
UZNESENIE č. 39/OZ/2017  

Obecného zastupiteľstva obce Bellova Ves   

 

 

 

 

 

 

konaného dňa 04. mája 2017 o 19:00 h v zasadačke Obecného úradu v Bellovej Vsi   

k návrhu programu 6. zasadnutia obecného zastupiteľstva 

 

Uznesenie č. 39/OZ/2017 zo dňa 04. 05. 2017 

Obecné zastupiteľstvo obce Bellova Ves 

A. Prerokovalo  

Návrh programu 6. zasadnutia obecného zastupiteľstva. 

B. Konštatuje, že 

návrh programu 6. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Bellova Ves konaného dňa           

04. 05. 2017  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 (www.bellovaves.sk).  

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. Návrh programu zasadnutia obecného zastupiteľstva (mat. č. 29/2017, starostka obce) 

2. Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva (mat. č. 30/2017, starostka obce) 

3. Informácia zo zasadnutia starostov (ústna informácia, p. Miriam Morihlatko) 

4. Informácia zo zasadnutia komisie na ochranu verejného záujmu (ústna informácia,                  

p. Miriam Morihlatko) 

5. Informácia o realizovaných podujatiach  organizovaných obcou Bellova Ves v  I. štvrťroku 

roka 2017 (mat. č. 31/2017, starostka obce) 

6. Návrh harmonogramu podujatí organizovaných obcou Bellova Ves na II. polrok roka 2017 

(mat. č. 32/2017, p. Adriána Berešová) 

7. Návrh Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Bellova Ves (PHSR) na roky            

2016 – 2020 (mat. č. 33/2017, starostka obce) 

8. Žiadosť Západoslovenskej distribučnej, a. s. o vydanie predbežného súhlasu na odkúpenie 

pozemku vo vlastníctve obce Bellova Ves (mat. č. 34/2017, starostka obce) 

9. Informácie poslancom 

10. Interpelácie poslancov 

11. Žiadosti občanov     12. Diskusia, rôzne   13. Záver 

Hlasovanie poslancov  

Uznesenie OZ č. 39/OZ/2017 zo dňa 04.05.2017 

prítomnosť/kvórum = 3/3  

Výsledky  hlasovania Počet hlasov Meno a priezvisko poslanca 

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

Proti  0 - 

Zdržal sa hlasovania 0 - 

Konštatovanie výsledkov hlasovania uznesenie OZ č. 39/OZ/2017 zo dňa 04.05.2017 bolo prijaté 

 

Bellova Ves 13. mája 2017                                                 Ing. Mária Jankovičová, MBA

                                 starostka obce 

http://www.bellovaves.sk/


UZNESENIE č. 40/OZ/2017  

Obecného zastupiteľstva obce Bellova Ves   

 

 

 

 

 

 

konaného dňa 04. mája 2017 o 19:00 h v zasadačke Obecného úradu v Bellovej Vsi   

ku kontrole plnenia uznesení  Obecného zastupiteľstva v Bellovej Vsi 

 

 

Uznesenie č. 40/OZ/2017 zo dňa 04. 05. 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, 09.02.2017 a 02.03.2017. 

B. Berie na vedomie 

1. Informáciu poslankyne obecného zastupiteľstva a predsedníčky komisie na 

ochranu verejného záujmu p. Miriam  Morihlatko o dôvode nesplnenia úlohy 

uloženej komisii na ochranu verejného záujmu uznesením obecného zastupiteľstva 

č. 36/OZ/2017 zo dňa 02.03.2017. 

2. Závery z vykonania kontroly plnenia uznesení obecného zastupiteľstva zo dňa 

01.12.2016, 12.01.2017, 24.01.2017, 09.02.2017 a 02.03.2017. 

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: 

                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: 

      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: 

      Uznesenie č. 24/OZ/2017 zo dňa 09.02.2017 (obecné zastupiteľstvo žiada starostku obce) 



 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, splnené 

 písm. D bod 2 ..................................................................... akceptované,  splnené 

Uznesenie č. 26/OZ/2017 zo dňa 09.02.2017 (obecné zastupiteľstvo žiada starostku obce) 

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

4. Výsledok vykonania kontroly plnenia uznesenia obecného zastupiteľstva zo dňa 

02.03.2017: 

      Uznesenie č. 28/OZ/2017 zo dňa 02.03.2017 (obecné zastupiteľstvo žiada starostku obce) 

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

 písm. D bod 2 ...................................................................... akceptované, splnené 

Uznesenie č. 32/OZ/2017 zo dňa 02.03.2017 (obecné zastupiteľstvo žiada starostku obce) 

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

Uznesenie č. 33/OZ/2017 zo dňa 02.03.2017 (obecné zastupiteľstvo žiada starostku obce) 

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

Uznesenie č. 36/OZ/2017 zo dňa 02.03.2017 (obecné zastupiteľstvo ukladá komisii na 

ochranu verejného záujmu) 

 písm. B ....................................................................... nesplnené s odôvodnením 

Uznesenie č. 37/OZ/2017 zo dňa 02.03.2017 (obecné zastupiteľstvo žiada starostku obce) 

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

Uznesenie č. 38/OZ/2017 zo dňa 02. 03. 2017 (obecné zastupiteľstvo žiada starostku obce) 

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

 

 

Hlasovanie poslancov  

Uznesenie OZ č. 40/OZ/2017 zo dňa 04.05.2017 

prítomnosť/kvórum = 3/3  

Výsledky  hlasovania Počet hlasov Meno a priezvisko poslanca 

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

Proti  0 - 

Zdržal sa hlasovania 0 - 

Konštatovanie výsledkov hlasovania uznesenie OZ č. 40/OZ/2017 zo dňa 04.05.2017 bolo prijaté 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bellova Ves 13. mája 2017                                           Ing. Mária Jankovičová, MBA

                            starostka obce 

 

 

 



UZNESENIE č. 41/OZ/2017  

Obecného zastupiteľstva obce Bellova Ves   

 

 

 

 

 

 

konaného dňa 04. mája 2017 o 19:00 h v zasadačke Obecného úradu v Bellovej Vsi   

k informácií zo zasadnutia starostov - žiadosť spoločnosti Rescue – BH, s.r.o.,  

Dunajská 43/A, 931 01 Šamorín zo dňa 03.05.2017 (č.sp. 225/2017) o poskytnutí finančného 

príspevku na prevádzku LSPP v Šamoríne 

 

 

Uznesenie č. 41/OZ/2017 zo dňa 04. 05. 2017  

Obecné zastupiteľstvo obce Bellova Ves  

A. Prerokovalo a berie na vedomie 

1. Ústnu informáciu poslankyne obecného zastupiteľstva p. Miriam Morihlatko 

z pracovného stretnutia primátora mesta Šamorín a starostov obcí spádovej oblasti  mesta 

Šamorín vo veci zabezpečenia prevádzkovania Lekárskej služby prvej pomoci 

v Šamoríne (LSPP), resp. jej spolufinancovania, za účelom zabezpečenia tejto služby pre 

obyvateľov mesta Šamorín, ako aj pre obyvateľov okolitých obcí. 

2. Zápisnicu z pracovného stretnutia primátora mesta Šamorín a starostov obcí spádovej 

oblasti mesta Šamorín a ďalších členských obcí ZOHŽO zo dňa 27.04.2017. 

3. Písomnú prezentáciu prevádzkovateľa Lekárskej služby prvej pomoci v Šamoríne, 

zastúpenú p. Branislavom  Hrčkom. 

4. Žiadosť spoločnosti Rescue – BH, s.r.o., Dunajská 43/A, 931 01 Šamorín zo dňa 

03.05.2017 (č.sp. 225/2017) o poskytnutie finančného príspevku na prevádzku LSPP 

v Šamoríne v sume 1 euro/rok na obyvateľa obce (navrhovaná suma). 

5. Informáciu poslankyne obecného zastupiteľstva p. Miriam Morihlatko o tom, že výška 

finančného príspevku môže byť (podľa komunikácie s uvedenou spoločnosťou) ešte 

nižšia, ako pôvodne navrhovaná suma 1 euro. 

6. Informácie starostky obce Ing. Márie Jankovičovej, MBA: 

a) obec nemá prijaté VZN obce o poskytovaní dotácie z rozpočtu obce, čo je 

podmienkou pre poskytnutie dotácie, resp. poskytnutie finančných prostriedkov 

z rozpočtu obce fyzickej osobe alebo právnickej osobe, 

b) ku dňu podania žiadosti spoločnosti prevádzkujúcej LSPP v Šamoríne, obec nemá 

schválený rozpočet obce na rok 2017, t. j. hospodári v rozpočtovom provizóriu, 

a preto obec nemôže poskytovať dotácie, resp. poskytovanie dotácie je obmedzené. 

7. Upozornenie hlavnej kontrolórky obce Ing. Márie Viestovej o tom, že obec nemôže 

poskytovať dotácie z rozpočtu obce v čase hospodárenia obce v rozpočtovom provizóriu. 

B. Vyjadruje súhlas 

so spoluprácou obce Bellova Ves a spoločnosťou Rescue – BH, s.r.o., Dunajská 43/A, 931 01 

Šamorín pri zabezpečovaní prevádzkovania Lekárskej služby prvej pomoci v Šamoríne.  

C. Schvaľuje  

výšku fin. príspevku, a to v sume max.1euro/obyvateľ/rok, ktorý bude poskytnutý až po určení 

presnej výšky sumy na obyvateľa za rok zo strany spoločnosti/žiadateľa. 

 

 



D. Konštatuje, že 

finančný príspevok (dotácia) spoločnosti Rescue – BH, s.r.o., Dunajská 43/A, 931 01 Šamorín 

za účelom zabezpečenia prevádzkovania LSPP v Šamoríne môže byť poskytnutý po schválení 

rozpočtu obce na rok 2017. 

E. Žiada 

Starostku obce Bellova Ves Ing. Máriu Jankovičovú, MBA v súvislosti so žiadosťou 

spoločnosti Rescue – BH, s.r.o., Dunajská 43/A, 931 01 Šamorín zo dňa 03.05.2017: 

1. písomne informovať uvedenú spoločnosť o záveroch rokovania obecného zastupiteľstva 

vo veci v zmysle prijatého uznesenia obecného zastupiteľstva. 

2. zapracovať sumu 300,00 eur do návrhu rozpočtu obce na rok 2017. 

  

Hlasovanie poslancov  

Uznesenie OZ č. 41/OZ/2017 zo dňa 04.05.2017 

prítomnosť/kvórum = 3/3  

Výsledky  hlasovania Počet hlasov Meno a priezvisko poslanca 

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

Proti  0 - 

Zdržal sa hlasovania 0 - 

Konštatovanie výsledkov hlasovania uznesenie OZ č. 41/OZ/2017 zo dňa 04.05.2017 bolo prijaté 

 

 

 

Pozastavenie výkonu uznesenia č. 41/OZ/2017 zo dňa 04.05.2017  

v časti C. Schvaľuje  

 

V súlade s § 13 ods. 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

pozastavujem výkon uznesenia Obecného zastupiteľstva obce Bellova Ves č. 41/OZ/2017 zo dňa 

04. 05. 2017, a to v časti C. Schvaľuje v plnom rozsahu, nakoľko sa domnievam, že prijaté 

uznesenie obecného zastupiteľstva v uvedenej časti nie je v súlade so zákonom č. 583/2004 Z. z. 

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov. 

Odôvodnenie: 

Ku dňu prijatia uznesenia obecného zastupiteľstva  č. 41/OZ/2017 zo dňa 04. 05. 2017  

obec Bellova Ves nemá prijaté Všeobecné záväzné nariadenie obce o poskytovaní dotácie z rozpočtu 

obce a rovnako obec nemá schválený rozpočet obce na rok 2017, t. j. hospodári v rozpočtovom 

provizóriu. Podľa ust. § 11 ods. 1 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy“), počas rozpočtového provizória obec nemôže poskytovať dotácie podľa § 7 ods. ods. 4 

zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, resp. poskytovanie dotácií je obmedzené. 

V zmysle zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, podmienkou pre 

poskytnutie dotácie z rozpočtu obce fyzickej osobe alebo právnickej osobe je schválený rozpočet obce 

(na rozpočtový rok, v ktorom obecné zastupiteľstvo rozhoduje o poskytnutí dotácie) a prijaté 

Všeobecné záväzné nariadenie obce o poskytovaní dotácie z rozpočtu obce. 

  

 

 

Bellova Ves 13. mája 2017                                           Ing. Mária Jankovičová, MBA

                            starostka obce 

 

 

 



UZNESENIE č. 42/OZ/2017  

Obecného zastupiteľstva obce Bellova Ves   

 

 

 

 

 

 

konaného dňa 04. mája 2017 o 19:00 h v zasadačke Obecného úradu v Bellovej Vsi   

k informácií zo zasadnutia Komisie na ochranu verejného záujmu 

   

                   

Uznesenie č. 42/OZ/2017 zo dňa 04. 05. 2017  

Obecné zastupiteľstvo obce Bellova Ves  

A. Berie na vedomie 

Informácie predsedníčky Komisie na ochranu verejného záujmu p. Miriam 

Morihlatko, a to: 

1. Zasadnutie Komisie na ochranu verejného záujmu sa konalo dňa 03.05.2017            

o 18:00 h za účelom kontroly plnenia povinností verejných funkcionárov 

vyplývajúcich z ústavného zákona  NR SR  č. 357/2004 Z. z. o ochrane  verejného  

záujmu   pri výkone funkcií verejných funkcionárov v  znení ústavného zákona č. 

545/2005 Z. z. (ďalej len „ústavný zákon o ochrane verejného záujmu“), a to  

súčasnej starostky obce Bellova Ves Ing. Márie Jankovičovej, MBA a bývalého 

starostu obce Bellova Ves p. Jozefa Fischera. 

2. Komisia na ochranu verejného záujmu po preskúmaní obsahu podaných 

písomných oznámení a termínov ich doručenia skonštatovala, že:  

a) Verejný funkcionár, starostka obce Bellova Ves Ing. Mária  Jankovičová,  

MBA  podala komisii na ochranu verejného záujmu dňa 20.12.2016  (č. sp. 

627/2016) podľa čl. 7 ods. 1 ústavného zákona o ochrane verejného záujmu 

písomné Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových  pomerov za  

kalendárny rok 2015    (ďalej len „oznámenie“), čím splnila povinnosť 

vyplývajúcu z čl. 7 ods. 1 ústavného zákona  o ochrane verejného záujmu 

spočívajúcu v povinnosti podať písomné oznámenie do 30 dní odo dňa ujatia 

sa výkonu verejnej funkcie, a to v stanovenej lehote a oprávnenému orgánu (čl. 

7 ods. 5 písm. a).  

b) Verejný funkcionár, bývalý starosta obce Bellova Ves pán Jozef  Fischer, 

podal komisii na ochranu verejného záujmu dňa 08.02.2017 (č. sp. 91/2017) 

podľa  čl. 8 ods. 5 ústavného zákona o ochrane verejného záujmu písomné 

Oznámenie verejného funkcionára po skončení výkonu verejnej funkcie za 

kalendárny rok 2016 (ďalej len „oznámenie“), čím splnil povinnosť 

vyplývajúcu z čl. 8 ods. 5 ústavného zákona o ochrane verejného záujmu 

spočívajúcu v povinnosti podať písomné oznámenie do 30 dní po uplynutí 

jedného roka odo dňa ukončenia výkonu verejnej funkcie, a to v stanovenej 

lehote a oprávnenému orgánu (čl. 7 ods. 5 písm. a). 



c) Verejný funkcionár, starostka obce Bellova Ves Ing. Mária Jankovičová, MBA 

podala  komisii na ochranu verejného záujmu dňa 03.03.2017 (č. sp. 145/2017) 

podľa čl. 7 ods. 1 ústavného zákona o ochrane  verejného  záujmu písomné 

Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových   pomerov  za 

kalendárny  rok 2016 (ďalej len „oznámenie“), čím splnila povinnosť 

vyplývajúcu z čl. 7 ods. 1 ústavného zákona  o ochrane verejného záujmu 

spočívajúcu v povinnosti podať písomné oznámenie počas výkonu verejnej 

funkcie vždy do 31.marca, a to v stanovenej lehote a oprávnenému orgánu (čl. 

7 ods. 5 písm. a). 

d) Vo všetkých troch kontrolovaných písomných oznámeniach verejných 

funkcionárov sú uvedené všetky náležitosti, ktoré vyžaduje ústavný zákon 

o ochrane verejného záujmu. 

 

 

Hlasovanie poslancov  

Uznesenie OZ č. 42/OZ/2017 zo dňa 04.05.2017 

prítomnosť/kvórum = 3/3  

Výsledky  hlasovania Počet hlasov Meno a priezvisko poslanca 

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

Proti  0 - 

Zdržal sa hlasovania 0 - 

Konštatovanie výsledkov hlasovania uznesenie OZ č. 42/OZ/2017 zo dňa 04.05.2017 bolo prijaté 

 

 

 

 

 

 

 

Bellova Ves 13. mája 2017                                           Ing. Mária Jankovičová, MBA

                            starostka obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UZNESENIE č. 43/OZ/2017 

Obecného zastupiteľstva obce Bellova Ves   

 

 

 

 

 

 

konaného dňa 04. mája 2017 o 19:00 h v zasadačke Obecného úradu v Bellovej Vsi   

k informácii o realizovaných podujatiach organizovaných obcou Bellova Ves  

v I. štvrťroku roka 2017 

 

 

Uznesenie č. 43/OZ/2017 zo dňa 04. 05. 2017 

Obecné zastupiteľstvo obce Bellova Ves 

A. Prerokovalo 

Informáciu o realizovaných podujatiach organizovaných obcou Bellova Ves               

v I. štvrťroku roka 2017. 

B. Berie na vedomie 

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

1. Informáciu o realizovanom podujatí v I. štvrťroku roka 2017, a to Medzinárodný 

deň žien – dňa 08.03.2017, 

2. Informáciu o vynaložených finančných prostriedkoch na uvedené podujatie            

z rozpočtu obce Bellova Ves, a to v celkovej výške 152,62 eur. 

C. Konštatuje, že 

realizáciou podujatia Medzinárodný deň žien v súvislosti s celkovými výdavkami na 

túto akciu, a to vo výške 152,62 eur z rozpočtu obce, nebola prekročená 1/12 

výdavkov obce počas hospodárenia v rozpočtovom provizóriu. 

 

 

  

Hlasovanie poslancov  

Uznesenie OZ č. 43/OZ/2017 zo dňa 04.05.2017 

prítomnosť/kvórum = 3/3  

Výsledky  hlasovania Počet hlasov Meno a priezvisko poslanca 

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

Proti  0 - 

Zdržal sa hlasovania 0 - 

Konštatovanie výsledkov hlasovania uznesenie OZ č. 43/OZ/2017 zo dňa 04.05.2017 bolo prijaté 

 

 

 

 

Bellova Ves 13. mája 2017                                           Ing. Mária Jankovičová, MBA

                            starostka obce 

 

 



UZNESENIE č. 44/OZ/2017  

Obecného zastupiteľstva obce Bellova Ves   

 

 

 

 

 

 

 

 

konaného dňa 04. mája 2017 o 19:00 h v zasadačke Obecného úradu v Bellovej Vsi   

k návrh harmonogramu podujatí organizovaných obcou Bellova Ves na II. polrok roka 

2017 vrátane mesiaca jún 

 

 

Uznesenie č. 44/OZ/2017 zo dňa 04. 05. 2017 

Obecné zastupiteľstvo obce Bellova Ves 

A. Prerokovalo  

1. Návrh harmonogramu podujatí organizovaných obcou Bellova Ves na II. polrok 

roka 2017 vrátane mesiaca jún. 

2. Návrh poslankyne Obecného zastupiteľstva obce Bellova Ves p. Adriány 

Berešovej na výšku finančných prostriedkov z rozpočtu obce na jednotlivé 

podujatia (písomný návrh). 

3. Návrh poslancov Obecného zastupiteľstva obce Bellova Ves p. Miriam 

Morihlatko, Ing. Juraja Eckera a p. Romana Husára na vypustenie navrhovaného 

podujatia - Uvítanie Nového roka z predloženého návrhu harmonogramu podujatí.  

B. Berie na vedomie 

Diskusné príspevky starostky obce, poslancov obecného zastupiteľstva a prítomných 

obyvateľov obce.  

C. Schvaľuje 

1. Vypustenie podujatia - Uvítanie Nového roka, z návrhu harmonogramu podujatí 

v zmysle návrhu poslancov. 

2. Harmonogram podujatí organizovaných obcou Bellova Ves na II. polrok roka 

2017 vrátane mesiaca jún 2017. 

D. Neschvaľuje 

Návrh výšky finančných prostriedkov z rozpočtu obce na jednotlivé podujatia podľa 

predloženého návrhu. 

 

E. Žiada  

Starostku obce Bellova Ves Ing. Máriu Jankovičovú, MBA v súvislosti so schváleným 

Harmonogramom podujatí organizovaných obcou Bellova Ves na II. polrok                    

roka 2017: 

a) zabezpečiť zverejnenie harmonogramu podujatí na úradnej tabuli a internetovej 

adrese obce (www.bellovaves.sk)  

b) pri tvorbe návrhu rozpočtu obce na rok 2017 zohľadniť celkovú sumu finančných 

http://www.bellovaves.sk/


prostriedkov na podujatia v zmysle záverov z diskusie poslancov obecného 

zastupiteľstva vo veci.     

Z: v texte       T: pri tvorbe návrhu rozpočtu 

 

 

Hlasovanie poslancov  

Uznesenie OZ č. 43/OZ/2017 zo dňa 04.05.2017 

prítomnosť/kvórum = 3/3  

Výsledky  hlasovania Počet hlasov Meno a priezvisko poslanca 

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

Proti  0 - 

Zdržal sa hlasovania 0 - 

Konštatovanie výsledkov hlasovania uznesenie OZ č. 43/OZ/2017 zo dňa 04.05.2017 bolo prijaté 

 

 

 

 

 

Bellova Ves 13. mája 2017                                           Ing. Mária Jankovičová, MBA

                            starostka obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UZNESENIE č. 45/OZ/2017  

Obecného zastupiteľstva obce Bellova Ves   

 

 

 

 

 

 

konaného dňa 04. mája 2017 o 19:00 h v zasadačke Obecného úradu v Bellovej Vsi   

k návrh Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Bellova Ves  

na roky 2016-2020 

 

Uznesenie č. 45/OZ/2017 zo dňa 04. 05. 2017 

Obecné zastupiteľstvo obce Bellova Ves 

A. Prerokovalo 

Návrh Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Bellova Ves na roky 2016-2020 

(ďalej len „návrh PHSR“) 

B. Konštatuje, že  

návrh PHSR bol zverejnený na pripomienkovanie verejnosti na internetovej adrese obce 

(www.obecbellovaves.sk) od 27.02.2017 do 20.03.2017. 

C. Berie na vedomie 

Informáciu starostky obce Bellova Ves Ing. Márie Jankovičovej, MBA o tom, že v rámci 

stanovej lehoty na zaslanie pripomienok k návrhu PHSR, t. j. od 27.02.-20.03.2017, neboli do 

podateľne Obecného úradu v Bellovej Vsi doručené žiadne pripomienky. 

D. Schvaľuje 

V súlade s § 8 ods. 5 zákona č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja v znení 

neskorších predpisov  schvaľuje Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Bellova 

Ves na roky 2016-2020. 

E. Žiada 

Starostku obce Bellova Ves Ing. Máriu Jankovičovú, MBA zabezpečiť zverejnenie 

schváleného PHSR obce na roky 2016-2020 na internetovej adrese obce 

(www.obecbellovaves.sk). 

   Z: v texte    T: do 14 dní 

 

 

Hlasovanie poslancov  

Uznesenie OZ č. 44/OZ/2017 zo dňa 04.05.2017 

prítomnosť/kvórum = 3/3  

Výsledky  hlasovania Počet hlasov Meno a priezvisko poslanca 

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

Proti  0 - 

Zdržal sa hlasovania 0 - 

Konštatovanie výsledkov hlasovania uznesenie OZ č. 44/OZ/2017 zo dňa 04.05.2017 bolo prijaté 

 

 

 

Bellova Ves 13. mája 2017                                           Ing. Mária Jankovičová, MBA

                            starostka obce 

 

http://www.obecbellovaves.sk/
http://www.obecbellovaves.sk/


UZNESENIE č. 46/OZ/2017  

Obecného zastupiteľstva obce Bellova Ves   

 

 

 

 

 

 

 

 

konaného dňa 04. mája 2017 o 19:00 h v zasadačke Obecného úradu v Bellovej Vsi  

k žiadosti Západoslovenskej distribučnej, a. s. Čulenová č. 6, 816 47 Bratislava, 

o vydanie predbežného súhlasu na odkúpenie pozemku vo vlastníctve obce Bellova Ves 

o výmere cca 25 m
2
 z dôvodu vybudovania distribučnej transformačnej stanice 

 

 

Uznesenie č. 46/OZ/2017 zo dňa 04. 05. 2017 

Obecné zastupiteľstvo obce Bellova Ves 

A. Prerokovalo  

Žiadosť Západoslovenskej distribučnej, a. s. Čulenová č. 6, 816 47 Bratislava,              

IČO: 36361518 zo dňa 03.05.2017 (č.sp. 226/2017) o vydanie predbežného súhlasu na 

odkúpenie pozemku vo vlastníctve obce Bellova Ves o výmere cca 25 m
2
 z dôvodu 

vybudovania distribučnej transformačnej stanice. 

B. Berie na vedomie 

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

1. Informáciu o pracovnom stretnutí starostky obce a zástupkyni starostky obce 

so zástupcom Západoslovenskej distribučnej, a.s. za účelom potreby vybudovania 

novej (ďalšej) distribučnej transformačnej stanice v obci. 

2. Informáciu o počte vybudovaných distribučných transformačných staníc v obci 

a potrebe vybudovania novej distribučnej transformačnej stanice z dôvodu 

nedostatočnej kapacity stávajúcich transformačných staníc, čo zapríčiňuje 

nestabilitu napätia elektrického prúdu v sieti. 

3. Informáciu o komunikácií obce so Západoslovenskou distribučnou, a.s. vo veci 

podanej žiadosti. 

4. Informáciu o tom, že presné umiestnenie trafostanice, ako aj presná výmera 

žiadaného pozemku bude určená na základe geometrického zamerania 

a zapracovaná do kúpno – predajnej zmluvy. 

C. Vydáva 

Západoslovenskej distribučnej, a. s., Čulenová č. 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36361518 

predbežný súhlas na odkúpenie pozemku vo vlastníctve obce Bellova Ves, a to časť 

parcely registra „C“, číslo parcely 2/1, o výmere cca 25 m
2
,  druh pozemku záhrada, 

zapísaná v katastri nehnuteľností na Okresnom úrade, katastrálnom odbore, Dunajská 

Streda, k. ú. Bellova Ves, obec Bellova Ves, okres Dunajská Streda na liste vlastníctva 

č. 94 za účelom vybudovania distribučnej transformačnej stanice. 

 



D. Žiada 

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

Západoslovenskú distribučnú, a.s. o záveroch rokovania obecného zastupiteľstva vo 

veci žiadosti v zmysle tohto uznesenia. 

 

 

Hlasovanie poslancov  

Uznesenie OZ č. 46/OZ/2017 zo dňa 04.05.2017 

prítomnosť/kvórum = 3/3  

Výsledky  hlasovania Počet hlasov Meno a priezvisko poslanca 

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

Proti  0 - 

Zdržal sa hlasovania 0 - 

Konštatovanie výsledkov hlasovania uznesenie OZ č. 46/OZ/2017 zo dňa 04.05.2017 bolo prijaté 

 

 

 

 

 

 

 

Bellova Ves 13. mája 2017                                           Ing. Mária Jankovičová, MBA                           

                                                                                                    starostka obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UZNESENIE č. 47/OZ/2017  

Obecného zastupiteľstva obce Bellova Ves   

 

 

 

 

 

 

 

konaného dňa 04. mája 2017 o 19:00 h v zasadačke Obecného úradu v Bellovej Vsi   

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

 

 

Uznesenie č. 47/OZ/2017 zo dňa 04. 05. 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 doručení Rozhodnutia Okresného úradu Dunajská Streda, 

katastrálny odbor zo dňa 10.04.2017 o povolení vkladu vlastníckeho práva do 

katastra nehnuteľností k nehnuteľnostiam v k. ú. Bellova Ves, LV č. 94, 

pozemky registra „C“, parcelné číslo 57/1, parcelné číslo 57/32 a parcelné číslo 

57/33, druh pozemkov orná pôda, podľa geometrického plánu č. 100/2015 

v prospech osôb uvedených v rozhodnutí na základe kúpnej zmluvy 

uzatvorenej medzi účastníkmi, a to obcou Bellova Ves ako predávajúcim 

a účastníkmi ako kupujúcimi; (č. vkladu V 7817/2016, č.sp. 211/2017 zo dňa 

20.04.2017). 

1.2 Informáciu o vydaní Sadzobníka správnych poplatkov vyberaných obcou 

Bellova Ves podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch 

s účinnosťou od 01.02.2017 (zverejnený na internetovej adrese obce 

www.bellovaves.sk). 

1.3 Informáciu o zriadení oficiálnej stránky obce (názov: Obec Bellova Ves) 

a profilu obce (názov: Bellova Ves) na sociálnej sieti Facebook. 

1.4 Informáciu o pracovnom stretnutí starostky obce s riaditeľom OR PZ DS               

JUDr. Petrom Bothom za účelom riešenia bezpečnostnej situácie v obci 

(prevencia, doprava -  ťažkých mechanizmov cez obec, kriminalita). 

1.5 Informáciu o konaní brigády na obecnom cintoríne. 

1.6 Informáciu o umiestnení dvoch veľkoobjemových kontajnerov na zber odpadu      

(19.4.- 30.04.2017). 

1.7 Informáciu o zámere starostky zabezpečiť nové sedenie (lavičky a stoly) na 

detskom a futbalovom ihrisku (lavičky) v obci, ako aj obnoviť terajšie lavičky.  

1.8 Informáciu o štyroch zapožičaných lampách s LED diodovými žiarovkami, 

ktoré sú umiestnené na stĺpoch verejného osvetlenia oproti obecnému úradu 

(zapožičané lampy na skúšku a na ukážku svietivosti).  

 

http://www.bellovaves.sk/


2. Diskusné príspevky prítomných poslancov obecného zastupiteľstva a obyvateľov 

obce Bellova Ves k podaným informáciám. 

 

 

Hlasovanie poslancov  

Uznesenie OZ č. 47/OZ/2017 zo dňa 04.05.2017 

prítomnosť/kvórum = 3/3  

Výsledky  hlasovania Počet hlasov Meno a priezvisko poslanca 

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

Proti  0 - 

Zdržal sa hlasovania 0 - 

Konštatovanie výsledkov hlasovania uznesenie OZ č. 47/OZ/2017 zo dňa 04.05.2017 bolo prijaté 

 

 

 

 

 

 

 

Bellova Ves 13. mája 2017                                           Ing. Mária Jankovičová, MBA

                            starostka obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UZNESENIE č. 48/OZ/2017  

Obecného zastupiteľstva obce Bellova Ves   

 

 

 

 

 

 

konaného dňa 04. mája 2017 o 19:00 h v zasadačke Obecného úradu v Bellovej Vsi   

k žiadosti p. Michaely Zirigovej zo dňa 22. 07. 2016 

 

 

Uznesenie č. 48/OZ/2017 zo dňa 04. 05. 2017 

Obecné zastupiteľstvo obce Bellova Ves 

A. Prerokovalo 

1. Žiadosť p. Michaely Zirigovej, trvale bytom Bellova Ves č. 91 zo dňa 22.07.2016 

(č.sp. 327/2016) o vysporiadanie nájomných vzťahov k pozemku vo vlastníctve 

obce – prechod cez pozemok parcela registra „C“, parcela č. 165/1, druh pozemku 

zastavané plochy a nádvoria, obec Bellova Ves, k. ú. Bellova Ves, ktorej je 

väčšinovým vlastníkom (11/12). 

2. Návrh poslankyne Obecného zastupiteľstva obce Bellova Ves p. Miriam Morihlatko 

v súvislosti so žiadosťou p. Michaely Zirigovej – Návrh na odkúpenie 1/12 parcely 

č. 165/1, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, k. ú. Bellova Ves, obec 

Bellova Ves, alebo zriadenie odplatného vecného bremena, ktoré bude spočívať 

v práve prechodu, prejazdu, peši a akýmkoľvek dopravným prostriedkom. 

B. Berie na vedomie 

1. Odôvodnenie žiadosti: p. Michaela Zirigová si neželá prechod cez pozemok parcela 

registra „C“, parcela č. 165/1, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, obec 

Bellova Ves, k. ú. Bellova Ves, ktorej je väčšinovým vlastníkom (11/12),  na 

pozemok parcela registra „C“, parcela č. 141/1, druh pozemku záhrady, obec 

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

2. Informácie starostky obce Bellova Ves Ing. Márie Jankovičovej, MBA: 

- predmetný pozemok vo vlastníctve obce je v zmluvnom vzťahu – Nájomná 

zmluva zo dňa 29.12.2011 uzatvorená na dobu neurčitú, 

- komunikácia s Advokátskou kanceláriou Mgr. Marcel Biznár v súvislosti so 

žiadosťou p. Michaely Zirigovej -  zaslanie právnych stanovísk, 

- komunikácia s Advokátskou kanceláriou JUDr. Peter Múčka (prevzatie 

právneho zastupovania) v súvislosti so žiadosťou p. Michaely Zirigovej. 

3. Predložené dokumenty:  

- Žiadosť p. Michaely Zirigovej zo dňa 22.07.2016 (č.sp. 327/2016), 

- List vlastníctva č. 515 (vyhotovený dňa 21.7.2016), 

- Vyjadrenie obce Bellova Ves zo dňa 03.03.2017 k žiadosti p. Michaely 

Zirigovej zo dňa 21.07.2016 (č.sp. 144/2017), doručenka o prevzatí 

(08.03.2017), 

- Vyjadrenie Advokátskej kancelárie JUDr. Petra Múčku zo dňa 17.03.2017 



k listu zo dňa 03.03.2017 (č.sp. 172/2017 zo dňa 22.03.2017), 

- Plnomocenstvo zo dňa 16.03.2017, v ktorom p. Michaela Zirigová 

splnomocnila JUDr. Petra Múčku, advokáta, so sídlom Hlboká cesta 1719/4, 

931 01 Šamorín k právnemu zastupovaniu v právnej veci usporiadania 

vlastníckeho práva k pozemkom, resp. zriadenia vecného bremena, parcela č. 

165/1 a parc. č. 141/1, k.ú. Bellova Ves. 

- Oznámenie obce o konaní zasadnutia obecného zastupiteľstva  zo dňa 

25.04.2017 (č.sp. 221/2017) 

- Stanoviská Advokátskej kancelárie Mgr. Marcela Biznára vo veci zo dňa 

03.03.2017 a 04.05.2017. 

4. Návrh p. Michaely Zirigovej vo veci uvedený vo vyjadrení zo dňa 17.03.2017. 

C. Schvaľuje 

Návrh poslankyne Obecného zastupiteľstva obce Bellova Ves p. Miriam Morihlatko 

v súvislosti so žiadosťou p. Michaely Zirigovej – Návrh na odkúpenie 1/12 parcely     

č. 165/1, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, k. ú. Bellova Ves, obec Bellova 

Ves, alebo zriadenie odplatného vecného bremena, ktoré bude spočívať v práve 

prechodu, prejazdu, peši a akýmkoľvek dopravným prostriedkom. 

D. Neschvaľuje/nesúhlasí 

1. s návrhom p. Michaely Zirigovej zo dňa 17.03.2017 – návrh na predaj 

spoluvlastníckeho podielu na prístupovej ceste, t. j. v podiele 11/12 – in za celkovú 

kúpnu cenu 17 600,00 eur. 

2. s návrhom p. Michaely Zirigovej zo dňa 17.03.2017 – návrh na odkúpenie  

pozemku parcely registra „C“, pozemok parcela č. 141/1, o výmere 2666m
2
, druh 

pozemku záhrady, k. ú. Bellova Ves, obec Bellova Ves, zapísaný na Okresnom 

úrade, katastrálny odbor, Dunajská Streda, k. ú. Bellova Ves, obec Bellova Ves, 

okres Dunajská Streda na liste vlastníctva č. 94 vo výlučnom vlastníctve obce 

Bellova Ves za kúpnu cenu určenú obcou. 

E. Potvrdzuje 

Uznesenie Obecného zastupiteľstva obce Bellova Ves č. 26/OZ/2017 zo dňa 

09.02.2017 písm. E bod č. 2. 

F. Žiada 

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

Advokátsku kanceláriu JUDr. Petra Múčku o záveroch rokovania obecného 

zastupiteľstva vo veci žiadosti v zmysle tohto uznesenia. 

  

Hlasovanie poslancov  

Uznesenie OZ č. 48/OZ/2017 zo dňa 04.05.2017 

prítomnosť/kvórum = 3/3  

Výsledky  hlasovania Počet hlasov Meno a priezvisko poslanca 

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

Proti  0 - 

Zdržal sa hlasovania 0 - 

Konštatovanie výsledkov hlasovania uznesenie OZ č. 48/OZ/2017 zo dňa 04.05.2017 bolo prijaté 

 

 

Bellova Ves 13. mája 2017                                           Ing. Mária Jankovičová, MBA

                            starostka obce 



 

UZNESENIE č. 49/OZ/2017  

Obecného zastupiteľstva obce Bellova Ves   

 

 

 

 

 

 

konaného dňa 04. mája 2017 o 19:00 h v zasadačke Obecného úradu v Bellovej Vsi   

k žiadosti p. Marcela Krajčoviča zo dňa 13. 03. 2017 

 

Uznesenie č. 49/OZ/2017 zo dňa 04. 05. 2017 

Obecné zastupiteľstvo obce Bellova Ves 

A. Prerokovalo 

1. Žiadosť p. Marcela Krajčoviča, prechodne bytom Bellova Ves č. 117, trvale bytom 

Vlčie Hrdlo č. 29, Bratislava zo dňa 13.03.2017 (č.sp. 161/2017) o odkúpenie 

pozemku parcela registra „C“, novovytvorená parcela č. 171/4  o výmere 217 m
2
, 

druh pozemku ostatné plochy za účelom vybudovania garážového prístrešku, 

prípadne garáže. 

2. Návrhy poslanca Obecného zastupiteľstva obce Bellova Ves p. Romana Husára 

v súvislosti so žiadosťou p. Marcela Krajčoviča zo dňa 13.03.2017, a to: 

a) návrh na prerušenie rokovania o predmetnej žiadosti z dôvodu potreby vykonania 

miestneho šetrenia poslancov obecného zastupiteľstva v súvislosti so žiadosťou, 

b) návrh na termín vykonanie miestneho šetrenia poslancov obecného zastupiteľstva 

vo veci žiadosti, a to dňa 06.05.2017 o 10:00 h.  

B. Berie na vedomie 

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

žiadosťou p. Marcela Krajčoviča: 

- Geometrickým plánom č. 101/2015 na oddelenie pozemku parcela č. 171/4 

vyhotoveným a autorizačne overeným Ing. Jurajom Vargom, Sása č. 708, 930 

37 Lehnice dňa 04.01.2016, ktorý úradne overila Ing. Denisa Pastírová  dňa 

13.01.2016 pod č. 11/2016 vznikol pozemok parcela registra „C“, 

novovytvorená parcela č. 171/4  o výmere 217 m
2
, druh pozemku ostatné 

plochy (ďalej len „parcela č. 171/4“) 

C. Schvaľuje 

1. Vykonanie miestneho šetrenia poslancov obecného zastupiteľstva vo veci žiadosti              

p. Marcela Krajčoviča zo dňa 13.03.2017 o odkúpenie parcely č. 171/4  vo 

výlučnom vlastníctve obce Bellova Ves. 

2. Termín konania miestneho šetrenia poslancov obecného zastupiteľstva 

k predmetnej žiadosti, a to dňa 06.05.2017 (sobota) o 10:00 h.  

D. Prerušuje 

Rokovanie o žiadosti p. Marcela Krajčoviča, prechodne bytom Bellova Ves č. 117, 

trvale bytom Vlčie Hrdlo č. 29, Bratislava zo dňa 13.03.2017 (č.sp. 161/2017) 

z dôvodu potreby vykonania miestneho šetrenia poslancov obecného zastupiteľstva vo 



veci. Rokovanie vo veci predmetnej žiadosti bude pokračovať na najbližšom 

nasledujúcom plánovanom zasadnutí obecného zastupiteľstva po vykonaní 

predmetného šetrenia poslancov obecného zastupiteľstva. 

 

 

Hlasovanie poslancov  

Uznesenie OZ č. 49/OZ/2017 zo dňa 04.05.2017 

prítomnosť/kvórum = 3/3  

Výsledky  hlasovania Počet hlasov Meno a priezvisko poslanca 

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

Proti  0 - 

Zdržal sa hlasovania 0 - 

Konštatovanie výsledkov hlasovania uznesenie OZ č. 49/OZ/2017 zo dňa 04.05.2017 bolo prijaté 

 

 

 

 

 

 

Bellova Ves 13. mája 2017                                           Ing. Mária Jankovičová, MBA

                            starostka obce 


