
Zápisnica zo zasadnutia  obecného   zastupiteľstva 

Obce  Biel 

konaného  dňa 26. 11. 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., Bc.Jurčák L., Bc.Fábiánová T.,  Battyányi J.,  Halgas R., 

                                               PhDr.Perhács F., Helmeczi Š,  

 

Program: 

1. Otvorenie 

2. Vyhodnotenie činnosti OZ za volebné obdobie 

3. Čerpanie rozpočtu 2010 – schválenie zmien 

4. Prehodnotenie priateľstva  Cigánd - Biel 

5. Prijatie uznesení 

6. Záver 
 

 

 

1.  Otvorenie – začiatok rokovania o 14.00 hod. 

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, 

overovatelia p.Halgas, Battyányi, návrh uznesení Bc.Jurčák, Brezo. 

Starosta prečítal program zasadnutia,  ,  po prečítaní program    bol jednoznačne schválený 

OZ.  

 

  2.  Vyhodnotenie činnosti OZ za volebné obdobie 

. 

  Starosta vyhodnotil volebné obdobie 2006-2010 od zloženia sľubu. Prvý rok sme veľa vecí 

neurobili, za ďalšie tri sa podarilo urobbiť veľa vecí. Spomenul kaštieľ, strechu ZŠ, budovu 

kultúrneho domu, ŠJ, MŠ. Tento týždeň podpísal minister zmluvu na úspešný projekt 

Revitalizácia centra obce, v Košickom kraji podpísal iba 3 zmluvy. 

 

 

    3.  Čerpanie rozpočtu 2010 – schválenie zmien 

 

   Je predložený návrh na zmeny, boli prekročené niektoré položky. P.Brezo dodal, že predložený 

návrh nepokryje všetky zmeny v rozpočte. Za tie roky sme niečo urobili v obci, aj keď sa 

nepodarilo všetko na jednej budove naraz, urobili sme postupne.  

 

  4. Prehodnotenie priateľstva  Cigánd - Biel 

Boli pozvaní aj bývalí poslanci a starosta  z Cigándu, bohužiaľ neprišli. Po komunálnych voľbách 

novému starostova a zastupiteľstvu bude treba prehodnotiť, či pokračuje ďalej v priateľskom 

vzťahu s Cigándom. 

 

5. Prijatie uznesení 

 



Uznesenie č. 55/2010  
OZ v Bieli schvaľuje úpravu rozpočtu obce Biel na rok 2010 podľa predloženého návrhu. 

 

Za :  5  proti:0  zdržal sa:1   nehlasoval:1 

 

 

6.   Záver 

         
Nakoľko   boli  všetky  body   programu  zasadnutia  vyčerpané,  starosta obce   poďakoval 

poslancom za doterajšiu prácu odovzdaním vecných darov  a  zasadnutie ukončil. 
 

 

 

OVEROVATELIA:             Róbert Halgas              …….......……………………….. 

 

       Battyányi Jozef           ………….………………..... 
 

Zapísala:   Bc.Tímea Fábiánová 

 

 

                                                                                        Czető František  

                                                                                          starosta obce 

 
     

 

 

 

 

 

 
 

 


