
Zápisnica zo zasadnutia  obecného   zastupiteľstva 

Obce  Biel 

konaného  dňa 11. 06. 2010 

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

          

     

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

PhDr.Perhács F., Leczo P.,  Helmeczi Š. 
 

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: Pásztor T., Tóthová M., Nagyová E., Sikora V., Sváb P., Pető Š., Vaszily J., 

Kása L., Remák A., Dudáš F., Tóth V., Volenský M., Popovič N., Setét E., Hriczo A., Kovács 

A., Kapcalová J., Babiáková-Kapcalová M., Reho R., Gendrács  

 

P r o g r a m : 

 
1. Otvorenie 

2. Kontrola plnenia uznesení 

3. Záložná zmluva č.811/3123/2002 - oboznámenie 

4. Schválenie zostatku  finančných prostriedkov za rok 2009 do jednotlivých fondov 

5. Plnenie rozpočtu za I.štvrťrok 2010 

6. Žiadosti, sťažnosti 

7. Diskusia 

8. Prijatie uznesení 

9. Záver 

 

 

1.  Otvorenie – začiatok rokovania o 18.00 hod. 

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

obce  Biel – Czető František (ďalej len starosta).  

Starosta konštatoval, že z celkového počtu 9 poslancov je prítomných 7 a Obecné 

zastupiteľstvo je spôsobilé právoplatne sa uznášať. 

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

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

Starosta prečítal program zasadnutia,  po prečítaní program bol jednoznačne schválený 

OZ.  

 

2. Kontrola plnenia uznesení  
 

3. Záložná zmluva č.811/3123/2002 - oboznámenie 

V roku 2004 štyri obce neurobili záložnú zmluvu so ŠFRB, iba s Ministerstvom výstavby, 

vtedy bolo uznesenie OZ, len na zápis do katastra treba nové uznesenie. Poprosím tých 

poslancov, ktorí vtedy hlasovali, aby hlasovali za aj  teraz.  

 

 

 

 

 



   4.  Schválenie zostatku  finančných prostriedkov za rok 2009 do jednotlivých fondov 

 

Prerozdelenie je prepracované do fondov, začaté práce sú dokončené,  už iba traktor a 

autobus stojí. Keby sa odsúhlasilo dnes, v pondelok by sme mohli začať s opravou. 

Ing.Krejza podal informácie ohľadom uznesenia č.29/2010,  už začal s prácou, podal 

návrh na uznesenie na zaplatenie cestovných výdavkov a uvoľnenie finančných 

prostriedkov na vypracovanie štúdia. P.Brezo navrhuje začať s prácami z vlastných 

prostriedkov obce, netreba čakať niekoľko rokov, kým zo štúdia bude niečo. 

 

 

  5. Plnenie rozpočtu za I.štvrťrok 2010 

 

Hlavná kontrolórka informovala, že v dvoch prípadoch je prekročené čerpanie, pri kultúrnom 

dome a sociálno-hygienickom zariadení ŠJ, práce sú zaúčtované na jeden subjekt. Subjekty už 

sú zamerané, budú mať vlastné čísla a potom je možné preúčtovať.  

 
6. Žiadosti, sťažnosti 

- Rodina Kökényova sa sťažuje na obyvateľov v okolí starého cintorína  v časoch povodne  

-žiadosť ZŠ o vrátenie finančných prostriedkov zo školného za II.polrok šk.roka 2009/2010 

 

7. Diskusia 

Starosta podal informáciu o postreku proti komárom v obci. Poslanci sa informovali 

o finančných prostriedkoch vlády vyčlenených na postreky v krajoch postihnutých 

povodňami. Občania  aj poslanci žiadajú ďalšie postreky. P. Benkeová sa sťažovala na 

nespravodlivý vývoz piesku pre postihnutých občanoch v dňoch povodne, viacerí občania sa 

pridali k sťažnosti. Pásztor T. sa pýta na činnosť  komisií v obci. Viacerí občania vyjadrili 

svoj názor o kúpe alebo oprave traktora a autobusu. 

 

8. Prijatie uznesení 

 

Uznesenie č. 31/2010  
OZ v Bieli prejednalo a schvaľuje záložnú zmluvu č.811/3123/2002 medzi záložným 

veriteľom: Štátny fond rozvoja bývania, Lamačská cesta č.8. 833 04 Bratislava 37 

a záložcom : Obec Biel, Hlavná 48. 

 Predmetom tejto zmluvy je zriadenie záložného práva na nehnuteľnosti vedené na liste 

vlastníctva č. 529 katastrálne územie Biel, Správa katastra Trebišov, ktorých výlučným 

vlastníkom je záložca v podieli 1/1 k celku a to: 

1. bytového domu číslo súpisné 430 postaveného na parc. CKN č.588/2 

2. bytového domu číslo súpisné 431 postaveného na parc. CKN č.588/3 

3. parc.CKN č.588/1 zast.plochy a nádvoria o výmere 1020 m2 

4. parc.CKN č.588/2 zast.plochy a nádvoria o výmere 336 m2 

5. parc.CKN č.588/3 zast.plochy a nádvoria o výmere 277 m2 

 

Na LV v časti C: Ťarchy – Záložné právo v prospech Ministerstva výstavby a regionálneho 

rozvoja podľa V 719/2004. 

 

Za :  6  proti:0   zdržal sa:0   nehlasoval:1 

 

Uznesenie č. 32/2010  
OZ v Bieli schvaľuje prerozdelenie zostatku finančných prostriedkov za rok 2009 do 

jednotlivých fondov podľa predkladaného materiálu. 

 

Za:5  proti:0   zdržal sa:2  nehlasoval:0 



 

 

Uznesenie č. 33/2010  
OZ v Bieli schvaľuje pre ZŠ Biel vrátenie finančných prostriedkov zo školného na II.polrok 

šk.roka 2009/2010  vo výške 246,20 Eur. 

 

 

Za:7  proti:0   zdržal sa:0  nehlasoval:0 

 

Uznesenie č. 34/2010  
OZ v Bieli schvaľuje finančnú čiastku vo výške 2 000,- Eur na vypracovanie štúdia na 

odvodnenie dažďovej vody z obce Biel, sumu ubrať z položky 635006. 

 

Za:7  proti:0   zdržal sa:0  nehlasoval:0 

 

Uznesenie č. 35/2010  
OZ v Bieli doporučuje starostovi obce uhradiť cestovné výdavky pre Ing.Krejzu pri plnení 

uznesenia č.29/2010. 

 

Za:7  proti:0   zdržal sa:0  nehlasoval:0 

 

Uznesenie č. 36/2010  
OZ v Bieli schvaľuje znížiť rezervný fond obce z  42 451,- Eur na 32 451,- Eur a zostatok 

previesť na novovytvorený Fond ochrany prírody a zelene vodného a lesného hospodárstva. 

 

Za:7  proti:0   zdržal sa:0  nehlasoval:0 

 

 

9.   Záver 

         
Nakoľko   boli  všetky  body   programu  zasadnutia  vyčerpané,  starosta obce   poďakoval 

prítomným za účasť a  zasadnutie ukončil. 
 

 

OVEROVATELIA:             Peter Leczo              …….......……………………….. 

 

PhDr.František Perhács     …………………………..... 
 

Zapísala:   Bc.Tímea Fábiánová 

 

 

                                                                                        Czető František  

                                                                                          starosta obce 

 
     

 

 

 

 

 

 

 



  


