ZÁPISNICA
z 1. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Biely Kostol, konaného dňa
20.12.2018 o 17,00 hodine v zasadačke Obecného úradu.

Prítomní :
doc. Ing. Iveta Paulová, PhD.,MBA, Ing. Peter Bínovský, JUDr. Ľuboš Gažo, Ing. Peter Gubrický, Mgr.
Anna Hamran Podstrelená, Mgr. Miroslav Hrubý, Ing. Ján Tižinák, Ing. Rudolf Balažovič (od 19:39 h.)
Pozvaní :

Mgr. Anna Vitteková – hlavný kontrolór

PROGRAM ROKOVANIA :
1.)
2.)
3.)
4.)
5.)
6.)
7.)
8.)
9.)
10.)
11.)

Otvorenie, návrh na schválenie programu.
Návrh na zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ.
Plat starostu
Zásady odmeňovania poslancov – aktualizácia po voľbách do OZ
Štatút obce – aktualizácia po voľbách
Rokovací poriadok OZ v Bielom Kostole (po novele zákona)
Určenie predsedu a členov komisií OZ
Školská rada MŠ Biely Kostol
Zriadenie spoločného obecného úradu
Harmonogram riadnych zasadnutí OZ na rok 2019

Interpelácie poslancov.
Rôzne
Záver.

K bodu č.1.)
Zasadnutie OZ otvorila a viedla starostka obce, doc. Ing. Iveta Paulová, PhD.,MBA.
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. Peter Bínovský a Ing. Peter Gubrický, za zapisovateľa Mgr.
Anna Hamran Podstrelená, poslanec OZ.
Mgr. Miroslav Hrubý a JUDr. Ľuboš Gažo navrhli, aby zapisovateľom OZ bol pracovník obecného
úradu.
Hlasovanie ( prítomnosť/kvórum = 6/4)
za:6
proti: 0

zdržal sa: 0

K bodu č.3.) –Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ.
Po krátkej kontrole a informácii o plnení uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ
(Program odsúhlasenia rozpočtu a navýšenie na MŠ) kontrolu zobralo na vedomie.
Hlasovanie ( prítomnosť/kvórum = 6/4)
za:6
proti: 0

zdržal sa: 0

JUDr. Gažo zisťoval dôvody zrušenia mandátu poslanca Ing. arch. Pavla Kováča – OZ sa dohodlo, že
táto otázka bude preriešená v bode rôznom. Ing. arch. Pavol Kováč zrušil svoj mandát zaslaním
žiadosti o zrušenie z pracovných dôvodov. Ako náhradník bol za poslanca ustanovený Ing. Rudolf
Balažovič, ktorý zložil sľub a obdržal osvedčenie poslanca z rúk starostky obce pred zahájením
zastupiteľstva, nakoľko sa písomne ospravedlnil z účasti zo zasadnutia obecného zastupiteľstva.

K bodu č.4.) – Plat starostu
Po dohode s poslancami obecného zastupiteľstva sa rozhodovalo o plate starostky verejne, a
z toho dôvodu opustila starostka rokovaciu miestnosť a vedenia sa ujal zástupca starostky Ing. Ján
Tižinák, ktorý predložil návrh na plat pre starostku obce.
Základný mesačný plat starostky obce Biely Kostol je určený podľa §3 a 4 ods. 1) zákona č. 253/1994
Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších
predpisov, ako 2,2 násobok priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve SR vyčíslenej na základe
údajov štatistického úradu SR za predchádzajúci kalendárny rok. Starostke sa navrhlo navýšenie o
20% (maximálne možné navýšenie je 60%) zop základného mesačného platu. Zástupca starostky obce
Ing. Ján Tižinák dal hlasovať za prijatie uznesenia č. 4.
Hlasovanie ( prítomnosť/kvórum = 6/4)
za:6
proti: 0

zdržal sa: 0

K bodu č.5.) – Zásady odmeňovania poslancov OZ – aktualizácia po voľbách do OZ
Starostka informovala, že zásady odmeňovania poslancov OZ vychádzajú z predošlého
dokumentu, ktorý doteraz platil, a je upravený v súlade s novelizáciou zákona o obecnom zriadení v
zmysle ust. § 11 odst.4 písm. k) v spojení s ust. §25 ods.5 a ods.9 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov
Diskusia k bodu č.5.)
Poslanec Bínovský navrhol v čl.3 v bode 1 vypustiť slovo poslancov.
Starostka dala hlasovať o tomto návrhu.
Hlasovanie ( prítomnosť/kvórum = 6/4)
za:6
proti: 0
zdržal sa: 0
Poslanec Bínovský navrhol v čl.4 v bode 1b doplniť pojem za predsedníctvo a členstvo.
Starostka dala hlasovať o tomto návrhu.
Hlasovanie ( prítomnosť/kvórum = 6/4)
za:6
proti: 0
zdržal sa: 0

Poslanec Bínovský navrhol v čl.5 v bode č.1 doplniť v rozsahu maximálne jedného mesačného
základného platu starostu.
Starostka dala hlasovať o tomto návrhu.
Hlasovanie ( prítomnosť/kvórum = 6/4)
za:6
proti: 0
zdržal sa: 0
Poslanci Gažo a Hrubý požiadali vysvetliť ako môže mať zástupca starostu vo svojom poverení
možnosť rozhodovať o zmluvách na 10.000 euro. Na základe tejto položenej otázky poslanec Gažo
navrhol aby sa do Poverenia zástupcu starostu doplnilo podpisovanie zmlúv schválených OZ.
Hlasovanie ( prítomnosť/kvórum = 6/4)
za:6
proti: 0
zdržal sa: 0
Po doplnení pripomienok, ktoré boli predložené a schválené priebežne, starostka dala hlasovať
o schválení návrhu dokumentu Zásady odmeňovania poslancov (po zapracovaní horeuvedených
pripomienok).
Hlasovanie ( prítomnosť/kvórum = 6/4)
za:6
proti: 0
zdržal sa: 0
K bodu č.6.) - Štatút obce – aktualizácia
Poslanec Bínovský pripomienkoval aby bol spomínaný a doplnený v orgánoch samosprávy aj
hlavný kontrolór.
Poslanec Bínovský a hlavná kontrolórka Vitteková navrhli vložiť do štatútu úlohu hlavného
kontrolóra, poslanec Gažo poznamenal na vymedzenie hlavného kontrolóra v zákone v § č. 18.
Poslanec Gažo navrhol úlohu hlavného kontrolóra dať do osobitného §, podľa § 18 pred § 6.
Starostka dala hlasovať k tomuto návrhu.
Hlasovanie ( prítomnosť/kvórum = 6/4)
za:6
proti: 0
zdržal sa: 0
Poslankyňa Hamran Podstrelená navrhla doplniť do §7 do bodu 1 Futbalový klub Biely Kostol.
Poslanec Bínovský navrhol vypustiť v §8 v bode 3 slovo alebo a navrhol doplniť ale úradná tabuľa
a internetová stránka. Poslanec Gažo vysvetlil význam slova alebo, ak by náhodou padla internetová
stránka a my ho v texte nemáme zahrnuté, nesplnili by sme si zákonnú povinnosť.
Poslanec Bínovský navrhol vypustiť v §10 v bode 2 ŽP a za text záujmov obce dať bodku.
Starostka dala hlasovať k tomuto návrhu.
Hlasovanie ( prítomnosť/kvórum = 6/4)
za:6
proti: 0
zdržal sa: 0
Po doplnení a pripomienkach dala starostka hlasovať o Štatúte obce.
Hlasovanie ( prítomnosť/kvórum = 6/4)
za:6
proti: 0
zdržal sa: 0
Vzhľadom k tomu, že dokument Štatút obce je VZN, je potrebné ho zverejniť pred schválením na
úradnú tabuľu po dobu min 10 dni. Po tomto termíne sa posúdia a zapracujú pripomienky zo strany
občanov, a po ich zapracovaní sa dokument opätovne dá schváliť poslancom OZ a nadobudne
právoplatnosť v stanovenom termíne.
K bodu č.7.) – Rokovací poriadok OZ v Bielom Kostole (aktualizácia po novele zákona)
Poslanec Bínovský navrhol slovo starosta zmeniť na predsedajúci od bodu 9.5 v rokovacom
poriadku.

Starostka dala hlasovať o tomto návrhu.
Hlasovanie ( prítomnosť/kvórum = 6/4)
za:6
proti: 0

zdržal sa: 0

Poslanci OZ dali návrh aby v bode 14.1 bol upravený text na adresuje predsedajúcemu a tým bude
tento bod ukončený.
Starostka dala hlasovať o tomto návrhu.
Hlasovanie ( prítomnosť/kvórum = 6/4)
za:6
proti: 0
zdržal sa: 0
Po doplnení a pripomienkach dala starostka hlasovať o Rokovacom poriadku OZ v Bielom Kostole.
Hlasovanie ( prítomnosť/kvórum = 6/4)
za:6
proti: 0
zdržal sa: 0
K bodu č.8.) –Určenie predsedu a členov komisií OZ
Starostka obce informovala poslancov o 5 komisiách, ktoré boli schválené na ustanovujúcom
zastupiteľstve podľa § 15 Zákona o obecnom zriadení. Na základe uvedeného schválenia informovala
o návrhu predsedov a členov jednotlivých komisií. Predsedovia majú právo navrhnúť členov komisií
podľa svojho zváženia.
Návrh starostky (po predbežnom súhlase navrhnutých predsedov)
1. Komisia kultúrna, sociálna a športová
Predseda komisie: Anna Hamran Podstrelená
Členovia: Stanislava Šinská, Eva Balažovičová, Patrícia Adamová (mimo BK), odporučiť člena
pre športovú oblasť
2. Komisia výstavby, rozvoja obce, infraštruktúra a životné prostredie
Predseda: Gubrický
Členovia: Peter Bínovský, Ivan Pastva, Pavol Kováč
3. Komisia na ochranu verejného záujmu
Predseda: Ján Tižinák
Členovia: Stanislav Študenc, Peter Baco
4. Komisia finančná a správy obecného majetku
Predseda: Miroslav Hrubý
Člen: Peter Bínovský, doplniť členov
5. Komisia pre vzťah s verejnosťou, externú spoluprácu a vzdelávanie
Predseda: Lenka Kuzmová
Členovia: Svetlana Poláková, Jana Štefániková (mimo BK)
Poslanec Hrubý navrhol aby bol poskytnutý čas na doplnenie členov do jednotlivých komisií a zároveň
sa navrhol ako člen do komisie č. 2.
Poslankyňa Hamran Podstrelená sa navrhla ako člen do komisie č. 5
Poslanec Bínovský vyjadril nesúhlas aby bol odstúpený poslanec Kováč členom komisie výstavby,
rozvoja obce, infraštruktúry a životného prostredia, vzhľadom na jeho odstúpenie pre konflikt
záujmu.
Starostka vyzvala poslanca Gubrického aby sa vyjadril k členstvu v komisii č.2 pána Kováča. Poslanec
Gubrický vyjadril názor, že z odborného hľadiska by bolo vhodné, aby bol p. Kováč členom komisie,
ale na druhej strane nevidí problém ho v prípade potreby zavolať na stretnutie komisie. A tak nie je
potrebné, aby zotrval v komisii ako člen.
Poslanec Bínovský hovoril o dôležitosti pripraviť strategický materiál komisií na niekoľko rokov.
Poslanec Gažo navrhol do komisie občana Bieleho Kostola, ktorý sa venuje eurofondom na VÚC.
Poslanec Gubrický hovoril, že je dôležité ak je plán prijatý, aby sa aj dodržiaval.

Vzhľadom na pripomienky poslancov o doplnení členov komisií starostka navrhla, aby tento bod OZ
zobralo na vedomie a hlasovanie bude posunuté na ďalšie rokovanie OZ.
K bodu č.9.) - Školská rada MŠ Biely Kostol
Starostka predniesla požiadavku MŠ v Bielom Kostole doplniť Školskú radu MŠ buď o dvoch
zástupcov z OZ alebo jedného zástupcu z obecného zastupiteľstva a jedného zástupcu z radu
občanov. Starostka navrhla do Školskej rady MŠ poslankyňu Hamran Podstrelenú. Poslanec Gažo
navrhol aby si poslankyňa určila z radu občanov člena do školskej rady MŠ. Poslanci sa dohodli aby na
najbližšom OZ poslankyňa Hamran Podstrelená navrhla viacero mien, z ktorých bude následne
vybraný jeden člen.
Starostka navrhla aby tento bod programu bol informatívny a hlasovať sa bude na najbližšom
OZ.

K bodu č.10.) - Zriadenie spoločného obecného úradu
Starostka predniesla informáciu o hlasovaní na zmenu sídelného miesta Spoločného obecného
úradu. Na základe požiadavky Spoločného obecného úradu je potrebné hlasovať za zmenu sídla
Spoločného obecného úradu na obec Cífer pod vedením starostu obce Cífer - PhDr. Maroša Sagana,
PhD.
Starostka dala hlasovať o tomto návrhu.
Hlasovanie ( prítomnosť/kvórum = 6/4)
za: 5
proti: 0

zdržal sa: 1 (poslanec Gažo)

K bodu č.11.) - Harmonogram riadnych zasadnutí OZ na rok 2019
Starostka predniesla harmonogram riadnych zasadnutí OZ na rok 2019, ktoré budú uvedené
aj na obecnej nástenke a internetovej stránke. V súlade s rokovacím poriadkom (kde je stanovené
min 6 x ročne organizovať riadne zasadnutia OZ) navrhla nasledovné termíny riadnych zasadnutí OZ:
OZ sa bude stretávať štvrtky so začiatkom o 17:30 h.
Návrh termínov riadnych zasadnutí OZ na rok 2019:
31.1. , 21.3., 13.6., 19.9., 21.11., 19.12.
Poslanec Binovský navrhol, aby sa poslanci počas prvého polroka stretávali v mesačných intervaloch.
Na základe uvedeného návrhu dala starostka hlasovať o návrhu častejších stretnutí poslancov OZ.
Hlasovanie ( prítomnosť/kvórum = 6/4) :
za:6
proti: 0

zdržal sa: 0

Na základe tejto informácie starostka upravila termíny riadnych zasadnutí OZ nasledovne:

31.1. , 21.2, 21.3., 25.4, 23.5, 20.6., 19.9., 17.10., 21.11., 19.12.
Starostka navrhla, aby sa uskutočnilo stretnutie poslancov s občanmi obce, kde budú informovaní o
krátkodobých a strednodobých plánoch rozvoja obce. Predbežný termín stanovila na 12.2.2019,
avšak presný termín sa stanoví na zasadnutí OZ ktorý sa bude konať 31.1.2019.
Príchod pána poslanca Balažoviča (od 19:39).

Rôzne

1. Stretnutie so starostom obce Ružindol ohľadom nadstavby ZŠ
Starostka informovala prítomných o stretnutí so starostom Ružindola. Účelom stretnutia bola
informácia o prácach súvisiacich s nadstavbou ZŠ, ktorú odsúhlasilo predošlé OZ. Vzhľadom k
mnohým zmenám sa obaja starostovia dohodli na spoločnom stretnutí oboch starostov a vybraných
poslancov OZ obce Ružindol a Bieleho Kostola, kde sa vyjasní ďalšie smerovanie rozšírenia ZŠ v
Ružindole. Stretnutie sa uskutoční v priebehu mesiaca január.
Následne starostka podala informáciu , že v súčasnosti má Biely Kostol veľa malých detí, a ich počet
vzrastá novými mladými rodinami, ktoré sa stávajú občanmi obce Biely Kostol. čiže je potenciál
ďalšieho nárastu školopovinných detí v priebehu pár rokov, čo nepokryje predpokladanú kapacitu
nadstavby ZŠ v Ružindole. Nadstavba by bola len dočasným riešením školopovinných detí z Bieleho
Kostola. Je potrebné zvážiť iné riešenie, napr odkúpením pozemku na území obce Bieleho Kostola a
pomocou eurofondov postaviť ZŠ pre deti ročníka 1-4.
Poslanec Hrubý podal vysvetlenie ohľadom schválenia projektovej dokumentácie, ktorou nie je obec
Biely Kostol zaviazaná voči obci Ružindol.
Poslanec Balažovič sa vyjadril o dôležitosti prognóz na 5-10 rokov a vytvorenie demografickej krivky.
Navrhol pozrieť 3 kontajnerové školy pri Trnave, Bratislave a zistiť informácie z Ministerstva Školstva
ohľadom eurofondov. Navrhol zapracovať podmienku do VZN v prípade, ak chce developer stavať
domy, musí poskytnúť výhody pre občanov - ihriská, zeleň, multifunkčné zariadenia. Poslanec
Balažovič ďalej navrhol komunikovať o probléme školy s mestom Trnava.
Poslanec Gažo zisťoval, dokedy vydrží navrhnutý model nadstavby ZŠ v Ružindole pre deti z Bieleho
Kostola. Poslanec Hrubý odpovedal na základe informácií od bývalého starostu Ružindola, že na 4
roky.

2. Stretnutie s firmou RENTAZ
Starostka podala informáciu o plánovanej výstavbe rodinných domov na začiatku obce Biely Kostol
(firma RENTAZ) kde bol zapracovaný a schválený územný plán ešte v roku 2012 (starosta JUDr. J.
Adámek). V súčasnosti sú problémy s prístupovou cestou k uvedeným pozemkom. Investori navrhujú

vytvoriť hlavný cestný ťah k tejto novej časti v polovici Rybnej ulice, čo je podľa poslancov neúnosné
vzhľadom k stavu vozovky na Rybnej ulici, po ktorej je už v súčasnosti problém prechádzať.
Poslanci navrhujú vytvoriť hlavný ťah na začiatku Rybnej ulice ( vedľa pozemku p. R. Dobrovodského),
avšak na napojenie trasy na cestu na Rybnej ulici je potrebné odkúpenie resp. prenajatie cca 100m2
pozemku z trnavského katastra. Z toho dôvodu je potrebné iniciovať rokovanie so zástupcami mesta
Trnava. Zároveň poslanci nesúhlasia len so výstavbou rodinných domov bez akejkoľvek zelene pre
obyvateľov slúžiace na voľno časové aktivity a pod.

3. Preberanie kanalizácie - TAVOS
Starostka podala informáciu o problémoch s prevzatím kanalizácie zo strany TAVOS, ktoré malo byť
oficiálne prevzaté v priebehu leta 2018 od firmy CERE Invest. TAVOS do dnešného dňa kanalizáciu
neprevzal, čo prináša so sebou nemalé problémy nielen zo strany občanov, ale aj ostatných
zainteresovaných strán. Starostka rokovala s právnikom, ktorý vypracoval vyzvanie pre TAVOS na
prevzatie kanalizácie v čo najkratšej dobe.

4. Zimná údržba ciest.
Obec nemá podpísaný žiadnu oficiálnu zmluvu s firmou na údržbou cestnej komunikácie (okrem
štátnej) v obci. Z toho dôvodu je potrebné začať rokovanie s externými firmami o spolupráci.
Predbežne je dohodnuté stretnutie s firmou z Trnavy (p. Čapkovič) o možnej spolupráci. Okrem toho
do platnosti vyšiel zákon, kde je povinnosťou obce udržiavať i chodníky. Z toho dôvodu boli občania
vyzvaní SMS-kou a informáciou na web stránke obce o brigáde na údržbu chodníkov. Do dnešného
dňa neprejavil nikto záujem.
Poslanec Gažo navrhol vytvoriť zmluvu s tými, ktorí udržiavajú cesty v obci, ktoré patria VÚC.

5. Aplikácia web stránky do mobilu, zlepšenie vizualizácie web stránky obce
Starostka informovala o pripravovanej vizuálnej a obsahovej zmene web stránky obce (realizácia
bude v spolupráci s firmou Galileo) - prehľadnejšie informácie na web stránke obce. Zároveň
informovala o novej aplikácii (bude možné ju stiahnuť do mobilu) ktorá umožní lepšiu informovanosť
o dianí v obci. Aplikáciu bude fungovať od polovice januára.

6. Prvý obecný ples
Starostka podala informáciu o 1. Obecnom plese, ktorý sa uskutoční 19.1.2019 v KD v Bielom Kostole.
Požiadala poslancov o možnosť získania darov do tomboly. Výťažok z tomboly pôjde pre sociálne
slabších občanov v obci.

7. Stratégia, koncepcia, plán
Starostka informovala prítomných, že na ďalšom stretnutí nosnou časťou bude vypracovanie
koncepcie a plánov na jeden rok a celé volebné obdobie. Stratégia by mala nadväzovať na Program
hospodárskeho a sociálneho rozvoja (PHSR) resp. Programu rozvoja obce (PRO) združenia ZOMOT a
Trnavy.

8. Projekt WIFI pre Teba
Starostka podala informáciu o výzve na projekt WIFI pre Teba, ktorá má ukončenie podania do 13.2.
2019. ,. Ide o národný projekt, bezplatnej WIFI zóny v max. hodnote 15000 €, spolufinancovanie je
5%.

9. Prevádzkové hodiny pohostinstva na Poľovníckej ulici
Poslanec Gubrický zisťoval, ako sú stanovené prevádzkové hodiny pre pohostinstvo na Poľovníckej
ulici, ktorú má v prevádzke nový majiteľ. Často sa odtiaľ ozýva hluk aj okolo druhej hodiny nadránom.

ZAPISOVATEĽ:
Mgr. Anna Hamran Podstrelená

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

OVEROVATELIA ZÁPISNICE:
Ing. Peter Bínovský

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

Ing. Peter Gubrický

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

Dňa 20. 12.2018

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

