
Zápisnica z mimoriadneho zasadnutia  obecného   zastupiteľstva 

Obce  Biel 

konaného  dňa 30. 06. 2010 

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

          

     Krejzová M.,Helmecziová Edita, zamestnankyne OcÚ 

 

P r í t o m n í   p o s l a n c i: Brezo J., 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 
 

Ing.arch. Ľ. Pozdech,  A-Projekt Michalovce 

 

P r o g r a m : 

 
1. Otvorenie 

2. Štúdium – odvodnenie dažďovej vody 

3. Diskusia 

4. Záver 

 

 

1.  Otvorenie – začiatok rokovania o 16.00 hod. 

Mimoriadne 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 8 a Obecné 

zastupiteľstvo je spôsobilé právoplatne sa uznášať. 

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

 

2. Štúdium – odvodnenie dažďovej vody 

 Zrodilo sa uznesenie č.29/2010, Ing.Krejza potreboval objednávku, starosta bol na 

dovolenke, zástupca starostu p.Battyányi povedal, či to nepočká kým sa vráti starosta 

z dovolenky. Zvolali sme preto mimoriadne zasadnutie, zavolali sme Ing.Pozdecha, aby 

informoval poslancov o štúdii.  

Ing.Pozdech potvrdil, že ho kontaktoval Ing.Krejza na základe prijatého uznesenia, dohodli sa 

na termín, kedy Ing.Pozdech prišiel do obce.  V štúdii sa rieši princíp, koncepcia odvodnenia, 

treba mať alternatívne možnosti, môžu byť problémy s vlastníkmi, s ochranou prírody. 

Potrebuje čo najviac informácií, aj zo staršieho obdobia, aj fotografie, ak sú.  P.Brezo 

navrhuje riešiť najkritickejšie body  po etapách, hlavne tam, kde vlastníkom je obec- 

ul.Mlynská, uzáver na Somotorský kanál. Poslanci navrhli riešenie na Téglagödör, Csalló, 

Bikarét, futbalové ihrisko. P.Halgas navrhuje  vložiť rúru  od domu Pirigyiovcov smerom na 

Csalló a čerpadlom  odviesť vodu, aj smerom na futbalové ihrisko. 

p.Helmeczi sa ospravedlnil, odchádza zo zasadnutia. 

3. Diskusia 

- Hlavná kontrolórka poslala poslancom plán práce na II.polrok 2010, treba to schváliť, ak 

zastupiteľstvo súhlasí  s jeho obsahom. 

- traktor obce je pokazený, starosta navrhuje prenájom traktora z Oborína, za 10,-€+DPH/ 

motorhodinu. Podľa poslancov treba prenájom vyskúšať a prehodnotiť po mesiaci, či sa 

oplatí.  

 



4. Prijatie uznesení 

 

Uznesenie č. 36/2010 : 

OZ v Bieli schvaľuje predčasne riešiť odvodnenie povrchovej vody obce Biel na 

nasledovných miestach: 

1. areál futbalového ihriska 

2. Csalló s Bankovou ulicou 

3. Tehelná jama/Téglagödör/ 

4. Bikarét – Tatranská ulica spádom smerom na Hlavnú cestu Szabó-Bikarét 

5. Odvodňovací kanál medzi domom č.40. – 41. 

6. Ulica Sahara 

7. Vyhotovenie uzáveru na Somotorskom kanáli pri novom cintoríne 

 

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

 

Uznesenie č. 37/2010:  
OZ v Bieli schvaľuje plán práce hlavného kontrolóra obce Biel na II. polrok. 

 

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

 

 

Uznesenie 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. 

.  

 

Za:7  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:             Peter Leczo              …….......……………………….. 

 

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

Zapísala:   Bc.Tímea Fábiánová 

 

 

                                                                                        Czető František  

                                                                                          starosta obce 

 
     

 

 

 

 

 

 



 

  


