
Príloha č.1 ku kontrole č. 7/2017 

Dátum para
dise 
OZ

číslo 
uznesenia

výrok text stav

12.1.2017 1. 1/OZ/2017 schvaľuje Program zasadania OZ

12.1.2017 1. 2/0Z/2017 berie na 
vedomie

Kontrolu plnenia uznesení

12.1.2017 1. 3/OZ/2017 berie na 
vedomie

Informáciu o vzdaní sa odmeny poslanca 
OZ M. Ziriga k 1.12.2016

12.1.2017 1. 4/OZ/2017 ukladá  Komisii kultúry a športu predložiť na 
najbližšie nasledujúce zasadnutie 
obecného zastupiteľstva (v mesiaci 
február 2017) informáciu o realizovaných 
podujatiach v obci v II. až IV. štvrťroku 
roka 2016 doplnenú o čerpanie 
finančných prostriedkov na jednotlivé 
podujatia o príjmovú (rozpočet obce a 
sponzorské) a výdavkovú časť.

splnené - viac 
nekontrolovať
Uznesenie č. 
20/OZ/2017 zo 
dňa 09. 02. 
2017 

12.1.2017 1. 5/OZ/2017 schvaľuje 

žiada

Plán kontrolnej činnosti HK obce na I. 
polrok 2017

Starostku obce Bellova Ves Ing. Máriu 
Jankovičovú, MBA zabezpečiť 
zverejnenie Plánu kontrolnej činnosti 
hlavnej kontrolórky obce Bellova Ves na I. 
polrok roka 2017 na internetovej adrese 
obce (www.bellovaves.sk).

splnené - viac 
nekontrolovať

12.1.2017 1. 6/OZ/2017 berie na 
vedomie 

odporúča

Správu č. 5/2016 ovýsledkoch následnej 
finančnej kontroly zameranej na 
dodržiavanie noviel jednotlivých zákonov 
schválených NR SR, a to vyracovanie 
vnútorných smerníc pre Obecný úrad v 
Bellovej Vsi k 08. 12. 2016. 

Starostke obce Bellova Ves Ing. Márii 
Jankovičovej, MBA v súvislosti so 
Správou č. 5/2016:

1. Vypracovať systém priebežnej 
aktualizácie interných smerníc/interných 
aktov

v plnení

2. Vypracovať chýbajúce interné 
smernice/interné akty obce, ktoré 
vyplynuli z kontroly

v plnení

3. Aktualizovať interné smernice/ interné 
akty obce, ktoré vyplynuli z kontroly 

v plnení

http://www.bellovaves.sk
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12.1.2017 1. 7/OZ/2017 berie na 
vedomie 

odporúča

Správu hlavnej kontrolórky obce Bellova 
Ves č. 6/2016 o výsledkoch následnej 
finančnej kontroly vybavovania a 
evidencie sťažností a petícií obyvateľov 
Obce Bellova Ves a Obecným úradom v 
Bellovej Vsi k 08. 12. 2016. 

Starostke obce Bellova Ves Ing. Márii 
Jankovičovej, MBA v súvislosti so 
Správou č. 6/2016:

1. Zaviesť centrálnu evidenciu sťažností.
Z: v texte T: do 14 dní

splnené - viac 
nekontrolovať

2. Vybavovať sťažnosti v súlade so 
zákonom č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v 
znení neskorších predpisov a súvisiacimi 
predpismi a Zásadami postupu pri 
vybavovaní sťažností v podmienkach 
Obce Bellova Ves schválenými Obecným 
zastupiteľstvom dňa 28. 07. 2010.

Z: v texte T: stály

v plnení

3. Odstrániť zistené nedostatky vo 
vybavovaní sťažnosti uvedenej v Správe 
č. 6/2016
T: do 30. 06. 2017

splnené - viac 
nekontrolovať

12.1.2017 1. 8/OZ/2017 ukladá Komisii pre financie a správu majetku 
obce predložiť na najbližšie nasledujúce 
zasadanie  odpoveď p. Dionýza Horvátha 
a p. Marty Horváthovej, Dunajská Streda 
na výpoveď nájomnej zmluvy zo dňa 
29.05.1992 (č. 722/2016 zo dňa 
23.12.2016).

v plnení -
Komisia 
nezasadala

12.1.2017 1. 9/OZ/2017 berie na 
vedomie 

žiada

Žiadosť p. Juraja Vereckého, Bellova Ves 
č. 123 o zavedenie osvetlenia na parcele 
č. 119 vo vlastníctve obce Bellova Ves 
(obecná komunikácia), evidovanej pod č. 
715/2016 zo dňa 22. 12. 2016. 

Starostku obce Bellova Ves Ing. Máriu 
Jankovičovú, MBA v súvislosti so 
žiadosťou p. Juraja Vereckého zo dňa 
22.12.2016:

Dátum para
dise 
OZ

číslo 
uznesenia

výrok text stav
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a) prerokovať na spoločnom obecnom 
úrade so sídlom v Šamoríne, stavebný 
odbor, možnosť a postup pri zavedení 
osvetlenia na danej komunikácii,

splnené - viac 
nekontrolovať
informácie 
ústne na OZ 
dňa 24.1.2017 
bod. Diskusia

b) informovať obecné zastupiteľstvo o 
výsledkoch rokovania na jeho najbližšom 
nasledujúcom zasadnutí.

splnené - viac 
nekontrolovať

24.1.2017 2. 10/OZ/2017 schvaľuje Program zasadnutia OZ

24.1.2017 2. 11/OZ/2017 berie na 
vedomie 

Návrh hlavnej kontrolórky obce Bellova 
Ves Ing. Márie Viestovej na
1. Vysporiadanie účtovných nezrovnalostí 
z predchádzajúcich účtovných období. 
(rok 2015)

2. Stanovisko komisie pre financie a 
správu majetku obce.

schvaľuje 1. Presun zostatku vo výške 255,90 eur 
(nezdokladované zostatky ešte z roku 
2013) z účtu 379 - Iné záväzky na účet 
428 - Nevysporiadaný výsledok 
hospodárenia minulých rokov (závierky 
pre rozpočtové, príspevkové organizácie, 
ŠP, obce a VÚC).

2. Zaúčtovať sumu vo výške 5571,75 eur 
(výška nesprávne zaúčtovaných odpisov) 
na účet 428 - Nevysporiadaný výsledok 
hospodárenia minulých rokov (závierky 
pre rozpočtové, príspevkové organizácie, 
ŠP, obce a VÚC).

3. Presun sumy vo výške 0,01 eur 
(nezdokladovaná pohľadávka) na účte 
318 Pohľadávky z nedaňových príjmov 
obcí a VÚC na účet 428 - 
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia 
minulých rokov (závierky pre rozpočtové, 
príspevkové organizácie, ŠP, obce a 
VÚC).

4. Presun sumy vo výške 305,71 eur 
(nezdokladované záväzky voči 
dodávateľom z minulých rokov) z účtu 
32101 Dodávatelia na účet 428 - 
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia 
minulých rokov (závierky pre rozpočtové, 
príspevkové organizácie, ŠP, obce a 
VÚC).

Dátum para
dise 
OZ

číslo 
uznesenia

výrok text stav
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odporúča Starostke obce Bellova Ves Ing. Márii 
Jankovičovej, MBA:

1. Zabezpečiť vypracovanie Internej 
smernice pre vedenie účtovníctva, ktorá 
upraví zásady obsiahnuté vo všeobecne 
platných predpisoch týkajúcich sa 
účtovníctva na podmienky Obce Bellova 
Ves.

v plnení

2. Zabezpečiť vysporiadanie účtovných 
nezrovnalostí z predchádzajúcich 
účtovných období tak, ako je to uvedené 
v časti C – schvaľuje bod 1 a 4 tohto 
uznesenia.

splnené - viac 
nekontrolovať

24.1.2017 2. 12/OZ/2017 schvaľuje členstvo obce v RZOPO

odporúča Starostke obce podať prihlášku, zaplatiť 
členské a výšku členského zohľadniť do 
rozpočtu na rok 2017

splnené - viac 
nekontrolovať

24.1.2017 2. 13/OZ/2017 neschvaľuje Návrh poslancov obecného zastupiteľstva 
p. Miriam Morihlatko a p. Romana Husára 
na vymedzenie časti parcely č. 550/101 
vo vlastníctve obce Bellova Ves, LV č. 
446 na vybudovanie zberného dvora 

Návrh nájomnej zmluvy medzi obcou 
Bellova Ves a ZOHŽO so sídlom v 
Šamoríne predložený ZOHŽO. 

schvaľuje vymedzenie časti parcely 2/2 na LV č. 94 
vybudovanie zberného dvora

žiada Starostku obce Bellova Ves Ing. Máriu 
Jankovičovú, MBA:

1. Poslať poslancom obecného 
zastupiteľstva (pred podpísaním) nový 
návrh nájomnej zmluvy medzi obcou 
Bellova Ves a ZOHŽO so sídlom v 
Šamoríne.

splnené - viac 
nekontrolovať

2. Po odsúhlasení návrhu nájomnej 
zmluvy vo veci poslancami, uzatvoriť 
predmetnú nájomnú zmluvu, ktorej 
predmetom bude nájom časti parcely č. 
2/2 vo vlastníctve obce Bellova Ves, LV č. 
94 na zriadenie zberného dvora na dobu 
neurčitú.

pozastavený 
výkon 
rozhodnutia

24.1.2017 2. 14/OZ/2017 schvaľuje zámer prenajať nebytový priestor a 
spôsob prenájmu z dôvodu hodného 
osobitného zreteľa

Dátum para
dise 
OZ

číslo 
uznesenia

výrok text stav



Príloha č.1 ku kontrole č. 7/2017 

odporúča Starostke obce Bellova Ves Ing. Márii 
Jankovičovej, MBA do návrhu nájomnej 
zmluvy zapracovať pripomienky 
poslancov obecného zastupiteľstva a 
komisie pre financie a správu majetku 
obce podľa predloženého stanoviska 
komisie.

splnené - viac 
nekontrolovať

žiada Starostku obce Bellova Ves Ing. Máriu 
Jankovičovú, MBA:

1. Zabezpečiť zverejnenie zámeru obce 
Bellova Ves prenajať nehnuteľný majetok 
obce do dlhodobého nájmu z dôvodu 
hodného osobitného zreteľa na úradnej 
tabuli a internetovej adrese obce.

splnené - viac 
nekontrolovať

2. Predložiť obecnému zastupiteľstvu
a) návrh nájomnej zmluvy,
b) stanovisko Advokátskej kancelárie 
Mgr. Marcela Biznára k návrhu nájomnej 
zmluvy.

splnené - viac 
nekontrolovať

30.1.2017 3. 15/OZ/2017 schvaľuje Program zasadania OZ

30.1.2017 3. 16/OZ/2017 schvaľuje Jednorazový zásah účtovným zápisom 
do účtovnej hodnoty majetku obce 
Bellova Ves, a to zaradenie pozemkov 
evidovaných na Okresnom úrade 
Dunajská Streda, katastrálny odbor, 
katastrálne územie Bellova Ves, zapísané 
na liste vlastníctva č. 446 do majetku 
obce účtovnou nadobúdacou hodnotou 
3,32€ v celkovej hodnote 189.545,44 eur. 

žiada Starostku obce Ing. Máriu Jankovičovú, 
MBA zabezpečiť jednorazový zásah 
účtovným zápisom do účtovnej hodnoty 
majetku obce Bellova Ves, a to zaradenie 
pozemkov evidovaných na Okresnom 
úrade Dunajská Streda, katastrálny 
odbor, katastrálne územie Bellova Ves, 
zapísané na liste vlastníctva č. 446 do 
majetku obce účtovnou nadobúdacou 
hodnotou vo výške 3,32 eur/m2 v 
účtovnej hodnote 189.545,44 eur.

splnené - viac 
nekontrolovať

Dátum para
dise 
OZ

číslo 
uznesenia

výrok text stav
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30.1.2017 3. 17/OZ/2017 neschvaľuje - Zámer ZOHŽO so sídlom v 
Šamoríne vybudovať malý zberný 
dvor na pozemku vo vlastníctve obce 
Bellova Ves podľa predloženého 
návrhu.
- Návrh na uzatvorenie nájomnej 
zmluvy medzi obcou Bellova Ves a 
ZOHŽO so sídlom v Šamoríne, ktorej 
predmetom má byť prenájom 
pozemku vo vlastníctve obce za 
účelom vybudovania malého 
zberného dvora. - - Návrh poslanca 
obecného zastupiteľstva p. Romana 
Husára na vymedzenie časti parcely 
č. 550/101 vo vlastníctve obce 
Bellova Ves, LV č. 446 na 
vybudovanie malého zberného dvora. 

potvrdzuje V zmysle § 13 ods. 8 zákona SNR č. 
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov potvrdzuje 
trojpätinovou väčšinou všetkých hlasov 
poslancov obecného zastupiteľstva 
uznesenie obecného zastupiteľstva č. 13/
OZ/2017 zo dňa 24. 01. 2017.

schvaľuje - Návrh poslanca obecného 
zastupiteľstva p. Mariána Ziriga 
nespolupracovať so ZOHŽO so sídlom v 
Šamoríne pri budovaní malého zberného 
dvora.
- Vybudovanie zberného dvora z 
rozpočtu obce a prípadných 
sponzorských príspevkov.  
- Návrh poslancov obecného 
zastupiteľstva p. Adriány Berešovej, p. 
Mariána Ziriga a Ing. Juraja Eckera na 
vymedzenie časti parcely č. 2/2 vo 
vlastníctve obce Bellova 
Ves, LV č. 94 na vybudovanie zberného 
dvora z rozpočtu obce. 

žiada Starostku obce Bellova Ves Ing. Máriu 
Jankovičovú, MBA informovať ZOHŽO so 
sídlom v Šamoríne o rozhodnutí 
obecného zastupiteľstva nespolupracovať 
so združením pri budovaní malého 
zberného dvora podľa predloženého 
návrhu združenia.

splnené - viac 
nekontrolovať

9.2.2017 4. 18/OZ/2017 schvaľuje Program zasadania OZ

9.2.2017 4. 19/OZ/2017 berie na 
vedomie

Kontrolu plnenia uznesení

Dátum para
dise 
OZ

číslo 
uznesenia

výrok text stav
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9.2.2017 4. 20/OZ/2017 berie na 
vedomie

Informáciu o vynaložených finančných 
prostriedkov na kult. podujatia za rok 
2016

zrušuje Komisiu kultúry a športu zriadenú 
uznesením Obecného zastupiteľstva v 
Bellovej Vsi č. 7/OZ/2015 zo dňa 
12.02.2015.

9.2.2017 4. 21/OZ/2017 žiada Starostku obce Bellova Ves Ing. Máriu 
Jankovičovú, MBA písomne informovať 
členov komisie kultúry a športu o jej 
zrušení.

splnené - viac 
nekontrolovať

9.2.2017 4. 22/OZ/2017 berie na 
vedomie

Správu o kontrolnej činnosti hlavného 
kontrolóra obce Bellova Ves za II. 
polrok roka 2016. 

odporúča Starostke obce Bellova Ves Ing. Márii 
Jankovičovej, MBA zabezpečiť 
zverejnenie Správy o kontrolnej činnosti 
hlavného kontrolóra obce Bellova Ves za 
II. polrok roka 2016 na internetovej 
stránke obce (www.bellovaves.sk).

splnené - viac 
nekontrolovať

9.2.2017 4. 23/OZ/2017 schvaľuje Prenechanie nehnuteľného majetku obce 
Bellova Ves do dlhodobého nájmu 
spoločnosti BELLA cars, s.r.o., Blahová č. 
39 za účelom prevádzkovania 
pohostinského zariadenia a predajne 
potravín,

Spôsob nájmu 
- z dôvodu 
hodného 
osobitného 
zreteľa v 
súlade s § 9a 
ods. 9 písm. c) 
zákona SNR č. 
138/1991 Zb 

žiada Starostku obce Bellova Ves Ing. Máriu 
Jankovičovú, MBA v súvislosti s 
prenechaním predmetného nehnuteľného 
majetku obce Bellova Ves do dlhodobého 
nájmu spoločnosti BELLA cars, s.r.o.:

1. Uzatvoriť nájomnú zmluvu medzi 
obcou Bellova Ves a spoločnosťou 
BELLA cars, s.r.o.vzmysle prijatých 
uznesení vo veci, ktorej predmetom bude 
dlhodobý nájom nehnuteľného majetku 
obce v kontexte uznesenia.

splnené - viac 
nekontrolovať

2. Zabezpečiť zverejnenie predmetnej 
nájomnej zmluvy na internetovej adrese 
obce
(www.bellovaves.sk) v zmysle zákona č. 
211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k 
informáciám a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov.

splnené - viac 
nekontrolovať

Dátum para
dise 
OZ

číslo 
uznesenia

výrok text stav

http://www.bellovaves.sk
http://www.bellovaves.sk
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9.2.2017 4. 24/OZ/2017 berie na 
vedomie

Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky 
obce Bellova Ves Ing. Márie Viestovej k 
návrhu Záverečného účtu obce Bellova 
Ves za rok 2015 zo dňa 06. 02. 2017.

žiada Starostku obce Ing. Máriu Jankovičovú, 
MBA v súvislosti so Záverečným účtom 
obce Bellova Ves za rok 2015:

1. Zabezpečiť zverejnenie Záverečného 
účtu obce Bellova Ves za rok 2015 na 
internetovej adrese obce 
(www.bellovaves.sk) Z: v texte T: do 14 
dní
2. Zabezpečiť nápravu nedostatkov 
hospodárenia obce v rozpočtovom roku 
2017 v zmysle schválených opatrení. 

splnené -viac 
nekontrolovať

v plnení

9.2.2017 4. 25/OZ/2017 schvaľuje - Prevod vlastníctva
nehnuteľného majetku obce Bellova Ves, 
a to: parcely registra „C“, novovzniknutej 
parcely č. 57/1 o výmere 2553 m2, druh 
pozemku orná pôda vo výlučnom 
vlastníctve obce Bellova Ves, ktorá bude 
slúžiť ako priľahlá plocha k stavbe na 
parcele č. 57/20 a parcele č. 57/21 vo 
výlučnom vlastníctve Bc. Sylvii 
Kovácsovej, nar. 02.02.1975, trvale 
bytom Bellova Ves č. 55, 930 52, do 
bezpodielového spoluvlastníctva Bc. 
Sylvii Kovácsovej, rod. Šimonová, nar. 
02.02.1975 a manžela Ladislava 
Kovácsa, nar. 14.05.1974 trvale bytom 
Bellova Ves č. 55, 930 52. 
Šimonová, nar. 02.02.1975 a manžela 
Ladislava Kovácsa, nar. 14.05.1974 
trvale bytom Bellova Ves č. 55, 930 52. 

v súlade s § 9a 
ods. 9 písm. c) 
zákona SNR č. 
138/1991 Zb
spôsob  - 
dôvod hodný 
osobitného 
zreteľa

- Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve zo dňa 
26. 10. 2016

v súlade so 
zákonom SNR 
č. 138/1991 
Zb.

žiada Starostku obce Bellova Ves Ing. Máriu 
Jankovičovú, MBA v súvislosti s 
prevodom vlastníctva nehnuteľného 
majetku obce Bellova Ves v kontexte toho 
uznesenia:

1.Zabezpečiť uzatvorenie Dodatku č. 1 ku 
Kúpnej zmluve zo dňa 26.10.2016 s 
jednotlivými účastníkmi v zmysle 
schváleného uznesenia.
Z: v texte T: do 14 dní

splnené - viac 
nekontrolovať

Dátum para
dise 
OZ

číslo 
uznesenia

výrok text stav

http://www.bellovaves.sk
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2. Zabezpečiť zverejnenie Dodatku č. 1 
ku Kúpnej zmluve zo dňa 26.10.2016 na 
internetovej adrese obce 
(www.bellovaves.sk) v zmysle zákona č. 
211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k 
informáciám a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov.
Z: v texte T: do 14 dní

splnené - viac 
nekontrolovať

9.2.2017 4. 26/OZ/2017 neschvaľuje Žiadosť p. Marcela Krajčoviča, trvale 
bytom Vlčie Hrdlo č. 29, Bratislava o 
odkúpenie časti parcely č. 171/1 o 
výmere 15x13 m vo vlastníctve obce 
Bellova Ves zo dňa 03.07.2015, 
evidovanú pod č. sp. 171/2015.

Žiadosť p. Juraja Vereckého, trvale bytom 
Bellova Ves č. 123 o odkúpenie parcely č. 
141/1 vo výmere 2666 m2 vo vlastníctve 
obce Bellova Ves zo dňa 10.09.2015, 
evidovanú pod č. sp. 269/2015. 

Žiadosť p. Jozefa Fischera, trvale bytom 
Bellova Ves č. 111 o odkúpenie časti 
parcely č. 10/7 o výmere 8x27 m vo 
vlastníctve obce Bellova Ves zo dňa 
02.03.2016, evidovanú pod č. sp. 
135/2016.

prerušuje Rokovanie o žiadosti p. Zoltána Karáčoňa 
s manželkou Evou  

Rokovanie o žiadosti p. Petra Bleha  

Rokovanie o žiadosti p. Gábora Lukácsa 

nesúhlasí S odpredajom pozemku parcela č. 171/1, 
ostatná plocha, LV č. 94 vo vlastníctve 
obce Bellova Ves, k. ú. Bellova Ves

S odpredajom pozemku parcela č. 141/1, 
záhrady, LV č. 94 vo vlastníctve obce 
Bellova Ves, k. ú. Bellova Ves. 

S odpredajom pozemku parcela č. 10/7, 
záhrady, LV č. 94 vo vlastníctve obce 
Bellova Ves, k. ú. Bellova Ves. 

žiada starostku obce Bellova Ves Ing. Máriu 
Jankovičovú, MBA v súvislosti s 
prerokovanými žiadosťami občanov 
písomne informovať jednotlivých 
žiadateľov o záveroch z rokovania 
obecného zastupiteľstva vo veci 
podaných žiadostí v kontexte uznesenia.

splnené - viac 
nekontrolovať

2.3.2017 5. 27/OZ/2017 schvaľuje zmenu programu zasadania OZ
program zasadania OZ

Dátum para
dise 
OZ

číslo 
uznesenia

výrok text stav
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berie na 
vedomie

Informácie starostky obce Bellova Ves 
Ing. Márie Jankovičovej, MBA o dôvode 
čiastočne splneného a nesplneného 
odporúčania obecného zastupiteľstva 
uvedeného v uznesení č. 25/OZ/2017 zo 
dňa 09.02.2017

Vykonanie kontroly plnenia uznesení 
obecného zastupiteľstva 

2.3.2017 5. 28/OZ/2017 žiada starostku obce Bellova Ves Ing. Máriu 
Jankovičovú, MBA v súvislosti s 
prevodom vlastníctva nehnuteľného 
majetku obce Bellova Ves v kontexte 
uznesenia obecného zastupiteľstva č. 25/
OZ/2017 zo dňa 09.02.2017:

1.Zabezpečiť uzatvorenie Dodatku č. 1 ku 
Kúpnej zmluve zo dňa 26.10.2016 s 
neprítomnými účastníkmi v zmysle 
schváleného uznesenia.
Z: v texte T: do 31.03.2017

splnené - viac 
nekontrolovať

2. Zabezpečiť zverejnenie Dodatku č. 1 
ku Kúpnej zmluve zo dňa 26.10.2016 na 
internetovej adrese obce 
(www.bellovaves.sk) v zmysle zákona č. 
211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k 
informáciám a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov.

splnené - viac 
nekontrolovať

2.3.2017 5. 29/OZ/2017 berie na 
vedomie

Správu hlavnej kontrolórky obce Bellova 
Ves č. 1/2017 o výsledkoch následnej 
finančnej kontroly čerpania provizórneho 
rozpočtu obce Bellova Ves za obdobie od 
01.01.2016 do 04.07.2016. 

Informáciu hlavnej kontrolórky obce 
Bellova Ves Ing. Márie Viestovej o 
dôvode opätovného predloženia správy 
vo veci a informáciu o vzniku rozdielov v 
čerpaní výdavkov počas rozpočtového 
provizória v období od 01.01.2016 do 
04.07.2016. 

2.3.2017 5. 30/OZ/2017 opätovne 
prerokovalo

Žiadosť p. Zoltána Karáčoňa s manželkou 
Evou, trvale bytom Bellova Ves č. 84 zo 
dňa 03.08.2015, evidovanú pod č. sp. 
218/2015 o odkúpenie pozemku parcela 
registra „C“ katastra nehnuteľností s 
parcelným číslom 47, druh pozemku 
zastavaná plocha a nádvorie, ktorá je 
súčasťou parcely č. 286/18 o výmere 
1036 m2 vo vlastníctve obce Bellova Ves, 
k. 

Dátum para
dise 
OZ

číslo 
uznesenia

výrok text stav
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schvaľuje prerušenie rokovania o žiadosti v zmysle 
uznesenia obecného zastupiteľstva č. 26/
OZ/2017 písm. D bod 1 zo dňa 09. 02. 
2017.

2.3.2017 5. 31/OZ/2017 berie na 
vedomie

Informáciu starostky obce Bellova Ves 
Ing. Márie Jankovičovej, MBA vsúvislosti 
so žiadosťou p. Petra Bleha 

prerušuje 
rokovanie

 o žiadosti p. Petra Bleha na odkúpenie 
pozemku parcela registra „C“ katastra 
nehnuteľností s parcelným číslom 
550/101 o výmere 2844 m2, druh 
pozemku zastavané plochy a nádvoria vo 
vlastníctve obce Bellova Ves, k. ú. 
Bellova Ves alebo zámenu predmetného 
pozemku za pozemky uvedené v žiadosti 
zo dňa 06. 08. 2015, evidovaná pod č. 
sp. 223/2015. 

vyjadruje 
súhlas

s myšlienkou zámeny pozemkov podľa 
prerokovanej a predloženej žiadosti zo 
dňa 06.08.2015

v prípade 
zámeny 
pozemkov s P. 
Blehom treba 
brať do úvahy 
spôsob v 
súlade so 
zákonom SNR 
č. 138/1991 
Zb. (hodný 
osobitného 
zreteľa)

2.3.2017 5. 32/OZ/2017 neschvaľuje Žiadosť p. Petra Sovu, trvale bytom 
Hnilecká č. 17, Bratislava zo dňa 
30.01.2017, evidovanú pod č. sp. 
42/2017 oodkúpenie pozemku parcela 
registra „C“ katastra nehnuteľností s 
parcelným číslom 43 o výmere 2010 m2, 
druh pozemku záhrada vo vlastníctve 
obce Bellova Ves, k. ú. Bellova Ves, list 
vlastníctva č. 94.  

žiada Starostku obce Bellova Ves Ing. Máriu 
Jankovičovú, MBA v súvislosti s 
prerokovanou žiadosťou písomne 
informovať žiadateľa o výsledku 
rokovania obecného zastupiteľstva vo 
veci podanej žiadostí v kontexte tohto 
uznesenia.

splnené - viac 
nekontrolovať

Dátum para
dise 
OZ

číslo 
uznesenia

výrok text stav
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2.3.2017 5. 33/OZ/2017 neschvaľuje Žiadosť p. Petra Sovu, trvale bytom 
Hnilecká č. 17, Bratislava zo dňa 
30.01.2017, evidovanú pod č. sp. 
41/2017 o nájom pozemku parcela 
registra „C“ katastra nehnuteľností s 
parcelným číslom 43 o výmere 2010 m2, 
druh pozemku záhrada vo vlastníctve 
obce Bellova Ves, k. ú. Bellova Ves, list 
vlastníctva č. 94.

Žiada starostku obce Bellova Ves Ing. 
Máriu Jankovičovú, MBA v súvislosti s 
prerokovanou žiadosťou písomne 
informovať žiadateľa o výsledku 
rokovania obecného zastupiteľstva

splnené - viac 
nekontrolovať

2.3.2017 5. 34/OZ/2017 berie na 
vedomie

Informáciu starostky obce Bellova Ves 
Ing. Márie Jankovičovej, MBA o plnení 
príjmovej a čerpaní výdavkovej časti 
rozpočtu obce Bellova Ves za rok 2016 

2.3.2017 5. 35/OZ/2017 berie na 
vedomie

nformácie starostky obce Bellova Ves 
Ing. Márie Jankovičovej, MBA

2.3.2017 5. 36/OZ/2017 ukladá Komisii na ochranu verejného záujmu 
písomne sa vyjadriť k Návrhu na 
preskúmanie rozhodnutia Obecného 
zastupiteľstva vBellovej Vsi vo veci 
ochrany verejného záujmu a zamedzenia 
rozporu záujmov č. 1/2016/OZ zo dňa 02. 
decembra 2016 a stanovisko komisie 
zaslať ÚS SR.

nesplnené s 
odôvodnením

2.3.2017 5. 37/OZ/2017 schvaľuje Termín a čas konania podujatia:(MDŽ) 
08. marec 2017 v čase od 18:00 h – 
20:00 h

Výšku výdavkov na podujatie MDŽ v 
celkovej sume 300,00 eur 

žiada starostku obce Bellova Ves Ing. Máriu 
Jankovičovú, MBA zabezpečiť podujatie 
MDŽ po technicko – organizačnej 
stránke.

splnené - viac 
nekontrolovať

2.3.2017 5. 38/OZ/2017 zvoláva V zmysle § 11 ods. 4 písm. f) v 
nadväznosti na § 11b zákona SNR č. 
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov zhromaždenie 
obyvateľov obce Bellova Ves za 
účelom informovania verejnosti a zistenia 
názoru obyvateľov obce na priority 
budúceho smerovania rozvoja obce. 

žiada starostku obce Bellova Ves Ing. Máriu 
Jankovičovú, MBA v súvislosti s 
organizačným zabezpečením 
zhromaždenia obyvateľov obce:

Dátum para
dise 
OZ

číslo 
uznesenia

výrok text stav
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a) zabezpečiť zverejnenie oznamu o 
zvolaní zhromaždenia na úradnej tabuli a 
internetovej adrese obce 
(www.bellovaves.sk),

splnené - viac 
nekontrolovať

b) zabezpečiť informovanie obyvateľov 
obce ozvolaní zhromaždenia 
prostredníctvom obecného rozhlasu a 
letákov,

splnené - viac 
nekontrolovať

c) zabezpečiť zhromaždenie po 
technickej stránke: ozvučenie, 
občerstvenie a pod.

splnené - viac 
nekontrolovať

4.5.2017 6. 39/OZ/2017 schvaľuje Program zasadania OZ

4.5.2017 6. 40/OZ/2017 berie na 
vedomie

Informáciu poslankyne obecného 
zastupiteľstva a predsedníčky komisie na 
ochranu verejného záujmu p. Miriam 
Morihlatko o dôvode nesplnenia úlohy 
uloženej komisii na ochranu verejného 
záujmu uznesením obecného 
zastupiteľstva č. 36/OZ/2017 zo dňa 
02.03.2017.

Závery z vykonania kontroly plnenia 
uznesení obecného zastupiteľstva 

4.5.2017 6 41/OZ/2017 vyjadruje 
súhlas

so spoluprácou obce Bellova Ves a 
spoločnosťou Rescue – BH, s.r.o., 
Dunajská 43/A, 931 01 Šamorín pri 
zabezpečovaní prevádzkovania 
Lekárskej služby prvej pomoci v 
Šamoríne.

schvaľuje výšku fin. príspevku, a to v sume max.
1euro/obyvateľ/rok, ktorý bude 
poskytnutý až po určení presnej výšky 
sumy na obyvateľa za rok zo strany 
spoločnosti/žiadateľa.

žiada Starostku obce Bellova Ves Ing. Máriu 
Jankovičovú, MBA v súvislosti so 
žiadosťou spoločnosti Rescue – BH, 
s.r.o., Dunajská 43/A, 931 01 Šamorín zo 
dňa 03.05.2017
písomne informovať uvedenú 
spoločnosť ozáveroch rokovania 
obecného 
zastupiteľstva vo veci v zmysle 
prijatého uznesenia obecného 
zastupiteľstva. 
zapracovať sumu 300,00 eur do 
návrhu rozpočtu obce na rok 2017. 
 

Pozastavený 
výkon 
rozhodnutia z 
dôvodu, že 
obec nemá 
schválený 
rozpočet obce 
na rok 2017, t. 
j. hospodári v 
rozpočtovom 
provizóriu. 
 

Dátum para
dise 
OZ

číslo 
uznesenia

výrok text stav
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4.5.2017 6. 42/OZ/2017 berie na 
vedomie

Informácie predsedníčky Komisie na 
ochranu verejného záujmu p. Miriam 
Morihlatko

4.5.2017 6. 43/OZ/2017 berie na 
vedomie

Informácie starostky obce Bellova Ves 
Ing. Márie Jankovičovej, MBA o 
uskutočnenípodujatia MDŽ a výšky 
nákladov

4.5.2017 6. 44/OZ/2017 schvaľuje Vypustenie podujatia - Uvítanie Nového 
roka, z návrhu harmonogramu podujatí v 
zmysle návrhu poslancov.

Harmonogram podujatí organizovaných 
obcou Bellova Ves na II. polrok roka 2017 
vrátane mesiaca jún 2017 

neschvaľuje Návrh výšky finančných prostriedkov z 
rozpočtu obce na jednotlivé podujatia 
podľa predloženého návrhu

žiada starostku once Bellova Ves

a) zabezpečiť zverejnenie harmonogramu 
podujatí na úradnej tabuli a internetovej 
www.bellovaves.sk

splnené - viac 
nekontrolovať

b) pri tvorbe návrhu rozpočtu obce na rok 
2017 zohľadniť celkovú sumu finančných  
prostriedkov na podujatia v zmysle 
záverov z diskusie poslancov obecného 
 zastupiteľstva vo veci.

splnené - viac 
nekontrolovať

4.5.2017 6. 45/OZ/2017 schvaľuje V súlade s § 8 ods. 5 zákona č. 539/2008 
Z. z. o podpore regionálneho rozvoja v 
znení neskorších predpisov schvaľuje 
Program hospodárskeho a sociálneho 
rozvoja obce Bellova Ves na roky 
2016-2020.

žiada starostku obce Bellova Ves Ing. Máriu 
Jankovičovú, MBA zabezpečiť 
zverejnenie schváleného PHSR obce na 
roky 2016-2020 na internetovej adrese 
obce

splnené - viac 
nekontrolovať

Dátum para
dise 
OZ

číslo 
uznesenia

výrok text stav
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4.5.2017 6. 46/OZ/2017 vydáva Západoslovenskej distribučnej, a. s., 
Čulenová č. 6, 816 47 Bratislava, IČO: 
36361518 predbežný súhlas na 
odkúpenie pozemku vo vlastníctve obce 
Bellova Ves, a to časť parcely registra 
„C“, číslo parcely 2/1, o výmere cca 25 
m2, druh pozemku záhrada, zapísaná v 
katastri nehnuteľností na Okresnom 
úrade, katastrálnom odbore, Dunajská 
Streda, k. ú. Bellova Ves, obec Bellova 
Ves, okres Dunajská Streda na liste 
vlastníctva č. 94 za účelom vybudovania 
distribučnej transformačnej stanice.

žiada starostku obce Bellova Ves Ing. Máriu 
Jankovičovú, MBA, písomne informovať 
Západoslovenskú distribučnú, a.s. o 
záveroch rokovania obecného 
zastupiteľstva vo veci žiadosti v zmysle 
tohto uznesenia.

splnené - viac 
nekontrolovať

4.5.2017 6. 47/OZ/2017 berie na 
vedomie

Informácie starostky obce Bellova Ves 
Ing. Márie Jankovičovej, MBA

4.5.2017 6. 48/OZ/2017 schvaľuje Návrh poslankyne Obecného 
zastupiteľstva obce Bellova Ves p. Miriam 
Morihlatko v súvislosti so žiadosťou p. 
Michaely Zirigovej – Návrh na odkúpenie 
1/12 parcely č. 165/1, druh pozemku 
zastavané plochy a nádvoria, k. ú. 
Bellova Ves, obec Bellova Ves, alebo 
zriadenie odplatného vecného bremena, 
ktoré bude spočívať vpráve prechodu, 
prejazdu, peši a akýmkoľvek dopravným 
prostriedkom.

neschvaľuje
nesúhlasí

s návrhom p. Michaely Zirigovej zo dňa 
17.03.2017 – návrh na predaj 
spoluvlastníckeho podielu na prístupovej 
ceste, t. j. v podiele 11/12 – in za celkovú 
kúpnu cenu 17600,00 eur.

s návrhom p. Michaely Zirigovej zo dňa 
17.03.2017 – návrh na odkúpenie 
pozemku parcely registra „C“, pozemok 

parcela č. 141/1, o výmere 2666m
2 

potvrdzuje Uznesenie Obecného zastupiteľstva obce 
Bellova Ves č. 26/OZ/2017 (nesuhlas s 
odpredajom pozemkov)

Dátum para
dise 
OZ

číslo 
uznesenia

výrok text stav
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žiada Žiada starostku obce Bellova Ves Ing. 
Máriu Jankovičovú, MBA, písomne 
informovať Advokátsku kanceláriu JUDr. 
Petra Múčku o záveroch rokovania 
obecného zastupiteľstva vo veci žiadosti 
v zmysle tohto uznesenia. (odkúpenie 
1/12 pozemku)

splnené - viac 
nekontrolovať

4.5.2017 6. 49/OZ/2017 schvaľuje Vykonanie miestneho šetrenia poslancov 
obecného zastupiteľstva vo veci žiadosti 
p. Marcela Krajčoviča zo dňa 13.03.2017 
o odkúpenie parcely č. 171/4 vo 
výlučnom vlastníctve obce Bellova Ves.

Termín konania miestneho šetrenia 
poslancov obecného zastupiteľstva k 
predmetnej žiadosti, a to dňa 06.05.2017 
(sobota) o 10:00 h. 

prerušuje Rokovanie o žiadosti p. Marcela 
Krajčoviča

4.8.2017 7. 50/OZ/2017 schvaľuje Program zasadania OZ

4.8.2017 7. 51/OZ/2017 berie na 
vedomie

Informáciu starostky obce Bellova Ves 
Ing. Márie Jankovičovej, MBA o 
pozastavení výkonu uznesenia 
Obecného zastupiteľstva obce Bellova 
Ves č. 41/OZ/2017 zo dňa 04.05.2017, a 
to v časti C. Schvaľuje v plnom rozsahu.

Závery z vykonania kontroly plnenia 
uznesení obecného zastupiteľstva 

4.8.2017 7. 52/OZ/2013 berie na 
vedomie

Informácie starostky obce Bellova Ves 
Ing. Márie Jankovičovej, MBA: 
Informáciu o realizovaných podujatiach v 
II. štvrťroku roka 2017 a vynaložených 
finančných prostriedkoch na jednotlivé 
podujatia z rozpočtu obce v celkovej 
výške  
1 166,73 eur 

4.8.2017 7. 53/OZ/2017 schvaľuje Návrhy poslancov obecného 
zastupiteľstva p. Romana Husára ap. 
Mariána Ziriga v predloženom znení o 
prerušení rokovania obecného 
zastupiteľstva k informácií o aktuálnom 
stave a zložení komisií obecného 
zastupiteľstva k 31.07.2017 

žiada starostku obce Bellova Ves Ing. Máriu 
Jankovičovú, MBA predložiť materiál č. 
38/2017 o informácií o aktuálnom stave a 
zložení komisií obecného zastupiteľstva 
na najbližšom nasledujúcom plánovanom 
zasadnutí obecného zastupiteľstva.

v plnení

Dátum para
dise 
OZ
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výrok text stav
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4.8.2017 7. 54/OZ/2017 berie na 
vedomie

Správu č. 3/2017 predloženú hlavnou 
kontrolórkou obce Bellova Ves Ing. 
Máriou Viestovou o výsledkoch následnej 
finančnej kontroly povinnosti zverejňovať 
faktúry, objednávky a zmluvy Obce 
Bellova Ves za obdobie od 01.01.2017 – 
13.04.2017 

žiada starostku obce Bellova Ves Ing. Máriu 
Jankovičovú, MBA zabezpečiť 
zverejnenie Správy č. 3/2017 zo dňa 
12.05.2017 na internetovej adrese obce 
(www.bellovaves.sk).

splnené - viac 
nekontrolovať

4.8.2017 7. 55/OZ/2017 berie na 
vedomie

Správu č. 4/2017 predloženú hlavnou 
kontrolórkou obce Bellova Ves Ing. 
Máriou Viestovou.  

Informáciu o čerpaní rozpočtu obce 
Bellova Ves počas rozpočtového 
provizória za I. a II. kvartál  
roka 2017. 

schvaľuje Oprávnenie starostke obce schvaľovať 
zmeny rozpočtu obce vykonané 
rozpočtovými opatreniami podľa § 14 
ods. 2 písm. a) zákona č. 583/2004 Z. z. 
o rozpočtových pravidlách územnej 
samosprávy v znení neskorších 
predpisov, a to konkrétne presunmi 
rozpočtovaných prostriedkov v rámci 
schváleného rozpočtu, pričom sa 
nemenia celkové príjmy a celkové 
výdavky v plnom rozsahu.

žiada starostku obce Bellova Ves Ing. Máriu 
Jankovičovú, MBA:

a) zabezpečiť zverejnenie Správy č. 
4/2017 zo dňa 24.07.2017 na internetovej 
adrese obce

splnené - viac 
nekontrolovať

b) zabezpečiť presun rozpočtovaných 
prostriedkov a použitie peňažných fondov 
v kontexte  uznesenia č.55/OZ/2017

splnené - viac 
nekontrolovať

4.8.2017 7. 56/OZ/2017 berie na 
vedomie

Návrh na poverenie Advokátskej 
kancelárie Mgr. Marcel Biznár s.r.o., 
Bajkalská č. 31, 821 05 Bratislava, IČO: 
36868221 spísaním návrhu na vykonanie 
exekúcie a zastupovaním obce Bellova 
Ves ako oprávnenej osoby v tomto 
exekučnom konaní.

Dátum para
dise 
OZ

číslo 
uznesenia
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schvaľuje Podanie návrhu na výkon Rozhodnutia 
obecného zastupiteľstva formou exekúcie 
podľa zákona č. 233/1995 Z. z. o 
súdnych exekútoroch a exekučnej 
činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene 
a doplnení ďalších zákonov. 

žiada 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.

splnené

4.8.2017 7. 57/OZ/2017 schvaľuje Plán kontrolnej činnosti hlavnej 
kontrolórky obce Bellova Ves na II. polrok 
roka 2017  
v predloženom znení. 

žiada starostku obce Bellova Ves Ing. Máriu 
Jankovičovú, MBA zabezpečiť 
zverejnenie Plánu kontrolnej činnosti 
hlavnej kontrolórky obce Bellova Ves na 
II. polrok roka 2017 na internetovej 
adrese obce

splnené - viac 
nekontrolovať

4.8.2017 7. 58/OZ/2017 schvaľuje Zmenu Harmonogramu zasadnutí 
Obecného zastupiteľstva obce Bellova 
Ves v mesiacoch 9-12/2017

žiada starostku obce Bellova Ves Ing. Máriu 
Jankovičovú, MBA 

a) zabezpečiť zverejnenie informácie o 
zmene harmonogramu zasadnutí 
obecného zastupiteľstva v mesiacoch 
9-12/2017 na úradnej tabuli a internetovej 
adrese obce (www.bellovaves.sk),

splnené - viac 
nekontrolovať

b) zabezpečiť zverejnenie harmonogramu 
zasadnutí obecného zastupiteľstva 
vmesiacoch 9- 12/2017 so zapracovanou 
zmenou na úradnej tabuli a internetovej 
adrese obce (www.bellovaves.sk) v 
súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z. o 
slobodnom prístupe k informáciám a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov.

splnené - viac 
nekontrolovať

Dátum para
dise 
OZ

číslo 
uznesenia
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4.8.2017 7. 59/OZ/2017 prerokovalo 
a berie na 
vedomie

Návrh Záverečného účtu Obce Bellova 
Ves za rok 2016. 
Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky 
obce Bellova Ves Ing. Márie Viestovej k 
návrhu Záverečného účtu Obce Bellova 
Ves za rok 2016 zo dňa 04.07.2017.  
Správu nezávislého audítora Ing. 
Kataríny Kováčikovej z overenia ročnej 
účtovnej závierky  
a hospodárenia obce Bellova Ves za rok 
2016 zo dňa 28.06.2017. 

schvaľuje V súlade s § 16 ods. 10 písm. b) zákona 
o rozpočtových pravidlách územnej 
samosprávy celoročné hospodárenie 
obce Bellova Ves za rok 2016 sa 
schvaľuje s výhradou

Opatrenia na nápravu nedostatkov 

Vysporiadanie prebytku rozpočtového 
hospodárenia za rok 2016 vo výške 19 
825,09 eur 

žiada starostku obce Ing. Máriu Jankovičovú, 
MBA v súvislosti so schváleným 
Záverečným účtom obce Bellova Ves za 
rok 2016:

1. zabezpečiť jeho zverejnenie na 
internetovej adrese obce 
(www.bellovaves.sk)

splnené - viac 
nekontrolovať

2. zabezpečiť nápravu nedostatkov 
hospodárenia v rozpočtovom roku 2017 v 
zmysle schválených opatrení

v plnení

4.8.2017 7. 60/OZ/2017 berie na 
vedomie

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

4.8.2017 7. 61/OZ/2017 schvaľuje Pozastavenie uzatvárania Zmlúv o 
dlhodobom nájme pozemkov vo 
vlastníctve obce Bellova Ves vzmysle 
predloženého návrhu poslanca obecného 
zastupiteľstva p. Mariána Ziriga.

pozastavený 
výkon 
uznesenia 
Obecného 
zastupiteľstva 
obce Bellova 
Ves č. 61/OZ/
2017 zo dňa 
04. 08. 2017, a 
to konkrétne v 
časti B. 
Schvaľuje bod 
1 (prenájom)

Dátum para
dise 
OZ

číslo 
uznesenia
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Pozastavenie uzatvárania Zmlúv o 
predaji pozemkov vo vlastníctve obce 
Bellova Ves v zmysle predloženého 
návrhu poslanca obecného zastupiteľstva 
Ing. Juraja Eckera.

žiada starostku obce Bellova Ves Ing. Máriu 
Jankovičovú, MBA písomne informovať 
žiadateľov uvedených v bode A. o 
záveroch rokovania obecného 
zastupiteľstva vo veci v kontexte tohto 
uznesenia. (Predaj pozemkov)

splnené - viac 
nekontrolovať

4.8.2017 7. 62/OZ/2017 berie na 
vedomie

Opätovne prerokovalo  
Žiadosť p. Michaely Zirigovej 

neschvaľuje 
resp. 
nesúhlasí

S návrhom p. Michaely Zirigovej, a to s 
navrhovanou cenou na odkúpenie 1/12 
podielu pozemku parcela registra „C“, 
parcela č. 165/1, druh pozemku 
zastavané plochy a nádvoria, vo 
vlastníctve 11/12 p. Michaely Zirigovej, k. 
ú. Bellova Ves, obec Bellova Ves, 
zapísaný na Okresnom úrade, Dunajská 
Streda, katastrálny odbor na liste 
vlastníctva č. 515 vo výške 17 600 eur.

žiada starostku obce Bellova Ves Ing. Máriu 
Jankovičovú, MBA písomne informovať 
Advokátsku kanceláriu JUDr. Petra 
Múčku o záveroch rokovania obecného 
zastupiteľstva vo veci v kontexte tohto 
uznesenia.

splnené - viac 
nekontrolovať

4.8.2017 7. 63/OZ/2017 neschvaľuje Žiadosť JUDr. Dalibora Gettlera, trvale 
bytom Ľudovíta Fullu č. 27, Bratislava zo 
dňa 31.03.2017 (č. sp. 188/2017) o 
preplatenie nákladov vo výške 1 700 eur,

žiada starostku obce Bellova Ves Ing. Máriu 
Jankovičovú, MBA v súvislosti s 
prerokovanou žiadosťou písomne 
informovať žiadateľa o výsledku 
rokovania obecného zastupiteľstva vo 
veci podanej žiadostí v kontexte tohto 
uznesenia. (Preplatenie nákladov)

splnené - viac 
nekontrolovať

13.9.2017 8. 64/OZ/2017 schvaľuje Program zasadania OZ

65/OZ/2017 schvaľuje V súlade § 11 ods. 4 písm. b) zákona 
Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov schvaľuje Rozpočet obce 
Bellova Ves na rok 2017,

Dátum para
dise 
OZ

číslo 
uznesenia

výrok text stav
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žiada starostku obce Bellova Ves Ing. Máriu 
Jankovičovú, MBA zabezpečiť 
zverejnenie schváleného Rozpočtu obce 
Bellova Ves na rok 2017 s výhľadom na 
roky 2018 a 2019 na webovom sídle obce 
www.bellovaves.sk.

splnené - viac 
nekontrolovať

13.9.2017 8. 66/OZ/2017 schvaľuje Zvolanie zhromaždenia obyvateľov obce 
Bellova Ves

žiada starostku obce Bellova Ves Ing. Máriu 
Jankovičovú, MBA vsúvislosti 
sorganizačným zabezpečením 
zhromaždenia obyvateľov obce:

a) zabezpečiť zverejnenie oznamu o 
zvolaní zhromaždenia na úradnej tabuli, 
webovom sídle obce (www.bellovaves.sk) 
a sociálnej sieti a informovanie 
obyvateľov obce o zvolaní zhromaždenia 
prostredníctvom obecného rozhlasu, 
sociálnej siete a letákov,

splnené - viac 
nekontrolovať

b) zabezpečiť zhromaždenie po 
technickej stránke: ozvučenie, 
občerstvenie a pod.

splnené - viac 
nekontrolovať

13.9.2017 8. 67/OZ/2017 schvaľuje Zámer vybudovať Cyklo park na parcele 
registra „E“ parcela č. parcela č. 293/202, 
druh pozemku zastavané plochy a 
nádvoria, o výmere 1810 m2, obec 
Bellova Ves, k. ú. Bellova Ves, zapísaná 
v katastri nehnuteľností na liste 
vlastníctva č. 446

6.10.2017 9. 68/OZ/2017 schvaľuje Program zasadania OZ o bode 3. 
Programu 
zasadania OZ 
sa nerokovalo 
(o aktuálnom 
stave a zložení 
komisií 
obecného 
zastupiteľstva)

6.10.2017 9. 69/OZ/2017 berie na 
vedomie

Informáciu starostky obce Bellova Ves 
Ing. Márie Jankovičovej, MBA o 
pozastavení výkonu uznesenia 
Obecného zastupiteľstva obce Bellova 
Ves č. 61/OZ/2017 zo dňa 04.08.2017, a 
to v časti B. Schvaľuje bod 1.  

Závery z vykonania kontroly plnenia 
uznesení obecného zastupiteľstva  

Dátum para
dise 
OZ

číslo 
uznesenia

výrok text stav
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6.10.2017 9. 70/OZ/2017 berie na 
vedomie

Informáciu starostky obce Bellova Ves 
Ing. Márie Jankovičovej, MBA o 
realizovaných podujatiach v III. štvrťroku 
roka 2017 a vynaložených finančných 
prostriedkoch na jednotlivé podujatia z 
rozpočtu obce v celkovej výške 4 434,03 
eur. 

6.10.2017 9. 71/OZ/2017 berie na 
vedomie

Správu č. 5/2017 predloženú hlavnou 
kontrolórkou obce Bellova Ves Ing. 
Máriou Viestovou.

žiada Starostku obce Bellova Ves Ing. Máriu 
Jankovičovú, MBA zabezpečiť 
zverejnenie Správy č. 5/2017 na 
webovom sídle obce 
(www.bellovaves.sk).

6.10.2017 9. 72/OZ/2017 berie na 
vedomie

Správu č. 6/2017 predloženú hlavnou 
kontrolórkou obce Bellova Ves Ing. 
Máriou Viestovou.

žiada Starostku obce Bellova Ves Ing. Máriu 
Jankovičovú, MBA zabezpečiť 
zverejnenie Správy č. 6/2017 na 
webovom sídle obce 
(www.bellovaves.sk).

6.10.2017 9. 73/OZ/2017 berie na 
vedomie

Návrh starostky obce Bellova Ves Ing. 
Márie Jankovičovej, MBA na podanie 
Žiadosti o poskytnutie nenávratného 
finančného príspevku z Programu rozvoja 
vidieka Slovenskej republiky 2014-2020, 
číslo výzvy 22/PRV/2017, opatrenie 7, 
podopatrenie 7.4, Aktivita číslo 2 (ďalej 
len „výzva č. 22/PRV/2017“).  

Informáciu o výzve č. 22/PRV/2017 a 
zameraní a výške oprávnených nákladov 
Aktivity číslo 2 v rámci výzvy č. 22/PRV/
2017.  

schvaľuje Zámer obce Bellova Ves podať Žiadosť o 
poskytnutie nenávratného finančného 
príspevku na investície zamerané na 
zriadenie nových, prístavba, prestavba, 
rekonštrukcia amodernizácia existujúcich 
domov smútku vrátane ich okolia 

Uskutočnenie výberu dodávateľa na 
zabezpečenie služieb verejného 
obstarávania a spracovania žiadosti o 
poskytnutie nenávratného finančného 
príspevku k zámeru obce uvedenému v 
písm. B. 

Dátum para
dise 
OZ

číslo 
uznesenia
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6.10.2017 9 74/OZ/2017 berie na 
vedomie

Návrh starostky obce Bellova Ves Ing. 
Márie Jankovičovej, MBA na podanie

Žiadosti o poskytnutie nenávratného 
finančného príspevku z Programu rozvoja 
vidieka Slovenskej republiky 2014-2020, 
číslo výzvy 22/PRV/2017, opatrenie 7, 
podopatrenie 7.4, Aktivita číslo 6 (ďalej 
len „výzva č. 22/PRV/2017“).

nformáciu o výzve č. 22/PRV/2017 a 
zameraní a výške oprávnených nákladov 
Aktivity číslo 6 v rámci výzvy č. 22/PRV/
2017.

schvaľuje Zámer obce Bellova Ves podať Žiadosť o 
poskytnutie nenávratného finančného  
príspevku na investície súvisiace so 
zvýšením bezpečnosti aprevencie proti 
vandalizmu na verejných priestoroch 
(montáž kamerových systémov a iných 
bezpečnostných prvkov) 

Uskutočnenie výberu dodávateľa na 
zabezpečenie služieb verejného 
obstarávania a spracovania žiadosti o 
poskytnutie nenávratného finančného 
príspevku k zámeru obce uvedenému v 
písm.

6.10.2017 9. 75/OZ/2017 prerokovalo 
a berie na 
vedomie

Návrh starostky obce Bellova Ves Ing. 
Márie Jankovičovej, MBA na zriadenie 
komisie kultúry a športu, návrh náplne 
práce a návrh na voľbu predsedu a 
členov komisie kultúry a športu.

zriaďuje v súlade s § 11 ods. 4 písm. n) zákona 
Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov stálu komisiu obecného 
zastupiteľstva, a to Komisiu kultúry a 
športu.

schvaľuje Náplň práce komisie kultúry a športu v 
predloženom znení.

zrušuje V uznesení Obecného zastupiteľstva 
obce Bellova č. 21/OZ/2017 zo dňa 
09.02.2017 písm. D) Konštatuje, ako 
neopodstatnené.

žiada Starostku obce Bellova Ves Ing. Máriu 
Jankovičovú, MBA:

a) písomne informovať členov zriadenej 
komisie o jej zriadení,

Dátum para
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OZ
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b) zverejniť aktuálny zoznam zloženia 
komisií obecného zastupiteľstva na 
webovom sídle obce 
(www.bellovaves.sk).

Dátum para
dise 
OZ
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