
Z  Á  P  I S N  I  C  A 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva ( OZ ) Biel 

    konaného dňa 10.07.2012      

 

PRÍTOMNÍ: 

 Starosta obce :  Czető František ( ďalej SO ) 

Hlavná kontrolórka : PaedDr. Šipošová Eleonóra ( ďalej HK ) 

Poslanci OZ : Bc. Fábiánová T.,Halgas R., Fedorová T., Mgr. Nagyová Z., Bc. Jurčák L., 

PhDr. Perhács F., Battányi J., Kenész J. 

Občania : Bálintová O., Kocsková M., Holiková M., Varga O., Brezo J. st., Szuperáková 

M., Lázárová I., Kapcalová J., Nagyová Enikő,  Helmecziová E., Helmeczi Š., 

Krejzová M., Nagyová Eva, Kapcalová M., Lesko Cs., Siska Š., Biačková V., 

Jaroši L., Tóth T., Strutinský st., Strutinský ml., Pásztor T., Šándor B. 

 

PROGRAM:  

1. Otvorenie 

2. Kontrola plnenia uznesení – predkladá HK. 

3. Schválenie záverečného účtu obce. 

4. Schválenie plánu kontrolnej činnosti HK za 2. Polrok 2012. 

5. Schválenie fondu údržby v 24 b.j. 

6. Deň obce. 

7. Zmena rozpočtu obce a ZŠ. 

8. Žiadosti , sťažnosti. 

9. Diskusia. 

10. Prijatie uznesení. 

11. Záver. 

 

Zápisnica z jednotlivých bodov rokovania : 

 

1. Otvorenie – rokovanie zahájené o 18:05 hod. v zasadačke kultúrneho domu. 

 

Zasadnutie OZ otvoril SO Czető František. Konštatoval, že z celkového počtu 9 poslancov je na zasadnutí 

prítomných 8 a OZ je uznášania schopné. Poslanec OZ Šivák M. požiadal o ospravedlnenie svojej neúčasti na 

zasadnutí OZ z rodinných dôvodov . SO poveril písaním zápisnice Mgr. Z. Nagyovú, prípravou návrhu uznesení 

Bc. L. Jurčáka a PhDr. F. Perhácsa a overením zápisnice pánov poslancov R. Halgasa a J. Battányiho. 

SO na úvod rokovania požiadal poslancov OZ o schválenie programu hlasovaním. Poslanci OZ jednoznačne 

schválili program zasadnutia . 

 

2. Kontrola plnenia uznesení. 

 

HK obce oboznámila prítomných s výsledkami svojej kontrolnej činnosti ohľadom plnenia uznesení. Okrem 

výsledkov kontrolnej činnosti čítala aj znenia jednotlivých uznesení. 

Uznesenie: č.: 18/2012  : Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zásady odmeňovania poslancov OZ Biel s účinnosťou 

od 1. júla 2012. – SPLNENÉ. 

Uznesenie: č.: 19/2012  : Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Správu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky 

za rok 2011. – SPLNENÉ. 

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.  

HK konštatovala, že úloha podľa jej vedomia nie je splnená. 



SO poprosil o slovo k tejto problematike a konštatoval, že stará zmluva o odchyte túlavých psov uzavretá medzi 

obcou a firmou Hunter je platná a podarilo sa skontaktovať s majiteľom firmy. Ten dal prísľub, že po návrate 

z dovolenky, na ktorú odchádza 7.7. navštívi p. SO a prejednajú resp. podľa nových požiadaviek obnovia starú 

zmluvu. 

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 20 za vzájomne dohodnutú kúpnu cenu 603,16 €. – SPLNENÉ. 

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 % 

Celkom:                                                                                  1.712,00 €     

SPLNENÉ. 

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. – SPLNENÉ. 

SO vysvetlil prítomným, že obec začala jednanie s firmou p. Szűrösa ohľadom prevádzkovania pohrebiska. 

V priebehu najbližších dní dôjde k osobnému stretnutiu s majiteľom prevádzky. Zároveň upozorňuje, že 

vypracovanie príloh k prevádzkovému poriadku je veľmi náročnou záležitosťou. 

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. – NESPLNENÉ. 

P.p. Nagyová požiadala o slovo a vysvetlila, že aj keď je návrh VZN pripravený, chýbajú v ňom údaje potrebné na 

skompletizovanie návrhu. Ide hlavne o údaje, ktoré sa dotýkajú nákupu známok na označenie psov a samotný 

priebeh evidencie psov, ktoré sa nachádzajú na území obce. 

3. Schválenie záverečného účtu obce. 

 

HK po preštudovaní záverečného účtu obce vypracovala stanovisko a uviedla nasledovné pripomienky : 

 Schodok v príjmovej časti – dane z nehnuteľností neboli vyzbierané, 

 Ďalší schodok v príjmovej časti vyplýva z nevyzbieraných nájmov z pozemkov – nakoľko nemala 

k dispozícii nájomné zmluvy, nevedela uviesť dôvod peňažného schodku, 

 Aj keď príjem v rozpočte za TKO predstavuje 20000,-eúr, plnenie je len na 13535,-eúr, 

 Žiada OÚ, aby vykonala nejaké kroky z dôvodu vrátenia peňazí od firmy SWIP ( neuhradená faktúra pre 

obec vo výške 13278,-eúr ešte z roku 2008 ), 

 Upozornila na chyby a nedostatky v položke výherné a nevýherné hracie automaty – upraviť názvy 

položiek, nakoľko za nevýherné hracie automaty sa neodvádzajú dane, 

 Žiada o urýchlené vyriešenie problému s kanalizáciou – VVS a.s. neplatí pre obec žiadny podiel zo zisku aj 

keď údržbu kanalizácie prevádza obec, 

 Neboli vyčerpané financie na opravy a údržbu miestnych komunikácií, 

 Obec podľa údajov vykázaných v záverečnom účte zanedbáva údržbu kanalizácie – za rok 2011 vyčerpaná 

suma na údržbu len vo výške 28,- eúr, 

 Žiada o poskytnutie dostatočných informácií ohľadom investícií do výstavby nájomných bytov z vlastných 

zdrojov, podľa jej informácií sú viacerí obyvatelia nájomných bytov, ktorí nezaplatili nájom za 4 mesiace. 

Po vyjadrení stanoviska HK sa rozpútala verejná diskusia k uvedeným bodom, ku ktorým sa vyjadrovali okrem SO 

aj jednotliví poslanci i prítomní občania. 

SO : - ohľadom nájomných bytov konštatoval, že podľa jeho informácií je momentálne len 1 neplatič a zároveň 

požiadal pracovníčku OU, aby pripravila všetky potrebné podklady a papiere na deložovanie nájomníka bytu – 

neplatiča, 



- Zdôraznil, že vyvíja maximálne úsilie na vyriešenie problému ohľadom odovzdania kanalizácie do 

prevádzky VVS a.s., nakoľko je si sám vedomý vysokých nákladov spojených s prevádzkou 

kanalizácie. Aj keď sa už viackrát stretol s predstaviteľmi spoločnosti a žiadal o rokovanie, problém 

stále nie je doriešený. Vedenie spoločnosti ho tento mesiac nevie prijať na rokovanie a okrem toho je 

nutné skompletizovať dokumenty okolo kanalizácie, nakoľko pri poslednom stretnutí predstavitelia 

spoločnosti upozornili na niektoré chýbajúce dokumenty, 

- Údržba miestnych komunikácií prebieha aj v tomto čase – postupne sa opravujú všetky výmole a jamy 

na všetkých miestnych komunikáciách. Opravy sa začali na ul. Mlynskej novou technológiou, pri ktorej 

sa nový asfalt „napáli“ na . Táto nová technológia sľubuje dlhšiu životnosť opraveného asfaltu. Žiaľ 

došlo k poruche tohto nového zariadenia a kvôli jeho oprave sa nemohlo pokračovať v ďalšej práci. 

Práce sú dohodnuté na opravy všetkých obecných ciest. 

SO na záver svojich pripomienok požiadal pracovníčku OU o informáciu, či je potrebné na schválenie záverečného 

účtu obce vyhovieť predloženým požiadavkám hlavnej kontrolórky. 

P. Krejzová : 

- záverečný účet obce je dokument, ktorý je vypracovaný na základe čerpania rozpočtu v minulom roku, 

tento dokument je nemeniteľný, 

- nevyplatenie daní z nehnuteľností boli vymáhané exekútorom v r. 2009 ( asi 90% dlžnej sumy sa podarilo 

vymôcť od neplatičov ) ale od toho času sú ďalší neplatiči, 

- HK vo svojom stanovisku nemala len kritizovať, ale dať návrh, ako problémy riešiť : mala vo svojom 

stanovisku jasne a jednoznačne uviesť, že je nutné znovu pristúpiť k exekúcii, 

- na prevádzku a údržbu kanalizácie nie je uvedená len suma 28,- eúr, lebo v kapitálových výdavkoch je 

vykázaná aj ďalšia a omnoho vyššia suma za nákup čerpadiel. 

P. Helmecziová vo svojom príspevku uviedla, že údaje za dane z nehnuteľností sú v záverečnom účte vykazované 

len do konca novembra 2011, ale obyvatelia obce ešte aj toho času platia za dane za minulý rok. 

P.p.Jurčák, účastník jedného zo zasadnutí s VVS a.s., k tejto téme uviedol : 

- VVS, a.s. , je ochotná prevziať kanalizáciu do svojej správy , ale len v tom prípade, ak sa dá aj majetkovo 

vysporiadať, 

- do dvoch rokov sú schopní opraviť a dokončiť kanalizáciu v celej obci, 

- žiadajú pripojenie väčšiny obyvateľstva, 

- pumpy sú na čerpanie dažďovej a nie odpadovej vody. 

K odznelým pripomienkam sa vyjadril aj p. Brezo J. st., ktorý konštatoval : 

- v zastupiteľstve nie je ani jeden poslanec, ktorý by poznal zmluvy uzavreté ohľadom kanalizácie, 

- majetkové vysporiadanie bude veľmi obtiažne a náročné, nakoľko kanalizáciu okrem obce Biel a VVS 

vlastnia aj majitelia kasární ( bývalá armáda ), 

- je bezpodmienečne nutné vykonať majetkové vysporiadanie medzi obcou a armádou a až potom 

pristúpiť k uzavretiu zmluvy medzi obcou a VVS, 

- pumpy sú naozaj nevyhovujúce, 

- skompletizovaním dokumentov treba poveriť človeka, ktorý sa v tom vyzná. 

 

4. Schválenie plánu kontrolnej činnosti HK za 2. polrok 2012. 

 

Poslanci od HK obdŕžali plán kontrolnej činnosti na druhý polrok v dostatočnom časovom predstihu a mali 

možnosť ho vopred naštudovať. SO sa v súvislosti s týmto plánom vyjadril k jednému bodu, ktorý sa týka kontroly 

dokladov, zmlúv, faktúr, zápisníc i preberacieho protokolu ohľadom revitalizácie centra obce. Poprosil zástupkyňu 

SO, aby v kancelárii starostu pripravila všetky dokumenty týkajúce sa tejto kontroly a predložila ich HK na 

požiadanie. Upozornil, že tieto dokumenty sa z kancelárie nedajú vyniesť a celá kontrola sa môže previesť len 

v tejto miestnosti. 

HK upozornila prítomných, že nielen ona, ale každý obyvateľ obce má v prípade akýchkoľvek pochybností právo 

nahliadnuť do dokumentov. 

 

 

 



5. Schválenie fondu údržby v 24 b.j. 

 

Návrh na uznesenie, ktorý sa týka tohto bodu rokovania, pripravila a predložila na minulom zasadnutí p.p. 

Fedorová. Starosta obce konštatoval, že poslanci OZ pravdepodobne nepochopili znenie návrhu ( upozornil, že 

ide o zvýšenie príspevku do fondu údržby na 6,-eúr a nie o 6,- eúr ) a preto tento návrh nebol prijatý. 

P.p. Nagyová konštatovala, že návrh nebol prijatý z dôvodu, že viacerí obyvatelia nájomného bytu žiadali 

zvolanie verejného zasadnutia obyvateľov bytovou komisou ohľadom vyjasnenia si viacerých sporných otázok 

okolo bytového fondu. Na jej otázku, či bolo sľúbené zasadnutie zvolané, predsedkyňa bytovej komisie 

odpovedala záporne. 

P. Helmecziová pripomenula všetkým poslancom i prítomným, že o výške príspevkov do fondu údržby 

nerozhodujú obyvatelia nájomných bytov ale ich správca. 

P. Krejzová pripustila, že určité nezrovnalosti ohľadom čerpania financií z fondu údržby za minulý rok 

mohli vzniknúť, nakoľko nebolo vykonané vyúčtovanie. Ďalej upozornila, že neplatiči nájmov zaťažujú aj 

rozpočet obce, nakoľko je v tejto sume uvedený aj paušál za vodné a stočné. 

P.p. Kenész navrhol obnovovať zmluvy o nájmoch nie ročne, ale mesačne. Týmto krokom by sa predišlo 

zaťažovaniu rozpočtu obce neplatičmi – v prípade nevyplatenia nájomného by sa mohlo okamžite pristúpiť 

k odpojeniu príslušného bytu od dodávky vody. 

P.Helmecziová poprosila prítomných obyvateľov nájomných bytov, aby v prípade schôdze rozhodli 

o použití sumy 180,-eúr, ktorá im bola vrátená na účet. 

P.Tóth, obyvateľ spomínaného nájomného bytu, ostro kritizoval prístup bytovej komisie a vytkol, že 2 

mesiace čaká na zvolanie zasadnutia, ktoré sa do dnešného dňa neuskutočnilo. 

P.Biačková, ďalšia obyvateľka bytu v 24 b.j., nechápe benevolentný prístup OÚ. Upozorňuje na 

skutočnosť, že je v zmluve jednoznačne uvedené, že v prípade nezaplatenia nájomného bude nájomca z bytu 

vysťahovaný. 

P.Jaroši , obyvateľ nájomného bytu v 6 b.j. , požiadal bytovú komisiu o zvolanie zasadnutia aj v tejto 

bytovej jednotke. Podľa jeho názoru aj okolo tejto bytovky sú otázky, ktoré sa majú zodpovedať spoločne so 

všetkými nájomníkmi a nie individuálne s jednotlivcami. 

 

6. Deň obce. 

 

SO na úvod tohto bodu rokovania pripomenul prítomným, že z nedostatku financií sa Dni obce Biel 

v minulom roku nekonali. Zorganizovanie osláv v tomto roku je tak isto otázne a vyzval predsedkyňu komisie pre 

kultúru a mládež, aby vyslovila svoj názor k tejto problematike. 

P.p. Nagyová sa vyjadrila, že je za realizáciu týchto osláv, ale vyslovuje svoj odmietavý postoj k  rozdávaniu 

klobás a občerstvenia všetkým obyvateľom obce a je tak isto proti objednávaniu obedov a občerstvenia pre 

renomovaných hostí a poslancov OZ . Vyjadrila svoj názor, že deň obce by mal byť v prvom rade o súdržnosti 

a zbližovaní obyvateľov obce, treba zorganizovať akcie a programy tak, aby všetci obyvatelia boli spolu. 

SO vyjadril určité pochybnosti o tejto forme organizácie – podľa neho je najväčším lákadlom týchto osláv 

práve klobása alebo nejaký renomovaný hosť na kultúrny program. Ak ani jedna z týchto vecí nebude, pochybuje 

o účasti občanov na oslavách. Na záver poveril predsedkyňu Komisie pre kultúru a mládež vypracovaním 

a predložením programu na deň obce a vyhlásil, že o samotnom uskutočnení resp. dátume prípadného konania 

rozhodnú poslanci po preštudovaní návrhu. 

 

7. Zmena rozpočtu obce a ZŠ. 

 

Poslanci OZ obdŕžali návrh na zmenu rozpočtu obce ako aj návrh na zmenu rozpočtu ZŠ v dostatočnom 

časovom predstihu a mali možnosť tieto návrhy vopred naštudovať. SO vyzval zamestnankyňu OU, aby referovala 

o žiadaných zmenách. 

P.Krejzová oboznámila prítomných so žiadanými zmenami tak v rozpočte obce ako aj v rozpočte ZŠ 

a prítomným podrobne vysvetlila jednotlivé položky. K tomuto bodu rokovania mali pripomienky viacerí občania 

i poslanci OZ : 



- p.p. Halgaš žiada vrátenie peňazí do položky údržba domu smútku, nakoľko sa táto budova nachádza 

v katastrofálnom stave, 

- p.p. Battyányi súhlasí s predchádzajúcou pripomienkou a dodáva aj fakt, že nielen samotná budova Domu 

smútku je v katastrofálnom stave, ale aj okolie danej budovy – lavice pri vchode, 

- p.p. Perhács napriek všetkým nedostatkom poukázal na fakt, že miestny cintorín je na okolí jeden z najkrajších, 

- p.p. Fábiánová upozorňuje na nutnú opravu prístupového mostu na cintorín, 

- p.p. Halgaš konštatuje, že opravu mostu sľúbili prevádzkovatelia rybníka – p. Proščák a p. Šivák. 

SO uzavrel problematiku nastolenú v tomto bode súhlasným stanoviskom na vrátenie peňazí do položky opravy 

Domu smútku a nutnosť prejednania sľúbených opráv na moste s prevádzkovateľmi miestneho rybníka. 

P.Brezo J. st. upozornil poslancov OZ na skutočnosť, že nakoľko poslanci neschvaľovali rozpočet ZŠ, nebolo 

by správne schvaľovať ani zmeny v rozpočte. Súhlasné stanovisko vyjadrili slovami aj p. Krejzová a p. 

Kapcalová, ktorá navyše upozornila na obrovský schodok v odvode do zdravotnej poisťovne ( je pre ňu ako 

ekonómku nepochopiteľné, ako sa môže stať taká chyba v zostavovaní rozpočtu ).Navrhla na dnešnom zasadnutí 

odsúhlasiť pôvodný rozpočet a na najbližšom zasadnutí navrhnuté zmeny. 

SO sa pridal k diskusii a oboznámil prítomných so skutočnosťou, že sa zase musel zúčastňovať šetrenia, teraz 

na Krajskom školskom úrade aj v spoločnosti p. riaditeľa ZŠ, nakoľko znovu došlo k podaniu sťažnosti zo strany 

hlavného kontrolóra. 

HK uviedla prítomným, že vykonala kontrolu čerpania rozpočtu a samotná sťažnosť súvisela s jej kontrolou. 

Ďalej upozornila, že v budúcnosti vykoná aj následnú kontrolu a očakáva odstránenie nedostatkov. 

P.Pásztor T. vytýka, že o zmenách referuje zamestnankyňa OU. Podľa neho p. Krejzová len mala predložiť 

podklady na zmeny v rozpočte poslancom OU, finančná komisia mala zasadnúť a prejednať zmeny a na zasadnutí 

OZ mala finančná komisia predložiť na hlasovanie už prejednané návrhy zmien. 

P.p. Fábiánová sa pripojila k diskusii slovami, že OZ bol predložený rozpočet ZŠ a tento bol aj schválený . 

Viacerí prítomní poslanci deklarovali jej slová a uviedli, že neschvaľovali rozpočet ZŠ. 

P.p. Perhács na záver diskusie uviedol, že v prípade neschválenia zmien tie peniaze tak či tak dostane ZŠ, 

nemôžu sa využiť na žiadne iné účely. 

 

8. Žiadosti , sťažnosti. 

 

SO v tejto časti programu oboznámil prítomných s doručenými sťažnosťami a žiadosťami na OÚ : 

a) P. Fényes V. požiadal OZ o umožnenie prevádzkovania šrotoviska. P.p. Halgaš podotkol, že táto žiadosť 

už bola niekoľko krát prejednávaná na zasadnutí OZ a poslanci nesúhlasia s prevádzkovaním šrotoviska 

v centre obce. 

b) Žiadosť o odkúpenie prístupovej cesty k stavebnému pozemku, ktorý bol ešte v minulosti za cenu 0,83,-€ v 

celkovej výmere 18 797 m2  odpredaný pánovi Sauro Bonorovi bytom ul. Fábryho 1248/95 Kráľovský 

Chlmec na stavebné účely. Nakoľko žiadateľ má snahu začať so stavebnými prácami a nevie sa dostať na 

svoj stavebný pozemok legálnou cestou, podal žiadosť o odkúpenie pozemku za účelom vybudovania 

prístupovej cesty. 

c) Doriešenie susedského sporu Nádaši – Šándor : prítomný Šándor B. sa odmietol vyjadriť k danému sporu. 

 

9. Diskusia. 

 

Nakoľko sa pri jednotlivých bodoch rokovania viedla aj diskusia, v tomto bode programu vystúpil iba Varga O., 

obyvateľ našej obce. Vo svojom príspevku uviedol, že dňa 15. januára podal žiadosť na OÚ ohľadom odpustenia 

časti dane z nehnuteľnosti, ale do dnešného dňa neobdŕžal písomnú odpoveď . SO mu podal vysvetlenie so 

slovami, že na základe prijatého VZN sa rozhodol nevyhovieť žiadosti a bolo mu to oznámené slovne na 

poslednom zasadnutí OZ, kde bol osobne prítomný. P. Varga O. aj napriek tejto skutočnosti ešte raz poprosil 

o písomnú odpoveď na svoju žiadosť. 

 

 

 

 



10. Prijatie uznesení. 

 

Návrh uznesenia č. 25/2012    Predkladateľ : Czető František, starosta obce 

 

OZ schvaľuje záverečný účet obce za rok 2011 bez výhrad. 

Za :8   Zdržal sa :0   Nehlasoval :0   Proti :0 

 

Návrh uznesenia č. 26/2012    Predkladateľ : Czető František, starosta obce 

 

OZ berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra obce k Záverečnému účtu obce za rok 2011. 

Za :8   Zdržal sa :0   Nehlasoval :0   Proti :0 

 

Návrh uznesenia č. 27/2012    Predkladateľ : Czető František, starosta obce 

 

OZ schvaľuje plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za 2. polrok 2012. 

Za :8   Zdržal sa :0   Nehlasoval :0   Proti :0 

 

Návrh uznesenia č. 28/2012    Predkladateľ : Czető František, starosta obce 

 

OZ schvaľuje zmeny v rozpočte obce Biel nasledovne :  

PRÍJMOVÁ ČASŤ : 

ZDROJ POLOŽKA NÁZOV ROZPOČET  ÚPRAVA PO ÚPRAVE 

1152 312002 Zo št. fondu na revitalizáciu 0 7647,49 7647,49 

111 312001 Z ÚPRaSV - robotníci povodeň 0 9232,00 9232,00 

SPOLU : 16879,49 16879,49 

 

KAPITÁLOVÝ PRÍJEM : 

ZDROJ POLOŽKA NÁZOV ROZPOČET  ÚPRAVA PO ÚPRAVE 

41 233001 Predaj pozemku 0 1750,00 1750,00 

1151 322001 Zo št. fondu - revitalizácia 0 91983,86 91983,86 

SPOLU : 93733,86 93733,86 

 

VÝDAVKOVÁ ČASŤ : 

ZDROJ SKUPINA POLOŽKA NÁZOV ROZPOČET  ÚPRAVA PO ÚPRAVE 

41 1116 625001 Nemoc. poist. OcÚ 500,00 500,00 1000,00 

41 1116 635002 Výpočtová technika 400,00 400,00 800,00 

41 1116 711001 Kúpa pozemku 0 603,16 603,16 

41 0840 635006 Údržba budovy DS 5000,00 -1503,16 3496,84 

1151 0460 717001 Revitalizácia centra obce 0 91984,58 91984,58 

41 0460 717001 Revitalizácia centra obce 0 5009,30 5009,30 

41 0610 717001 Revitalizácia centra obce 7900,00 -7900,00 0,00 

111 04219 611 Mzda-povodeň 0 6840,00 6840,00 

111 04219 625001 Nemocenské poistenie-povodeň 0 96,00 96,00 

111 04219 625002 Starobné poistenie-povodeň 0 958,00 958,00 

111 04219 625003 Úrazové poistenie-povodeň 0 55,00 55,00 

111 04219 625004 Invalidné poistenie-povodeň 0 205,00 205,00 



111 04219 625005 Fond zamestnanosti-povodeň 0 69,00 69,00 

111 04219 625007 Rezervný fond-povodeň 0 325,00 325,00 

111 04219 621 VšZP-povodeň 0 228,00 228,00 

111 04219 623 UNION-povodeň 0 456,00 456,00 

SPOLU : 13800,00 98325,88 112125,90 

 

Za :8   Zdržal sa :0   Nehlasoval :0   Proti :0 

 

Návrh uznesenia č. 29/2012    Predkladateľ : Czető František, starosta obce 

 

OZ schvaľuje zmeny v rozpočte ZŠ Biel podľa predloženej prílohy.  

Za :0   Zdržal sa :0   Nehlasoval :8   Proti :0 

- Poslanci odmietli hlasovať o tomto návrhu 

 

Návrh uznesenia č. 29/2012    Predkladateľ : Tímea Fedorová 

 

OZ schvaľuje zvýšiť fond údržby v 24 b.j. na 6,-€ mesačne na jednu b.j. 

Za :7   Zdržal sa :0   Nehlasoval :0   Proti :1 ( Nagyová ) 

 

Návrh uznesenia č. 30/2012    Predkladateľ : Czető František, starosta obce 

 

OZ schvaľuje usporiadať Deň obce v mesiaci júl alebo august 2012 a zároveň ukladá Komisii pre mládež a kultúru 

vypracovať program celého podujatia. 

 

Po prečítaní tohto návrhu uznesenia sa znovu rozprúdila diskusia okolo nepriaznivého finančného stavu našej obce. 

P.p. Halgas znovu pripomenul, že sa oslavy nemôžu uskutočniť na úkor opráv v dome smútku. Pásztor T., 

obyvateľ obce navrhol vyzbierať dĺžnu sumu na daniach a za odvoz smetí a z tejto čiastky usporiadať Deň obce. P. 

Brezo J. st. upozornil prítomných, že nie je dobrou propagandou vyhlasovať verejne na zasadnutiach ústami 

poslancov, že by sa miestne oslavy mali konať na úkor opráv domu smútku. Peniaze nikdy neboli a stále sa našli na 

organizáciu miestnych osláv. Treba ich nájsť aj teraz.  

SO uzavrel problematiku hlasovania ohľadom usporiadania miestnych osláv návrhom, že po vypracovaní 

a predložení programu Komisiou pre kultúru a mládež sa poslanci OZ znovu budú zaoberať touto otázkou 

a rozhodnutie o organizácií osláv prenechajú na dobu, keď už bude zrejmá výška príspevkov do obecného rozpočtu 

na nasledujúci mesiac. 

 

Návrh uznesenia č. 30/2012    Predkladateľ : Czető František, starosta obce 

 

OZ schvaľuje odpredaj pozemku pánovi Sauro Bonorovi bytom ul. Z. Fábryho 1248/95 Kráľovský Chlmec za 

účelom vybudovania prístupovej cesty k stavebnému pozemku. Pozemok sa nachádza v katastrálnom území Biel 

parcela č. 807/1 a d 799/8 vo výmere 1042 m2 zastavaná plocha a nádvoria uvedená na liste vlastníctva č.529. 

Dohodnutá cena je 0,83,-€/ 1 m2. 

 

Za :1  

Zdržal sa :4 ( Halgaš, Jurčák, Fábiánová, Perhács)  

Nehlasoval :1 ( Battyányi)  

Proti :2 ( Fedorová, Nagyová ) 

 

Po hlasovaní SO poprosil návrhovú komisiu o preformulovanie návrhu uznesenia. Upozornil prítomných 

poslancov, aby zvážili hlasovanie ešte raz. Vyjadril názor, že nie je správne voči žiadateľovi najprv mu odpredať 

stavebný pozemok a potom ďalším hlasovaním zamedziť prístup na vlastný pozemok. Ďalej poukázal na 

skutočnosť, že tento omyl sa nestal z chyba kupujúceho, ale predávajúceho – v tom čase keď sa pozemok 



odpredával viedla cesta vedľa daného pozemku. Niektorí poslanci uistili SO, že nejde o zamietnutie žiadosti 

celkovo, ale len o určité pochybnosti pri odpredaji pozemku. 

P.p. Fábiánová spochybnila správnosť zamerania daného pozemku. Upozornila na skutočnosť, že žiadateľ síce 

odôvodňuje kúpu pozemku prístupovou cestou, ale na žiadosti sú uvedené celé pozemky. P. Helmecziová 

zdôraznila, že by sa nemali predávať pozemky lacnejšie, ako nakupuje obec od obyvateľov ( p. Kunová ) resp. za 

akú cenu sme odpredali v minulosti pozemky obyvateľom našej obce v rovnakej lokalite . Obyvatelia obce zase 

vyjadrili svoje obavy ohľadom umiestnenia vedenia plynu a kanalizácie v danej lokalite. SO uistil prítomných, že 

k odpredaju pozemku dôjde len po preverení skutočnosti, že sa na danom pozemku nenachádza ani vedenie 

vodovodu a ani plynu a kanalizácie. V opačnom prípade bude uznesenie vetovať. 

 

Návrh uznesenia č. 30/2012    Predkladateľ : Czető František, starosta obce 

 

OZ schvaľuje odpredaj pozemku pánovi Sauro Bonorovi bytom ul. Z. Fábryho 1248/95 Kráľovský Chlmec za 

účelom vybudovania prístupovej cesty k stavebnému pozemku. Pozemok sa nachádza v katastrálnom území Biel 

parcela č. 807/1 a d 799/8 vo výmere 1042 m2 zastavaná plocha a nádvoria uvedená na liste vlastníctva č.529. 

Dohodnutá cena je 1,68,-€/ 1 m2 , celkovo 1750,56,-€. 

 

Za :5   Zdržal sa :2 ( Halgas, Fedorová)  Nehlasoval :1 ( Battyányi)  Proti :0 

 

 

11. Záver. 

 

SO po odsúhlasení návrhov uznesení zasadnutie OZ ukončil.  

 

V Bieli, 10.07.2012       Zapísala : Mgr. Zuzana Nagyová 

 

Overovatelia : Robert Halgas  ................................................ 

 

  Jozef Battyányi ................................................ 

 

 

          ........................................................ 

          Czető František, starosta obce 

 


