
 
 

UZNESENIE č. 27/OZ/2017  

Obecného zastupiteľstva obce Bellova Ves   

 

 

 

 

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

k návrhu programu 5. zasadnutia obecného zastupiteľstva 

 

 

Uznesenie č. 27/OZ/2017 zo dňa 02. 03. 2017 

Obecné zastupiteľstvo obce Bellova Ves 

A. Prerokovalo  

1. Návrh programu 5. zasadnutia obecného zastupiteľstva. 

2. Návrh starostky obce Bellova Ves Ing. Márie Jankovičovej, MBA na  zmenu programu 

zasadnutia obecného zastupiteľstva, a to: 

doplnenie bodu programu zasadnutia  o bod Informácia o čerpaní rozpočtu obce Bellova 

Ves za rok 2016 ako bod č. 6 (mat. č. 28/2017, starostka obce) 

B. Konštatuje, že 

1. Návrh starostky obce Bellova Ves Ing. Márie Jankovičovej, MBA na zmenu programu 

zasadnutia obecného zastupiteľstva bol predložený v súlade s § 12 ods. 5 zákona SNR        

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

2. Návrh programu zasadnutia obecného zastupiteľstva (pôvodný) 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 

starostky obce Bellova Ves Ing. Márie Jankovičovej, MBA, a to: 

doplnenie bodu programu zasadnutia  o bod Informácia o čerpaní rozpočtu obce Bellova 

Ves za rok 2016 ako bod č. 6 (mat. č. 28/2017, starostka obce). 

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. 24/2017, starostka obce) 

3. Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva (mat. č. 25/2017, starostka obce) 

4. Správa č. 1/2017 o výsledkoch následnej finančnej kontroly čerpania provizórneho rozpočtu 

obce Bellova Ves za obdobie od 01.01.2016 – 04.07.2016        

(mat. č. 26/2017, Ing. Mária Viestová, hlavná kontrolórka obce) 

5.  Žiadosti o odkúpenie pozemkov a prenájom pozemku vo vlastníctve obce Bellova Ves       

(mat. č. 27/2017, starostka obce) 

6. Informácia o čerpaní rozpočtu obce Bellova Ves za rok 2016 (mat. č. 28/2017, starostka obce) 

7. Informácie poslancom  

8. Interpelácie poslancov  

9. Žiadosti občanov 



 
 

10. Diskusia, rôzne  

11. Záver  

 

 

Hlasovanie poslancov  

Uznesenie OZ č. 27/OZ/2017 zo dňa 02.03.2017 

prítomnosť/kvórum = 3/3  

Výsledky  hlasovania Počet hlasov Meno a priezvisko poslanca 

Za  3 Roman Husár, Ing. Juraj Ecker, Adriána Berešová           

Proti  0 - 

Zdržal sa hlasovania 0 - 

Konštatovanie výsledkov hlasovania uznesenie OZ č. 27/OZ/2017 zo dňa 02.03.2017 bolo prijaté 

 

 

 

 

 

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

                              starostka obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

UZNESENIE č. 28/OZ/2017  

Obecného zastupiteľstva obce Bellova Ves   

 

 

 

 

 

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

ku kontrole plnenia uznesení  Obecného zastupiteľstva v Bellovej Vsi 

 

 

Uznesenie č. 28/OZ/2017 zo dňa 02. 03. 2017 

Obecné zastupiteľstvo obce Bellova Ves 

A. Prerokovalo 

Plnenie uznesení Obecného zastupiteľstva obce Bellova Ves zo dňa 01.12.2016, 12.01.2017, 

24.01.2017 a 09.02.2017. 

B. Berie na vedomie 

1. Informácie starostky obce Bellova Ves Ing. Márie Jankovičovej, MBA o dôvode čiastočne 

splneného a nesplneného odporúčania obecného zastupiteľstva uvedeného v uznesení       

č. 25/OZ/2017 zo dňa 09.02.2017  

2. Vykonanie kontroly plnenia uznesení obecného zastupiteľstva zo dňa 01.12.2016, 

12.01.2017, 24.01.2017 a 09.02.2017. 

C. Konštatuje  

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

1. Výsledok vykonania kontroly plnenia uznesení obecného zastupiteľstva so stálym 

termínom vykonania odporúčania obecného zastupiteľstva, 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 

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

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

2. Výsledok vykonania kontroly plnenia uznesenia obecného zastupiteľstva s termínom 

vykonania odporúčania obecného zastupiteľstva do 30.06.2017, a to: 

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

 písm. C bod 1 .......................................... (termín: do 30.06.2017) akceptované, v plnení 

 písm. C bod 2 .......................................... (termín: do 30.06.2017) akceptované, v plnení 

 písm. C bod 3 .......................................... (termín: do 30.06.2017) akceptované, v plnení 

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

 písm. D bod 1 .......................................... (termín: do 30.06.2017) akceptované, v plnení 

3. Výsledok vykonania kontroly plnenia uznesenia obecného zastupiteľstva zo dňa 

09.02.2017, a to: 

      Uznesenie č. 21/OZ/2017 zo dňa 09. 02. 201 (obecné zastupiteľstvo žiada starostku obce) 

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

Uznesenie č. 22/OZ/2017 zo dňa 09. 02. 2017   (obecné zastupiteľstvo žiada starostku obce) 

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

Uznesenie č. 23/OZ/2017 zo dňa 09. 02. 2017 (obecné zastupiteľstvo žiada starostku obce) 

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



 
 

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

Uznesenie č. 24/OZ/2017 zo dňa 09. 02. 2017 (obecné zastupiteľstvo žiada starostku obce) 

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

 písm. E bod 2 ..................(termín: v priebehu rozpočtového roka) akceptované, v plnení 

Uznesenie č. 25/OZ/2017 zo dňa 09. 02. 2017 (obecné zastupiteľstvo žiada starostku obce) 

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

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

Uznesenie č. 26/OZ/2017 zo dňa 09. 02. 2017 (obecné zastupiteľstvo žiada starostku obce) 

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

D. Žiada 

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

nehnuteľného majetku obce Bellova Ves v kontexte uznesenia obecného zastupiteľstva            

č. 25/OZ/2017 zo dňa 09.02.2017: 

1. Zabezpečiť uzatvorenie Dodatku č. 1 ku Kúpnej zmluve zo dňa 26.10.2016 

s neprítomnými účastníkmi v zmysle schváleného uznesenia. 

Z: v texte                      T: do 31.03.2017 

2. Zabezpečiť zverejnenie Dodatku č. 1 ku Kúpnej zmluve zo dňa 26.10.2016 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: ihneď po podpísaní 

 

 

Hlasovanie poslancov  

Uznesenie OZ č. 28/OZ/2017 zo dňa 02.03.2017 

prítomnosť/kvórum = 3/3  

Výsledky  hlasovania Počet hlasov Meno a priezvisko poslanca 

Za  3 Roman Husár, Ing. Juraj Ecker, Adriána Berešová           

Proti  0 - 

Zdržal sa hlasovania 0 - 

Konštatovanie výsledkov hlasovania uznesenie OZ č. 28/OZ/2017 zo dňa 02.03.2017 bolo prijaté 

 

 

 

 

 

 

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

                              starostka obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bellovaves.sk/


 
 

 

UZNESENIE č. 29/OZ/2017  

Obecného zastupiteľstva obce Bellova Ves   

 

 

 

 

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

k Správe HK č. 1/2017 o výsledkoch následnej finančnej kontroly čerpania provizórneho 

rozpočtu obce Bellova Ves za obdobie od 01.01.2016 do 04.07.2016 

 

Uznesenie č. 29/OZ/2017  zo dňa 02. 03. 2017 

Obecné zastupiteľstvo obce Bellova Ves 

A. Prerokovalo 

Správu hlavnej kontrolórky obce Bellova Ves č. 1/2017 o výsledkoch následnej finančnej 

kontroly čerpania provizórneho rozpočtu obce Bellova Ves za obdobie od 01.01.2016 do       

04.07.2016. 

B. Berie na vedomie 

1. Správu hlavnej kontrolórky obce Bellova Ves č. 1/2017 o výsledkoch následnej finančnej 

kontroly čerpania provizórneho rozpočtu obce Bellova Ves za obdobie  od 01.01.2016 do 

04.07.2016. 

2. Informáciu hlavnej kontrolórky obce Bellova Ves Ing. Márie Viestovej o dôvode 

opätovného predloženia správy vo veci a informáciu o vzniku rozdielov v čerpaní 

výdavkov počas rozpočtového provizória v období od 01.01.2016 do 04.07.2016. 

3. Diskusné príspevky prítomných poslancov obecného zastupiteľstva vo veci. 

C. Konštatuje, že 

1. Správa hlavnej kontrolórky obce Bellova Ves č. 1/2017 o výsledkoch následnej finančnej 

kontroly čerpania provizórneho rozpočtu obce Bellova Ves za obdobie od 01.01.2016 do 

04.07.2016 bola predložená obecnému zastupiteľstvu v zmysle a v súlade s §18f ods. 1 

písm. d) zákona  SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a zákona č. 357/2015 Z. z.        

o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov.  

2. Obec Bellova Ves počas provizórneho rozpočtu obce v období od 01.01.2016 do 

04.07.2016 vo výdavkovej časti rozpočtu obce neporušila zákon č. 523/2004 Z. z.                   

o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ani 

neporušila zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územne samosprávy             

a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

 

Hlasovanie poslancov  

Uznesenie OZ č. 29/OZ/2017 zo dňa 02.03.2017 

prítomnosť/kvórum = 3/3  

Výsledky  hlasovania Počet hlasov Meno a priezvisko poslanca 

Za  3 Roman Husár, Ing. Juraj Ecker, Adriána Berešová           

Proti  0 - 

Zdržal sa hlasovania 0 - 

Konštatovanie výsledkov hlasovania uznesenie OZ č. 29/OZ/2017 zo dňa 02.03.2017 bolo prijaté 

 

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

                               starostka obce 



 
 

UZNESENIE č. 30/OZ/2017  

Obecného zastupiteľstva obce Bellova Ves   

 

 

 

 

 

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

k žiadosti p. Zoltána Karáčoňa s manželkou Evou zo dňa 03. 08. 2015 

 

 

Uznesenie č. 30/OZ/2017 zo dňa 02. 03. 2017 

Obecné zastupiteľstvo obce Bellova Ves 

A. Opätovne prerokovalo 

Žiadosť p. Zoltána Karáčoňa s manželkou Evou, trvale bytom Bellova Ves č. 84 zo dňa 

03.08.2015, evidovanú  pod č. sp. 218/2015 o odkúpenie pozemku parcela č. 47, druh 

pozemku zastavaná plocha a nádvorie, ktorá je súčasťou parcely č. 286/18 o výmere 1036 m
2
 

vo vlastníctve obce Bellova Ves, k. ú. Bellova Ves.  

B. Berie na vedomie 

Informáciu starostky obce Bellova Ves Ing. Márie Jankovičovej, MBA v súvislosti so 

žiadosťou p. Karáčoňa s manželkou Evou - dňa 13.02.2017 bola do podateľne obecného úradu 

doručená žiadosť o prejednanie dedičstva. 

C. Schvaľuje 

prerušenie rokovania o žiadosti v zmysle uznesenia obecného zastupiteľstva č. 26/OZ/2017 

písm. D bod 1 zo dňa 09. 02. 2017. 

 

 

Hlasovanie poslancov  

Uznesenie OZ č. 30/OZ/2017 zo dňa 02.03.2017 

prítomnosť/kvórum = 3/3  

Výsledky  hlasovania Počet hlasov Meno a priezvisko poslanca 

Za  3 Roman Husár, Ing. Juraj Ecker, Adriána Berešová           

Proti  0 - 

Zdržal sa hlasovania 0 - 

Konštatovanie výsledkov hlasovania uznesenie OZ č. 30/OZ/2017 zo dňa 02.03.2017 bolo prijaté 

 

 

 

 

 

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

                               starostka obce 

 

 

 

 

 

 



 
 

UZNESENIE č. 31/OZ/2017  

Obecného zastupiteľstva obce Bellova Ves   

 

 

 

 

 

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

k žiadosti p. Petra Bleha zo dňa 06. 08. 2015 

 

Uznesenie č. 31/OZ/2017 zo dňa 02. 03. 2017 

Obecné zastupiteľstvo obce Bellova Ves 

A. Opätovne prerokovalo 

Žiadosť p. Petra Bleha, trvale bytom Toryská č. 17, 821 07 Bratislava o odkúpenie pozemku 

parcela č. 550/101 o výmere 2844 m
2
, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria vo 

vlastníctve obce Bellova Ves, k. ú. Bellova Ves alebo zámenu predmetného pozemku za 

pozemky uvedené v žiadosti zo dňa 06. 08. 2015, evidovaná pod č. sp. 223/2015. 

B. Berie na vedomie 

Informáciu starostky obce Bellova Ves Ing. Márie Jankovičovej, MBA v súvislosti so 

žiadosťou p. Petra Bleha – dňa 02. 03. 2017 boli do podateľne obecného úradu doručené 

dokumenty súvisiace so žiadosťou, a to: 

a) splnomocnenie zo dňa 02. 03. 2017 (č. sp. 140/2017), 

b) pracovná verzia geometrického plánu č. 35021934-65/2017 na oddelenie pozemkov parc. 

č. 166/65-69, obec Bellova Ves, k. ú. Bellova Ves, vyhotovený Ing. Ľubomírom Ráczom, 

Sándora Petofiho 4630/29, Dunajská Streda dňa 01.03.2017 a autorizačne overeným Ing. 

Vojtechom Binderom dňa 02.03.2017, 

c) pracovná verzia geometrického plánu č. 35021934-64/2017 na oddelenie pozemkov parc. 

č. 126/12-16, obec Bellova Ves, k. ú. Bellova Ves, vyhotovený Ing. Ľubomírom Ráczom, 

Sándora Petofiho 4630/29, Dunajská Streda dňa 01.03.2017 a autorizačne overeným Ing. 

Vojtechom Binderom dňa 02.03.2017. 

C. Prerušuje 

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

06. 08. 2015 (č. sp. 223/2015). Rokovanie vo veci predmetnej žiadosti bude pokračovať po 

doručení kompletnej dokumentácie v súvislosti s predmetom žiadosti. 

D. Vyjadruje súhlas 

s myšlienkou zámeny pozemkov podľa prerokovanej a predloženej žiadosti zo dňa 06.08.2015 

(č. sp. 223/2015) a následným začatím procesu zabezpečenia a prípravy potrebných 

dokumentov súvisiacich s predmetom žiadosti. 

Hlasovanie poslancov  

Uznesenie OZ č. 31/OZ/2017 zo dňa 02.03.2017 

prítomnosť/kvórum = 3/3  

Výsledky  hlasovania Počet hlasov Meno a priezvisko poslanca 

Za  3 Roman Husár, Ing. Juraj Ecker, Adriána Berešová           

Proti  0 - 

Zdržal sa hlasovania 0 - 

Konštatovanie výsledkov hlasovania uznesenie OZ č. 31/OZ/2017 zo dňa 02.03.2017 bolo prijaté 

 

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

                               starostka obce 



 
 

UZNESENIE č. 32/OZ/2017  

Obecného zastupiteľstva obce Bellova Ves   

 

 

 

 

 

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

k žiadosti p. Petra Sovu zo dňa 30. 01. 2017 (č. sp. 42/2017) 

 

Uznesenie č. 32/OZ/2017 zo dňa 02. 03. 2017 

Obecné zastupiteľstvo obce Bellova Ves 

A. Prerokovalo a berie na vedomie 

1. Žiadosť p. Petra Sovu, trvale bytom Hnilecká č. 17, Bratislava zo dňa 30.01.2017, 

evidovanú pod č. sp. 42/2017 o odkúpenie pozemku parcela č. 43 o výmere 2010 m
2
, druh 

pozemku záhrada vo vlastníctve obce Bellova Ves, k. ú. Bellova Ves, list vlastníctva  č. 94. 

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

predmetnej parcely ku dňu prerokovania žiadosti. 

3. Návrhy poslancov obecného zastupiteľstva (predložené v poradí) k žiadosti p. Petra Sovu 

zo dňa 30.01.2017, evidovanú pod č. sp. 42/2017: 

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

b) návrh p. Romana Husára – nesúhlasí s odpredajom pozemku, 

c) návrh p. Adriány Berešovej – nesúhlasí s odpredajom pozemku. 

B. Nesúhlasí 

S predajom pozemku parcela č. 43 o výmere 2010 m
2
, druh pozemku záhrada vo vlastníctve 

obce Bellova Ves, k. ú. Bellova Ves, list vlastníctva č. 94. 

C. Neschvaľuje 

Žiadosť p. Petra Sovu, trvale bytom Hnilecká č. 17, Bratislava zo dňa 30.01.2017, evidovanú 

pod č. sp. 42/2017 o odkúpenie pozemku parcela č. 43 o výmere 2010 m
2
, druh pozemku 

záhrada vo vlastníctve obce Bellova Ves, k. ú. Bellova Ves, list vlastníctva  č. 94. 

D. Žiada 

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

žiadosťou písomne informovať žiadateľa o výsledku rokovania obecného zastupiteľstva vo 

veci podanej žiadostí v kontexte tohto uznesenia. 

   Z: v texte     T: do 14 dní 

 

Hlasovanie poslancov  

Uznesenie OZ č. 32/OZ/2017 zo dňa 02.03.2017 

prítomnosť/kvórum = 3/3  

Výsledky  hlasovania Počet hlasov Meno a priezvisko poslanca 

Za  3 Roman Husár, Ing. Juraj Ecker, Adriána Berešová           

Proti  0 - 

Zdržal sa hlasovania 0 - 

Konštatovanie výsledkov hlasovania uznesenie OZ č. 32/OZ/2017 zo dňa 02.03.2017 bolo prijaté 

 

 

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

                                 starostka obce 



 
 

UZNESENIE č. 33/OZ/2017  

Obecného zastupiteľstva obce Bellova Ves   

 

 

 

 

 

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

k  žiadosti p. Petra Sovu zo dňa 30. 01. 2017 (č. sp. 41/2017) 

 

Uznesenie č. 33/OZ/2017 zo dňa 02. 03. 2017 

Obecné zastupiteľstvo obce Bellova Ves 

A. Prerokovalo a berie na vedomie 

1. Žiadosť p. Petra Sovu, trvale bytom Hnilecká č. 17, Bratislava zo dňa 30.01.2017, 

evidovanú pod č. sp. 41/2017 o nájom pozemku parcela č. 43 o výmere 2010 m
2
, druh 

pozemku záhrada vo vlastníctve obce Bellova Ves, k. ú. Bellova Ves, list vlastníctva  č. 94  

na dobu nájmu do 31.12.2017. 

2. Návrhy poslancov obecného zastupiteľstva (predložené v poradí) k žiadosti p. Petra Sovu 

zo dňa 30.01.2017, evidovanú pod č. sp. 41/2017: 

a) návrh p. Adriány Berešovej – nesúhlasí s nájmom pozemku, 

b) návrh Ing. Juraja Eckera – súhlasí s nájmom pozemku, 

c) návrh p. Romana Husára – súhlasí s nájmom pozemku. 

B. Nesúhlasí 

S nájmom pozemku parcela č. 43 o výmere 2010 m
2
, druh pozemku záhrada vo vlastníctve 

obce Bellova Ves, k. ú. Bellova Ves, list vlastníctva č. 94. 

C. Neschvaľuje 

Žiadosť p. Petra Sovu, trvale bytom Hnilecká č. 17, Bratislava zo dňa 30.01.2017, evidovanú 

pod č. sp. 41/2017 o odkúpenie pozemku parcela č. 43 o výmere 2010 m
2
, druh pozemku 

záhrada vo vlastníctve obce Bellova Ves, k. ú. Bellova Ves, list vlastníctva  č. 94. 

D. Žiada 

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

žiadosťou písomne informovať žiadateľa o výsledku rokovania obecného zastupiteľstva vo 

veci podanej žiadostí v kontexte tohto uznesenia. 

   Z: v texte     T: do 14 dní 

 

Hlasovanie poslancov  

Uznesenie OZ č. 33/OZ/2017 zo dňa 02.03.2017 

prítomnosť/kvórum = 3/3  

Výsledky  hlasovania Počet hlasov Meno a priezvisko poslanca 

Za  3 Roman Husár, Ing. Juraj Ecker, Adriána Berešová           

Proti  0 - 

Zdržal sa hlasovania 0 - 

Konštatovanie výsledkov hlasovania uznesenie OZ č. 33/OZ/2017 zo dňa 02.03.2017 bolo prijaté 

 

 

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

                               starostka obce 

 



 
 

UZNESENIE č. 34/OZ/2017  

Obecného zastupiteľstva obce Bellova Ves   

 

 

 

 

 

 

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

k informácii o čerpaní rozpočtu obce Bellova Ves za rok 2016 

 

 

Uznesenie č. 34/OZ/2017 zo dňa 02. 03. 2017 

Obecné zastupiteľstvo obce Bellova Ves 

A. Prerokovalo  

Informáciu o čerpaní rozpočtu obce Bellova Ves za rok 2016. 

B. Berie na vedomie 

Informáciu starostky obce Bellova Ves Ing. Márie Jankovičovej, MBA o plnení príjmovej 

a čerpaní výdavkovej časti rozpočtu obce Bellova Ves za rok 2016, a to: 

a) príjmy rozpočtu v celkovej výške 104 978,30 eur, 

b) výdavky rozpočtu v celkovej výške 79 262,99 eur, 

c) prebytok rozpočtu vo výške 25 715,31 eur. 

C. Konštatuje, že 

výsledok rozpočtového hospodárenia obce Bellova Ves za rok 2016 zistený podľa zákona       

č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a zmene a doplnení 

niektorých zákonov je prebytok rozpočtu vo výške 25 715,31 eur. 

 

 

Hlasovanie poslancov  

Uznesenie OZ č. 34/OZ/2017 zo dňa 02.03.2017 

prítomnosť/kvórum = 3/3  

Výsledky  hlasovania Počet hlasov Meno a priezvisko poslanca 

Za  3 Roman Husár, Ing. Juraj Ecker, Adriána Berešová           

Proti  0 - 

Zdržal sa hlasovania 0 - 

Konštatovanie výsledkov hlasovania uznesenie OZ č. 34/OZ/2017 zo dňa 02.03.2017 bolo prijaté 

 

 

 

 

 

 

 

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

                               starostka obce 

 

 



 
 

UZNESENIE č. 35/OZ/2017  

Obecného zastupiteľstva obce Bellova Ves   

 

 

 

 

 

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

k informáciám starostky obce Bellova Ves Ing. Márie Jankovičovej, MBA 

 

 

Uznesenie č. 35/OZ/2017 zo dňa 02. 03. 2017 

Obecné zastupiteľstvo obce Bellova Ves 

A. Berie na vedomie 

1. Informácie starostky obce Bellova Ves Ing. Márie Jankovičovej, MBA, a to: 

1.1 Informáciu o výmene žiaroviek na verejnom osvetlení v obci. 

1.2 Informáciu o vyprázdnení kontajnerov na zber skla a papiera. 

1.3 Informáciu o doručení Oznámenia mesta Šamorín o začatí stavebného konania 

a upustení od ústneho konania zo dňa 12.01.2017, číslo 524/2016-02/SOcÚ 

Bellova Ves, vo veci podanej žiadosti obce Bellova Ves o vydanie stavebného 

povolenia na stavbu „Zateplenie budovy OÚ Bellova Ves" na pozemku parcela 

č. 118/15, súpisné   č. 75, k. ú. Bellova Ves, obec Bellova Ves (č. sp. 27/2017 

zo dňa 20.01.2017). 

1.4 Informáciu o zverejnení (www.bellovaves.sk) Návrhu PHSR obce Bellova Ves 

na roky 2016-2020 na pripomienkovanie obyvateľom obce Bellova Ves 

v termíne do 20.03.2017 (uznesenie č. 14/OZ/2016 zo dňa 03.03.2016). 

1.5 Informáciu o písomnej a telefonickej komunikácií medzi obcou Bellova Ves 

a spoločnostiami vlastniacimi kontajnery na zber šatstva (kontajnery 

umiestnené v obci):  

a) doručenie návrhu Zmluvy o spolupráci pri zbere použitého šatstva medzi 

obcou Bellova Ves a Richardom Jankušom, Orechová č. 41, Štúrovo 

(Ecotextil), 

b) doručenie Návrhu Zmluvy o zbere a zhodnotení  odpadu medzi obcou 

Bellova Ves a spoločnosťou TextilEco a.s., Panenská č. 24, Bratislava. 

1.6 Informáciu o uložení náhradného termínu obyvateľom bytového domu Bellova 

Ves č. 76 na likvidáciu nepovolenej skládky odpadu  na pozemku parc. č. 24/3 

vo vlastníctve obce Bellova Ves, k. ú. Bellova Ves, a to do dňa 28. 02. 2017.  

1.7 Informáciu o žiadostiach obyvateliek obce o zorganizovanie karnevalu pre deti. 

1.8 Informáciu o konaní starostky obce v súvislosti s búracími prácami na bývalej 

farme pri vstupe do obce (bývalé ošipárne) v k. ú. Lehnice, ktoré boli 

realizované v dňoch 13. – 17. 02. 2017. 

1.9 Informáciu o konaní Valného zhromaždenia ZOHŽO so sídlom v Šamoríne č. 

2/2016, ktoré sa konalo dňa 16. 12. 2016 v Šamoríne. 

http://www.bellovaves.sk/


 
 

2. Diskusné príspevky prítomných poslancov obecného zastupiteľstva, hlavnej 

kontrolórky obce a obyvateľov obce Bellova Ves k podaným informáciám. 

 

 

 

Hlasovanie poslancov  

Uznesenie OZ č. 35/OZ/2017 zo dňa 02.03.2017 

prítomnosť/kvórum = 3/3  

Výsledky  hlasovania Počet hlasov Meno a priezvisko poslanca 

Za  3 Roman Husár, Ing. Juraj Ecker, Adriána Berešová           

Proti  0 - 

Zdržal sa hlasovania 0 - 

Konštatovanie výsledkov hlasovania uznesenie OZ č. 35/OZ/2017 zo dňa 02.03.2017 bolo prijaté 

 

 

 

 

 

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

                                 starostka obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

UZNESENIE č. 36/OZ/2017  

Obecného zastupiteľstva obce Bellova Ves   

 

 

 

 

 

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

k informáciám starostky obce súvisiacimi s konaním vo veci ochrany verejného záujmu 

a zamedzeniu rozporov záujmov - Rozhodnutie Obecného zastupiteľstva obce Bellova Ves          

č. 1/2016/OZ zo dňa 02. decembra 2016 

 

Uznesenie č. 36/OZ/2017 zo dňa 02. 03. 2017 

Obecné zastupiteľstvo obce Bellova Ves 

A. Prerokovalo a berie na vedomie 

Informácie starostky obce Bellova Ves Ing. Márie Jankovičovej, MBA súvisiace s konaním vo 

veci ochrany verejného záujmu a zamedzeniu rozporov záujmov - Rozhodnutie Obecného 

zastupiteľstva obce Bellova Ves č. 1/2016/OZ zo dňa 02. decembra 2016, a to: 

a) Informáciu o doručení Výzvy Ústavného súdu Slovenskej republiky (ÚS SR)  zo dňa 

07.02.2017, sp. zn. Rvp 102/2017-6 na predloženie rozhodnutia Obecného zastupiteľstva 

v Bellovej Vsi vo veci ochrany verejného záujmu a zamedzenia rozporu záujmov                    

č. 1/2016/OZ zo dňa 02. decembra 2016 (ďalej len „predmetné rozhodnutie“), ktorá bola 

adresovaná Obecnému zastupiteľstvu obce Bellova Ves a doručená do podateľne 

Obecného úradu v Bellovej Vsi dňa 14.02.2017 (č. sp. 101/2017). 

b) Informáciu a odoslaní predmetného rozhodnutia ÚS SR, a to dňa 20.02.2017, ako 

aj odoslanie ÚS SR požadovanej doručenky o doručení a prevzatí predmetného 

rozhodnutia, a to dňa 28.02.2017. 

c) Informáciu o stanovisku obce Bellova Ves zo dňa 27.02.2017 k Návrhu na preskúmanie 

predmetného rozhodnutia. 

B. Ukladá 

Komisii na ochranu verejného záujmu písomne sa vyjadriť k Návrhu na preskúmanie 

rozhodnutia Obecného zastupiteľstva v Bellovej Vsi vo veci ochrany verejného záujmu 

a zamedzenia rozporu záujmov č. 1/2016/OZ zo dňa 02. decembra 2016 a stanovisko komisie 

zaslať ÚS SR.                             Z: p. Miriam Morihlatko T: do 13.02.2017 

                   predsedníčka komisie 

 

Hlasovanie poslancov obecného zastupiteľstva 

za uznesenie OZ č. 36/OZ/2017 zo dňa 02. 03. 2017 

 prítomnosť/kvórum = 3/3 

Výsledky  hlasovania Počet hlasov Meno a priezvisko poslanca 

Za  3 Roman Husár, Ing. Juraj Ecker, Adriána Berešová 

Proti  0 - 

Zdržal sa hlasovania 0 - 

Konštatovanie výsledkov hlasovania uznesenie OZ č. 36/OZ/2017 zo dňa 02.03.2017 bolo prijaté 

 

 

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

                              starostka obce 



 
 

UZNESENIE č. 37/OZ/2017  

Obecného zastupiteľstva obce Bellova Ves   

 

 

 

 

 

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

k návrhu realizáciu podujatia pri príležitosti Medzinárodného dňa žien (MDŽ) 

 

 

 

Uznesenie č. 37/OZ/2017 zo dňa 02. 03. 2017 

Obecné zastupiteľstvo obce Bellova Ves 

A. Prerokovalo 

Návrh starostky obce Bellova Ves Ing. Márie Jankovičovej, MBA na realizáciu podujatia pri 

príležitosti Medzinárodného dňa žien (MDŽ) 

B. Schvaľuje 

1. Termín a čas konania podujatia: 08. marec 2017 v čase od 18:00 h – 20:00 h 

2. Výšku výdavkov na podujatie MDŽ v celkovej sume 300,00 eur 

C. Žiada 

Starostku obce Bellova Ves Ing. Máriu Jankovičovú, MBA zabezpečiť podujatie MDŽ           

po technicko – organizačnej stránke.  

 

 

Hlasovanie poslancov  

Uznesenie OZ č. 37/OZ/2017 zo dňa 02.03.2017 

prítomnosť/kvórum = 3/3  

Výsledky  hlasovania Počet hlasov Meno a priezvisko poslanca 

Za  3 Roman Husár, Ing. Juraj Ecker, Adriána Berešová           

Proti  0 - 

Zdržal sa hlasovania 0 - 

Konštatovanie výsledkov hlasovania uznesenie OZ č. 37/OZ/2017 zo dňa 02.03.2017 bolo prijaté 

 

 

 

 

 

 

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

                               starostka obce 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

UZNESENIE č. 38/OZ/2017  

Obecného zastupiteľstva obce Bellova Ves   

 

 

 

 

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

k návrhu na zvolanie zhromaždenia obyvateľov obce Bellova Ves 

 

Uznesenie č. 38/OZ/2017 zo dňa 02. 03. 2017 
Obecné zastupiteľstvo obce Bellova Ves 

A. Prerokovalo 

Návrh starostky obce Bellova Ves Ing. Márie Jankovičovej, MBA, a to: 

1. Návrh na zvolanie zhromaždenia obyvateľov obce Bellova Ves, ktorého témou bude zámer 

obce -  revitalizácia zelene na obecnom cintoríne a rekonštrukcia domu smútku. 

2. Návrh organizačného zabezpečenia zhromaždenia. 

B. Zvoláva 

V zmysle § 11 ods. 4 písm. f) v nadväznosti na § 11b zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov zhromaždenie obyvateľov obce Bellova Ves za 

účelom informovania verejnosti a zistenia názoru obyvateľov obce na priority budúceho 

smerovania rozvoja obce. 

C. Schvaľuje 

1. Zvolanie zhromaždenia obyvateľov obce Bellova Ves. 

2. Organizačné zabezpečenie zhromaždenia: 

a) dátum, čas a miesto konania zhromaždenia: dňa 10. 03. 2017 (piatok) o 19:00 h 

v kultúrno-spoločenskej miestnosti Obecného úradu v Bellovej Vsi, 

b) téma zhromaždenia: 

Obecný cintorín: 

Revitalizácia zelene na obecnom cintoríne a rekonštrukcia domu smútku 

c) osoba poverená moderovaním/funkcia: Ing. Mária Jankovičová, MBA, starostka obce 

Bellova Ves. 

D. Žiada 

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

zabezpečením zhromaždenia obyvateľov obce: 

a) zabezpečiť zverejnenie oznamu o zvolaní zhromaždenia na úradnej tabuli a internetovej 

adrese obce (www.bellovaves.sk),   Z: v texte T: ihneď po podpísaní uznesenia 

b) zabezpečiť informovanie obyvateľov obce o zvolaní zhromaždenia prostredníctvom 

obecného rozhlasu a letákov.         Z: v texte T: priebežne 

c) zabezpečiť zhromaždenie po technickej stránke: ozvučenie, občerstvenie a pod. 

 

Hlasovanie poslancov  

Uznesenie OZ č. 38/OZ/2017 zo dňa 02.03.2017 

prítomnosť/kvórum = 3/3  

Výsledky  hlasovania Počet hlasov Meno a priezvisko poslanca 

Za  3 Roman Husár, Ing. Juraj Ecker, Adriána Berešová           

Proti  0 - 

Zdržal sa hlasovania 0 - 

Konštatovanie výsledkov hlasovania uznesenie OZ č. 38/OZ/2017 zo dňa 02.03.2017 bolo prijaté 

 

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

                               starostka obce 

http://www.bellovaves.sk/

