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Kontrola plnenia  uznesení  
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Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva 
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Ing. Mária Jankovičová, MBA 
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Materiál obsahuje 

 

1. Dôvodová správa 

2. Návrh uznesenia  

 

Materiál má/nemá dopad  na 

rozpočet obce 

 

nemá dopad na rozpočet obce 

 

Materiál predložený na zasadnutie 

obecného zastupiteľstva dňa/k bodu 

č. 

 

06. 10. 2017 

k bodu č. 2 

 

Uznesenie obecného zastupiteľstva č. 

 

Uznesenie č. ......../OZ/2017 zo dňa 06. 10. 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

DÔVODOVÁ SPRÁVA 

 

ku kontrole plnenia uznesení Obecného zastupiteľstva obce Bellova Ves 

 

Materiál sa predkladá na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Bellovej Vsi (ďalej len 

„obecné zastupiteľstvo“) v súlade s Rokovacím poriadkom Obecného zastupiteľstva v Bellovej Vsi 

zo dňa 28. 07. 2010 (ďalej len „rokovací poriadok obecného zastupiteľstva“). 

V čase predloženia materiálu č. 46/2017 obec Bellova Ves hospodári v rozpočtovom 

provizóriu. Predložený materiál nemá dopad na prípadné prekročenie 1/12 výdavkov obce počas 

rozpočtového provizória. 

 

Podľa § 10 ods. 2 rokovacieho poriadku obecného zastupiteľstva „sa kontrola plnenia 

uznesení obecného zastupiteľstva vykonáva priebežne na nasledujúcich zasadnutiach obecného 

zastupiteľstva (...).“ 

 

Starostka obce Bellova Ves Ing. Mária Jankovičová, MBA podá poslancom obecného 

zastupiteľstva ústnu informáciu o plnení uznesení obecného zastupiteľstva zo dňa 04.05.2017, 

04.08.2017 a 13.08.2017. 

 

Navrhujeme obecnému zastupiteľstvu, aby vykonanie kontroly plnenia uznesení obecného 

zastupiteľstva vzalo na vedomie, konštatovalo výsledok vykonania kontroly plnenia uznesení 

obecného zastupiteľstva a prijalo uznesenie obecného zastupiteľstva v predloženom znení. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NÁVRH UZNESENIA 

(k mat. č. 49/2017) 

 

Obecného zastupiteľstva obce Bellova Ves  

k bodu č. 2 návrhu programu zasadnutia obecného zastupiteľstva  

konaného dňa 06. 10. 2017 o 18:00 h v zasadačke Obecného úradu v Bellovej Vsi 

 

Názov bodu č. 2 návrhu programu zasadnutia: 

Kontrola plnenia uznesení Obecného zastupiteľstva obce Bellova Ves 

 

Uznesenie č. ........../OZ/2017 zo dňa 06. 10. 2017  

Obecné zastupiteľstvo obce Bellova Ves 

A. Prerokovalo 

Plnenie uznesení Obecného zastupiteľstva obce Bellova Ves zo dňa 04.05.2017, 04.08.2017 

a 13.08.2017. 

B. Berie na vedomie 

1. 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.   

2. Závery z vykonania kontroly plnenia uznesení obecného zastupiteľstva zo dňa 04.05.2017 

04.08.2017 a 13.08.2017. 

C. Konštatuje  

V zmysle § 10 ods. 2 Rokovacieho poriadku Obecného zastupiteľstva v Bellovej Vsi 

1. Výsledok vykonania kontroly plnenia uznesenia obecného zastupiteľstva zo dňa 04.05.2017, a to: 

      Uznesenie č. 41/OZ/2017 zo dňa 04. 05. 2017 (obecné zastupiteľstvo žiada starostku obce) 

 písm. E bod 2 ............................................................................................ akceptované, splnené 

Uznesenie č. 44/OZ/2017 zo dňa 04. 05. 2017 (obecné zastupiteľstvo žiada starostku obce)  

 písm. E, b) ................................................................................................. akceptované, splnené 

2. Výsledok vykonania kontroly plnenia uznesenia obecného zastupiteľstva zo dňa 04.08.2017, a to: 

 Uznesenie č. 53/OZ/2017 zo dňa 04. 08. 2017 (obecné zastupiteľstvo žiada starostku obce) 

 písm. D ...................................................................................................... akceptované, splnené 

    Uznesenie č. 54/OZ/2017 zo dňa 04. 08. 2017 (obecné zastupiteľstvo žiada starostku obce) 

 písm. D ...................................................................................................... akceptované, splnené 

                Uznesenie č. 55/OZ/2017 zo dňa 04. 08. 2017 (obecné zastupiteľstvo žiada starostku obce) 

 písm. E ...................................................................................................... akceptované, v plnení 

     Uznesenie č. 56/OZ/2017 zo dňa 04. 08. 2017 (obecné zastupiteľstvo žiada starostku obce) 

 písm. B ...................................................................................................... akceptované, splnené 

      Uznesenie č. 57/OZ/2017 zo dňa 04. 08. 2017 (obecné zastupiteľstvo žiada starostku obce) 

 písm. E ...................................................................................................... akceptované, splnené 

                Uznesenie č. 58/OZ/2017 zo dňa 04. 08. 2017 (obecné zastupiteľstvo žiada starostku obce) 

 písm. E ...................................................................................................... akceptované, splnené 

      Uznesenie č. 59/OZ/2017 zo dňa 04. 08. 2017 (obecné zastupiteľstvo žiada starostku obce) 

 písm. D bod 1............................................................................................. akceptované, splnené 

 písm D bod 2 ............................................................. (T: do 31.12.2017) akceptované, v plnení 

     Uznesenie č. 61/OZ/2017 zo dňa 04. 08. 2017 (obecné zastupiteľstvo žiada starostku obce) 

 písm. C ...................................................................................................... akceptované, splnené 

      Uznesenie č. 62/OZ/2017 zo dňa 04. 08. 2017 (obecné zastupiteľstvo žiada starostku obce) 

 písm. C .......................................................................................... akceptované, splnené 

      Uznesenie č. 63/OZ/2017 zo dňa 04. 08. 2017 (obecné zastupiteľstvo žiada starostku obce) 

 písm. E ..................................................................................................... akceptované, splnené 



3. Výsledok vykonania kontroly plnenia uznesenia obecného zastupiteľstva zo dňa 13.08.2017, a to: 

 Uznesenie č. 65/OZ/2017 zo dňa 13. 08. 2017 (obecné zastupiteľstvo žiada starostku obce) 

 písm. E ...................................................................................................... akceptované, splnené 

    Uznesenie č. 66/OZ/2017 zo dňa 13. 08. 2017 (obecné zastupiteľstvo žiada starostku obce) 

 písm. D (a, b) ............................................................................................. akceptované, splnené 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pre informáciu k mat. č. 46/2017 

 

 

UZNESENIE č. 61/OZ/2017  

Obecného zastupiteľstva obce Bellova Ves   
 

 

 

 

 

 

 

 

konaného dňa 04. augusta 2017 o 18:00 h v zasadačke Obecného úradu v Bellovej Vsi 

k žiadostiam občanov 

 

 

 

Uznesenie č. 61/OZ/2017 zo dňa 04. 08. 2017 

Obecné zastupiteľstvo obce Bellova Ves 

A. Berie na vedomie 

1. Žiadosti občanov: 

1.1 Žiadosť p. Petra Sovu, trvale bytom Hnilecká č. 17, Bratislava zo dňa 17.05.2017,                    

(č. sp. 244/2017) o uzatvorenie zmluvy o nájme (dlhodobý nájom pozemku) parcela 

registra „C“, parcela č. 43 o výmere 2 010 m
2
, druh pozemku záhrada vo vlastníctve 

obce Bellova Ves, k. ú. Bellova Ves, list vlastníctva  č. 94. 

1.2 Žiadosť p. Marcela Krajčoviča, prechodne bytom Bellova Ves č. 117, trvale bytom 

Vlčie Hrdlo č. 29, Bratislava zo dňa 13.03.2017 (č. sp. 161/2017) o odkúpenie 

pozemku parcela registra „C“, novovytvorená parcela č. 171/4  o výmere 217 m
2
, 

druh pozemku ostatné plochy za účelom vybudovania garážového prístrešku, 

prípadne garáže. 

1.3  Žiadosť Ing. Martina Brziaka, trvale bytom Bellova Ves č. 71, zo dňa 01.06.2017                     

(č. sp. 265/2017) o odkúpenie pozemku parcela registra „C“, parcela č. 141/1  

o výmere 2 666 m
2
, druh pozemku záhrady vo vlastníctve obce Bellova Ves, 

nachádzajúci sa v obci Bellova Ves, k. ú. Bellova Ves. 

1.4  Žiadosť Ing. Martina Brziaka, trvale bytom Bellova Ves č. 71, zo dňa 01.06.2017                 

(č.sp. 265/2017) o odkúpenie pozemku parcela registra „C“, parcela č. 141/3  

o výmere 46 m
2
, druh pozemku záhrady vo vlastníctve obce Bellova Ves, 

nachádzajúci sa v obci Bellova Ves, k. ú. Bellova Ves. 

1.5  Žiadosť p. Mariána Ziriga, trvale bytom Bellova Ves č. 77, zo dňa 01.08.2017        

(č. sp. 341/2017) o odkúpenie pozemku parcela registra „C“, parcela č. 141/1  

o výmere  2 666 m
2
, druh pozemku záhrady vo vlastníctve obce Bellova Ves, 

nachádzajúci sa v obci Bellova Ves, k. ú. Bellova Ves. 

2. Návrh poslanca obecného zastupiteľstva p. Mariána Ziriga na pozastavenie nájmov 

pozemkov vo vlastníctve obce Bellova Ves do odvolania. 

3. Návrh poslanca obecného zastupiteľstva Ing. Juraja Eckera  na pozastavenie predaja 

pozemkov vo vlastníctve obce Bellova Ves do odvolania. 

 



B. Schvaľuje 

1. Pozastavenie uzatvárania Zmlúv o dlhodobom nájme pozemkov vo vlastníctve obce 

Bellova Ves v zmysle predloženého návrhu poslanca obecného zastupiteľstva p. 

Mariána Ziriga. 

2. Pozastavenie uzatvárania Zmlúv o predaji pozemkov vo vlastníctve obce Bellova Ves  

v zmysle predloženého návrhu poslanca obecného zastupiteľstva Ing. Juraja Eckera.  

C. 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. 

   Z: v texte     T: do 14 dní 

 

 

 

 

 

Pozastavenie výkonu uznesenia č. 61/OZ/2017 zo dňa 04.08.2017  

v časti B. Schvaľuje bod 1  

 

V súlade s § 13 ods. 6 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v znení neskorších predpisov pozastavujem 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 

(pozastavenie uzatvárania Zmlúv o dlhodobom nájme pozemkov vo vlastníctve obce Bellova Ves, 

resp. pozastavenie nájmu pozemkov) v plnom rozsahu, nakoľko sa domnievam, že prijaté 

uznesenie obecného zastupiteľstva v uvedenej časti odporuje § 7 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku 

obcí  a je pre obec zjavne nevýhodné. 

 

 

 

 

 

 

Bellova Ves 12. augusta 2017                                  Ing. Mária Jankovičová, MBA v. r.

                              starostka obce 
 

 

 

 


