
Zápisnica zo zasadnutia  obecného   zastupiteľstva 

Obce  Biel 

konaného  dňa 19. 08. 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.,   

                                               PhDr.Perhács F. 
 

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

Program: 
 

1. Otvorenie 

2. Kontrola plnenia uznesení 

3. Možnosť odvodnenia dažďovej a povrchovej vody v rámci projektu EU  

4. Chodník na cintoríne, otvorenie cesty z  Mlynskej ulice smerom na Veľké Trakany 

5. Žiadosti, sťažnosti 

6. Diskusia 

7. Prijatie uznesení 

8. Záver 

 

 

 

1.  Otvorenie – začiatok rokovania o 17.00 hod. 

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 6 a Obecné 

zastupiteľstvo je spôsobilé právoplatne sa uznášať. 

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

overovatelia p.Brezo, PhDr.Perhács, návrh uznesení Bc.Jurčák. 

Starosta prečítal program zasadnutia, navrhol doplniť 2 body: 

1. Komunálne voľby 

2. Hodnotenie starostu. 

Po doplnení program    bol jednoznačne schválený OZ. 

 

 

2. Kontrola plnenia uznesení 

Pripomienky k Uzneseniu č.34/2010: OZ v Bieli schvaľuje finančnú čiastku vo výške 2 000,- Eur 

na vypracovanie štúdia na odvodnenie daţďovej vody z obce Biel, sumu ubrať z poloţky 635006. 

 

Treba dohodnúť so ŢSR, aby v najhoršom prípade otvorili druhú stranu pri triangli, prerokovať 

ešte raz Ţelezničnú stanicu v Bieli. Poslanec PhDr.Perhács oznámil, ţe poslal fotografie do 

Nového času, kde sa zaoberajú s problémami ţelezníc. Poslanec Leczo navrhol, či by nebolo 

lepšie postaviť menšiu budovu, ak bude musieť obec investovať, len pre potreby občanov.  

 

K uzneseniu č.38/2010:  OZ v Bieli schvaľuje prenájom traktora od firmy na skúšobnú dobu, 

práca traktora činí 10,- Eur + DPH na 1 motorhodinu za prenájom a vyhodnotiť po 1 mesačnom 

prenájme. 

Zmluva je podpísaná do konca roka, doteraz je rentabilný, bude vyhodnotené na najbliţšie 

zasadnutie. 

 



 

 

 

3. Možnosť odvodnenia dažďovej a povrchovej vody v rámci projektu EU 

   Starosta oznámil, ţe na Zemplínskej televízii videl Regionálnu rozvojovú agentúru 

z Kráľovského Chlmca, ktorá informovala o moţnosti zapojenia do Programu cezhraničnej 

spolupráce ENPI Maďarsko-Slovensko-Rumunsko-Ukrajina. Ing.Pozdech vypracoval územný 

plán, dobre pozná pomery v obci, vyhrali sme aj Revitalizáciu centra obce.  Poslanec Brezo 

konštatoval, ţe máme uţ vypracované veľa projektov, len voda ešte stále neodteká z obce. Kedy 

bude jeden konečný projekt, v ktorom bude jednoznačne napísané v ktorom smere treba odvádzať 

vodu. 

 

4. Chodník na cintoríne, otvorenie cesty z  Mlynskej ulice smerom na Veľké Trakany 

Na cintoríne uţ sú poloţené obrubníky, dostali sme cenovú ponuku na poloţenie takým istým 

spôsobom, ako je pri Dome smútku. Na ulici Mlynskej od bytovky smerom na Veľké Trakany by 

sme mohli vyloţiť okraje betónovými podvalmi, teraz likvidujú koľaje na ţeleznici, mohli by sme 

dostať za výhodnú cenu. Máme aj vypracovaný projekt, ale tam sú prekáţky, ktoré je nutné 

odstrániť, bez projektu by sme mohli urobiť rýchlejšie z vlastných zdrojov. Podľa poslancov dobré 

by bolo obnoviť celú Mlynskú ulicu, je v hroznom stave.  

 

5. Komunálne voľby 

90 dní pred voľbami treba prijať uznesenie na počet poslancov vo volebnom období 2010-2014 

a tieţ úväzok starostu. Starosta navrhuje ponechať počet 9 poslancov, poslanec Leczo navrhuje 

zníţiť na 7.  

 

6. Hodnotenie starostu 

Hodnotenie je na základe Poriadku odmeňovanie štvrťročne, bude návrh na uznesenie, je na vás, 

ako sa rozhodnete. 

 

7. Žiadosti, sťažnosti 

 

8. Diskusia 

zo ţivotného prostredia monitorovali škody, u nás len 4 domy uznali, kde bola voda v dome. 

Skoro kaţdý deň sú tu z CO, dávajú otázky, máme 2 čerpadlá, keď ich preplatia, budeme musieť 

v prípade potreby poskytnúť tam, kde je horší stav. 

 

9. Prijatie uznesení 

 

Uznesenie č. 40/2010  
OZ v Bieli schvaľuje počet poslancov do Obecného zastupiteľstva na nasledujúce volebné 

obdobie t.j.2010-2014 v počte 9 poslancov. 

 

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

 

Uznesenie č. 41/2010  
OZ v Bieli schvaľuje vykonávanie funkcie zvoleného starostu na funkčné obdobie 2010-2014 

v plnom úväzku, t.j. na 100%. 

 

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

 

 

 

 



Uznesenie č. 42/2010  
OZ v Bieli poveruje starostu obce, aby  rokoval s kompetentnými subjektmi ŢSR ohľadom 

rekonštrukcie Ţelezničnej stanice v obci Biel, vyčistenie triangla na území ŢSR na odvádzanie 

daţďovej a povrchovej vody. 

 

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

 

Uznesenie č. 43/2010  
OZ v Bieli poveruje starostu obce, aby rokoval s Regionálnou rozvojovou agentúrou 

o získaní finančného príspevku v rámci Programu cezhraničnej spolupráce ohľadom odvodnenia 

daţďovej a povrchovej vody obce Biel v rámci projektu EU. 

 

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

 

Uznesenie č. 44/2010  
OZ v Bieli schvaľuje odmenu starostovi obce za II.štvrťrok 2010 na základe VZN mesačne 

sumou 25% z funkčného platu. 

 

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

 

 

Uznesenie č. 45/2010  
OZ v Bieli schašuje ubrať zo zvláštneho fondu z bodu c)-oprava autobusu 5000,- € a pridať 

do fondu rozvoja obce k bodu e) –chodník na cintoríne k sume 7000,- €. 

 

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

 

 

10.   Záver 

         
Nakoľko   boli  všetky  body   programu  zasadnutia  vyčerpané,  starosta obce   poďakoval 

prítomným za účasť a  zasadnutie ukončil. 
 

 

 

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

 

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

Zapísala:   Bc.Tímea Fábiánová 

 

 

                                                                                        Czető František  

                                                                                          starosta obce 

 
     

 

 

 

 

 

 



 

  


