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MATERIÁL č. 20/2017 

na 4. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Bellovej Vsi 

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

 

 

 

Názov materiálu 

 

Návrh na prenájom nehnuteľného majetku 

obce Bellova Ves  

 

Dôvod predloženia materiálu 

 

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 

Miriam Morihlatko 
poslankyňa obecného zastupiteľstva  

obce Bellova Ves 

 

Materiál obsahuje 

1. Dôvodová správa 

2. Návrh uznesenia  

3. Zámer obce prenajať nehnuteľný majetok 

(príloha č.1) 

4. Uznesenie obecného zastupiteľstva 

č.14/OZ/2017 zo dňa 24.01.2017 (príloha č.2) 

5. Návrh nájomnej zmluvy (príloha č. 3) 

 

Materiál má/nemá dopad  na rozpočet 

obce 

 

má dopad na rozpočet obce v čase rozpočtového 

provizória 

 

Materiál predložený na zasadnutie 

obecného zastupiteľstva dňa/k bodu č. 

09. 02. 2017 k bodu č. 7 

 

Uznesenie obecného zastupiteľstva č. 

 

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

 



DÔVODOVÁ SPRÁVA 

 

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

zastupiteľstvo“) sa predkladá v súlade s § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. 

o majetku obcí v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o majetku obcí“), ako aj 

v súlade s uznesením obecného zastupiteľstva č. 14/OZ/2017 zo dňa 24. 01. 2017. 

V čase predloženia tohto materiálu hospodári obec Bellova Ves v rozpočtovom 

provizóriu. Predložený materiál má dopad na príjmovú časť rozpočtu v čase rozpočtového 

provizória. 

Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa 24. 01. 2017 uznesením obecného 

zastupiteľstva č. 14/OZ/2017 schválilo trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov: 

- Zámer obce Bellova Ves prenajať nehnuteľný majetok obce za účelom 

prevádzkovania pohostinského zariadenia a predajne potravín, a to nebytových 

priestorov uvedených v predmetnom uznesení v prospech spoločnosti BELLA cars,    

s. r. o, Blahová č. 39,  

- spôsob prenajatia nehnuteľného majetku obce do dlhodobého nájmu, a to z dôvodu 

hodného osobitného zreteľa, ako aj samotný dôvod osobitného zreteľa, 

- dobu nájmu za prenájom nehnuteľného majetku obce, a to dlhodobý nájom na 5 rokov 

odo dňa platnosti a účinnosti nájomnej zmluvy,  

- výšku nájmu za dlhodobý nájom nehnuteľného majetku obce, a to v celkovej výške 

nájomného 1713,75 eur na rok. 

 

Podľa § 9a ods. 9 písm. c zákona o majetku obcí pri nájmoch majetku obce z dôvodu 

hodného osobitného zreteľa, o ktorých obecné zastupiteľstvo rozhodne trojpätinovou väčšinou 

všetkých poslancov, pričom osobitný zreteľ musí byť zdôvodnený; zámer prenajať majetok 

týmto spôsobom je obec povinná zverejniť najmenej 15 dní pred schvaľovaním nájmu 

obecným zastupiteľstvom na svojej úradnej tabuli a na svojej internetovej stránke, ak ju má 

obec zriadenú, pričom tento zámer musí byť zverejnený počas celej tejto doby. 

 

Zámer obce prenajať nehnuteľný majetok obce  bol v súlade so zákonom o majetku 

obcí zverejnený na úradnej tabuli obce a internetovej adrese obce odo dňa 25. 01. 2017 do 

naďalej. 

 

Navrhujem obecnému zastupiteľstvu schváliť prenájom nehnuteľného majetku obce za 

účelom prevádzkovania pohostinského zariadenia a predajne potravín, a to nebytových 

priestorov (uvedených v predmetnom uznesení) spoločnosti BELLA cars, s. r. o, Blahová       

č. 39. 

 

 

 

 

 

 

 



NÁVRH UZNESENIA 

(k mat. č. 20/2017) 

 

Obecného zastupiteľstva v Bellovej Vsi  

k bodu č. 7 návrhu programu zasadnutia obecného zastupiteľstva  

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

 

Názov bodu č. 7 návrhu programu zasadnutia: 

Návrh na dlhodobý prenájom nehnuteľného majetku obce Bellova Ves spoločnosti BELLA 

cars, s. r. o., Blahová č. 39  

 

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

Obecné zastupiteľstvo v Bellovej Vsi 

A. Prerokovalo 

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

o zverejnení zámeru obce prenajať nehnuteľný majetok obce Bellova Ves 

vymedzený v uznesení obecného zastupiteľstva č. 14/OZ/2017 zo dňa 24.01.2017 

na úradnej tabuli a internetovej adrese obce odo dňa 25.01.2017 do naďalej.    

2. Návrh na dlhodobý prenájom nehnuteľného majetku obce Bellova Ves spoločnosti 

BELLA cars, s. r. o., Blahová č. 39, a to: 

a) priestory pohostinstva o výmere 47,70 m
2
,  

b) priestory predajne potravín o výmere 27,30 m
2
,  

c) skladový priestor pre pohostinstvo a predajňu potravín v priestoroch požiarnej 

zbrojnice o výmere 10 m
2
,  

d) betónovú terasu prestrešenú   dreveným prístreškom  a 2x WC spolu o výmere  

28 m
2
.  

3. Návrh Nájomnej zmluvy medzi obcou Bellova Ves a spoločnosťou BELLA cars, 

s.r.o., Blahová č. 39. 

4. Návrh na sumu udržiavacích prác na ťarchu nájomnu. 

B. Konštatuje, že 

Zámer obce prenajať nehnuteľný majetok obce Bellova Ves za účelom 

prevádzkovania pohostinského zariadenia a predajne potravín, a to priestorov 

pohostinstva o výmere 47,70 m
2
, priestorov predajne potravín o výmere  27,30 m

2
, 

skladového priestoru pre pohostinstvo a predajňu potravín v priestoroch požiarnej 

zbrojnice o výmere  10 m
2
, betónovú terasu prestrešenú dreveným prístreškom a WC 

(2x) spolu o výmere 28 m
2
, zapísané na liste vlastníctva č. 94, parcela č. 118/15, druh 

zastavané plochy a nádvoria a parcela č. 118/4, druh zastavané plochy a nádvoria, k. ú. 

Bellova Ves, ako aj spôsob prenájmu majetku obce, a to z dôvodu hodného 

osobitného zreteľa v prospech spoločnosti BELLA cars, s. r. o., Blahová č. 39, na 

dobú určitú v trvaní 5 rokov, v celkovej výške nájomného 1713,75 eur za rok bol  

v súlade s § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 

neskorších predpisov zverejnený na úradnej tabuli a internetovej adrese obce 

(www.bellovaves.sk) odo dňa 25.01.2017 do naďalej. 

C. Berie na vedomie 

http://www.bellovaves.sk/


Návrh Nájomnej zmluvy medzi obcou Bellova Ves a spoločnosťou BELLA cars, 

s.r.o., Blahová č. 39. 

D. Schvaľuje/neschvaľuje 

1. Prenájom nehnuteľného majetku obce Bellova Ves spoločnosti BELLA cars, s.r.o., 

Blahová č. 39 za účelom prevádzkovania pohostinského zariadenia a predajne 

potravín, a to: 

Nebytový priestor nachádzajúci sa v stavbe „obecný úrad“ so súpisným číslom 75: 

a) priestory pohostinstva o výmere 47,70 m
2
,  

b) priestory predajne potravín o výmere 27,30 m
2
,  

c) betónovú terasu s dreveným prístreškom a WC (2x) spolu o výmere 28 m
2
. 

Zapísané na liste vlastníctva č. 94, evidovaný na Okresnom úrade Dunajská 

Streda, katastrálny odbor. 

 

Nebytový priestor nachádzajúci sa v stavbe „požiarna zbrojnica“ so súpisným 

číslom 203: 

a) skladový priestor pre pohostinstvo a predajňu potravín v priestoroch požiarnej  

zbrojnice o výmere 10 m
2
. 

Zapísané na liste vlastníctva č. 94, evidovaný na Okresnom úrade Dunajská 

Streda, katastrálny odbor. 

 

2. Uzatvorenie nájomnej zmluvy medzi  obcou Bellova Ves a spoločnosťou BELLA 

cars, s.r.o., Blahová č. 39, ktorej predmetom bude dlhodobý prenájom 

nehnuteľného majetku obce Bellova Ves za účelom prevádzkovania pohostinského 

zariadenia a predajne potravín uvedený v bode 1. 

3. Sumu udržiavajúcich prác na ťarchu nájomcu vo výške ............... 

E. Žiada 

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

predmetného nehnuteľného majetku obce Bellova Ves do dlhodobého nájmu 

spoločnosti BELLA cars, s.r.o.: 

1. Uzatvoriť nájomnú zmluvu medzi obcou Bellova Ves a spoločnosťou BELLA cars, 

s.r.o. v zmysle prijatých uznesení vo veci, ktorej predmetom bude dlhodobý nájom 

nehnuteľného majetku obce v kontexte uznesenia. 

2. Zabezpečiť zverejnenie predmetnej nájomnej zmluvy 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bellovaves.sk/


     Obec Bellova Ves 
        Obecný úrad v Bellovej Vsi č. 75, 930 52 Blahová 

              tel.: 031/5587 126   IČO: 00800180  www.bellovaves.sk    obecbellova@gmail.com

  

 

                              V súlade s § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 

v znení neskorších predpisov 

 

ZVEREJŇUJE 

Zámer prenajať nehnuteľný majetok obce Bellova Ves (nebytové priestory) za účelom 

prevádzkovania pohostinského zariadenia a predajne potravín, a to: 

a) priestory pohostinstva o ploche 47,70 m2,  

b) priestory predajne potravín o ploche 27,30 m2,  

c) skladový priestor pre pohostinstvo a predajňu potravín v priestoroch požiarnej 

zbrojnice o ploche 10 m2,  

d) betónová terasa s dreveným prístreškom a WC (2x) spolu o ploche 28 m2. 

(ďalej len „nehnuteľný majetok“) 

zapísané na liste vlastníctva č. 94, k. ú. Bellova Ves z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

v prospech spoločnosti BELLA cars, s.r.o., 930 52 Blahová č. 39, na dobú určitú v trvaní     

5 rokov, v celkovej výške nájomného 1713,75 eur za rok. 

Zdôvodnenie osobitného zreteľa: 
     Spoločnosť BELLA cars, s.r.o. prevádzkuje v uvedených nehnuteľnostiach  pohostinstvo 

a predajňu potravín na základe nájomnej zmluvy od 15. 02. 2012. Na vlastné náklady 

zabezpečuje pravidelnú údržbu týchto priestorov a prejavila záujem aj naďalej  prevádzkovať 

pohostinstvo a predajňu potravín  v uvedených priestoroch. Ku dňu predloženia zámeru na 

prenájom nehnuteľného majetku obecnému zastupiteľstvu, obec eviduje  spoločnosť BELLA 

cars, s.r.o. ako jediného záujemcu o prenájom tohto nehnuteľného majetku za účelom 

prevádzkovania pohostinstva a predajne potravín. Obec neeviduje voči tejto spoločnosti 

žiadne pohľadávky a ani žiadne sťažnosti na prevádzkovanie pohostinstva a predajne potravín 

zo strany obyvateľov obce.  

Prenájmom predajne potravín obec zabezpečí prevádzku predajne potravín  obyvateľom obce, 

a to prostredníctvom spoločnosti BELLA  cars, s.r.o. 

   

     Tento zámer prenajať nehnuteľný majetok obce ako prípad hodný osobitného zreteľa bol 

v súlade s §9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 

predpisov schválený uznesením obecného zastupiteľstva č. 14/OZ/2017 dňa 24. 01. 2017  

trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov Obecného zastupiteľstva obce Bellova Ves. 

      Návrh na prenajatie vyššie uvedeného nehnuteľného majetku obce Bellova Ves do 

dlhodobého nájmu bude predložený na schválenie obecnému zastupiteľstvu na jeho  

zasadnutí, ktoré sa bude konať dňa 09. 02. 2017. 

V zmysle zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov,  je 

obec povinná zverejňovať všetky zámery prenajať majetok obce, a to v lehote najmenej 15 

dní na svojej úradnej tabuli a na internetovej stránke obce. Táto povinnosť prispieva                

k transparentnosti pri nakladaní s majetkom a jej cieľom   je zabezpečiť obyvateľom obce 

informovanosť o nakladaní s ním. 
         

Bellova Ves 25. 01. 2017                                                 Ing. Mária Jankovičová, MBA, v. r. 

starostka obce 

Zverejnené na úradnej tabuli obce dňa : 25. 01. 2017 

Zverejnené na internetovej adrese obce dňa:  25. 01. 2017         

http://www.bellovaves.sk/


Uznesenie č. 14/OZ/2017  

Obecného zastupiteľstva obce Bellova Ves   

konaného dňa 24. januára 2017 o 19:00 h v zasadačke Obecného úradu v Bellovej Vsi   

k informácií o Nájomnej zmluve č. 1/2012 zo dňa 09. 02. 2012 uzatvorenej medzi obcou Bellova 

Ves a spoločnosťou BELLA cars s.r.o., 930 52 Blahová č. 39 

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Bellovej Vsi 

A. Prerokovalo 

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

zmluve č. 1/2012 zo dňa 09. 02. 2012 uzatvorenej medzi obcou Bellova Ves 

a spoločnosťou BELLA cars, s.r.o. 

2. Návrh  Zámeru obce Bellova Ves prenajať nehnuteľný majetok obce za účelom 

prevádzkovania pohostinského zariadenia a predajne potravín, a to nebytové priestory: 

a) priestory pohostinstva o ploche 47,70 m
2
,  

b) priestory predajne potravín o ploche 27,30 m
2
,  

c) skladový priestor pre pohostinstvo a predajňu potravín v priestoroch požiarnej 

zbrojnice o ploche 10 m
2
, 

d) betónovú terasu a drevený prístrešok a WC (2x) spolu o ploche 28 m
2
.  

(ďalej len „nehnuteľný majetok obce“) 

3. Návrh na dobu nájmu nehnuteľného majetku obce, a to dlhodobý nájom na 5 rokov odo 

dňa platnosti a účinnosti nájomnej zmluvy. 

4. Návrh na výšku nájmu za dlhodobý nájom nehnuteľného majetku obce v celkovej výške 

nájmu 1713,75 eur na rok.  

5. Návrh dôvodu osobitného zreteľa. 

6. Návrh na  spôsob prenájmu nehnuteľného majetku obce, a to z dôvodu hodného 

osobitného zreteľa. 

B. Berie na vedomie 

1. Stanovisko komisie pre financie a správu majetku obce 

2. Stanovisko hlavnej kontrolórky obce  

C. Schvaľuje 

1. V súlade s § 9a  ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 

predpisov trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov Zámer obce Bellova Ves prenajať 

nehnuteľný majetok obce za účelom prevádzkovania pohostinského zariadenia a predajne 

potravín, a to tieto nebytové priestory: 

a) priestory pohostinstva o ploche 47,70 m
2
,   

b) priestory predajne potravín o ploche 27,30 m
2
,  

c) skladový priestor pre pohostinstvo a predajňu potravín v priestoroch požiarnej 

zbrojnice o ploche 10 m
2
,  

d) betónovú terasu a drevený prístrešok a WC (2x) spolu o ploche 28 m
2
. 

2. V súlade s § 9a ods. 9 písm. c)  zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 

predpisov trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov spôsob prenajatia nehnuteľného 

majetku obce, a to z dôvodu hodného osobitného zreteľa. 

3. V súlade s § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 

predpisov trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov dôvod hodný osobitného zreteľa,     

a to skutočnosť, že spoločnosť BELLA cars, s.r.o., 930 52 Blahová č. 39, prevádzkuje 

v uvedených nehnuteľnostiach  pohostinstvo a predajňu potravín na základe nájomnej 

zmluvy od 15. 02. 2012. Na vlastné náklady zabezpečuje pravidelnú údržbu týchto 



priestorov a prejavila záujem aj naďalej  prevádzkovať pohostinstvo a predajňu potravín  

v uvedených priestoroch. Ku dňu predloženia zámeru na prenájom nehnuteľného majetku 

obecnému zastupiteľstvu, obec eviduje  spoločnosť BELLA cars, s.r.o., 930 52 Blahová,  

ako jediného záujemcu o prenájom tohto nehnuteľného majetku za účelom 

prevádzkovania pohostinstva a predajne potravín. Obec neeviduje voči tejto spoločnosti 

žiadne pohľadávky a ani žiadne sťažnosti na prevádzkovanie pohostinstva a predajne 

potravín zo strany obyvateľov obce. Prenájmom predajne potravín obec zabezpečí 

prevádzku predajne potravín  obyvateľom obce, a to prostredníctvom spoločnosti BELLA  

cars, s.r.o., 930 52 Blahová č. 39. 

 

Hlasovanie poslancov  

Obecného zastupiteľstva v Bellovej Vsi 

o zámere a spôsobe prenajatia nehnuteľného majetku obce  

z dôvodu hodného osobitného zreteľa  

prítomnosť/kvórum = 5/3 

Výsledky 

hlasovania 

Počet hlasov Meno a priezvisko poslanca 

Za 5 p. Roman Husár, p. Miriam Morihlatko, Ing. Juraj 

Ecker, p. Adriána Berešová, p. Marián Zirig 
Proti 0 - 

Zdržal sa 

hlasovania 

0 - 

Konštatovanie výsledkov 

hlasovania 

schválené 3/5 väčšinou všetkých poslancov 

4. Dobu nájmu za prenájom nehnuteľného majetku obce, a to dlhodobý nájom na 5 rokov 

odo dňa platnosti a účinnosti nájomnej zmluvy, 

5. Výšku nájmu za dlhodobý nájom nehnuteľného majetku obce, a to v celkovej výške 

nájomného 1713,75 eur na rok.  

D. Odporúča 

Starostke obce Bellova Ves Ing. Márii Jankovičovej, MBA do návrhu nájomnej zmluvy 

zapracovať pripomienky poslancov obecného zastupiteľstva a komisie pre financie a správu 

majetku obce podľa predloženého stanoviska komisie. 

E. Žiada 

Starostku obce Bellova Ves Ing. Máriu Jankovičovú, MBA: 

1. Zabezpečiť zverejnenie zámeru obce Bellova Ves prenajať nehnuteľný majetok  obce do 

dlhodobého nájmu z dôvodu hodného osobitného zreteľa na úradnej tabuli a internetovej 

adrese obce. 

2. Predložiť obecnému zastupiteľstvu: 

a) návrh nájomnej zmluvy, 

b) stanovisko Advokátskej kancelárie Mgr. Marcela Biznára k návrhu nájomnej zmluvy. 

 

 

 

Bellova Ves 25. januára 2017                          Ing. Mária Jankovičová, MBA, v. r. 

                        starostka obce 

 


