
UZNESENIA 
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Bieli dňa 11.03.2010 

 
Uznesenie č. 14/2010  
OZ v Bieli schvaľuje : 

 

a) predloţenie ţiadosti o NFP v rámci výzvy ROP-4.1a-2009/01 ROP za účelom realizáciu 

projektu „Revitalizácia verejných priestranstiev v centre obce Biel“, ktorého ciele sú 

v súlade s platným územným plánom obce a platným Programom hospodárskeho 

a sociálneho rozvoja obce; 

b) zabezpečenie realizácie projektu obcou po schválení ţiadosti o NFP; 

c) financovanie projektu vo výške 5 % z celkových oprávnených výdavkov na projekt t.j. vo 

výške 32 820,15 EUR. 

 

Overovatelia: Brezo Jozef 

PhDr.Perhács František     CZETÖ František 

            Starosta obce 

 

 

Uznesenie č. 15/2010   – NESCHVÁLENÉ 

OZ v Bieli schvaľuje zníţiť finančnú poloţku č.635006 z rozpočtu obce na rok 2010 

(asfaltovanie chodníkov) sumou 8569,- € a navýšiť poloţky č. 0810635006 –OFK sumou 

3000,- € , KD obloţenie sály z dreva sumou 4570,- €, ZŠ čerpadlo sumou 550,.€, Svätý kríţ 

sumou 449,- € . Finančné náklady budú vrátené späť po prerozdelení zostatku rozpočtu z roku 

2009. 

 

Overovatelia: Brezo Jozef 

PhDr.Perhács František     CZETÖ František 

            Starosta obce 

 

Uznesenie č. 16/2010 
OZ v Bieli schvaľuje predaj pozemku pre firmu Daisy Group s.r.o. na parcele č.1-1247 vo 

výmere 1,065ha za cenu bonity pôdy za 1m2 t.j.0,12€, celkovo 1278,- €. Ţiadosť bola podaná 

dňa 8.3.2010. 

 

Overovatelia: Brezo Jozef 

PhDr.Perhács František     CZETÖ František 

            Starosta obce 

 

Uznesenie č. 17/2010      – NESCHVÁLENÉ 

OZ v Bieli schvaľuje odmenu starostovi obce Biel za I.štvrťrok 2010 nasledovne: 

 január 2010   590,- € 
 Február 2010 670,- € 

 Marec 2010   690,- € 

 

Overovatelia: Brezo Jozef 

PhDr.Perhács František     CZETÖ František 

            Starosta obce 



 

Uznesenie č. 18/2010 

OZ v Bieli schvaľuje nájom KD obce Biel pre SRZ v Čiernej nad Tisou za účelom 

usporiadania Rybárskeho plesu na deň 15.5.2010 so zľavou 50%.  

 
Overovatelia: Brezo Jozef 

PhDr.Perhács František     CZETÖ František 

            Starosta obce 

 

Uznesenie č. 19/2010 

OZ v Bieli ţiada starostu: 

a) prejednať s kompetentnými subjektami znečistenie ovzdušia obce novovystavenou 

Výklopnou rampou pre ţelezné rudy, cestou Trojhraničia starostov obce 

b) prejednať s kompetentnými subjektami opravu a rekonštrukciu staničnej budovy ŢSR. 

c) Vysporiadať vlastnícke vzťahy obce k pozemkom. 

 

 

 

Overovatelia: Brezo Jozef 

PhDr.Perhács František     CZETÖ František 

            Starosta obce 

 

 

 


