
Zápisnica zo zasadnutia  obecného   zastupiteľstva 

Obce  Biel 

konaného  dňa 28. 12. 2010 

 
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.,  Battyányi J.,  Halgas R., Šivák M., 

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

 

O b č a n i a: Szuperáková M., Salamonová A., Iski D., Tóth T., Setét E., Perduková A.,Brezo J., 

Bálintová O., Proščák P., Popovič N., Pásztor L., Brezo J.ml., Demjén F., Reho R., Nagyová E. 

 

Program: 
 

1. Otvorenie 

2. Organizačné opatrenia vyplývajúce zo zákona č.369/1990 Z.z. 

3. Návrh na zriadenie komisií a voľba ich predsedov 

4. Schválenie platu starostu 

5. Rozpočet na r.2011 

6. Koordinátor od 1.1.2011 

7. Kaštieľ 

8. Traktor 

9. Diskusia 

10. Prijatie uznesení 

11. Záver 

 
 

 

 

1.  Otvorenie – začiatok rokovania o 16.00 hod. 

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, 

overovatelia p.Halgas, Šivák, návrh uznesení Bc.Jurčák, Fedorová, Mgr. Nagyová Z. 

Starosta prečítal program zasadnutia,   po prečítaní program    bol jednoznačne schválený 

OZ.  

 

  2.  Organizačné opatrenia vyplývajúce zo zákona č.369/1990 Z.z. 

 

  Od 1.4.2010 platí novela Zákona o obecnom zriadení, starosta rozhoduje o osobe zástupcu 

starostu, veľa starostov hneď vymenil zástupcu. Moje rozhodnutie je nasledovné: v nasledujúcom 

volebnom období zástupcom starostu bude Bc.Tímea Fábiánová, o tom netreba hlasovať. 

 Treba prepracovať všeobecne  záväzné nariadenia obce, v prvom rade štatút a Rokovací poriadok, 

je pripravené uznesenie. 

 

 

 

 



 

  3.  Návrh na zriadenie komisií a voľba ich predsedov 

 

   Starosta prečítal návrh na predsedov komisií : 
 

       Komisia výstavby a rozvoja obce:    Halgas Róbert 

       Komisia ochrany prírody a životného prostredia:   Sivák Marian 

       Komisia financovania, rozpočtu a správy majetku:   PhDr.Perhács František   

       Komisia bytovej a sociálnej starostlivosti :   Fedorová Tímea 

       Komisia vzdelávania a športu:                       Bc.Jurčák Ladislav 

       Komisia kultúry a mládeže:     Mgr.Nagyová Zuzana   

 

Mgr.Nagyová mala pripomienku, že ona by chcela byť predsedom Komisie vzdelávania a kultúry, 

bolo by lepšie premenovať komisiu. 

 

 4. Schválenie platu starostu 

 

Vyplýva to zo zákona, treba schváliť mzdu určenú na základe počtu obyvateľstva. 

 

5. Rozpočet na r.2011 

 

Pre nových poslancov, rozpočet sa skladá z príjmovej a výdavkovej časti, najlepšie by bolo na 

tomto zasadnutí schváliť rozpočet. V návrhu bola vynechaná 5%-ná spoluúčasť na financovanie 

projektu Revitalizácia centra obce, preto podala skupina poslancov návrh na zmenu, za čo 

poďakoval poslanec PhDr.Perhács. Bc.Fábiánová dodala, že je pripojený aj rozpočet školy, ktorý 

treba schváliť spolu s rozpočtom obce, lebo tvorí súčasť rozpočtu.  

 

6. Koordinátor od 1.1.2011 

 

Je zima, od štátu dostaneme príspevok na plat koordinátora až od 1.4.2011, dovtedy musíme 

financovať z prostriedkov obce. Bez koordinátora nemôžeme fungovať. Mohli by sme získať 

financie na 7 pracovníkov na vyčistenie somotorského kanálu, sú pripravené všetky papiere.  

Dotácia v rámci Programu cezhraničnej spolupráce ohľadom odvodnenia dažďovej a povrchovej 

vody obce Biel v rámci projektu EU bude vyhodnotená začiatkom roka 2011, do projektu sú 

zapojené obce Malé a Veľké Trakany, Čierna,  Biel. Treba riešiť aj cestu medzi Bielom a Čiernou, 

poprosím poslanca PhDr.Perhácsa, aby dohodol stretnutie s novým riaditeľom železníc.  

Hlavná kontrolórka sa pýta, z ktorej položky bude platený koordinátor. 

Šivák navrhuje z položky na kanalizáciu, Fábiánová z platu obecného úradu, bude zamestnancom 

obecného úradu. 

 

7. Kaštieľ 

 

Predali sme firme TSC Consulting, neurobili však nič s kaštieľom, získali sme späť, mali sme 
však vyplatiť 1,5mil.Sk. Nadácia PROSPERITAS, ktorá získala finančné prostriedky na kaštieľ, 

v zmluve sa zaviazala do dvoch rokov zaplatiť dlh,  trvajú na tom, že 2 roky ešte neprešli, majú 

čas, firma TSC však sche svoje peniaze.  

 

8. Traktor 

 

Teraz v zime najviac potrebujeme traktor, tento musíme vrátiť, zmluva končí k 31.12.2010. Od 

januára môžeme prenajať ďalší, nový traktor za 15,-€/motorhodinu. Neskôr  môžeme získať 

dotáciu na kúpu traktora. 

 



 

9. Diskusia 

Starosta navrhol, aby obec mal zase právnika, treba rozhodnúť, či na paušál, alebo len na súrne 

prípady a ktorého právnika vyberieme, on by bol rád, keby to bol JUDr.Peter Pandy.  

Ďalšia vec, ktorú treba spomenúť, výrub stromu na cintoríne, na ktorý  nebolo povolenie. K veci 

sa vyjadrili p.Battyányi, hlavná kontrolórka PadDr.Šipošová. 

Brezo Jozef uvítal nových poslancov, má pripomienku k schválení rozpočtu, rozpočet bude treba 

meniť aj v priebehu budúceho roka, zastupiteľstvo môže schváloiť teraz návrh so zmenami. 

 

Sťažnosti  

 

Je tu sťažnosť p.Iskiho na suseda. P.Iski sa pýta, kedy dostane odpoveď a má aj ďalšiu otázku, čo 

bude s kanalizáciou na ul.Hlavnej, aby obec zbytočne neinvestovala do projektu Revitalizácia 

centra obce.  

Starosta odpovedal, že sťažnosť má vyriešiť hlavná kontrolórka, kanalizáciu by sme chceli 

odovzdať do majetku Vodárenskej spoločnosti, treba nájsť riešenie.  

 

10. Prijatie uznesení 

 

Uznesenie č. 1/2011  
OZ v Bieli schvaľuje predsedov jednotlivých komisií nasledovne: 

 

       Komisia výstavby a rozvoja obce:    Halgas Róbert 

       Komisia ochrany prírody a životného prostredia:   Sivák Marian 

       Komisia financovania, rozpočtu a správy majetku:   PhDr.Perhács František   

      Komisia bytovej a sociálnej starostlivosti :   Fedorová Tímea 

       Komisia vzdelávania a športu:                       Bc.Jurčák Ladislav 

 Komisia kultúry a mládeže:     Mgr.Nagyová Zuzana   

 

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

 

Uznesenie č. 2/2011  
OZ v Bieli schvaľuje komisiu na prepracovanie VZN obce na základe zmeny zákona č.369/1990 

Zb. Zákon o obecnom zriadení v zložení poslancov: Šivák Marián, Fedorová Tímea, PhDr. 

Perhács František, Bc.Fábiánová Tímea 

 

Za:9   proti: 0   nehlasoval:0  zdržal sa:0 

 

Uznesenie č. 3/2011  
OZ v Bieli schvaľuje rozpočet obce na rok 2011 s predloženými   návrhmi a zmenami, ktoré 

predkladali poslanci Fedorová Tímea, Šivák Marián, Halgas Róbert, Mgr.Nagyová Zuzana. 

 

Za:9  proti: 0   nehlasoval:0  zdržal sa:0 

 

Uznesenie č. 4/2011  
OZ v Bieli schvaľuje prijať do pracovného pomeru 1 koordinátora Ernesta Setéta k verejno-

prospešným pracovníkom obce od 1.1.2011 na dobu určitú, t.j. do 31.3.2011, mzda bude hradená 

z položky 611. 

 

Za:8   proti: 0   nehlasoval:0  zdržal sa:1 

 

 

 



Uznesenie č. 5/2011  
OZ v Bieli schvaľuje výmenu traktora, ktorý je v prenájme za iný traktor od firmy VISSO za cenu 

15,- € na 1 motorhodinu na dobu 6 mesiacov, ktorý si v budúcnosti získame  z europrojektu. 

 

Za:9   proti: 0   nehlasoval:0  zdržal sa:0 

 

Uznesenie č. 6/2011  
OZ v Bieli schvaľuje plat starostu obce Biel v súlade so zákonom NR SR  č.253/1994 mesačne 

sumou 1 638,- € v hrubom. 

 

Za:8   proti: 0   nehlasoval:0  zdržal sa:1 

 

Poslanec Battyányi odchádza zo zasadnutia. 

 

Uznesenie č. 7/2011  
OZ v Bieli schvaľuje odmenu starostovi obce Biel na IV.Q 2010 podľa VZN 30 % funkčného 

platu mesačne. 

 

Za:5   proti: 0   nehlasoval:3  zdržal sa:0 

 

  

 

11.   Záver 

         

Nakoľko   boli  všetky  body   programu  zasadnutia  vyčerpané,  starosta obce   poďakoval 

prítomným za účasť a  zasadnutie ukončil. 

 
 

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

 

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

 

Zapísala:   Bc.Tímea Fábiánová 

 

 

                                                                                        Czető František  

                                                                                          starosta obce 

 
     

 

 

 

 

 

 
 

 


