ZÁPISNICA
z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Biely Kostol,
konaného dňa 18. júla 2019 o 17.00 hod.
v zasadačke Obecného úradu
Prítomní:
doc. Ing. Iveta Paulová, PhD., MBA, Ing. Peter Bínovský, Ing. Peter Gubrický, Mgr. Anna Hamran
Podstrelená, Mgr. Miroslav Hrubý, Ing. Ján Tižinák, Ing. Rudolf Balažovič (od 17:30 h)
Neprítomní:
JUDr. Ľuboš Gažo
Mgr. Anna Vitteková - hlavný kontrolór obce
Program rokovania:
1.)
Otvorenie, návrh na schválenie programu
2.)
Návrh na zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3.)
Schválenie vypracovania zmien a doplnkov Územného plánu obce
4.)
Schválenie ceny odkúpenia pozemku – chodník (20 m2) p. Jánoš
Interpelácie poslancov
Rôzne
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.
Poslanci navrhnutý program rokovania schválili.
Hlasovanie (prítomnosť/kvórum = 5/3)
za: 5

proti: 0

zdržal sa: 0

K bodu 2.) Návrh na zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Za overovateľov zápisnice starostka navrhla poslancov Miroslava Hrubého a Jána Tižináka. Za
zapisovateľku, pracovníčku obecného úradu, Emíliu Kraicovú.
Hlasovanie (prítomnosť/kvórum = 5/3)
za: 5

proti: 0

zdržal sa: 0

K bodu 3.) Schválenie vypracovania zmien a doplnkov Územného plánu obce
Starostka informovala poslancov OZ o príprave Zmien a doplnkov územného plánu obce. Zmeny a
doplnky ÚP vypracuje Ing.arch. Janka Privalincová. Príprava zmien a doplnkov ÚP je zahrnutá aj v
investičnom zámere obce na rok 2019. Dňa 23.7.2019 o 17.00 sa uskutoční na obecnom úrade
stretnutie s p. Privalincovou, na ktorom by sa mali zúčastniť aj poslanci OZ. Zmeny a doplnky ÚP je
potrebné vykonať najneskôr do konca roka 2019. P. Kováč, bývalý starosta a autor súčasného
Územného plánu obce – zmeny a doplnky bude spolupracovať na odovzdaní potrebných informácií
k ÚPN-O.

OZ schvaľuje predložený návrh na schválenie vypracovania zmien a doplnkov Územného plánu
obce Biely Kostol pod č. ZaD 4/2019 p. Ing. arch. Privalincovou v sume 9950,- EUR do
31.12.2019.
Hlasovanie (prítomnosť/kvórum = 5/4)
za: 5

proti: 0

zdržal sa: 0

K bodu 4.) Schválenie ceny odkúpenia pozemku – chodník (20 m2), schválenie návrhu kúpnej
zmluvy
Starostka predniesla návrh na cenu odkúpenia pozemku -chodník (20 m2 ) ktorý obec odkupuje od
p. Jánoša. Dohodnutá cena je 20 EUR/m2 .
Starostka dala hlasovať za predložený návrh.
Hlasovanie (prítomnosť/kvórum = 5/4)
za: 5

proti: 0

zdržal sa: 0

Poslanci súhlasili s navrhnutou cenou.
OZ schvaľuje cenu odkúpenia pozemku – chodník (20 m2) p. Jánoš za cenu 20 EUR/m2,, spolu 400
EUR .
Ďalej prebehlo hlasovanie za návrh znenia kúpnej zmluvy medzi p. Jánošom a obcou.
Starostka dala hlasovať za predložený návrh.
Hlasovanie (prítomnosť/kvórum = 5/4)
za: 5

proti: 0

zdržal sa: 0

Poslanci súhlasia s predloženým návrhom kúpnej zmluvy.
Rôzne
1 – Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku na Viničnej ulici.
Na Obecný úrad v Bielom Kostole bola dňa 18.7.2019 (ev.č. BK-465/2019) doručená žiadosť
manželov Novockých na odkúpenie obecného pozemku vo výmere cca 5,5 áru.
Poslanci v diskusii k návrhu vyjadrili nesúhlas s predajom obecného pozemku manželom Novockým
a navrhli, aby im obec pozemok naďalej prenajímala. Bude potrebné vypracovať novú zmluvu
o prenájme. Rozhodnutie o ďalšom riešení sa odkladá na najbližšie zasadnutie OZ, starostka pripraví
podklady – platnú zmluvu o nájme uvedeného pozemku vo vlastníctve obce.
OZ nesúhlasí s predajom pozemku, navrhuje ho naďalej prenajímať. Rozhodnutie o ďalšom riešení
sa odkladá na ďalšie zasadnutie, starostka pripraví podklady – platnú zmluvu o nájme.
Starostka informovala poslancov OZ:
- o prerokovaní žiadosti na odkúpenie príjazdovej cesty ( cca 110 m2) do plánovanej ZŠ v
Bielom Kostole od mesta Trnava. Žiadosť bude prerokovaná na zasadnutí majetkovej komisie
v Trnave dňa 13.8.2019 a výsledok ďalej postúpený na Mestské zastupiteľstvo Trnava
plánované v septembri.

-

-

-

-

-

-

o sťažnosti p. Martinkoviča (susedské vzťahy s p. Krajčovičom a p. Dobrovodským), ktorý
s ňou komunikoval e-mailom, pani starostka ho trikrát požiadala o osobné stretnutie, ktoré
odmietol a vyjadril sa, že sa zúčastní najbližšieho zasadnutia obecného zastupiteľstva.
o prerokovaní petície ohľadom sťažnosti na firmu RB production – znehodnocovanie
ovzdušia a znižovanie kvality života občanov obce. S pracovníkmi okresného úradu ŽP sa
zúčastnila obhliadky firmy. Výsledok zo šetrenia bude zástupcovi petície zaslaný do 60 dní
vzhľadom k doriešeniu dôkazov a podkladov k vyjadreniu
o opakovaných sťažnostiach občanov v súvislosti s prevádzkou pohostinstva Sovietka –
porušujú prevádzkové hodiny, rušia nočný pokoj. Bola im udelená pokuta (opakovane) vo
výške 1 000,- EUR za porušovanie nočného pokoja. Poslanci OZ navrhli, aby sa im v prípade
opakovaného nedodržiavania a nerešpektovania prevádzkových hodín a rušenia nočného
pokoja udelila pokuta vo výške 2 000 EUR.
o požiadavke p. Bašu na vybudovanie betónového oplotenia. Podľa vedomia starostky
v súhlase komisie pre rozvoj a následnom odsúhlasení poslancami na 4. zasadnutí OZ nebolo
špecifikované betónové oplotenie. Išlo o spevnenie pozemku medzi cintorínom a pozemkom
p. Bašu a vyhotovenie oplotenia. Požiadala prítomných o názory k vyhotoveniu oplotenia
obcou. Poslanec Balažovič navrhol pripraviť rozpočet na plot – viac variant a potom OZ
rozhodne, ktorá z variant bude schválená.
o pripravovanom VZN o rozvoji. Poďakovala poslancom Bínovskému a Gubrickému za
spracovanie návrhu z predložených podkladov a J. Tižinákovi za doplnenie podkladov.
Starostka žiada poslancov o pripomienky k navrhovanému VZN o rozvoji do konca augusta
2019. Podklady budú poslancom zaslané aj elektronicky.
o organizovaní Benefičného varenia polievok dňa 24.8.2019 v rámci Slávností jedla a piva
pod záštitou Trnavského samosprávneho kraja – bude zapojených 20 obcí a miest
z Trnavského kraja. Starostka prihlásila na akciu aj obec Biely Kostol a zúčastnia sa ho
zástupca starostky J. Tižinák s tímom poslancov a členov komisií OZ.

Diskusia:
Poslankyňa A. Hamran Podstrelená poprosila, či by nebolo možné zakúpiť kontajner na zber šatstva
a umiestniť ho na nejakom vhodnom mieste v obci. Momentálne sa kontajner nachádza len na
zbernom dvore. Starostka zistí možnosti.
Starostka na záver všetkým prítomným poďakovala za účasť.
Zapisovateľ:

Ing. Emília Kraicová

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

Overovatelia: Mgr. Miroslav Hrubý

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

Ing. Ján Tižinák

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

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

V Bielom Kostole 18.7.2019

