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DÔVODOVÁ SPRÁVA 

 

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

zastupiteľstvo“) sa predkladá na základe doručených žiadostí občanov o odkúpenie pozemkov 

vo vlastníctve obce Bellova Ves v období od júla 2015 do januára 2017, ako aj na žiadosť 

poslanca obecného zastupiteľstva p. Mariána Ziriga (NEKA) o predloženie týchto žiadosti na 

plánované zasadnutie obecného zastupiteľstva v mesiaci február 2017. 

 

Materiál obsahuje sedem žiadosti občanov o odkúpenie pozemkov alebo časti 

pozemku vo vlastníctve obce Bellova Ves a jednu žiadosť o nájom pozemku 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NÁVRH UZNESENIA 

(k mat. č. 23/2017) 

 

Obecného zastupiteľstva v Bellovej Vsi  

k bodu č. 10 návrhu programu zasadnutia obecného zastupiteľstva  

konaného dňa 09. 02. 2017 o 19:00 h v zasadačke Obecného úradu v Bellovej Vsi 

 

Názov bodu č. 10 návrhu programu zasadnutia: 

Žiadosti občanov o odkúpenie pozemkov vo vlastníctve obce Bellova Ves 

 

Uznesenie č. .............../OZ/2017 zo dňa 09. 02. 2017 

Obecné zastupiteľstvo v Bellovej Vsi 

A. Prerokovalo a berie na vedomie 

1. Žiadosti občanov o odkúpenie pozemkov vo vlastníctve obce Bellova Ves, a to: 

a) Žiadosť p. Marcela Krajčoviča, trvale bytom Vlčie hrdlo č. ....., 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. 

b) Žiadosť p. Zoltána Karáčoňa s manželkou Evou, trvale bytom Bellova Ves        

č. 84 o odkúpenie parcely č. 47, ktorá je súčasťou parcely č. 286/18 o výmere 

1036 m2 vo vlastníctve obce Bellova Ves zo dňa 03.08.2015, evidovanú pod     

č. sp. 218/2015. 

c) Žiadosť p. Petra Bleha, trvale bytom Toryská č. 17, 821 07 Bratislava 

o odkúpenie parcely č. 550/101 o výmere 2844 m2 vo vlastníctve obce Bellova 

Ves alebo zámenu predmetného pozemku zo dňa 06.08.2015, evidovanú pod    

č. sp. 223/2015. 

d) 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. 

e) 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. 

f) Žiadosť p. Gábora Lukácsa, trvale bytom Bellova Ves č. 134 o odkúpenie 

parcely č. 48 a parcely č. 116/3 spolu o výmere ............... m2 vo vlastníctve 

obce Bellova Ves zo dňa 04.05.2016, evidovanú pod č. sp. 225/2016. 

g) Žiadosť p. Petra Sovu, trvale bytom Hnilecká č. 17, Bratislava o odkúpenie 

parcely č. 43 o výmere 2010 m2 vo vlastníctve obce Bellova Ves zo dňa 

30.01.2017, evidovanú pod č. sp. 42/2017. 

2. Žiadosť občana o nájom pozemku vo vlastníctve obce Bellova Ves, a to: 

a) Žiadosť p. Petra Sovu, trvale bytom Hnilecká č. 17, Bratislava o nájom parcely 

č. 43 o výmere 2010 m2 vo vlastníctve obce Bellova Ves zo dňa 30.01.2017, 

evidovanú pod č. sp. 41/2017 na dobu do 31. 12. 2017. 

 

Návrh uznesenia bude doplnený o závery z diskusie poslancov obecného zastupiteľstva vo 

veci. 


