
U Z N E S E N I A
z XXII. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Belej zo dňa 30.03.2021

 so začiatkom  o 18.00 hod. v areáli kultúrneho domu v Belej

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

Uznesenie č. XXII/143/30032021

K bodu č. 2
Určenie overovateľov a     zapisovateľa zápisnice   

Obecné zastupiteľstvo v Belej  
berie na vedomie
1. určenie overovateľov zápisnice:  Ing. Margita Bitterová,  Michal Varga
2. určenie zapisovateľky: Ing. Helga Takácsová

Hlasovanie:      Za:  4 (Bitterová, Balázs, Tóth, Varga)          Proti:  0          Zdržal sa:  0             

V Belej, dňa 07.04.2021     

                                                                                Klaudia Pintérová,v.r.
        starostka obce

Uznesenie č. XXII/144/30032021

K bodu č. 3
Schválenie programu

Obecné zastupiteľstvo v Belej   
schvaľuje  
predložený program rokovania 

1. Otvorenie 
2. Určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice
3. Schválenie programu 
4. Kontrola plnenia uznesení
5. Voľba hlavného kontrolóra obce Belá
6. Správa kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2020
7. Žiadosť o uzatvorenie mimosúdnej dohody vo veci duplicitného vlastníctva pozemkov
8. Rôzne
9. Návrh na uznesenie
10. Záver

Hlasovanie:      Za:  4 (Bitterová, Balázs, Tóth, Varga)          Proti:  0          Zdržal sa:  0                 

V Belej, dňa 07.04.2021
     

Klaudia Pintérová,v.r.
        starostka obce
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Uznesenie č. XXII/145/30032021

K bodu č. 4
Kontrola plnenia uznesení

Obecné zastupiteľstvo v Belej    
berie na vedomie
kontrolu plnenia uznesení zo dňa 25.02.2021 

Všetky uznesenia boli podpísané,  okrem uznesenia č. XXI/140/25022021, kde starostka využila
svoje sistačné právo a uznesenie nepodpísala.

   Uznesenie č. XXI/136/25022021 – splnené
Výpis z uznesenia o udelenie súhlasu používať obecný erb prevzal Koloman Varga
na Obecnom úrade v Belej dňa 03.03.2021.

   Uznesenie č. XXI/140/25022021 – splnené
Dňa  26.02.2021  bolo  vyvesené  na  úradnej  tabuli  obce  a  zverejnené  na  webovej
stránke obce Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce.

Hlasovanie:      Za:  4 (Bitterová, Balázs, Tóth, Varga)          Proti:  0          Zdržal sa:  0                 

V Belej, dňa 07.04.2021

     
 Klaudia Pintérová,v.r.
        starostka obce

Uznesenie č. XXII/146/30032021

K bodu č. 5
Voľba hlavného kontrolóra obce Belá

Obecné zastupiteľstvo v Belej 

A) konštatuje, že
uchádzajúci  kandidát  na  funkciu  hlavného  kontrolóra  splnil  podmienky  uvedené  v  uznesení
č. XXI/140/25022021 zo dňa 25.02.2021

B) berie na vedomie
výsledky hlasovania voľby hlavného kontrolóra Obce Belá na funkčné obdobie 2021 – 2027

C) volí
na základe výsledkov voľby hlavného kontrolóra Obce Belá Mgr. Eriku Klacsánovú do funkcie
hlavného kontrolóra obce Belá na obdobie od 01.04.2021 do 31.03.2027

D) poveruje
starostku obce podpísaním pracovnej zmluvy so zvoleným kontrolórom Obce Belá

Hlasovanie:      Za:  4 (Bitterová, Balázs, Tóth, Varga)          Proti:  0          Zdržal sa:  0             

V Belej, dňa 07.04.2021

     
 Klaudia Pintérová,v.r.
        starostka obce
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 Uznesenie č. XXII/147/30032021

K bodu č. 6
Správa kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2020

Obecné zastupiteľstvo v Belej   
berie na vedomie,
že napriek prísľubu a opätovných vyzvaniach telefonicky, e-mailom a doporučeným listom, ktorý
neprevzala,   hlavná  kontrolórka  nepredložila  obci  Belá  Správu  kontrolnej  činnosti  hlavného
kontrolóra za rok 2020

Hlasovanie:      Za:  4 (Bitterová, Balázs, Tóth, Varga)          Proti:  0          Zdržal sa:  0 

V Belej, dňa 07.04.2021

     
 Klaudia Pintérová,v.r.
        starostka obce

Uznesenie č. XXII/148/30032021

K bodu č. 7
Žiadosť o uzatvorenie mimosúdnej dohody vo veci duplicitného vlastníctva pozemkov

Obecné zastupiteľstvo v Belej:
Vo veci žiadosti Ing. Balážovej:

1. berie  na  vedomie podanú  žiadosť  Ing.  Balážovej o  uzatvorenie  dohody  o  urovnaní
ohľadom duplicitného vlastníctva k parc. reg. „E“ č. 750/2,  orná pôda o výmere 28270 m2
evidovanej na LV č. 646 pre kat. úz.: Belá, ktorá sa prekrýva resp. je v rozsiahlej časti
začlenená do parcely registra „C“ č. 749/106 (pred rozdelením označená ako parcela reg.
„C“ č. 749/1) vo vlastníctve obce Belá na LV č. 1.

2. súhlasí  s vyriešením duplicitného vlastníctva parc.  reg.  „E“ č.  750/2  na LV č.  646
a parc.  „C“ č. 749/106 (pred rozdelením označenáako parcela reg. „C“ č. 749/1) vo
vlastníctve obce Belá na LV č.  1 mimosúdnou cestou,  a to  uzatvorením mimosúdnej
dohody, ktorá bude vypracovaná na základe geometrického plánu, ktorá dohoda odstráni
duplicitné  vlastníctvo  a ktorá  dohoda  bude  predmetom  schvaľovania  obecného
zastupiteľstva.

Hlasovanie:      Za:  1 (Balázs)               Proti:  0             Zdržali sa:  3  (Bitterová, Tóth, Varga)

V Belej, dňa 07.04.2021

     
 Klaudia Pintérová,v.r.
        starostka obce

3



Uznesenie č. XXII/149/30032021

K bodu č. 7
Žiadosť o uzatvorenie mimosúdnej dohody vo veci duplicitného vlastníctva pozemkov

Obecné zastupiteľstvo v Belej:
Vo veci žiadosti p. Krškovej:

1. berie  na  vedomie žiadosť  p.  Krškovej o  uzatvorenie  dohody  o  urovnaní  ohľadom
duplicitného  vlastníctva  k  parc.  reg.  „E“  č.  749/10,   orná  pôda  o  výmere  28270  m2
evidovanej na LV č. 462 pre kat. úz.: Belá, ktorá sa prekrýva resp. je v rozsiahlej časti
začlenená do parcely registra „C“ č. 749/1 vo vlastníctve obce Belá na LV č. 1 a ktorá sa
zároveň prekrýva aj v časti s parcelou reg. “C“  744/ 1 o výmere 1076860 m2, ku ktorej nie
je list vlastníctva založený.

2. súhlasí s vyriešením duplicitného vlastníctva parc. reg. „E“ č. 749/10 na LV č. 462
a parc.  „C“ č.  749/1 vo vlastníctve obce Belá na LV č.  1 mimosúdnou cestou, a to
uzatvorením  mimosúdnej  dohody,  ktorá  bude  vypracovaná  na  základe  geometrických
plánov,  ktorá  dohoda  odstráni  duplicitné  vlastníctvo  a ktorá  dohoda  bude  predmetom
schvaľovania obecného zastupiteľstva.

Hlasovanie:      Za:  0             Proti:  0             Zdržali sa:  4  (Bitterová, Baláž, Tóth, Varga) 

V Belej, dňa 07.04.2021

     
 Klaudia Pintérová,v.r.
        starostka obce

Uznesenie č. XXII/150/30032021

K bodu č. 7
Žiadosť o uzatvorenie mimosúdnej dohody vo veci duplicitného vlastníctva pozemkov

Obecné zastupiteľstvo v Belej:
Vo veci žiadosti p. Vážana a spol. (vlastníkov nehnuteľnosti na LV č. 495):

1. berie na vedomie žiadosť p. Vážana a spol. (vlastníkov nehnuteľnosti  na LV č. 495)
o uzatvorenie  dohody o urovnaní  ohľadom duplicitného vlastníctva  k parc.  reg.  „E“ č.
749/9, orná pôda o výmere 28270 m2 evidovanej na LV č. 495 pre kat. úz.: Belá, ktorá sa
prekrýva resp. je v rozsiahlej časti začlenená do parcely registra „C“ č. 749/1 vo vlastníctve
obce Belá na LV č. 1 a ktorá sa zároveň prekrýva aj v časti s parcelou reg. “C“  744/ 1 o
výmere 1076860 m2, ku ktorej nie je list vlastníctva založený.

2. súhlasí  s vyriešením duplicitného vlastníctva parc.  reg.  „E“ č.  749/9 na LV č.  495
a parc.  „C“ č.  749/1 vo vlastníctve obce Belá na LV č.  1 mimosúdnou cestou,  a to
uzatvorením  mimosúdnej  dohody,  ktorá  bude  vypracovaná  na  základe  geometrických
plánov,  ktorá  dohoda  odstráni  duplicitné  vlastníctvo  a ktorá  dohoda  bude  predmetom
schvaľovania obecného zastupiteľstva.

Hlasovanie:      Za:  1 (Balázs)               Proti:  0             Zdržali sa:  3  (Bitterová, Tóth, Varga) 
  
V Belej, dňa 07.04.2021

     
 Klaudia Pintérová,v.r.
        starostka obce
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Uznesenie č. XXII/151/30032021

K bodu č. 8
Rôzne – list od rodiny Krockow- záujem o predaj stodoly vedľa Ch  â  teau Béla (zberný dvor)  

Obecné zastupiteľstvo v Belej 

A) berie na vedomie
list od rodiny Krockow

B) poveruje
starostku  obce  preveriť  skutkový  vlastnícky  vzťah  pozemku  aj  budovy  nachádzajúcej  sa  na
predmetnom pozemku

Hlasovanie:       Za:  4 (Bitterová, Balázs, Tóth, Varga)          Proti:  0          Zdržal sa:  0          

V Belej, dňa 07.04.2021

     
 Klaudia Pintérová,v.r.
        starostka obce
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