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DÔVODOVÁ SPRÁVA 

 

k návrhu na výkon Rozhodnutia Obecného zastupiteľstva obce Bellova Ves  

č. 1/2016/OZ zo dňa 02.12.2016 

 

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

zastupiteľstvo“) sa predkladá v súlade s čl. 11 ods. 3 ústavného zákona č. 357/2004 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“). 

Predložený materiál má dopad na príjmovú časť rozpočtu obce.  

 

Obecné zastupiteľstvo v konaní vo veci ochrany verejného záujmu a zamedzenia 

rozporu záujmov proti  bývalej starostke obce Bellova Ves p. Anne Baloghovej, trvale bytom 

Bellova Ves č. 28, 930 52 (ďalej len „p. Anna Baloghová“) uznesením obecného 

zastupiteľstva č. 49/OZ/2016 zo dňa 07. 07. 2016 začalo konanie vo veci porušenia povinnosti 

uloženej verejnému funkcionárovi v čl. 7 ods. 1 a čl. 8 ods. 5 ústavného zákona o ochrane 

verejného záujmu. 

Obecné zastupiteľstvo podľa čl. 9 ods. 6 ústavného zákona o ochrane verejného 

záujmu na svojom zasadnutí dňa 02.09.2016 uznesením č. 63/OZ/2016 konštatovalo 

porušenie ústavného zákona o ochrane verejného záujmu a prijalo Rozhodnutie č. 1/2016/OZ, 

ktorým podľa čl. 9 ods. 10 ústavného zákona o ochrane verejného záujmu p. Anne 

Baloghovej: 

1. za porušenie povinnosti podať oznámenie podľa čl. 7 ods. 1 ústavného zákona 

o ochrane verejného záujmu uložilo podľa čl. 9 ods. 10 písm. a) ústavného zákona 

o ochrane verejného záujmu pokutu v sume zodpovedajúce mesačnému platu 

verejného funkcionára, a to pokutu v sume 1145,51eur (slovom: 

jedentisícstoštyridsaťpäťeur a 51/100) 

a súčasne 

2. za porušenie povinnosti podať oznámenie podľa čl. 8 ods. 5 ústavného zákona 

o ochrane verejného záujmu uložilo podľa čl. 9 ods. 10 písm. c) ústavného zákona 

o ochrane verejného záujmu pokutu v sume zodpovedajúcej trojnásobku mesačného 

platu verejného funkcionára, a to pokutu v sume 3436,53 eur (slovom: 

tritisícštyristotridsaťšesťeur a 53/100).  

 

Podľa čl. 9 ods. 11 písm. b) ústavného zákona o ochrane verejného záujmu, výnos z pokút 

je príjmom rozpočtu obce. 

Podľa čl. 10 ods. 3 ústavného zákona o ochrane verejného záujmu proti rozhodnutiu 

obecného zastupiteľstva bolo možné podať návrh na jeho preskúmanie na Ústavný súd 

Slovenskej republiky v lehote do 15 dní od doručenia rozhodnutia. Pani Anna Baloghová 

podala dňa 19.01.2017 na Ústavný súd Slovenskej republiky Návrh na preskúmanie 

Rozhodnutia obecného zastupiteľstva č. 1/2016/OZ zo dňa 02.12.2016. 

 



Ústavný súd SR na neverejnom zasadnutí dňa 15.03.2017 v senáte predbežne 

prerokoval návrh p. Anny Balogovej a rozhodol, že návrh p. Anny Baloghovej odmieta ako 

zjavne neopodstatnený. 

„Ústavný súd dospel pri preskúmaní návrhu navrhovateľky v obidvoch jeho kľúčových 

bodoch k záveru, že námietky navrhovateľky proti napadnutému rozhodnutiu obecného 

zastupiteľstva sú zjavne neodôvodnené a nezakladajú také dôvody na spochybňovanie 

napadnutého rozhodnutia obecného zastupiteľstva, ktoré by bolo potrebné posúdiť po prijatí 

návrhu na ďalšie konanie. Ústavný súd preto návrh navrhovateľky odmietol ako celok už pri 

predbežnom prerokovaní podľa § 25 ods. 2 zákona o ústavnom súde z dôvodu zjavnej 

neopodstatnenosti.“ 

 

Uznesenie Ústavného súdu Slovenskej republiky č. II. ÚS 186/2017-18 zo dňa 15. 03. 

2017 vo veci Návrhu na preskúmanie rozhodnutia Obecného zastupiteľstva obce Bellova Ves 

č. 1/2016/OZ zo dňa 02.12.2016 (sp. zn. č.: 301/2017) bolo  na Obecný úrad  v Bellovej Vsi 

doručené dňa 10.07.2017 a následne doručené Komisii obecného zastupiteľstva na ochranu 

verejného záujmu. 

 

Podľa čl. 11 ods. 3 ústavného zákona o ochrane verejného záujmu na podanie návrhu 

na výkon rozhodnutia je oprávnené obecné zastupiteľstvo. 

  

Rozhodnutie Obecného zastupiteľstva obce Bellova Ves č. 1/2016/OZ zo dňa 02.12.2016 

nadobudlo právoplatnosť dňa 30.12.2016. 

Uznesenie Ústavného súdu Slovenskej republiky č. II. ÚS 186/2017-18 zo dňa 15. 03. 2017 

nadobudlo právoplatnosť dňa 20.07.2017. 

 

 

 

Navrhujeme obecnému zastupiteľstvu schváliť predložený návrh na výkon 

rozhodnutia obecného zastupiteľstva formou exekúcie, poveriť Advokátsku kanceláriu 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 a  prijať uznesenie obecného zastupiteľstva ako celok v predloženom 

znení. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NÁVRH UZNESENIA 

(k mat. č. 41/2017) 

Obecného zastupiteľstva obce Bellova Ves  

k bodu č. 7 návrhu programu zasadnutia obecného zastupiteľstva  

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

 

Názov bodu č. 7 návrhu programu zasadnutia: 

Návrh na výkon Rozhodnutia Obecného zastupiteľstva obce Bellova Ves č. 1/2016/OZ zo dňa 

02.12.2016 

 

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

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 

Obecné zastupiteľstvo obce Bellova Ves v konaní vo veci výkonu rozhodnutia Obecného 

zastupiteľstva v Bellovej Vsi zo dňa 02.12.2016 č. 1/2016/OZ, ktoré nadobudlo právoplatnosť 

dňa 30.12.2016 a ktorým bolo pani Anne Baloghovej, trvale bytom Bellova Ves č. 28, 930 52, 

bývalej starostke obce Bellova Ves podľa čl. 9 ods. 1 písm. a) v spojení s čl. 9 ods. 10 písm. 

a) a c) 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 týmto   

Obecné zastupiteľstvo obce Bellova Ves 

A. Prerokovalo a berie na vedomie  

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

o doručení Uznesenia Ústavného súdu Slovenskej republiky č. II. ÚS 186/2017-18 

zo dňa 15. 03. 2017 vo veci Návrhu na preskúmanie rozhodnutia Obecného 

zastupiteľstva obce Bellova Ves č. 1/2016/OZ zo dňa 02.12.2016 (sp. zn. č.: 

301/2017 zo dňa 10.07.2017) a následnom doručení predmetného uznesenia 

ústavného súdu Komisii obecného zastupiteľstva na ochranu verejného záujmu. 

2. Návrh na výkon Rozhodnutia Obecného zastupiteľstva obce Bellova Ves                

č. 1/2016/OZ zo dňa 02.12.2016 formou exekúcie. 

3. 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. 

B. 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. 



C. Poveruje 

Advokátsku kanceláriu Mgr. Marcel Biznár s.r.o., Bajkalská č. 31, 821 05 Bratislava, 

IČO 36868221 spísaním návrhu na vykonanie exekúcie podľa § 48 a násl. 

Exekučného poriadku a zastupovaním Obce Bellova Ves ako oprávnenej osoby 

v tomto exekučnom konaní. 

D. 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. 

 

Poslanci Obecného zastupiteľstva obce Bellova Ves, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní 

Obecného zastupiteľstva v Bellovej Vsi dňa 02.09.2016 a hlasovali za toto rozhodnutie (počet 

poslancov Obecného zastupiteľstva: ...): uvedú sa mená poslancov 

 

 

 

 

Návrh uznesenia môže byť doplnený (prípade pozmenený) v zmysle záverov z diskusie poslancov 

obecného zastupiteľstva vo veci. 

 


