
NÁVRH UZNESENIA 

k žiadosti p. Petra Sovu zo dňa 17.05.2017 

 

Obecného zastupiteľstva obce Bellova Ves  

k bodu č. 13 návrhu programu zasadnutia obecného zastupiteľstva  

konaného dňa 04. 08. 2017 o 18:00 h v zasadačke Obecného úradu v Bellovej Vsi 

 

Názov bodu č. 13 návrhu programu zasadnutia: 

Žiadosti občanov 
  

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

Obecné zastupiteľstvo obce Bellova Ves 

A. Opätovne prerokovalo a berie na vedomie 

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. 

2. Informáciu starostky obce Bellova Ves Ing. Márie Jankovičovej, MBA o stave 

užívania predmetnej parcely ku dňu prerokovania žiadosti. 

B. Súhlasí/nesúhlasí 

S nájmom 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. 

C. Schvaľuje/neschvaľuje 

............ 

........... 

(v prípade schválenia nájmu, uvedie sa spôsob nájmu) 

D. 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. 

   Z: v texte     T: do 14 dní 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

zastupiteľstva vo veci. 

 

 



 

NÁVRH UZNESENIA 

k žiadosti p. Marcela Krajčoviča zo dňa 13.03.2017 

 

Obecného zastupiteľstva obce Bellova Ves  

k bodu č. 13 návrhu programu zasadnutia obecného zastupiteľstva  

konaného dňa 04. 08. 2017 o 18:00 h v zasadačke Obecného úradu v Bellovej Vsi 

 

Názov bodu č. 13 návrhu programu zasadnutia: 

Žiadosti občanov  

 

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

Obecné zastupiteľstvo obce Bellova Ves 

A. Opätovne prerokovalo 

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. 

B. Konštatuje, že 

vo veci predmetnej žiadosti sa: 

- dňa 06.05.2017 konalo šetrenie poslancov obecného zastupiteľstva za účasti 

starostky obce a poslancov obecného zastupiteľstva p. Miriam Morihlatko,            

p. Roman Husára a Ing. Juraja Eckera, 

- dňa 22.05.2017 konala pracovná porada poslancov obecného zastupiteľstva za 

účasti všetkých poslancov.  

C. Súhlasí/Nesúhlasí 

S predajom pozemku parcela č. 171/4 o výmere 217 m
2
, druh pozemku ostatná plocha, 

vo vlastníctve obce Bellova Ves, zapísaný na liste vlastníctva č. 94, nachádzajúci sa 

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

D. Schvaľuje/neschvaľuje 

.................................... 

..................................... 

(v prípade schválenia predaja pozemku, uvedie sa spôsob predaja) 

E. 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. 

   Z: v texte     T: do 14 dní 

 

 

 

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

zastupiteľstva vo veci. 



 

NÁVRH UZNESENIA 

k žiadosti Ing. Martina Brziaka zo dňa 01.06.2017 

 

Obecného zastupiteľstva obce Bellova Ves  

k bodu č. 13 návrhu programu zasadnutia obecného zastupiteľstva  

konaného dňa 04. 08. 2017 o 18:00 h v zasadačke Obecného úradu v Bellovej Vsi 

 

Názov bodu č. 13 návrhu programu zasadnutia: 

Žiadosti občanov  

 

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

Obecné zastupiteľstvo obce Bellova Ves 

A. Prerokovalo 

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. 

B. Berie na vedomie 

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

s predmetom žiadosti Ing. Martina Brziaka: 

- predmetný pozemok vo vlastníctve obce je v zmluvnom vzťahu – Nájomná zmluva 

zo dňa 29.12.2011 uzatvorená na dobu neurčitú, 

- obecné zastupiteľstvo uznesením č. 26/OZ/2016 zo dňa 09.02.2017 písm. E bod     

č. 2 nesúhlasilo s odpredajom daného pozemku. 

2. .................................. 

C. Súhlasí/Nesúhlasí 

S predajom pozemku parcela registra „C“ parcela č. 141/1 o výmere 2 666 m
2
, druh 

pozemku záhrady, vo vlastníctve obce Bellova Ves, zapísaný na liste vlastníctva č. 94, 

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

D. Schvaľuje/neschvaľuje 

................................. 

................................... 

(v prípade odsúhlasenia predaja pozemku, uvedie sa spôsob predaja) 

E. 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. 

   Z: v texte     T: do 14 dní 

 

 

 

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

zastupiteľstva vo veci. 



NÁVRH UZNESENIA 

k žiadosti Ing. Martina Brziaka zo dňa 01.06.2017 

 

Obecného zastupiteľstva obce Bellova Ves  

k bodu č. 13 návrhu programu zasadnutia obecného zastupiteľstva  

konaného dňa 04. 08. 2017 o 18:00 h v zasadačke Obecného úradu v Bellovej Vsi 

 

Názov bodu č. 13 návrhu programu zasadnutia: 

Žiadosti občanov  

 

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

Obecné zastupiteľstvo obce Bellova Ves 

A. Prerokovalo 

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. 

B. Berie na vedomie 

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

s predmetom žiadosti Ing. Martina Brziaka 

2. ....................... 

C. Súhlasí/Nesúhlasí 

S predajom pozemku parcela registra „C“ parcela č. 141/3 o výmere 46 m
2
, druh 

pozemku záhrady, vo vlastníctve obce Bellova Ves, zapísaný na liste vlastníctva č. 94, 

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

D. Schvaľuje/neschvaľuje 

......................................... 

........................................ 

(v prípade odsúhlasenia predaja pozemku, uvedie sa spôsob predaja) 

E. 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. 

   Z: v texte     T: do 14 dní 

 

 

 

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

zastupiteľstva vo veci. 

 

 

 

 

 



NÁVRH UZNESENIA 

k žiadosti p. Mariána Ziriga zo dňa 01.08.2017 

 

Obecného zastupiteľstva obce Bellova Ves  

k bodu č. 13 návrhu programu zasadnutia obecného zastupiteľstva  

konaného dňa 04. 08. 2017 o 18:00 h v zasadačke Obecného úradu v Bellovej Vsi 

 

Názov bodu č. 13 návrhu programu zasadnutia: 

Žiadosti občanov  

 

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

Obecné zastupiteľstvo obce Bellova Ves 

A. Prerokovalo 

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. 

B. Berie na vedomie 

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

s predmetom žiadosti p. Mariána Ziriga: 

- predmetný pozemok vo vlastníctve obce je v zmluvnom vzťahu – Nájomná zmluva 

zo dňa 29.12.2011 uzatvorená na dobu neurčitú, 

- obecné zastupiteľstvo uznesením č. 26/OZ/2016 zo dňa 09.02.2017 písm. E        

bod  č. 2 nesúhlasilo s odpredajom daného pozemku. 

2. .............................. 

C. Súhlasí/Nesúhlasí 

S predajom pozemku parcela registra „C“ parcela č. 141/1 o výmere 2 666 m
2
, druh 

pozemku záhrady, vo vlastníctve obce Bellova Ves, zapísaný na liste vlastníctva č. 94, 

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

D. Schvaľuje/neschvaľuje 

...................................... 

..................................... 

(v prípade odsúhlasenia predaja pozemku, uvedie sa spôsob predaja) 

E. 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. 

   Z: v texte     T: do 14 dní 

 

 

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

zastupiteľstva vo veci. 

 

 



NÁVRH UZNESENIA 

k žiadosti p. Michaely Zirigovej zo dňa 22.07.2016 

 

 

Obecného zastupiteľstva obce Bellova Ves  

k bodu č. 13 návrhu programu zasadnutia obecného zastupiteľstva  

konaného dňa 04. 08. 2017 o 19:00 h v zasadačke Obecného úradu v Bellovej Vsi 

 

Názov bodu č. 11 návrhu programu zasadnutia: 

Žiadosti občanov  

 

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

Obecné zastupiteľstvo obce Bellova Ves 

A. Prerokovalo 

1. Opätovne prerokovalo 

    Žiadosť p. Michaely Zirigovej, trvale bytom Bellova Ves č. 91 zo dňa 22.07.2016 

(č. sp. 327/2016) o vysporiadanie nájomných vzťahov k pozemku vo vlastníctve 

obce – prechod cez pozemok parcela registra „C“, parcela č. 165/1, druh pozemku 

zastavané plochy a nádvoria, obec Bellova Ves, k. ú. Bellova Ves, ktorej je 

väčšinovým vlastníkom (11/12). 

2. Návrh p. Michaely Zirigovej zo dňa 16.06.2017 (č. sp. 277/2017) spočívajúcom 

v návrhu ceny na odkúpenie podielu 1/12 pozemku parcela č. 165/1 vo výške 

17 600 eur. 

B. Súhlasí/nesúhlasí 

........................................ 

....................................... 

....................................... 

(v prípade schválenia, uvedie sa presná výška a zdroj krytia) 

C. 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. 

   Z: v texte     T: do 14 dní 

 

 

 

 

 

 

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

zastupiteľstva vo veci. 

 

 

 

 



NÁVRH UZNESENIA 

k žiadosti JUDr. Dalibora Gettlera zo dňa 31.03.2017 

 

Obecného zastupiteľstva obce Bellova Ves  

k bodu č. 13 návrhu programu zasadnutia obecného zastupiteľstva  

konaného dňa 04. 08. 2017 o 18:00 h v zasadačke Obecného úradu v Bellovej Vsi 

 

Názov bodu č. 13 návrhu programu zasadnutia: 

Žiadosti občanov  

 

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

Obecné zastupiteľstvo obce Bellova Ves 

A. Opätovne prerokovalo 

Žiadosť JUDr. Dalibora Gettlera, trvale bytom Ľudovíta Fullu č. 27, Bratislava zo dňa 

31.03.2017 (č. sp. 188/2017) o preplatenie nákladov súvisiacich s vybudovaním 

a desaťročnou údržbou prístupovej komunikácie na časti parcely registra „C“, parcela 

č. 119, druh  pozemku zastavané plochy a nádvoria, obec Bellova Ves, k. ú. Bellova 

Ves, vo výlučnom vlastníctve obce Bellova Ves, LV č. 446 vo výške 1 700 eur. 

B. Berie na vedomie 

1. Čestné vyhlásenie žiadateľa o pravdivosti požadovanej sumy zo dňa 04.05.2017  

........... 

C. Súhlasí/nesúhlasí 

S preplatením nákladov v zmysle prerokovanej žiadosti vo výške 1 700 eur. 

D. Schvaľuje/neschvaľuje 

............................... 

.............................. 

(v prípade schválenia, uvedie sa presná výška a zdroj krytia) 

E. 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. 

   Z: v texte     T: do 14 dní 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

zastupiteľstva vo veci. 

 

 

 



 

NÁVRH UZNESENIA 

k žiadosti p. Štefana Ziriga zo dňa 31.07.2017 

 

Obecného zastupiteľstva obce Bellova Ves  

k bodu č. 13 návrhu programu zasadnutia obecného zastupiteľstva  

konaného dňa 04. 08. 2017 o 18:00 h v zasadačke Obecného úradu v Bellovej Vsi 

 

Názov bodu č. 13 návrhu programu zasadnutia: 

Žiadosti občanov  

 

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

Obecné zastupiteľstvo obce Bellova Ves 

A. Prerokovalo 

Žiadosť p. Štefana Ziriga, trvale bytom Bellova Ves č. 110, zo dňa 31.03.2017 (ústna 

žiadosť) o dlhodobý nájom nebytového priestoru za účelom uskladnenia materiálu.  

B. Berie na vedomie 

1. Informáciu starostky obce Bellova Ves Ing. Márie Jankovičovej, MBA 

o možnostiach dlhodobého nájmu nebytových priestorov vo vlastníctve obce 

Bellova Ves. 

.................. 

C. Schvaľuje/neschvaľuje 

............................... 

.............................. 

D. Žiada 

Starostku obce Bellova Ves Ing. Máriu Jankovičovú, MBA v súvislosti 

s prerokovanou žiadosťou informovať žiadateľa o výsledku rokovania obecného 

zastupiteľstva vo veci žiadostí v kontexte tohto uznesenia. 

   Z: v texte     T: do 14 dní 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

zastupiteľstva vo veci. 

 

 


