
Zápisnica z mimoriadneho zasadnutia   

obecného   zastupiteľstva Obce  Biel 

konaného  dňa 14.01. 2011 

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

 

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., Šivák M., 

                                               PhDr.Perhács F.,  Kenész J., Fedorová T., Mgr.Nagyová Z. 

 

O b č a n i a: Megyesi F., Šváb P., Slivková M., Varga 0., Šikora T., Bálintová O., Brezo J., 

Kapcalová J., Perduková A. 

 

Program: 
 

1. Otvorenie 

2. Riešenie povodňovej situácie v obci 

3. Prijatie uznesení 

4. Záver 

 
 

 

 

1.  Otvorenie – začiatok rokovania o 18.00 hod. 

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

obce  Biel – Czető František (ďalej len starosta).  

Starosta konštatoval, ţe 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.Halgas, Šivák, návrh uznesení Bc.Jurčák. 

Starosta prečítal program zasadnutia,   po prečítaní program    bol jednoznačne schválený 

OZ.  

 

   2.  Riešenie povodňovej situácie v obci 

 

  Od pondelka 10.1.2011 je vyhlásený III.stupeň povodňovej aktivity –stav ohrozenia. Od 

somotorského kanálu pri novom Cintoríne voda tiekla späť na obec. Komisia ochrany ţivotného 

prostredia pri kolónii začala s vybagrovaním kanála, podľa zákona pri III.stupni neptreba 

povolenie pri záchranných prácach. Treba nájsť riešenie na prevedenie vody z Téglagödör ku 

parku. Dostali sme finančnú podporu z fondu ţivotného prostredia 7000,- €, z Maďarska cca 

1100,- €. Obvodný úrad ţivotného prostredia by mal refundovať aj náklady terajších prác pri 

III.stupni, kaţdý deň posielame mailom hlásenie. Máme pripravené všetky papiere na podporu 

vyčistenia somotorského kanálu, mali by financovať 7  pracovníkov.  

Poslanec Halgas navrhuje vyriešiť Téglagödör prečerpávaním vody do rigolu a následne do kanálu 

pri rodinných domoch Pirigyi a Kovács. Treba urobiť rigoly na ulici Mlynskej ak sa dá na oboch 

stranách cesty. Podľa poslancov treba pracovať na najohrozenejších miestach. 

Treba nájsť riešenie aj na Hlavnú cestu smerom na Čiernu nad Tisou, je to vecou ŢSR, musíme 

ich donútiť na vyriešenie problému spoločne s Mestským úradom Čierna nad Tisou. 

 

 

 



 

 

  3.  Prijatie uznesení 

 

Uznesenie č. 8/2011  
 

OZ v Bieli schvaľuje pokračovať s vybagrovaním rigola na odvodnenie daţďovej vody 

v záhradách na Mlynskej ulici, po ukončení pokračovať na ulici Sahara,  Cintorín a Tatranská 

medzi p.Némethovej a Holikovej. Ďalej vybagrovať rigol na Mlynskej ulici smerom od 

Gendráča aţ po potraviny Trója. 
 

. 

 

Za:8  proti: 0   nehlasoval:0  zdrţal sa:0 

 

  

 

4.   Záver 

Starosta obce   poďakoval prítomným za účasť a  zasadnutie ukončil. 
 

 

 

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

 

       Marián Šivák            .....………….………………....... 

 

Zapísala:   Bc.Tímea Fábiánová 

 

 

                                                                                        Czető František  

                                                                                          starosta obce 

 
     

 

 

 

 

 

 
 

 


