
UZNESENIE č. 18/OZ/2017  

Obecného zastupiteľstva obce Bellova Ves   

 

 

 

 

 

 

 

 

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

k návrhu programu 4. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Bellova Ves 

 

Uznesenie č. 18/OZ/2017 zo dňa 09. 02. 2017 

Obecné zastupiteľstvo v Bellovej Vsi 

A. Prerokovalo  

Návrh programu 4. zasadnutia obecného zastupiteľstva. 

B. Konštatuje, že 

návrh programu 4. 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, ako aj internetovej adrese obce. 

C. Schvaľuje  

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. 15/2017, starostka obce) 

3. Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva (mat. č. 16/2017, starostka 

obce) 

4. Informácia o realizovaných podujatiach v obci v II. až IV. štvrťroku roku 2016                    

(mat. č. 17/2017, p. Roman Husár) 

5. Návrh na zrušenie Komisie kultúry a športu  (mat. č. 18/2017, p. Roman Husár) 

6. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za II. polrok roka 2016  

 (mat. č. 19/2017, Ing. Mária Viestová, hlavná kontrolórka obce) 

7. Návrh na prenájom nehnuteľného majetku obce (mat. č. 20/2017, starostka obce) 

8. Návrh Záverečného účtu obce Bellova Ves za rok 2015 

 (mat. č. 21/2017, starostka obce) 

9. Návrh Dodatku ku Kúpnej zmluve zo dňa 26.10.2016  

 (mat. č. 22/2017, starostka obce) 

10. Žiadosti občanov o odpredaj pozemkov vo vlastníctve obce Bellova Ves  

 (mat. č. 23/2017, starostka obce) 

11. Informácie poslancom (starostka obce) 

12. Interpelácie poslancov  

13. Žiadosti občanov 



14. Diskusia, rôzne  

15. Záver           

 

 

Hlasovanie poslancov  

Uznesenie OZ č. 18/OZ/2017 zo dňa 09.02.2017 

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. 18/OZ/2017 zo dňa 09.02.2017 bolo prijaté 

 

 

 

 

 

 

Bellova Ves 15. februára 2017                                 Ing. Mária Jankovičová, MBA 

                           starostka obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UZNESENIE č. 19/OZ/2017  

Obecného zastupiteľstva obce Bellova Ves   

 

 

 

 

 

 

 

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

ku kontrole plnenia uznesení  Obecného zastupiteľstva v Bellovej Vsi 

 

 

Uznesenie č. 19/OZ/2017 zo dňa 09. 02. 2017 

Obecné zastupiteľstvo v Bellovej Vsi 

A. Prerokovalo 

Plnenie uznesení Obecného zastupiteľstva v Bellovej Vsi zo dňa 01. 12. 2016, 12. 01. 2017, 

24. 01. 2017 a 30. 01. 2017. 

B. Berie na vedomie 

V zmysle § 10 ods. 2 Rokovacieho poriadku Obecného zastupiteľstva v Bellovej Vsi 

vykonanie kontroly plnenia uznesení obecného zastupiteľstva zo dňa 01. 12. 2016, 12. 01. 

2017, 24. 01. 2017 a 30. 01. 2017. 

C. Konštatuje   

1. Výsledok vykonania kontroly plnenia uznesenia obecného zastupiteľstva zo dňa 

01.12.2016, a to: 

                Uznesenie č. 85/OZ/2016 zo dňa 01. 12. 2016 (obecné zastupiteľstvo odporúča starostke obce) 

 písm. C bod 1 ….................................................. (termín: stály)  akceptované, v plnení 

 písm. C bod 2 ...................................................... (termín: stály) akceptované, v plnení 

 písm. C bod 3 ...smernica ............................................................. akceptované, splnené 

2. Výsledok vykonania kontroly plnenia uznesenia obecného zastupiteľstva zo dňa 

12.01.2017, a to: 

Uznesenie č. 4/OZ/2017 zo dňa 12. 01. 2017 

 písm. B ................................................................................................................ splnené 

                Uznesenie č. 5/OZ/2017 zo dňa 12. 01. 2017 (obecné zastupiteľstvo žiada starostku obce) 

 písm. E ......................................................................................... akceptované,  splnené 

      Uznesenie č. 6/OZ/2017 zo dňa 12. 01. 2017 (obecné zastupiteľstvo odporúča starostke obce) 

 písm. C bod 1 .............................................................................. akceptované, v plnení 

 písm. C bod 2 ............................................................................... akceptované, v plnení 

 písm. C bod 3 ............................................................................... akceptované, v plnení 

          Uznesenie č. 7/OZ/2017 zo dňa 12. 01. 2017 (obecné zastupiteľstvo odporúča starostke obce) 

 písm. C bod 1 ................................................................................ akceptované, splnené 

 písm. C bod 2 ....................................................... (termín: stály) akceptované, v plnení 

 písm. C bod 3 ................................................................................ akceptované, splnené 

    Uznesenie č. 8/OZ/2017 zo dňa 12. 01. 2017  

 písm. C ...............................................................................................................  v plnení 

               Uznesenie č. 9/OZ/2017 zo dňa 12. 01. 2017 (obecné zastupiteľstvo žiada starostku obce) 

 písm. C .......................................................................................... akceptované, splnené 

 



3. Výsledok vykonania kontroly plnenia uznesenia obecného zastupiteľstva zo dňa 

24.01.2017, a to: 

     Uznesenie č. 11/OZ/2017 zo dňa 24. 01. 2017 (obecné zastupiteľstvo odporúča starostke obce) 

 písm. D bod 1 …........................................................................... akceptované, v plnení 

 písm. C bod 2 ................................................................................ akceptované, splnené  

                Uznesenie č. 12/OZ/2017 zo dňa 24. 01. 2017 (obecné zastupiteľstvo odporúča starostke obce) 

 písm. D bod 1 ............................................................................... akceptované, splnené 

 písm. D bod 2 ............................................................................... akceptované, v plnení  

               Uznesenie č. 13/OZ/2017 zo dňa 24. 01. 2017 

(obecné zastupiteľstvo odporúča a žiada starostku obce) 

 písm. F  …..................................................................................... akceptované, splnené 

 písm. G bod 1 .............................................................................. akceptované, splnené  

 písm. G bod 2 ................................................. akceptované, nesplnené s odôvodnením 

 Uznesenie č. 14/OZ/2017 zo dňa 24. 01. 2017  

     (obecné zastupiteľstvo odporúča a žiada starostku obce) 

 písm. D ......................................................................................... akceptované, splnené 

 písm. E bod 1 ................................................................................ akceptované, splnené 

 písm. E bod 2 ................................................................................ akceptované, splnené  

4.  Výsledok vykonania kontroly plnenia uznesenia obecného zastupiteľstva zo dňa 

30.01.2017, a to: 

Uznesenie č. 16/OZ/2017 zo dňa 30. 01. 2017 (obecné zastupiteľstvo žiada starostku obce) 

 písm. F .......................................................................................... akceptované, splnené 

Uznesenie č. 17/OZ/2017 zo dňa 30. 01. 2017 (obecné zastupiteľstvo žiada starostku obce) 

 písm. G ......................................................................................... akceptované, splnené 

 

 

Hlasovanie poslancov  

Uznesenie OZ č. 19/OZ/2017 zo dňa 09.02.2017 

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. 19/OZ/2017 zo dňa 09.02.2017 bolo prijaté 

 

 

 

 

 

 

 

Bellova Ves 15. februára 2017                          Ing. Mária Jankovičová, MBA 

                               starostka obce 

 

 

 

 



UZNESENIE č. 20/OZ/2017  

Obecného zastupiteľstva obce Bellova Ves   

 

 

 

 

 

 

 

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

k informácii predsedu komisie kultúry a športu a poslanca obecného zastupiteľstva  

p. Romana Husára o realizovaných podujatiach v obci v II. až IV. štvrťroku roku 2016 

 

Uznesenie č. 20/OZ/2017 zo dňa 09. 02. 2017 

Obecné zastupiteľstvo v Bellovej Vsi 

A. Prerokovalo 

Informáciu predsedu komisie kultúry a športu a poslanca obecného zastupiteľstva p. Romana 

Husára o realizovaných podujatiach v obci v II. až IV. štvrťroku roku 2016, doplnenú               

o čerpanie finančných prostriedkov na jednotlivé podujatia o príjmovú (rozpočet obce              

a sponzorské) a výdavkovú časť, a to: 

 podujatia v II. štvrťroku roku 2016: Obecná zabíjačka, Jarné upratovanie, Stavanie Mája, 

Deň matiek, Medzinárodný deň detí. 

 podujatia v III. štvrťroku roku 2016: Deň obce. 

 podujatia v IV. štvrťroku roku 2016: Posedenie pre dôchodcov, Hodová zábava, Adventná 

výzdoba, Privítanie Mikuláša. 

B. Berie na vedomie 

1. Informáciu o vynaložených finančných prostriedkov na  podujatia organizované v II. 

štvrťroku roku 2016 z rozpočtu obce Bellova Ves  v celkovej výške 992,40 eur,  doplnenú o 

čerpanie finančných prostriedkov na jednotlivé podujatia o príjmovú (rozpočet obce a 

sponzorské) a výdavkovú časť, a to:  

a) Výška finančných príspevkov jednotlivcov a organizácii v II. štvrťroku roku  2016         

v celkovej výške 263,00 eur. 

b) Čerpanie finančných prostriedkov z finančných príspevkov jednotlivcov a organizácií    

v  II. štvrťroku roku 2016 v celkovej výške 316,32 eur. 

2. Informáciu o vynaložených finančných prostriedkov na  podujatia organizované                  

v III. štvrťroku roku 2016 z rozpočtu obce Bellova Ves  v celkovej výške 1728,89 eur, 

doplnenú o čerpanie finančných prostriedkov na jednotlivé podujatia o príjmovú (rozpočet 

obce a sponzorské) a výdavkovú časť, a to:  

a) Výška finančných príspevkov jednotlivcov a organizácii v III. štvrťroku roku 2016         

v celkovej výške 696,24 eur. 

b) Čerpanie finančných prostriedkov z finančných príspevkov jednotlivcov a organizácií    

v  III. štvrťroku roku 2016 v celkovej výške 1367,21 eur. 

3. Informáciu o vynaložených finančných prostriedkov na  podujatia organizované                 

v IV. štvrťroku roku 2016 z rozpočtu obce Bellova Ves  v celkovej výške 1920,29 eur, 

doplnenú o čerpanie finančných prostriedkov na jednotlivé podujatia  o príjmovú (rozpočet 

obce a sponzorské) a výdavkovú časť, a to:  

a) Výška finančných príspevkov jednotlivcov a organizácii v IV. štvrťroku roku  2016      

v celkovej výške 762,- eur. 



b) Čerpanie finančných prostriedkov z finančných príspevkov jednotlivcov a organizácií    

v IV. štvrťroku roku 2016 v celkovej výške 1089,53 eur. 

4. Informáciu o zostatku finančných prostriedkov ku dňu 31.12.2016 získaných zo 

sponzorských príspevkov vo výške 377,92 eur. 

5. Diskusné príspevky prítomných poslancov obecného zastupiteľstva vo veci. 

 

 

 

Hlasovanie poslancov  

Uznesenie OZ č. 20/OZ/2017 zo dňa 09.02.2017 

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. 20/OZ/2017 zo dňa 09.02.2017 bolo prijaté 

 

 

 

 

 

Bellova Ves 15. februára 2017                          Ing. Mária Jankovičová, MBA 

                               starostka obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UZNESENIE č. 21/OZ/2017  

Obecného zastupiteľstva obce Bellova Ves   

 

 

 

 

 

 

 

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

k návrhu na zrušenie Komisie kultúry a športu 

 

 

Uznesenie č. 21/OZ/2017 zo dňa 09. 02. 2017 

Obecné zastupiteľstvo v Bellovej Vsi 

A. Prerokovalo 

Návrh poslanca obecného zastupiteľstva a predsedu Komisie kultúry a športu  p. Romana 

Husára na zrušenie Komisie kultúry a športu. 

B. Berie na vedomie 

1. Oznámenie členky Komisie kultúry a športu p. Michaely Baloghovej o odstúpení z pozície 

člena komisie zo dňa 24. 01. 2017 (evidované pod č. 34/2017 zo dňa 24.01.2017). 

2. Diskusné príspevky poslancov obecného zastupiteľstva a prítomných obyvateľov obce    

vo veci. 

C. Zrušuje 

V zmysle § 11 ods. 4 písm. n) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov obecné zastupiteľstvo zrušuje Komisiu kultúry a športu zriadenú 

uznesením Obecného zastupiteľstva v Bellovej Vsi č. 7/OZ/2015 zo dňa 12.02.2015. 

D. Konštatuje, že 

kontaktnou osobou pre organizovanie kultúrno – spoločenských podujatí v obcí je poslankyňa 

obecného zastupiteľstva p. Adriána Berešová.   

E. Žiada 

Starostku obce Bellova Ves Ing. Máriu Jankovičovú, MBA písomne informovať členov 

komisie o jej zrušení. 

   Z: v texte    T: do 14 dní 

 

 

Hlasovanie poslancov  

Uznesenie OZ č. 21/OZ/2017 zo dňa 09.02.2017 

prítomnosť/kvórum = 5/3  

Výsledky  hlasovania Počet hlasov Meno a priezvisko poslanca 

Za  4 Roman Husár, Adriána Berešová, Miriam Morihlatko, Marián 

Zirig           

Proti  1 Ing. Juraj Ecker 

Zdržal sa hlasovania 0 - 

Konštatovanie výsledkov hlasovania uznesenie OZ č. 21/OZ/2017 zo dňa 09.02.2017 bolo prijaté 

 

 

Bellova Ves 15. februára 2017                          Ing. Mária Jankovičová, MBA 

                               starostka obce 



UZNESENIE č. 22/OZ/2017  

Obecného zastupiteľstva obce Bellova Ves   

 

 

 

 

 

 

 

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

k Správe o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Bellova Ves za II. polrok roka 2016 

 

 

 

Uznesenie č. 22/OZ/2017 zo dňa 09. 02. 2017 

Obecné zastupiteľstvo v Bellovej Vsi 

A. Prerokovalo 

Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Bellova Ves za II. polrok roka 2016. 

B. Konštatuje, že  

Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Bellova Ves za II. polrok roka 2016 

bolo predložená obecnému zastupiteľstvu  v súlade s § 18f ods. 1 písm. e) zákona SNR           

č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 

C. Berie na vedomie 

1. Diskusné príspevky prítomných poslancov obecného zastupiteľstva vo veci. 

2. Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Bellova Ves za II. polrok roka 

2016. 

D. Odporúča 

Starostke obce Bellova Ves Ing. Márii Jankovičovej, MBA zabezpečiť zverejnenie Správy      

o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Bellova Ves za II. polrok roka 2016 na 

internetovej stránke obce (www.bellovaves.sk). 

   Z: v texte    T: do 14 dní 

 

 

Hlasovanie poslancov  

Uznesenie OZ č. 22/OZ/2017 zo dňa 09.02.2017 

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. 22/OZ/2017 zo dňa 09.02.2017 bolo prijaté 

 

 

 

 

Bellova Ves 15. februára 2017                          Ing. Mária Jankovičová, MBA 

                               starostka obce 

 

http://www.bellovaves.sk/


UNESENIE č. 23/OZ/2017  

Obecného zastupiteľstva obce Bellova Ves   

 

 

 

 

 

 

 

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

k návrhu na dlhodobý prenájom nehnuteľného majetku obce Bellova Ves  

spoločnosti BELLA cars, s. r. o. 

 

Uznesenie č. 23/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 p. Miriam Morihlatko na sumu udržiavacích prác na ťarchu nájomcu, a to vo výške 

do 160,00 eur mesačne. 

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 

Návrh Nájomnej zmluvy medzi obcou Bellova Ves a spoločnosťou BELLA cars, s.r.o., 

Blahová č. 39. 

http://www.bellovaves.sk/


D. Schvaľuje 

1. Prenechanie nehnuteľného majetku obce Bellova Ves do dlhodobého nájmu 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. 

a 

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 do 160,00 eur mesačne. 

E. Žiada 

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

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. 

 

Hlasovanie poslancov  

Uznesenie OZ č. 23/OZ/2017 zo dňa 09.02.2017 

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. 23/OZ/2017 zo dňa 09.02.2017 bolo prijaté 

 

 

 

 

 

Bellova Ves 15. februára 2017                          Ing. Mária Jankovičová, MBA 

                               starostka obce 

 

http://www.bellovaves.sk/


UZNESENIE č. 24/OZ/2017  

Obecného zastupiteľstva obce Bellova Ves   

 

 

 

 

 

 

 

 

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

k návrhu Záverečného účtu obce Bellova Ves za rok 2015 

 

 

Uznesenie č. 24/OZ/2017 zo dňa 09. 02. 2017 

Obecné zastupiteľstvo v Bellovej Vsi 

A. Prerokovalo 

1. Návrh Záverečného účtu obce Bellova Ves za rok 2015. 

2. Odborné stanovisko  hlavnej kontrolórky  obce Bellova Ves Ing. Márie Viestovej               

k návrhu Záverečného účtu obce Bellova Ves za rok 2015 zo dňa 06. 02. 2017. 

3. Návrh opatrení na nápravu nedostatkov  zistených  na základe Správy nezávislého 

audítora z overenia ročnej účtovnej závierky a hospodárenia obce Bellova Ves za 

rok 2015 zo dňa 05. 08. 2016. 

B. Konštatuje, že 

1. Návrh Záverečného účtu obce Bellova Ves za rok 2015 bol: 

a) v súlade s § 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „zákon o obecnom zriadení“) zverejnený na 

úradnej tabuli obce   a na internetovej adrese obce v čase od 20. 01. 2017 do 

naďalej, 

b) spracovaný v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, a to 

zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len 

„zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy“) a zákonom  č. 583/2004 

Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene    a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon 

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy“). 

2. Návrh záverečného účtu obce Bellova Ves za rok 2015 nebol spracovaný v súlade 

so všeobecne záväznými nariadeniami a internými predpismi obce, nakoľko ich 

obec nemá vypracované.  

3. Účtovná závierka obce Bellova Ves bola vypracovaná  v súlade s § 9 ods. 4 

zákona o obecnom zriadení a § 16 ods. 3 zákona o rozpočtových pravidlách 

územnej samosprávy a overená nezávislým audítorom, a to Ing. Katarínou 

Kovačikovou dňa 05. 08. 2016. 



4. V lehote do 06. 02. 2017 neboli doručené do podateľne obecného úradu v Bellovej 

Vsi žiadne pripomienky k návrhu Záverečného účtu obce Bellova Ves za rok 2015. 

C. Berie na vedomie 

1. Odborné stanovisko  hlavnej kontrolórky  obce Bellova Ves Ing. Márie Viestovej 

k návrhu Záverečného účtu obce Bellova Ves za rok 2015 zo dňa 06. 02. 2017. 

2. Návrh opatrení na nápravu nedostatkov  zistených  na základe overenia účtovnej  

závierky za rok 2015 zo dňa 05. 08. 2016. 

3. Správu nezávislého audítora z overenia ročnej účtovnej závierky a hospodárenia 

obce Bellova Ves za rok 2015, a to Ing. Kataríny Kováčikovej zo dňa 05. 08. 

2016. 

D. Schvaľuje  

1. V súlade s § 16 ods. 10 písm. b) zákona o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy celoročné hospodárenie obce Bellova Ves za rok 2015 sa schvaľuje 

s výhradami. 

2.  Opatrenia na nápravu nedostatkov  zistených  na základe overenia účtovnej 

závierky za rok 2015  tak, ako sú uvedené v  Odbornom stanovisku  hlavnej 

kontrolórky  obce Bellova Ves Ing. Márie Viestovej  zo dňa  06. 02. 2017               

a v Správe nezávislého audítora z overenia ročnej účtovnej závierky 

a hospodárenia obce Bellova Ves za rok 2015 Ing. Kataríny Kovačikovej zo dňa 

05. 08. 2016, a to: 

Odporúčania hlavnej kontrolórky: 

a) vypracovať: 

- Zásady hospodárenia s majetkom obce,  

- Smernicu pre vedenie účtovníctva,  

- Smernicu o finančnej kontrole, 

- Internú smernicu „Rozpočtové pravidlá Obce Bellova Ves”. 

b) predložiť Výročnú správu a jej overenie audítorom podľa § 20 zákona              

č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve. 

c) predložiť inventarizáciu a inventúru účtovnej jednotky, stav majetku, záväzkov            

a rozdielu majetku a záväzkov v účtovníctve zodpovedajúcej skutočnosti.   

d) upraviť položky v záverečnom účte v zmysle  odporúčaní v odbornom 

stanovisku hlavnej kontrolórky obce Bellova Ves Ing. Márie Viestovej zo dňa 

06. 02. 2017. 

Odporúčania nezávislého audítora: 

a) pravidelne sledovať a vyhodnocovať čerpanie finančných prostriedkov obce, 

b) zabezpečiť prehľadnú evidenciu pohľadávok a záväzkov obce, 

c) odsúhlasiť výšku pohľadávok a vymáhať pohľadávky z minulých období, 

d) dopracovať inventarizáciu pozemkov obce, 

e) odstrániť zistené nezrovnalosti v účtovníctve obce. 

 

 

 

 



3. Vysporiadanie  prebytku bežného a kapitálového rozpočtu podľa ustanovenia       

§ 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 

územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov vo výške 5 206,29 eur nasledovne: 

Nevyčerpané prostriedky previesť na bežný účet obce Bellova Ves 

a v nasledujúcich rozpočtových rokoch ich zaradiť do rozpočtu obce ako príjmovú 

finančnú operáciu a s výdavkovými finančnými operáciami ako prídel do: 

a) rezervného fondu čiastku vo výške 5000,- eur, 

b) cestného fondu obce čiastku vo výške 206,29 eur. 

 

E. Žiada  

Starostku obce Ing. Máriu Jankovičovú, MBA v súvislosti so Záverečným účtom obce 

Bellova Ves za rok 2015: 

1. Zabezpečiť zverejnenie Záverečného účtu obce Bellova Ves za rok 2015 na 

internetovej adrese obce (www.bellovaves.sk)  

                                     Z: v texte           T: do 14 dní  

2. Zabezpečiť nápravu nedostatkov  hospodárenia obce v rozpočtovom roku 2017 v 

zmysle schválených opatrení. 

                                     Z: v texte           T: v priebehu rozpočtového roka 

 

 

Hlasovanie poslancov  

Uznesenie OZ č. 24/OZ/2017 zo dňa 09.02.2017 

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. 24/OZ/2017 zo dňa 09.02.2017 bolo prijaté 

 

 

 

 

 

 

Bellova Ves 15. februára 2017                Ing. Mária Jankovičová, MBA 

                     starostka obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bellovaves.sk/


UZNESENIE č. 25/OZ/2017  

Obecného zastupiteľstva obce Bellova Ves   

 

 

 

 

 

 

 

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

k návrhu Dodatku č. 1 ku kúpnej zmluve zo dňa 26. 10. 2016 

 

 

Uznesenie č. 25/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 zo dňa 07.12.2016, 

c) informáciu o žiadosti obce Bellova Ves o predĺženie lehoty na odstránenie 

nedostatkov zo dňa 13.01.2017 adresovanú Okresnému úradu Dunajská Streda, 

katastrálny odbor k Rozhodnutiu č. V-7817/16-01 zo dňa  07.12.2016 (č. sp. 18/2017). 

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, rod. Šimonová, nar. 02.02.1975, trvale 

bytom Bellova Ves č. 55,  930 52. 

3. Predložené 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, rod. Šimonová, nar. 02.02.1975, 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, rod. Šimonová, nar. 02.02.1975 a manžela p.  Ladislava Kovácsa, nar. 

14.05.1974, 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. 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. 

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

o majetku obcí, schválený uznesením Obecného zastupiteľstva obce Bellova Ves               

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 spoluvlastníctva  Bc. Sylvii Kovácsovej, rod. Šimonová, nar. 02.02.1975 

a manžela p.  Ladislava Kovácsa, nar. 14.05.1974, trvale bytom Bellova Ves č. 55,         

930 52. 

C. Schvaľuje 

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

trojpätinovou  väčšinou všetkých poslancov obecného zastupiteľstva prevod  vlastníctva 

nehnuteľného majetku obce Bellova Ves, 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, nar. 02.02.1975, trvale bytom Bellova Ves 

č. 55, 930 52, do bezpodielového spoluvlastníctva Bc. Sylvii Kovácsovej, rod. Šimonová, 

nar. 02.02.1975 a manžela Ladislava Kovácsa, nar. 14.05.1974 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 26.10.2016 s jednotlivými 

účastníkmi v zmysle schváleného uznesenia. 

Z: v texte                      T: do 14 dní 

Hlasovanie poslancov  

Obecného zastupiteľstva v Bellovej Vsi  
prítomnosť/kvórum = 5/3 

 

Výsledky hlasovania Počet 

hlasov 

Meno a priezvisko poslanca 

Za 3 p. Miriam Morihlatko, p. Roman Husár, Ing. Juraj Ecker 

Proti 2 p. Adriána Berešová, p. Marián Zirig 

Zdržal sa hlasovania  0 ----- 



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. 

                                          Z: v texte                      T: do 14 dní 

 

 

 

 
Hlasovanie poslancov  

Uznesenie OZ č. 25/OZ/2017 zo dňa 09.02.2017 

prítomnosť/kvórum = 5/3  

Výsledky  hlasovania Počet hlasov Meno a priezvisko poslanca 

Za  3 Roman Husár, Ing. Juraj Ecker, Miriam Morihlatko  

Proti  1 Marián Zirig           

Zdržal sa hlasovania 1 Adriána Berešová 

Konštatovanie výsledkov hlasovania uznesenie OZ č. 25/OZ/2017 zo dňa 09.02.2017 bolo prijaté 

 

 

 

 

 

 

Bellova Ves 15. februára 2017                          Ing. Mária Jankovičová, MBA 

                               starostka obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bellovaves.sk/


UZNESENIE č. 26/OZ/2017  

Obecného zastupiteľstva obce Bellova Ves   

 

 

 

 

 

 

 

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

k žiadostiam občanov o odpredaj pozemkov alebo časti pozemku vo vlastníctve obce Bellova Ves  

 

Uznesenie č. 26/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. 29, 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 o výmere 1268 m2 a parcely č. 116/3 o výmere 81 m2 vo vlastníctve obce 

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

2. Návrhy poslancov obecného zastupiteľstva v poradí k žiadosti p. Marcela Krajčoviča zo 

dňa 03.07.2015 (č. sp. 171/2015): 

a) návrh Ing. Juraja Eckera – nesúhlasí s odpredajom časti parcely, 

b) návrh p. Adriány Berešovej – prevod vlastníctva majetku obce vykonať na základe 

obchodnej verejnej súťaže, 

c) návrh p. Mariána Ziriga – nesúhlasí s odpredajom časti parcely. 

3. Návrh starostky obce Bellova Ves Ing. Márie Jankovičovej, MBA na prerušenie rokovania 

obecného zastupiteľstva o žiadosti p. Zoltána Karáčoňa s manželkou Evou zo dňa 

03.08.2015 (č. sp. 218/2015) na základe nových zistených skutočností súvisiacich 

s podanou žiadosťou do doby ukončenia dedičského konania v kontexte podaného 

oznámenia zo dňa 31.01.2017 (č. sp. 56/2017). 

4. Návrh poslankyne obecného zastupiteľstva p. Adriány Berešovej o prerušení rokovania 

o žiadosti p. Petra Bleha zo dňa 06.08.2015 (č. sp. 223/2015) do najbližšieho 

nasledujúceho plánovaného zasadnutia obecného zastupiteľstva  v mesiaci marec 2017.   



5. Návrh poslankyne obecného zastupiteľstva p. Adriány Berešovej k žiadosti p. Juraja 

Vereckého zo dňa 10.09.2015 (č. sp. 269/2015), a to prevod vlastníctva majetku obce 

vykonať na základe obchodnej verejnej súťaže. 

6. Návrh poslanca obecného zastupiteľstva Ing. Juraja Eckera k žiadosti p. Jozefa Fischera 

zo dňa 02.03.2016 (č. sp. 135/2016), a to zamietnuť predmetnú žiadosť, nesúhlasí 

s odpredajom časti parcely. 

7. Návrh poslankyne obecného zastupiteľstva p. Adriány Berešovej o prerušení rokovania 

o žiadosti p. Gábora Lukácsa zo dňa 04.05.2016 (č. sp. 225/2016)  na základe nových 

zistených skutočností súvisiacich s parcelou č. 48, a to v spojitosti s novými zistenými 

skutočnosťami súvisiacimi so žiadosťou (zo dňa 03.08.2015, č. sp. 218/2015) 

a oznámením p. Zoltána Karáčoňa zo dňa 31.01.2017 (č. sp. 56/2017). 

B. Neprerokovalo 

1. 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 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. 

C. Neschvaľuje 

1. Žiadosť p. Marcela Krajčoviča, trvale bytom Vlčie Hrdlo č. 29, 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. 

2. 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. 

3. 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. 

D. Prerušuje 

1. Rokovanie o žiadosti p. Zoltána Karáčoňa s manželkou Evou, trvale bytom Bellova Ves 

č. 84 zo dňa 03.08.2015 (č. sp. 218/2015) z dôvodu nových zistených skutočností 

súvisiacich s podanou žiadosťou. Rokovanie vo veci žiadosti bude pokračovať                

po predložení potrebných dokumentov (súvisiacich oznámením p. Zoltána Karáčoňa        

zo dňa 31.01.2017 (č. sp. 56/2017). 

2. Rokovanie o žiadosti p. Petra Bleha, trvale bytom Toryská č. 17, 821 07 Bratislava zo dňa 

06.08.2015 (č. sp. 223/2015) z dôvodu zistených nejasností v podanej žiadosti súvisiacimi 

s vlastníckymi vzťahmi k pozemkom uvedených v žiadosti. Rokovanie vo veci žiadosti 

bude pokračovať v prípade predloženia potrebných dokumentov na najbližšom 

nasledujúcom plánovanom zasadnutí obecného zastupiteľstva (marec 2017).  

3. Rokovanie o žiadosti p. Gábora Lukácsa, trvale bytom Bellova Ves č. 134 zo dňa 

04.05.2016 (č. sp. 225/2016) z dôvodu nových zistených skutočností súvisiacich 

s parcelou č. 48, a to v spojitosti s novými zistenými skutočnosťami súvisiacimi              

so žiadosťou (zo dňa 03.08.2015, č. sp. 218/2015) a oznámením p. Zoltána Karáčoňa      

zo dňa 31.01.2017 (č. sp. 56/2017). 

 

 

 

 



E. Nesúhlasí 

1. S odpredajom pozemku parcela č. 171/1, ostatná plocha, LV č. 94 vo vlastníctve obce 

Bellova Ves, k. ú. Bellova Ves.  

2. S odpredajom pozemku parcela č. 141/1, záhrady, LV č. 94 vo vlastníctve obce Bellova 

Ves, k. ú. Bellova Ves. 

3. S odpredajom pozemku parcela č. 10/7, záhrady, LV č. 94 vo vlastníctve obce Bellova 

Ves, k. ú. Bellova Ves. 

F. Žiada 

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

žiadosťami občanov písomne informovať jednotlivých žiadateľov o záveroch z rokovania 

obecného zastupiteľstva vo veci podaných žiadostí v kontexte uznesenia. 

 

 

 

Hlasovanie poslancov  

Uznesenie OZ č. 26/OZ/2017 zo dňa 09.02.2017 

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. 26/OZ/2017 zo dňa 09.02.2017 bolo prijaté 

 

 

 

 

Bellova Ves 15. februára 2017                          Ing. Mária Jankovičová, MBA 

                               starostka obce 

 


