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Návrh na uzatvorenie Nájomnej zmluvy medzi 

obcou Bellova Ves a ZOHŽO a vymedzenie 

parcely vo vlastníctve obce na vybudovanie 

zberného dvora 
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Materiál obsahuje 

1. Dôvodová správa 

2. Návrh uznesenia  

3. Stanovisko komisie pre financie a správu 

majetku obce 

4. Návrh nájomnej zmluvy 

5. Prílohy 

 

Materiál má/nemá dopad  na rozpočet 

obce 

 

má dopad na rozpočet obce 

 

Materiál predložený na zasadnutie 

obecného zastupiteľstva dňa/k bodu č. 

 

24. 01. 2017 

k bodu č. 5 

 

Uznesenie obecného zastupiteľstva č. 

 

Uznesenie č.  ......../OZ/2017 zo dňa 24. 01. 2017 



DÔVODOVÁ SPRÁVA 

 

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

zastupiteľstvo“) sa predkladá ako iniciatívny a má dopad na rozpočet obce v príjmovej časti 

rozpočtu. 

Obec Bellova Ves (ďalej len „obec“) je členom Združenia obcí Horného Žitného 

ostrova v odpadovom hospodárstve so sídlom v Šamoríne (ďalej len „ZOHŽO) od decembra 

roku 1994 a pravidelne uhrádza členský príspevok vo výške 0,50 eur na obyvateľa k 31.12. 

predchádzajúceho roka.  

ZOHŽO predkladá v roku 2017 na Environmentálny fond žiadosť o dotáciu na 

vybudovanie zberných dvorov. 

Nakoľko v obci nie je vybudovaný zberný dvor, potreba vybudovania zberného dvora, 

ktorý bude slúžiť na dočasné uloženie konárov a trávy (v dvoch veľkoobjemových 

kontajneroch) je nevyhnutá.  

Vybudovanie zberného dvora v rámci rozvoja obce, schválilo obecné zastupiteľstvo vo 

svojom pláne práce. Vybudovanie zberného dvora je uvedené aj (k dnešnému dňu v návrhu) 

v Pláne hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce na roky 2015 – 2020. 

 

Cieľom predloženého návrhu je vymedziť parcelu vo vlastníctve obce, na ktorej bude 

vybudovaný zberný dvor a následne odsúhlasiť uzatvorenie nájomnej zmluvy pre nájomcu 

ZOHŽO. 

 

Navrhujem obecnému zastupiteľstvu prijať uznesenie obecného zastupiteľstva vo veci 

podľa záverov z diskusie k predmetnému návrhu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

NÁVRH UZNESENIA 

(k mat. č. 10/2017) 

 

Obecného zastupiteľstva v Bellovej Vsi  

k bodu č. 5 návrhu programu zasadnutia obecného zastupiteľstva  

konaného dňa 24. 01. 2017 o 19:00 h v zasadačke Obecného úradu v Bellovej Vsi 

 

Názov bodu č. 5 návrhu programu zasadnutia: 

Návrh na uzatvorenie Nájomnej zmluvy medzi obcou Bellova Ves a ZOHŽO a vymedzenie 

parcely vo vlastníctve obce na vybudovanie zberného dvora 

 

Uznesenie č. .............../OZ/2016 zo dňa 24. 01. 2017 

Obecné zastupiteľstvo v Bellovej Vsi 

A. Prerokovalo 

1. Návrh vymedzenie parcely vo vlastníctve obce na vybudovanie zberného dvora. 

2. Návrh na uzatvorenie Nájomnej zmluvy medzi obcou Bellova Ves a ZOHŽO 

predložený ZOHŽO.  

 

B. Berie na vedomie 

.................... 

.................... 

C. Schvaľuje/neschvaľuje 

1. Parcelu č. ................. vo výlučnom vlastníctve obce, k. ú. Bellova Ves, LV č. ..... 

na vybudovanie zberného dvora. 

2. Uzatvorenie nájomnej zmluvy medzi obcou Bellova Ves a ZOHŽO so sídlom 

v Šamoríne na dobu neurčitú, ktorej predmetom bude nájom parcely uvedenej 

v bode 1 na zriadenie zberného dvora. 

D. Odporúča 

Starostke obce Bellova Ves Ing. Márii Jankovičovej, MBA: 

......................... 

 

 

uznesenie bude doplnené podľa záverov z diskusie poslancov 


