ZÁPISNICA
z 22. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Biely Kostol,
konaného dňa 9. decembra 2020 o 17.30 hod.
v sále kultúrneho domu
Prítomní:
doc. Ing. Iveta Paulová, PhD., MBA, Ing. Peter Bínovský, JUDr. Ľuboš Gažo (od 18:25),
Ing. Peter Gubrický, Mgr. Anna Hamran Podstrelená, Ing. Ján Tižinák, Mgr. Anna Vitteková
Neprítomní:
Mgr. Miroslav Hrubý
Ing. Rudolf Balažovič
Hostia:
podľa prezenčnej listiny
Program zasadnutia Obecného zastupiteľstva:
1.)
2.)
3.)
4.)
5.)
6.)
7.)
8.)
9.)
10.)

Otvorenie, návrh na schválenie programu (17:30 – 17:35).
Návrh na zapisovateľa a overovateľov zápisnice (17:35 – 17:40).
Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ (17:40 – 17:50).
Prerokovanie a schválenie finančného rozpočtu na rok 2021 (17:50 – 18:15).
Prerokovanie a schválenie úveru od vybranej banky na výstavbu ZŠ (18:15 – 18:45).
Informácia o uskutočnených investičných aktivitách v roku 2020 (18:45 – 19:15).
Prerokovanie a schválenie investičných aktivít na rok 2021 (19:15 – 19:45).
Schválenie VZN č. 5/2020 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady na území obce Biely Kostol (19:45 – 20:00).
Schválenie odpredaja obecného pozemku – predaj hodný osobitného zreteľa – J.
Remenárovi (20:00 – 20:15).
Správa o realizácii PHSR (20:15 – 20:30).

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
poslancov a skonštatovala, že zasadnutie je uznášania schopné, nakoľko sú prítomní 4 poslanci
z celkového počtu 7. Na základe platných protiedpidemických opatrení môžu byť na zasadnutí
prítomní len 3 občania (1 osoba na 15m2). Keďže sa bude riešiť úver, verejnosť sa môže zasadnutia
zúčastniť až od bodu 6. Starostka sa opýtala prítomných, či má niekto návrh na zmenu programu.
Anna Vitteková, hlavná kontrolórka obce, navrhla zaradiť do programu bod 11 – Plán kontrolnej
činnosti HK na 1.polrok 2021.
Starostka dala hlasovať za doplnenie bodu 11.) Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na
1

1.polrok 2021 do programu rokovania.
Hlasovanie (prítomnosť/kvórum = 4/3)
Meno a priezvisko

za

1

Ing. Rudolf Balažovič

2

Ing. Peter Bínovský

3

JUDr. LubošGažo

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
X

OZ schvaľuje doplnenie bodu 11.) – Plán kontrolnej činnosti HK na 1.polrok 2021 do
programu 22. zasadnutia OZ.
Starostka dala hlasovať za doplnený návrh programu rokovania
Hlasovanie (prítomnosť/kvórum = 4/3)
Meno a priezvisko

za

1

Ing. Rudolf Balažovič

2

Ing. Peter Bínovský

3

JUDr. LubošGažo

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
X

OZ schvaľuje program 22. zasadnutia OZ v tomto znení:
1.)
2.)
3.)
4.)
5.)
6.)
7.)

Otvorenie, návrh na schválenie programu (17:30 – 17:35).
Návrh na zapisovateľa a overovateľov zápisnice (17:35 – 17:40).
Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ (17:40 – 17:50).
Prerokovanie a schválenie finančného rozpočtu na rok 2021 (17:50 – 18:15).
Prerokovanie a schválenie úveru od vybranej banky na výstavbu ZŠ (18:15 – 18:45).
Informácia o uskutočnených investičných aktivitách v roku 2020 (18:45 – 19:15).
Prerokovanie a schválenie investičných aktivít na rok 2021 (19:15 – 19:45).
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8.)
9.)
10.)
11.)

Schválenie VZN č. 5/2020 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady na území obce Biely Kostol (19:45 – 20:00).
Schválenie odpredaja obecného pozemku – predaj hodný osobitného zreteľa – J.
Remenárovi (20:00 – 20:15).
Správa o realizácii PHSR (20:15 – 20:30).

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 1.polrok 2021.

Interpelácie poslancov.
Informácie starostky.
Záver

K bodu 2.) Návrh na zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Za overovateľov zápisnice starostka navrhla poslankyňu Annu Hamran Postrelenú a poslanca Petra
Gubrického. Za zapisovateľku, pracovníčku obecného úradu, Emíliu Kraicovú.
Hlasovanie (prítomnosť/kvórum = 4/3)
Meno a priezvisko

za

1

Ing. Rudolf Balažovič

2

Ing. Peter Bínovský

3

JUDr. LubošGažo

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
X

OZ schválilo za overovateľov zápisnice poslankyňu Annu Hamran Podstrelenú a poslanca Petra
Gubrického, za 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:
- Uznesením sa schválil spoločný školský obvod ZŠ s MŠ Ružindol, 2. stupeň ZŠ – bola
podpísaná Dohoda o spoločnom školskom obvode ZŠ s MŠ Ružindol. ZŠ s MŠ Ružindol
sa pre účely vytvorenia spoločného školského obvodu na základe tejto dohody organizuje
ako základná škola s ročníkmi 5.-9.
- Schválil sa dodatok č.1 k VZN č. 3/2019 o chove a držaní zvierat na území obce Biely
Kostol – bol zverejnený na webovom sídle obce.
- Schválenie 5% finančnej spoluúčasti obce na projekte IROP – „Rekonštrukcia materskej
školy“ projekt bol schválený MAS, bol posunutý na posúdenie na ministerstvo.
- Návratná finančná výpomoc MF SR – bola podpísaná zmluva, suma bola poslaná na účet
obce.
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-

Schválenie prenájmu pozemku p. Takácsovi, bol mu zaslaný list, kde mu bol oznámený
výsledok, p. Takács požiadal o schválenie drobnej stavby v súvislosti s pripravovanými
úpravami potrebnými na prevádzkovanie zariadenia.

K bodu 4.) Prerokovanie a schválenie finančného rozpočtu na rok 2021
Starostka informovala, že návrh rozpočtu na rok 2021 a na roky 2022-2023 bol zverejnený na
úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce v čase od 23.11.2020 do 9.12.2020, nebola k nemu
vznesená žiadna pripomienka. Do rozpočtu je ešte potrebné zaradiť položku Údržba podzemných
hydrantov v sume 400 € na Podolkoch II.
Starostka sa spýtala, či má niekto pripomienky k návrhu rozpočtu.
Starostka informovala o podaných žiadostiach o zrušenie členstva obce v združeniach ZOMOT
a ZMO, nakoľko členstvo nesplnilo účel a očakávané výsledky a členské príspevky nie sú pre obec
efektívne investované prostriedky.
Poslanec Bínovský sa spýtal na výšku členského a realizované akcie združení, resp.
implementované projekty.
Starostka zrekapitulovala projekty, ktoré boli úspešné počas 4 rokov existencie ZOMOT a ich
prínos pre obec. Išlo o informačné tabule z dotácií TTSK, ktoré boli schvaľované ešte za
predošlého vedenia obce. Zároveň poznamenala, že z dôvodu členstva v ZOMOT nebolo možné
sa uchádzať o niektoré projekty keďže ZOMOT je MFO.
Poslankyňa Hamran Podstrelená – v časti 7 je počítaný transfer ARRIVA 18 tis., je to aktuálne?
Starostka – o zrušení linky MHD č. 13 budem informovať neskôr, situácia zatiaľ nie je doriešená,
v prípade zrušenia linky MHD č.13 hľadáme nové možnosti zabezpečenia dopravy obyvateľov
a preto odporúčam plánovanú čiastku v rozpočte ponechať.
Poslanec Bínovský (predseda finančnej komisie) – zareagoval ohľadom úveru - najprv je treba
vybrať poskytovateľa úveru, aby sa dali informácie zapracovať do rozpočtu. Po ďalšej diskusii
navrhuje schváliť rozpočet a po poskytnutí úveru ho aktualizovať.
Poslanec Gubrický – náklady na ZŠ môžu byť vyššie ako sú navrhnuté v rozpočte a preto by bolo
vhodné opraviť tieto sumy.
Poslanec Bínovský – upozornil na nepriaznivú finančnú situáciu obce súvisiacu so stavbou ZŠ.
Nesúhlasí s rekonštrukciou MŠ, pretože rozšírením a rekonštrukciou MŠ sa obci navýšia náklady
na plat ďalších dvoch učiteliek a tiež prevádzkové náklady na MŠ, čo bude veľmi problematické
zabezpečiť.
Starostka – projekt ešte nie je schválený, o uskutočnení investície sa môžeme rozhodnúť neskôr.
Starostka vyzvala na hlasovanie o návrhu rozpočtu na rok 2021 vrátane programov
a podprogramov so zapracovaním položky Údržba podzemných hydrantov v sume 400 € na
Podolkoch II a o návrhu rozpočtu na roky 2022 a 2023 vrátane programov a podprogramov
Hlasovanie (prítomnosť/kvórum = 4/3)
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Meno a priezvisko

za

1

Ing. Rudolf Balažovič

2

Ing. Peter Bínovský

3

JUDr. LubošGažo

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
X

OZ:
- schvaľuje rozpočet obce na rok 2021 vrátane programov a podprogramov so zapracovaním
položky Údržba podzemných hydrantov v sume 400 € na Podolkoch II.
- berie na vedomie návrh rozpočtu obce na rok 2022 a 2023 vrátane programov a podprogramov.
K bodu 5.) Prerokovanie a schválenie úveru od vybranej banky na výstavbu ZŠ
Na základe výzvy na predloženie ponúk boli obci zaslané 4 ponuky na poskytnutie úveru na stavbu
Základnej školy v Bielom Kostole od Prima banky, Slovenskej sporiteľne, BKS Bank a Slovenskej
záručnej a rozvojovej banky. Poslancom boli ponuky vopred zaslané, mohli sa s nimi oboznámiť.
Starostka s predsedom finančnej komisie prehodnotila predložené ponuky, do úvahy prichádzajú 2
najvýhodnejšie ponuky (Prima banka a Slovenská sporiteľňa, ktoré predložili najvýhodnejšie
ponuky), porovnanie týchto dvoch ponúk spracovala aj ekonómka obce, ktorá ako výhodnejšiu
ponuku určila Prima banku. Porovnanie bolo predložené OZ na zasadnutí. Predpokladaná výška
poskytnutého úveru bude 400 tis. eur a doba splácania 10, resp. 20 rokov. Splácanie začne až po
pol roku.
Starostka vyzvala poslancov, aby sa k ponukám vyjadrili.
Poslanec Bínovský, predseda finančnej komisie – vysvetlil a zhodnotil jednotlivé ponuky
a prikláňa sa k Prima banke.
Členovia obecného zastupiteľstva dôkladne analyzovali ponuky bánk a prepočítavali možnosti
splátok.
Poslanec Gubrický – je isté, že budeme mať v krátkom čase povolenia na začatie stavebných prác
a bude použitie úveru aktuálne?
Poslankyňa Hamran Podstrelená – bude základná škola otvorená k 1.9.2020?
Starostka – je to plánované, ale aj v prípade, že by sa práce zdržali, bez ohľadu na túto skutočnosť
je potrebné požiadať o úver.
Pred hlasovaním sa poslanci dohodli, že ziniciujú stretnutie, na ktorom sa ešte raz prehodnotia
možnosti 10 ročného resp. 20 ročného splácania úveru.
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Starostka dala hlasovať za schválenie požiadania úveru na stavbu základnej školy od Prima
banky.
Hlasovanie (prítomnosť/kvórum = 4/4)
Meno a priezvisko

za

1

Ing. Rudolf Balažovič

2

Ing. Peter Bínovský

3

JUDr. LubošGažo

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
X

OZ súhlasí s prijatím úveru od PRIMA banky na stavbu základnej školy.
K bodu 6.)Informácia o uskutočnených investičných aktivitách v roku 2020
Starostka zhodnotila plnenie plánu investičných akcií za rok 2020:
Názov

termín

Rekonštrukcia Ľadovej
ulice

apríl - máj

Rozšírenie Materskej školy

júl- august

Príprava projektovej
dokumentácie
a inžinierskych sietí pre
objekt ZŠ

máj december

Revitalizácia zelene
Pionierske nám. a časť
Rybnej ul.

máj – október

poznámka

vyhodnotenie
Zrealizované

financované
z dotačného grandu
IROP

Projekt podaný,
realizácia sa
predpokladá júl–
august 2021
Splnené

značná časť
financovaná
z projektov MŽP SR
a SAŽP
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Čiastočne realizované,
na časti Rybnej ulice
a Pionierskom námestí
boli odstránené
poškodené
a prestarnuté dreviny,

na Pionierskom
námestí bola
realizovaná
revitalizácia, nasadené
stromy, cibuľoviny
a trvalky, úprava
riečnym štrkom. Obec
bola úspešná v rámci
projektu Zelené obce
Slovenska, v obci budú
v roku 2021 vysadené
stromy a kríky
v hodnote 16 tis. EUR
Sanácia časti kaštieľa (KD)

február október

Bola vypracovaná
štúdia a projektová
dokumentácia na
sanačné práce
v spolupráci
s Krajským
pamiatkovým úradom.

Pasportizácia bezpečnosti
ciest a obnova
horizontálnych
a vertikálnych dopravných
značiek

január - máj

Bola vypracovaná
pasportizácia
a schválená ODI PZ
SR, realizácia opatrení
prebieha – boli
nainštalované
spomaľovače v obci
a osadené dopravné
značky, práce budú
pokračovať v roku
2021.

Vybudovanie kanalizácie
Záhradná ulica

jún - október

Bol vypracovaný
projekt a predložený
v rámci dotácie
Programu rozvoja
vidieka. Realizácia sa
plánuje v roku 2021.

Vybudovanie vsakovacej
jamy Poľná ulica

júl- august

Z dôvodu pandémie
Covid 19 sa nepodarilo
pripraviť projektovú
dokumentáciu. Akcia
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bude realizovaná
v roku 2021,
Vypracovanie projektovej
dokumentácie na
rekonštrukciu Poľovníckej
ulice

Vypracovanie štúdie na
renováciu a rozšírenie
miestneho rozhlasu

Z dôvodu pandémie
Covid 19 sa nepodarilo
pripraviť projektovú
dokumentáciu. Akcia
bude realizovaná
v roku 2021,
apríl - máj

Realizácia
rekonštrukcie
a rozšírenia obecného
rozhlasu prebieha,
bolo vykonané VO,
realizácia bude
ukončená do marca
2021.

K bodu 7.) Prerokovanie a schválenie investičných aktivít na rok 2021
Na pracovnej porade boli prerokované plánované investičné aktivity na rok 2021, kľúčovou
aktivitou je stavba základnej školy, obec chce využiť možnosť požiadať o štátnu dotáciu z MŠ SR,
o ktorú môže požiadať až keď bude nová budova ZŠ skolaudovaná a zaregistrovaná do siete škôl.
Poslanec Bínovský – ešte je potrebné o rekonštrukcii MŠ rokovať z dôvodu zvýšenia potreby
finančných prostriedkov (2 učiteľky navyše, zvýšené prevádzkové náklady) v prípade
implementácie projektu, ktoré ovplyvnia rozpočet. Obec plánuje v tejto súvislosti navýšiť
k najbližšiemu školskému roku aj výšku príspevku školného na MŠ od rodičov, nakoľko je
v porovnaní s okolitými obcami nízka.
Starostka - Rigoly na Rybnej po Stromovú ulicu– ich realizácia je v pláne už druhý rok, zabrzdilo
sa to z dôvodu zaneprázdnenosti projektového manažéra, ktorý si túto aktivitu naplánoval
začiatkom roka 2021.
Vybudovanie prechodov pre chodcov – bude vypracovaný projekt a realizácia bude až po schválení
dotácií (nie je naplánovaná realizácia z obecného rozpočtu).
Starostka - Participatívny komunitný rozpočet je možnosťou pre záujmové skupiny z obce, ktoré
sa môžu zapojiť a získať finančné prostriedky na aktivity na základe vypracovaných projektov.
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Poslanec Bínovský navrhol do Plánu investícií na rok 2021 doplniť vybudovanie Kanalizácie na
Záhradnej ulici a tiež spomaľovače a dopravné značky, nakoľko sú navrhnuté z výstupov stretnutia
finančnej komisie a aj v podkladoch, ktoré boli zaslané poslancom.
Poslanec Gubrický - Do plánu treba doplniť aj Sanáciu kultúrneho domu.
Starostka – investičný plán na rok 2021 bude doplnený o akcie vybudovanie Kanalizácie na
Záhradnej ulici, spomaľovače a dopravné značky a sanácia kultúrneho domu.
Starostka dala hlasovať za Plán investičných akcií na rok 2021
Hlasovanie (prítomnosť/kvórum = 5/3)
Meno a priezvisko

za

1

Ing. Rudolf Balažovič

2

Ing. Peter Bínovský

X

3

JUDr. LubošGažo

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 Plán investičných akcií na rok 2021 s doplnením do zoznamu o akcie vybudovanie
Kanalizácie na Záhradnej ulici, spomaľovače a dopravné značky a sanácia kultúrneho domu.
K bodu 8.) Schválenie VZN č. 5/2020 o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Biely Kostol
Návrh VZN bol zverejnený na úradnej tabuli a webovom sídle obce. Dôvodom zmeny VZN boli
zmeny článku 10 Daň za psa a niektoré drobné opravy a doplnenia v článku 16, ostatné dane
a poplatky zostávajú nezmenené. K VZN neboli vznesené žiadne pripomienky.
Starostka dala hlasovať za schválenie VZN č. 5/2020 o miestnych daniach a miestnom poplatku
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Biely Kostol.
Hlasovanie (prítomnosť/kvórum = 5/3)
Meno a priezvisko
1

Ing. Rudolf Balažovič

2

Ing. Peter Bínovský

za

proti

zdržal sa

neprítomný
X

X
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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

X

OZ schvaľuje VZN č. 5/2020 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady na území obce Biely Kostol.
K bodu 9.)Schválenie odpredaja obecného pozemku – predaj hodný osobitného zreteľa –
J. Remenárovi
Starostka oboznámila ešte na minulom zasadnutí OZ poslancov so žiadosťou o odpredaj obecného
pozemku, časti parcely číslo 950/5-zastavaná plocha o výmere 1m2, ktorá vznikla odčlenením 1m2
z parcely číslo 950/1 -parcela registra „C“ – zastavaná plocha o výmere 3054 m2 (pôvodná parcela
č. 142/1 – parcela registra „E“, LV 793). ktorú si podal J. Remenár. Z dôvodu, že pán Remenár
v geometrickom pláne č. 98/2020, ktorý si dal vyhotoviť pre účely banky zistil, že časť jeho domu,
konkrétne 1m2 je postavený na obecnom pozemku.
Starostka navrhla hlasovať za spôsob hodný osobitného zreteľa pri predaji pozemku obce J.
Remenárovi, časti parcely číslo 950/5 oddelenej z parcely číslo 950/1 geometrickým plánom číslo
98/2020 v katastrálnom území obce Biely Kostol o výmere 1m2
Hlasovanie (prítomnosť/kvórum = 5/5)
Meno a priezvisko

za

1

Ing. Rudolf Balažovič

2

Ing. Peter Bínovský

X

3

JUDr. LubošGažo

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 spôsob odpredaja pozemku J. Remenárovi časti parcely číslo 950/5 oddelenej
z parcely číslo 950/1 geometrickým plánom číslo 98/2020 v katastrálnom území obce Biely Kostol
o výmere 1m2 spôsobom hodným osobitného zreteľa, nakoľko pán Remenár v geometrickom pláne
č. 98/2020, ktorý si dal vyhotoviť pre účely banky zistil, že časť jeho domu, konkrétne 1m 2 je
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postavený na obecnom pozemku.
K bodu 10.) Správa o realizácii PHSR
Správu o realizácii PHSR obce Biely Kostol na roky 2019-2023 k 9.12.2020 predniesla starostka.
Vyhodnotila Priority rozvoja obce v období 2019-2020 a Projektové zámery obce na roky 20192023. Materiál Vyhodnotenie PHSR obce Biely Kostol na roky 2019-2023 k 9.12.2020 je
zverejnený na webovom sídle obce a na úradnej tabuli obce.
K bodu 11.)Plán kontrolnej činnosti HK na rok 2021
Hlavná kontrolórka obce predložila Plán kontrolnej činnosti HK na 1.polrok 2021, ktorý bol
poslancom zaslaný ako podklad na rokovanie OZ.
Poslanci nemali k plánu žiadne pripomienky a preto dala starostka hlasovať za schválenie Plánu
kontrolnej činnosti HK na 1.polrok 2021.
Hlasovanie (prítomnosť/kvórum = 5/3)
Meno a priezvisko

za

1

Ing. Rudolf Balažovič

2

Ing. Peter Bínovský

X

3

JUDr. LubošGažo

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 Plán kontrolnej činnosti HK na1.polrok 2021
Interpelácie poslancov:
Poslankyňa Hamran Podstrelená predložila prítomným vyjadrenie Mesta Trnava k zrušeniu MHD,
linky č. 13, ktoré bolo zaslané občanom na základe ich požiadaviek.
Starostka informovala, že práve prebieha verejné obstarávanie na dodávateľa služieb MHD pre
mesto Trnava, výsledok sa očakáva 23.12.2020.
Starostka – napísala článok do Bielokostolčana o probléme s dopravou ohľadne MHD, linky č.13
spoločnosti Arriva končí zmluva s mestom Trnava, prebehlo VO, mesto VO zrušilo z dôvodu, že
sa do súťaže prihlásili len dvaja uchádzači a vyhlásilo novú súťaž.
Starostka prečítala článok z Bielokostolčana.
Poslankyňa Hamran Podstrelená navrhuje, či by nepomohlo zvýšenie ceny prepravného.
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Upozornila, že ak nebude premávať linka č. 13, občania budú mať veľký problém s dopravou,
predložila prítomným cestovný poriadok prímestských liniek a informovala, že aj deti budú mať
problém pri cestách do školy a zo školy.
Starostka – zvýšenie ceny prepravného nie je riešením, rokovala so zástupcom ARRIVA, aj
posilnenie prímestskej linky je teraz problém, nakoľko v súvislosti s pandémiou Covid 19 sa znížil
počet cestujúcich a tým sa skomplikovala aj finančná situácia TTSK (prevádzkuje prímestskú
prepravu).
Napíše listy aj primátorovi mesta Trnava, aj županovi TTSK, aby ich požiadala o pomoc pri
posilnení prímestských spojov hlavne v čase prepravy detí do školy a zo školy.
Poslankyňa Hamran Podstrelená - na zastávke na Pionierskom námestí nie je vyvesený cestovný
poriadok.
Starostka – cestovné poriadky sa budú v týchto dňoch aktualizovať.
Poslankyňa Hamran Podstrelená – predložila návrh nového VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN
č. 3/2019 o chove a držaní zvierat na území obce Biely Kostol, pošle ho všetkým mailom, chce aby
sa vyvesilo a schválilo na februárovom zasadnutí.
Starostka – upozornila na neštandardný postup, takto závažný dokument nie je možné rozdávať na
OZ, je potrebné oficiálne mailom zaslať návrh starostke a ona ho predloží zastupiteľstvu. Okrem
toho, zmenený návrh VZN je potrebné predložiť poslancom a návrh VZN zverejniť na úradnej
tabuli obce a webovom sídle po dobu 15 dní, až potom sa o ňom môže rokovať na zasadnutí OZ.
Starostka už pripravuje nový návrh VZN v spolupráci s právnikom, z dôvodu potrebných zmien,
pripraví návrh a pošle ho poslancom na pripomienkovanie.
Poslanec Bínovský – treba VZN urobiť komplexne – pre všetky kategórie zvierat a pre všetkých
chovateľov, má byť jasné pre obyvateľov, aby OZ mohlo bez problémov posudzovať jednotlivé
prípady chovu.
Starostka- treba v súlade s platnými právnymi predpismi uregulovať chov zvierat v obci.
Poslankyňa Hamran Podstrelená
Plasty z bytových domov – občania avizujú nedostatok
kontajnerov, je možné im dať kontajner?
Starostka – obec bude riešiť novú zmluvu so zberovou spoločnosťou, nastaví sa aj zber
separovaného odpadu. Na Potočnú sa doplnili kontajnery na plast a doplnia sa v lokalite Na Výslní.
Poslankyňa Hamran Podstrelená Je možnosť vyriešiť pri odbočovaní z Ružindola do obce nejaké
verejné osvetlenie? Ide o tmavý úsek a je málo viditeľné, kde je odbočka do obce Biely Kostol.
Starostka: Áno, je to pravda, ide o neprehľadný úsek v tme, mám s tým osobné skúsenosti. Nakoľko
ide o cestu TTSK, nie je v našej kompetencii to riešiť, avšak požiadam listom TTSK o nápravu.
Informácie starostky
Starostka obce informovala o:
- návrhu dotácie na ZŠ Ružindol, v rozpočte 15 tis. Eur, poslanci dostali žiadosť k dispozícii,
požiadala ich o vyjadrenie
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Poslanec Bínovský – nesúhlasí s poskytnutím dotácie, žiada predložiť vyúčtovanie dotácie,
ktorá bola obci Ružindol poskytnutá minulý rok.
Starostka – vyúčtovanie je k dispozícii k nahliadnutiu.
Poslanci sa zhodli, že položky uvedené v žiadosti nie sú preukázateľne spojené s nákladmi
na žiakov z Bieleho Kostola navštevujúcimi ZŠ Ružindol a preto nesúhlasia s poskytnutím
dotácie a žiadajú žiadosť prepracovať.
Poslanec Gažo sa spýtal, koľko žiakov z Bieleho Kostola navštevuje ZŠ v Ružindole.
Žiada, aby bola žiadosť o dotáciu vypracovaná v súlade s touto skutočnosťou.
Starostka odpovedala, že 73 žiakov je z Bieleho Kostola z celkového počtu cca 260 žiakov.
Ďalej informovala o:
-

-

-

nainštalovaní spomaľovačov v obci na ulici Krátka a Športová
rokovaní so zástupcom spoločnosti ARRIVA o zachovaní linky MHD č. 13 alebo možnosti
posilnenia prímestských spojov do Bieleho Kostola
o prebiehajúcej akcii Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok – ide o celoslovenskú
akciu, v našej obci je upravená v tom, že bude určená nielen dôchodcom z DSS (keďže
v obci nemáme) ale i chorým deťom a koordinuje ju starostka s predsedníčkou kultúrnej
komisie, Martinou Tižinákovou cieľom je doručiť vyzbierané darčeky v krabiciach od
topánok do niektorých rodín – osamelí dôchodcovia, soc. slabé rodiny a potešiť
a obdarovať ich v predvianočnom období. Termín, dokedy môžu občania doniesť svoje
dary je do 17.12., ak majú poslanci nejaké návrhy, koho obdarovať, môžu predniesť svoje
návrhy. Darčeky budú odovzdané najneskôr do 23.12.2020 určeným osobám.
komunikácii s CERE Invest – poplatky za vodné, stočné a prečerpávaciu stanicu – obec im
poslala zoznam všetkých občanov, ktorí nie sú ochotní zaplatiť. Pokiaľ nebudú platby
vysporiadané, nepreberieme od nich lokalitu do správy. Blíži sa koniec roka, potrebujeme
mať vysporiadané všetky potrebné platby.
mobilnom zbere kuchynského oleja, ktorý sa uskutočnil 13.11.2020, vyzbieralo sa 510 kg
použitého oleja,
o zbere kuchynského odpadu, vyzbieralo sa 8 920 kg za 3 mesiace (09,10,11) – nakoľko
ide o zvýšenie % separácie odpadov, pomôže to znížiť poplatky obce za odpad. Budúci rok
sa nebudú navyšovať poplatky občanom za odpad.

Diskusia:
p. Šmehýl – dokedy bude trvať riešenie jeho žiadosti o povolenie chovu nebezpečných zvierat?
Starostka – pripravuje sa návrh nového VZN o chove zvierat, ktorý bude vyvesený na úradnej
tabuli obce a webovom sídle, bude obsahovať aj ustanovenia o chove nebezpečných zvierat, má
možnosť ho pripomienkovať.
p. Šmehýl – stanovisko RPVS predložil a obec mu ešte stále nedala odpoveď na žiadosť.
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Starostka - v súčasnom VZN je zakázaný chov nebezpečných živočíchov v obci.
p. Šmehýl - keď sa schvaľoval chov opíc v roku 2016, nebol problém.
Poslanec Bínovský – prekategorizovaním sa opice dostali medzi nebezpečné zvieratá a preto je ich
chov v obci zakázan.ý
p. Šmehýl – všetci susedia súhlasia s chovom.
Bínovský - aj suseda, ktorá sa sťažovala?
p. Šmehýl – nie s touto susedou nekomunikujú.
Bývalý starosta mu všetko povolil (ústne), súhlasil s chovom.
Poslanec Gažo – žiadosť ste si podali v roku 2020 a vtedy platilo pravidlo, že opice sú nebezpečné
zvieratá a preto musíme zosúladiť VZN s aktuálnym stavom – musíme to preveriť po všetkých
stránkach.
Na záver starostka všetkým prítomným poďakovala za účasť.
Zapisovateľ: Ing. Emília Kraicová

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

Overovatelia: Mgr. Anna Hamran Podstrelená

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

Ing. Peter Gubrický

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

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

V Bielom Kostole 9.12.2020
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