ZÁPISNICA
z 12. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Biely Kostol,
konaného dňa 15. januára 2020 o 17.30 hod.
v zasadačke Obecného úradu
Prítomní:
doc. Ing. Iveta Paulová, PhD., MBA, Ing. Peter Bínovský (od 18:00 h), Ing. Peter Gubrický,
Mgr. Anna Hamran Podstrelená, Mgr. Miroslav Hrubý, Ing. Ján Tižinák,.
Neprítomní:
Ing. Rudolf Balažovič
JUDr. Ľuboš Gažo
Mgr. Anna Vitteková
Program zasadnutia Obecného zastupiteľstva:
1.)
Otvorenie, návrh na schválenie programu.
2.)
Návrh na zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
3.)
Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ.
4.)
Návrh a schválenie Plánu investičného rozvoja obce pre rok 2020.
5.)
Informácia o pripravovanom VZN o Participatívnom komunitnom rozpočte.
6.)
Schválenie dotácie pre Participatívny komunitný rozpočet pre rok 2020.
7.)
Informácia o pripravovanom stretnutí s občanmi Bieleho Kostola.
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 = 4/3)

1
2
3
4
5
6
7

Meno a priezvisko

za

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

X
X
X
X

proti

1

zdržal
sa

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

1
2
3
4
5
6
7

Meno a priezvisko

za

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

X
X
X
X

proti

zdržal
sa

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 OZ o plnení uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ:
- Schválenie zriadenia vecného bremena pre parcely č. 283/7 a 283/8, LV 793 na umiestnenie
elektroenergetického zariadenia – obecný úrad zistil, že stĺp pouličného osvetlenia nie je
možné odstrániť, verejné osvetlenie bolo vybudované z fondov EÚ, stĺp je potrebné
ponechať, elektroenergetické zariadenie sa umiestni vedľa neho. P. Hornáček s týmto
riešením súhlasí, zmluva je už podpísaná.
- Sanácia kaštieľa – tento týždeň na základe objednávky prišli dvaja pracovníci s potrebnou
výkresovou dokumentáciou z pamiatkového ústavu, overujú skutočný stav dokumentácie,
postupne sa začnú vykonávať práce v zmysle objednávky. Analýza a výstupy budú
realizované z obecného rozpočtu, snahou bude ostatné práce financovať z dotácie
Ministerstva kultúry SR.
- Finálna verzia územného plánu je dodaná zhotoviteľkou, Ing. arch. Privalincovou,
pripravuje sa proces verejného obstarania územného plánu, čo znamená overenie
a schválenie ÚP verejnými a štátnymi inštitúciami. Tento proces musí zabezpečovať
certifikovaná osoba, ktorá má na to oprávnenie a v rámci Trnavy a okolia a je ňou Ing.
Miroslav Polonec.
- Ostatné uznesenia boli splnené.
K bodu 4.) Návrh na schválenie Plánu investičného rozvoja obce pre rok 2020.
Starostka predložila obecnému zastupiteľstvu návrh Plánu investičného rozvoja obce pre rok 2020.
S predloženým návrhom poslanci súhlasia a odporučili doplniť nasledovné akcie (financie boli na
uvedené akcie schválené na rok 2020):
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Vybudovanie kanalizácie na Záhradnej ulici - je pripravená projektová dokumentácia a
schválené stavebné povolenie. Obec zistí, či je možné tento rok podať žiadosť na
financovanie akcie prostredníctvom projektu z Investičného plánu spoločnosti TAVOS,
nakoľko financovanie zo zdrojov dotácie EÚ už nie je možné (nakoľko nespĺňame
podmienky z hľadiska počtu obyvateľov a ďalších kritérií). Na realizáciu projektu poslanci
schválili max. financovanie v hodnote 30 tisíc eur. Čiže obyvatelia danej ulice sa budú
podieľať na financovaní realizácie kanalizácie Záhradnej ulice. Obyvatelia ulice boli o
spolufinancovaní informovaní na 4. zasadnutí OZ dňa 28.3.2019 a súhlasili s touto
alternatívou
- P. Hamran Podstrelená navrhla poslať obyvateľom Záhradnej ulice list, v ktorom budú
informovaní o rozhodnutí poslancov a o spolufinancovaní obyvateľov Záhradnej ulice, s
ktorým súhlasili.
- P. Hrubý - navrhuje zaradiť do plánu aj projektovú dokumentáciu pre Poľovnícku ulicu.
- P. Hamran Podstrelená – navrhuje zaradiť do investičného plánu aj rekonštrukcia miestneho
rozhlasu, nakoľko boli pre túto oblasť vyčlenené a odsúhlasené finančné zdroje. Starostka
informovala prítomných, že s rekonštrukciou sa počíta až po dokončení lokality Na Výslní
a tento rok sa plánuje vypracovať štúdia a projekt na bezdrôtový rozhlas po celej obci.
Starostka vyzvala poslancov na hlasovanie za schválenie Plánu investičného rozvoja obce pre rok
2020.
-

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

X
X
X
X
X

K bodu5.) Informácia o pripravovanom VZN o Participatívnom komunitnom rozpočte.
Starostka oboznámila prítomných, že po minuloročných skúsenostiach s realizáciou
Participatívneho komunitného rozpočtu obce je aj v tomto roku vhodné zapojiť občanov obce do
tvorby rozpočtu obce, aby sa spolu podieľali na určení priorít použitia finančných prostriedkov z
časti obecného rozpočtu. Zásady použitia participatívneho komunitného rozpočtu je potrebné
upraviť formou vydania všeobecne záväzného nariadenia obce. Návrh VZN predložila poslancom,
bude zverejnený na úradnej tabuli obce a webovom sídle obce, občania sa k nemu môžu vyjadriť
v lehote 15 dní.
K bodu 6.) Schválenie sumy z obecného rozpočtu vyčlenenej pre Participatívny komunitný
rozpočet pre rok 2020.
Starostka navrhla vyčleniť z rozpočtu obce na projekty Participatívneho komunitného rozpočtu pre
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rok 2020 čiastku 6 tis. €. Maximálna výška podpory pre jeden projekt je 1 700 Eur vrátane DPH a
zahŕňa výdavky na vlastnú realizáciu projektu.
p. Hrubý požiadal starostku o zhodnotenie Participatívneho komunitného rozpočtu za rok 2019,
starostka odpovedala, že hodnotenie predložila na predchádzajúcich zasadnutiach OZ. Ešte plánuje
predložiť poslancom podrobné finančné hodnotenie realizácie Participatívneho komunitného
rozpočtu obce.
Starostka dala hlasovať o návrhu na vyčlenenie čiastky 6 tis. € z rozpočtu obce na projekty
Participatívneho komunitného rozpočtu pre rok 2020
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

X
X
X
X
X

K bodu 7.) Informácia o pripravovanom stretnutí s občanmi Bieleho Kostola
Starostka informovala prítomných, že dňa 29.1.2020 o 17:00 hod. sa uskutoční stretnutie s občanmi
obce, kde formou prezentácie oboznámi občanov s nasledovnými témami – príprava vybudovania
ZŠ v obci, zdôvodnenie zvyšovania daní a poplatkov za odpad, návrh na triedenie a spracovanie
odpadov do budúcna, informovanie o schválených VZN, revitalizácie zelene v centre obce.
Vyzvala poslancov, aby podali ďalšie návrhy.
p. Bínovský – navrhol zverejniť víziu ďalšieho rozvoja obce a vyzvať občanov na väčšiu aktivitu
v súvislosti s rozvojom obce a zúčastňovaním sa na akciách poriadaných obcou.
Starostka – pripravujeme obecné akcie pre všetky vekové kategórie, napriek tomu je účasť občanov
obce na akciách nedostatočná.
p. Tižinák – navrhol pozvať zástupcu z okresného dopravného policajného obvodu a dohodnúť s
nimi prípravu VZN o parkovaní vozidiel na verejných priestranstvách v obci a oboznámiť občanov
s pripravovanou pasportizáciou dopravného riešenia v obci.
p. Hamran Podstrelená navrhla informovať občanov o pripravovanom Participatívnom rozpočte
pre obec.
p. Gubrický navrhol informovať obyvateľov o novom Územnom pláne - zmeny a doplnky
Starostka – táto informácia bude určite predložená občanom prítomným na stretnutí.
Rôzne
Starostka obce informovala o:
- žiadosti p. Ilavskej na zámenu pozemkov medzi jej pozemkom a pozemkom obce z dôvodu
osobitného zreteľa. Ide o pozemky s výmerou 2m2 žiadateľky aj 2m2 obce, nakoľko
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výstavbou plotu bola hranica pozemkov narušená.
Starostka vyzvala poslancov na hlasovanie k zámene pozemkov z dôvodu osobitného zreteľa
v zmysle Geometrického plánu č. 124/2019 na oddelenie pozemkov parc. č. 1100/42 a 1100/43
(vznikli oddelením z pôvodných parciel č. 1003/982, LV 1649 a 1027/575, LV 1254, katastrálne
územie Biely Kostol, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria) v katastrálnom území Biely
Kostol, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria.
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

X
X
X
X
X

ďalej informovala o aktualizácii smernice Zásady odmeňovania poslancov z dôvodu
novelizácie zákona o obecnom zriadení vo veci odmeňovania zástupcu starostu.
Oboznámila poslancov so zmenami v Zásadách a vyzvala ich na hlasovanie za schválenie
aktualizovanej smernice.

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

X
X
X
X
X

Zásady odmeňovania poslancov boli schválené.
- poďakovala p. Mikovi ústretovosť pri hľadaní spôsobov ušetrenia financií na verejnom
osvetlení, dôsledne sa stará o efektívnosť vynaložených finančných prostriedkov použitých
v súvislosti s prevádzkovaním verejného osvetlenia v obci - ide o dopad výmeny žiariviek
za LED svetlá.
- o pripravovanom stretnutí na Odbore školstva Okresného úradu v Trnave, ktoré sa
uskutoční 17. januára za účasti vedúcej odboru školstva, starostky, starostu Ružindola a
riaditeľa ZŠ v Ružindole v súvislosti so zápisom detí z Bieleho Kostola do 1. ročníka ZŠ
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-

-

-

v Ružindole,
O pripravovanej rekonštrukcii Ľadovej ulice. Z dôvodu preklasifikovania finančných
prostriedkov z údržby na rekonštrukciu je potrebné vybaviť stavebné povolenie a s tým
súvisiace schválenia a povolenia, čím sa zdrží realizácia akcie min o dva mesiace.
O hromadnom úhyne hrdličiek v obci, ktorý nahlásili občania obce dňa 30.12.2019. V ten
istý deň boli privolaní veterinári, ktorí vzali hrdličky na príčinu úmrtí. Po veterinárnom
vyšetrení bolo zistené, že ide o neprenosnú chorobu hrdličiek a holubov, nejde o v
súčasnosti avizovanú vtáčiu chrípku.
O pripravovanom maškarnom plese pre deti, ktorý sa bude konať 15.2.2020 od 15:00 h v
Kultúrnom dome.

Starostka na záver 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 15.1.2020
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