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MATERIÁL č. 34/2017 

na 6. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Bellova Ves 

konané dňa 04. 05. 2017 o 19:00 h v zasadačke Obecného úradu v Bellovej Vsi 

 

 

 

Názov materiálu 

 

Žiadosť Západoslovenskej distribučnej, a. s. 

o vydanie predbežného súhlasu na odkúpenie 

pozemku vo vlastníctve obce Bellova Ves 

 

Dôvod predloženia materiálu 

 

1. Žiadosť Západoslovenskej distribučnej, a.s. 

zo dňa 03. 05. 2017 

2. Zákon SNR č. 369/1991 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov 

3. Zákon SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 

v znení neskorších predpisov 

 

Materiál spracoval a predkladá 

 

Ing. Mária Jankovičová, MBA 

starostka obce Bellova ves 

 

 

Materiál obsahuje 

1. Dôvodová správa 

2. Návrh uznesenia  

3. Žiadosť Západoslovenskej distribučnej, a.s. 

zo dňa 03.05.2017  

 

Materiál má/nemá dopad  na rozpočet 

obce 

- má dopad na rozpočet obce 

- nemá dopad na prípadné prekročenie 1/12 

výdavkov obce počas hospodárenia 

v rozpočtovom provizóriu 

 

Materiál predložený na zasadnutie 

obecného zastupiteľstva dňa/k bodu č. 

 

04. 05. 2017 

k bodu č. 8 

 

Uznesenie obecného zastupiteľstva č. 

 

Uznesenie č.  ......../OZ/2017 zo dňa 04. 05. 2017 

 



 

DÔVODOVÁ SPRÁVA 

k žiadosti Západoslovenskej distribučnej, a. s. o vydanie predbežného súhlasu  

na odkúpenie pozemku vo vlastníctve obce Bellova Ves zo dňa 03. 05. 2017 

 

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

zastupiteľstvo“) sa predkladá na základe žiadosti Západoslovenskej distribučnej, a. s. zo dňa 

03.05.2017 a v súlade so zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. 

V čase predloženia materiálu č. 34/2017 obec Bellova Ves hospodári v rozpočtovom 

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

hospodárenia v rozpočtovom provizóriu. 

Obci Bellova Ves bola dňa 03.04.2017 doručená žiadosť Západoslovenskej distribučnej, a. s. 

(ďalej len „žiadateľ“) zo dňa 27.03.2017, v ktorej žiadala o vydanie predbežného súhlasu na 

odkúpenie pozemku nachádzajúceho sa v obci Bellova Ves, k. ú. Bellova Ves, a to parcely    č. 122/3 

(ďalej len „parcela č. 122/3") o výmere cca 25 m
2
, z dôvodu vybudovania distribučnej transformačnej 

stanice. Nakoľko uvedený pozemok, t. j. parcela č. 122/3 nie je vo vlastníctve obce Bellova Ves, obec 

Bellova Ves listom zo dňa 25.04.2017 o tejto skutočnosti informovala žiadateľa o zároveň požiadala 

o zaslanie novej žiadosti vo veci s uvedením pozemkov, ktoré sú vo vlastníctve obce Bellova Ves, a to 

napr. parcela registra „E“ číslo parcely 312/29, druh pozemku zastavené plochy a nádvoria, obec 

Bellova Ves, k. ú. Bellova Ves,  LV č. 446 a/alebo parcela registra „C“, číslo parcely 2/1, druh 

pozemku záhrada, obec Bellova Ves, k. ú. Bellova Ves, LV č. 94.  

Žiadateľ novou žiadosťou zo dňa 03.05.2017 požiadal o  vydanie predbežného súhlasu na 

odkúpenie pozemku/kov vo vlastníctve obce Bellova Ves, nachádzajúcich sa v obci Bellova Ves, k. ú. 

Bellova Ves, a to parcela registra „E“ číslo parcely 312/29, druh pozemku zastavené plochy                  

a nádvoria, obec Bellova Ves, k. ú. Bellova Ves, LV č. 446 a/alebo  parcela registra „C“, číslo parcely 

2/1, druh pozemku záhrada, obec Bellova Ves, k. ú. Bellova Ves, LV č. 94 o výmere cca 25 m
2
             

z dôvodu vybudovania distribučnej transformačnej stanice.  

Presné umiestnenie trafostanice, ako aj presná výmera žiadaného pozemku bude určená na 

základe geodetického zamerania a zapracovaná do kúpno-predajnej zmluvy. 

Vybudovanie novej/ďalšej distribučnej transformačnej stanice je potrebné z dôvodu 

nedostatočnej kapacity stávajúcich transformačných staníc, čo zapríčiňuje nestabilitu napätia 

elektrického prúdu v sieti. 

Informácie o ďalšom postupe vo veci predmetu žiadosti, v prípade vydania požadovaného 

súhlasu, podá obecnému zastupiteľstvu starostka obce ústne. 

Nakoľko vyššie uvedené pozemky sú vo vlastníctve obce Bellova Ves, v zmysle zákona SNR 

č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, ako aj v zmysle zákona SNR č. 

138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov o majetku obce rozhoduje obecné 

zastupiteľstvo. 

 

Navrhujeme obecnému zastupiteľstvu vydať predbežný súhlas na odkúpenie vyššie uvedených 

pozemkov vo vlastníctve obce Bellova Ves (o výmere cca 25m
2
) a prijať uznesenie obecného 

zastupiteľstva v predloženom znení. 

 

 

 



 

NÁVRH UZNESENIA 

(k mat. č. 34/2017) 

 

Obecného zastupiteľstva obce Bellova Ves  

k bodu č. 8 návrhu programu zasadnutia obecného zastupiteľstva  

konaného dňa 04. 05. 2017 o 19:00 h v zasadačke Obecného úradu v Bellovej Vsi 

 

Názov bodu č. 8 návrhu programu zasadnutia: 

Žiadosť Západoslovenskej distribučnej, a. s. o vydanie predbežného súhlasu na odkúpenie 

pozemku vo vlastníctve obce Bellova Ves zo dňa 03.05.2017 

 

 

Uznesenie č. .............../OZ/2017 zo dňa 04. 05. 2017 

Obecné zastupiteľstvo obce Bellova Ves 

A. Prerokovalo  

Žiadosť Západoslovenskej distribučnej, a. s. o vydanie predbežného súhlasu na 

odkúpenie pozemku vo vlastníctve obce Bellova Ves z dôvodu vybudovania 

distribučnej transformačnej stanice zo dňa 03.05.2017. 

B. Berie na vedomie 

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

1. Informáciu o počte vybudovaných distribučných transformačných staníc v obci 

a potrebe vybudovania novej distribučnej transformačnej stanice z dôvodu 

nedostatočnej kapacity stávajúcich transformačných staníc, čo zapríčiňuje 

nestabilitu napätia elektrického prúdu v sieti. 

2. Informáciu o komunikácií medzi starostkou obce a zástupcom Západoslovenskej 

distribučnej, a.s. vo veci potreby vybudovania novej/ďalšej distribučnej 

transformačnej stanice. 

C. Vydáva 

Západoslovenskej distribučnej, a. s., Čulenová č. 6, 816 47 Bratislava, IČO:36361518 

predbežný súhlas na odkúpenie pozemku/kov vo vlastníctve obce Bellova Ves, a to 

..........................................................................................(uvedie sa č parcely a výmer) za 

účelom vybudovania distribučnej transformačnej stanice. 

D. 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. 

  Z: v texte    T: do 14 dní 

 

 

 

 

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

obecného zastupiteľstva vo veci. 


