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MATERIÁL č. 64/2017 

na 10. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Bellova Ves 

konané dňa 16. 11. 2017 o 18:00 h v zasadačke Obecného úradu v Bellovej Vsi 

 

 

 

Názov materiálu 

 

Návrh na splátkový kalendár  

vo veci uložených pokút za porušenie 

povinností podľa ústavného zákona o ochrane  

verejného záujmu 

 

Dôvod predloženia materiálu 

 

 

 

Materiál spracoval a predkladá 

 

Ing. Mária Jankovičová, MBA 

starostka obce Bellova Ves 

 

 

Materiál obsahuje 

1. Dôvodová správa 

2. Návrh uznesenia  

3. Návrh na plnenie povinností v splátkach - 

splátkový kalendár  zo dňa 03.10.2017 

 

Materiál má/nemá dopad  na rozpočet 

obce 

 

má dopad na rozpočet obce na rok 2017 

 

Materiál predložený na zasadnutie 

obecného zastupiteľstva dňa/k bodu č. 

 

16. 11. 2017 

k bodu č. 8 

 

Uznesenie obecného zastupiteľstva č. 

 

Uznesenie č.  ......../OZ/2017 zo dňa 16. 11. 2017 

 

 



DÔVODOVÁ SPRÁVA 

 

k návrhu na splátkový kalendár vo veci uložených pokút za porušenie povinností podľa 

ústavného zákona o ochrane verejného záujmu 
 

Materiál na zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Bellova Ves (ďalej len „obecné 

zastupiteľstvo“) sa predkladá z dôvodu doručenia návrhu na splátkový kalendár vo veci uložených 

pokút za porušenie povinností podľa ústavného zákona o ochrane verejného záujmu p. Anne 

Baloghovej. 

Predložený materiál, resp. predložený návrh na splátkový kalendár má dopad na príjmovú 

a výdavkový časť rozpočtu obce na rok 2017 (príjmová časť: položka 222 Pokuty, penále a iné 

sankcie, podpoložka 222003 Za porušenie predpisov, výdavková časť: bežné výdavky).  

 

Obecné zastupiteľstvo  v konaní vo veci výkonu rozhodnutia Obecného zastupiteľstva 

v Bellovej Vsi zo dňa 02.12.2016 č. 1/2016/OZ vo veci ochrany verejného záujmu a zamedzenia 

rozporu záujmov, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 30.12.2016 a ktorým bolo pani Anne 

Baloghovej, trvale bytom Bellova Ves č. ......, 930 52, bývalej starostke obce Bellova Ves (ďalej len 

„pani Anna Baloghová“) podľa čl. 9 ods. 1 písm. a) v spojení s čl. 9 ods. 10 písm. a) a c) ústavného 

zákona č. 375/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v 

znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z. (ďalej len „ústavný zákon o ochrane verejného záujmu“) 

uložená pokuta v sume 1 145,51 eur a súčasne pokuta v sume 3 436,53 eur (ďalej len „Rozhodnutie 

obecného zastupiteľstva“) v spojení s Uznesením Ústavného súdu Slovenskej republiky zo dňa 

15.03.2017 č. II. ÚS 186/2017 – 18, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 20.07.2017, ktorým bol 

odmietnutý návrh pani Anny Baloghovej na preskúmanie Rozhodnutia obecného zastupiteľstva, 

uznesením č. 56/OZ/2017 zo dňa 04.08.2017  požiadalo starostku obce Bellova Ves Ing. Máriu 

Jankovičovú, MBA o doručenie tohto uznesenia pani Anne Baloghovej s výzvou na zaplatenie 

uložených pokút v lehote 15 dní odo dňa doručenia výzvy s upozornením, že ak v danej lehote 

nebudú uložené pokuty uhradené na účet Obce Bellova Ves bude podaný návrh na vykonanie 

exekúcie. 

 

Do podateľne Obecného úradu v Bellovej Vsi bola doručená doručenka o prevzatí predmetnej 

Výzvy na zaplatenie uložených pokút a uznesenia obecného zastupiteľstva  č. 56/OZ/2017 zo dňa 

04.08.2017, ktoré prevzala p. Anna Baloghová dňa 25.09.2017. 

 

Dňa 10.10.2017, t. j. posledný 15. deň na zaplatenie uložených pokút, bol do podateľne 

Obecného úradu v Bellovej Vsi doručený návrh p. Anny Baloghovej  na plnenie povinností 

v splátkach – splátkový kalendár (ďalej len „návrh splátkového kalendára“), (č. sp. 535/2017). 

Návrh splátkového kalendára je rozložený na 40. splátkových termínov, resp. na 40 

mesiacov/mesačných splátok, pričom predpokladá splatenie uložených pokút v celkovej výške 

4 582,04 eur poslednou splátkou vo výške 97,04 eur splatnou do 15.02.2021. 

Pre úplnosť informácií považujeme za potrebné dodať, že obec neuzatvorila so žiadnou 

advokátskou kanceláriou dohodu na exekučne vymáhanie pokuty tak, ako to nesprávne uvádza p. 

Anna Baloghová vo svojom liste/návrhu. 

 

Navrhujeme obecnému zastupiteľstvu predložený návrh na splátkový kalendár vo veci 

uložených pokút za porušenie povinností podľa ústavného zákona o ochrane verejného záujmu 

neschváliť. 



 

NÁVRH UZNESENIA 

(k mat. č. 64/2017) 

 

Obecného zastupiteľstva obce Bellova Ves  

k bodu č. 8 návrhu programu zasadnutia obecného zastupiteľstva  

konaného dňa 16. 11. 2017 o 18:00 h v zasadačke Obecného úradu v Bellovej Vsi 

 

Názov bodu č. 8 návrhu programu zasadnutia: 

Návrh na splátkový kalendár vo veci uložených pokút za porušenie povinností podľa 

ústavného zákona o ochrane verejného záujmu. 

 

Uznesenie č. .............../OZ/2017 zo dňa 16. 11. 2017 

Obecné zastupiteľstvo obce Bellova Ves 

A. Prerokovalo  

Návrh p. Anny Baloghovej na plnenie povinností v splátkach – splátkový kalendár vo 

veci uložených pokút za porušenie povinností podľa ústavného zákona o ochrane 

verejného záujmu (ďalej len „návrh p. Anny Baloghovej na splátkový kalendár“). 

B. Berie na vedomie 

1. Informácie starostky obce Bellova Ves Ing. Márie Jankovičovej, MBA: 

a) informáciu o slede krokov obecného zastupiteľstva, obecného úradu a obce vo 

veci riešenia porušenia povinnosti ústavného zákona o ochrane verejného 

záujmu zo strany p. Anny Baloghovej, 

b) informáciu o doručení návrhu p. Anny Baloghovej na splátkový kalendár do 

podateľne obecného úradu, a to dňa 10.10.2017 (č. sp. 535/2017). 

2. Návrh p. Anny Baloghovej na plnenie povinností v splátkach - splátkový kalendár, 

ktorý je rozložený na 40. splátkových termínov, resp. na 40 mesiacov/mesačných 

splátok, pričom predpokladá splatenie uložených pokút v celkovej výške 4 582,04 

eur poslednou splátkou vo výške 97,04 eur splatnou do 15.02.2021. 

3. ........... 

4. ........... 

C. Schvaľuje/neschvaľuje 

Návrh p. Anny Baloghovej na plnenie povinností v splátkach - splátkový kalendár zo 

dňa 03.10.2017 na splátkový kalendár vo veci uložených pokút za porušenie 

povinností podľa ústavného zákona o ochrane verejného záujmu. 

D. Žiada 

Starostku obce Bellova Ves Ing. Máriu Jankovičovú, MBA, aby s rozhodnutím 

obecného zastupiteľstva písomne oboznámila p. Annu Baloghovú  

(doplní sa text) 

 

Návrh uznesenia bude doplnený (prípade pozmenený) v zmysle záverov z diskusie poslancov obecného 

zastupiteľstva vo veci. 


