ZÁPISNICA
z 3. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Biely Kostol, konaného dňa
21.02.2019 o 17,30 hodine v zasadačke Obecného úradu.
Prítomní :
doc. Ing. Iveta Paulová, PhD., MBA, Ing. Rudolf Balažovič, Ing. Peter Bínovský, Mgr. Miroslav Hrubý,
Mgr. Anna Hamran Podstrelená, Ing. Ján Tižinák, ,
Ospravedlnení:
Ing. Peter Gubrický, JUDr. Ľuboš Gažo
Pozvaní :

Mgr. Anna Vitteková – hlavný kontrolór
Peter Galanský – starosta obce Ružindol
Ján Mika – občan Bieleho Kostola

PROGRAM ROKOVANIA :
Program rokovania bol oproti pôvodnému návrhu zmenený a zmena odsúhlasená na úvod rokovania
OZ. Schválená zmena programu:
1.)
2.)
3.)
4.)
5.)
6.)

Otvorenie, návrh na schválenie zmeny programu.
Návrh na zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ.
Návrh zámeru k znovuobnoveniu ZŠ a vybudovaniu ZŠ
Návrh koncepcie a dlhodobých plánov rozvoja obce
Návrh variantov na cyklotrasy v obci ako súčasť cyklotrasy Trnava

Interpelácie poslancov
Rôzne
Záver.
Na úvod starostka skonštatovala, že zasadnutie OZ je unášania schopné.
K bodu č.1.) Otvorenie, návrh na schválenie zmeny programu
Zasadnutie OZ otvorila a viedla starostka obce Iveta Paulová. Oboznámila poslancov s predloženým
návrhom zmeny programu oproti pôvodnému programu. Poslanci navrhnutú zmenu programu
rokovania schválili.
Hlasovanie ( prítomnosť/kvórum = 5/4 ) :
za: 5
proti: 0

zdržal sa: 0

K bodu č.2.) Návrh na zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Za overovateľov zápisnice z rokovania OZ boli starostkou navrhnutí a následne obecným
zastupiteľstvom schválení poslanci: Ján Tižinák a Miroslav Hrubý, za zapisovateľku Mária Kloknerová.
Hlasovanie ( prítomnosť/kvórum = 5/4)
za:5
proti: 0

zdržal sa: 0

K bodu č.3.) – Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ.
V rámci plnenia uznesení z predošlého zasadnutia OZ bolo dohodnuté, že sa zorganizuje stretnutie
komisie pre výstavbu, rozvoj infraštruktúru a ŽP za účelom zaujatia stanoviska k žiadosti EMOS Invest,
s r.o., k doriešeniu kanalizácie na Záhradnej ulici, k žiadosti p. B. Bašu – oplotenie susediace
s cintorínom. V rámci bodu Rôzne sa na zasadnutí OZ opätovne dorieši publikácia o ZŠ v obci Biely
Kostol.
Hlasovanie ( prítomnosť/kvórum = 5/4)
za:5
proti: 0

zdržal sa: 0

K bodu č.4.) – Návrh zámeru k znovuobnoveniu ZŠ a vybudovaniu novej ZŠ
Zámer znovuotvorenia ZŠ a výstavby novej ZŠ sa začalo prerokovávať už na minulom zasadnutí OZ
dňa 31.1.2019. 3. zasadnutia OZ sa zúčastnil aj starosta obce Ružindol, ktorý mal záujem vypočuť si
názory a postoje poslancov OZ obce Biely Kostol. Z diskusie vyplývajú tri možné varianty:
a) Pokračovať i naďalej na ZŠ v obci Ružindol (spoločný školský úrad) a podporiť financovanie na
nadstavbu ZŠ – uvedený variant je pre obec Ružindol najvýhodnejší, avšak pre obec Biely
Kostol prijateľný na max 4 – 5 rokov, nakoľko sa situácia nezlepší a prijímanie žiakov do
Ružindola nebude možné ani po nadstavbe.
b) Hľadať riešenie pre prechodné obdobie za pomoci obce Ružindol, ktorej by sa finančne
prispelo na vyriešenie krízového stavu s nedostatočnou kapacitou tried (pre žiakov z Bieleho
Kostola) na prechodné obdobie pokiaľ sa nevybuduje ZŠ v obci Biely Kostol
c) Zabezpečiť prijatie žiakov z Bieleho Kostola na školský rok 2019/2020 a hľadať pomoc
v Trnave na umiestnenie žiakov v prechodnom období a po doriešení pozemku začať stavať
ZŠ v katastri obce Biely Kostol (prenájom resp. odkúpenie pozemkov v katastri Trnavy sa
v súčasnosti javí ako nereálne), obec Biely Kostol už nemá k dispozícii žiadne obecné
pozemky, na ktorých by mohla začať stavať ZŠ.
Z diskusie ďalej vyplynulo, že niet inej cesty v súčasnej situácií, ako začať stavať novu ZŠ v obci Biely
Kostol. Starosta obce Ružindol informoval, že situácia je podobná v mnohých obciach, postupne sa
rušia školské obvody, nakoľko počet detí narastá a situácia v Bielom Kostole je ešte výraznejšia
vzhľadom k enormnému nárastu mladých rodín s malými deťmi do BK. Po dohode s riaditeľom ZŠ sa
snažia dať do prevádzky voľné priestory na poschodí na OcÚ, avšak bude požadovať zafinancovanie
z podielových daní na zriadenie dvoch tried na OcÚ. Zväčšenie nadstavby z pohľadu statika nie je
reálne.
V závere sa dalo hlasovať o zámere na znovuobnovenie ZŠ a výstavbu budovy na území obce Biely
Kostol. Zároveň sa odsúhlasil mandát pre starostku pokračovať v riešení a rokovaniach
s kompetentnými za účelom znovuobnovenia ZŠ a vybudovania ZŠ v obci Biely Kostol.
Hlasovanie ( prítomnosť/kvórum = 5/4)
za:5
proti: 0
zdržal sa: 0
Poslanci súhlasia so znovuobnovením ZŠ a výstavbou budovy ZŠ.
K bodu č.5.) – Návrh koncepcie a dlhodobých plánov rozvoja obce
Starostka informovala o finalizácií SWOT analýzy obce, ktorá bude podkladom pre vypracovanie
koncepcie, dlhodobých plánov a PHSR obce Biely Kostol na roky 2019 – 2022. Je potrebné sa
zamyslieť nad identifikáciou slabých stránok obce a identifikovať ich dôslednejšie aj vzhľadom
k tomu, že v prípade uchádzania sa o projekty financované z eurofondov je nevyhnutné v prípade
výziev mať v slabých stránkach zapracovanú problematiku o ktorú obec žiada v rámci EU projektov.

Požiadala poslancov o doplnenie slabých stránok s tým, že rozpošle súčasné možné výzvy o ktoré je
možné sa v dohľadnej dobe uchádzať.
Zároveň informovala prítomných, že začiatkom apríla bude zorganizované stretnutie starostky,
poslancov s občanmi obce Biely Kostol.
Poslanci OZ vzali túto informáciu na vedomie.
K bodu č. 6) Návrh variantov na cyklotrasu v obci ako súčasť cyklotrasy Trnava
Na základe stretnutia s predstaviteľmi ZOMOT a projektovými manažérmi mesta Trnava, je
nevyhnutné v rámci pokračovania projektu cyklotrasy tzv. Vinohradníckej cyklotrasy časť Trnava –
Zvončín, ktoré súčasťou je aj obec Biely Kostol. Navrhnutá trasa popri záhradkárskej osade je
nereálna z dôvodu nesúhlasu majiteľov záhradiek na predpokladanej cyklotrase.
K pôvodnému variantu – tzv. Vinohradnícka cyklotrasa časť Trnava – Zvončín (Ružindol) a druhým
variantom: - trasou cez obec Biely Kostol cez ulice: Rybná, Pionierske námestie, ul. Atletická
a napojenie na ulicu Vysoká na cestu smer Ružindol poslanci OZ navrhli a odsúhlasili tretí variant
trasy: ulica Rybná, v polovici odbočka doprava na novovybudovanú cestu smer Podolky II. a lokalitu
Na Výslní - ulica Okružná, Potočná, napojenie na ulicu Hlavná a následne na ulicu Vysoká. Tam sa
trasa napojí na cestu smer Ružindol.
Hlasovanie (prítomnosť/kvórum = 5/4):
za: 5
proti: 0

zdržal sa: 0

OZ súhlasí so zapracovaním tretieho variantu cyklotrasy do Územného plánu obce Biely Kostol.

Rôzne:
1 – Informácia o havarijnom stave strechy KD: Ján Mika informoval na žiadosť starostky
o havarijnom stave strechy na KD. Trámy nad bývalým OcÚ sú vo veľmi zlom stave a trpia už aj steny ,
vyžaduje si to kompletnú rekonštrukciu.
M. Hrubý požiadal o vyjadrenie statika- dať urobiť statický posudok a na základe vyjadrenia sa
rozhodnúť ako ďalej. Je nevyhnutné vyčleniť finančné prostriedky na rekonštrukciu.
Starostka konštatovala, že ide o prioritnú záležitosť, nakoľko je to jediná budova v obci, kde sa
stretávajú obyvatelia na kultúrnych, spoločenských a športových akciách (cvičenie žien, stolný tenis).
Financie z eurofondov nie sú možné, nakoľko obec nevlastní celú budovu, len jej jedno krídlo – ide
o kultúrnu pamiatku (kaštieľ). Pokúsi sa vec riešiť v rámci TTSK.
OZ vzalo informáciu na vedomie a hľadá sa riešenie pre urýchlenú nápravu.

2 – Informácia o stave spotreby a efektívnosti elektrických zariadení v obci (osvetlenia, budovy
a pod.) – Ján Mika informoval, že na väčšine ulíc prebehla výmena žiariviek na LED svetla a plánuje sa
zrealizovať aj ostatná časť ulíc v obci. Predložil dôkaz o znížení spotreby a tým i platby za elektrinu
v obci. Okrem toho je potrebné prehodnotiť kapacitu niektorých ističov, nakoľko majú zbytočne veľkú
kapacitu. Zároveň je potrebné odstrániť v budovách spotrebiče, ktoré vytvárajú jalový výkon (stará
mraznička v klubovni futbalového ihriska a pod.).
OZ vzalo informáciu na vedomie.

3 – Žiadosť p. Horváthovej o zabezpečenie zvýšenia bezpečnosti prechodu detí zo školy a do školy
na autobusovej zastávke ul. Rybná /ul. Lomená.

V súčasnosti je situácia na ulici Rybná veľmi nebezpečná pre deti, nakoľko tam jazdia autá veľkou
rýchlosťou a po krajnici často stávajú autá, ktoré robia cestu neprehľadnou.
OZ vzalo informáciu na vedomie a v najbližšej dobe sa zabezpečí označenie prechodu pre chodcov na
danom mieste tak, aby bol zabezpečený bezpečný prechod detí na autobusovú zastávku. Následne
zabezpečí osadenie značky pozor deti.
OZ schválilo navrhované riešenie.
Hlasovanie (prítomnosť/kvórum = 5/4):
za: 5
proti: 0

zdržal sa: 0

4 – Žiadosť Ing. Romana (EMOS) o stretnutie mimo zasadnutia OZ na prerokovanie konečného
rozhodnutia o zmene preklasifikovania parciel. EMOS žiada od obce možnosť akejsi spolupráce s tým,
že by si mala obec nadefinovať, čo očakáva od EMOS v rámci doplnkov a zmien.
Tejto problematike sa bude venovať komisia výstavby , rozvoja a ŽP na stretnutí dňa 28.2.2019.
OZ vzalo informáciu na vedomie.

5 – Žiadosť Petra Belka o doplnenie dátumu narodenia do uznesenia č. 37/2018
OZ schvaľuje doplnenie požadovaných údajov – dátumu narodenia kupujúcich, k uzneseniu č.
37/2018 k žiadosti o odkúpenie časti pozemku (žiadateľ Peter Belko) z dôvodu potvrdenia, že nejde
o blízke osoby v zmysle Zákona paragr.9a ods.6 a ods.7 Zákona 138/1991 Zb.
Hlasovanie (prítomnosť/kvórum = 5/4):
za: 5
proti: 0

zdržal sa: 0

6 – Informácie a stave rozpracovanosti publikácie o ZŠ v Bielom Kostole
Anna H. Podstrelená informovala prítomných o stave rozpracovanosti publikácie (autor p. Rajnák),
kde prezentovala fotografie a tabuľky – časť z materiálov, ktoré sú súčasťou publikácie. Poslanci
vyjadrili názor, že tak ako bolo dohodnuté na predošlom zastupiteľstve, potrebujú sa oboznámiť
s celou knihou v štádiu pred vytlačením. Až na základe toho vyjadria súhlas resp. nesúhlas s jej
vydaním a určia počet výtlačkov v prípade súhlasu.
OZ vzalo informáciu na vedomie.

7 – Žiadosť p. Rafajdusovej: ide o vyriešenie situácie pred vchodom MŠ , kde pravidelne stoja autá
priamo pred vchodom, čim je situácia pri autobusovej zastávke neprehľadná, ľudia sú nútení isť po
frekventovanej ceste, v ranných hodinách ide zväčša o malé deti a školopovinne deti, ktoré čakajú na
školský autobus. Niektorí jedinci nechávajú pustený motor keď odvádzajú svoje deti do škôlky, čím sa
stáva aj ovzdušie nedýchateľné.
Na základe týchto informácií sa OZ dohodlo o vyznačení časti cesty pri vchode MŠ žltou farbou (i
napriek tomu, že vchod je v blízkosti autobusovej zastávky, takže státie a ani zastavenie pred
vchodom MŠ nie je povolené a zakreslí sa v danej oblasti prechod pre chodcov.
OZ schválilo navrhované riešenie.
Hlasovanie (prítomnosť/kvórum = 5/4):
za: 5
proti: 0

zdržal sa: 0

8 – Návrh na prijatie nového člena do komisie
Na odporúčanie starostky bol do komisie rozvoja, výstavby, infraštruktúry a ŽP navrhnutý nový člen
Ing. Miroslav Knap.
OZ schvaľuje prijať nového člena do komisie
Hlasovanie (prítomnosť/kvórum = 5/4):
za: 5
proti: 0

zdržal sa: 0

9 – Aktualizácia VZN
Starostka informovala prítomných o potrebe aktualizovať niektoré VZN vzhľadom k niektorým
zmenám v obci a odporučila OZ zvážiť vypracovanie VZN o rozvoji obce, kde by sa definovali
požiadavky na investorov pri výstavbe RD a BD v obci. Je nevyhnutné zabezpečiť občiansku
vybavenosť podľa požiadaviek obce, zabezpečiť zeleň a zóny pre oddych a športové vyžitie
obyvateľov obce.
OZ vzalo informáciu na vedomie a bude sa ňou podrobnejšie zaoberať najbližšom zasadnutí OZ.

10 - Informácie o inštalácii kamerového systému v obci
Starostka informovala prítomných o nainštalovaní dvoch kamier (zberný dvor a vstup do KD)
a spojazdnení riadiacej jednotky pre kamerový systém. Zároveň informovala o podaní nového
projektu na kamerový systém v obci, na základe ktorého žiadame zakúpenie ďalších kamier formou
projektu, kde spolufinancovanie obce činí 15% z celkovej ceny projektu. Projekt je spracovaný
a odovzdaný.
OZ vzalo informáciu na vedomie.

11 – Informácia o realizácii projektov z Participatívneho komunitného rozpočtu
Starostka informovala o príprave projektov z Participatívneho komunitného rozpočtu. Je vypracovaný
manuál, bola zverejnená výzva a uchádzači sa postupne začínajú informovať o možnosti podávania
vhodných projektov.
OZ vzalo informáciu na vedomie.

Starostka poďakovala kultúrnej komisii za zorganizovanie Detského karnevalu, ktorý mal u detí aj
dospelých veľký úspech. Informácia bola zverejnená aj na stránke obce a FB.
V závere poďakovala všetkým prítomným za účasť a konštruktívnu diskusiu.

Zapisovateľ:

Mária Kloknerová

Overovatelia: Ing. Ján Tižinák
Mgr. Miroslav Hrubý

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

Dňa 27.2.2019
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