
Zápisnica zo zasadnutia  obecného   zastupiteľstva 

Obce  Biel 

konaného  dňa 10. 08. 2011 

 
P r í  t o m n í:   

 

H l a v n á   k o n t r o l ó r k a: PaedDr.Šipošová Eleonóra 

      

P r í t o m n í   p o s l a n c i: Bc.Jurčák L., Bc.Fábiánová T.,   Halgas R.,                                        

 

PhDr.Perhács F.,  Kenész J., Fedorová T., 

 

O b č a n i a: Szuperáková M., Brezo J., Spišáková K., Nagy T., Nagyová E., Slivková M., Pásztor 

J., Biačková V., Bálintová O., Iski D., Ujhelsky T., Pitóczky P., Varga O., Sikora T. 

 

Program: 

1. Otvorenie 

2. Kontrola plnenia uznesení –HK obce 

3. Plat starostu obce 

4. Autobus 

5. Hlavný kontrolór obce 

6. Biometánová stanica – moţnosť výstavby v obci 

7. Návrh plánu kontrolnej činnosti  

8. Diskusia 

9. Ţiadosti, sťaţnosti 

10. Prijatie uznesení 

11. Záver 

 
 

 

 

1.  Otvorenie – začiatok rokovania o 17.00 hod. 

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Biel (ďalej len OZ) otvorila zástupkyňa starostu 

obce  Biel – Bc.Fábiánová Tímea (ďalej len zástupkyňa), nakoľko starosta je na PNS.  

Zástupkyňa konštatovala, ţe z celkového počtu 9 poslancov je prítomných 6,   a Obecné 

zastupiteľstvo je spôsobilé právoplatne sa uznášať. 

Zástupkyňa poverila písaním zápisnice Tímeu Fedorovú, poslankyňu OZ Biel, 

overovatelia p.Halgas, Kenész, návrh uznesení Bc.Jurčák. 

Zástupkyňa doplnila program zasadnutia o 1 bod,   po prečítaní doplnený program    bol 

jednoznačne schválený OZ.  

 

 2.  Kontrola plnenia uznesení-HK obce 

 

  HK obce prečítala uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia, uznesenia sú okrem uznesení č.39 

a č.40 splnené. Ţiada v budúcnosti presnejší program zasadnutia. 

 

 

3.  Plat starostu  obce 
 

Zástupkyňa oznámila, ţe zo zákona je plat starostov o 10% zníţený, treba prijať uznesenie. Počas 

PNS starostu patrí zástupkyni plat, ktorý tieţ treba odsúhlasiť a prijať uznesenie.  



4. Autobus 
Na viacerých zasadnutiach sa rokovalo o autobusu obce, je vyradený z prevádzky, naposledy sme 

chceli odviesť do Spojenej školy, aby tam rozobrali. Pán Saláta by odkúpil. Podľa poslancov 

a občanov treba vyhlásiť verejnú súťaţ. 

 

 5.  Hlavný kontrolór obce 

 

Zástupkyňa podala správu o Oznámení z prokuratúry o zníţenom úväzku HK. Prokuratúra vytkla, 

ţe úväzok bol zníţený na menej hodín ako bolo schválené v r.2007 pri voľbách na funkciu HK. 

Úväzok bol zvýšený z dôvodu mimoriadnych úloh, ktoré toho času uţ nie sú, preto povaţovalo 

zastupiteľstvo za potrebné zníţiť úväzok na pôvodný, t.j. 10 h. Treba zrušiť uznesenie č.27/2011 

a prijať nové uznesenie. HK prečítala časť z odpovede prokuratúry, vykonáva svoju prácu poctivo 

podľa zákona, čo  potvrdila aj zástupkyňa. 

 

6. Biometánová stanica – možnosť výstavby v obci 

 

 

Vyhľadal starostu a poslancov p.Petrik a ponúkal moţnosť výstavby biometánovej stanice 

v katastri obci Biel. Jedná sa o nemeckú firmu, v Európe fungujú 3  takéto stanice na výrobu 

bioplynu z kukuričnej siláţe. Trvalo by zamestnali 5-6 občanov, sezónne pribliţne 20 občanov 

z obce. Ďalšou výhodou by bola daň, ktorú by platili pre obec, jedinou nevýhodou by bola raz 

denne na pol hodinu zápach z kukuričnej siláţe.  Teraz by sme len rozhodli o tom, či začať vôbec 

jednania s firmou, v prípade konkrétnej ponuky by sme zvolali verejné zhromaţdenie.  

 

 

7. Návrh plánu kontrolnej činnosti  

 

Plán je rozdaný poslancom, je zostavený podľa zákona, ak nemá nikto pripomienky, treba 

schváliť. 

 

8. Diskusia 

p.Varga sa pýta, kedy bude urobený chodník na ul. Hlavnej. Zástupkyňa podala správu, ţe od 

pribliţne od 15.septembra sa začína projekt Revitalizácia centra, v rámci ktorého bude vyriešený 

chodník aj odvodnenie v centre obce, od kultúrneho domu k obchodu Dobos, od p.Vargu po 

p.Nádasiovi, od p. Helmeciovej späť k Obecnému úradu. P. Ujhelsky sa pýta, keď bude urobený 

chodník, čo bude na tej ulici s kanalizáciou. Na kanalizáciu sme zatiaľ nedostali peniaze, začali 

sme rokovania s VVS o odovzdaní, oni by dokončili v priebehu roka, treba však prejsť 

dokumentáciu.  

p.Varga podal správu o výklopníku, Čierna n.T. nechcú vydať stavebné povolenie na II.etapu, 

budú meškať, treba sa poinformovať. 

Poslanec PhDr.Perhács sa vzdáva odmeny na celé volebné obdobie, ostatní poslanci sa vzdávajú 

odmeny za mesiace august a september. 

Tréner futbalového klubu, Nagy T. ţiada zastupiteľstvo, aby aj naďalej podporili OFK, 

potrebovali by dostávať mesačne finančné prostriedky od obce, nie štvrťročne. 

 

9. Žiadosti, sťažnosti  

p.Oláhová Otília z nájomného bytu na ul.Mlynskej podala sťaţnosť pre HK, ţe nájomníci Sivák  

a Balogh ju obťaţujú z dôvodu parkovania pred bytovkou. Parkovisko je za bytovkou, miesta však 

nie sú na meno, pred vchodmi do bytovky by vôbec nemali parkovať autá. Je potrebné, aby to 

riešila obec, nie  HK.  

Ďalšia sťaţnosť je od občanov z okolia pohostinstva p.Nagyovej, organizujú sa tam oslavy pre 

mládeţ, ktoré sú veľmi hlučné, bez dozoru. Upozornili uţ p.Nagyovú, treba to tieţ riešiť. 

Sťaţnosť p.Iskiho na p.Kardoša  uţ rieši polícia a stavebný úrad. 



 

 

 

10. Prijatie uznesení 
 

Uznesenie č. 44/2011  
OZ v Bieli schvaľuje zmenu platu starostu obce od 01.06.2011 v zmysle zákona NR SR č. 

154/2011 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest 

podľa § 3, ktorý je súčinom priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve za 

predchádzajúci kalendárny rok a násobku 1,98 podľa § 4 ods. l zákona,  t.j. 744,50 x 1,98 =  

1 475, - € 

 

Za:6  proti: 0  nehlasoval:0  zdrţal sa:0 

 

Uznesenie č. 45/2011  
OZ zrušuje uznesenie č. 27/2011. 

 

Za:6   proti: 0  nehlasoval:0  zdrţal sa:0 

 

 

Uznesenie č. 46/2011  
OZ v Bieli schvaľuje zníţiť úväzok HK obce z 18 h na pôvodný úväzok, t.j. 10 h mesačne od 

1.9.2011. 

  Za:6  proti: 0  nehlasoval:0  zdrţal sa:0 

 

Uznesenie č. 47/2011  
OZ v Bieli schvaľuje plat zástupcu starostu obce počas zastupovania starostu, ktorý je na PNS za 

mesiac júl 2011 vo výške 351,19 €. 

Za:5  proti: 0  nehlasoval:0  zdrţal sa:1 

 

Uznesenie č. 48/2011  
OZ v Bieli poveruje starostu obce a zástupcu starostu obce na jednanie o moţnosti výstavby 

Biometánovej stanice na katastrálnom území obce Biel. 

Za:6  proti: 0  nehlasoval:0  zdrţal sa:0 

 

Uznesenie č. 49/2011  
OZ v Bieli schvaľuje  pouţitie vlastného motorového vozidla zástupcu starostu na sluţobné cesty 

počas zastupovania starostu. 

 

Za:5   proti: 0  nehlasoval:0  zdrţal sa:1 

 

Uznesenie č. 50/2011  
Poslanci OZ v Bieli sa vzdávajú odmeny za mesiace august a september 2011. 

Za:6  proti: 0  nehlasoval:0  zdrţal sa:0 

 

Uznesenie č. 51/2011  
OZ v Bieli  schvaľuje návrh plánu kontrolnej činnosti HK obce Biel na II.polrok 2011. 

Za:6   proti: 0  nehlasoval:0  zdrţal sa:0 

 

Uznesenie č. 52/2011  
OZ v Bieli  schvaľuje odpredaj autobusu formou verejnej súťaţe. 

   

Za:6  proti: 0  nehlasoval:0  zdrţal sa:0 



 

 

10.   Záver 

         

Nakoľko   boli  všetky  body   programu  zasadnutia  vyčerpané,  zástupkyňa starostu obce   

poďakovala prítomným za účasť a  zasadnutie ukončil. 

 
 

OVEROVATELIA:             Halgas Róbert              …..........……………………….. 

 

       Kenész Jozef              .....………….…………….......... 

 

Zapísala:   Tímea Fedorová 

 

 

 

                                                                                        Czető František  

                                                                                          starosta obce 

 
     

 

 

 

 

 

 
 

 


