ZÁPISNICA
z 20. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Biely Kostol,
konaného dňa 23. septembra 2020 o 17.30 hod.
v kultúrnom dome

Prítomní:
doc. Ing. Iveta Paulová, PhD., MBA, Ing. Rudolf Balažovič, Ing. Peter Bínovský (od 18.00),
JUDr. Ľuboš Gažo, Ing. Peter Gubrický, Mgr. Anna Hamran Podstrelená, Ing. Ján Tižinák
Neprítomní:
Mgr. Miroslav Hrubý
Mgr. Anna Vitteková
Hostia:
podľa prezenčnej listiny
Program zasadnutia Obecného zastupiteľstva:
1.) Otvorenie, návrh na schválenie programu.
2.) Návrh na zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
3.) Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ.
4.) Odsúhlasenie návrhu zmeny spoločnosti na vývoz komunálneho odpadu.
5.) Informácia o zasadnutí stavebnej komisie a stanovisko k jednotlivým bodom:
a. Prevzatie lokality Na Výslní od spoločnosti CERE Invest s r.o.
b. Stanovisko k prístavbe na Potočnej 36.
c. Priority v realizácii opatrení ohľadom bezpečnosti obce (dopravné značenia,
spomaľovače)
d. Priority riešenia úloh do roku 2020.
e. Odsúhlasenie návrhu 2S Real.
6.) Zrušenie VZN č.2/2017 o chove psov.
7.) Prerokovanie prokurátora k VZN č.3/2019 o chove a držaní zvierat na území obce
Biely Kostol.
8.) Schválenie sociálnej výpomoci pre D. Dzurekovú.
9.) Zrušenie komisie pre externú spoluprácu, vzťah s verejnosťou a médiá.
10.) Doplnenie člena do komisie pre výstavbu, rozvoj obce, infraštruktúru a ŽP.
11.) Interpelácie poslancov.
12.) Informácie starostky.
13.) Rôzne.
14.) Záver.
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K bodu 1.) Otvorenie, návrh na schválenie programu.
Zasadnutie OZ otvorila a viedla starostka obce, Iveta Paulová. V úvode zasadnutia privítala
poslancov aj hostí a skonštatovala, že zasadnutie je uznášania schopné, nakoľko je prítomných 5
poslancov z celkového počtu 7. Účasť potvrdil aj poslanec Bínovský, takže je predpoklad, že príde.
Starostka sa spýtala, či má niekto z poslancov pripomienky k návrhu programu rokovania.
Poslankyňa Hamran Podstrelená navrhla doplniť do programu za bod 3 – „Stanovisko OZ k chovu
nebezpečných živočíchov“ na základe žiadosti, ktorú podal na obec p. Šmehýl, chovateľ opíc.
Starostka informovala prítomných, že do bodu programu uvedený bod nedala pre mnoho nejasností
ohľadom chovu opíc. Zároveň vyzvala poslancov, aby sa k návrhu na zaradenie tohto bodu do
rokovania OZ vyjadrili, odporúča ho zaradiť do bodu rôzne vzhľadom k tomu, že ešte nie je
ukončený proces posudzovania žiadosti k chovu opíc obecným zastupiteľstvom a
p. Šmehýlovi bolo vydané rozhodnutie o nariadení odstránenia stavieb (dvoch voliér), kde sú
umiestnené opice. Zároveň upozornila na skutočnosť, že platné VZN 3/2019 o chove a držaní
zvierat na území obce Biely Kostol, neumožňuje v obci chov nebezpečných zvierat. Vyzvala
poslancov, aby sa k návrhu zaradenia tohto bodu do programu zasadnutia vyjadrili.
Zástupca p. Šmehýla, pán Sopko, nesúhlasil s týmto postupom, považoval to za navádzanie
poslancov nehlasovať o tomto bode. Stavebné konanie je riešené s otcom pána Šmehýla a so
žiadosťou o stanovisko k chovu nebezpečných živočíchov nesúvisí.
Starostka dala hlasovať za zaradenie bodu „Stanovisko OZ k chovu nebezpečných živočíchov“
pred bod 4 do programu rokovania.
Hlasovanie (prítomnosť/kvórum = 5/3)
Meno a priezvisko

za

1

Ing. Rudolf Balažovič

X

2

Ing. Peter Bínovský

3

JUDr. Luboš Gažo

4

Ing. Peter Gubrický

5

Mgr. Miroslav Hrubý

6

Mgr. Anna Hamran Podstrelená

X

7

Ing. Ján Tižinák

X

proti

zdržal sa

neprítomný

X
X
X
X

OZ súhlasí so zaradením bodu „Stanovisko OZ k chovu nebezpečných živočíchov“
pred bod 4 do programu rokovania.
Starostka navrhla v pôvodnom programe zasadnutia OZ zmeniť text v bode 4, po novom v bode 5
z „Odsúhlasenie návrhu zmeny spoločnosti na vývoz komunálneho odpadu.“ na „Zmeny spôsobu
nakladania s odpadom v obci“.
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Starostka dala hlasovať za návrh v programe zasadnutia zmeniť text v bode 4, po novom v bode 5
z „Odsúhlasenie návrhu zmeny spoločnosti na vývoz komunálneho odpadu“ na „Zmeny spôsobu
nakladania s odpadom v obci“.
Hlasovanie (prítomnosť/kvórum = 5/3)
Meno a priezvisko

za

1

Ing. Rudolf Balažovič

2

Ing. Peter Bínovský

3

JUDr. Luboš Gažo

X

4

Ing. Peter Gubrický

X

5

Mgr. Miroslav Hrubý

6

Mgr. Anna Hamran Podstrelená

X

7

Ing. Ján Tižinák

X

proti

zdržal sa

neprítomný

X
X

X

OZ schvaľuje zmenu textu v bode 4, po novom v bode 5 z „Odsúhlasenie návrhu zmeny
spoločnosti na vývoz komunálneho odpadu“ na „Zmeny spôsobu nakladania s odpadom v obci“.
Starostka dala hlasovať za schválenie zmien programu 20. zasadnutia OZ: zaradenie bodu 4
„Stanovisko OZ k chovu nebezpečných živočíchov“, zmenu textu v bode 4, po novom v bode 5 z
„Odsúhlasenie návrhu zmeny spoločnosti na vývoz komunálneho odpadu“ na „Zmeny spôsobu
nakladania s odpadom v obci“.
Navrhovaný program 20. zasadnutia OZ
1.) Otvorenie, návrh na schválenie programu.
2.) Návrh na zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
3.) Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ.
4.) Stanovisko OZ k chovu nebezpečných živočíchov
5.) Zmeny spôsobu nakladania s odpadom v obci
6.) Informácia o zasadnutí stavebnej komisie a stanovisko k jednotlivým bodom:
a. Prevzatie lokality Na Výslní od spoločnosti CERE Invest s r.o.
b. Stanovisko k prístavbe na Potočnej 36.
c. Priority v realizácii opatrení ohľadom bezpečnosti obce (dopravné značenia,
spomaľovače)
d. Priority riešenia úloh do roku 2020.
e. Odsúhlasenie zmeny návrhu 2S Real.
7.) Zrušenie VZN č.2/2017 o chove psov.
8.) Prerokovanie prokurátora k VZN č.3/2019 o chove a držaní zvierat na území obce
Biely Kostol.
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9.)
10.)
11.)
12.)
13.)
14.)
15.)

Schválenie sociálnej výpomoci pre D. Dzurekovú.
Zrušenie komisie pre externú spoluprácu, vzťah s verejnosťou a médiá
Doplnenie člena do komisie pre výstavbu, rozvoj obce, infraštruktúru a ŽP
Interpelácie poslancov
Informácie starostky
Rôzne
Záver

Hlasovanie (prítomnosť/kvórum = 5/3)
Meno a priezvisko

za

1

Ing. Rudolf Balažovič

2

Ing. Peter Bínovský

3

JUDr. Luboš Gažo

X

4

Ing. Peter Gubrický

X

5

Mgr. Miroslav Hrubý

6

Mgr. Anna Hamran Podstrelená

X

7

Ing. Ján Tižinák

X

proti

zdržal sa

neprítomný

X
X

X

OZ schválilo program 20. zasadnutia OZ.
K bodu 2.) Návrh na zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
Za overovateľov zápisnice starostka navrhla poslanca Jána Tižináka a poslanca Petra Gubrického.
Za zapisovateľku, pracovníčku obecného úradu, Emíliu Kraicovú.
Hlasovanie (prítomnosť/kvórum = 5/3)
Meno a priezvisko

za

1

Ing. Rudolf Balažovič

2

Ing. Peter Bínovský

3

JUDr. Luboš Gažo

X

4

Ing. Peter Gubrický

X

5

Mgr. Miroslav Hrubý

6

Mgr. Anna Hamran Podstrelená

X

7

Ing. Ján Tižinák

X

proti

zdržal sa

neprítomný

X
X

X

OZ schválilo za overovateľov zápisnice poslanca Jána Tižináka a poslanca Petra Gubrického, za
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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:
- Schválenie urbanistickej štúdie IBV pri Parnej (Podolky VI), ktorej súčasťou je aj objekt
základnej školy, do 31.8.2020 bola vypracovaná projektová dokumentácia základnej školy.
Obec požiadala kompetentné orgány o vydanie stanovísk k projektovej dokumentácii
školy. V súčasnosti v štádiu riešenia.
- Projekt „Dobudovanie kanalizácie na Záhradnej ulici“ v rámci výzvy vyhlásenej z
Programu rozvoja vidieka 2014-2020 bol projekt podaný – projekt je na administratívnej
kontrole, finančné prostriedky sú alokované, v prípade úspešnosti projektu sa realizácia
predpokladá na jar 2021.
- Schválenie odpredaja obecného pozemku – predaj hodný osobitného zreteľa –
Mgr. M. Kelešimu – návrh na vklad je podaný na katastri.
- Úžitkové vozidlo pre potreby obce bolo zakúpené, cena za auto, poplatok za prepis
a potrebný servis bola dodržaná v zmysle rozpočtových opatrení. Vlastníctvo vozidla
v obci je nevyhnutné, nakoľko v dohľadnej dobe obci CERE Invest odovzdá celú lokalitu
do správy, bude potrebné robiť úpravu zelene, v zime zabezpečovať údržbu v celej obci.
K bodu 4.) Stanovisko OZ k chovu nebezpečných živočíchov
P. Šmehýl podal na obec v júli žiadosť o súhlasné stanovisko pre RPVS v Trnave k chovu
nebezpečných živočíchov, opíc. Starostka oznámila, že táto žiadosť už bola prerokovaná na
minulom zasadnutí OZ a v tejto veci požiadala o vyjadrenie Regionálnu veterinárnu a potravinovú
správu v Trnave. Proces posúdenia žiadosti obecným zastupiteľstvom ešte nie je ukončený,
nakoľko p. Šmehýlovi bolo vydané nariadenie spoločného obecného úradu na odstránenie 2 voliér
a 2 prístreškov, v ktorých sú opice umiestnené. OZ požiadalo p. Šmehýla, aby predložil opätovný
súhlas susedov, nakoľko sa zmenil počet chovaných opíc.
Poslankyňa Hamran Podstrelená uviedla, že na základe výzvy p. Šmehýla, ktorú predniesol na 19.
zasadnutí OZ, aby sa poslanci prišli osobne presvedčiť o podmienkach, v ktorých chová opice,
navštívila p. Šmehýla. Hluk, smrad a špina z chovu opíc sa tam vôbec nevyskytovali, chová 61
opíc. Keď p. Šmehýl zbieral podpisy od susedov, neuvádzal sa počet chovaných opíc. Keďže mu
už dali súhlas, nie je dôvod žiadať ho znova.
Poslanec Tižinák poukázal na skutočnosť, že v obci je vydané a platné VZN č. 3/2019 o chove
a držaní zvierat na území obce Biely Kostol, ktoré rieši chov zvierat v obci, § 4, ods. 4, písm. b)
„Zakazuje sa chov cudzokrajných exotických zvierat a živočíchov, okrem tých, ktoré sa získajú v
predajných zariadeniach na to určených a schválených príslušným orgánom veterinárnej správy“
a ods.5 „nebezpečné zvieratá (divé zviera alebo iný živočích, ktorý vzhľadom na svoje fyziologické
danosti je schopný ohroziť život alebo zdravie človeka) možno chovať alebo držať len v úradne
registrovaných zariadeniach na základe osobitného povolenia orgánu štátnej správy vo
veterinárnej oblasti,“
p.Sopko, právny zástupca p. Šmehýla, sa opýtal, či majú poslanci k dispozícii vyjadrenie RPVS,
upozornil, že chov sa dá uskutočniť aj v iných stavbách, v iných priestoroch toho istého oplotenia.
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Nemá význam čakať pri vydaní stanoviska k chovu opíc na stavebné konanie. Obec sa môže
vyjadrovať k chovu zvierat na verejných priestranstvách, ale nemôže sa vyjadrovať a obmedzovať
chov zvierat na vlastných oplotených pozemkoch.
Starostka – poslanci majú k dispozícii vyjadrenie RPVS, Okresná prokuratúra preskúmala VZN
č. 3/2019 o chove a držaní zvierat na území obce Biely Kostol a výhrada bola len k sankciám,
ktoré boli vo VZN riešené, tieto bude riešiť dodatok č. 1 k predmetnému VZN, ktorého návrh je
zverejnený na pripomienkovanie.
Pani Kozmelová, suseda pána Šmehýla, namietala, že má opice priamo pod oknom do obývačky
okna – smrad je cítiť v noci – nesúhlasí s chovom opíc.
Starostka vyzvala na hlasovanie
Poslanec Bínovský odmieta hlasovať..... – žiadne čierne stavby, pre jeho rozhodnutie je dôležitý
súhlas susedov, nie ostatných obyvateľov obce. Odmieta protizákonne schvaľovať – je to
v rozpore so zákonom, s platným VZN.
Starostka vyzvala, aby sa poslanci vyjadrili, či sa bude hlasovať o tomto bode, nakoľko je v rozpore
s platným VZN.
Poslanec Gubrický – navrhuje zvážiť aktualizáciu VZN o chove zvierat ak zástupcovia obce
nástoja na tom, že bude v obci povolený chov nebezpečných zvierat a až po schválení
aktualizovaného VZN dať hlasovať o chove opíc.
Starostka poprosila p. Šmehýla, nech mu predloží doklad o súhlase s chovom opíc od predošlého
starostu. Predošlý starosta dal k chovu ústny prísľub. Nemá žiaden doklad o schválení chovu opíc.
Starostka záverom skonštatovala, že preveríme všetky možnosti k doriešeniu žiadosti a v prípade
komplexnosti podkladov sa bod zaradí na najbližšie zasadnutie OZ.

K bodu 5.) Zmeny spôsobu nakladania s odpadmi v obci
Starostka vysvetlila problematiku triedenia odpadov v obci. Miera triedenia odpadu patrí
v našej obci k najnižším v okrese, poplatky za odpad sa zo strany štátu každým rokom zvyšujú
a k budúcemu roku to nebude iné. Tento rok musela obec pristúpiť k zvýšeniu poplatkov za
komunálny odpad. Nakoľko nie je záujem zo strany vedenia obce zvyšovať poplatky za odpad,
hľadalo sa od začiatku roka riešenie. Vo februári preto oslovili firmu, ktorá odprezentovala
inovatívny prístup riešenia množstevného zberu komunálneho odpadu. To znamená, že
obyvatelia nebudú platiť paušálne poplatky rovnaké na osobu, ale na základe toho koľko
komunálneho odpadu vyprodukujú. Nakoľko zo strany súčasného odberateľa odpadu nebolo
možné skoordinovať tento zber, upustili sme od toho. Avšak sme s poslancami diskutovali, že
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označíme smetné nádoby komunálneho odpadu a tým dáme do poriadku pravidlá v súlade s
VZN 2/2016.
Týmto krokom sa vytriedilo narastanie zvozu odpadu neplatičom, za ktorý obec platí zvozovej
spoločnosti aj na úkor iných obyvateľov - platičov.
Obec robí opatrenia, aby motivovala občanov k zvýšeniu miery triedenia odpadu. Občania
platia za odpady paušálnu čiastku. Tento rok obec doplácala za skládkovanie a zber odpadu.
OZ odsúhlasilo, aby sa označili smetné nádoby v obci v zmysle platného VZN č. 2/2016
o nakladaní s odpadmi, kde sú stanovené počty smetných nádob podľa počtu obyvateľov v
domácnosti. Občania doteraz nedodržiavali toto VZN.
Zamestnanci obce začali označovať smetné nádoby podľa platného VZN, začali veľké protesty
niektorých obyvateľov. Medzitým vedenie obce hľadalo alternatívy na spôsob nakladania
s odpadmi v obci. Boli sme na prezentácii množstevného zberu, ide o inovatívny spôsob, kde
je každá domácnosť monitorovaná a platí takú čiastku za odpad, ktorá závisí od množstva
odpadu, ktoré vyprodukuje. Je to objektívne a spravodlivé voči domácnostiam. Zároveň
starostka obce navštívila obce na Záhorí, kde sa oboznámila v reále so zberom, zvozom a
monitorovaním množstevného zberu komunálneho odpadu.
Obec pripravuje verejnú súťaž, kde bude vyberať dodávateľa týchto služieb, takýchto
dodávateľov s inovatívnymi riešeniami k zberu a nakladaniu s odpadmi je na trhu viac.
Ak občanom počet smetných nádob nebude postačovať, majú možnosť zaplatiť si za ďalšiu
smetnú nádobu (v zmysle VZN 2/2016). Obec sa snaží motivovať občanov, aby viac separovali
odpad, aby využívali služby zberného dvora, preto sa snaží dohovoriť obyvateľom, aby sa
pokúsili v týchto mesiacoch separovať odpad podľa pravidiel. Prax ukazuje, že je to reálne a
správnym triedením možno zlepšiť mieru separácie o 30%.
Za vývoz triedeného odpadu (papier, plast, sklo) obec ani občania neplatia, náklady znášajú
organizácie zodpovednosti výrobcov.
Momentálne máme mieru triedenia v obci 14 %, ostatné obce majú 30 – 40%. Obec pripravuje
riešenia aj pre Potočnú ulicu, kde sú neustále problémy s odpadom, uskutočnilo sa rokovanie
s CERE INVEST. Riešia sa aj žlté nádoby na plast, ktoré budú doplnené. Od septembra sa v
obci zbiera aj kuchynský odpad z domácností, ktorý je súčasťou biologického odpadu. Od roku
2021 je povinnosťou obce vykonávať triedenie kuchynského odpadu z domácností. V súčasnej
dobe sa v obci nachádza 5 stojísk na uvedený odpad, doplnia sa na základe požiadaviek aj na
iné lokality. Prednostne sa dávali na testovanie do lokalít, kde sa nachádzajú BD.
Všetky okolité obce prechádzajú v súčasnej dobe na množstevný zber.
Poslanec Bínovský – poplatky na odpady sa zvyšujú každý rok. Počty nádob, ktoré nie sú
v súlade s VZN – je to nespravodlivé voči občanom, ktorí ho dodržiavajú, obec zbytočne platí.
Poslanci by mali ísť vzorom a neplatiť si za ďalšie smetné nádoby, ale triediť. Súčasný
dodávateľ obci predkladá nejasné vyúčtovanie za služby, preto chce obec zmeniť systém
a zbiera skúsenosti aj z iných obcí.
Poslanec Gažo – schvaľuje označovanie smetných nádob. Navrhuje vstúpiť s FCC do
rokovania, chápe občanov. Ak príde nová firma, treba si overiť všetky parametre, či má firma
skládky v okolí našej obce, aby sme neurobili rýchly krok.
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Pani starostka bude rokovať s riaditeľom FCC, poskytla poslancom konkrétne dáta, overila si
aj udržanie cien na určité časové obdobie.
Poslanec Balažovič – chce, aby občania mali dostatok nádob. Môžu nám pomôcť inovácie,
budúcnosť je v spoločnostiach, ktoré budú spaľovať odpad. Chceme platiť za odpad, ale len
za ten, ktorý sme odovzdali. Treba tu finančnú motiváciu, aby obec aj občania platili len za
skutočné služby.
Starostka vyzvala občanov, či sa chcú k tomu vyjadriť.
Občania sa pýtali na riešenie problémov s odpadom na Potočnej ulici – starostka odpovedala,
že rokovala s EMOS – snažíme sa zrušiť centrálne stojiská a pred každý vchod dať smetné
nádoby. Stojisko je veľmi anonymné a ľudia sú nedisciplinovaní, ukladajú tam aj odpad, ktorý
patrí na zberný dvor. EMOS pripraví návrh riešenia. Nádob sa dalo na Potočnú ulicu dosť,
EMOS ich ale nemá kde umiestniť. Na Výslnie sa umiestni stojisko, je tam ale nedostatok
priestoru na jeho umiestnenie. Keď bude mať dostatok informácií, zverejní výsledok riešenia
občanom.
Starostka predviedla video, akým spôsobom funguje množstevný zber.
Pán Jánoš – FCC zbiera odpad z obcí a veľkých miest, asi 8 obcí má systém, že občania si kupujú
nádoby, ostatné obce majú smetné nádoby prenajaté od FCC. Obec Biely Kostol kupuje
najlacnejšie nádoby, niektoré sa lámu. Väčšina obcí má prenajaté nádoby. Faktúry sú jasné,
zberová spoločnosť zvýšila cenu. Platí sa poplatok mestu Trnava za skládku, každým rokom sa
zvyšuje. Zákonný poplatok sa platí podľa miery triedenia v obci. Na sídlisku v Bielom Kostole boli
v minulosti zle vytriedené odpady, preto sa z triedeného zberu presunul odpad do zmesového. Obec
Biely Kostol má ma skládke Trnava zľavu. Vyjadril sa k novému prístupu a spoločnosti nekorektne
a obviňoval ich z neférových postojov, voči čomu sa starostka ohradila. To, čo hovorí nie je pravda
a pán Jánoš to dobre vie. Skonštatovala, že rokovanie v piatok s riaditeľom FCC vyjasní celý postoj
a zavádzanie zo strany pána Jánoša.
Poslanec Bínovský – ak je problém s nádobami, obec to bude riešiť.
Pani Federič Šestáková - občania dostali do schránok lístok , že podľa VZN bude na 3 mesiace
v roku označená smetná nádoba, majú možnosť si doplatiť za ďalšiu nádobu v prípade, ak im podľa
VZN nádoby nestačia. Pracovníčky OcÚ im odmietli vydať ďalšiu nálepku. Víta váženie odpadu.
Až po dohadovaní bola možnosť zakúpiť si ďalšiu nálepku. My separujeme, vyvážame do zberného
dvora a jedna nádoba na komunálny odpad nám nestačí.
Starostka navrhla hlasovať – OZ poveruje starostku rokovať o zmenách spôsobu nakladania
s odpadmi v obci.
Hlasovanie (prítomnosť/kvórum = 6/4)
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Meno a priezvisko

za

1

Ing. Rudolf Balažovič

X

2

Ing. Peter Bínovský

X

3

JUDr. Luboš Gažo

X

4

Ing. Peter Gubrický

X

5

Mgr. Miroslav Hrubý

6

Mgr. Anna Hamran Podstrelená

X

7

Ing. Ján Tižinák

X

proti

zdržal sa

neprítomný

X

OZ poveruje starostku rokovať o zmenách spôsobu nakladania s odpadmi v obci.
K bodu 6.) Informácia o zasadnutí stavebnej komisie a stanovisko k jednotlivým bodom:
Zasadnutie komisie pre výstavbu, rozvoj obce, infraštruktúru a životné prostredie sa uskutočnilo
dňa 16. septembra 2020.
Informácie zo zasadnutia komisie prezentoval jej predseda, poslanec Gubrický. Komisia rokovala
o týchto záležitostiach:
a. Prevzatie lokality Na Výslní od spoločnosti CERE Invest s r.o.
b. Stanovisko k prístavbe na Potočnej 36.
c. Priority v realizácii opatrení ohľadom bezpečnosti obce (dopravné značenia, spomaľovače)
d. Priority riešenia úloh do roku 2020.
e. Odsúhlasenie zmeny návrhu 2S Real.
Starostka sa vyjadrila k jednotlivým bodom rokovania:
a) Prevzatie lokality Na Výslní od spoločnosti CERE Invest s r.o. – v piatok sa uskutočnilo
rokovanie, kde investori navrhli po kolaudácii II. etapy výstavby na Krátkej ulici, prevziať
celú lokalitu Na Výslní pod správu obce. Starostka oznámila, že kým nebudú doriešené
všetky problémy tejto lokality, obec lokalitu nepreberie.
b) Stanovisko k prístavbe na Potočnej 36 na pozemku od EMOS - neboli predložené žiadne
návrhy komisia sa nemohla vyjadriť.
Občianka (p. Muráriková) - Podklady nemohli byť predložené, nebola ešte podaná žiadosť
na stavebný úrad. Ide o súkromnú záležitosť, nesúhlasí, aby sa táto žiadosť prejednávala na
OZ. Starostka uviedla, že tento bod sa nebude prejednávať, o čom informovala hneď na
úvod tohto bodu.
c) Priority v realizácii opatrení ohľadom bezpečnosti obce (dopravné značenia, spomaľovače)
Obec dala začiatkom roka vypracovať pasportizáciu dopravného značenia v obci, ktorá sa
začína postupne realizovať. Celá realizácia dopravnej pasportizácie je prerokovaná a
schválená ODI, hodnota realizácie je odhadnutá na 45 tis.eur. V dohľadnej dobe bude na
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Športovej ulici nainštalovaný spomaľovač a následne aj na iné ulice. Inštalácii
spomaľovačov predchádza súhlas všetkých susedov z každej strany, v mieste kde sa má
spomaľovač nainštalovať. Obec má v súčasnosti znížené podielové dane z dôvodu
pandémie COVID 19 a z toho dôvodu bude realizovať projekt postupne.
d) Priority riešenia úloh do roku 2020 - v januári sme na OZ stanovili ciele na rok 2020:
- Rekonštrukcia Ľadovej ulice – zrealizované.
- Projektová dokumentácia k ZŠ - bola vypracovaná do 31.8.2020 – obec požiadala o
súhlasné stanoviská dotknutých organizácií, ktoré sú potrebné v zmysle zákonných
ustanovení, potom bude vyhlásené verejné obstarávanie na dodávateľa diela.
- Rozšírenie MŠ – obec pripravuje podanie projektu prostredníctvom IROP, termín
odovzdania projektu je do konca októbra 2020
- Dobudovanie kanalizácie na Záhradnej ulici – projekt je na administratívnej kontrole,
finančné prostriedky sú alokované, v prípade úspešnosti projektu sa realizácia predpokladá
na jar 2021.
- Projektová dokumentácia na vsakovaciu jamu na Poľnej ulici – žiadosť bola podaná ešte
začiatkom roka, chceme akciu realizovať na budúci rok a veríme, že to bude možné z
z dotácií poskytovaných TTSK (Centrálny krízový fond, ktorého sme členmi).
- Rigoly na Rybnej ulici – obec hľadá vhodnú výzvu na vybudovanie rigolov v rámci
projektov EÚ zameraných na životné prostredie.
- Projektová dokumentácia na rekonštrukciu Poľovníckej ulice – bol oslovený projektant na
vypracovanie ponuky. Bohužiaľ, projektantov je nedostatok.
- Revitalizácia centra obce – minulý rok dala obec vypracovať pasportizáciu zelene v centre
obce a na časti Rybnej ulice, zrealizovala potrebné výruby stromov, podali sme projekt
v rámci výzvy Zelené obce Slovenska, ktorý bol úspešný. V rámci tohto projektu bude
v obci na obecných pozemkoch vysadené množstvo nových stromov.
e) Odsúhlasenie zmeny návrhu 2S Real. – investor musel zmeniť zastavanosť pozemkov,
pôvodne bolo schválených 12 RD, momentálne je tam len 9 RD, aby bola v súlade so ZaD
4/2019 ÚP obce Biely Kostol dodržaná min. veľkosť pozemkov, ktoré sú stanovené na 5,5
ára. Predošlý návrh mal v pláne 4-árové pozemky. Je potrebné, aby bola zmena schválená
OZ. Súčasťou výstavby bude aj cesta, ktorú investor vybuduje a potom ju obec odkúpi.
Komisia s návrhom súhlasí.
Starostka vyzvala poslancov na hlasovanie za Návrh na odsúhlasenie zmeny návrhu 2S Real,
Zmeny I. – 2020 k IBV Podolky V, Biely Kostol.
Hlasovanie (prítomnosť/kvórum = 6/4)
Meno a priezvisko

za

1

Ing. Rudolf Balažovič

X

2

Ing. Peter Bínovský

X

3

JUDr. Luboš Gažo

X

10

proti

zdržal sa

neprítomný

4

Ing. Peter Gubrický

X

5

Mgr. Miroslav Hrubý

6

Mgr. Anna Hamran Podstrelená

X

7

Ing. Ján Tižinák

X

X

OZ schválilo Zmenu I. – 2020 k IBV Podolky V, Biely Kostol.
K bodu 7.) Zrušenie VZN č. 2/2017 o chove psov
Starostka oznámila, že pri vypracovaní VZN č. 3/2019 o chove a držaní zvierat na území obce
Biely Kostol, boli ustanovenia o chove psov zapracované do daného VZN, avšak OZ nezrušilo
VZN č. 2/2017 o chove psov. Je preto potrebné zrušiť VZN č. 2/2017 o chove psov.
Starostka dala hlasovať za návrh Zrušiť VZN č. 2/2017 o chove psov.
Hlasovanie (prítomnosť/kvórum = 6/4)
Meno a priezvisko

za

1

Ing. Rudolf Balažovič

X

2

Ing. Peter Bínovský

X

3

JUDr. Luboš Gažo

X

4

Ing. Peter Gubrický

X

5

Mgr. Miroslav Hrubý

6

Mgr. Anna Hamran Podstrelená

X

7

Ing. Ján Tižinák

X

proti

zdržal sa

neprítomný

X

OZ súhlasí so zrušením VZN č. 2/2017 o chove psov.
K bodu 8.) Prerokovanie protestu prokurátora k VZN č. 3/2019 o chove a držaní zvierat na
území obce Biely Kostol.
Okresná prokuratúra Trnava zaslala obci protest prokurátora k VZN č. 3/2019 o chove a držaní
zvierat na území obce Biely Kostol. Navrhuje pre nezákonnosť zrušiť § 14 ods.6, ods.7, ods.8
predmetného VZN, ktoré jednajú o pokutách pre nedodržanie ustanovení VZN.
Obec vypracovala Dodatok č. 1 k predmetnému VZN, v ktorom okrem iného ruší znenie textu
§ 14 ods.6 a nahrádza ho textom „V prípade porušenia ustanovení tohto VZN bude obec Biely
Kostol postupovať podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov, zákona č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov
a zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch.“ a ruší § 14 ods.7 a ods.8. Návrh dodatku č. 1 k VZN č.
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3/2019 o chove a držaní zvierat na území obce Biely Kostol je zverejnený na webovom sídle obce
a vyvesený na úradnej tabuli obce. Po zapracovaní prípadných pripomienok bude dodatok
predložený na schválenie OZ na najbližšom zasadnutí OZ.
K bodu 9.) Schválenie sociálnej výpomoci pre Danielu Dzurekovú
Na obec bola doručená žiadosť zákonných zástupcov Daniely Dzurekovej o poskytnutie sociálnej
služby v dennom stacionári. Nakoľko denný stacionár bol dočasne zrušený, žiadali nás o súčinnosť
s možným návratom do novovzniknutého denného stacionára. Obec po zistení skutkového stavu
odporučila, aby zákonní zástupcovia podali novú žiadosť na umiestnenie Daniely Dzurekovej do
denného stacionára. Na základe žiadosti bude menovaná opätovne do daného stacionára prijatá.
Zákonní zástupcovia obec zároveň požiadali o poskytnutie soc. výpomoci pre Danielu Dzurekovú.
Po prediskutovaní celej záležitosti sa poslanci dohodli na poskytnutí jednorazovej sociálnej
výpomoci menovanej v sume 200,- € v roku 2020.
Starostka vyzvala poslancov na hlasovanie o schválení jednorazovej sociálnej výpomoci pre
Danielu Dzurekovú v sume 200,- € v roku 2020.
Hlasovanie (prítomnosť/kvórum = 6/4)
Meno a priezvisko

za

1

Ing. Rudolf Balažovič

X

2

Ing. Peter Bínovský

X

3

JUDr. Luboš Gažo

X

4

Ing. Peter Gubrický

X

5

Mgr. Miroslav Hrubý

6

Mgr. Anna Hamran Podstrelená

X

7

Ing. Ján Tižinák

X

proti

zdržal sa

neprítomný

X

OZ schvaľuje jednorazovú sociálnu výpomoc pre Danielu Dzurekovú v sume 200,- € v roku 2020.
K bodu 10.) Zrušenie komisie pre externú spoluprácu, vzťah s verejnosťou a médiá
Komisia pre externú spoluprácu, vzťah s verejnosťou, médiá a vzdelávanie pracuje pod vedením
Ing. Jany Štefánkovej, PhD. Úlohy sú vykonávané priebežne, členky komisie riešia prípadné
aktivity spontánne, komisia sa nestretáva a problematiku vzťahu s verejnosťou a médiami si
prevzala na riešenie starostka. Činnosť komisie nie je potrebná, preto starostka navrhuje komisiu
zrušiť.
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Starostka vyzvala poslancov na hlasovanie za zrušenie Komisie pre externú spoluprácu, vzťah
s verejnosťou, médiá a vzdelávanie
Hlasovanie (prítomnosť/kvórum = 6/4)
Meno a priezvisko

za

1

Ing. Rudolf Balažovič

X

2

Ing. Peter Bínovský

3

JUDr. Luboš Gažo

X

4

Ing. Peter Gubrický

X

5

Mgr. Miroslav Hrubý

6

Mgr. Anna Hamran Podstrelená

X

7

Ing. Ján Tižinák

X

proti

zdržal sa

neprítomný

X

X

OZ schvaľuje zrušenie Komisie pre externú spoluprácu, vzťah s verejnosťou, médiá a vzdelávanie.
K bodu 11.) Doplnenie člena do Komisie pre výstavbu, rozvoj obce, infraštruktúru a životné
prostredie.
Starostka navrhla vymenovať poslanca Jána Tižináka, zástupcu starostky, do Komisie pre
výstavbu, rozvoj obce, infraštruktúru a životné prostredie.
Pán Tižinák pracuje ako poslanec 3. volebné obdobie, má množstvo vedomostí a skúseností, ktoré
sú prospešné pre činnosť komisie.
Starostka dala hlasovať za menovanie poslanca Jána Tižináka za člena komisie pre výstavbu,
rozvoj obce, infraštruktúru a životné prostredie.
Hlasovanie (prítomnosť/kvórum = 6/4)
Meno a priezvisko

za

1

Ing. Rudolf Balažovič

2

Ing. Peter Bínovský

X

3

JUDr. Luboš Gažo

X

4

Ing. Peter Gubrický

X

5

Mgr. Miroslav Hrubý

6

Mgr. Anna Hamran Podstrelená

7

Ing. Ján Tižinák

proti

zdržal sa

neprítomný

X

X
X
X
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OZ schválilo menovanie poslanca Jána Tižináka za člena komisie pre výstavbu, rozvoj obce,
infraštruktúru a životné prostredie.
Interpelácie poslancov:
Poslanec Gažo
- navrhuje osloviť mesto Trnava z dôvodu potreby orezu topoľov na príjazdovej ceste do obce od
Trnavy a
- navrhuje riešiť parkovanie áut v zákaze zastavenia na Rekreačnej ulici
Starostka odpovedala, že požiada mesto Trnava o orez topoľov.
Vo veci parkovania v zákaze na Rekreačnej ulici upozornila, že občania zákaz nerešpektujú nikde
v obci, obdržala už aj niekoľko podnetov porušovania zo strany obyvateľov a tieto poslala na
riešenie na Okresný dopravný inšpektorát (ODI).
Poslankyňa Hamran Podstrelená – pri Hlavnej ulici pri vale treba upraviť priestor, aby tam
mohli mamičky s kočíkmi.
Starostka odpovedala, že pozemok patrí spoločnosti VENCORP, podľa Zákona majú povinnosť
pokosiť pozemok dvakrát do roka, po oslovení starostkou túto úpravu vykonávajú aj častejšie,
občas tam posiela starostka aj svojich zamestnancov.
Pri vjazde do BK od TT aj od Ružindola, dať reflexné prvky, aby sa dalo spoľahlivo odbočiť v tme.
Starostka odpovedala, že cesta nepatrí obci, ale TTSK.
Poslanec Bínovský – informoval o rokovaní s mestom Trnava, na ktorom sa zúčastnil so
starostkou obce. Predmetom stretnutia bolo prerokovanie stanoviska starostky ku kruhovej
križovatke na začiatku obce, ktorej vetva by mohla byť príjazdovou cestou k škole. Hlavný
architekt mesta Trnava prisľúbil o tejto záležitosti pohovoriť s primátorom.
Zároveň sa vyjadril k nesplneniu žiadosti k odstráneniu živého plota na obecnej cestnej
komunikácii, ktorú tam v minulosti vysadil jeden z obyvateľov Lomenej ul. Živý plot zamedzuje
k plynulému prechodu obyvateľov. Dostali výzvu na likvidáciu živého plota, namiesto likvidácie
urobili len orez.
Žiada o prerokovanie ďalšieho využitia obecného pozemku vedľa cintorína, bola tam plánovaná
oddychová zóna.
Starostka požiadala poslancov, aby si pripravili návrhy na riešenie využitia plochy obecného
pozemku vedľa cintorína, ktoré môžu predložiť a prerokujú sa na budúcich zasadnutiach OZ.
Poslanec Tižinák navrhuje vyzvať obyvateľov na odstránenie živého plota na Lomenej ulici.
Informácie starostky
Starostka informovala o
- Obnove cestných výtlkov v obci novou technológiou – obnovili sme 75 % výtlkov, išli sme
do sumy, na základe ktorej mám možnosť rozhodovať, otázka je, či budeme pokračovať
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vzhľadom na finančnú situáciu obce v súvislosti s pandémiou Covid 19. Starostka žiada
o vyjadrenie poslancov, či súhlasia s pokračovaním, dokončením, čo činí max. 1000 € na
dokončenie.
Starostka vyzvala poslancov, aby hlasovali za dokončenie opravy výtlkov v obci novou
technológiou v sume 1 000,- €
Hlasovanie (prítomnosť/kvórum = 6/4)
Meno a priezvisko

za

1

Ing. Rudolf Balažovič

X

2

Ing. Peter Bínovský

X

3

JUDr. Luboš Gažo

X

4

Ing. Peter Gubrický

X

5

Mgr. Miroslav Hrubý

6

Mgr. Anna Hamran Podstrelená

X

7

Ing. Ján Tižinák

X

proti

zdržal sa

neprítomný

X

OZ súhlasí s dokončením opravy výtlkov v obci novou technológiou v sume 1 000,- €
-

-

-

-

O realizácii platformy Odkaz pre starostu, kde môžu občania nahlasovať svoje problémy
a pomáhať pri zlepšovaní obce. Riešili sa len oprávnené podnety, niektoré sú ešte v riešení,
najčastejšie podnety sú ohľadne znečistených chodníkov. Podnety sleduje aj administrátor
platformy, v prípade, že obec nereaguje včas, je upovedomená o nečinnosti. Na platformu
bolo zaslaných cca 25 podnetov, z toho tri boli neopodstatnené.
O testovaní stojísk na kuchynský zber odpadu, Od 1.9.2020 sa uzavrela zmluva so
spoločnosťou Fidelity trade, s.r.o., ktorá poskytla 5 nádob v objeme 120l, v prípade potreby
budú poskytnuté väčšie nádoby. Na základe podnetov od občanov sa v dohľadnej dobe (po
dohovore so spoločnosťou) budú dopĺňať nádoby na ulice: Poľovnícka, Atletická a na rohu
Stromovej a Rybnej. Občania si už požiadali aj o nádoby pre menšie skupiny, avšak tieto
bude potrebné uhradiť individuálne.
O hodoch v obci, ktoré sú plánované na koniec októbra, v súvislosti s pandémiou Covid 19
vyzvala poslancov, aby sa vyjadrili, či má zavolať do obce kolotoče. Poslanci súhlasia s
kolotočmi počas hodov.
O možnosti podať pripomienky k prímestskej autobusovej doprave na TTSK.
O zrušení MHD č. 13, ktoré je plánované od 1.1.2021. Starostka je v rokovaní s
kompetentnými organizáciami a snaží sa doriešiť zlepšenie navrhovanej situácie v
budúcnosti (napr. posilnenie prímestskej autobusovej dopravy ako náhradu za MHD).
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-

-

O pripravovanej akcii Október Mesiac úcty k starším. Mali sme pripravenú akciu spojenú
s vystúpením Maji Velšicovej, na základe usmernenia z RÚVZ Trnava musela obec akciu
zrušiť. Seniorom budú poskytnuté poukážky vo vyššej cene ako predošlé roky ako
kompenzácia za zrušenie stretnutia a kultúrneho vstúpenia.
O vybudovaní urnového miesta na miestnom cintoríne, za ktoré vyslovila poďakovanie
poslancovi, Jánovi Tižinákovi.

Rôzne
p. Mika – pouličné lampy sú hrdzavé, hrozí úraz, je potrebné to čím skôr dať do poriadku.
Starostka oznámila, že o probléme vie a už je v riešení.

Na záver starostka všetkým prítomným poďakovala za účasť.

Zapisovateľ: Ing. Emília Kraicová

Overovatelia:

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

Ing. Ján Tižinák

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

Ing. Peter Gubrický

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

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

V Bielom Kostole 23.9.2020
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