
Zápisnica z mimoriadneho zasadnutia  obecného   zastupiteľstva 

Obce  Biel 

konaného  dňa 06. 07. 2010 

 
P r í  t o m n í:  Czető František, starosta obce  

          

P r í t o m n í   p o s l a n c i: Brezo J., Bc.Jurčák L., Bc.Fábiánová T.,   Leczo P., Battyányi J., 

Halgas R., Helmeczi Š., Ing.Krejza F. 
 

K o n t r o l ó r k a     o b c e :  PaedDr.Šipošová Eleonóra 
 

Ing.arch. Ľ. Pozdech,  A-Projekt Michalovce 

 

P r o g r a m : 

 
1. Otvorenie 

2. Štúdium – odvodnenie dažďovej vody 

3. Záver 

 

 

1.  Otvorenie – začiatok rokovania o 17.00 hod. 

Mimoriadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Biel (ďalej len OZ) otvoril starosta 

obce  Biel – Czető František (ďalej len starosta).  

Starosta konštatoval, že z celkového počtu 9 poslancov je prítomných 8 a Obecné 

zastupiteľstvo je spôsobilé právoplatne sa uznášať. 

Starosta poveril písaním zápisnice Bc. Tímeu Fábiánovú, poslankyňu OZ Biel, 

overovatelia p.Brezo, Halgas. 

 

2. Štúdium – odvodnenie dažďovej vody 

Ing.Pozdech informoval, že bude urobená štúdia, potom nasleduje projekt so stavebným 

povolením. Zmenil by sa názov na protipovodňovú ochranu.  Ing. Krejza ukázal najvyššie 

a miesta v obci- učiteľská bytovka 110m, viničný vrch 109-105m, kaštieľ, starý cintorín, Ružová 

ulica, nový cintorín, 98m Csalló, 99,5m Bikarét. Ohrozené miesta sú vo výške 100m –Slepá ulica, 

Parková, Hlavná, Sahara. Spomenul projekt Revitalizácia verejných priestranstiev v centre obce 

Biel, či projekt rieši odvod vody.  Treba vyriešiť aj problém cesty smerom na Čiernu nad Tisou, 

jednať s kompetentnými.  Ing. Krejza podal návrh na uznesenie. 

Ing.Pozdech potvrdil, že on dal ponuku na vypracovanie štúdia, štúdia aj bez uznesenia bude 

obsahovať potrebné náležitosti.  

 

3. Prijatie uznesení 

 

Uznesenie č. 39/2010 – neschválené: 

Obecné zastupiteľstvo  v Bieli schvaľuje vypracovanie Štúdie riešenia odvodnenia územia obce 

Biel dodávateľom A-PROJEKT Michalovce, ateliér architektúry a urbanizmu, Ing.arch.Ľuodovít 

POZDECH, ulica Sama Chalúpku číslo 18 v cene 2 000,- € v termíne do 30.8.2010 

v nasledovnom rozsahu: 

1.Riešenie problematiky zaplavovania obce v intraviláne(zastavanom území) ako aj v extraviláne. 

   b) trasy odvodnenia – pozdĺž ciest –rigoly, priepusty, profily, sklon –spád, recipient 

   c) štúdia bude obsahovať 

  Textovú časť 

 Výkresovú časť 



2) V textovej časti bude: 

   d) popis použitých podkladov 

   e) popísaný skutkový stav územia ku dňu obhliadky 21.06.2010 

   f) alternatívne riešenia vhodných trás odvodnenia – pozdĺž ciest vrátane priepustov a mostíkov 

   g) rigoly v rámci zastavaného územia 

   h) rigoly mimo zastavané územie 

   i) vodné plochy jestvujúce – v zastavanom území 

   j) mimo zastavané územie 

 Riešenie zmeny odtokových pomerov 

 Posúdenie stavu a návrh vegetácie 

 Návrh etapizácie výstavby 

 Návrh ďalšieho postupu prác 
3) Vo výkresovej časti bude: 

a)Výkres širších vzťahov 

 Súčasný stav 

 Návrh 
b) výkres zastavaného územia 

 Súčasný stav 

 Návrh 

 

3) Vo výkresoch budú nakreslené: 

     a) jestvujúce odvodňovacie kanály, 

     c) jestvujúce melioračné kanály, 

     d) jestvujúce odvodňovacie rigoly, 

     e) navrhované alternatívne možnosti riešenia trás odvodňovacích rigolov a kanálov, 

     f) návrhy riešenia jestvujúcich vodných plôch, s cieľom zlepšiť súčasný stav odvodnenia   

         zastavaného územia obce. 

 

Za:2  proti:0   zdržal sa:5  nehlasoval:1 

 

 

9.   Záver 

         
Nakoľko   boli  všetky  body   programu  zasadnutia  vyčerpané,  starosta obce   poďakoval 

prítomným za účasť a  zasadnutie ukončil. 
 

 

OVEROVATELIA:             Jozef Brezo              …….......……………………….. 

 

  Róbert Halgas           ………….………………..... 
 

Zapísala:   Bc.Tímea Fábiánová 

 

 

                                                                                        Czető František  

                                                                                          starosta obce 

 
     

 

 

 

 

 



 

 
  


