
 

UZNESENIA 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva  

konaného v Bieli dňa 10.04.2013 

Uznesenie č. 6/2013  

Obecné zastupiteľstvo v Bieli berie na vedomie správu hlavného kontrolóra obce Biel o kontrolnej činnosti za rok 

2012. 

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

  PhDr. František Perhács      .....................    .............................................................. 
               Czető František, starosta obce 

 

Uznesenie č. 7/2013  

Obecné zastupiteľstvo v Bieli schvaľuje plat starostu obce s účinnosťou od 01.04.2013 nasledovne : 

Podľa §3, ods. 1, zákona NR SR č. 154/2011 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon 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 2012        805 ,00€ 

 Počet obyvateľov do 3000 – koeficient              1 ,98 

 Podľa §č, ods. 2 zákona zvýšenie o            10 ,00% 

 CELKOM :       ...1.754 ,00€ 

 

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

  PhDr. František Perhács      .....................    .............................................................. 
               Czető František, starosta obce 

 

Uznesenie č. 8/2013  

 

Obecné zastupiteľstvo v Bieli schvaľuje zmeny v rozpočte ZŠ s vyučovacím jazykom maďarským nasledovne : 
 

Rozpočtová klasifikácia : Názov účtu :   Schválený rozpočet :  Rozpočet po úprave : 

222.09121.611.111  Tarifný plat  210 000,00€   230 422,00€ 

 

Dôvodová správa :  

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v nadväznosti na účinnosť §5, ods. 2 zákona č. 438/2012 Z.z. 

o štátnom rozpočte na rok 2013 sa pedagogickým a odborným zamestnancom zvyšujú platové tarify v prílohe č. 

7 zákona č. 553/2003 Z.z. a zvýšenie platových taríf v nadväznosti od dĺžky započítanej praxe je účinné od 

1.1.2013. 

 

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

  PhDr. František Perhács      .....................    .............................................................. 
               Czető František, starosta obce 

 

 



 

 

Uznesenie č. 9/2013   

 

Obecné zastupiteľstvo v Bieli schvaľuje Volebnú komisiu menovanú starostom obce p. Czető Františkom 

v zložení: 

Zuzana Nagyová, poslanec OZ – predseda komisie, 

 Tímea Fábiánová, poslanec OZ 

 Tímea Fedorová, poslanec OZ 

Komisia je poverená riadením a uskutočnením volieb hlavného kontrolóra obce Biel. 

Dôvodová správa : Obecné zastupiteľstvo Biel na svojom riadnom zasadnutí dňa 26.02.2013 uznesením č. 

4/2013 v súlade so zákonom SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov prerokovalo a 

schválilo podrobnosti o spôsobe a konaní voľby hlavného kontrolóra obce Biel a náležitosti prihlášky. Na základe 

týchto skutočností starosta obce vymenoval volebnú komisiu, ktorá bola poverená riadením a  realizáciou priebehu 

volieb hlavného kontrolóra . 

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

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

               Czető František, starosta obce 

 

Uznesenie č. 10/2013    

 

Obecné zastupiteľstvo v Bieli : 

I. Berie na vedomie menný zoznam uchádzačov o funkciu hlavného kontrolóra obce doporučené komisiou 

poverenou vyhodnotením a posúdením všetkých náležitostí prihlášok uchádzačov usporiadaným 

v abecednom poradí : 

1. Nagyová Marianna, Ing. 

2. Šipošová Eleonóra, PaedDr. 

II. Schvaľuje hlasovanie o obidvoch kandidátoch na funkciu hlavného kontrolóra Obce Biel v predloženom 

poradí. 

III. Schvaľuje výsledky volieb na funkciu hlavného kontrolóra obce Biel . Do funkcie hlavného kontrolóra 

obce Biel bola s počtom hlasov 7 zvolená Ing. Marianna Nagyová, s ktorou sa uzatvára pracovná zmluva 

od 1.5.2013 na dobu 6 rokov s pracovným úväzkom 10 hodín mesačne.  

Dôvodová správa : Obecné zastupiteľstvo Biel na svojom riadnom zasadnutí dňa 26.02.2013 uznesením č. 
4/2013 v súlade so zákonom SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov prerokovalo a 
schválilo podrobnosti o spôsobe a konaní voľby hlavného kontrolóra obce Biel a náležitosti prihlášky. Na základe 
týchto skutočností sa voľby uskutočnili a volebná komisia predkladá tento návrh na uznesenie. 

 

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

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

               Czető František, starosta obce 

 



 

 

Uznesenie č. 11/2013  

Obecné zastupiteľstvo v Bieli ruší uznesenie č. 44/2012. 

Dôvodová správa : OZ v Bieli uznesením č. 44/2012schválilo zriadenie vecného bremena Ing. Miroslavovi 

Kostovčíkovi, CSc., Trnava pri Laborci 55 pre právo prechodu a prejazdu cez parcely č. 841/2, 841/1 a 1155/1 za 

účelom ich využívania ako prístupovej cesty k pozemku parc. č. 1155/4, 1155/6, 1155/7 a 1155/8 ktoré sú vo 

vlastníctva žiadateľa. Nakoľko v žiadosti od Ing. Kostovčíka boli zle uvedené čísla parciel, na ktoré sa malo 

vzťahovať vecné bremeno, bolo nutné dané uznesenie zrušiť. 

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

  PhDr. František Perhács      .....................    .............................................................. 
               Czető František, starosta obce 

 

Uznesenie č. 12/2013  

Obecné zastupiteľstvo v Bieli schvaľuje zriadenie vecného bremena Ing. Miroslavovi Kostovčíkovi, CSc., 

IČO:37314963, trvale bytom Trnava pri Laborci 55, 072 31 okr. Michalovce, pre právo prechodu a prejazdu cez 

parcely registra E-KN č.1501/1, č.1501/3, ktoré sa nachádzajú na liste vlastníctva č.784 v katastrálnom území Biel 

a parcelu registra E-KN č.1483, ktorá sa nachádza na LV č. 529 v katastrálnom území Biel, za účelom ich 

využívania ako prístupovej cesty k pozemku parcely č. 1155/4, 1155/6, 1155/7 a 1155/8 ktoré sú vo vlastníctva 

žiadateľa. 

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

  PhDr. František Perhács      .....................    .............................................................. 
               Czető František, starosta obce 

 

Uznesenie č. 13/2013  

Obecné zastupiteľstvo v Bieli berie na vedomie pripomienku pani poslankyne Zuzany Nagyovej ohľadom 

nutnosti zvýšenia nájomného v obytnom dome 6.b.j. a poveruje : 

1. Pani poslankyňu Tímeu Fedorovú, predsedkyňu bytovej komisie, zvolaním schôdze nájomníkov 

spomínaného bytového domu, ktorá je povinná vysvetliť nájomníkom dôvod zvýšenia nájomného za užívanie 

bytu. 

2. Pani Editu Helmecziovú, zamestnankyňu obecného úradu, vypracovaním nových nájomných zmlúv pre 

užívateľov spomínaných nájomných bytov. V nových nájomných zmluvách sa výška nájomného zvýši 

o čiastku, ktorú bude tvoriť rozpočítaná položka za bankovú zábezpeku. Vypočítaná položka sa zaokrúhli na 

celé eurá nahor.  

Termín : do najbližšieho zasadnutia OZ 
 

 

Dôvodová správa :  Bankovú zábezpeku vo výške 312,-eur kvartálne doteraz uhrádza obecný úrad zo svojho 

rozpočtu. 

 

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

  PhDr. František Perhács      .....................    .............................................................. 
               Czető František, starosta obce 
 

 


