
Zápisnica zo zasadnutia  obecného   zastupiteľstva 

Obce  Biel 

konaného  dňa 11. 03. 2010 

 
P r í  t o m n í:  Czető František, starosta obce  

          

     Helmecziová E., Krejzová M., zamestnankyne OcÚ 

P r í t o m n í   p o s l a n c i: Brezo J.,  Helmeczi Š., Ing.Krejza F., Bc.Jurčák L., 

Bc.Fábiánová T.,  PhDr.Perhács F., Leczo P., Battyányi J. 
 

K o n t r o l ó r k a     o b c e :  PaedDr.Šipošová Eleonóra 
 

O b č a n i a: Spišáková K., Rehová R., Reho R., Megyesi F., Pető Š., Šišková, Kapinuszová 

Z., Babejová E., Babiák T., Perháč P., Nagyová E., Salamonová A., Nagy T., Demjén A.,  

 

P r o g r a m : 

 
1. Otvorenie 

2. Kontrola plnenia uznesení 

3. Žiadosť o NFP z ROP – regenerácia centra obce 

4. Návrh na prerozdelenie zostatku z r.2009 do fondov 

5. Odmena starostu za I.Q 2010 

6. Žiadosti, sťažnosti 

7. Diskusia 

8. Prijatie uznesení 
9. Záver 

 

 

1.  Otvorenie – začiatok rokovania o 16.00 hod. 

Riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Biel (ďalej len OZ) otvoril starosta 

obce  Biel – Czető František (ďalej len starosta).  

Starosta konštatoval, ţe z celkového počtu 9 poslancov je prítomných 8 a obecné 

zastupiteľstvo je spôsobilé právoplatne sa uznášať. 

Starosta poveril písaním zápisnice Bc. Tímeu Fábiánovú, poslankyňu OZ Biel. 

Za overovateľov zápisnice určil p. Breza, PhDr.Perhácsa, návrh uznesení Bc.Jurčák. 

Starosta prečítal program zasadnutia, navrhol vynechať bod č.4, po prečítaní program    

bol jednoznačne schválený OZ. 

 

2. Kontrola plnenia uznesení  
  

Uznesenie č. 7/2010 : OZ v Bieli berie na vedomie správu hlavného kontrolóra obce Biel za 

II.polrok 2009 

 

Uznesenie č. 8/2010 : OZ v Bieli schvaľuje Zásady vykonávania finančnej kontroly obce Biel 

podľa Zákona č.521/2001, ktorý predkladá hlavná kontrolórka obce Biel  PaedDr.Šipošová 

Eleonóra. - neschválené  

 

Uznesenie č. 9/2010 : OZ v Bieli schvaľuje Zásady vykonávania finančnej kontroly obce Biel 

podľa Zákona č.521/2001, ktorý predkladá poslanec Ing.Krejza František. 

Uznesenie č. 10/2010 : OZ v Bieli schvaľuje pre ZŠ Biel pouţitie finančných prostriedkov zo 

školného za šk.rok 2009/2010 vo výške 289,25 Eur. 



 
Uznesenie č. 11/2010 : OZ v Bieli schvaľuje predaj pozemku pre DaisyGroup s.r.o. 

Kráľovský Chlmec  na katastrálnom území Čierna nad Tisou parcela č.1-1247 vo výmere 

1,065ha za 0,1364 Eur za 1m2 podľa bonity pôdy. – neschválené 

 

Uznesenie č. 12/2010 : OZ v Bieli schvaľuje zasielanie fotokópie  faktúr všetkým poslancom 

OZ, ktoré sa uhradia v čase medzi dvoma zasadnutiami OZ počnúc od 1.1.2010. 

 
Uznesenie č. 13/2010 : OZ v Bieli schvaľuje poskytnutie miestnosti na skúšky Občianskemu 

zdruţeniu BEYLE v budove Obecného úradu. 

 

 

3. Žiadosť o NFP z ROP – regenerácia centra obce 

      Starosta informoval poslancov o moţnosti získania finančných prostriedkov na 

prepojenie dvoch centier v obci od ŠJ po obchod Dobos- Timex, na druhý týţdeň bude 

odovzdaná ţiadosť,  k ţiadosti je ešte potrebné uznesenie OZ . V poslednej chvíli prebehla 

delimitácia cesty na ul.Parkovej, starosta ţiada o pozitívne rozhodnutie. Svoj názor 

vyjadrili poslanci Krejza, Jurčák . 

 

5.  Odmena starostu za I.Q 2010 

Vyhodnotenie starostu, o vlastnej osobe sa nemôţe vyjadriť, robí čo môţe. 

 

6. Žiadosti, sťažnosti 

 

-Miestna organizácia Slovenského rybárskeho zväzu v Čiernej nad Tisou ţiada o úľavu 

z výšky zapoţičania kultúrnych priestorov za účelom usporiadania kultúrneho podujatia a to 

1.Rybárskeho plesu  dňa 15.5.2010. – treba uznesenie. 

- opakovaná ţiadosť na odkúpenie pozemku, treba pripraviť uznesenie. 

 

7. Diskusia 

Poslanec Battyányi sa pýta,  na akú sumu vychádza chodník na cintoríne, treba zistiť, či by 

nebolo výhodnejšie  asfaltovanie chodníkov.  

Poslanec Ing.Krejza k bodu o rozpočte by rád vypočul referát o finančnom stave obce od 

finančnej komisii, z čoho bude financovaný projekt, kultúrny dom, úver, bolo by treba 

pozastaviť všetky investície takého typu. 

Viacero občanov (Rehová R., Reho R., Babejová E) sa sťaţovali na III.Rudnú rampu – 

výklopník, ţe je z toho veľký prach, ţiadajú p.starostu u riešenie, taktieţ na staničnú budovu. 

Treba vysporiadať vlastnícke vzťahy obce k pozemkom.   

   

8. Prijatie uznesení 

 

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. 

 

Za :  5  proti:0   zdrţal sa:1  nehlasoval:2 



 

Uznesenie č. 15/2010 : 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. 

 

Za:4  proti:3   zdrţal sa:1  nehlasoval:0 

 

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. 
 

Za:5  proti:3   zdrţal sa:0 nehlasoval:0 

 
Uznesenie č. 17/2010: OZ v Bieli schvaľuje odmenu starostovi obce Biel za I.štvrťrok 2010 

nasledovne:  január 2010   590,- € 

  Február 2010 670,- € 

  Marec 2010   690,- € 

 

Za:4  proti:2   zdrţal sa:1 nehlasoval:1 

 

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%.  

 
Za:7  proti:1   zdrţal sa:0 nehlasoval:0 

 

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. 

 

Za:8  proti:0   zdrţal sa:0 nehlasoval:0 

 

9.   Záver 

         
Nakoľko   boli  všetky  body   programu  zasadnutia  vyčerpané,  starosta obce    

poďakoval prítomným za účasť a  zasadnutie ukončil. 
 

 

OVEROVATELIA:             Jozef Brezo              …….......……………………….. 

 

PhDr.František Perháč           …………………………..... 
 

Zapísala:   Bc.Tímea Fábiánová 

 

 

                                                                                        Czető František  

                                                                                          starosta obce 

 
     



 

 

 

 

 

 

 

  


