ZÁPISNICA
z 15. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Biely Kostol,
konaného dňa 11. marca 2020 o 17.30 hod.
v zasadačke Obecného úradu

Prítomní:
doc. Ing. Iveta Paulová PhD., MBA, Ing. Peter Bínovský, Ing. Peter Gubrický,
Mgr. Miroslav Hrubý, Mgr.Anna Hamran Podstrelená, Ing. Ján Tižinák, Mgr. Anna Vitteková
Neprítomní:
Ing. Rudolf Balažovič
JUDr. Ľuboš Gažo
Program zasadnutia Obecného zastupiteľstva:
1.)
2.)
3.)
4.)

Otvorenie, návrh na schválenie programu.
Návrh na zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
Schválenie kúpnej zmluvy medzi RENTAZ a obcou na odpredaj pozemkov na č.
parcely 1100/132 a parcely 1100/133 od RENTAZ pre vybudovanie ZŠ.
Informácia o výrube stromov v rámci projektu revitalizácie zelene na
Pionierskom námestí a Rybnej ulici.

Interpelácie poslancov.
Záver.
K bodu 1.) Otvorenie, návrh na schválenie programu.
Zasadnutie OZ otvorila a viedla starostka obce, Iveta Paulová. V úvode zasadnutia skonštatovala,
že zasadnutie je uznášania schopné. Oboznámila poslancov s predloženým programom rokovania.
Poslanec Bínovský navrhol doplniť do programu zasadnutia bod č.5,Stanovenie platu starostky.
Starostka dala hlasovať za zrušenie pôvodného programu rokovania.
Hlasovanie (prítomnosť/kvórum = 5/3)
Meno a priezvisko
1
2
3
4

Ing. Rudolf Balažovič
Ing. Peter Bínovský
JUDr. Luboš Gažo
Ing. Peter Gubrický

za

proti

zdržal
sa

neprítomný
X

X
X
X
1

5
6
7

Mgr. Miroslav Hrubý
Mgr. Anna Hamran Podstrelená
Ing. Ján Tižinák

X
X
X

OZ zrušilo navrhnutý program 15. zasadnutia OZ.
Starostka vyzvala na hlasovanie za doplnený program 15. zasadnutia OZ o bod 5, Stanovenie
platu starostky.
Hlasovanie (prítomnosť/kvórum = 5/3)
Meno a priezvisko
1
2
3
4
5
6
7

Ing. Rudolf Balažovič
Ing. Peter Bínovský
JUDr. Luboš Gažo
Ing. Peter Gubrický
Mgr. Miroslav Hrubý
Mgr. Anna Hamran Podstrelená
Ing. Ján Tižinák

za

proti

zdržal
sa

neprítomný
X

X
X
X
X
X
X

OZ schválilo doplnený program rokovania 15. zasadnutia OZ v tomto znení:
1.) Otvorenie, návrh na schválenie programu.
2.) Návrh na zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
3.) Schválenie kúpnej zmluvy medzi RENTAZ a obcou na odpredaj pozemkov na č.
parcely 1100/132 a parcely 1100/133 od RENTAZ pre vybudovanie ZŠ.
4.) Informácia o výrube stromov v rámci projektu revitalizácie zelene na Pionierskom
námestí a Rybnej ulici.
5.) Stanovenie platu starostky
Interpelácie poslancov.
Záver.
OZ schválilo program rokovania 15. zasadnutia OZ.
K bodu 2.) Návrh na zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
Za overovateľov zápisnice starostka navrhla poslanca Miroslava Hrubého a poslankyňu Annu
Hamran Podstrelenú. Za zapisovateľku, pracovníčku obecného úradu, Emíliu Kraicovú.
Hlasovanie (prítomnosť/kvórum = 5/3)
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Meno a priezvisko
1
2
3
4
5
6
7

Ing. Rudolf Balažovič
Ing. Peter Bínovský
JUDr. Luboš Gažo
Ing. Peter Gubrický
Mgr. Miroslav Hrubý
Mgr. Anna Hamran Podstrelená
Ing. Ján Tižinák

za

proti

zdržal
sa

neprítomný
X

X
X
X
X
X
X

OZ schválilo za overovateľov zápisnice poslanca Miroslava Hrubého a poslankyňu Annu Hamran
Podstrelenú. Za zapisovateľku, pracovníčku obecného úradu, Emíliu Kraicovú.
K bodu 3.) Schválenie kúpnej zmluvy medzi RENTAZ a obcou na odpredaj pozemkov na č.
parcely 1100/132 a parcely 1100/133 od RENTAZ pre vybudovanie ZŠ.
Starostka informovala poslancov, že predmetné pozemky boli prevedené na firmu RENTAZ a obci
bola predložená kúpna zmluva medzi predávajúcim RENTAZ a kupujúcim Obec Biely Kostol. Po
podpísaní zmluvy budú pozemky č. parcely 1100/132 a parcely 1100/133 prevedené na Obec Biely
Kostol. Predávajúci je výlučným vlastníkom parciel. Pozemky obec odkúpila za 1 € a budú použité
na výstavbu novej Základnej školy v Bielom Kostole.
Hlasovanie (prítomnosť/kvórum = 5/3)
Meno a priezvisko
1
2
3
4
5
6
7

Ing. Rudolf Balažovič
Ing. Peter Bínovský
JUDr. Luboš Gažo
Ing. Peter Gubrický
Mgr. Miroslav Hrubý
Mgr. Anna Hamran Podstrelená
Ing. Ján Tižinák

za

proti

zdržal
sa

neprítomný
X

X
X
X
X
X
X

OZ schvaľuje kúpnu zmluvu medzi predávajúcim RENTAZ, s.r.o. a kupujúcim, Obcou Biely
Kostol. Predmetom zmluvy sú pozemky, č. parcely 1100/132 registra „C“ o výmere 1398 m2, orná
pôda, k.ú. Biely Kostol a č. parcely 1100/133, registra „C“ o výmere 3812 m2, orná pôda, k.ú.
Biely Kostol pre vybudovanie ZŠ v Bielom Kostole. Kúpna cena za predmet zmluvy bola
stanovená na 1 € plus DPH.
K bodu 4.) Informácia o výrube stromov v rámci projektu revitalizácie zelene na
Pionierskom námestí a Rybnej ulici,
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Pracovníčka obecného úradu, Ing. Kraicová, informovala prítomných o príprave verejného
obstarávania na výrub stromov na Pionierskom námestí a Rybnej ulici. Výrub navrhla zrealizovať
do konca marca, aby sa na jeseň mohli sadiť nové stromy.
Obec Biely Kostol si dala vypracovať Dendrologický prieskum, Inventarizáciu drevín a porastov
v danej oblasti. Na základe výsledkov prieskumu bolo zistené, že väčšina stromov je prestarnutá
a poškodená škodcami. Obec preto pripravila a podala projekt EÚ v rámci programu Zelené obce
na výsadbu nových stromov na Pionierskom námestí, Rybnej ulici, pri cintoríne, pri kostole a pri
pošte. Z tohto dôvodu sa pripravuje verejné obstarávanie na výrub stromov.
Poslanec Gubrický upozornil na potrebu vybudovania rigolov na Rybnej ulici, ktoré sú potrebné
na odvodnenie pri prívalových dažďoch a navrhol, aby sa stromy na Rybnej ulici zatiaľ nechali,
než sa vybudujú rigoly.
Pani Kraicová upozornila, že ak bude schválený projekt na výsadbu nových stromov, bude
potrebné výsadbu zrealizovať do konca roka 2020.
Poslankyňa Podstrelená – navrhuje na priestore plánovanom ako oddychová zóna pri cintoríne
vybudovať parkovacie miesta aby bolo zabezpečenie parkovanie áut v prípade pohrebu.
Poslanec Bínovský sa spýtal, prečo má byť výrub stromov zrealizovaný najneskôr do konca marca.
Pani Kraicová odpovedala, že výrub drevín je možné uskutočniť len počas vegetačného kľudu,
ktoré začína každoročne 01.10. a končí 31.03.
Poslanci sa zaujímali, aké druhy stromov budú vysadené na Rybnej ulici, starostka navrhla, že pani
Kraicová im pošle e-mailom návrh výsadby a popis navrhovaných stromov.
Poslanci sa dohodli, že zatiaľ sa zrealizuje výrub drevín na Pionierskom námestí a na Rybnej ulici
len tie, ktoré zasahujú do el. vedenia.
K bodu 5.) k Stanoveniu platu starostky
Poslanec Bínovský, predseda finančnej komisie, vysvetlil spôsob výpočtu platu starostky podľa
Zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov
miest a porovnal zverejnené platy starostov z obcí v trnavskom okrese s podobným počtom
obyvateľov obce. Po diskusii vyzval zástupca starostky, poslanec Tižinák, poslancov na hlasovanie
za návrh na stanovenie platu starostky, ktorý je určený súčinom priemernej mesačnej mzdy
zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu
Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok a násobku podľa § 4 ods. 1 (2,2 násobok
podľa počtu obyvateľov obce) zvýšeného o 40% od 1.4.2020
Hlasovanie (prítomnosť/kvórum = 5/3)
Meno a priezvisko
1
2

Ing. Rudolf Balažovič
Ing. Peter Bínovský

za

proti

zdržal
sa

neprítomný
X

X
4

3
4
5
6
7

JUDr. LubošGažo
Ing. Peter Gubrický
Mgr. Miroslav Hrubý
Mgr. Anna Hamran Podstrelená
Ing. Ján Tižinák

X
X
X
X
X

OZ schválilo stanovenie platu starostky, ktorý je určený súčinom priemernej mesačnej mzdy
zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu
Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok a násobku podľa § 4 ods. 1 (2,2 násobku
podľa počtu obyvateľov obce) zvýšeného o 40% od 1.4.2020.
Diskusia:
Poslanec Bínovský sa spýtal, či v súvislosti s preventívnymi opatreniami proti šíreniu korona
vírusu nemá OZ povinnosť vydať nejaké rozhodnutie a či je pripravená z hľadiska CO v prípade
potreby prijatia opatrení.
Starostka mu odpovedala, že informácie, ktoré sú na obec doručené z krízového strediska IZS
a iných kompetentných orgánov štátu sú okamžite zverejňované na web stránke obce a úradných
tabuliach. Obec je aj v rámci CO pripravená v prípade potreby konať, agenda CO je personálne
zabezpečená. Na základe opatrení na zabránenie šírenia nákazy sú stránkové hodiny zrušené, je
možné osobne vybavovať stránky až po dohode s pracovníčkou obce, ktorá posúdi naliehavosť
riešenia stránky. Na Obecný úrad boli zakúpené dezinfekčné prostriedky a obe budovy boli
vydezinfikované a pravidelne sa dezinfikujú kľučky. Boli zrušené všetky cvičenia a podujatia
v obci.
Poslankyňa Hamran Podstrelená – zisťovala, či sa pri plánovaní zelene boli pozrieť aj v MŠ.
Dendrologička bola pozrieť aj priestory MŠ, avšak do projektu výsadba zahrnutá nebola.
Starostka informovala poslancov o možnosti podania projektu v rámci vyhlásenej Výzvy na
predkladanie žiadostí o dotácie z Ministerstva financií na rok 2020, ktorá sa dotýka kultúrnych
zariadení. Výška dotácie je max. 15 tisíc eur. Obec plánuje využiť dotáciu na renováciu parkiet
v sále kultúrneho domu.
Na záver starostka všetkým prítomným poďakovala za účasť.
Ing. Emília Kraicová

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

Overovatelia: Mgr. Miroslav Hrubý

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

Zapisovateľ:

Mgr.Anna Hamran Podstrelená

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

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

V Bielom Kostole 11.3.2020
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