Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Veľký Biel
zo dňa 24.4.2019 konaného na Obecnom úrade vo Veľkom Bieli o 18.00 hod.
Zasadnutie otvoril a celý čas viedol starosta obce Anton Danter. Skonštatoval, že obecné
zastupiteľstvo je uznášania schopné, nakoľko bolo prítomných 6 poslancov. p. Bc. Attila
Szigeti sa ospravedlnil, Ing. Peter Bognár sa dostavil 18.10 hod.
Následne p. starosta predložil program , Ing. Peter Fülöp PhD, navrhol zmenu poradia
programu všetci poslanci boli za zmenu poradia programu.
Program:

1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Voľba návrhovej komisie
4. Žiadosť spoločnosti ENVIROSTAVBY VEĽKÝ BIEL s.r.o., Bratislava
o uzatvorenie nájomnej zmluvy
5. Schválenie prevodu majetku vo vlastníctve obce Veľký Biel
6. Rozpočtové opatrenia 2/2019
7.Záver

2.Za zapisovateľku bola určená p. Mgr. Katarína Kolenová.
Za overovateľov zápisnice boli určení: Ing. Peter Fülöp PhD., Mgr. Richard Blecha
Za členov návrhovej komisie boli navrhnutí: Ing. Ladislav Bognár, MUDr. Ružena Dolánová,
Michal Szalay.
3. Voľba návrhovej komisie.
Uznesenie č. 46/2019
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Bieli
volí návrhovú komisiu v nasledovnom zložení: Ing. LadislavBognár, MUDr. Ružena
Dolánová a Michal Szalay.
( za:5 , proti: 0, zdržali sa: 0 )
4. Rozpočtové opatrenia 2/2019
Predseda finančnej komisie Ing. Peter Fülöp PhD., referoval, že rozpočtové opatrenie
vyplýva z poskytnutých dotácií a transferov a zapracovania plan. kapitálových výdavkov.
Obec dostala dotáciu na Poštovú ulicu odvodnenie, výmena odkvapov na ZŠ, kanalizácia na
Kostolnej ulici.
Uznesenie č. 50/2019
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Bieli
schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 2/2019.
( za:6 , proti: 0, zdržali sa: 0 )
5.Schválenie prevodu majetku vo vlastníctve obce Veľký Biel.
Ide o scelenie pozemkov na účely cvičiska pre psov, zámer bol schválený uznesením a riadne
vyvesený podľa zákona.
Uznesenie č. 48/2019
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Bieli
schvaľuje podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov zámenu a prevod vlastníctva nehnuteľného majetku obce – pozemku v
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k. ú. Veľký Biel, označeného v geometrickom pláne č. 111/2018 vyhotoveného geodetom
Peter Formanko, dňa 09.10.2018, a to zámenu pozemkov vo vlastníctve obce a to parc. č.
2362/1- orná pôda o výmere 1419 m2, za pozemky parc. č. 2362/2- orná pôda o výmere 1419
m2 vo vlastníctve Agáta Takáčová a Rudolf Takáč, bytom Svätoplukova 1590/16, Senec, z
dôvodu hodného osobitného zreteľa. Dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva v tom, že ide o
prevod nehnuteľnosti pozemku nachádzajúceho sa pozdĺž nehnuteľnosti zamieňajúceho
a obec UZN č. 135/2018 zo dňa 29.10.2018 schválila zabratie pozemku za účelom zriadenia
cvičiska pre psov na prac č. 2362/1 k. ú Veľký Biel.
( za:6 , proti: 0, zdržali sa: 0 )
Uznesenie č. 49/2019
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Bieli
schvaľuje podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov zámenu a prevod vlastníctva nehnuteľného majetku obce – pozemku v
k. ú. Veľký Biel, označeného v geometrickom pláne č. 111/2018 vyhotoveného geodetom
Peter Formanko, dňa 09.10.2018, a to zámenu pozemkov vo vlastníctve obce a to parc. č.
2362/1- orná pôda o výmere 290 m2, za pozemky parc.č. 2367- orná pôda o výmere 290 m2
vo vlastníctve Valérie Belajovej, bytom Školská 36, Veľký Biel, z dôvodu hodného
osobitného zreteľa. Dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva v tom, že ide o prevod
nehnuteľnosti pozemku nachádzajúceho sa pozdĺž nehnuteľnosti zamieňajúceho a obec UZN
č. 135/2018 zo dňa 29.10.2018 schválila zabratie pozemku za účelom zriadenia cvičiska pre
psov na prac č. 2362/1 k. ú Veľký Biel.
( za:6 , proti: 0, zdržali sa: 0 )
6.Žiadosť spoločnosti ENVIROSTAVBY VEĽKÝ BIEL s.r.o., Bratislava o uzatvorenie
nájomnej zmluvy.
p.starosta prečítal žiadosť aj mail od p. Nosaczynského Envirostavby Veľký Biel s.r.o.
o uzatvorenie nájomnej zmluvy. p. Nosaczynsky oboznámil poslancov o zámere, nakoľko
firma by chcela začať so stavbou nájomných bytov, JUDr. Janošík chronologicky prečítal
stavebné povolenia, ktorým skončila platnosť nakoľko sa nevykonali žiadne stavebné činnosti
ako na základe stavebného povolenia mali byť, MUDr. Dolánová nebol dodržaný
harmonogram prác, na prvom zasadnutí stavebnej firmy v MKS bolo ľudom sľúbené , že do
roka sa budú odovzdávať byty a nič sa nedialo, prečo sa nezačalo v danom termíne a neboli
dodržané zmluvné podmienky , Michal Szalay treba brať ohľad na infraštruktúru obce,
kapacitu MŠ, ZŠ, Ing.Ladislav Bognár do dnešného dňa nedala firma Envirostavby Veľký
Biel s.r.o. nezačala so stavbou.
Uznesenie č. 47/2019
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Bieli
schvaľuje žiadosťou spoločnosti ENVIROSTAVBY VEĽKÝ BIEL s.r.o., Bratislava
o uzatvorenie nájomnej zmluvy.
( za:1 - Mgr. Richard Blecha , proti: 5, zdržali sa: 0 )
7.Záver
p.starosta poďakoval za účasť a ukončil stretnutie.
Zapísala Mgr. Katarína Kolenová
Vo Veľkom Bieli dňa 26.4.2019
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