Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Veľký Biel
zo dňa 11.12.2018 konaného na Obecnom úrade vo Veľkom Bieli o 16.00 hod.
Zasadnutie otvoril a celý čas viedol starosta obce Anton Danter. Skonštatoval, že obecné
zastupiteľstvo je uznášania schopné, nakoľko bolo prítomných 7 poslancov.
p. starosta vyzval p. Michala Szalaya aby zložil sľub poslanca.
Uznesenie č. 6/12//2018
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Bieli
berie na vedomie zloženie sľubu p. poslanca Michala Szalaya.
( za:7, proti: 0, zdržali sa: 0 )
Uznesenie č. 8/12/2018
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Bieli
konštatuje, že je uznášania schopné, nakoľko zo 7 poslancov je prítomných 7.
( za:7, proti: 0, zdržali sa: 0 )
Program:

1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Voľba návrhovej komisie
4. Kontrola plnenia uznesení
5. Zriadenie komisií - voľba predsedov a členov
6. Schválenie platu starostu
7. VZN č.3/2018 o poplatku za komunálny odpad a DSO
8. VZN č.4/2018 o dani z nehnuteľnosti
9. VZN č.5/2018 o miestnych daniach
10. VZN č.6/2018 Prevádzkový poriadok pohrebiska
11. Rozpočtové opatrenie č. 5/2018
12. Nájomná zmluva - p. Budai
13. Plán zasadnutí OZ na rok 2019
13. Zameranie kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2019
14. Schválenie odmeny pre hlavného kontrolóra
15. Preplatenie nevyčerpanej dovolenky pre starostu obce
16. Informácia o zriadení Futbalovej školy, o.z.
17. Informácia o možnosti rozšírenia kapacity ČOV a kanalizačnej siete
18. Informácie starostu obce
19. Námety a pripomienky občanov
20. Záver

p. starosta Anton Danter dal hlasovať za predložený program, všetci poslanci boli za
predložený program.
Mgr. Richard Blecha navrhol pridanie bodu do programu a taktiež presunutie bodu
Námietky a pripomienky občanov. Návrh bol zamietnutý jednohlasne poslancami.
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2.Za zapisovateľku bola určená p. Mgr. Andrea Sebestyenová.
Za overovateľov zápisnice boli určení: Michal Szalay, Bc. Attila Szigeti.
Za členov návrhovej komisie boli navrhnutí: Ing. Ladislav Bognár, MUDr. Ružena Dolánová,
a Ing. Peter Fülöp, PhD.
3. Voľba návrhovej komisie.
Uznesenie č. 9/12/2018
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Bieli
volí návrhovú komisiu v nasledovnom zložení: Ing. Ladislav Bognár, MUDr. Ružena
Dolánová, a Ing. Peter Fülöp, PhD.
( za:7, proti: 0, zdržali sa: 0 )
4.Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia.
Ing. Fülöpová Andrea skonštatovala, že uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia boli splnené.
Uznesenie č. 10/12/2018
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Bieli
berie na vedomie Kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia.
( za:7, proti: 0, zdržali sa: 0 )
MUDr. Dolánová oboznámila poslancov s úmrtím žiadateľa o prenosný kyslíkový nástroj.
Mgr. Blecha sa informuje ohľadom uzn.č.124/18 o odstránení spomaľovača, p. starosta
informuje že sa čaká na vyjadrenie od polície.
5. Zriadenie komisií a voľba predsedov a ich členov.
Uznesenie č. 11/12/2018
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Bieli
zriaďuje Komisiu o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov na
základe §15 ods. 1 Z.č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p. v nasledovnom zložení:
Predseda: Michal Szalay
Členovia: Ing. Peter Fülöp PhD., Mgr. Richard Blecha
( za:7, proti: 0, zdržali sa: 0 )
Uznesenie č. 12/12/2018
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Bieli
schvaľuje zriadenie komisií, predsedov a členov komisií nasledovne:
Komisia výstavby, životného prostredia a dopravy
Predseda: Ing. Peter Bognár
Členovia: Michal Fülöp, Michal Szalay, Ing. Mária Gottgeiselová.
( za:7, proti: 0, zdržali sa: 0 )
Komisia školstva, kultúry, športu a mediálna
Predseda: Ing. Ladislav Bognár
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Členovia: Mgr.Zuzana Danterová, Zuzana Leginusová, Anikó Tóth Szalayová, Ing.Miloš
Polgár
( za:7, proti: 0, zdržali sa: 0 )
Komisia na ochranu verejného poriadku
Predseda: Bc. Attila Szigeti
Členovia: Róbert Várady, Mária Říhová
( za:7, proti: 0, zdržali sa: 0 )
Komisia sociálno – zdravotná
Predseda: MUDr. Ružena Dolánová
Členovia: Ing. Jolana Šikulová, Mária Říhová, Gabriela Takácsová, Ing.Lígia Krištová.
( za:7, proti: 0, zdržali sa: 0 )
Komisia finančná a plánovacia
Predseda: Ing. Peter Fülöp, PhD.
Členovia: Ing. Radovan Školník, Ing. Róbert Fülöp
( za: 7, proti: 0, zdržali sa: 0 )
Uznesenie č. 13/12/2018
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Bieli
schvaľuje za šéfredaktorku Bielčana Mgr. Katarínu Krivosudskú.
( za: 7, proti: 0, zdržali sa: 0 )
6. Schválenie platu starostu.
Ing. Peter Fülöp PhD navrhol ponechať maximálnu možnosť zvýšenia 60%
Mgr. Richard Blecha navrhol 30%s možnosťou zvýšenia o 10% každý rok.
Uznesenie č. 14/12/2018
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Bieli
na základe § 11 ods. 4 písm. i Z.č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a § 4 ods. 2, 2. veta
Z.č.253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomerov starostov obcí a primátorov miest
v z.n.p. schvaľuje zvýšenie minimálneho platu starostu o 60 %.
( za:6, proti: 1- Mgr. Richard Blecha, zdržali sa: 0 )
7.VZN č.3/2018 o poplatku za KO a DSO
Ing. Peter Fülöp PhD, oboznámil poslancov s podmienkami zmluvy so zberovou spoločnosťou
a navýšenie v dodatku, ktorý zaslala zberová spoločnosť.
Uznesenie č. 15/12/2018
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Bieli
schvaľuje VZN č.3/2018 o poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad.
( za: 7, proti: 0, zdržali sa: 0 )
8.VZN č.4/2018 o dani z nehnuteľnosti
Ing. Peter Fülöp PhD, oboznamuje poslancov, že k žiadnej zmene nedošlo.
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Uznesenie č. 16/12/2018
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Bieli
schvaľuje VZN č.4/2018 o dani z nehnuteľnosti.
( za: 7, proti: 0, zdržali sa: 0 )
9. VZN č.5/2018 o miestnych daniach
Ing. Peter Fülöp PhD, oboznamuje so zmenou v časti s predajnými stánkami ako aj bolo
v návrhu uvedené.
Uznesenie č. 17/12/2018
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Bieli
schvaľuje VZN č.5/2018 o miestnych daniach.
( za: 7, proti: 0, zdržali sa: 0 )

10. VZN č.6/2018 Prevádzkový poriadok pohrebisko.
Mgr. Sebestyenová informovala o zvýšení k čomu došlo na základe porovnania s okolitými
obcami.
Uznesenie č. 18/12/2018
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Bieli
schvaľuje VZN č.6/2018 Prevádzkový poriadok pohrebiska.
( za: 7, proti: 0, zdržali sa: 0 )
11. Rozpočtové opatrenia č.5/2018
Ing. Peter Fülöp PhD, informoval o zvýšených nákladoch na odpadové hospodárstvo, zvýšenie
nákladov na ČOV, a zakúpení auta na rozvoz obedov pre dôchodcov.
Uznesenie č. 19/12/2018
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Bieli
schvaľuje Rozpočtové opatrenie č. 5/2018.
( za:7, proti: 0, zdržali sa: 0 )
12. Nájomná zmluva – p. A. Budai.
p. starosta informoval, že ide o každoročné predlženie vždy na rok.
Uznesenie č. 20/2018
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Bieli
schvaľuje predĺženie nájomnej zmluvy uzavretú medzi obcou Veľký Biel a p. Budaiom.
( za:7, proti: 0, zdržali sa: 0 )
13. Plán zasadnutí OZ na rok 2019
Návrh päť krát do roka, vždy posledný pondelok v mesiac pri nutnosti možnosť zasadnutia
mimo stanovených termínov.
Mgr. Blecha nesúhlasí z dôvodu dlhého obdobia na vybavenie žiadosti.
Uznesenie č. 21/12/2018
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Bieli
schvaľuje Plán zasadnutí OZ na rok 2019.
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( za:6, proti:1- Mgr. Richard Blecha, zdržali sa: 0 )

14. Zameranie kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra I. polrok 2019.
Ing. Andrea Fülöpová informovala o kontrolnej činnosti za I. polrok 2019
Uznesenie č. 22/12/2018
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Bieli
schvaľuje Zameranie kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2019.
( za: 7, proti: 0, zdržali sa: 0 )
15. Schválenie odmeny pre hlavného kontrolóra.
Uznesenie č. 23/12/2018
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Bieli
schvaľuje odmenu pre hlavného kontrolóra vo výške 30 % zo súčtu platov za rok 2018.
( za:6, proti: 0, zdržali sa: 1- Mgr. Richard Blecha )
16. Preplatenie nevyčerpanej dovolenky pre starostu obce.
Mgr. Blecha nesúhlasí s vyplatením v aktuálnom roku, Ing. Konečná(ekonómka) vysvetlila,
že ide o alikvotnú čiastku a v tomto prípade ide aj o ukončenie volebného obdobia.
Uznesenie č. 24/12/2018
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Bieli
schvaľuje preplatenie nevyčerpanej dovolenky pre starostu obce v počte dní 37.
( za:7, proti: 0, zdržali sa: 0 )
17. Informácia o zriadení Futbalovej školy, o.z.
p. starosta informoval o počte detí, a taktiež oznámil, že je potreba vytvoriť názov za
účelom registrácie.
Uznesenie č. 25/12/2018
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Bieli
berie na vedomie informáciu starostu obce o zriadení Futbalovej školy.
( za: 7, proti: 0, zdržali sa: 0 )
18. Informácia o možnosti rozšírenia kapacity ČOV a kanalizačnej siete.
p. starosta informoval o rokovaniach s firmami, pred začatím realizácie bude stretnutie
s poslancami a zástupcami firiem. Ing. Bognár sa informoval či Senec nezmenil postoj keď
je tam nový primátor, treba to s ním prerokovať. Ing. Peter Fülöp PhD, navrhuje dve
uznesenia a to o schválení zámeru a o poverení starostu obce o rokovaní.
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Uznesenie č. 26/12/2018
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Bieli
a) berie na vedomie informáciu o možnosti rozšírenia kapacity ČOV a kanalizačnej siete.
b) schvaľuje zámer rozšíriť kapacitu ČOV a kanalizačnej siete v obci.
c) poveruje starostu obce začať rokovania ohľadom rozšírenia.
( za:7, proti: 0, zdržali sa: 0 )
19. Informácie starostu obce
Uznesenie č. 27/12/2018
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Bieli
berie na vedomie informácie starostu obce.
( za:7, proti: 0, zdržali sa: 0 )

20. Námety a pripomienky občanov.
Mgr. Blecha informoval ,že vyšla výzva na rozšírenie kapacity MŠ, Ing. Fülöp Peter PhD,
a Ing. Bognár Ladislav konštatujú, že je dôležite vedieť o priebehu výstavby všetky
náležitosti a výzvy sú dôležité preveriť do detailu. Ďalej sa informoval, či prebehla súťaž na
búracie prace na ZŠ.
Attila Danter sa sťažoval na spory s obcou a súdne spory, ktoré boli vykonane voči svojej
osobe ohľadom jeho prevádzky, a otázku položil na poslancov na ich názor. Ing. Fülöp Peter
PhD oponuje protiprávnymi postupmi p. Attilu Dantera, Mudr.Ružena Dolanová a Ing.
Bognár Ladislav konštatujú, že podľa zistení nie sú náležitosti okolo reštaurácie v súlade
s predpismi. MUDr. Ružena Dolanová navrhla kontrolu potrebných náležitosti, ktoré majú
byť v prevádzke na verejnom dostupnom mieste, Mgr. Blecha Richard sa ponúkol že sa
kontroly zúčastni tiež.
Uznesenie č. 28/12/2018
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Bieli
berie na vedomie námety a pripomienky občanov.
( za:7, proti: 0, zdržali sa: 0 )

21. Záver
p. starosta obce poďakoval všetkým za účasť a ukončil zasadnutie OZ.

Zapísala : Mgr. Katarína Kolenová
Vo Veľkom Bieli dňa 17.12.2018
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