
UZNESENIA 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva  

konaného v Bieli dňa 16.02.2012 

Uznesenie č. 10/2012 

 

Obecné zastupiteľstvo v Bieli schvaľuje Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Biel 

s účinnosťou od 15.3.2012.  

Dôvodová správa:Doteraz platné Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Biel z roku 

2007 už boli neplatné, nakoľko od uvedenej doby bol zákon viackrát novelizovaný. Terajšie Zásady 

hospodárenia a nakladania s majetkom obce sú vypracované na základe § 9 ods.1 zák. SNR č. 

138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a § 11 ods.4 písm. a) zák. SNR č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 

 

Overovatelia : Tímea Fedorová      .....................    ........................................................ 

 

  Robert Halgas     .....................    Czető František, starosta obce 

 

 

Uznesenie č. 11/2012 

 

Obecné zastupiteľstvo v Bieli schvaľuje zriadenie Obecného hasičského zboru v zložení: Šváb Peter, 

Hami Milan, Mezeš Vladimír st., Vaszily Jozef, Tomori Štefan, Kása Ladislav a Balogh Gabriel  

 

Overovatelia : Tímea Fedorová      .....................    ........................................................ 

 

  Robert Halgas     .....................    Czető František, starosta obce 

 

 

Uznesenie č. 12/2012 

 

Obecné zastupiteľstvo v Bieli schvaľuje rozpočet obce Biel na rok 2012. 

 

 

Overovatelia : Tímea Fedorová      .....................    ........................................................ 

 

  Robert Halgas     .....................    Czető František, starosta obce 

 

 

 

 

 

 

 



 

Uznesenie č. 13/2012 

 

Obecné zastupiteľstvo v Bieli schvaľuje odpredaj obecného autobusu Karosa LC 735, bez EČ firme J. 

Šalátu, Kráľovský Chlmec, za 1.050,00 €. Obecné zastupiteľstvo zároveň ukladá starostovi obce 

uzavrieť kúpno-predajnú zmluvu za prítomnosti poslancov OZ do 01.03.2012. 

Dôvodová správa: Obecný autobus už vyše roka nie je v prevádzke. Podľa znaleckého posudku č. 

42/2012 vyhotovený znalcom Ing. Štefanom Dócsom, Turgenevova 20, 040 01 Košice všeobecná 

hodnota autobusu Karosa LC 735, bez E.Č., výrobné číslo 16835/86 predstavuje ku dňu 6.2.2012 

čiastku: 935,00 €. Ponuka na odpredaj autobusu bola zverejnená na internetovej stránke obce ako aj na 

úradnej tabuli. O kúpu prejavil záujem len firme J. Šalátu, kto ponúkol za autobus 1.050,00 €.    

 

Overovatelia : Tímea Fedorová      .....................    ........................................................ 

 

  Robert Halgas     .....................    Czető František, starosta obce 

 

 

Uznesenie č. 14/2012 

 

Obecné zastupiteľstvo v Bieli ruší uznesenie č. 68/2011 zo dňa 22.12.2011, ktorým OZ schválilo 

odpredaj obecných pozemkov pánovi Proščákovi.  

Dôvodová správa:V uznesení č. 68/2011 boli uvedené zlé čísla parciel. 

 

Overovatelia : Tímea Fedorová      .....................    ........................................................ 

 

  Robert Halgas     .....................    Czető František, starosta obce 

 

 

Uznesenie č. 15/2012 

 

Obecné zastupiteľstvo v Bieli nesúhlasí so žiadnymi výnimkami na odpustenie platenia daní 

z nehnuteľností až do konca volebného obdobia.  

 

Overovatelia : Tímea Fedorová      .....................    ........................................................ 

 

  Robert Halgas     .....................    Czető František, starosta obce 

 

 

 

 

 



Uznesenie č. 16/2012 

 

Obecné zastupiteľstvo v Bieli schvaľuje odpredaj obecného pozemku  

 parcely registra C-KN č.1119/2 o výmere  472 m
2
 – zastavaná plocha a nádvorie 

 parcely registra C-KN č.1140/2 o výmere 13 479 m
2
 – orná pôda  

 parcely registra C-KN č.1137 o výmere 6 244 m
2 

– vodná plocha  

 parcely registra C-KN č.1138 o výmere 19 765 m
2
 – vodná plocha  

ktoré sa nachádzajú na liste vlastníctva č. 529 v katastrálnom území Biel, pánovi Petrovi Proščákovi za 

sumu 1 750,-eúr. OZ zároveň ukladá starostovi obce uzatvoriť kúpno – predajnú zmluvu do 

15.03.2012. 

 

Overovatelia : Tímea Fedorová      .....................    ........................................................ 

 

  Robert Halgas     .....................    Czető František, starosta obce 

 

 

Uznesenie č. 17/2012 

 

Obecné zastupiteľstvo v Bieli schvaľuje návrh na zmenu Rokovacieho poriadku OZ Biel podľa 

predloženého návrhu so zmenami, ktoré sa dotýkajú odsekov (7) a (8) čl.3 RP odsúhlasenými v bode 3 

tohto rokovania. Kompletné znenie návrhu na zmenu rokovacieho poriadku je súčasťou zápisnice zo 

zasadnutia OZ Biel zo dňa 16.2.2012 ako príloha č.1. OZ zároveň ukladá p.p. Nagyovej zapracovať 

odsúhlasené zmeny do RP OZ najneskôr do 1.3.2012. 

 

 

Overovatelia : Tímea Fedorová      .....................    ........................................................ 

 

  Robert Halgas     .....................    Czető František, starosta obce 

 

 

 


