
Zápisnica zo zasadnutia  obecného   zastupiteľstva 

Obce  Biel 

konaného  dňa 30. 11. 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.Fábiánová T.,  Halgas R., Šivák M., 

                                               PhDr.Perhács F.,   Fedorová T., 

 

O b č a n i a: Szuperáková M., Lázárová I., Brezo J., Helmecziová E., Holiková M., Bálintová O., 

Varga O., Szabó I., Kocsková M., Iski D., Ujhelsky T., Járosi L.,  Reho R., Remák A. 

 

Program: 

1. Otvorenie 

2. Kontrola plnenia uznesení – predkladá HK obce 

3. Zmena členov Sociálnej  komisii 

4. Čerpanie rozpočtu za III.Q 2011 

5. Záloţná zmluva k 6 b.j. 

6. Diskusia 

7. Ţiadosti, sťaţnosti 

8. Prijatie uznesení 

9. 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 5, Obecné 

zastupiteľstvo je spôsobilé právoplatne sa uznášať. 

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

overovatelia Halgas, Šivák,  návrh uznesení PhDr.Perhács. 

Starosta prečítal program zasadnutia,   po prečítaní program    bol jednoznačne schválený 

OZ.  

 

  2.  Kontrola plnenia uznesení-HK obce 

 

  HK obce prečítala uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia s nasledovnými pripomienkami: 

K uzneseniu č.53/2011 OZ v Bieli dáva písomné upozornenie hlavnej kontrolórke obce za 

nesplnenie úlohy vyplývajúcej z uznesenia č.18/2011 – dostala neprávom. 

K uzneseniu 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. – ak poslanci sa vzdali 2-

mesačného platu, aj pani zástupkyňa sa mala vzdať platu. 

K uzneseniu 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. – pri kontrole nevidela doklad o zaplatení 

nájomného. 

 

p.Proščák dodal, ţe majú zaplatené nájomné. 



 

  3. Zmena členov Sociálnej  komisii 

 

Predsedkyňa komisie uviedla, ţe členka Oltmanová z rodinných dôvodov nemôţe vykonávať 

členstvo v komisii, preto navrhuje za nového člena Ladislava Járošiho zo 6b.j. na ul. Bankovej. 

 

 

4. Čerpanie rozpočtu za III.Q 2011 

 

Starosta uviedol, ţe pri niektorých poloţkách je prekročený rozpočet, hlavne pri spotrebe energií. 

Predseda finančnej komisie, PhDr.Perhács prečítal navrhovanú zmenu podľa jednotlivých 

poloţkách. Starosta dodal, ţe boli na porade starostov, kde z vyšších orgánov im oznámili, ţe 

majú počkať so schválením   rozpočtu na rok 2012. Stále dostávame menej z výnosu dane, v roku 

2012 môţe byť ešte horší stav. 

p.Helmecziová  dodala, ţe od januára 2011 dostávame menej z výnosu dane, od mája roku 2010 

sme dostávali ešte menej,  potom zvýšili. 

p.Brezo poznamenal, ţe bolo treba podrobne vysvetliť občanom zmeny v rozpočte, podľa zákona 

uţ má byť pripravený návrh rozpočtu na rok 2012 bez ohľadu na výnos dane, nie je pravda, ţe 

sme dostali menej z výnosu dane v minulom roku. 

 

5.  Záložná zmluva k 6 b.j. 

 

Je pripravená záloţná zmluva k 6b.j., je to garancia na zaplatenie úveru, aj pri 24 b.j. sme 

odsúhlasili, treba aj teraz  hlasovať o schválení. 

 

6. Žiadosti , sťažnosti 

7. Diskusia  

 

Z Obvodného úradu, odd.ţivotného prostredia nám postúpili sťaţnosť p.Gabriela Baloga na 

Palkovú Zuzanu, hlavná kontrolórka by sa mala zaoberať so sťaţnosťou. Podľa HK má to riešiť 

obec, zástupkyňa ponúkla spoločné vyriešenie prípadu na Obecnom úrade. 

p.Reho uviedol príklad z minulosti so svojim susedom, sťaţoval sa na p.zástupkyňu, ţe nebola na 

Obecnom úrade v čase zastupovania, keď sa chcel odvolať voči výzve na zaplatenie dane pred 

exekučným konaním. 

p.Varga sa pýta na činnosť komisií, čím sa zaoberajú, či sa zasadajú, čo je v našom obci 

s potravinovou výpomocou pre občanov. 

Starosta uviedol, ţe komisie sa zasadajú podľa potreby, sú sťaţnosti, ktoré namiesto komisie 

Ochrany verejného poriadku a majetku občanov obce by mala riešiť Polícia. 

p.Varga sa sťaţuje na prášenie z rotačného výklopníka na III.rudnej rampe, ďalej sa práši aj 

napriek opatreniam, ktoré vykonala prevádzkujúca firma. Podľa poslancov PhDr.Perhácsa 

a Šiváka sa práši aj od ostatných rámp, kde prekladajú bágrami. Podľa p.Vargu sa neoplatí chodiť 

na zasadnutia, pán starosta nech si prečíta §12, §26 a §29 Preambuly.  

p.Ujhelsky sa pýta na kanalizáciu, kedy bude na ul.Hlavnej, keď teraz v projekte Revitalizácia 

budú urobené chodníky.  

Momentálne obec nemá prostriedky na kanalizáciu, pred 2 rokmi sme chceli dať do vlastníctva 

VVS, vtedajšie zastupiteľstvo sa však nedohodlo.  

p.Varga sa pýta na potravinovú pomoc pre občanov. P.Helmecziová, pracovníčka Obecného úradu 

oznámila, ţe nevedeli povedať, kedy donesú, 3 dne predtým oznámia na Obecný úrad.  

p.Jároši, nájomník v 6bj. sa pýta, či by nemohli dostať osvetlenie a lavicu pred Bytový dom.  

PhDr.Perhács, predseda finančnej komisie by chcel podať návrh na odmeny pre starostu obce, 

hlavnú kontrolórku obce a poslancov OZ. 



p.Helmecziová sa sťaţuje, ţe jej padlo zle, ţe sú tak hodnotené, ako poslanci OZ, veď celý rok 

pracovali za základný plat, kaţdú prácu odviedli. Starosta sľúbil, ţe prehodnotí a zajtra rozhodne 

o odmeňovaní zamestnancov obce. 

Hlavná kontrolórka ţiada poslancov, aby si  premysleli prípad Mgr.Nagyovej, od januára je na 

PNS a dostáva odmenu poslanca kaţdý mesiac. 

 

8. Prijatie uznesení 

 

Uznesenie č. 62/2011  
OZ v Bieli schvaľuje odmenu starostovi obce vo výške 300,-€, hlavnej kontrolórke obce vo výške 

50,- € a poslancom po 50,- € okrem poslancov PhDr.Perhácsa a Mgr.Nagyovej. 

 

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

 

Uznesenie č. 63/2011  
OZ v Bieli schvaľuje zmenu člena Komisie bytovej a sociálnej starostlivosti namiesto Neomily 

Oltmanovej Ladislava Járosiho. 

 

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

 

Uznesenie č. 64/2011  
OZ v Bieli schvaľuje úpravu rozpočtu na rok 2011 podľa predloţeného návrhu. 

 

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

 

Uznesenie č. 65/2011  
OZ v Bieli schvaľuje uzavrieť záloţnú zmluvu č. 811/102/2010 medzi záloţným veriteľom: Štátny 

fond rozvoja a bývania, Lamačská cesta 8, 833 04 Bratislava 37 a záloţcom: Obec Biel, 

v zastúpení Františkom Czetőm, starostom obce, Hlavná 48, 076 41 Biel. 

Predmetom tejto zmluvy je zriadenie záloţného práva na nehnuteľnosti vedené na liste vlastníctva 

č.529  katastrálne územie Biel, Správa katastra Trebišov a to: 

a) bytový dom číslo súpisné 446 postavená na parc.reg.CKN č.942/2, 

b) parc.reg. CKN č.942/2 zast.plochy a nádvoria o výmere 201 m2, 

c) parc.reg.CKN č.942/1, záhrady o výmere 1245m2. 

Obecné zastupiteľstvo súhlasí aj s návrhom na vklad záloţného práva do katastra nehnuteľností. 

 

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

 

9.   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 

 



     

 

 

 

 

 

 
 

 


