
Zápisnica zo zasadnutia   

Obecného   zastupiteľstva Obce  Biel 

konaného  dňa 31.01. 2011 

 
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.,   Halgas R., Šivák M., 

                                               PhDr.Perhács F.,  Kenész J., Fedorová T., Battyányi J. 

 

O b č a n i a:  Šikora T., Brezo J., Kapcalová J., Babiáková-Kapcalová M., Volenský M., 

 Proščák P., Slivková M., Brezo J.ml., Varga O. 

 

Program: 

1. Otvorenie 

2. Kontrola plnenia uznesení – predkladá HK obce 

3. Vyhodnotenie priebehu odvodnenia daţďovej vody  

4. Zmeny vo VZN obce 

5. Schválenie zloţenia jednotlivých komisií 

6. Plán kontrolnej činnosti HK na I.polrok 2011 

7. Uznesenie č.53/2010 o radovej výstavbe 

8. OTP Banka 

9. Autobus obce 

10. Diskusia 

11. Ţiadosti, sťaţnosti 

12. Prijatie uznesení 

13. 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, ţe 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, 

overovatelia  Battyányi J., Fedorová T., návrh uznesení Bc.Jurčák. 

Starosta prečítal program zasadnutia,   po prečítaní program    bol jednoznačne schválený 

OZ.  

 

    2.  Kontrola plnenia uznesení 

 

HK obce podala správu o prijatých uzneseniach v roku 2011, všetky uznesenia sú splnené okrem 

uznesenia č.8/2011. O plnení tohoto uznesenia podali správu starosta a predseda komisie   ochrany 

ţivotného prostredia Šivák M. 

 

 

 

 

 

 



      3.  Vyhodnotenie priebehu odvodnenia dažďovej vody  

 

Starosta oznámil, ţe stále platí 3.stupeň povodňovej aktivity –stav ohrozenia, na niektorých 

miestach obce na základe uznesenia z mimoriadneho zasadnutia uţ sú vybagrované kanály, voda 

odteká od domov a zo záhrad na týchto miestach. Je dohodnuté stretnutie s predstaviteľom ŢSR 

ohľadom riešenia odvodnenia na ul.Hlavnej smerom na Čiernu nad Tisou. Poslanec Halgas sa pýta 

na Tehlovú jamu/Téglagödör/, čo bude s prepojením na vybagrovaný kanál a čo bude s Mlynskou 

ulicou. Majú vypracovanú ponuku, treba sa rozhodnúť. Starosta navrhuje, aby komisie finančná, 

ochrana ţivotného prostredia a komisia výstavby  prejednali a rozhodli o vyriešení ul.Mlynskej. 

   

 

     4.  Zmeny vo VZN obce 

Bola vytvorená komisia na prepracovanie VZN obce, podali návrh na zmenu, kaţdý poslanec 

dostal včas, pripomienky nedošli na Obecný úrad. Poslanec Battyányi mal pripomienku k zmene 

vo VZN o nájme, treba doplniť o nájom kosačky.  

 

 

5. Schválenie zloženia jednotlivých komisií 

 

Starosta vyzval predsedov  jednotlivých komisií, aby oznámili mená členov. Treba  vytvoriť ešte 

jednu komisiu, komisiu ochrany verejného poriadku a majetku občanov obce, ako predsedu 

navrhuje poslanca Kenésza. 

 

6. Plán kontrolnej činnosti HK na I.polrok 2011 

 

Poslanci dostali návrh plánu kontrolnej činnosti HK, HK sa pýta, či treba prečítať. 

Zástupca starostu, poslankyňa Fábiánová predkladá úlohu HK na schválenie OZ ohľadom 

kontroly spotreby spoločne pouţívanej elektrickej energie  v obecných bytových domoch na ulici 

Mlynskej.  

 

7. Uznesenie č.53/2010 o radovej výstavbe 

 

Na zasadnutí OZ dňa 29.10.2010 bolo schválené uznesenie o radovej výstavbe na  

ul.Mlynskej, treba rozhodnúť,či ponechať uznesenie a začať s vypracovaním projektu.  

 

8. OTP Banka 

 

Máme účty vo viacerých bankách, zbytočne preposielame peniaze z jedného účtu na 

druhý, platíme veľa poplatkov banke. Výnos dane prichádza na účet v OTP Banke, tam máme 

záruku na úver na výstavbu nájomných bytov. Mohli by sme zrušiť účet vo VÚB, treba přerobit 

podpisové vzory. 

 

9. Autobus obce 

 

Autobus máme odhlásený, ţiaci Spojenej školy by rozobrali, problém bude iba s motrom,  

poslanec Jurčák môţe podať informáciu. Obec Zatín by kúpila na súčiastky, podľa predsedu 

finančnej komisie poslanca PhDr.Perhácsa treba autobus oceniť a tak rozhodnúť.  

 

10. Diskusia 

 

Starosta podal správu o opatreniach ostatných obcí z dôvodu finančnej krízy, treba šetriť 

na čom sa dá. p. Brezo st. sa pýta, koľko peňazí ostalo obci z minulého roka, finančná komisia 

môţe poskladať finančný stav obce. 



Problémová rodina Lakatošovcov na ul.Ruţovej sa odsťahovala z obce, predajú dom. Jeden zo 

susedov  by kúpil dom, len nemá momentálne dostatok finančných prostriedkov, aţ o tri mesiace 

sa mu uvoľnia peniaze v banke. Ţiada obec o bezúročnú pôţičku vo výške 2000,- Eur, splatil by 

v 4 splátkach od marca. 

 

11.  Žiadosti, sťažnosti 

 

Ţiadosť- od reformovanej cirkvi je ţiadosť na finančnú podporu na  vonkajšie úpravy  

kostola. 

 Sťaţnosti – na predchádzajúcom zasadnutí sme mali nedoriešenú sťaţnosť p.Iskiho na p.Kardoša 

– ako bola riešená. HK obce podala správu, ţe bola odpovedaná, prípad p.Iski podal na políciu. 

p.Varga sa sťaţuje na výklopník, pýta sa na riešenie znečistenia ovzdušia v obci. Starosta oznámil, 

ţe obec má moţnosť zúčastniť sa na kontrolnom dni, predseda komisie ochrany ţivotného 

prostredia má nadviazať kontakt s prevádzkovateľom výklopníka a dohodnúť termín. Je nutné, 

aby niekoľko občanov z najviac ohrozenej ulice sa zúčastnilo na kontrole. 

 

12. Prijatie uznesení 

 
Uznesenie č. 9/2011  

OZ v Bieli schvaľuje zmeny vo VZN o nájme a podnájme bytových a nebytových priestorov, 

pozemkov, drobného hmotného majetku vo vlastníctve obce Biel podľa predloţeného návrhu. 

. 

 

Za:8  proti: 0   nehlasoval:0  zdrţal sa:0 

 

Uznesenie č. 10/2011  
OZ v Bieli schvaľuje zmeny v Pracovnom poriadku zamestnancov obce Biel podľa predloţeného 

návrhu. 

 

Za:8  proti: 0   nehlasoval:0  zdrţal sa:0 

 

Uznesenie č. 11/2011  
OZ v Bieli schvaľuje zmeny v Štatútu obce Biel podľa predloţeného návrhu. 

 . 

Za:8  proti: 0   nehlasoval:0  zdrţal sa:0 

 

Uznesenie č. 12/2011  
OZ v Bieli schvaľuje zmeny v Poriadku odmeňovania obce Biel so zmenami podľa predloţeného 

návrhu. 

 

Za:8  proti: 0   nehlasoval:0  zdrţal sa:0 

 

Uznesenie č. 13/2011  
OZ v Bieli schvaľuje zmeny v Zásadách hospodárenia s rozpočtovými prostriedkami obce Biel 

podľa predloţeného návrhu. 

 

Za:8  proti: 0   nehlasoval:0  zdrţal sa:0 

 

 

 

 

 

 



Uznesenie č. 14/2011  
OZ v Bieli schvaľuje zmeny v Zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom obce Biel podľa 

predloţeného návrhu. 

 

Za:8  proti: 0   nehlasoval:0  zdrţal sa:0 

 

Uznesenie č. 15/2011  
OZ v Bieli schvaľuje zmeny v Rokovacom poriadku OZ obce Biel podľa predloţeného návrhu. 

 

Za:8  proti: 0   nehlasoval:0  zdrţal sa:0 

 

Uznesenie č. 16/2011  
OZ v Bieli schvaľuje zloţenie členov jednotlivých komisií podľa predloţeného návrhu 

nasledovne: 

Komisia bytovej a sociálnej starostlivosti: 

 

 Tímea Fedorová  - predseda 

 Kornélia Močárová  - člen 

 Neomila Oltmanová  - člen 

 Beáta Kováčová  - člen 

 Štefan Holub   - člen 

 

Komisia vzdelávania a športu: 

 

 Bc.Ladislav Jurčák  - predseda 

 Magdaléna Perhácsová - člen 

 Jozef Kenész   - člen 

 Ján Holub   - člen 

 

Komisia výstavby a rozvoja obce: 

 

 Halgas Róbert      -  predseda 

 Šimko Štefan      -  člen 

 Babiáková-Kapcalová Mariana - člen 

 Szabó Tibor      -  člen 

 Ing.Oltman Ladislav     -  člen 

 

Komisia financovania, rozpočtu a správy majetku: 

 

 PhDr.Perhács František - predseda 

 Battyányi Jozef  - člen 

 Brezo Jozef   - člen 

 Perhácsová Valéria  - člen 

 Trójová Mária   - člen 

 

Komisia ochrany prírody a ţivotného prostredia: 

 

 Šivák Marián   - predseda 

 Tóth Tibor   - člen 

 Babiák Jozef   - člen 

 Strutinský Ladislav  - člen 

 Šváb Štefan   - člen 

 



Komisia ochrany verejného poriadku a majetku občanov obce: 

  

 Kenész Jozef   - predseda 

 

Za:8  proti: 0   nehlasoval:0  zdrţal sa:0 

 

Uznesenie č. 17/2011  
OZ v Bieli schvaľuje plán kontrolnej činnosti HK obce Biel na I.polrok 2011. 

 

Za:8  proti: 0   nehlasoval:0  zdrţal sa:0 

 

Uznesenie č. 18/2011  
OZ v Bieli ukladá Hlavnému kontrolórovi obce preveriť spotrebu spoločne pouţívanej elektrickej 

energie  v obecných bytových domoch na ulici Mlynskej, vyúčtovanie spotreby elektrickej energie 

pre nájomníkov od roku 2003.  OZ ukladá podať o vykonaní kontroly správu písomne poslancom 

OZ do 15.2.2011.  
 

Za:8  proti: 0   nehlasoval:0  zdrţal sa:0 

 

Uznesenie č. 19/2011  
OZ v Bieli schvaľuje odmenu starostovi obce Biel za mesiac január 2010 vo výške 30% tarifného 

platu. 

 

Za:6  proti: 0   nehlasoval:0  zdrţal sa:2 

Uznesenie č. 20/2011  

OZ v Bieli schvaľuje zmluvu o poskytnutí bezúročnej pôţičky Jozefovi Battyányimu ml. ohľadom 

nákupu rodinného domu s pozemkom na Ruţovej ulici č.d. 321 sumou 2000,- Eur. Finančná 

výpomoc bude uhradená do 4 mesiacov. 

 

Za:8  proti: 0   nehlasoval:0  zdrţal sa:0 

 

Uznesenie č. 21/2011  
OZ v Bieli ukladá komisiám Výstavby a rozvoja obce, Financovania a správy majetku 

a Ţivotného prostredia, aby spoločne prejednali odvodnenie daţďovej vody na ulici Mlynskej. 

  

Za:8  proti: 0   nehlasoval:0  zdrţal sa:0 

 

4.   Záver 

Nakoľko   boli  všetky  body   programu  zasadnutia  vyčerpané,  starosta obce   poďakoval 

prítomným za účasť a  zasadnutie ukončil. 
 

 
OVEROVATELIA:             Jozef Battyányi            …….......……………………….. 

 

       Tímea Fedorová            .....………….………………....... 

 

Zapísala:   Bc.Tímea Fábiánová 

 

 

                                                                                        Czető František  

                                                                                          starosta obce 



 
     

 

 

 

 

 

 
 

 


