
Zápisnica zo zasadnutia  obecného   zastupiteľstva 

Obce  Biel 

zo dňa 07.08. 2014 

 
P r í  t o m n í:  Bc.Ladislav Jurčák, zástupca starostu obce  

 

H l a v n á   k o n t r o l ó r k a: Ing.Nagyová Marianna 

      

P r í t o m n í   p o s l a n c i:  Bc.Fábiánová T.,  PhDr.Perhács F., Ing.Krejza F., Mgr.Nagyová Z.,    

Battyányi J. 

 

O b č a n i a: Podľa prezenčnej listiny 

 

Program: 

1. Otvorenie 

2. Kontrola plnenia uznesení 

3. Rozpočtové opatrenia č.7 a 8 

4. Určenie rozsahu výkonu funkcie starostu obce na nové volebné obdobie 2014-2018 

5. Určenie počtu poslancov do orgánov samosprávy obci na nové volebné obdobie 

 2014-2018 

6. Diskusia 

7. Prijatie uznesení 

8. Záver 

 

1.  Otvorenie – začiatok rokovania o 19.00 hod. 

 

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Biel (ďalej len OZ) z dôvodu PN starostu obce otvoril 

zástupca starostu obce  Biel – Bc.Ladislav Jurčák (ďalej len ZSO).  

ZSO konštatoval, že z celkového počtu 9 poslancov je prítomných 6, Obecné zastupiteľstvo je 

spôsobilé právoplatne sa uznášať. 

ZSO poveril písaním zápisnice Bc.Tímeu Fábiánovú, poslankyňu OZ Biel, overovatelia Battyányi,  

PhDr.Perhács, návrh uznesení Mgr.Nagyová. 

 

Za: 5          proti: 1    zdržal sa:0 

  

ZSO prečítal program zasadnutia,  po prečítaní doplnený program bol jednoznačne schválený OZ.  

 

  2.  Kontrola plnenia uznesení 

 

  HK obce prečítala uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia,  všetky  uznesenia sú splnené.  

 

3. Rozpočtové opatrenia č.7 a 8 
 

Obec oslavuje 800 rokov, 16.augusta bude Deň obce, chceli by sme veľkolepú slávnosť, 

propagovať obec. Treba však zvýšiť položku na kultúrne akcie, lebo treba nechať peniaze na Deň 

dôchodcov, na Mikuláša. Na zvýšenie bude ubraté z položky na Dom smútku, kde už sú ukončené 

práce, zostane tam toľko, aby sme mohli kúpiť stoličky, z položky na opravu ciest, kde už sú tiež 

ukončené opravy a z položky na rozhlas. 

Pásztor T. mal pripomienku, že práve z najdôležitejších položiek sa uberie. 

p.Kapcalová sa pýta, či len teraz vieme, že obec má 800 rokov, bolo treba dať do rozpočtu, keď sa 

zostavil rozpočet. 



PhDr.Perhács vysvetlil, že aj vtedy sme vedeli, jedine finančná komisia podala žiadosť na zmenu, 

vtedy však stačilo 5000,- eur, teraz je to málo. 

Mgr.Nagyová dodala, že ona už vtedy povedala, že bude málo, bolo však povedané, že obec podá 

žiadosť na dotáciu a ak nevyhrá, bude zmenený rozpočet. 

 
4. Určenie rozsahu výkonu funkcie starostu obce na nové volebné obdobie 2014-2018 
 

Vyplýva to zo zákona, treba schváliť úväzok starostu. Obec má približne 1500 obyvateľov, 

potrebujeme starostu na plný úväzok. 

 

5.  Určenie počtu poslancov do orgánov samosprávy obci na nové volebné obdobie 

 2014-2018 

 

Vyplýva aj to zo zákona, môžeme mať od 7 do 9 poslancov, dlhé roky máme 9. 

 

6.  Diskusia 

 

Ing.Krejza má názor, že výdavky na deň obce sú prehnané, tie peniaze by sa mali využiť na 

užitočnejšie veci, ako sú oprava ciest, revitalizácia parku, výsadba zelene na konci záhrad pri 

železničnej stanici. 

PaedDr.Šipošová sa pýta, prečo ešte nie je zverejnený program na Deň obce. 

Mgr.Nagyová už aj na predchádzajúcom zasadnutí oznámila predbežný program na deň obce, 

teraz prečítala presný program. 

Pásztor.T sa pýta, kto hradí výdavky na koncerty. 

ZSO odpovedal, že majiteľ rybníka bude hradiť zo vstupného výdavky na sobotňajší koncert, 

ozvučenie, pódium, Karthago hradí obec, keď zostanú peniaze, bude rozdelené medzi obcou 

a rybníkom.  

Varga O. sa sťažuje na vodu pred domom Pirigyiovcov, na prášenie výklopníka, nikto nepôjde sa 

pozrieť na jeho dom, ako je zaprášené.  

Reho R. sa tiež sťažuje a pozýva poslancov, aby sa pozreli aj na jeho dom a napriek tomu pán 

zástupca povedal na prehliadke výklopníka, že je všetko v poriadku. 

p.Battyányi – práve tí, ktorí sa najviac sťažujú, neprišli na prehliadku výklopníka. 

Mgr.Nagyová má názor, že firma má všetky povolenia v poriadku, prevádzku nemôžeme zastaviť, 

snažili sme sa čo najviac financií získať od firmy. 

Varga o. sa pýta, kde sú tie peniaze, ktoré sme dostali od firmy. 

ZSO odpovedal, že 21 000, €  sme dostali ako 5% spoluúčasť na revitalizáciu centra obce, za 

17 000,-€ postavili detské ihrisko, postavili tribúnu na futbalové ihrisko , ostatné dostali FK, MŠ, 

ZŠ.    

Združenie Sennyeiovcov – Pásztor J. žiada obec o finančnú dotáciu 550-€, aby mohli dokončiť 

projekt v parku, ešte nepýtali od obce. 

ZSO – treba nájsť na to prostriedky v rozpočte, na najbližšie zasadnutie bude pripravené 

uznesenie. 

Megyesi F. sa pýta, kto má na starosti kanál od tenisového ihriska, lebo už je zarastené, pred pár 

rokmi bolo vyčistené.  

ZSO odpovedal, že z pracovníkov MOS to majú na starosti, po Dni obce začnú na tom pracovať. 

Ingr. Krejza na sťažnosť občanov na vodu po chodníkoch, už niekoľko rokov chce presadiť 

protipovodňové opatrenie, zapracovať do územného plánu, lebo to považuje za veľmi dôležité. 

Balog.G. sa pýta na nočný kľud v obci, pred ŠJ každý večer mladí ľudia robia neporiadok, sú 

hluční. 

ZSO oznámi to predsedovi komisie verejného poriadku, aby to prešetril. 

 

 

  



9. Prijatie uznesení 

 

Návrh na Uznesenie č. 38/2014  
 

OZ v Bieli schvaľuje rozpočtové opatrenie č.7 a č.8 podľa predloženého návrhu. 

 

Za:4  proti: 2   zdržal sa:0 

 

Návrh na Uznesenie č. 39/2014  
 

OZ v Bieli v súlade s § 11 ods.4 písm.i ) zák. č.369/1990 zb.o obecnom zriadení v z.n.p. schvaľuje 

výkon funkcie starostu v novom volebnom období r. 2014-2018 v rozsahu 1 t.z. v plnom rozsahu. 

 

Za:6 proti: 0   zdržal sa:0 

 

Návrh na Uznesenie č. 40/2014  
 

OZ v Bieli podľa § 9 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení 

neskorších predpisov schvaľuje na nové volebné obdobie 2014-2018, že Obecné zastupiteľstvo 

bude mať 9 poslancov. 

 

Za:5  proti: 0   zdržal sa:1 

 

Návrh na Uznesenie č. 41/2014  
 

OZ v Bieli schvaľuje vecný dar v hodnote 50,- € pre poslankyňu OZ v Bieli, Mgr.Zuzanu 

Nagyovú z príležitosti dožitia životného jubilea 50 rokov. 

 

Za:5 proti: 0   zdržal sa:1 

 

 

 

 

10.   Záver 

         

Nakoľko   boli  všetky  body   programu  zasadnutia  vyčerpané,  ZSO   poďakoval prítomným za 

účasť a  zasadnutie ukončil. 

 
 

OVEROVATELIA:      Battyányi Jozef             …..........……………………….. 

  

PhDr.Perhács František ………….................................... 

 

 
 

Zapísala:   Bc.Tímea Fábiánová 

 

 

 

 

                                                                                        Bc.Ladislav Jurčák  

                                                                                     Zástupca starostu obce 

 



     

 

 

 

 

 

 
 

 


