ZÁPISNICA
z 23. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Biely Kostol,
konaného dňa 17. februára 2021 o 17.30 hod.
v sále kultúrneho domu
Prítomní:
doc. Ing. Iveta Paulová, PhD., MBA, Ing. Rudolf Balažovič, Ing. Peter Bínovský, Mgr. Anna
Hamran Podstrelená, Ing. Ján Tižinák, Mgr. Anna Vitteková
Neprítomní:
JUDr. Ľuboš Gažo,
Ing. Peter Gubrický
Mgr. Miroslav Hrubý
Program zasadnutia obecného zastupiteľstva bude nasledovný:
1.)
2.)
3.)
4.)
5.)
6.)
7.)
8.)
9.)

Otvorenie, návrh na schválenie programu
Návrh na zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ
Schválenie VZN č. 1/2021 o chove zvierat na území obce Biely Kostol
Prerokovanie opakovaného návrhu vkladu do katastra I. Ilavskej – zámena
pozemkov
Schválenie odpredaja obecného pozemku J. Remenárovi – osobitný zreteľ
Prevzatie lokality Na Výslní od investora CERE Invest
Priebeh VO na zhotoviteľa základnej školy v obci
Príprava koncepcie odpadov - množstevný zber odpadov v obci

Interpelácie poslancov
Informácie starostky
Záver

K bodu 1.) Otvorenie, návrh na schválenie programu
Zasadnutie OZ otvorila a viedla starostka obce, Iveta Paulová. V úvode zasadnutia privítala
prítomných a skonštatovala, že zasadnutie je uznášania schopné, nakoľko sú prítomní 4 poslanci
z celkového počtu 7. Zasadnutie sa konalo v súlade s platnými protiepidemiologickými
opatreniami. Starostka informovala prítomných o vzdaní sa poslaneckého mandátu poslanca
JUDr. Ľuboša Gaža, ktoré jej doručil tesne pred začatím zasadnutia.
Poslanec Balažovič navrhol, aby bol uskutočnený prenos on-line zo zasadnutia OZ ktorý bude on
nahrávať. Starostka odmietla návrh s tým, že poslanci ešte v prvej vlne pandémie nesúhlasili
s videonahrávkami a možnosťou vytvorenia a zverejnenia obrazového záznamu zo zasadnutia
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a v súčasnosti ani nie je pripravené vhodné technické riešenie na on-line prenos zo zasadnutia OZ.
Zapisovateľka aj overovatelia sú pripravení overiť zápisnicu zo stretnutia tak, aby do 48 hodín bola
zverejnená na stránke obce. Zároveň je vedenie obce pripravené na požiadanie sprístupniť zvukovú
nahrávku každému, kto o to požiada.
Poslanec Balažovič oznámil, že za týchto okolností odmieta účasť na zasadnutí OZ a odišiel.
Starostka oznámila, že týmto nie je zasadnutie uznášania schopné nakoľko sú prítomní len traja
poslanci a zasadnutie ukončila.
Na záver starostka všetkým prítomným poďakovala za účasť.
Zapisovateľ: Ing. Emília Kraicová

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

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

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

V Bielom Kostole 17.02.2021
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