UZNESENIA
zo 7. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Biely Kostol,
konaného dňa 26.6.2019 o 17.30 hodine v zasadačke Obecného úradu.

Uznesenie č.59/2019 k programu rokovania:
OZ schvaľuje predložený program rokovania OZ .
Starostka obce dala hlasovať za prijatie uznesenia č.59:
Hlasovanie (prítomnosť/kvórum = 5/4):
za: 5

proti: 0

zdržal sa: 0

Uznesenie č.59/2019 bolo prijaté.

Uznesenie č.60/2019 k zapisovateľke a overovateľom zápisnice:
OZ schvaľuje návrh starostky za zapisovateľku Máriu Kloknerovú a za overovateľov zápisnice Petra
Bínovského a Petra Gubrického.
Hlasovanie (prítomnosť/kvórum = 5/4):
za: 5

proti: 0

zdržal sa: 0

Uznesenie č.60/2019 bolo prijaté.

Uznesenie č.61/2019 ku kontrole plnenia uznesení z predchádzajúceho rokovania OZ:
OZ zobralo na vedomie kontrolu a plnenie uznesení z predchádzajúceho zasadnutia.

-

Uznesenie č.52/2019 o žiadosti p. Horváthovej o odkúpenie cesty k pozemku

OZ neschvaľuje predloženú žiadosť o odkúpenie pozemku – bol odoslaný list o výsledku rozhodnutia
-

Uznesenie č. 53/2019 o odkúpení pozemku na ulici Atletická (S. Turoň)

OZ neschvaľuje žiadosť p. Turoňa o odkúpenie pozemku v katastrálnom území Biely Kostol na ulici
Vysoká,( v súčasnosti je majetkom SPF) obcou a následne odpredajom p. Turoňovi - bol odoslaný list
o výsledku rozhodnutia.
-

Uznesenie č. 54/2019 o schválení VZN o chove zvierat

OZ schvaľuje predložený návrh VZN o chove zvierat, zverejnený na úradnej tabuli dňa 16.4.2019
a bol bez pripomienok zo strany občanov. VZN nadobúda účinnosť od 1.6.2019. – schválené VZN je
zverejnené na obecnej stránke obce.
-

Uznesenie č. 55/2019 Žiadosť o umiestnenie monitorovacieho objektu VÚVH na území
obce

OZ neschvaľuje predložený návrh o umiestnenie monitorovacieho zariadenia pre monitorovanie
kvality podzemných vôd.- bol zaslaný list s rozhodnutím o nevyhovení žiadosti.
-

Uznesenie č. 56/2019 o finančnej dotácii na zakúpenie harmónia pre kostol v Bielom
Kostole

OZ schvaľuje finančnú dotáciu na zakúpenie harmónia pre kostol v Bielom Kostole – finančná čiastka
bola poukázaná na účet fary a následne bolo zakúpené harmónium.
-

Uznesenie č. 57/2019 úhrada faktúry firme PSB za poskytovanie služieb na prečerpávacej
stanici

OZ schvaľuje fakturáciu PSB za poskytnutie služieb v mesiaci február- marec 2019 – požadovaná
faktúra bola preplatená firme PSB.
-

Uznesenie č. 58/2019 o vypracovanie štúdie na výstavbu základnej školy v Bielom Kostole

OZ schvaľuje vypracovanie štúdie na výstavbu ZŠ ktorého súčasťou je budova školy, telocvičňa,
výdajňa jedla, ihrisko v sume 4500 eur. – bola zaslaná objednávka firme FAGUS na vypracovanie
štúdie školy.
OZ zobralo informáciu na vedomie
Hlasovanie (prítomnosť/kvórum = 5/4):
za: 5

proti: 0

zdržal sa: 0

Uznesenie č.61/2019 bolo prijaté.

Uznesenie č. 62/2019 Informácie o výstupoch z komisie pre rozvoj obce a infraštruktúru, ŽP
a finančnej komisie.
OZ súhlasí s výstupmi komisie.
Hlasovanie ( prítomnosť/kvórum = 5/4 ) :
za: 5

proti: 0

zdržal sa: 0

Uznesenie č.62/2019 bolo prijaté.

Uznesenie č. 63/2019 Investičný zámer obce na rok 2019 s výhľadom na rok 2020
OZ súhlasí s výstupmi komisie.
Starostka obce dala hlasovať za prijatie uznesenia č.63:
Hlasovanie ( prítomnosť/kvórum = 5/4 ) :
za: 5

proti: 0

zdržal sa: 0

Uznesenie č.63/2019 bolo prijaté.

Uznesenie č. 64/2019 Úprava finančného rozpočtu na rok 2019 s dopadom na rok 2020
OZ po prerokovaní súhlasilo s výstupmi komisie a nasledovnou úpravou rozpočtu za rok 2018 a
schválilo ju v nasledovnom znení :

Úprava bežného výdavkového rozpočtu za rok 2019 (navýšenie)
1)
2)
3)
4)
5)

oprava cesty na ul. Ľadová v sume
oprava havarijného stavu kaštieľa
príprava na vybudovanie ZŠ
zhotovenie Územného plánu obce – zmeny a doplnky
štúdia na revitalizáciu zelene na Pionierskom nám.

+ 30 000,00 €
+ 50 000,00 €
+ 25 000,00 €
+ 10 000,00 €
+ 1 000,00 €

Úspora:
1)
2)
3)
4)

výstavba pošty
trhové miesto
autobus.zastávka pion.nám.
finančná dotácia ZŠ Ružindol

- 50 000,00 €
- 20 000,00 €
- 5 000,00 €
- 33 000,00 €

Hlasovanie ( prítomnosť/kvórum = 5/4 ) :
za: 5

proti: 0

zdržal sa: 0

Uznesenie č.64/2019 bolo prijaté.

Uznesenie č. 65/2019 Finančná dotácia pre ZŠ Ružindol vo výške 17 000 eur
Hlasovanie ( prítomnosť/kvórum = 5/4) :
za:5

proti: 0

zdržal sa: 0

Uznesenie č.65/2019 bolo prijaté.

Uznesenie č. 66: Voľba predsedu kultúrnej komisie
Navrhovaný predseda: Martina Tižináková.
Hlasovanie ( prítomnosť/kvórum = 5/4) :
za:5

proti: 0

zdržal sa: 0

Uznesenie č.66/2019 bolo prijaté.

Uznesenie č. 67: Schválenie a odsúhlasenie stavby FTTH sieť- projekt APOCOMP
Konateľ spoločnosti APOCOMP p. Hafrovič predložil na schválenie a odsúhlasenie stavby „FTTH sieť,
Biely Kostol v k.ú Biely Kostol. Predmetom stavby je vybudovanie optickej siete medzi operátorom
a jednotlivými rodinnými domami a obytnými blokmi.
Hlasovanie ( prítomnosť/kvórum = 5/4) :
za:5

proti: 0

zdržal sa: 0

Uznesenie č.67/2019 bolo prijaté.

Uznesenie č. 68: Plán kontrolnej činnosti na druhý polrok 2019,
Predkladala: Mgr. A. Vitteková- hlavný kontrolór
Hlasovanie ( prítomnosť/kvórum = 5/4) :
za:5
proti: 0

zdržal sa: 0

Uznesenie č.68/2019 bolo prijaté.

Zapisovateľ:
Mária Kloknerová

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

Overovatelia:
Ing. Peter Bínovský

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

Ing. Peter Gubrický

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

Schválil:
doc. Ing. Iveta Paulová, PhD., MBA.

V Bielom Kostole dňa 3.7.2019

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

