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UZNESENIA 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Biel 

konaného v Bieli dňa 26.09.2013 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Uznesenie č. 30/2013      

Obecné zastupiteľstvo v Bieli schvaľuje finančnú čiastku 22 000 eur na rekonštrukciu sociálneho zariadenia 

a kuchyne v MŠ Biel. Uvedená suma bude hradená z rozpočtovej rezervy obce a presunutá na fond č. 09111635006 

– údržba. 

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

Kenész Jozef     ............................................... 

         .................................................................... 
         Bc. Tímea Fábiánová, zástupca starostu obce 

 

Uznesenie č. 31/2013  

Obecné zastupiteľstvo v Bieli na základe uznesenia č.21/2013 schvaľuje odpredaj pozemkov :  

- parcela registra C – KN č. 909, zastavané plochy a nádvorie, vo výmere 487 m
2
 a  

- parcela č. 910, záhrada, vo výmere 718 m
2
,  

ktoré sa nachádzajú na liste vlastníctva č. 529 v katastrálnom území Biel z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

podľa §9a ods.8 písm.e) zákona č. 138/1991 o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov pani Czetőovej 

Valérii, narodenej 12.09.1972, trvale bytom Hlavná č. 57, 076 41 Biel celkovo za sumu 120,50 € Cena je stanovená 

na 0,10,-€ za 1 m
2
.  

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

Kenész Jozef     ............................................... 

         .................................................................... 
         Bc. Tímea Fábiánová, zástupca starostu obce 

 

Uznesenie č. 32/2013  

Obecné zastupiteľstvo v Bieli na základe uznesenia č.22/2013 schvaľuje odpredaj pozemku : 

-parcela registra E-KN č.1526/98, záhrada, vo výmere 1449 m
2
, 

 

ktorý sa nachádza na liste vlastníctva č.529 v katastrálnom území Biel z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa 

§9a ods.8 písm. e) zákona č.138/1991 o majetku obcí v znení neskorších predpisov pani Kováčovej Ibolyi, 

narodenej 08.07.1974, trvale bytom Biel č.345/37 celkovo za sumu 144,90 €. Cena je stanovená na 0,10,-€ za 1 m
2
. 

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

Kenész Jozef     ............................................... 

         .................................................................... 
         Bc. Tímea Fábiánová, zástupca starostu obce 

 



 
 

 

- 2 - 

Uznesenie č. 33/2013  

 

Obecné zastupiteľstvo v Bieli schvaľuje odpredaj pozemku spoločnosti A.O.D. TRADE s.r.o., ul. Hlavná 97/13, 

076 41 Biel, IČO 36571393, DIČ 2020032520 

- parcelu registra E-KN číslo 1553/19, orná pôda vo výmere 8541 m
2
,  

ktorý sa nachádza na liste vlastníctva č. 834 v katastrálnom území Dobrá, za vzájomne dohodnutú cenu 450,00 

EUR v hotovosti pri podpise kúpno-predajnej zmluvy. 

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti vo výške 446,69 EUR bola stanovená znaleckým posudkom č.16/2013 zo dňa 

26.05.2013 znalca Ing. Mareka Kočiša, bytom P.O. Hviezdoslava 47/74, 079 01 Veľké Kapušany.  

 

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

Kenész Jozef     ............................................... 

 

         .................................................................... 
         Bc. Tímea Fábiánová, zástupca starostu obce 

 

 

Uznesenie č. 34/2013   
 

Obecné zastupiteľstvo v Bieli na základe uznesenia č.26/2013 schvaľuje odpredaj pozemku : 

- parcela registra E – KN č. 179, záhrada, vo výmere 2696 m
2
  

ktorý sa nachádza na liste vlastníctva č. 784 v katastrálnom území Biel z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

podľa §9a ods.8 písm.e) zákona č. 138/1991 o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov pánovi Tomori 

Ladislavovi, trvale bytom Hlavná č. 135, 076 41 Biel celkovo za sumu 269,60 €. Cena je stanovená na 0,10,-€ za 

1 m
2
. 

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

Kenész Jozef     ............................................... 

 

         .................................................................... 
         Bc. Tímea Fábiánová, zástupca starostu obce 


