
Zápisnica zo zasadnutia  obecného   zastupiteľstva 

Obce  Biel 

konaného  dňa 30. 09. 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.,   Fedorová T., 

 

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

M.,Nagy T.,Biačková V., Biačková K., Chomová A., Pásztor T., Bálintová O., Varga O., Szabó I., 

Kocsková M., Dobosová K., Jurčáková I, Román Š., Vaszily J., Iski D., Ujhelsky T., Megyesi F., 

Medyesiová M., Mészáros S., Brezo J.ml., Brezo J., Tóth T., Spišáková K., Kertészová H., 

Babiaková V., Sváb P., Tarr L.,  Balog G., Sztanko J., Járosi L.,   

 

Program: 

1. Otvorenie 

2. Kontrola plnenia uznesení – predkladá HK obce 

3. Predaj autobusu obce 

4. Deň dôchodcov 2011 

5. Upozornenie HK 

6. Inventarizácia majetku 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 7, Obecné 

zastupiteľstvo je spôsobilé právoplatne sa uznášať. 

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

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

Starosta prečítal program zasadnutia,   po prečítaní program    bol jednoznačne schválený 

OZ.  

 

  2.  Kontrola plnenia uznesení-HK obce 

 

  HK obce prečítala uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia, k uzneseniu č.48/2011 sa nevie 

vyjadriť, pýta sa kompetentných. Zástupca starostu, Bc.Fábiánová podala informáciu, ţe boli za 

p.Petrikom, investor zatiaľ čaká na vyjadrenie príslušných ministerstiev, či môţu  začať 

s projektovaním na územie obce Biel. 

 

 

 



 3. Predaj autobusu obce 
 

Nakoľko minulý rok nebola odsúhlasená oprava autobusu, autobus bol odhlásený z prevádzky. OZ 

rozhodlo o predaji, ponuka bola vyhlásená na internetovej stránke obce Biel a na úradnej tabuli 

obce. Prihlásil sa p.Saláta, ponúka 1050,- Eur za autobus, rozhodne OZ. 

 

 

4. Deň dôchodcov 2011 

 

Máme 260 občanov nad 60 rokov, treba usporiadať v októbri, má to na starosti Sociálna komisia 

za pomoci poslancov OZ.  

 

 5.  Upozornenie HK 

 

 

HK vo februári dostala úlohu uznesením č.18/2011, na zasadnutí 30.5.2011 podala správu, kde zle 

vyúčtovali spotrebu spoločne pouţívanej elektrickej energie pri nájomných bytových domoch na 

ul.Mlynskej, nesplnila tým úlohu. OZ dostalo úlohu dať písomné upozornenie hlavnej kontrolórke. 

HK poznamenala, ţe nie je podriadená zastupiteľstvu, môţe robiť kontroly, kedy má čas, nemôţu 

jej nariadiť čas vykonávania kontroly. 

Starosta ţiada vymeniť kľúče na pamätnej izbe Sennyeiovcov, aby kľúče boli na Obecnom úrade, 

v prípade návštevy by sa otvorila izba.  

 

6. Inventarizácia majetku obce 

 

Starosta navrhuje za predsedu Ústrednej inventarizačnej komisie poslanca PhDr.Františka 

Perhácsa, je veľmi dôleţitá úloha poriadne inventarizovať majetok obce. 

 

7. Žiadosti 

 

-Nájomníci z 6bj na ul. Bankovej – Helmeczi Š., Póly P., Spišák M., Járosi L., ţiadajú miesto na 

prenájom na výstavbu garáţe, najlepšie by bolo za kultúrnym domom. 

-Mészáros S., Hlavná 123 Biel ţiada povolenie zberu šrotu a farebného kovu 

- vedúca ŠJ ţiada pomocnú silu do kuchyne. Podali ţiadosť 3:Holubová Katarína, Švábová Mária, 

Szabová Henrieta. Finančné prostriedky nemáme, mohli by sme vybrať z pracovníkov na VPP, 

alebo skúsiť absolventskú prax. 

- INVESTEKO s.r.o ţiada do nájmu pozemky, ponúka 70,-€/ha 

- Peter Proščák ţiada do dlhodobého nájmu pozemok v okolí Rybníka 

 

8. Diskusia  

  

p.Kertészová a p.Babiáková sa pýtajú, kedy bude dokončený járok, ktorý vykopali na jar. Ďalej 

ţiada opravu asfaltu na ul.Tatranskej, asfalt je upravovaný stále len po p.Tótha, ako keby ďalej 

nebývali občania obce.  

p.Varga sa pýta, kedy sa začnú chodníky, na augustovom zasadnutí p.zástupkyňa sľúbila, ţe 

15.septembra sa začnú práce a stále sa nič nedeje, nič nie je v poriadku v obci. 

p.Pásztor uţ dávno nahlásil, ţe nefunguje rozhlas, stále nebol opravený, do zápisnice sa nezapíšu  

ţiadosti občanov.  

Poslanec Šivák opustil miestnosť. 

 

 

 

 



9. Prijatie uznesení 

 

Uznesenie č. 53/2011  
OZ v Bieli dáva písomné upozornenie hlavnej kontrolórke obce za nesplnenie úlohy vyplývajúcej 

z uznesenia č.18/2011. 

. 

 

Za:6  proti: 0   nehlasoval:0  zdrţal sa:0 

 

Uznesenie č. 54/2011  
OZ v Bieli schvaľuje plat zástupcu starostu obce počas zastupovania starostu, ktorý bol na PNS za 

mesiac august 2011 vo výške 366,-Eur. 

 

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

 

Uznesenie č. 55/2011  
OZ v Bieli schvaľuje podľa Poriadku odmeňovania odmenu pri dosiahnutí 50 rokov veku 

poslancovi Bc.Ladislavovi Jurčákovi vo výške 50,- Eur. 

. 

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

 

Poslanec Bc.Jurčák sa vzdáva shcválenej odmeny. 

 

Uznesenie č. 56/2011  
OZ v Bieli schvaľuje usporiadať Deň dôchodcov v mesiaci október 2011, ktorý bude 

organizovať Sociálna komisia spoločne s Obecným zastupiteľstvom 

 

Za:6  proti: 0   nehlasoval:0  zdrţal sa:0 

 

Uznesenie č. 57/2011  
OZ v Bieli navrhuje vymenovať za predsedu Ústrednej inventarizačnej komisie na rok 2011 

Phdr.Františka Perhácsa. 

 

Za:6  proti: 0   nehlasoval:0  zdrţal sa:0 

 

 

 

Uznesenie č. 58/2011  
OZ v Bieli schvaľuje prenájom obecného pozemku v blízkosti Obecného nájomného bytu pre 

občanov bývajúcich v 6bj. na Bankovej ulici č.446/25, č.p. 

 

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

 

Uznesenie č. 59/2011  
OZ v Bieli schvaľuje povolenie podnikať na zber ţeleza a farebného kovu p.Mészárosovi 

Sándorovi v centre obce Biel. 

 

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

 

 

Poslanec Šivák sa vrátil. 

 

 



Uznesenie č. 60/2011  
OZ v Bieli  schvaľuje dlhodobý prenájom obecného pozemku parcely č. EKN 265 o výmere 5697 

m2, EKN 266 o výmere 1802 m2, EKN 267 o výmere 2885 m2, EKN 268 o výmere 7621 m2, 

EKN 269 o výmere  993 m2, EKN 270 o výmere 2841 m2, EKN 271 o výmere 755 m2, EKN 272 

o výmere 1935 m2, EKN 1492 o výmere 2122 m2 p.Proščákovi Petrovi podľa VZN o nájme, 

celkovo 29 556 m2. 

 

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

 

Uznesenie č.61/2011 

OZ schvaľuje odpredaj obecného autobusu firme Saláta za 1050,- Eur. 

 
 

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

 

 

10.   Záver 

         

Nakoľko   boli  všetky  body   programu  zasadnutia  vyčerpané,  starosta obce   poďakoval 

prítomným za účasť a  zasadnutie ukončil. 

 
 

OVEROVATELIA:      Battyányi Jozef             …..........……………………….. 

  

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

 

 

Zapísala:   Bc.Tímea Fábiánová 

 

 

 

                                                                                        Czető František  

                                                                                          starosta obce 

 
     

 

 

 

 

 

 
 

 


