
Zápisnica zo zasadnutia  obecného   zastupiteľstva 

Obce  Biel 

konaného  dňa 27. 05. 2010 

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

          

     Krejzová M.., zamestnankyňa OcÚ 

P r í t o m n í   p o s l a n c i: Brezo J., Ing.Krejza F., Bc.Jurčák L., Bc.Fábiánová T.,  

PhDr.Perhács F., Leczo P., Battyányi J., Halgas R., Helmeczi Š. 
 

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

O b č a n i a: Pásztor T., Tóthová M., Nagyová E., Sikora V., Hrabová E., Salamonová A., 

Dorová M., Kocková R., Sváb P., Remák A., Perhács T., Szabó Š., Biačko T. 

 

P r o g r a m : 

 
1. Otvorenie 

2. Kontrola plnenia uznesení 

3. Prerozdelenie finančných zostatkov z roku 2009 

4. Náklady spojené s povodňami 

5. Informácia o kaštieli 

6. Požiadavka občanov obce o zastavovanie R-605 MALL.sk 

7. Žiadosti, sťažnosti 

8. Diskusia 

9. Prijatie uznesení 
10. Záver 

 

 

1.  Otvorenie – začiatok rokovania o 16.00 hod. 

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

obce  Biel – Czető František (ďalej len starosta).  

Starosta konštatoval, že z celkového počtu 9 poslancov je prítomných 9 a Obecné 

zastupiteľstvo je spôsobilé právoplatne sa uznášať. 

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

Za overovateľov zápisnice určil p. Breza, Battyányiho, návrh uznesení Bc.Jurčák. 

Starosta prečítal program zasadnutia,  po prečítaní program    bol jednoznačne 

schválený OZ.  

 

2. Kontrola plnenia uznesení  
 Ing.Krejza mal pripomienky k číslovaniu uznesení z predchádzajúcich zasadnutí,  

neschválené uznesenia sú uvedené v zápisnici ako schválené. K uzneseniu č.20/2010 

z mimoriadneho zasadnutia OZ mal pripomienku, že uznesenie nebolo zaslané na určené 

miesta, chcel by vedieť, aké kroky urobil starosta v tejto veci. Starosta oznámil, že prišli 

výsledky merania. 
 

3. Prerozdelenie finančných zostatkov z roku 2009 

 Ing.Krejza – to sú len čísla, treba vytvoriť fondy. 

 

 

 



4.  Náklady spojené s povodňami 

Starosta oznámil, že dňa 28.5.2010 bude porada v Trebišove ohľadom povodní, ide tam  

pracovníčka Obecného úradu Krejzová Mária. Urobili, čo sa dalo, poďakoval každému, 

kto pomáhal. Ing.Krejza ponúkol svoju pomoc pri vypracovaní štúdia, na odvedenie 

dažďovej vody a vybagrovanie vodných nádržov  na zachytávanie prívalovej vody, ak ho 

poveruje OZ, bude to stáť približne 1000-1200,- €. 

 

 

5. Informácia o kaštieli 

Starosta informoval občanov, že Nadácia PROSPERITAS získala 1 000 000,- €  na 

rekonštrukciu kaštieľa v Bieli. Poďakoval tým, ktorí hlasovali za predaj kaštieľa Nadácii.  

 

6. Požiadavka občanov obce o zastavovanie R-605 MALL.sk 

Starosta informoval o tom, že prišla požiadavka od občanov, aby sa rýchlik zastavil v Bieli, 

stojí už skoro na každej zastávke od Michalian. Podľa poslanca Jurčáka treba podať žiadosť 

ale treba aj platiť za zastavenie.  

 
7. Žiadosti, sťažnosti 

 
-Miklošová Alžbeta žiada o finančnú podporu 

- Základná škola žiada dotáciu na usporiadanie športového podujatia 100,- € a 200,- € na 

Podunajskú jar pre divadelný súbor Gyöngyöcske 

-Spojená škola Kráľovský Chlmec žiada 100,- € na  usporiadanie II.ročníka športovej 

olympiády pre žiakov ZŠ Medzibodrožia  

 

Ing.Krejza sa pýta, kde sú zástupcovia  škôl, alebo poverené osoby nech predložia poverenie, 

že môžu vystupovať v mene školy. Poslanec Bc.Jurčák, má aj poverenie od riaditeľa školy, 

len nemá tu so sebou.  

 

8. Diskusia 

-  Pani Gáborová žiada od starostu finančnú výpomoc. 

-Pracovníčka OcÚ Krejzová Mária prečítala list pre Obecné zastupiteľstvo, ktorý žiada 

pripojiť k zápisnici. 

 - Biačko  T. sa pýta, kedy sa už konečne končí výrub stromov, už pomaly nie sú stromy, kto 

vydáva povolenie na výrub. 

 

Poslanec Battyányi odchádza zo zasadnutia. 

 

9. Prijatie uznesení 

 

Uznesenie č. 28/2010 : 

OZ v Bieli schvaľuje finančnú podporu pre Spojenú školu Kráľovský Chlmec ohľadom 
usporiadania II.ročníka športovej olympiády pre žiakov ZŠ Medzibodrožia sumou 100,- Eur. 

 

Za :  8  proti:0   zdržal sa:0   nehlasoval:0 

 

Uznesenie č. 29/2010:  
OZ v Bieli poveruje poslanca Ing.F.Krejzu na vypracovanie štúdia s kompetentnými 

subjektmi na odvedenie dažďovej vody a vybagrovanie vodných nádržov  na zachytávanie 

prívalovej vody v súlade s územným plánom obce. 

 

Za:7  proti:1   zdržal sa:0  nehlasoval:0 



 

 

Uznesenie č. 30/2010:  
OZ v Bieli schvaľuje finančnú podporu pre ZŠ ohľadom usporiadania športových 

a kultúrnych podujatí sumou 100,-Eur a 200,- Eur pre Gyöngyöcske.  

 

Za:8  proti:0   zdržal sa:0  nehlasoval:0 

 

 

9.   Záver 

         
Nakoľko   boli  všetky  body   programu  zasadnutia  vyčerpané,  starosta obce   poďakoval 

prítomným za účasť a  zasadnutie ukončil. 
 

 

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

 

Jozef Battyányi            …………………………..... 
 

Zapísala:   Bc.Tímea Fábiánová 

 

 

                                                                                        Czető František  

                                                                                          starosta obce 

 
     

 

 

 

 

 

 

 
  


