
Zápisnica zo zasadnutia  obecného   zastupiteľstva 

Obce  Biel 

konaného  dňa 31. 03. 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, Brezo J., Nagyová E., Helmecziová E., Helmeczi Š.ml., Balogh G., 

Megyesi F., Fazekašová M., Hajduová A., Remák A., Varga O., Lesko Cs. 

 

Program: 
 

1. Otvorenie 

2. Kontrola plnenia uznesení-HK obce 

3. Schválenie zloţenia jednotlivých komisií 

4. Správa HK o kontrolnej činnosti za rok 2010 

5. Zvýšenie DPH pri 6 b.j. 

6. Právne sluţby pre obec 

7. Vyradenie 

8. Diskusia 

9. Ţiadosti, sťaţnosti 

10. Prijatie uznesení 

11. 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, 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, 

overovatelia p.Battyányi, Fedorová, návrh uznesení Bc.Jurčák, 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, uznesenia okrem jedného sú 

splnené, poznamenala však, ţe neboli podpísaní overovatelia.  

 

 

 

 

 

 



3.  Schválenie zloženia jednotlivých komisií 
 

 

  Členovia  2 komisií neboli schválené na predchádzajúcom zasadnutí, jedna komisia je doplnená o 

2 členov. 

 

    4. Správa HK o kontrolnej činnosti za rok 2010 

 

 

Poslanci dostali správu, p.Helmeciová doplnila, ţe zoznam neplatičov v nájomnom dome sa 

zmenil, dvaja zaplatili nájomné. HK ku kontrole spotreby elektrickej energie uviedla,  ţe 

p.Helmecziová vypočítala, ona skontrolovala, podľa oboch sú výpočty správne. Poslanci 

Bc.Jurčák, Fedorová a Fábiánová spotrebu prepočítali a nesúhlasia s výpočtom. Starosta navrhuje, 

aby spoločne prekontrolovali a podali správu. 

 

  5.  Zvýšenie DPH pri 6 b.j 

 

Pri výstavbe 6 b.j.  obec hradí rozdiel vzniknutý zo zvýšenia DPH z 19 na 20%. Práce sa blíţia ku 

koncu, treba rozdeliť byty, lebo uţ pri vonkajších úpravách nebudú stráţiť budovu. 

 

6. Právne služby pre obec 

 

V predchádzajúcom volebnom období obec mal právnika JUDr.Jonása, zmluva však počas PNS 

starostu bola zrušená. Skoro kaţdá obec má právnika, aj teraz prebieha vyšetrenie ohľadom 

kanalizácie. Na predchádzajúcom zasadnutí zastupiteľstvo navrhlo JUDr.Pandyho, sú pripravené 

návrhy zmluvy na paušálnu dohodu alebo na odmeny podľa počtu právnych úkonov. Výhodnejšia 

by bola paušálna odmena, je na zastupiteľstve, ako sa rozhodne. 

  

7. Vyradenie 

 

Vyraďovacia komisia predloţila návrh na vyradenie zo ŠJ, MŠ a OcÚ, po odsúhlasení treba 

fyzicky likvidovať majetok.   

 

8. Diskusia 

 

Mali sme získať dotáciu na traktor, ktorý teraz pouţívame, je však veľmi drahý. Bolo by 

výhodnejšie opraviť traktor obce, pán Lesko by ho mohol opraviť. Treba vyriešiť aj bankové účty, 

aby sme pouţívali iba OTP Banku.  

Viacero občanov sa pýta na kanalizáciu – ako a kedy bude vyriešená ul.Hlavná.  

p.Fazekašová sa pýta na ul.Bankovú, či sa dá odviesť voda zo záhrad. 

 

 

9. Sťažnosti  

 

Nie sú 

 

10. Žiadosti  

 

Oláh Jozef – ţiada kuka nádobie a odvoz odpadu  

Szabó Imrich ţiada dom na bývanie  

Fényesová Annamária- ţiada kultúrny dom raz týţdenne na Aerobic 

 

 



 

11. Prijatie uznesení 

 

Uznesenie č. 22/2011  
OZ v Bieli schvaľuje komisiu Ochrany prírody a ţivotného prostredia v zloţení: 

 

 Šivák Marián   - predseda 

 Tóth Tibor   - člen 

 Babiák Jozef   - člen 

 Strutinský Ladislav  - člen 

 Šváb Štefan   - člen 

      Proščák Peter   - člen 

      Ing.Šalamonová Lívia - člen 

 

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

 

Uznesenie č. 23/2011  
OZ v Bieli schvaľuje komisiu Ochrany verejného poriadku a majetku občanov obce v zloţení: 

  

 Kenész Jozef   - predseda 

 Pető Štefan   - člen 

 Pitóczky Peter   - člen 

 

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

 

Uznesenie č. 24/2011  
OZ v Bieli schvaľuje Komisiu kultúry a mládeţe v zloţení: 

 

Mgr.Nagyová Zuzana  - predseda 

Mészárosová Margita  - člen 

Sztanková Margita  - člen 

Tóthová Alţbeta  - člen 

Kovácsová Olivia  - člen 

. 

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

 

Uznesenie č. 25/2011  
OZ v Bieli schvaľuje úpravu ceny stravného lístka v ŠJ MŠ nasledovne: 

Stravníci MŠ denné (2-6 rokov) zvýšiť z 1,00 €  na 1,13 € 

Stravníci nad 18 r.   zvýšiť z 1,00 €  na 1,13 € 

 

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

 

Uznesenie č. 26/2011  
OZ v Bieli schvaľuje v súvislosti so zvýšením DPH z 19% na 20% financovanie zvýšenej 

obstarávacej ceny bytového domu z rozpočtu obce navýšením finančných prostriedkov o 1174,15 

Euro a technickej vybavenosti bytového domu na miestnej komunikácie vo výške 78,07 Euro , na 

výstavbu kanalizácie k BD 79,84 Euro. 

 

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

 

 

 



Uznesenie č. 27/2011  
OZ v Bieli schvaľuje zníţiť úväzok HK obce z 18 h  na 6 h mesačne. Zároveň jej ukladá vykonať 

kontroly na ekonomickom oddelení a odovzdať kľúče od izby Sennyei. 

 

Za:6   proti: 1   nehlasoval:0  zdrţal sa:1 

 

Uznesenie č. 28/2011  
OZ v Bieli schvaľuje vytvoriť komisiu v zloţení Bc.Fábiánová Tímea, Fedorová Tímea, 

Bc.Ladislav Jurčák, a HK obce, aby prekontrolovali úhradu faktúry za elektrinu v nájomných 

bytoch na Mlynskej ulici. 

 

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

 

 Uznesenie č. 29/2011  
OZ v Bieli berie na vedomie správu HK  obce Biel za rok 2010. 

 

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

 

Uznesenie č. 30/2011  
OZ v Bieli schvaľuje paušálnu odmenu vo výške 300,-€ s DPH mesačne advokátovi JUDr.Petrovi 

Pandymu za poskytovanie právnických a advokátskych sluţieb obce Biel. 

 

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

Uznesenie č. 31/2011  
OZ v Bieli schvaľuje vyradiť a fyzicky likvidovať zničený a zastaralý majetok obce podľa návrhu, 

ktorý predkladá vyraďovacia a likvidačná komisia. 

 

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

 

Uznesenie č. 32/2011  
OZ v Bieli schvaľuje  zrušiť všetky účty obce Biel vo VUB Banke a zároveň navrhuje pouţívať 

účet len v OTP Banke v Kráľovskom Chlmci. 

 

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

Uznesenie č. 33/2011  

OZ v Bieli schvaľuje vytvoriť komisiu v zloţení starosta obce, zástupca starostu, predsedovia 

všetkých komisií a ďalších občanov obce, aby začali rokovať s VVS a.s. Košice o odovzdaní 

kanalizácie a o ďalšej výstavbe. 
 

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

 

Uznesenie č. 34/2011  
OZ v Bieli schvaľuje zníţiť nájom kaderníckeho salóna p.Anastázie Járošiovej na dobu od 

1.2.2011 do 31.12.2011 na sumu 25,- € mesačne. 

 

Za: 5  proti: 0   nehlasoval:0  zdrţal sa:3 

 

Poslanci Kenész a Battyányi sa ospravedlnili a odišli zo zasadnutia. 

 

 

 



Uznesenie č. 35/2011  
OZ v Bieli schvaľuje bezplatný nájom a odvoz odpadu p.Oláhovi Jozefovi bytom na 

Tatranskej ulici 304. 

 

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

 

11.   Záver 

         

Nakoľko   boli  všetky  body   programu  zasadnutia  vyčerpané,  starosta obce   poďakoval 

prítomným za účasť a  zasadnutie ukončil. 

 
 

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

 

       Fedorová Tímea            .....………….………………....... 

 

Zapísala:   Bc.Tímea Fábiánová 

 

 

 

                                                                                        Czető František  

                                                                                          starosta obce 

 
     

 

 

 

 

 

 
 

 


