možné prijať do 1 ročníka
žiakov – chýba jedna trieda, čo je počet požadujúci pre deti z obce Biely Kostol. Táto situácia sa
nebude zlepšovať ani po ďalšie roky.
Neexistencia ZŠ v Bielom Kostole má aj sekundárny prejav a tým je vysoké percento obyvateľov
s prechodným pobytom z dôvodu umiestnenia deti do ZŠ v Trnave (ide o cca 400 obyvateľov).
Z toho dôvodu poslanci OZ na základe návrhy starostky o vzniku ZŠ v obci Biely Kostol.
Najväčším problémom je pozemok, nakoľko obec už nevlastní žiaden pozemok, kde by bolo možné
postaviť ZŠ. Pozemky sa rozpredali v minulosti investorom. ZŠ v Bielom Kostole bola zrušená
v období, keď sa začali rozpredávať pozemky obce investorom na výstavbu rodinných a bytových
domov (predpoklad nárastu obyvateľov a detí) a telocvičňa aj s pozemkom bola odpredaná
súkromnej osobe, ktorá ju využíva na svoje súkromné účely. Týmto absentuje v obci priestor, kde by
sa obyvatelia rôznych vekových kategórii športovo vyžili.
Starostka informovala prítomných o návšteve ZŠ v Moste pri Bratislave, kde bola postavená tzv.
kontajnerová škola. Toto stretnutie zinicioval poslanec R. Balažovič, ktorý sa stretnutia tiež zúčastnil.
Prítomný bol aj jeden zo spoločníkov firmy, ktorá montuje kontajnerové školy.
Diskusia:
L. Gažo sa opýtal na dôvody zrušenia školy v minulosti a či nie je možné v pôvodnej škole, kde je teraz
MŠ nadstaviť časť na potreby ZŠ. (toto riešenie nie je možné)
R. Balažovič informoval o situácií, kde nám v septembri musia zobrať detizoberú prísľubom deti do
prvého ročníka (hľadajú sa priestory), potom už neuvažujú o prijímaní prvákov do Ružindola, ak
nepodporíme financovanie nadstavby ZŠ. Potom sa chystá Ružindol ustúpiť od spoločného Školského
obvodu, čím nebudú povinní deti zobrať do školy.
P. Binovský skonštatoval, že históriu nezmeníme a je nevyhnutné, aby sme hľadali riešenie na
niekoľko rokov, nielen na 4-5. Bude iniciovať stretnutia s kompetentnými a zistí, či je možná dotácia
(Úrad Vlády SR, ministerstvá).
K bodu č.8.) – Odsúhlasenie dodatku k špecifikácii zastavanej plochy – prevod majetku CERE Invest
Biely Kostol, s .r. o na obec Biely Kostol

Starostka podala informáciu o žiadosti CERE Invest Biely Kostol, s r.o. o hlasovaní doplnenia
špecifikácie parc.č.1027/325 o výmere 28 m2 ktorá nebola identifikovaná v kúpnej zmluve a táto bola
odsúhlasená OZ uznesenia 38/2018.
Starostka dala hlasovať o tomto návrhu.
Hlasovanie ( prítomnosť/kvórum = 5/4)
za:5
proti: 0

zdržal sa: 0

K bodu č.9.) Realizácia projektov pre obec
Starostka informovala poslancov o príprave projektov:
 Wifi pre Teba (financované z grandu s 5% spolufinancovaním obce)
 Kamerový systém v obci (grand s 15% spoluúčasťou obce)
Oba projekty sú rozpracované – Wifi pre Teba spracovaný svojpomocne- pred dokončením (termín
odovzdania 13.2.2019), kamerový systém za pomoci externej firmy, prípravné práce (termín
odovzdania 15.3.2019).
Ďalej informovala o možnostiach zapojenia sa do ďalších projektov pre rozvoj obce ( napr. projekty
COOP Jednota, TATRA banka a pod.)
K bodu č.10.) – Schválenie predsedu a členov komisií OZ
Na predošlom OZ starostka predložila návrh na predsedov a členov komisie OZ. Vzhľadom
k doplneniu členov do niektorých komisií, sa konečné hlasovanie presunulo na toto zastupiteľstvo.
V období medzi zastupiteľstvami sa Miroslav Hrubý vzdal návrhu za predsedu komisie finančnej
a správy obecného majetku.
Starostka dala postupne hlasovať za konečné zloženie jednotlivých komisií:
1. komisia kultúry, sociálnej oblasti a športu:
Predseda komisie: Mgr. Anna Hamran Podstrelená
Členovia: Stanislava Šinská, Eva Balažovičová a Ing. Marián Samák
Starostka obce dala hlasovať:
Hlasovanie (prítomnosť/kvórum = 5/4):
za: 5
proti: 0
2.

zdržal sa: 0

komisia výstavby, rozvoja a životného prostredia:
Predseda komisie: Ing. Peter Gubrický
členovia: Ing. Peter Bínovský, Mgr. Miroslav Hrubý, Ing. Ivan Pastva
Starostka obce dala hlasovať:
Hlasovanie (prítomnosť/kvórum = 5/4):
za: 5
proti: 0

zdržal sa: 0

3. komisia externej spolupráce, vzťahu s verejnosťou, médií, vzdelávania:
Predseda komisie: Ing. Jana Štefánková, Ph.D.
členovia: Mgr. Lenka Kuzmová, Ing. Svetlana Poláková, MBA, Mgr. Anna Hamran Podstrelená
Starostka obce dala hlasovať
Hlasovanie (prítomnosť/kvórum = 5/4):
za: 5
proti: 0

zdržal sa: 0

4. komisia na ochranu verejného záujmu:
predseda komisie: Ing. Ján Tižinák
členovia: Mgr. Peter Baco, Stanislav Študenc
Starostka obce dala hlasovať
Hlasovanie (prítomnosť/kvórum = 5/4):
za: 5
proti: 0

zdržal sa: 0

5. komisia finančná a správy obecného majetku:
pred hlasovaním komisie sa uskutočnila voľba predsedu finančnej komisie, nakoľko boli
navrhnutí dvaja poslanci OZ P. Binovský a R. Balažovič.
Starostka obce dala hlasovať za zvolenie predsedu komisie Petra Bínovského vrátane
navrhnutých členov komisie.
predseda komisie: Ing. Peter Bínovský
členovia: Mgr. Miroslav Hrubý, Ing. Peter Gubrický, Ing. Rudolf Balažovič
Hlasovanie (prítomnosť/kvórum = 5/4):
za: 4
proti: 0

zdržal sa: 1 (Peter Bínovský)

Pozn. Dňa 1.2.2019 prišlo mailom vzdanie sa členstva v komisii od p. Ing. Rudolfa Balažoviča.

Rôzne
1 – vystúpenie p. J. Augustína – problém Kanalizácia na Záhradnej a Poľnej ulici. V roku 2010 – 2012
developer prisľúbil na pozemkoch kompletné inžinierske siete, namiesto kanalizácie je na pozemku
zakopaná 1000 litrová nádrž. Obyvatelia prispeli na dobudovanie kanalizácie 700 eur. V súčasnosti
musia obyvatelia pravidelne platiť firme SEZAKO a odčerpávanie nádrže. Bývalý starosta Ing. arch. P.
Kováč dal vypracovať ešte v minulosti projektovú dokumentáciu, financie boli v predošlých dvoch
rokoch na to vyčlenené, avšak sa dokončenie kanalizácie neuskutočnilo, a financie boli použité na iné
účely pre obec. Predošlý starosta JUD. Adámek (v rokoch 2012) nemohol kanalizáciu zrealizovať
z financií obce, nakoľko boli pre tento účel čerpané eurofondy.
Zastupiteľstva sa zúčastnil aj Ing. arch. P. Kováč, ktorý predložil výkres, na ktorom vysvetlil súčasný
stav a možné riešenie, ktoré bolo potrebné pozmeniť z toho dôvodu, že v pôvodnom návrhu bola
zapracovaná pri ceste zelená zatrávnená plocha, ale keďže developer predal pozemky až po cestu, nik
zelenú plochu nevytvoril a cesta je bez chodníkov. Kanalizácia sa týka 12 RD. Obyvatelia dotknutých
ulíc a RD žiadajú od obce opätovné zafinancovanie dokončenia kanalizácie, čo činí cca 20 tisíc eur.
Avšak v rozpočte na roky 2019 – 2021 takáto položka naplánovaná nie je.
Z diskusie:
J. Tižinák: vlastníci sa nemôžu s obcou súdiť alebo sťažovať na nečinnosť, nakoľko financovanie bolo
v minulosti zrealizované.
Starostka: v rozpočte obce neboli schválené pre rok 2019 financie na kanalizáciu a neráta sa s tým
v pláne ani na ďalšie roky.
R. Balažovič: je potrebné osloviť aj ďalších obyvateľov, ktorých sa to týka, aby sa podieľali na
financovaní
P. Kováč: stavebné povolenie je možné do troch mesiacov vydať.
Frišo: rozpočet bol v minulých rokoch presúvaný, na čo boli použité financie ktoré boli určené na
dobudovanie kanalizácie?
OZ berie na vedomie danú situáciu a bude sa snažiť hľadať riešenie.

2 – vystúpenie zástupcu EMOS INVEST ( D. Roman) – objasnenie investičných zámerov na ulici
Potočná. V januári 2017 bola na obec podaná žiadosť zmenu územného plánu (preklasifikovanie
parcely s technických a prevádzkových budov na zmiešané – aj s BD a RD), kde by bola možnosť
výstavby. V januári 2019 obdržali zamietavé stanovisko k uvedeným zmenám. Dôvodom je
zamedzenie bytovej výstavby a výstavby RD v obci, nakoľko je v súčasnosti situácia veľmi zla. Každý
developer má len požiadavku na výstavbu RD a BD, avšak v obci chýba zeleň, ihriská pre deti
a mládež, základná občianska vybavenosť a najmä ZŠ, na ktorú nie je už v obci pozemok. Zástupca
EMOS sa ohradil, že výstavba nemôže byť zastavená, len podmienená, nakoľko už v UZP-O je
naplánovaná. EMOS má záujem BD (5 poschodový) preklasifikovať na polyfunkčný dom s občianskou
vybavenosťou. Starostka skonštatovala, že v UZP-O nie je naplánovaná výstavba RD a BD v časti ktorú
mali záujem preklasifikovať. Poslanec Balažovič zisťoval, či bude firma ochotná „obetovať „ časť
pozemku pre obec na výstavbu ZŠ. EMOS je ochotný popustiť pozemok v okolí ochranného pásma ,
kde sa môže postaviť Materská škola (aj je potrebná). P. Bínovský poznamenal, že výstavba BD pre
obec je problémová, byty poskupujú cudzí ľudia na prenájom, neplatiči, obyvatelia, ktorí nemajú
trvalý pobyt, čiže obec nemá z toho žiadne výhody. Starostka opakovane zdôraznila, že vzhľadom
k súčasnému stavu obce, kde sa len stavajú v neúmernom množstve RD a BD, je zámerom poslancov
túto situáciu zastaviť a prioritou je snaha o zeleň, detské ihriská, oddychové zóny, občianska
vybavenosť a najmä opätovný vznik Základnej školy.
OZ berie na vedomie informáciu zo strany EMOS Invest a je ochotný ziniciovať stretnutie na
prípadné návrhy na riešenie zakomponovania požiadaviek zástupcov obce do plánov investora.

3 – Prevzatie kanalizácie Na Výslní (CERE Invest Biely Kostol) od obce na TAVOS.
Starostka informovala prítomných o stave na preberaní kanalizácie na TAVOS. V priebehu mesiaca
január CERE Invest (predošlý prevádzkovateľ) petíciu občanov na urýchlenie prevzatia kanalizácie na
TAVOS. Po niekoľkých mesiacoch riaditeľka TAVOS začala byť ochotná celá záležitosť riešiť. Pracovníci
TAVOS sa postupne opätovne oboznamujú s dokumentáciou a pripravuje sa zmluva o prevzatí.
Očakáva sa nárast nespokojnosti zo strany občanov pri nedoplatkoch za vodné a stočné, nakoľko sa
v súčasnosti prepočet nerieši individuálne na bytovú jednotku, ale nakoľko existuje v súčasnosti len
jedno odberné miesto, tak sa spotreba vody priemeruje.
Zároveň k 1.1 CERE Invest vypovedalo službu na prevádzku a údržbu splaškovej kanalizácie. Z toho
dôvodu bola obec nútená vypísať Verejné obstarávanie na poskytované služby do doby, pokiaľ túto
záležitosť neprevezme TAVOS. Starostka zároveň určila členov výberovej komisie v zložení: J. Tižinák,
P. Binovský a P. Gubrický.
OZ berie na vedomie informáciu

4 – Možnosť vytvorenie súkromnej MŠ z polyfunkčného domu na Výslní (Investor CERE Invest)
Starostka oboznámila prítomných o ponuke CERE Investu na využitie polyfunkčného domu pre
potreby vytvorenia súkromnej MŠ. V súčasnosti sa pripravuje štúdia v súlade s požiadavkami na
požiadavky MŠ. Polyfunčná budova sa nachádza pri malom parčíku a slepej ulici. Ide o vytvorenie 3-4
tried.
OZ berie na vedomie informáciu

5 – publikácia o histórii školstva v Bielom Kostole

Starostka informovala prítomných a žiadosti pána Rajniaka na vydanie publikácie, ktoré bolo
odsúhlasené na 27.zasadnutí OZ dňa 18.6.2018 a schválené uznesením č.35/2018 v počte 300 ks
v sume cca 3300 eur. Vzhľadom k tomu, že k tejto zákazke nebol doložený žiaden doklad (zmluvy,
dohoda), kde by bolo možné posúdiť obsah a rozsah publikácie, starostka otvorila túto záležitosť
opätovne. V priestoroch OcU sa v súčasnosti nachádza cca 750 výtlačkov monografie o Bielom
Kostole (veľmi pekná publikácia ktorá pojednáva o histórii a tradíciách obce Biely Kostol v minulosti
až po nedávnu súčasnosť a súčasťou je i informácia o škole). Navrhovaná publikácia zaujme veľmi
malú časť obyvateľov obce, nakoľko škola už cca 15 rokov v Bielom Kostole nie je. P. Binovský
skonštatoval, že nevidí dôvod a účel publikáciu vydávať za enormne vysoké finančné prostriedky,
ktoré sa obci nevrátia.
OZ navrhlo osloviť p. Rajniaka, ktorý musí predložiť hotovú publikáciu pred vytlačením, a na základe
jej obsahu posúdi adekvátnosť vydania (buď v počte max 100 ks, alebo nebude súhlasiť s vydaním
publikácie).

6 – Žiadosť p. B. Bašu o zafinancovanie renovácie oplotenia zo strany cintorína
OZ berie na vedomie informáciu, preverí žiadosť (osobnou obhliadkou) a zašle vyjadrenie.

7 – Žiadosť o možnosť rozšírenia autobusovej zastávky do Parnasu
Podnety na úpravu zastávok MHD budú mať občania v marci, kedy OcÚ formou web stránky vyzve
obyvateľov o spripomienkovanie. Zároveň sa preverí možnosť rokovania s kompetentnými v meste
Trnava, či je možné situáciu riešiť.
OZ berie informáciu na vedomie.

8 – Žiadosť Ing. I. Krajčíra o dlhodobý prenájom pozemku pod stánkom pred KD – žiadateľ má
záujme prevádzkovať v letných mesiacoch zmrzlinu a v zimných zapekanky. Určenie ceny za prenájom
bude dohodnuté na najbližšom stretnutí OZ.
OZ súhlasí s prenájmom.
Za: 5

proti : 0

zdržali sa: 0

9 – Žiadosť o chov sliepok ( p. Horvathová, Potočná ul.) – žiadateľ má záujem chovať na vlastnom
pozemku 6 ks sliepok, Ide o dom s viacerými nájomníkmi, nejde o samostatne stojaci dom. L. Gažo
informoval, že ide o spoločný dvor v blízkosti viacerých obyvateľov, kde je sused v bezprostrednej
blízkosti a nie je povinný trpieť zvuky a zápach sliepok. Čo svojim spôsobom je porušenie občianskeho
zákonníka. Daná situácia by narušila štandard bývania susedných obyvateľov.
Poslanec Gažo vysvetlil, že takýto chov upravuje Občiansky zákonník, z ktorého bude vyplývať, že
takýto chov nie je možné prevádzkovať tak, aby neobmedzoval ostatných obyvateľov bytového
okolitých bytových domov..
Poslanec Balažovič uviedol, že chov domácich zvierat by mal byť zakotvený vo VZN, a ak nateraz nie
je, mal by sa plošne upravovať aj pre chov ostatých zvierat.
OZ nesúhlasí so žiadosťou o chov sliepok v dome na Potočnej ulici

10 – Žiadosť o zakúpenie a rozmiestnenie nádob na psie exkrementy – (žiadateľ p. Čáliková)
Podnetom sa zaoberali pracovníčka OcÚ a objednalo sa 20 ks nádob na psie exkrementy, ktoré sa
v priebehu marca rozmiestnia v obci. Zároveň budú vypracované pravidla na udržiavanie čistoty
a vyprázdňovania nádob (aktualizáciou VZN z roku 2017)
OZ zobralo na vedomie informáciu.

11 – Žiadosť o parkovanie nákladného auta s prívesom (žiadateľ p Šípka)
Nakoľko žiadosť o možné parkovanie nákladného auta s prívesom na ulici Potočná je v rozpore
s cestným zákonom, nepovoľuje sa parkovanie. Ohľadom tejto situácie boli prijaté v minulosti
sťažnosti zo strany obyvateľov na Potočnej ulici. Plánuje sa vydanie VZN, kde budú jasne stanovené
pravidla a spôsob sankcie za ich nedodržanie.
OZ nesúhlasí so žiadosťou o možnosť parkovania nákladného auta s prívesom na Potočnej ulici.

12 – Žiadosť o obnovenie rokovania s predstaviteľmi Slovenskej pošty (žiadateľ A. Jakubcová)
V minulom roku bol zaslaný list na predstaviteľov Slovenskej pošty (SP)o riešení situácie s Poštou
v obci Biely Kostol. Bolo zrealizované stretnutie bývalého starostu s vedením SP. Bolo zistené, že zo
strany zamestnancov pošty nie je ani problém s priestormi, ale skôr s platmi poštárok, v dôsledku
čoho je veľká fluktuácia a nedostatok poštárok.
Sme si vedomí toho, že pri takom množstve obyvateľov ako ma Biely Kostol je pošta v obci
nevyhnutná. Avšak ako bolo naznačené , snahou Pošty je redukovať počet pošta n Slovensku
a okrajovo sa táto situácia dotýka aj obce Biely Kostol. Pre zlepšenie pracovných podmienok
zamestnancov SP sa plánuje s rekonštrukciou budovy, kde v súčasnosti sídli pošta, bola už
vypracovaná projektová dokumentácia. Okrem iného zrekonštruované priestory pri obecnom úrade
poskytujú priestor aj pre poštu, avšak z ich strany nie je o tiet priestory záujem.
OZ berie na vedomie informáciu a opätovne ziniciuje stretnutie s vedením SP

13 – Informácia o mobilnej aplikácii V obraze, rozšírenej úradných tabúľ, nový modul na stránke
obce
Starostka informovala prítomných a možnosti mobilnej aplikácie V obraze, ktorú možno nainštalovať
veľmi jednoducho do mobilu. Na stránke obce sa nachádza daná informácia. Aplikácia umožňuje
získavať informácie v plnom rozsahu o obci tak, ako je prezentovaná na web stránke obce (vrátane
všetkých služieb ktoré sa na OcU realizujú). Ďalej informovala o zakúpení ďalších úradných tabúľ do
nových časti obce. Na web stránke obce bol pridaný modul: Opýtajte sa starostky.
OZ zobralo informácie na vedomie.

14 – Súhlas o dotáciu predškoláka na stravu – žiadosť o príspevok na stravu predškoláka (ide o 26
detí v MŠ) čo činí v prepočte na jeden mesiac cca 97 eur. Hlasovalo sa za príspevok zo strany rodičov:
za: 0

proti: 4

zdržal sa 1 (R. Balažovič)

OZ nesúhlasí z doplatením dotácie na predškoláka zo strany rodičov
Poslanec Bínovský uviedol, že obec ročne stojí prevádzka škôlky 260 000 €, tak nevidí dôvod na
ďalšie príspevky.
Poslanec Gažo sa k tomuto pripojil.

15 – ostatné informácie –
-

-

starostka informovala a zorganizovaní 1.obecného plesu, kde výťažok z tomboly v sumke 754
eur sa rozdelí sociálne slabším rodinám žijúcich v obci Biely Kostol (s trvalým pobytom
v obci),
stretnutie ZOMOT, riešenie cyklotrasy
možnosť zapojenia sa a členstvo v združení Región Trnava (zviditeľnenie obce, jej histórie a
aktivít cez informačné centrum Trnava a pod.)

OZ zobralo na vedomie informácie.

Zapisovateľ:

Mária Kloknerová

Overovatelia: Ing. Ján Tižinák
Ing. Rudolf Balažovič
Schválil: doc. Ing. Iveta Paulová, PhD., MBA - starostka obce
Dňa 11.2.2019

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

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

