
Zápisnica z mimoriadneho zasadnutia  obecného   zastupiteľstva 

Obce  Biel 

konaného  dňa 29. 10. 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., Bc.Jurčák L., Bc.Fábiánová T.,  Battyányi J.,  Halgas R., 

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

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

 

Program: 
 

1. Otvorenie 

2. Správa o obecných dopravných prostriedkoch a rozhodnutie o ich budúcnosti 

3. Prejednanie výstavby nájomných bytov zo ŠFRB 

4. Rozpočet na r.2011 

5. Návrh finančnej komisie na odmenu poslancom a vyhodnotenie starostu za III.Q 

6. Prijatie uznesení 

7. Záver 

 

 

 

1.  Otvorenie – začiatok rokovania o 16.00 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 8 a Obecné 

zastupiteľstvo je spôsobilé právoplatne sa uznášať. 

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

overovatelia p.Brezo, Battyányi, návrh uznesení Bc.Jurčák, PhDr.Perhács. 

Ing.Krejza navrhol doplniť program o 1 bod – vyriešenie odvedenia dažďovej vody. 

 

Za :  4  proti:4  zdržal sa:0  nehlasoval:0 

 

Starosta prečítal program zasadnutia,  poslanci hlasovali  o programe nasledovne: 

 

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

 

2. Správa o obecných dopravných prostriedkoch a rozhodnutie o ich budúcnosti 

. 

  Starosta podal správu o autobuse – oprava by stála 7 000,- €, materiál 3 500,- €, na traktor podľa 

špecialistov materiál stojí 765,- €, práca by trvala 3 týždne. Na traktor bude možná dotácia 

v januári 2011, treba sa rozhodnúť. 

Poslanci Ing.Krejza a Helmeczi mali pripomienky, prečo je zasadnutie mimoriadne a nemohli 

prísť občania. Battyányi sa pýta na  špecialistov na traktor, Halgas navrhuje z Veľkých Trakan 

p.Ľudovíta Fodora, je veľmi dobrý špecialista. 

p.Brezo navrhuje, aby špecialista podal správu na papieri, Ing.Krejza navrhuje autobus vyradiť 

z prevádzky.  

 



 

3.  Prejednanie výstavby nájomných bytov zo ŠFRB 

   Na predczádzajúcom zasadnutí pri prijatí uznesenia sme mali pomer 4:4, teraz sme tu všetci, 

máme veľa žiadostí o nájomný byt. Mohli by sme získať späť pozemok od M.Trójovej a v januári 

podať žiadosť na radovú výstavbu. Podľa Ing.Krejzu sú dôležitejšie problémy v obci.   

 

4. Rozpočet na r.2011 

Je čas na vypracovanie návrhu, jednotlivé komisie by mali podať návrh. Ing.Krejza dodal,že na 

základe VZN obce,  Zásady hospodárenia s rozpočtovými prostriedkami návrh má byť predložený 

k 15.9. , podľa ostatných poslancov treba podať návrhy.  

 

5. Návrh finančnej komisie na odmenu poslancom a vyhodnotenie starostu za III.Q 

 

Starosta poďakoval poslacom za doteraz vykonanú poslaneckú prácu, na poslednom zasadnutí 

rozdá vecné dary každému poslancovi. PhDr.Perhács poďakoval starostovi za vykonanú prácu.  

 

6. Prijatie uznesení 

 

Uznesenie č. 52/2010  
OZ v Bieli schvaľuje dočasné vyradenie obecného autobusu z prevádzky. 

Za :  8  proti:0  zdržal sa:1   nehlasoval:0 

 

Uznesenie č. 53/2010  
OZ v Bieli schvaľuje výstavbu  obecného nájomného bytu tzv. radovú výstavbu 4-6 b.j. na 

parcele č. 799/1.  

Za :  5  proti:1  zdržal sa:2  nehlasoval:1 

 

 

Uznesenie č. 54/2010  
OZ v Bieli schvaľuje odmenu starostovi obce za III.Q 2010 podľa VZN mesačne sumou 

25% z funkčného platu. 

 

Za :  5  proti:0  zdržal sa:3   nehlasoval:1 

 

 

 

8.   Záver 

         
Nakoľko   boli  všetky  body   programu  zasadnutia  vyčerpané,  starosta obce   poďakoval 

prítomným za účasť a  zasadnutie ukončil. 
 

 

 

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

 

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

Zapísala:   Bc.Tímea Fábiánová 

 

 

                                                                                        Czető František  

                                                                                          starosta obce 



 
     

 

 

 

 

 

 
 

 


