
 
 

UZNESENIE č. 15/OZ/2017  

Obecného zastupiteľstva obce Bellova Ves   

 

 

 

 

 

 

konaného dňa 30. januára 2017 o 20:00 h v zasadačke Obecného úradu v Bellovej Vsi 

k návrhu programu 3. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Bellova Ves 

 

Uznesenie č. 15/OZ/2017 zo dňa 30. 01. 2017 

Obecné zastupiteľstvo v Bellovej Vsi 

A. Prerokovalo  

1. Návrh programu 3. zasadnutia obecného zastupiteľstva. 

2. Návrh poslankyne obecného zastupiteľstva p. Miriam Morihlatko na  zmenu programu 

zasadnutia obecného zastupiteľstva, a to: 

doplnenie bodu programu zasadnutia  o Návrh na určenie účtovnej nadobúdacej hodnoty 

pozemkov nadobudnutých na základe  ROEP v roku 2012 do vlastníctva obce Bellova Ves, 

ako bod č. 3 (mat. č. 14/2017, p. Miriam Morihlatko) 

B. Konštatuje, že 

návrh programu 3. zasadnutia obecného zastupiteľstva bol zverejnený na úradnej tabuli v obci 

v súlade s § 12 ods. 4 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov a internetovej adrese obce. 

C. Schvaľuje  

1. Zmenu programu zasadnutia obecného zastupiteľstva na základe schválenia návrhu 

poslankyne obecného zastupiteľstva p. Miriam Morihlatko v predloženom znení. 

2. V zmysle § 12 ods. 5 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov program zasadnutia  obecného zastupiteľstva v tomto znení:  

1. Otvorenie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

2. Návrh programu zasadnutia obecného zastupiteľstva (mat. č. 12/2017, starostka obce) 

3. Návrh na určenie účtovnej nadobúdacej hodnoty pozemkov nadobudnutých na základe  

ROEP v roku 2012 do vlastníctva obce Bellova Ves (mat. č. 14/2017, p.  Morihlatko) 

4. Návrh Zámeru obce Bellova Ves na vybudovanie malého zberného dvora  

(mat. č. 13/2017, starostka obce) 

5. Záver 

Hlasovanie poslancov  

Uznesenie OZ č. 15/OZ/2017 zo dňa 30.01.2017 

prítomnosť/kvórum = 3/3  

Výsledky  hlasovania Počet hlasov Meno a priezvisko poslanca 

Za  5 Roman Husár, Ing. Juraj Ecker, Adriána Berešová, Miriam 

Morihlatko, Marián Zirig           

Proti  0 - 

Zdržal sa hlasovania 0 - 

Konštatovanie výsledkov hlasovania uznesenie OZ č. 15/OZ/2017 zo dňa 30.01.2017 bolo prijaté 

 

  

Bellova Ves 06. februára 2017                                                   Ing. Mária Jankovičová, MBA 

                              starostka obce 



 
 

UZNESENIE č. 16/OZ/2017  

Obecného zastupiteľstva obce Bellova Ves   

 

 

 

 

 

 

konaného dňa 30. januára 2017 o 20:00 h v zasadačke Obecného úradu v Bellovej Vsi 

k návrhu na určenie  účtovnej  nadobúdacej  hodnoty   pozemkov  

nadobudnutých  na základe  ROEP v roku 2012 do vlastníctva obce Bellova Ves 

 

Uznesenie č. 16/OZ/2017 zo dňa 30. 01. 2017 

Obecné zastupiteľstvo v Bellovej Vsi 

A. Prerokovalo 

1. Návrh  na určenie  účtovnej  nadobúdacej  hodnoty   pozemkov   nadobudnutých  na 

     základe  ROEP v roku 2012 do vlastníctva obce Bellova Ves.  

            2. Jednorazový zásah  účtovným zápisom  do  účtovnej hodnoty majetku  obce Bellova  

                Ves. 

B. Berie na vedomie 

            1. Návrh   na   určenie   účtovnej    nadobúdacej hodnoty pozemkov nadobudnutých na   

                základe  ROEP v roku 2012 do vlastníctva obce Bellova Ves. 

            2.  Návrh na jednorazový zásah účtovným zápisom do účtovnej hodnoty majetku obce  

                 Bellova Ves. 

C. Určuje 

Účtovnú nadobúdaciu hodnotu pozemkov nadobudnutých na základe  ROEP v roku 

2012 do vlastníctva obce Bellova Ves, ktoré sú evidované na Okresnom úrade 

Dunajská Streda, katastrálny odbor, katastrálne územie Bellova Ves, zapísané na liste 

vlastníctva č. 446, a to 3,32 eur za jeden meter štvorcový.  

D. Schvaľuje 

Jednorazový zásah účtovným zápisom do účtovnej hodnoty majetku obce Bellova 

Ves, a to zaradenie pozemkov evidovaných na Okresnom úrade Dunajská Streda, 

katastrálny odbor, katastrálne územie Bellova Ves, zapísané na liste vlastníctva č. 446 

do majetku obce účtovnou nadobúdacou hodnotou vo výške 3,32 eur/m2  v účtovnej 

hodnote 189.545,44 eur. 

E. Konštatuje, že 

predmetné pozemky obec nadobudla do svojho vlastníctva  na základe ROEP v roku 

2012 a najneskôr v roku 2013 mala byť určená ich účtovná hodnota                                                          

a predmetné pozemky  mali byť zaradené do majetku obce, čo sa k dnešnému dňu 

nezrealizovalo. 

F. Žiada 

Starostku obce Ing. Máriu Jankovičovú, MBA zabezpečiť jednorazový zásah 

účtovným zápisom do účtovnej hodnoty majetku obce Bellova Ves, a to zaradenie 

pozemkov evidovaných na Okresnom úrade Dunajská Streda, katastrálny odbor, 



 
 

katastrálne územie Bellova Ves, zapísané na liste vlastníctva č. 446 do majetku obce 

účtovnou nadobúdacou hodnotou vo výške 3,32 eur/m2 v účtovnej hodnote 

189.545,44 eur. 

 

Z:    v texte                                                      T:  01.02.2017 

 

  

Hlasovanie poslancov  

Uznesenie OZ č. 16/OZ/2017 zo dňa 30.01.2017 

prítomnosť/kvórum = 5/3  

Výsledky  hlasovania Počet hlasov Meno a priezvisko poslanca 

Za  5 Roman Husár, Ing. Juraj Ecker, Adriána Berešová, Miriam 

Morihlatko, Marián Zirig           

Proti  0 - 

Zdržal sa hlasovania 0 - 

Konštatovanie výsledkov hlasovania uznesenie OZ č. 16/OZ/2017 zo dňa 30.01.2017 bolo prijaté 

 

 

 

 

 

Bellova Ves 06. februára 2017                                 Ing. Mária Jankovičová, MBA 

                            starostka obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

UZNESENIE č. 17/OZ/2017  

Obecného zastupiteľstva obce Bellova Ves   

 

 

 

 

 

 

 

konaného dňa 30. januára 2017 o 20:00 h v zasadačke Obecného úradu v Bellovej Vsi 

k návrhu Zámeru obce vybudovať zberný dvor v spolupráci  

so ZOHŽO so sídlom v Šamoríne 

 

Uznesenie č. 17/OZ/2017 zo dňa 30. 01. 2017 

Obecné zastupiteľstvo v Bellovej Vsi 

A. Prerokovalo 

1. Uplatnenie sistačného práva starostky obce Bellova Ves Ing. Márie Jankovičovej, 

MBA – pozastavenie výkonu uznesenia obecného zastupiteľstva č. 13/OZ/2017 zo 

dňa 24. 01. 2017 v časti D a E. 

2. Návrh zámeru ZOHŽO so sídlom v Šamoríne vybudovať malý zberný dvor na 

pozemku vo vlastníctve obce Bellova Ves. 

3. Návrh poslancov obecného zastupiteľstva na vymedzenie parcely vo vlastníctve 

obce na vybudovanie zberného dvora, a to: 

a) návrh p. Adriány Berešovej – časť parcely č. 2/2, 

b) návrh Ing. Juraja Eckera – časť parcely č. 2/2, 

c) návrh p. Romana Husára – časť parcely č. 550/101, 

d) návrh p. Miriam Morihlatko – bez návrhu, 

e) návrh p. Mariána Ziriga – časť parcely č. 2/2, 

4. Návrh poslanca obecného zastupiteľstva p. Mariána Ziriga  

a) nespolupracovať so ZOHŽO so sídlom v Šamoríne pri budovaní malého 

zberného dvora, 

b) vybudovať zberný dvor z rozpočtu obce a prípadných sponzorských 

príspevkov. 

B. Berie na vedomie 

1. Uplatnenie sistačného práva starostky obce Bellova Ves Ing. Márie Jankovičovej, 

MBA – pozastavenie výkonu uznesenia obecného zastupiteľstva č. 13/OZ/2017 zo 

dňa 24. 01. 2017 v časti D a E. 

2. Návrh zámeru ZOHŽO so sídlom v Šamoríne vybudovať malý zberný dvor na 

pozemku vo vlastníctve obce Bellova Ves. 

3. Diskusné príspevky poslancov obecného zastupiteľstva a prítomných obyvateľov 

obce vo veci. 

C. Neschvaľuje 

1. Zámer ZOHŽO so sídlom v Šamoríne vybudovať malý zberný dvor na pozemku 

vo vlastníctve obce Bellova Ves podľa predloženého návrhu. 



 
 

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

sídlom v Šamoríne, ktorej predmetom má byť prenájom pozemku vo vlastníctve 

obce za účelom vybudovania malého zberného dvora. 

3. Návrh poslanca obecného zastupiteľstva p. Romana Husára na vymedzenie časti 

parcely č. 550/101 vo vlastníctve obce Bellova Ves, LV č. 446 na vybudovanie 

malého zberného dvora. 

D. Schvaľuje 

1. Návrh poslanca obecného zastupiteľstva p. Mariána Ziriga nespolupracovať so 

ZOHŽO so sídlom v Šamoríne pri budovaní malého zberného dvora.  

2. Vybudovanie zberného dvora z rozpočtu obce a prípadných sponzorských 

príspevkov. 

3. Návrh poslancov obecného zastupiteľstva p.  Adriány Berešovej, p. Mariána Ziriga      

a Ing. Juraja Eckera na vymedzenie časti parcely č. 2/2 vo vlastníctve obce Bellova 

Ves, LV č. 94 na vybudovanie zberného dvora z rozpočtu obce. 

E. Vymedzuje 

Časť parcely č. 2/2 vo vlastníctve obce Bellova Ves, LV č. 94 na vybudovanie 

zberného dvora z rozpočtu obce. 

F. Potvrdzuje 

V zmysle § 13 ods. 8 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov potvrdzuje trojpätinovou väčšinou všetkých hlasov poslancov 

obecného zastupiteľstva uznesenie obecného zastupiteľstva č. 13/OZ/2017 zo dňa     

24. 01. 2017. 

G. Žiada 

Starostku obce Bellova Ves Ing. Máriu Jankovičovú, MBA informovať ZOHŽO so 

sídlom v Šamoríne o rozhodnutí obecného zastupiteľstva nespolupracovať so 

združením pri budovaní malého zberného dvora podľa predloženého návrhu združenia. 

 

 

Hlasovanie poslancov  

Uznesenie OZ č. 17/OZ/2017 zo dňa 30.01.2017 

prítomnosť/kvórum = 4/3  

Výsledky  hlasovania Počet hlasov Meno a priezvisko poslanca 

Za  3 Ing. Juraj Ecker, Adriána Berešová, Marián Zirig           

Proti  1 Roman Husár 

Zdržal sa hlasovania 0 - 

Konštatovanie výsledkov hlasovania uznesenie OZ č. 17/OZ/2017 zo dňa 30.01.2017 bolo prijaté 

 

 

 

 

 

 

Bellova Ves 06. februára 2017                      Ing. Mária Jankovičová, MBA 

                             starostka obce 

 


