
UZNESENIA 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva  

konaného v Bieli dňa 04.05.2012 

 

Uznesenie: č.: 18/2012 

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zásady odmeňovania poslancov OZ Biel s účinnosťou od 1. júla 2012. 

 

Overovatelia : Róbert Halgas      .....................    ........................................................ 

 

  Marián Šivák     .....................    Czető František, starosta obce 

 

Uznesenie: č.: 19/2012 

 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Správu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky za rok 2011. 

 

Overovatelia : Róbert Halgas      .....................    ........................................................ 

 

  Marián Šivák     .....................    Czető František, starosta obce 

 

 

Uznesenie: č.: 20/2012 

 

Obecné zastupiteľstvo poveruje starostu obce s uzatvorením zmluvy o odchyte túlavých psov na území obce 

Biel a ich umiestnením do útulku alebo karanténnych staníc medzi obcou a odborne spôsobilou osobou, ktorá je 

držiteľom osvedčenia vydaného inštitútom vzdelávania veterinárnych lekárov v termíne do 15.06.2012. 

 

Overovatelia : Róbert Halgas      .....................    ....................................................... 

 

  Marián Šivák     .....................    Czető František, starosta obce 

 

Uznesenie: č.: 21/2012 

 

Obecné zastupiteľstvo v Bieli schvaľuje odkúpenie pozemku v katastrálnom území Biel, parcela registra E-KN 

č. 1525 o výmere 6177 m2 vodná plocha, ktorá sa nachádza na liste vlastníctva č. 1050 v podiele 12/204 pod B 

20za vzájomne dohodnutú kúpnu cenu 603,16 €.  

Dôvodová správa: 

Uvedený pozemok sa nachádza pod ulicou Mlynskou a pod „Téglagödör“. Obec chce podať projekt na 

rekonštrukciu obecných ciest (ulica Mlynská). Jednou z podmienok je, aby pozemky pod cestou boli vo 

vlastníctve obce. Pozemok bude odkúpený od Zity Kunovej, rod. Gergelyovej, bytom Petőfiho 52, 077 01  

Kráľovský Chlmec, nar. 01.05.1949, výmera 363,35 m2. Cena za 1m2: 1,66 €. Celková suma: 603,16 €. 

 

Overovatelia : Róbert Halgas      .....................    ........................................................ 

 

  Marián Šivák     .....................    Czető František, starosta obce 

 



Uznesenie: č.: 22/2012 

 

Obecné zastupiteľstvo v Bieli schvaľuje plat starostu s účinnosťou od 01.05.2012 nasledovne: 

Podľa § 3, ods. 1, zák. NR SR č. 154/2011, Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zák. NR SR č. 253/1994 Z.z. 

o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov 

Priemerná mzda v národnom hospodárstve za rok 2011            786,00 € 

Počet obyvateľov do 3000              koef.                                        1,98 

Podľa § 4, ods. 2, zákona zvýšenie o                                            10 % 

 

Overovatelia : Róbert Halgas      .....................    ........................................................ 

 

  Marián Šivák     .....................    Czető František, starosta obce 

 

 

Uznesenie: č.: 23/2012 

 

Obecné zastupiteľstvo v Bieli schvaľuje komisiu v zložení Battyányi Jozef, Mgr. Zuzana Nagyová a PhDr. 

František Perhács na vypracovanie návrhu prevádzkového poriadku pohrebiska obce Biel do 31.05.2012. 

Overovatelia : Róbert Halgas      .....................    ........................................................ 

 

  Marián Šivák     .....................    Czető František, starosta obce 

 

 

Uznesenie: č.: 24/2012 

 

Obecné zastupiteľstvo v Bieli schvaľuje komisiu v zložení Mgr. Zuzana Nagyová, Kenész Jozef a Marián Šivák 

na vypracovanie návrhu všeobecného záväzného nariadenia o podmienkach držania, chovu, vodení a označenia 

psov na území obce Biel do 15. júna 2012. 

 

Overovatelia : Róbert Halgas      .....................    ........................................................ 

 

  Marián Šivák     .....................    Czető František, starosta obce 

 


