
Zápisnica zo zasadnutia  obecného   zastupiteľstva 

Obce  Biel 

konaného  dňa 30. 05. 2011 

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

 

H l a v n á   k o n t r o l ó r k a: PaedDr.Šipošová Eleonóra 

      

P r í t o m n í   p o s l a n c i: Bc.Jurčák L., Bc.Fábiánová T.,  Battyányi J.,  Halgas R., Šivák M., 

                                               PhDr.Perhács F.,  Kenész J., Fedorová T., 

 

O b č a n i a: Salamonová A, Szuperáková M., Brezo J., Nagyová E., Helmecziová E., Helmeczi 

Š., Lesko Cs., Kocsková M., Kapcalová J., Spišáková K., Holiková M., Setét E., Járosiová A., 

Babej M., Babejová E., Krejzová M., Nagy T., Kása L., Biačko T. 

 

Program: 

1. Otvorenie 

2. Kontrola plnenia uznesení –HK obce 

3. Čerpanie rozpočtu za I.Q 

4. Vyúčtovanie spoločne pouţívanej el. energie pri bytových domoch na ul.Mlynskej 

5. Záverečný účet obce za rok 2010 

6. Deň obce 

7. Diskusia 

8. Ţiadosti, sťaţnosti 

9. Prijatie uznesení 

10. Záver 

 
 

 

 

1.  Otvorenie – začiatok rokovania o 17.00 hod. 

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, Mgr.Nagyová je 

na PNS,  a Obecné zastupiteľstvo je spôsobilé právoplatne sa uznášať. 

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

overovatelia p.Halgas, Šivák, návrh uznesení Bc.Jurčák, PhDr.Perhács, Battyányi. 

Starosta prečítal program zasadnutia,   po prečítaní program    bol jednoznačne schválený 

OZ.  

 

  2.  Kontrola plnenia uznesení-HK obce 

 

  HK obce prečítala uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia, nevie sa vyjadriť k uzneseniam 

č.30/2011 a č.33/2011, ostatné uznesenia sú splnené, uznesenie č.31/2011 čiastočne splnené.  

K uzneseniu č.30/2011 starosta uviedol, ţe zmluva zatiaľ nie je podpísaná, treba finančne zváţiť 

poţiadavku na právnika. K uzneseniu č.33/2011 uviedol, ţe poslali list pre Východoslovenskú 

vodárenskú spoločnosť, zatiaľ bez odpovede. Treba zrušiť uznesenie č. 34/2011 a hlasovať na 

základe ţiadosti o 10,- €.   

 

 

 



3.  Čerpanie rozpočtu za I.Q 
 

Finančná komisia prerokovala na svojom zasadnutí čerpanie rozpočtu, podala návrh na zmenu 

v rozpočte. HK obce napísala  list na Okresnú prokuratúru, v ktorom spomenie aj prekročenie 

rozpočtu. Starosta prečítal uvedené obvinenia – cestovné starostu, orientačnú tabuľu, vyhlásenie 

III.stupňa povodňovej aktivity a vykonanie záchranných prác fy Peter Proščák - B.A.P.  Podľa HK 

je cena vysoká a práce nie sú ukončené, ploty treba dať do pôvodného stavu. Poslanci Šivák a 

Halgas uviedli, ţe práce vykonali so súhlasom obyvateľov a nebolo tam oplotenie.  

 

4. Vyúčtovanie spoločne používanej el. energie pri bytových domoch na ul.Mlynskej 

 

HK dostala úlohu na zasadnutí 31.1.2011 uznesením č.18/2011, podali s p.Helmeciovou zlé 

výpočty, spočítali zálohu so spotrebou. Uznesením č.28/2011 dostali poslanci Fedorová, 

Bc.Jurčák, Bc.Fábiánová preveriť spotrebu, kedy zistili preplatok vo výške 1591,80 €. HK 

neslpnila uznesenie č.18/2011, starosta z toho dôvodu ukladá poslancom dať písomné 

upozornenie. 

 

 5.  Záverečný účet obce za rok 2010 

 

Dostali všetci poslanci, HK podala pripomienky, ak poslanci nemajú námietky, treba schváliť. 

 

6. Deň obce 

 

Treba zváţiť, či vôbec chceme usporiadať Deň obce. Predseda Komisie kultúry navrhuje zmeniť 

dátum z augusta na 23.7.2011, treba rozhodnúť, kto bude organizovať, navrhujem Komisiu 

kultúry a Komisiu vzdelávania a športu. 

 

 

7. Diskusia 

 

Ing.Babej podal správu o pracovnej skupine pri výklopníku na III.rudnej rampe, ktorej bol 

členom. Na zasadnutiach dostali informácie o I.etape odprášenia komplexu uzatvorením priestoru. 

Termín ukončenia prác je dodrţaný. Existujú 3 zdroje prášenia, zatiaľ riešia iba 2 zdroje, podali 

poţiadavku aj na vyriešenie 3.zdroja, poprosí predsedu komisie ţivotného prostredia, aby trvali na 

riešení sypania rudy.  

Starosta potvrdil informáciu, ţe práce I.etapy  sú ukončené, na OcÚ dostali pozvánku na 

obhliadku pracoviska.  

 

8. Žiadosti, sťažnosti  

  

- Varga  František ţiada o odkúpenie pozemku pod rodinným domom, v r. 1960 kúpili 

pozemok ale nebol vysporiadaný. 

- ZŠ Biel ţiada o preplatenie prepravného vo výške 175,- € na divadelný festival 

v Maďarsku 

- p.Járosiová Anastázia ţiada zníţiť nájom za kaderníctvo počas materskej dovolenky, na 

predchádzajúcom zasadnutí sme zníţili na 25,- €|, v ţiadosti ţiadala zníţiť na 10,- €. 

PhDr.Perhács navrhuje odpustiť nájomné na ţiadané obdobie. 

- OFK Biel ţiada kúpu traktorovej kosačky, finančná komisia na svojom zasadnutí 

nesúhlasila s kúpou 

- p.Németh Ondrej ţiada do nájmu pozemok medzi  p.Holikovou a Némethovou 

 

 

 



9. Prijatie uznesení 

 

Uznesenie č. 36/2011  
OZ v Bieli zruší uznesenie č.34/2011. 

 

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

 

Uznesenie č. 37/2011  
OZ v Bieli schvaľuje doplnenie uznesenia č.12/2011 v Poriadku odmeňovania poslancov 

Obecného zastupitelstva §13 v nasledovnom znení: 

Odmena nepatrí poslancom OZ, ktorí vyhlásili písomne, ţe svoj mandát budú vykonávať bez 

odmeny. 

 

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

 

Uznesenie č. 38/2011  
OZ v Bieli schvaľuje záverečný účet  obce Biel za rok 2010. 

. 

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

 

Uznesenie č. 39/2011  
OZ v Bieli schvaľuje usporiadať Deň obce dňa 23.7.2011. Program vypracujú spoločne Komisia 

kultúry a Komisia športu a predloţia na najbliţšie zasadnutie OZ. 

 

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

 

Uznesenie č. 40/2011  
OZ v Bieli schvaľuje odpredaj pozemkov parcely č.580, 581/1, 581/2 v katastrálnom území obce 

Biel p.Františkovi Vargovi a p.Margite Vargovej za 10 Eurocentov za 1m2. 

 

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

 

 

 

Uznesenie č. 41/2011  
OZ v Bieli schvaľuje nájom kaderníckeho salónu p.Anastázie Járošiovej na dobu od 1.2.2011 do 

31.12.2011 na sumu 10,- € mesačne. 

 

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

 

 

Uznesenie č. 42/2011  
OZ v Bieli schvaľuje zrušenie nájmu kaderníckeho salónu p.Anastázie Járošiovej na dobu od 

1.2.2011 do 31.12.2011. 

 

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

 

 Uznesenie č. 43/2011  
OZ v Bieli  schvaľuje preplatenie prepravného autobusom vo výške 175,- € pre divadelný súbor 

pri ZŠ Biel Gyöngyöcske na medzinárodný festival. 

 

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

 



 

10.   Záver 

         

Nakoľko   boli  všetky  body   programu  zasadnutia  vyčerpané,  starosta obce   poďakoval 

prítomným za účasť a  zasadnutie ukončil. 

 
 

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

 

       Šivák Marián               .....………….…………….......... 

 

Zapísala:   Bc.Tímea Fábiánová 

 

 

 

                                                                                        Czető František  

                                                                                          starosta obce 

 
     

 

 

 

 

 

 
 

 


