
 

Z  Á  P  I S N  I  C  A 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva ( OZ ) Biel 

    konaného dňa 27.02.2014      

 

PRÍTOMNÍ: 

 Zástupca starostu obce :  Bc. Ladislav Jurčák ( ďalej ZSO ) 

Poslanci OZ : Halgas R, Mgr. Nagyová Z., PhDr. Perhács F., Battányi J., Kenész J., 

Fedorová T., Ing. Krejza F. 

Hlavný kontrolór : Ing. Marianna Nagyová 

Občania :  podľa prezenčnej listiny, ktorá tvorí prílohu zápisnice 

Zasadnutie OZ bolo zvolené s nasledovným programom : 

PROGRAM: 

  1. Otvorenie. 

  2. Kontrola plnenia uznesení . 

  3. Oznámenie o vymenovaní nového zástupcu starostu obce. 

  4. Plán hlavného kontrolóra na 1. polrok 2014. 

  5. Predaj pozemkov na základe uznesení zo dňa 27.01.2014. 

  6. Použitie vlastného motorového vozidla na služobné účely počas zastupovania starostu obce. 

  7. Koordinátor na riadenie uchádzačov na vykonávanie aktivačnej činnosti. 

  8. Bezpečnostný projekt obce Biel – Vnútorný predpis č.1/2014. 

  9. Diskusia. 

10. Prijatie uznesení. 

11. Záver 

 

Zápisnica z jednotlivých bodov rokovania : 

1. Otvorenie. – rokovanie zahájené o 18:00 hod. v zasadačke kultúrneho domu. 

Zasadnutie OZ otvoril Bc. Jurčák L. Konštatoval, že je na zasadnutí prítomných 8 poslancov a tak je OZ 

uznášania schopné. Písaním zápisnice poveril p.p. Nagyovú, za členov návrhovej komisie boli navrhnutí p.p. 

Fedorová T. a Kenész J. a za overovateľov zápisnice páni poslanci Battyányi J. a Halgas R. 

Hlasovanie : 

Za :8    Zdržal sa :0   Nehlasoval :0    Proti :0 

 

ZSO na úvod rokovania požiadal o zmenu programu rokovania. Navrhol doplniť Program o 3 body : 

  8. Zrušenie uznesenia č. 48/2013. 

  9. Vytvorenie 4 pracovných miest na základe Zmluvy o poskytovaní NFP na Revitalizáciu centra obce Biel. 

10. Úprava rozpočtu obce Biel na rok 2014. 

Pôvodné body programu č. 8 až 11 by sa prečíslovali na body 11 až 14. 

Hlasovanie : 

Za :8    Zdržal sa :0   Nehlasoval :0    Proti :0 

Poslanci program aj s navrhnutými zmenami jednohlasne odsúhlasili. 

2. Kontrola plnenia uznesení. 

Kontrolu plnenia uznesení predložila HK obce, Ing. Marianna Nagyová. Prečítala znenie uznesenia č. 6/2014, 

ktoré bolo predmetom rokovania posledného zasadnutia OZ a konštatovala, že obsah uznesenia bol naplnený. 

 



 

3. Oznámenie o vymenovaní nového zástupcu starostu obce. 

P.p. Jurčák oboznámil prítomných s udalosťami predchádzajúcich dní. Dňa 18.02.2014 bývalá ZSO Bc. T. 

Fábiánová požiadala o uvoľnenie z funkcie ZSO zo zdravotných a súkromných dôvodov. Od toho istého dňa bol 

starostom obce do funkcie zástupcu starostu obce vymenovaný Bc. Ladislav Jurčák. Požiadal prítomných o 50 dní 

na to, aby sa so svojimi povinnosťami mohol oboznámiť a aby mu tak občania ako aj poslanci na ten čas prejavili 

dôveru. Sľúbil všetkým prítomným, že sa pousiluje zo všetkých síl, aby jeho pôsobenie v novej funkcii bolo 

prínosom pre celú obec. 

P.p. Krejza bol prekvapený spôsobom vymenovania ZSO. Zdieľa názor, že by poslanci mali vidieť aj list, ktorým 

sa bývalá ZSO vzdala svojej funkcie a aj list, ktorým bol nový poslanec do funkcie vymenovaný. V materiáloch na 

rokovanie OZ totiž bolo na viacerých miestach uvedené, že ZSO bola z funkcie odvolaná. 

ZSO sa ospravedlnil za nesprávnu štylizáciu a zdôraznil ešte raz, že bývalá ZSO sa svojej funkcie dobrovoľne 

vzdala a nebola odvolaná. 

 

4. Plán hlavného kontrolóra na 1. polrok 2014. 

 

Plán kontrolnej činnosti predložila prítomným hlavná kontrolórka obce, Ing. Nagyová M. v nasledovnom znení: 

1. Kontrola plnenia rozpočtu za 1.štvrťrok 2014. 

2. Vypracovanie odborného stanoviska k záverečnému účtu . 

3. Kontrola pokladničných dokladov za 1.polrok. 

4. Kontrola mzdovej agendy. 

5. Vypracovanie správy o kontrolnej činnosti za rok 2013. 

P.p. Krejza F. poprosil HK o doplnenie plánu kontroly. Žiada vykonať kontrolu dokumentácie týkajúce sa výrubu 

stromov od októbra 2013do konca februára 2014 a predložiť o tom písomnú správu . Nakoľko je predsedom 

komisie ochrany životného prostredia a v miestnom parku , ale aj v iných lokalitách obce zbadal nové značky na 

stromoch signalizujúce ich výrub, chcel by mať prehľad o doterajšej činnosti tejto komisie. 

P.p. Kenész oboznámil prítomných, že nové značky na stromoch sa objavili z dôvodu, že v posledných dňoch 

prišli povolenia na výrub nebezpečných stromov. Je prekvapený žiadosťou p.p. Krejzu nakoľko sa oni medzi sebou 

dohodli a sám p.p. Krejza navrhol p.p. Kenészovi, aby začatú prácu spojenú s výrubom stromov dokončil on a po 

tejto fáze celú činnosť komisie prevezme on sám. Činnosť komisie ochrany životného prostredia doteraz dočasne 

riadil p.p. Kenész po p.p. Sivákovi, ktorému bol mandát poslanca v minulom roku odobratý. Podľa slov p.p. 

Kenésza príslušná komisia nemá na starosti len výrub označených stromov, ale aj krádeže a výrub nepovolených 

stromov, znečisťovanie životného prostredia, poriadok v obci a pod. a komisia a ani p.p. Krejza od novembra 

minulého roku s tým nič neurobili.  

 

5. Predaj pozemkov na základe uznesení zo dňa 27.01.2014. 

 

ZSO oboznámil prítomných, že na januárovom zasadnutí OZ odsúhlasilo zámer odpredať pozemok z dôvodu 

hodného osobitného zreteľa pani Magdaléne Kántorovej, rodenej Holovňákovej. Menovaná už dlhé roky 

obhospodaruje predmetné pozemky a v minulosti ich už aj odkúpila od obecného úradu Biel. Kúpu príslušne aj 

zdokumentovala .S ohľadom na tieto skutočnosti ZSO predkladá na schválenie poslancom OZ uznesenie, ktoré sa 

týka odpredaja daných pozemkov.  

 

6. Použitie vlastného motorového vozidla na služobné účely počas zastupovania starostu obce. 

 



 

ZSO požiadal prítomných poslancov, aby mu na dnešnom zasadnutí OZ uznesením schválilo používanie vlastného 

motorového vozidla na služobné účely. Hlavná kontrolórka obce uviedla, že ZSO nepotrebuje na používanie 

vlastného motorového vozidla na služobné účely uznesenie OZ. 

 

7. Koordinátor na riadenie uchádzačov na vykonávanie aktivačnej činnosti. 

 

Podľa slov ZSO je v súčasnosti v obci 34 nezamestnaných na aktivačnej činnosti , na 24 zamestnancov je možné 

prijať 1 koordinátora, ktorého usmerňuje ZSO. Za koordinátora bola vymenovaná Ing. Dorová Bernadett. 

V prípade ak si nebude plniť povinnosti bude odvolaná.Podľa ZSO budú robotníci podrobovaní skúškam na 

prítomnosť alkoholu v dychu ráno, na obed aj večer. 

Pán p. Perhács pripomenul, že v súčasnosti nie je povolená žiadna tolerancia na potvrdenie užitia alkoholu a pýta 

sa čo bude s tými čo nafúkajú. 

Pán p. Kenész sa informuje, komu bude koordinátor rozkazovať, či všetkým zamestnancom, ktorých je 75 alebo 

len tým ktorí sú na aktivačnej činnosti. 

Odpovedá ZSO, že koordinátor bude mať na starosti 34 zamestnancova na aktivačnej činnosti. Ešte sa nevie kedy 

nastúpia do zamestnania. 

  

8. Zrušenie uznesenia č. 48/2013. 

ZSO informuje prítomných : na základe Zmluvy o poskytovaní NFP na Revitalizáciu centra obce Biel naša obec 

musí prijať do trvalého pracovného pomeru 4 zamestnancov na dobu 4 rokov . Ich pracovnou náplňou bude 

starostlivosť a údržba verejných priestranstiev. Zamestnanci podľa zmluvy musia byť z miestnej rómskej komunity. 

Body č.8,9 a 10 dnešného rokovania sa dotýkajú tejto problematiky . V prvom rade sa musí zrušiť uznesenie 

z decembrového zasadnutia OZ, v ktorom sa poslanci uzniesli prijať 4 zamestnancov na čiastočný úväzok, čo je 

v rozpore so zmluvou. S prijatím zamestnancov súvisí aj nutnosť úpravy rozpočtu. 

9. Vytvorenie 4 prac. miest na základe Zmluvy o poskytovaní NFP na Revitalizáciu centra obce Biel. 

ZSO informoval prítomných, že poslanci OZ na pracovnej porade sa dohodli, že obec prijme do trvalého 

pracovného nasledovných obyvateľov MRK :Balogh Zsolt, Ficu Jozef, Magyarová Valéria st. a Setétová Anna ml. 

Do zamestnania nastúpia od pondelka 3.3.2014. Žiada prítomných poslancov, aby túto dohodu potvrdili 

hlasovaním pri prijímaní uznesení. 

Pán Krejza pripomenul, že poslanci majú odsúhlasiť len počet zamestnancova a nie ich mená. V prípade 

odsúhlasených mien by sa v budúcnosti mohli vyskytnúť problémy napr. pri rozviazaní pracovného pomeru 

niektorým z nich. Upozorňuje ZSO, že pred odsúhlasením vytvorenia pracovných miest by mali byť zrejmé aj 

ďalšie skutočnosti ako napr. kde budú zaradení v organizačnej štruktúre, či sú zabezpečené vhodné pracovné 

podmienky a bezpečnostné opatreniach zo strany zamestnávateľa. 

ZSO reaguje tým, že všetky náležitosti takého charakteru musí zabezpečiť obec podľa zákonníka práce. 

Pán Halgaš hovorí, že podľa jeho informácií v obci nie sú Rómovia. Ak je výhodné, tak je niekto róm a ak nie, a ak 

nie, tak je maďar. 

Na to ZSO odpovedá tým, že zamestnanci musia byť rómskej národnosti, pretože budú chodiť kontroly.  

Pán Krejza sa pýta čo je miestna rómska komunita a dodáva, že nemôžeme diskriminovať na základe farby pleti. 

Pán Kenész pripomenul, že boli zvolané už dve schôdzky ohľadom zamestnancov. 

Pán Krejza dodáva, že ak mu niekto zavolá o 15.30, že o 17.00 je schôdzka, je možné, že sa nevie dostaviť. 

Diskusiu končí pán Kenész tým, že ak zamestnanci nebudú dodržovať dohodnuté podmienky, zruší sa pracovná 

zmluva a budú prijatí ďalší zamestnanci. 

10. Úprava rozpočtu obce Biel na rok 2014. 

ZSO predloží návrh uznesenia upravujúce zmenu rozpočtu. 

11. Bezpečnostný projekt obce Biel – Vnútorný predpis č.1/2014. 



 

ZSO pripomenul, že v súlade s novým zákonom obec musí prijať vnútorný predpis  - bezpečnostný projekt na 

zabezpečenie ochrany osobných údajov a žiada poslancov, aby na dnešnom zasadnutí ho odsúhlasili.  

O slovo sa prihlásila p.p. Nagyová. Spýtala sa ZSO, či predložený materiál na schválenie , ktorý bol rozoslaný 

všetkým poslancom, má byť vnútorným predpisom alebo VZN. Ak totiž ide o VZN, ktorý poslanci musia 

odsúhlasiť, tento návrh nebol podľa jej informácií zverejnený a tak nie sú splnené zákonné požiadavky na 

odsúhlasenie. Ak ide o vnútorný predpis zamestnávateľa, ten nepodlieha schváleniu OZ. Vydáva ho starosta obce 

a zastupiteľstvo len informuje o jeho obsahu. P. poslankyňa v ďalšom vyjadrila svoj názor o tomto materiáli : je 

zbytočne komplikovaný ( obsahuje časti, ktoré sú pre obec Biel neaktuálne ), neúplný ( ochrana počítačov 

napojených na internet, ochrana počítačov nenapojených na internet, kódovanie bezpečnostného systému – kód 

nezmenený už niekoľko rokov, všetci zamestnanci používajú ten istý kód) a podľa nej by sa nemali uvádzať mená 

zodpovedných pracovníkov ale skôr ich pracovné zaradenia ( v prípade dlhodobej PNS pracovníčka OcÚ nebude 

prítomná v zamestnaní, jej pracovné povinnosti bude vykonávať niekto iný ale podľa tohto návrhu  ona bude 

zodpovedná za ochranu osobných údajov aj v čase svojej neprítomnosti ). 

Pán Krejza súhlasí sa pani Nagyovou. Dodáva, že vnútorný predpis nemá odsúhlasovať OZ, ale vydáva ho 

starosta obce. V prvom rade ale treba zistiť, koľko má obec počítačov. Ani podľa neho tento návrh nie je 

kompletný a v prípade potreby rád pomôže s jeho vypracovaním. ZSO ho uistil, že ho vezme za slovo a požiada 

ho o pomoc pri vypracovaní tohto predpisu. 

12. Diskusia. 

Pán Krejza prekladá informácie ohľadom inventarizácie pôdy. Ústav geografie a kartografie poslal údaje, ktoré 

sú v počítači. Sú tam všetci vlastníci pôdy .Žiada vykonať inventarizáciu pozemkov a uzavretých zmlúv 

a prenájme. V najbližšej budúcnosti sa chce sa venovať revitalizácii parku, už má jasno v postupe ( štúdie, 

dendrologický prieskum, potreba financií ) a dodáva, že ak má niekto námietky, nech ich oznámi teraz. 

Pani Kapcalová sa zapojila do diskusie pripomienkou, že jeden projekt štát nemôže financovať dvakrát. Obec 

dostala 15 miliónov na revitalizáciu centra, tak prečo sme prekvapení ich žiadosťou zamestnať 4 ľudí na 

zabezpečenie udržateľnosti projektu. K vyjadreniu p.p. Krejzu ohľadom diskusie o bezpečnostnom projekte 

dodala, že ak nevieme koľko máme počítačov a pôdy, ťažko sa dá vykonať inventarizácia. 

HK sa vyjadrila, že ona sa informovala o stave inventarizácíe a bolo jej oznámené, že sa začala, ale nie je 

dokončená. 

Ďalej sa pani Kapcalová pýta ako sa môže uzavrieť rok ak nevieme, akým majetkom disponujeme. Hovorí, že je 

tu veľa vecí, ktoré treba dať do poriadku. Minulého roku sa riešil problém s neplatičmi, ale ak nie je uzavretá 

zmluva medzi zmluvnými stranami, ťažko sa obec dostane ku svojim financiám. Nie je jedno, či sa dlhy budú 

splácať 5 rokov alebo 20 rokov. 

Pán Pásztor žiada jednoznačnú odpoveď na otázku, či bola alebo nebola dokončená inventarizácia. V minulosti 

sa totiž zúčastnil zasadnutia, kde IK vyhlásila, že inventarizácia bola dokončená.  

Pán Kenész je členom IK a reaguje slovami, že na inventarizáciu dostali tlačivá, podľa ktorých sa inventarizácia 

vykonať nedala, takže nebola dokončená. 

ZSO podľa vyjadrenia nevidel zápisnicu. 

Pán Krejza vysvetlil prítomným, že pozemky nikdy neboli inventarizované. V roku 2007 chcel s tým začať, ale 

bolo mu povedané, že netreba. 

Pán Varga žiada HK o preverenie predaja pozemkov. Je presvedčený, že v tomto prípade sa jedná o trestný čin. 

HK by sa mala zamerať aj na kontrolu využívania osobného automobilu na služobné účely. Podľa jeho názoru 

dochádza aj v tomto prípade k zneužívaniu služobných ciest. Pozná prípad, keď niekto išiel do Michaloviec cez 

Trebišova.  

Pán Balogh sa informuje o tom, či sa OZ zaoberá sťažnosťami občanov, pretože niekoľko ich podal a nedostal 

žiadnu odpoveď. 

ZSO videl sťažnosť z februára , a dodáva, že bude pánu Baloghovi zodpovedaná  

Pán Balogh opakuje, že nedostal žiadnu odpoveď na sťažnosti, ktorých už podal niekoľko v priebehu posledného 

obdobia.  



 

ZSO ho ubezpečil, že dostane odpoveď na svoju sťažnosť. Vo funkcii je len pár dní a za ten čas ešte nevedel 

spraviť zázraky. Po tomto diskusnom príspevku sa už nikto do diskusie neprihlásil a tak ZSO ukončil tento bod 

rokovania. 

13. Prijatie uznesení. 

Návrh uznesenia č.7/2014      

Obecné zastupiteľstvo v Bieli schvaľuje plán hlavného kontrolóra obce na 1. polrok 2014. 

Za :8    Zdržal sa :0   Nehlasoval :0    Proti :0 

Návrh uznesenia č.8/2014      

Obecné zastupiteľstvo v Bieli berie na vedomie, že Bc. Tímea Fábiánová sa dňom 18.02.2014 dobrovoľne vzdala 

funkcie zástupkyne starostu obce zo zdravotných a súkromných dôvodov. 

Za :8    Zdržal sa :0   Nehlasoval :0    Proti :0 

Návrh uznesenia č.9/2014      

Obecné zastupiteľstvo v Bieli ruší podpisový vzor Bc. Tímei Fábiánovej dňom 18.02.2014. 

Za :8    Zdržal sa :0   Nehlasoval :0    Proti :0  
        

Návrh uznesenia č.10/2014      

Obecné zastupiteľstvo v Bieli berie na vedomie vymenovanie Bc. Ladislava Jurčáka do funkcie zástupcu starostu 

obce dňom 19.02.2014. 

Za :8    Zdržal sa :0   Nehlasoval :0    Proti :0 

Návrh uznesenia č.11/2014      

Obecné zastupiteľstvo v Bieli schvaľuje podpisový vzor zástupcovi starostu obce Bc. Ladislavovi Jurčákovi. 

Za :8    Zdržal sa :0   Nehlasoval :0    Proti :0 

Návrh uznesenia č.12/2014  

Obecné zastupiteľstvo v Bieli na základe uznesenia č.6/2014 schvaľuje odpredaj pozemku : 

-parcela registra C-KN č.893, záhrada, vo výmere 802 m
2
, 

-parcela registra C-KN č.892/1, zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 353 m
2
, 

-parcela registra C-KN č.892/2, zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 104 m
2
, 

-parcela registra C-KN č.892/3, zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 18 m
2
, 

 

ktoré sa nachádzajú na liste vlastníctva č.529 v katastrálnom území Biel z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

podľa §9a ods.8 písm. e) zákona č.138/1991 o majetku obcí v znení neskorších predpisov Magdaléne Kántorovej, 

rodenej Holovňákovej, trvale bytom Biel Hlavná č.63/128 celkovo za sumu 127,70,-€. Cena je stanovená na 0,10,-€ 

za 1 m
2
. 

Dôvodová správa : 

Menovaná už dlhé roky obhospodaruje hore uvedené pozemky, ktoré v minulosti odkúpila od obecného úradu Biel. 

Administratívnou chybou však doteraz neboli prepísané na jej meno. 

Za :8    Zdržal sa :0   Nehlasoval :0    Proti :0 



 

Návrh uznesenia č.13/2014      

Obecné zastupiteľstvo v Bieli ruší Návrh uznesenia č.48/2013.  

Dôvodová správa : 

Uznesením č. 48/2013 OZ schválilo prijať na čiastočný úväzok 4 ( štyroch ) pracovníkov z MRK na základe 

Zmluvy o poskytovaní NFP na Revitalizáciu centra obce Biel. Zmluva však jednoznačne hovorí o prijatí 

zamestnancov na plný pracovný úväzok, preto je nutné hore uvedené uznesenie OZ zrušiť. 

Za :6    Zdržal sa :2 ( Krejza, Halgas)  Nehlasoval :0    Proti :0 

Návrh uznesenia č.14/2014      

Obecné zastupiteľstvo v Bieli schvaľuje vytvoriť 4 ( štyri ) pracovné miesta a zároveň prijať na plný pracovný 

úväzok 4 ( štyroch ) pracovníkov z MRK na základe Zmluvy o poskytovaní NFP na Revitalizáciu centra obce Biel. 

Za :6    Zdržal sa :2 ( Krejza, Halgas)  Nehlasoval :0    Proti :0 

Návrh uznesenia č.15/2014      

Obecné zastupiteľstvo v Bieli schvaľuje prijať jedného koordinátora pre aktivačnú činnosť formou menších 

obecných služieb. 

Za :6    Zdržal sa :1 ( Kenész )  Nehlasoval :0   Proti :1 ( Fedorová ) 

Návrh uznesenia č.16/2014      

Obecné zastupiteľstvo v Bieli schvaľuje úpravu rozpočtu obce Biel na rok 2014 nasledovne : 

P.č. Zdroj Oddiel Položka Názov Pôvodný Úprava Po úprave 

1. 41 0540 611 Tarifný plat 0 14080 14080 

2. 41 0540 621 Zdravotné poistenie 0 1410 1410 

3. 41 0540 625001 Nemocenské poistenie 0 200 200 

4. 41 0540 625002 Dôchodkové poistenie 0 1980 1980 

5. 41 0540 625003 Invalidné poistenie 0 430 430 

6. 41 0540 625004 Fond  zamestnanosti 0 145 145 

7. 41 0540 625005 Úrazové poistenie 0 115 115 

8. 41 0540 625007 Rezervný fond solidarity 0 670 670 

CELKOVÉ VÝDAVKY 0 19030 19030 

Finančné prostriedky vo výške 19030,-€ vyčleníme z rezervného fondu. 

Za :6    Zdržal sa :2 ( Kenész, Halgas)  Nehlasoval :0    Proti :0 

Návrh uznesenia č.17/2014      

Obecné zastupiteľstvo v Bieli žiada starostu obce Biel vykonať inventarizáciu pozemkov vo vlastníctve obce Biel 

a zmlúv uzavretých na prenájom pozemkov do 30.03.2014. 

Za :8    Zdržal sa :0   Nehlasoval :0    Proti :0 



 

 

Návrh uznesenia č.18/2014      

Obecné zastupiteľstvo v Bieli ukladá hlavnému kontrolórovi obce vykonať kontrolu dokumentácie týkajúce sa 

výrubu stromov od októbra 2013do konca februára 2014 a predložiť o tom písomnú správu do 15.03.2014. 

Za :7    Zdržal sa :1 ( Perhács )   Nehlasoval :0    Proti :0 

 

 

 

 

V Bieli, 27.02.2014, Zapísala :Zuzana Nagyová 

 

Overovatelia : Halgas Robert  ............................................... 

Battyányi Jozef    ............................................... 

 

 

         ........................................................... 
         Bc. Jurčák Ladislav, zástupca starostu obce 

 


