
Zápisnica zo zasadnutia  obecného   zastupiteľstva 

Obce  Biel 

konaného  dňa 29. 04. 2010 

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

          

     Helmecziová E., zamestnankyňa OcÚ 

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., Battyányi J., Halgas R. 
 

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: Rehová R., Reho R., Megyesi F., Pető Š., Iski D., Ujhelszky T., Ujhelszky G., 

Biačková V., Bálintová O., Mészárosová M, Mészárosová R., Pásztor T., Toth V., Tothová 

M., Nagyová E., Sikora V. 

 

P r o g r a m : 

 
1. Otvorenie 

2. Kontrola plnenia uznesení 

3. Stanovisko HK k záverečnému účtu 

4. Schválenie záverečného účtu 

5. Prerozdelenie zostatku z r.2009  

6. Vyhodnotenie starostu za I.Q 2010 

7. Žiadosti, sťažnosti 

8. Diskusia 

9. Prijatie uznesení 
10. Záver 

 

 

1.  Otvorenie – začiatok rokovania o 18.30 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, Battyányiho, návrh uznesení Bc.Jurčák, 

PhDr.Perhács. 

Starosta prečítal program zasadnutia,  po prečítaní program    bol jednoznačne 

schválený OZ. Poslanec Ing.Krejza navrhol doplniť program o 1 bod – riešenie listu 

predstaviteľov cirkví, doplnenie programu jednoznačne schválený OZ. 

 

2. Kontrola plnenia 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. 

 

Uznesenie č. 15/2010 -neschválené: 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. 

 

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. 
 

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

I.štvrťrok 2010 nasledovne:  január 2010   590,- € 

  Február 2010 670,- € 

  Marec 2010   690,- € 

 

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%.  

 

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. 

 

Uznesenie č. 20/2010: OZ v Bieli ţiada 

1. Obvodný úrad ţivotného prostredia, M.P. Štefánika 32 , 075 01 Trebišov 

2. MDPaT- Regionálneho hygienika Košice, Štefánika 50/A,040 01 Košice 

3. Mesto-primátor mesta Čierna nad Tisou, Námestie pionierov 1,  

076 43  Čierna n/T  

 

aby trvalá prevádzka stavby Ţst. Čierna nad Tisou, Prekládka na III. Vysokej 

rampe bola povolená len za podmienky dodrţiavania všetkých hygienických 

noriem. 

 

K uzneseniu č.20/2010 Ing.Krejza povedal, ţe sa informoval na uvedených adresách, či 

dostali prijaté uznesenie, dostal informáciu, ţe nie. Starosta informoval, ţe uznesenie bolo 

zaslané mailom aj poštou, na najbliţšom zasadnutí podá bliţšie informácie. 

 

3. Stanovisko HK k záverečnému účtu 

Stanovisko HK bolo poslané všetkým poslancom, kaţdý mal moţnosť prečítať. Ing.Krejza 

mal otázky k príjmom, ktoré neboli dosiahnuté, aké opatrenia boli vykonané voči dlţníkom. 

Rozpočet bol prekročený, navrhuje hlavnej kontrolórke vykonať kontrolu čerpania za 

I.štvrťrok 2010. Starosta podal vysvetlenie k príjmom a k prekročeným poloţkám rozpočtu. 

 

4.  Schválenie záverečného účtu 

 

5. Prerozdelenie zostatku z r.2009  

Poslanec Brezo informoval občanov, ţe obec rok 2009 ukončil prebytkom vo výške 92 251,- 

Eur. V návrhu je uvedené  navrhované pouţitie finančných prostriedkov. Ing.Krejza navrhuje 

prerozdelenie do fondov, vyvesiť na 14 dní a potom rozhodovať.  



 

6. Vyhodnotenie starostu za I.Q 2010 

 
7. Žiadosti, sťažnosti 

 
-Zdruţenie maďarských rodičov na Slovensku pri ZŠ Biel ţiada o dotáciu vo výške 50,- Eur  

na usporiadanie Prvého plesu ţiakov.  

 

8. List predstaviteľov cirkví 

Ing.Krejza sa pýta, či je prítomní autor listu, prečítal občanom list. Ţiada hlavnú kontrolórku 

o kontrolu faktúr a vykonaných prác na cintoríne. 

 

9. Diskusia 

Pásztor T. sa pýta, kedy budú označené ulice v obci podľa pravidiel cestnej premávky. 

Starosta odpovedal, ţe nadviazal kontakt s košickou firmou, čaká na ponuku.   

   

10. Prijatie uznesení 

 

Uznesenie č. 21/2010 : 

OZ v Bieli berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu obce 

za rok 2009. 

 

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

 

Uznesenie č. 22/2010:  
OZ v Bieli schvaľuje: 

a) celoročné  hospodárenie obce za rok 2009 bez výhrad. 

b) výsledok hospodárenia – prebytok vo výške 92 251,- Eur. 

 

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

 

Uznesenie č. 23/2010 : 
OZ v Bieli schvaľuje prerozdelenie finančných prostriedkov z roku 2009 podľa predloţeného 

návrhu.   

. 
 

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

 
Uznesenie č. 24/2010: 
OZ v Bieli schvaľuje odmenu starostovi obce Biel za I.štvrťrok 2010 nasledovne: 

 Január 2010   690,- € 

 Február 2010 690,- € 

 Marec 2010   690,- € 
 

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

 

Uznesenie č. 25/2010: 

OZ v Bieli schvaľuje dotáciu vo výške 50,- Eur pre Zdruţenie maď.rodičov na Slovensku pri 

ZŠ Biel na usporiadanie Prvého plesu ţiakov. 

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

 

 



 

Uznesenie č. 26/2010: 

OZ v Bieli schvaľuje poskytnutie dotácie pre nemocnicu v Kráľovskom Chlmci vo výške 

200,- Eur. 

 

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

 

Uznesenie č. 27/2010 

OZ v Bieli ukladá hlavnému kontrolórovi obce rozposlať kaţdému poslancovi čerpanie 

rozpočtu obce za I. štvrťrok 2010.  

 

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

 

 

9.   Záver 

         
Nakoľko   boli  všetky  body   programu  zasadnutia  vyčerpané,  starosta obce   oznámil, ţe o 

14 dní bude mimoriadne zasadnutie, poďakoval prítomným za účasť a  zasadnutie ukončil. 
 

 

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

 

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

Zapísala:   Bc.Tímea Fábiánová 

 

 

                                                                                        Czető František  

                                                                                          starosta obce 

 
     

 

 

 

 

 

 

 
  


