
U Z N E S E N I A
z XXIX. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Belej zo dňa 08.11.2021

 so začiatkom  o 17.00 hod. v zasadacej miestnosti Obecného úradu v Belej

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

Uznesenie č. XXIX/176/08112021

K bodu č. 2
Určenie overovateľov a     zapisovateľa zápisnice   

Obecné zastupiteľstvo v obci Belá 
berie na vedomie
1. určenie overovateľov zápisnice: Ignác Tóth,  Mgr. Edita Hakkeová
2. určenie zapisovateľky: Ing. Helga Takácsová

Hlasovanie:      Za: 3 (Balázs, Mgr. Hakkeová, Tóth)             Proti: 0                Zdržal sa: 0            

V Belej, dňa  09.11.2021     

                                                                                Klaudia Pintérová, v.r.
       starostka obce

Uznesenie č. XXIX/177/08112021

K bodu č. 3
Schválenie programu

Obecné zastupiteľstvo v obci Belá  
schvaľuje  
predložený program rokovania, doplnený bodom č. 7. Žiadosť o zaradenie do nového 
finančného pásma na náklady na nákup potravín pre ŠJ 
 

1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice
3. Schválenie programu 
4. Kontrola plnenia uznesení
5. Vyjadrenie stanoviska k súdnemu sporu žalobkyne: Lucie Balázsovej proti obci Belá

ako žalovanej o určenie vlastníckeho práva k nehnuteľnosti, vec ktorá je vedená na
Okresnom súde Nové Zámky pod spis. zn.: 4C/62/2021

6. Schválenie možnosti vyriešenia duplicitných vlastníctiev obce Belá prioritne formou
mimosúdnej  dohody  vo  veciach  skutkovo  a okolnosťami  totožnými  ako  je  prípad
nároku žalobkyne: Lucie Balázsovej v sporovej veci vedenej na Okresnom súde Nové
Zámky pod spis. zn.: 4C/62/2021

7. Žiadosť o zaradenie do nového finančného pásma na náklady na nákup potravín pre
ŠJ

8. Rôzne, diskusia
9. Návrh na uznesenie
10. Záver

Hlasovanie:      Za: 3 (Balázs, Mgr. Hakkeová, Tóth)             Proti: 0                Zdržal sa: 0             

Uznesenie bolo schválené.
V Belej, dňa  09.11.2021  

 Klaudia Pintérová, v.r.
       starostka obce
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Uznesenie č. XXIX/178/08112021

K bodu č. 4
Kontrola plnenia uznesení

Obecné zastupiteľstvo v obci Belá
berie na vedomie
že kontrola plnenia uznesení zo zasadnutia OZ zo dňa 14.10.2021 bude predložená na ďalšom
plánovanom zasadnutí OZ dňa 25.11.2021

Hlasovanie:      Za: 3 (Balázs, Mgr. Hakkeová, Tóth)             Proti: 0                Zdržal sa: 0

V Belej, dňa  09.11.2021
     

 Klaudia Pintérová, v.r.
       starostka obce

Uznesenie č. XXIX/179/08112021

K bodu č. 5
Vyjadrenie stanoviska k     súdnemu sporu žalobkyne: Lucie Balázsovej proti  obci Belá ako  
žalovanej o     určenie vlastníckeho práva k     nehnuteľnosti, vec ktorá je vedená na Okresnom  
súde Nové Zámky pod spis. zn.: 4C/62/2021

Obecné zastupiteľstvo v obci Belá:

A/ berie na vedomie 

Informácie starostky obce k súdnemu sporu žalobkyne: Lucie Balázsovej proti obci Belá 
ako  žalovanej  o určenie  vlastníckeho  práva  k nehnuteľnosti,  vec  ktorá  je  vedená  na  
Okresnom súde Nové Zámky pod spis. zn.: 4C/62/2021

Hlasovanie:      Za: 3 (Balázs, Mgr. Hakkeová, Tóth)             Proti: 0                Zdržal sa: 0

B/ schvaľuje 

Uznanie nároku žalobkyne: Lucie Balázsovej v sporovej veci vedenej na Okresnom súde
Nové Zámky pod spis. zn.: 4C/62/2021

Hlasovanie:      Za: 1 (Mgr. Hakkeová)          Proti:  0                Zdržal sa: 2  (Balázs, Tóth) 

Uznesenie v bode B/  nebolo schválené.       

V Belej, dňa  09.11.2021
     

 Klaudia Pintérová, v.r.
       starostka obce
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Uznesenie č. XXIX/180/08112021

K bodu č. 6
Schválenie  možnosti  vyriešenia  duplicitných  vlastníctiev  obce  Belá  prioritne  formou
mimosúdnej dohody vo veciach skutkovo a     okolnosťami totožnými ako je prípad nároku  
žalobkyne: Lucie Balázsovej v     sporovej veci vedenej na Okresnom súde Nové Zámky pod  
spis. zn.: 4C/62/2021

Obecné zastupiteľstvo v obci Belá
schvaľuje 
ako možnosť vyriešenia duplicitných vlastníctiev obce Belá prioritne formou mimosúdnej dohody
vo veciach skutkovo a okolnosťami totožnými ako je prípad nároku žalobkyne: Lucie Balázsovej
v sporovej veci vedenej na Okresnom súde Nové Zámky pod spis. zn.: 4C/62/2021

Hlasovanie:      Za: 2 (Mgr. Hakkeová, Balázs)          Proti:  0                Zdržal sa: 1  (Tóth) 

Uznesenie bolo schválené.

V Belej, dňa  09.11.2021
     

 Klaudia Pintérová, v.r.
       starostka obce

Uznesenie č. XXIX/181/08112021

K bodu č. 7
Žiadosť o zaradenie do nového finančného pásma na náklady na nákup potravín pre ŠJ 

Obecné zastupiteľstvo v obci Belá
schvaľuje 
zaradenie do 3. finančného pásma (1,54 €) na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových
kategórií stravníkov od 01.01.2022 pre školskú jedáleň v Belej z dôvodu zvýšenia cien potravín
a tým aj nákladov na zhotovenie jedál

Hlasovanie:      Za: 3 (Balázs, Mgr. Hakkeová, Tóth)             Proti: 0                Zdržal sa: 0        

Uznesenie bolo schválené.

V Belej, dňa  09.11.2021

     
 Klaudia Pintérová, v.r.
       starostka obce
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