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

 

 

Názov materiálu 

 

Návrh  

Dodatku č. 1 ku Kúpnej zmluve 

 zo dňa 26. 10. 2016 
 

Dôvod predloženia materiálu 

 

Rozhodnutie Okresného úradu Dunajská Streda, 

katastrálny odbor  č. V-7817/16-01 o prerušení 

konania o návrhu na vklad vlastníckeho práva zo 

dňa 07. 12. 2016 

 

Materiál spracoval  

 

Miriam Morihlatko 
poslankyňa obecného zastupiteľstva  

v Bellovej Vsi 
 

Materiál predkladá 

 

Ing. Mária Jankovičová, MBA 
starostka obce Bellova Ves 

 

Materiál obsahuje 

1. Dôvodová správa    

2. Návrh uznesenia  

3. Návrh Dodatku č. 1 ku Kúpnej zmluve zo dňa    

    26.10.2016 (príloha č.1) 
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obecného zastupiteľstva dňa/k bodu č. 

 

09. 02. 2017 k bodu č. 9 

 

Uznesenie obecného zastupiteľstva č. 

 

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

 

 

 

 

 

 



 

                                                 DÔVODOVÁ SPRÁVA 

 

Materiál na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Bellovej Vsi (ďalej len „obecné 

zastupiteľstvo“) sa predkladá na základe Rozhodnutia Okresného úradu Dunajská Streda, 

katastrálny odbor, č. V-7817/16-01 zo dňa 07. 12. 2016 (ďalej len „rozhodnutie“), ktoré bolo 

doručené do podateľne Obecného úradu v Bellovej Vsi dňa 14. 12. 2016, zaevidované pod spisovou 

značkou č. 597/2016.  

 

Doručené rozhodnutie sa týka prerušenia konania podľa § 31a písm. c) katastrálneho zákona 

z dôvodu právnej vady. o návrhu na vklad vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam (nehnuteľnosť je 

uvedená v Kúpnej zmluve zo dňa 26.10.2016), ktoré bolo podané/doručené pod číslom konania        

V 7817/16-01 dňa 07. 11. 2016. 

 

Obec Bellova Ves listom č. 18/2017 zo dňa 13. 01. 2017 požiadala Okresný úrad Dunajská 

Streda, katastrálny odbor o predĺženie lehoty na odstránenie nedostatkov. 

 

Vzhľadom na citlivosť informácii a údajov účastníkov návrhu na odstránenie právnej vady 

vkladu č. V-7817/16-01, nie sú tieto opísané v tejto dôvodovej správe. V prípade potreby ich 

spracovateľ predloženého materiálu poskytne ústne na zasadnutí obecného zastupiteľstva.  

Dôkazné listiny k uvedenej veci budú predložené poslancom obecného zastupiteľstva             

k nahliadnutiu priamo na zasadnutí obecného zastupiteľstva. 

 

 

Navrhujem obecnému zastupiteľstvu prijať uznesenie obecného zastupiteľstva vo veci 

odstránenia právnej vady konania č. V-7817/16-01  v predloženom znení. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

NÁVRH UZNESENIA 

(k mat. č. 22/2017) 

 

Obecného zastupiteľstva obce Bellova Ves 

k bodu č. 9 návrhu programu zasadnutia obecného zastupiteľstva 

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

 

Názov bodu č. 9 návrhu programu zasadnutia: 

Návrh  Dodatku č. 1 ku Kúpnej zmluve zo dňa 26.10.2016 

 

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

Obecné zastupiteľstvo v Bellovej Vsi 

A. Prerokovalo a berie na vedomie 

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

a) o Rozhodnutí o prerušení konania o návrhu na vklad vlastníckeho práva 

k nehnuteľnostiam  č. V-7817/16-01 zo dňa  07.12.2016 Okresného úradu Dunajská 

Streda, katastrálny odbor (ďalej len „rozhodnutie“), ktoré bolo do podateľne 

Obecného úradu v Bellovej Vsi doručené dňa 14. 12. 2016, zaevidované pod 

spisovou značkou č. 597/2016, 

b) informáciu o právnej vade, dôvodom ktorej bolo vydané Rozhodnutie o prerušení 

konania č. V-7817/16-01, vydané Okresného úradu Dunajská Streda, katastrálny 

odbor.  

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

kúpnej ceny  v   celkovej  výške   8.680,20  eur (slovom: osemtisíc šesťstoosemdesiateur  

a dvadsaťcentov) dňa 31. 10. 2016 na účet Obce Bellova Ves IBAN: SK36 0200 0000 

0009 2502 6122 za odplatný prevod  parcely registra „C“, novovzniknutej parcely          

č. 57/1 o výmere 2553 m2, druh pozemku orná pôda vo výlučnom vlastníctve obce 

Bellova Ves,  ktorá bude slúžiť ako priľahlá plocha k stavbe na parcele č. 57/20 a parcele 

č. 57/21 vo výlučnom vlastníctve Bc. Sylvii Kovácsovej, trvale bytom Bellova Ves č. 55,  

930 52. 

3. Dôkazné listiny vo veci. 

4. Návrh poslankyne obecného zastupiteľstva p. Miriam Morihlatko na prevod vlastníctva 

nehnuteľného majetku obce Bellova Ves z dôvodov hodných  osobitného zreteľa, a to 

parcely registra „C“, novovzniknutej parcely č. 57/1 o výmere 2553 m2, druh pozemku 

orná pôda vo výlučnom vlastníctve obce Bellova Ves, ktorá bude   slúžiť ako priľahlá 

plocha k stavbe na parcele č. 57/20 a parcele č. 57/21 vo výlučnom  vlastníctve Bc. 

Sylvii Kovácsovej, trvale bytom Bellova Ves č. 55,  930 52 a bude odplatne prevedená 

za  kúpnu cenu v celkovej výške 8.680,20 eur (slovom: osemtisícšesťstoosemdesiateur  

a dvadsaťcentov) do  bezpodielového  spoluvlastníctva Bc. Sylvii Kovácsovej a manžela 

p.  Ladislava Kovácsa, trvale bytom Bellova Ves č. 55, 930 52. 

5. Návrh Dodatku č. 1 ku Kúpnej zmluve zo dňa 26. 10. 2016. 

 

 

 



 

B. Konštatuje, že 

1. Dôvod hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991  Zb. 

o majetku obcí, schválený uznesením č. 46/OZ/2016 zo dňa 07.07.2016 ostáva 

nezmenený v prípade prevodu novovzniknutej parcely vo výlučnom vlastníctve obce 

Bellova Ves, parcela registra „C“, číslo novovzniknutej parcely 57/1 o výmere 2553 m2, 

druh pozemku: orná pôda, do bezpodielového spolu vlastníctva  Bc. Sylvii Kovácsovej a 

manžela p.  Ladislava Kovácsa, trvale bytom Bellova Ves č. 55,   930 52. 

2. Uznesením č. 46/OZ/2016 zo dňa 07. 07. 2016 bol schválený dôvod hodný osobitného 

zreteľa, a to skutočnosť, že  parcela č. 57/1, o výmere 7118 m2, druh pozemku orná pôda, 

ktorá sa nachádza mimo zastavaného územia obce je pre obec Bellova Ves   

neupotrebiteľná, nájom predmetnej parcely je pre obec neekonomický, nakoľko celkový 

ročný príjem obce Bellova Ves z nájmu  parcely č. 57/1 o výmere  7118 m2, druh 

pozemku: orná pôda predstavuje čiastku v celkovej  výške 40,36 eur/rok, novovzniknuté 

parcely, ktoré vznikli geometrickým plánom č. 100/2015 vyhotoveným a autorizačne 

overeným Ing. Jurajom Vargom, Sása č. 708, 930 37 Lehnice dňa 04. 01. 2016 a úradne 

overeným Ing. Vojtechom Binderom dňa 12. 01. 2016 pod č. 10/2016 budú slúžiť ako 

priľahlé plochy k stavbám žiadateľov, s ktorými  svojím umiestnením a využitím budú 

tvoriť funkčné celky. 

C. Schvaľuje 

1. V zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov prevod    

vlastníctva nehnuteľného majetku obce Bellova, a to: parcely registra „C“, 

novovzniknutej parcely č. 57/1 o výmere 2553 m2, druh pozemku orná pôda vo 

výlučnom vlastníctve obce Bellova Ves, ktorá bude slúžiť ako priľahlá plocha k stavbe na 

parcele č. 57/20 a parcele č. 57/21 vo výlučnom vlastníctve Bc. Sylvii Kovácsovej, trvale 

bytom Bellova Ves č. 55, 930 52, do bezpodielového spoluvlastníctva Bc. Sylvii 

Kovácsovej a manžela Ladislava Kovácsa, trvale bytom Bellova Ves č. 55, 930 52. 

2. Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve zo dňa 26. 10. 2016 

 

 

D. Žiada 

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

vlastníctva nehnuteľného majetku obce Bellova Ves  v kontexte toho uznesenia: 

1. zabezpečiť uzatvorenie Dodatku č. 1 ku Kúpnej zmluve zo dňa 26.10.016 s jednotlivými 

účastníkmi v zmysle schváleného uznesenia, 

2. zabezpečiť zverejnenie Dodatku č. 1 ku Kúpnej zmluve zo dňa 26.10.016 na internetovej 

adrese obce (www.bellovaves.sk) v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom 

prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

                   

Hlasovanie poslancov  

Obecného zastupiteľstva v Bellovej Vsi 
prítomnosť/kvórum = …./3 

 

Výsledky hlasovania Počet 

hlasov 

Meno a priezvisko poslanca 

Za   

Proti   

Zdržal sa hlasovania    

http://www.bellovaves.sk/


                        Z: v texte                                       T: do 12 dní 

 

 
Hlasovanie poslancov obecného zastupiteľstva o uznesení č. ......../OZ/2017 zo dňa 09. 02. 2017: 

 

Hlasovanie o uznesení č. ........../OZ/2017 zo dňa 09.02.2017 
prítomnosť/kvórum = 4/3  

Výsledky  

hlasovania 

Počet 

hlasov 

Meno a priezvisko poslanca 

Za    

Proti    

Zdržal sa 

hlasovania 

  

Konštatovanie výsledkov 

hlasovania 

predložený návrh uznesenia č. ....../OZ/2017  bol/nebol 

schválený 

 


