
UZNESENIE č. 50/OZ/2017  

Obecného zastupiteľstva obce Bellova Ves   

 

 

 

 

 

 

 

 

konaného dňa 04. augusta 2017 o 18:00 h v zasadačke Obecného úradu v Bellovej Vsi   

k návrhu 7. programu zasadnutia obecného zastupiteľstva 

 

 

Uznesenie č. 50/OZ/2017 zo dňa 04. 08. 2017 

Obecné zastupiteľstvo obce Bellova Ves 

A. Prerokovalo  

Návrh programu 7. zasadnutia obecného zastupiteľstva. 

B. Konštatuje, že 

návrh programu 7. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Bellova Ves konaného dňa          

04. 08. 2017  bol zverejnený na úradnej tabuli v obci v súlade s § 12 ods. 4 zákona 

Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, 

ako aj internetovej adrese obce (www.bellovaves.sk) od 28. 07. 2017 do naďalej.  

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 7. zasadnutia obecného zastupiteľstva (mat. č. 35/2017, starostka obce) 

2. Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva (mat. č. 36/2017, starostka obce) 

3. Informácia o realizovaných podujatiach  organizovaných obcou Bellova Ves v II. štvrťroku 

roka 2017 (mat. č. 37/2017, starostka obce)  

4. Informácia o aktuálnom stave a zložení komisií obecného zastupiteľstva  

(mat. č. 38/2017, starostka obce) 

5. Správa č. 3/2017 o výsledkoch následnej finančnej kontroly povinnosti zverejňovať faktúry, 

objednávky a zmluvy Obce Bellova Ves za obdobie od 01.01.2017 – 13.04.2017  

(mat. č. 39/2017, Ing. Mária Viestová, hlavná kontrolórka obce) 

6. Správa č. 4/2017 o výsledkoch následnej finančnej kontroly čerpania rozpočtu obce počas 

rozpočtového provizória za I. a II. kvartál roka 2017  

(mat. č. 40/2017, Ing. Mária Viestová, hlavná kontrolórka obce) 

7. Návrh na výkon Rozhodnutia Obecného zastupiteľstva obce Bellova Ves č. 1/2016/OZ  

zo dňa 02.12.2016 (mat. č. 41/2017, starostka obce)   

8. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Bellova Ves na II. polrok roka 

2017 (mat. č. 42/2017, Ing. Mária Viestová, hlavná kontrolórka obce) 

9. Návrh na zmenu harmonogramu zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Bellova Ves 

v mesiacoch 09-12/2017 (mat. č. 43/2017, starostka obce) 

10. Návrh Záverečného účtu obce Bellova Ves za rok 2016 (mat. č. 44/2017, starostka obce) 

11. Informácie poslancom (starostka obce) 

12. Interpelácie poslancov 

http://www.bellovaves.sk/


13. Žiadosti občanov 

14. Diskusia, rôzne 

15. Záver 

 
 

Hlasovanie poslancov  

Uznesenie OZ č. 50/OZ/2017 zo dňa 04.08.2017 

prítomnosť/kvórum = 4/3  

Výsledky  hlasovania Počet hlasov Meno a priezvisko poslanca 

Za  4 Roman Husár, Ing. Juraj Ecker, Adriána Berešová, Marián Zirig        

Proti  0 - 

Zdržal sa hlasovania 0 - 

Konštatovanie výsledkov hlasovania uznesenie OZ č. 50/OZ/2017 zo dňa 04.08.2017 bolo prijaté 

 

 

 

 

 

 

 

Bellova Ves 12. augusta 2017                                      Ing. Mária Jankovičová, MBA

                                      starostka obce 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UZNESENIE č. 51/OZ/2017  

Obecného zastupiteľstva obce Bellova Ves   

 

 

 

 

 

 

 

konaného dňa 04. augusta 2017 o 18:00 h v zasadačke Obecného úradu v Bellovej Vsi   

ku kontrole plnenia uznesení  Obecného zastupiteľstva obce Bellova Ves 

 

 

Uznesenie č. 51/OZ/2017 zo dňa 04. 08. 2017 

Obecné zastupiteľstvo obce Bellova Ves 

A. Prerokovalo 

Plnenie uznesení Obecného zastupiteľstva obce Bellova Ves zo dňa 12.01.2017, 24.01.2017, 

09.02.2017 a 04.05.2017. 

B. Berie na vedomie 

1. Informáciu starostky obce Bellova Ves Ing. Márie Jankovičovej, MBA o pozastavení výkonu 

uznesenia Obecného zastupiteľstva obce Bellova Ves č. 41/OZ/2017 zo dňa     04.05.2017, a to  

v časti C. Schvaľuje v plnom rozsahu.  

2. Závery z vykonania kontroly plnenia uznesení obecného zastupiteľstva zo dňa 12.01.2017, 

24.01.2017, 09.02.2017 a 04.05.2017. 

C. Konštatuje  

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

1. 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 

2. Výsledok vykonania kontroly plnenia uznesenia obecného zastupiteľstva s termínom vykonania 

v priebehu rozpočtového roka, a to: 

      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, čiastočne splnené  

3. Výsledok vykonania kontroly plnenia uznesenia obecného zastupiteľstva zo dňa 04.05.2017, a to: 

      Uznesenie č. 41/OZ/2017 zo dňa 04. 05. 2017 (obecné zastupiteľstvo žiada starostku obce) 

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

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

Uznesenie č. 44/OZ/2017 zo dňa 04. 05. 2017 (obecné zastupiteľstvo žiada starostku obce) 

 písm. E, a) ................................................................................................. akceptované, splnené 

 písm. E, b) ................................................................................................ akceptované, v plnení 

Uznesenie č. 45/OZ/2017 zo dňa 04. 05. 2017 (obecné zastupiteľstvo žiada starostku obce) 

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

Uznesenie č. 46/OZ/2017 zo dňa 04. 05. 2017 (obecné zastupiteľstvo žiada starostku obce) 

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



Uznesenie č. 48/OZ/2017 zo dňa 04. 05. 2017 (obecné zastupiteľstvo žiada starostku obce) 

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

 

 

 

Hlasovanie poslancov  

Uznesenie OZ č. 51/OZ/2017 zo dňa 04.08.2017 

prítomnosť/kvórum = 4/3  

Výsledky  hlasovania Počet hlasov Meno a priezvisko poslanca 

Za  4 Roman Husár, Ing. Juraj Ecker, Adriána Berešová, Marián Zirig        

Proti  0 - 

Zdržal sa hlasovania 0 - 

Konštatovanie výsledkov hlasovania uznesenie OZ č. 51/OZ/2017 zo dňa 04.08.2017 bolo prijaté 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bellova Ves 12. augusta 2017                                Ing. Mária Jankovičová, MBA 

                                     starostka obce 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UZNESENIE č. 52/OZ/2017  

Obecného zastupiteľstva obce Bellova Ves   
 

 

 

 

 

 

 

konaného dňa 04. augusta 2017 o 18:00 h v zasadačke Obecného úradu v Bellovej Vsi   

k informácii o realizovaných podujatiach organizovaných obcou Bellova Ves  

v II. štvrťroku roka 2017 

 

 

Uznesenie č. 52/OZ/2017 zo dňa 04. 08. 2017 

Obecné zastupiteľstvo obce Bellova Ves 

A. Prerokovalo 

Informáciu starostky obce Bellova Ves Ing. Márie Jankovičovej, MBA o realizovaných podujatiach 

organizovaných obcou Bellova Ves v II. štvrťroku roka 2017. 

B. Berie na vedomie 

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

1. Informáciu o realizovaných podujatiach v II. štvrťroku roka 2017 a vynaložených finančných 

prostriedkoch na jednotlivé podujatia z rozpočtu obce v celkovej výške 1 166,73 eur nasledovne: 

a) Tvorivé dielne – téma: Veľká noc (09.04.2017) v celkovej výške 133,22 eur, 

b) Stavanie mája (30.04.2017) v celkovej výške 282,65 eur, 

c) Medzinárodný deň detí (03.06.2017) v celkovej výške 750,86 eur. 

2. Informáciu o sponzorských nefinančných daroch na jednotlivé podujatia. 

C. Konštatuje, že 

v súvislosti s celkovými výdavkami vynaloženými z rozpočtu obce na realizáciu uvedených podujatí 

v II. štvrťroku roka 2017, nebola prekročená 1/12 výdavkov obce počas hospodárenia v 

rozpočtovom provizóriu v jednotlivých mesiacoch. 

D. Vyjadruje poďakovanie 

  Občanom obce Bellova Ves a sponzorom, ktorí sa aktívne podieľali na príprave  a realizácii podujatí 

v II. štvrťroku roka 2017.  

 

 

Hlasovanie poslancov  

Uznesenie OZ č. 52/OZ/2017 zo dňa 04.08.2017 

prítomnosť/kvórum = 4/3  

Výsledky  

hlasovania 

Počet hlasov Meno a priezvisko poslanca 

Za  4 Roman Husár, Ing. Juraj Ecker, Adriána Berešová, Marián Zirig        

Proti  0 - 

Zdržal sa hlasovania 0 - 

Konštatovanie výsledkov hlasovania uznesenie OZ č. 52/OZ/2017 zo dňa 04.08.2017 bolo prijaté 

 

 

 
Bellova Ves 12. augusta 2017                                                           Ing. Mária Jankovičová, MBA

                                        starostka obce 

 

 



UZNESENIE č. 53/OZ/2017  

Obecného zastupiteľstva obce Bellova Ves   
 

 

 

 

 

 

 

konaného dňa 04. augusta 2017 o 18:00 h v zasadačke Obecného úradu v Bellovej Vsi   

k informácii o aktuálnom stave a zložení komisií obecného zastupiteľstva 

 

 

Uznesenie č. 53/OZ/2017 zo dňa 04. 08. 2017 

Obecné zastupiteľstvo obce Bellova Ves 

A. Prerokovalo a berie na vedomie 

1. Informáciu starostky obce Bellova Ves Ing. Márie Jankovičovej, MBA o aktuálnom stave 

a zložení komisií obecného zastupiteľstva k 31. 07. 2017. 

2. Návrhy poslancov obecného zastupiteľstva p. Romana Husára a p. Mariána Ziriga  

a) návrh na prerušenie rokovania obecného zastupiteľstva k informácií o aktuálnom stave 

a zložení komisií obecného zastupiteľstva k 31.07.2017 z dôvodu nekompletného zloženia 

obecného zastupiteľstva ku dňu prerokovania predmetnej informácie, 

b) návrh na pokračovanie rokovania vo veci na najbližšom nasledujúcom plánovanom 

zasadnutí obecného zastupiteľstva, a to v mesiaci september 2017. 

B. Schvaľuje 

Návrhy poslancov obecného zastupiteľstva p. Romana Husára a p. Mariána Ziriga v predloženom 

znení.   

C. Prerušuje 

Rokovanie o informácií o aktuálnom stave a zložení komisií obecného zastupiteľstva      

k 31.07.2017 z dôvodu nekompletného zloženia obecného zastupiteľstva ku dňu prerokovania 

predmetnej informácie. Rokovanie o predmetnej informácií bude pokračovať na najbližšom 

nasledujúcom plánovanom zasadnutí obecného zastupiteľstva  (september 2017). 

D. Žiada 

Starostku obce Bellova Ves Ing. Máriu Jankovičovú, MBA predložiť materiál č. 38/2017                    

o informácií o aktuálnom stave a zložení komisií obecného zastupiteľstva na najbližšie zasadnutie  

obecného zastupiteľstva (09/2017). 

 

Hlasovanie poslancov  

Uznesenie OZ č. 53/OZ/2017 zo dňa 04.08.2017 

prítomnosť/kvórum = 4/3  

Výsledky  hlasovania Počet hlasov Meno a priezvisko poslanca 

Za  4 Roman Husár, Ing. Juraj Ecker, Adriána Berešová, Marián Zirig        

Proti  0 - 

Zdržal sa hlasovania 0 - 

Konštatovanie výsledkov hlasovania uznesenie OZ č. 53/OZ/2017 zo dňa 04.08.2017 bolo prijaté 

 

 

Bellova Ves 12. augusta 2017                                                           Ing. Mária Jankovičová, MBA

                                      starostka obce 

 



UZNESENIE č. 54/OZ/2017  

Obecného zastupiteľstva obce Bellova Ves   

 

 

 

 

 

 

konaného dňa 04. augusta 2017 o 18:00 h v zasadačke Obecného úradu v Bellovej Vsi   

k Správe HK č. 3/2017 zo dňa 12.05.2017 o výsledkoch následnej finančnej kontroly povinnosti 

zverejňovať faktúry, objednávky a zmluvy Obce Bellova Ves za obdobie  

od 01.01.2017 do 13.04.2017 

 

Uznesenie č. 54/OZ/2017  zo dňa 04. 08. 2017 

Obecné zastupiteľstvo obce Bellova Ves 

A. Prerokovalo 

Správu hlavnej kontrolórky obce Bellova Ves č. 3/2017 o výsledkoch následnej finančnej kontroly 

povinnosti zverejňovať faktúry, objednávky a zmluvy Obce Bellova Ves za obdobie od 01.01.2017 – 

13.04.2017 zo dňa 12.05.2017 (ďalej len „Správa  č. 3/2017“). 

B. Berie na vedomie 

1. Správu č. 3/2017 predloženú hlavnou kontrolórkou obce Bellova Ves Ing. Máriou Viestovou. 

2. Závery kontroly: 

V kontrolovanom období, t. j. v období od 01.01.2017 do 13.04.2017: 

a) Obec Bellova Ves neporušila zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  v predmete 

kontroly, tzn. zverejňovala faktúry, objednávky a zmluvy obce v súlade so zákonom. 

b) Obec Bellova Ves odstránila zistené nedostatky spísané v Správe č. 2/2016 zo dňa 

14.10.2016 (predložená na zasadnutie OZ dňa 01.12.2016).  

c) Obec má vypracovaný systém zverejňovania faktúr v prehľadnej tabuľkovej forme. 

C. Konštatuje, že 

Správa č. 3/2017 bola predložená hlavnou kontrolórkou obce Bellova Ves obecnému zastupiteľstvu 

podľa § 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.  

D. Žiada 

Starostku obce Bellova Ves Ing. Máriu Jankovičovú, MBA zabezpečiť zverejnenie Správy   č. 3/2017 

zo dňa 12.05.2017 na internetovej adrese obce (www.bellovaves.sk).        T: do 14 dní 

   

Hlasovanie poslancov  

Uznesenie OZ č. 54/OZ/2017 zo dňa 04.08.2017 

prítomnosť/kvórum = 4/3  

Výsledky  

hlasovania 

Počet hlasov Meno a priezvisko poslanca 

Za  4 Roman Husár, Ing. Juraj Ecker, Adriána Berešová, Marián Zirig        

Proti  0 - 

Zdržal sa hlasovania 0 - 

Konštatovanie výsledkov hlasovania uznesenie OZ č. 54/OZ/2017 zo dňa 04.08.2017 bolo prijaté 

 

 
Bellova Ves 12. augusta 2017                                                     Ing. Mária Jankovičová, MBA

                                      starostka obce 

http://www.bellovaves.sk/


 

UZNESENIE č. 55/OZ/2017  

Obecného zastupiteľstva obce Bellova Ves   

 

 

 

 

 

 

konaného dňa 04. augusta 2017 o 18:00 h v zasadačke Obecného úradu v Bellovej Vsi 

k Správe HK č. 4/2017 zo dňa 24.07.2017 o výsledkoch následnej finančnej kontroly čerpania rozpočtu 

obce Bellova Ves počas rozpočtového provizória za I. a II. kvartál roka 2017 

 

Uznesenie č. 55/OZ/2017  zo dňa 04. 08. 2017 

Obecné zastupiteľstvo obce Bellova Ves 

A. Prerokovalo 

1. Správu hlavnej kontrolórky obce Bellova Ves č. 4/2017 o výsledkoch následnej finančnej   

kontroly čerpania rozpočtu obce Bellova Ves počas rozpočtového provizória za I. a II. kvartál 

roka 2017 zo dňa 24.07.2017 (ďalej len „Správa  č. 4/2017“). 

2. Návrh poslankyne obecného zastupiteľstva p. Adriány Berešovej schváliť oprávnenie starostke 

obce schvaľovať zmeny rozpočtu obce podľa § 14 ods. 2 písm. a) zákona č. 583/2004 Z. z.          

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov. 

B. Berie na vedomie 

1. Správu č. 4/2017 predloženú hlavnou kontrolórkou obce Bellova Ves Ing. Máriou Viestovou. 

2. Informáciu o čerpaní rozpočtu obce Bellova Ves počas rozpočtového provizória za I. a II. kvartál 

roka 2017. 

3. Závery kontroly z kontrolovaného obdobia, t. j. obdobie od 01.01.2017 do 30.06.2017. 

C. Konštatuje, že 

1. Správa č. 4/2017 bola predložená hlavnou kontrolórkou obce Bellova Ves obecnému 

zastupiteľstvu podľa § 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 neporušila zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy            

a o zmene a doplnení niektorých zákonov a neporušila ani zákon č. 138/1991 Z. z.  o majetku 

obce v znení neskorších predpisov. 

D. Schvaľuje 

1. Podľa § 14 ods. 2 písm. a) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy v znení neskorších predpisov presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci 

schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky v tých položkách 

rozpočtu, ktoré sú prekročené alebo sa predpokladá ich prekročenie, a to v položkách: 633013, 

637003, 637012, 642006. 

2. Podľa § 15 ods. 3 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej            

samosprávy v znení neskorších predpisov použitie peňažných fondov ako príjmové finančné 

operácie  vo výške 10 685,94 eur (položka 453 - prostriedky z  predchádzajúcich období alebo 

454 - peňažné fondy) na vyrovnanie časového nesúladu medzi príjmami a výdavkami bežného 

rozpočtu. 

3. Oprávnenie starostke obce schvaľovať  zmeny rozpočtu obce vykonané rozpočtovými 

opatreniami podľa § 14 ods. 2 písm. a) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 

územnej samosprávy v znení neskorších predpisov, a to konkrétne presunmi rozpočtovaných 

prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové 



výdavky v plnom rozsahu.  

E. Žiada 

Starostku obce Bellova Ves Ing. Máriu Jankovičovú, MBA: 

a) zabezpečiť zverejnenie Správy č. 4/2017 zo dňa 24.07.2017 na internetovej adrese obce 

(www.bellovaves.sk), 

b) zabezpečiť presun rozpočtovaných prostriedkov a použitie peňažných fondov v kontexte 

uznesenia č.55/OZ/2017 

 

      Z: v texte    T: do 14 dní 

 

 

Hlasovanie poslancov  

Uznesenie OZ č. 55/OZ/2017 zo dňa 04.08.2017 

prítomnosť/kvórum = 4/3  

Výsledky  

hlasovania 

Počet hlasov Meno a priezvisko poslanca 

Za  4 Roman Husár, Ing. Juraj Ecker, Adriána Berešová, Marián Zirig        

Proti  0 - 

Zdržal sa hlasovania 0 - 

Konštatovanie výsledkov hlasovania uznesenie OZ č. 55/OZ/2017 zo dňa 04.08.2017 bolo prijaté 

 

 

 

 

 

 

Bellova Ves 12. augusta 2017                                                     Ing. Mária Jankovičová, MBA

                                      starostka obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bellovaves.sk/


UZNESENIE č. 56/OZ/2017  

Obecného zastupiteľstva obce Bellova Ves   

 

 

 

 

 

 

 

konaného dňa 04. augusta 2017 o 18:00 h v zasadačke Obecného úradu v Bellovej Vsi   

k návrhu na výkon Rozhodnutia Obecného zastupiteľstva obce Bellova Ves  

č. 1/2016/OZ zo dňa 02.12.2016 

 

 

Uznesenie č. 56/OZ/2017 zo dňa 04. 08. 2017 

v konaní vo veci výkonu rozhodnutia Obecného zastupiteľstva v Bellovej Vsi zo dňa 02.12.2016                   

č. 1/2016/OZ vo veci ochrany verejného záujmu a zamedzenia rozporu záujmov 

Obecné zastupiteľstvo obce Bellova Ves v konaní vo veci výkonu rozhodnutia Obecného zastupiteľstva 

v Bellovej Vsi zo dňa 02.12.2016 č. 1/2016/OZ, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 30.12.2016 a ktorým 

bolo pani Anne Baloghovej, trvale bytom Bellova Ves č. 28, 930 52, bývalej starostke obce Bellova Ves 

(ďalej len „pani Anna Baloghová“) podľa čl. 9 ods. 1 písm. a) v spojení s čl. 9 ods. 10 písm. a) a c) 

ústavného zákona č. 375/2004 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“) uložená 

pokuta v sume 1 145,51 eur a súčasne pokuta v sume 3 436,53 eur (ďalej len „Rozhodnutie obecného 

zastupiteľstva“) v spojení s Uznesením Ústavného súdu Slovenskej republiky zo dňa 15.03.2017 č. II. ÚS 

186/2017 – 18, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 20.07.2017, ktorým bol odmietnutý návrh pani Anny 

Baloghovej na preskúmanie Rozhodnutia obecného zastupiteľstva týmto   

 

Obecné zastupiteľstvo obce Bellova Ves 

A. Prerokovalo a berie na vedomie  

1. Informáciu starostky obce Bellova Ves Ing. Márie Jankovičovej, MBA o doručení Uznesenia 

Ústavného súdu Slovenskej republiky č. II. ÚS 186/2017-18 zo dňa 15. 03. 2017 vo veci Návrhu 

na preskúmanie rozhodnutia Obecného zastupiteľstva obce Bellova Ves č. 1/2016/OZ zo dňa 

02.12.2016 (sp. zn. č.: 301/2017 zo dňa 10.07.2017) a následnom doručení predmetného 

uznesenia ústavného súdu Komisii obecného zastupiteľstva na ochranu verejného záujmu. 

2. Návrh na výkon Rozhodnutia Obecného zastupiteľstva obce Bellova Ves č. 1/2016/OZ zo dňa 

02.12.2016 formou exekúcie. 

3. Návrh na poverenie Advokátskej kancelárie Mgr. Marcel Biznár s.r.o., Bajkalská   č. 31, 821 05 

Bratislava, IČO: 36868221 spísaním návrhu na vykonanie exekúcie a zastupovaním obce 

Bellova Ves ako oprávnenej osoby v tomto exekučnom konaní. 

B. Žiada 

Starostku obce Bellova Ves Ing. Máriu Jankovičovú, MBA o doručenie tohto uznesenia pani Anne 

Baloghovej s výzvou na zaplatenie uložených pokút v lehote 15 dní odo dňa doručenia výzvy 

s upozornením, že ak v danej lehote nebudú uložené pokuty uhradené na účet Obce Bellova Ves 

bude podaný návrh na vykonanie exekúcie. 

C. Schvaľuje 

Podanie návrhu na výkon Rozhodnutia obecného zastupiteľstva formou exekúcie podľa zákona č. 

233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a 

doplnení ďalších zákonov. 

 



D. Poveruje 

Advokátsku kanceláriu Mgr. Marcel Biznár s.r.o., Bajkalská č. 31, 821 05 Bratislava, IČO: 

36868221 spísaním návrhu na vykonanie exekúcie podľa § 48 a násl. Exekučného poriadku 

a zastupovaním Obce Bellova Ves ako oprávnenej osoby v tomto exekučnom konaní. 

 

Poslanci Obecného zastupiteľstva obce Bellova Ves, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní Obecného zastupiteľstva 

v Bellovej Vsi dňa 02.09.2016 a hlasovali za toto rozhodnutie (počet všetkých poslancov Obecného 

zastupiteľstva: 5, počet prítomných poslancov Obecného zastupiteľstva: 4):  

 

 

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

Adriána Berešová 

poslankyňa Obecného zastupiteľstva obce Bellova Ves 

 

 

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

Roman Husár 

poslanec Obecného zastupiteľstva obce Bellova Ves 

 

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

Ing. Mária Jankovičová, MBA 

poslankyňa Obecného zastupiteľstva obce Bellova Ves 

 

 

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

Miriam Morihlatko 

poslankyňa Obecného zastupiteľstva obce Bellova Ves 

 

 

 

 

Hlasovanie poslancov  

Uznesenie OZ č. 56/OZ/2017 zo dňa 04.08.2017 

prítomnosť/kvórum = 4/3  

Výsledky  hlasovania Počet hlasov Meno a priezvisko poslanca 

Za  4 Roman Husár, Ing. Juraj Ecker, Adriána Berešová, Marián Zirig        

Proti  0 - 

Zdržal sa hlasovania 0 - 

Konštatovanie výsledkov hlasovania uznesenie OZ č. 56/OZ/2017 zo dňa 04.08.2017 bolo prijaté 

 

 

 

 

 

 

Bellova Ves 12. augusta 2017                                                     Ing. Mária Jankovičová, MBA

                                      starostka obce 

 

 

 

 

 

 



 

UZNESENIE č. 57/OZ/2017  

Obecného zastupiteľstva obce Bellova Ves   

 

 

 

 

 

 

 

 

konaného dňa 04. augusta 2017 o 18:00 h v zasadačke Obecného úradu v Bellovej Vsi 

k návrhu plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Bellova Ves na II. polrok roka 2017 

 

 

Uznesenie č. 57/OZ/2017 zo dňa 04. 08. 2017 

Obecné zastupiteľstvo obce Bellova Ves 

A. Prerokovalo 

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Bellova Ves na II. polrok roka 2017. 

B. Konštatuje, že 

návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Bellova Ves na II. polrok roka 2017 bol 

v súlade s § 18f ods. 1 písm. b) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov zverejnený  na úradnej tabuli obce v dňoch od 13. 06. 2017 do 30. 06. 2017 a internetovej 

adrese obce (www.bellovaves.sk) v dňoch od 13. 06. 2017 do naďalej. 

C. Berie na vedomie 

Informáciu hlavnej kontrolórky obce Bellova Ves Ing. Márie Viestovej o tom, že v rámci 

pripomienkového konania k návrhu plánu kontrolnej činnosti na II. polrok roka 2017 neboli 

navrhovateľovi do určeného termínu, t. j. do  28. 06. 2017 zaslané žiadne pripomienky. 

D. Schvaľuje 

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Bellova Ves na II. polrok roka 2017 

v predloženom znení. 

E. Žiada 

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

činnosti hlavnej kontrolórky obce Bellova Ves na II. polrok roka 2017 na internetovej adrese obce 

(www.bellovaves.sk). 

   Z: v texte    T: do 14 dní 

 

Hlasovanie poslancov  

Uznesenie OZ č. 57/OZ/2017 zo dňa 04.08.2017 

prítomnosť/kvórum = 4/3  

Výsledky  hlasovania Počet hlasov Meno a priezvisko poslanca 

Za  4 Roman Husár, Ing. Juraj Ecker, Adriána Berešová, Marián Zirig        

Proti  0 - 

Zdržal sa hlasovania 0 - 

Konštatovanie výsledkov hlasovania uznesenie OZ č. 57/OZ/2017 zo dňa 04.08.2017 bolo prijaté 

 

 

 

 

Bellova Ves 12. augusta 2017                                                     Ing. Mária Jankovičová, MBA

                                      starostka obce 

 

http://www.bellovaves.sk/


UZNESENIE č. 58/OZ/2017  

Obecného zastupiteľstva obce Bellova Ves   

 

 

 

 

 

 

 

 

konaného dňa 04. augusta 2017 o 18:00 h v zasadačke Obecného úradu v Bellovej Vsi   

k návrhu na zmenu Harmonogramu zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Bellova Ves  

v mesiacoch 09-12/2017 

 

 

Uznesenie č. 58/OZ/2017 zo dňa 04. 08. 2017 
Obecné zastupiteľstvo obce Bellova Ves 

A. Prerokovalo 

Návrh na zmenu Harmonogramu zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Bellova Ves v mesiacoch 

9-12/2017. 

B. Berie na vedomie 

Návrh poslanca obecného zastupiteľstva p. Mariána Ziriga na zmenu Harmonogramu zasadnutí 

Obecného zastupiteľstva obce Bellova Ves v mesiacoch  9-12/2017 pozostávajúci v zmene dňa 

a hodiny zasadnutia obecného zastupiteľstva (zo štvrtka 19:00 h na piatok 18:00 h) 

C. Schvaľuje 

Zmenu Harmonogramu  zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Bellova Ves v mesiacoch 9-12/2017 

v zmysle predloženého návrhu poslanca obecného zastupiteľstva p. Mariána Ziriga. 

D. Odporúča 

Starostke obce Bellova Ves Ing. Márii Jankovičovej, MBA zvolávať zasadnutia obecného 

zastupiteľstva v termínoch podľa schváleného harmonogramu zasadnutí.  

E. Žiada 

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

harmonogramom zasadnutí obecného zastupiteľstva v mesiacoch 9-12/2017: 

a) zabezpečiť zverejnenie informácie o zmene harmonogramu zasadnutí obecného zastupiteľstva 

v mesiacoch 9-12/2017 na úradnej tabuli a internetovej adrese obce (www.bellovaves.sk), 

b) zabezpečiť zverejnenie harmonogramu zasadnutí obecného zastupiteľstva v mesiacoch 9-

12/2017 so zapracovanou zmenou na úradnej tabuli a internetovej adrese obce 

(www.bellovaves.sk) v súlade so zákonom 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. 58/OZ/2017 zo dňa 04.08.2017 

prítomnosť/kvórum = 4/3  

Výsledky  hlasovania Počet hlasov Meno a priezvisko poslanca 

Za  4 Roman Husár, Ing. Juraj Ecker, Adriána Berešová, Marián Zirig        

Proti  0 - 

Zdržal sa hlasovania 0 - 

Konštatovanie výsledkov hlasovania uznesenie OZ č. 58/OZ/2017 zo dňa 04.08.2017 bolo prijaté 

 

 

Bellova Ves 12. augusta 2017                                                     Ing. Mária Jankovičová, MBA

                                      starostka obce 

 

http://www.bellovaves.sk/
http://www.bellovaves.sk/


UZNESENIE č. 59/OZ/2017  

Obecného zastupiteľstva obce Bellova Ves   

 

 

 

 

 

 

 

konaného dňa 04. augusta 2017 o 18:00 h v zasadačke Obecného úradu v Bellovej Vsi   

k návrhu Záverečného účtu obce Bellova Ves za rok 2016 

 

 

Uznesenie č. 59/OZ/2017 zo dňa 04. 08. 2017 

Obecné zastupiteľstvo obce Bellova Ves 

A. Prerokovalo a berie na vedomie 

1. Návrh Záverečného účtu Obce Bellova Ves za rok 2016. 

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

Záverečného účtu Obce Bellova Ves za rok 2016 zo dňa 04.07.2017. 

3. Správu nezávislého audítora Ing. Kataríny Kováčikovej  z overenia ročnej účtovnej závierky 

a hospodárenia obce Bellova Ves za rok 2016 zo dňa 28.06.2017. 

B. Konštatuje, že 

1. Návrh Záverečného účtu Obce Bellova Ves za rok 2016: 

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

predpisov (ďalej len „zákon o obecnom zriadení“) zverejnený na úradnej tabuli obce od 

21.06.2017 do 12.07.2017 a na internetovej adrese obce v čase od 21.06.2017 do naďalej, 

b) bol 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. Účtovná závierka obce Bellova Ves za rok 2016 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 26.06.2017. 

3. V určenej lehote na pripomienkovanie návrhu, t. j. do 06.07.2017 neboli doručené do podateľne 

Obecného úradu v Bellovej Vsi žiadne pripomienky k návrhu Záverečného účtu Obce Bellova 

Ves za rok 2016. 

C. Schvaľuje  

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

celoročné hospodárenie obce Bellova Ves za rok 2016 sa schvaľuje s výhradou. 

2. Opatrenia na nápravu nedostatkov: 

a) overiť výšku dodatočne zaradeného majetku obce – pozemkov, zapísaných na LV č. 446 do 

účtovníctva obce a prípadne doúčtovať rozdiel 13 256,76 eur v zmysle uznesenia č. 

16/OZ/2017 zo dňa 30.01.2017; 

b) zabezpečiť dodržiavanie zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších  predpisov, 

ako aj správny postup pri účtovaní; 

c) realizovať inventarizáciu pohľadávok, identifikovať chýbajúce platby a prípadne zaúčtovať do 

výnosov, a tým ponížiť krátkodobé pohľadávky z daňových a nedaňových príjmov; 



d) identifikovať konkrétneho zamestnanca, voči ktorému vedie obec pohľadávku, zistiť dôvod 

vzniku pohľadávky voči zamestnancovi, jej oprávnenosť a následne vymáhať pohľadávku 

voči tomuto zamestnancovi; 

e) preveriť, z čoho sa skladá nevysporiadaný výsledok hospodárenia z predchádzajúcich rokov 

vo výške: súvaha 95 667,60 eur, banka 94 292,24 eur; 

f) zaviesť evidenciu jednotlivých finančných fondov a  zosúladiť tieto fondy s  uzneseniami 

obecného zastupiteľstva. 

3. Vysporiadanie  prebytku rozpočtového hospodárenia za rok 2016 vo výške 19 825,09 eur             

nasledovne: 

a) do rezervného fondu čiastku vo výške 1 982,50 eur, 

b) do cestného fondu čiastku vo výške 842,59 eur, 

c) do fondu rozvoja obce čiastku vo výške 17 000,00 eur. 

D. Odporúča  

Starostke  obce Ing. Márii  Jankovičovej, MBA v súvislosti so schváleným Záverečným účtom obce 

Bellova Ves za rok 2016: 

1. zabezpečiť jeho zverejnenie na internetovej adrese obce (www.bellovaves.sk)                                                                    

                        Z: v texte           T: do 14 dní  

2. zabezpečiť nápravu nedostatkov hospodárenia v rozpočtovom roku 2017 v zmysle schválených 

opatrení. 

  Z: v texte    T: v priebehu rozpočtového roka 

 

 

 

Hlasovanie poslancov  

Uznesenie OZ č. 59/OZ/2017 zo dňa 04.08.2017 

prítomnosť/kvórum = 4/3  

Výsledky  hlasovania Počet hlasov Meno a priezvisko poslanca 

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

Proti  0 - 

Zdržal sa hlasovania 1 Marián Zirig        

Konštatovanie výsledkov hlasovania uznesenie OZ č. 59/OZ/2017 zo dňa 04.08.2017 bolo prijaté 

 

 

 

 

 

 

 

Bellova Ves 12. augusta 2017                                                     Ing. Mária Jankovičová, MBA

                                      starostka obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bellovaves.sk/


UZNESENIE č. 60/OZ/2017  

Obecného zastupiteľstva obce Bellova Ves   

 

 

 

 

 

 

 

 

konaného dňa 04. augusta 2017 o 18:00 h v zasadačke Obecného úradu v Bellovej Vsi   

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

 

 

 

Uznesenie č. 60/OZ/2017 zo dňa 04. 08. 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 priebežnom oreze suchých konárov drevín a výrube suchých drevín v obci. 

1.2 Informáciu o oslovení správcu zavlažovacieho kanála v obci Bellova Ves – 

Poľnohospodárske družstvo so sídlom v Novom Živote, na vyčistenie bezprostredného 

okolia zavlažovacieho kanála (prioritne pri mostíkoch - odstránenie náletových drevín, 

kosenie ...).  

1.3 Informáciu o obnove pôvodných a zabezpečenie nových lavičiek na detskom a futbalovom 

ihrisku. 

1.4 Informáciu o zabezpečení 150 ks stromov (smrekovec opadavý a dub) a zámere starostky 

obce vybudovať lesnú škôlku v obci. 

1.5 Informáciu o zmene otváracích hodín obecného úradu v letnom období. 

1.6 Informáciu o konaní brigády pri príležitosti Dňa Dunaja – Deň pre Dunaj (24.06.2017). 

1.7 Informáciu o novej zástavovej výzdobe pred obecným úradom – zástava SR a zástava obce 

Bellova Ves. 

1.8 Informáciu o zámere starostky obce vybudovať medzi budovou obecného úradu a bývalou 

budovou Coop Jednota park (odstránenie navezených kamienkov a asvaltu, navezenie 

zeminy, nasadenie trávy a stromčekov (ako živý plot), obnova pôvodného sedenia + nové 

sedenie..). S týmto zámerom poslanci obecného zastupiteľstva súhlasili bez výhrad.   

1.9 Informáciu o odvoze kontajnera na zber šatstva vlastníkom p. Richardom Jankušom, 

Orechová č. 41, Štúrovo (Ecotextil). 

1.10 Informáciu o vydaní Usmernenia k miestnemu poplatku za komunálne odpady a drobné 

stavebné odpady na území obce Bellova Ves. Usmernenie bude zverejnené na internetovej 

adrese obce (www.bellovaves.sk).  

1.11 Informáciu o doručení Návrhu OR PZ v Dunajskej Strede na zlepšenie dopravno-

bezpečnostnej situácie na ceste č. III/1431 v k. ú. obce Bellova Ves zo dňa 09.06.2017: 

- kontrola bola vykonaná dňa 26.04.2017 na základe podnetu starostky obce, 

- na ceste č. III/1431 pred trvalou dopravnou značkou DZ IS36A „Obec Bellova Ves“ bola 

obojsmerne  vyznačená „Optická psychologická brzda“, ktorá vedie vodičov k zníženiu 

rýchlosti jazdy motorových vozidiel. 

1.12 Informáciu o podaní oznámenia o usporiadaní verejného kultúrneho podujatia zo dňa 

13.07.2017 v súlade so zákonom č. 96/1991 Zb. o verejných kultúrnych podujatiach  

usporiadateľom  p. Ľubošom Lukácsom (sp.zn. č. 316/2017)  a stanovisko obce vo veci     

http://www.bellovaves.sk/


(sp. zn. 320/2017 zo dňa 17.07.2017): názov podujatia - Bellovská tancovačka, tanečná 

zábava, dátum konania: 12.08.2017.  

1.13 Informáciu o prejazde historických vozidiel a historických motoriek obcou Bellova Ves – 

dňa 12.08.2017 (medzi 10:00 – 11:00 h), organizátor Klub historických vozidiel žitný ostrov. 

 

2. Diskusné príspevky prítomných poslancov obecného zastupiteľstva a obyvateľov obce Bellova 

Ves k podaným informáciám. 

 

 

  

Hlasovanie poslancov  

Uznesenie OZ č. 60/OZ/2017 zo dňa 04.08.2017 

prítomnosť/kvórum = 4/3  

Výsledky  hlasovania Počet hlasov Meno a priezvisko poslanca 

Za  4 Roman Husár, Ing. Juraj Ecker, Adriána Berešová, Marián Zirig        

Proti  0 - 

Zdržal sa hlasovania 0 - 

Konštatovanie výsledkov hlasovania uznesenie OZ č. 60/OZ/2017 zo dňa 04.08.2017 bolo prijaté 

 

 

 

 

 

Bellova Ves 12. augusta 2017                                                     Ing. Mária Jankovičová, MBA

                                      starostka obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

UZNESENIE č. 61/OZ/2017  

Obecného zastupiteľstva obce Bellova Ves   
 

 

 

 

 

 

 

 

konaného dňa 04. augusta 2017 o 18:00 h v zasadačke Obecného úradu v Bellovej Vsi 

k žiadostiam občanov 

 

 

Uznesenie č. 61/OZ/2017 zo dňa 04. 08. 2017 

Obecné zastupiteľstvo obce Bellova Ves 

A. Berie na vedomie 

1. Žiadosti občanov: 

1.1 Žiadosť p. Petra Sovu, trvale bytom Hnilecká č. 17, Bratislava zo dňa 17.05.2017,                    

(č. sp. 244/2017) o uzatvorenie zmluvy o nájme (dlhodobý nájom pozemku) parcela 

registra „C“, parcela č. 43 o výmere 2 010 m
2
, druh pozemku záhrada vo vlastníctve 

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

1.2 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. 

1.3  Žiadosť Ing. Martina Brziaka, trvale bytom Bellova Ves č. 71, zo dňa 01.06.2017                     

(č. sp. 265/2017) o odkúpenie pozemku parcela registra „C“, parcela č. 141/1  

o výmere 2 666 m
2
, druh pozemku záhrady vo vlastníctve obce Bellova Ves, 

nachádzajúci sa v obci Bellova Ves, k. ú. Bellova Ves. 

1.4  Žiadosť Ing. Martina Brziaka, trvale bytom Bellova Ves č. 71, zo dňa 01.06.2017                 

(č.sp. 265/2017) o odkúpenie pozemku parcela registra „C“, parcela č. 141/3  

o výmere 46 m
2
, druh pozemku záhrady vo vlastníctve obce Bellova Ves, 

nachádzajúci sa v obci Bellova Ves, k. ú. Bellova Ves. 

1.5  Žiadosť p. Mariána Ziriga, trvale bytom Bellova Ves č. 77, zo dňa 01.08.2017        

(č. sp. 341/2017) o odkúpenie pozemku parcela registra „C“, parcela č. 141/1  

o výmere  2 666 m
2
, druh pozemku záhrady vo vlastníctve obce Bellova Ves, 

nachádzajúci sa v obci Bellova Ves, k. ú. Bellova Ves. 

2. Návrh poslanca obecného zastupiteľstva p. Mariána Ziriga na pozastavenie nájmov 

pozemkov vo vlastníctve obce Bellova Ves do odvolania. 

3. Návrh poslanca obecného zastupiteľstva Ing. Juraja Eckera  na pozastavenie predaja 

pozemkov vo vlastníctve obce Bellova Ves do odvolania. 

B. Schvaľuje 

1. Pozastavenie uzatvárania Zmlúv o dlhodobom nájme pozemkov vo vlastníctve obce 

Bellova Ves v zmysle predloženého návrhu poslanca obecného zastupiteľstva p. 

Mariána Ziriga. 



2. Pozastavenie uzatvárania Zmlúv o predaji pozemkov vo vlastníctve obce Bellova Ves  

v zmysle predloženého návrhu poslanca obecného zastupiteľstva Ing. Juraja Eckera.  

C. Žiada 

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

uvedených v bode A. o záveroch rokovania obecného zastupiteľstva vo veci v kontexte tohto 

uznesenia. 

   Z: v texte     T: do 14 dní 

 

 

 

Hlasovanie poslancov  

Uznesenie OZ č. 61/OZ/2017 zo dňa 04.08.2017 

prítomnosť/kvórum = 4/3  

Výsledky  hlasovania Počet hlasov Meno a priezvisko poslanca 

Za  4 Roman Husár, Ing. Juraj Ecker, Adriána Berešová, Marián Zirig        

Proti  0 - 

Zdržal sa hlasovania 0 - 

Konštatovanie výsledkov hlasovania uznesenie OZ č. 61/OZ/2017 zo dňa 04.08.2017 bolo prijaté 

 

 

 

 

Pozastavenie výkonu uznesenia č. 61/OZ/2017 zo dňa 04.08.2017  

v časti B. Schvaľuje bod 1  

 

V súlade s § 13 ods. 6 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v znení neskorších predpisov pozastavujem výkon uznesenia Obecného zastupiteľstva obce 

Bellova Ves č. 61/OZ/2017 zo dňa 04. 08. 2017, a to konkrétne v časti B. Schvaľuje bod 1 

(pozastavenie uzatvárania Zmlúv o dlhodobom nájme pozemkov vo vlastníctve obce Bellova Ves, 

resp. pozastavenie nájmu pozemkov) v plnom rozsahu, nakoľko sa domnievam, že prijaté 

uznesenie obecného zastupiteľstva v uvedenej časti odporuje § 7 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku 

obcí  a je pre obec zjavne nevýhodné. 

 

 

 

 

 

Bellova Ves 12. augusta 2017                                        Ing. Mária Jankovičová, MBA

                                      starostka obce 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UZNESENIE č. 62/OZ/2017  

Obecného zastupiteľstva obce Bellova Ves   
 

 

 

 

 

 

 

 

konaného dňa 04. augusta 2017 o 18:00 h v zasadačke Obecného úradu v Bellovej Vsi 

k návrhu p. Michaely Zirigovej, Bellova Ves č. 77 – návrh ceny na odkúpenie podielu 1/12 pozemku 

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

obec Bellova Ves, k. ú. Bellova Ves vo výške 17 600 eur 

 

Uznesenie č. 62/OZ/2017 zo dňa 04. 08. 2017 

Obecné zastupiteľstvo obce Bellova Ves 

A. Prerokovalo a berie na vedomie 

1. Opätovne prerokovalo 

    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) (ďalej len 

„pozemok, parcela č. 165/1“). 

2. Návrh p. Michaely Zirigovej zo dňa 16.06.2017 (č. sp. 277/2017) spočívajúci v návrhu ceny na 

odkúpenie podielu 1/12 pozemku parcela č. 165/1 vo výške 17 600 eur. 

B. Neschvaľuje, resp. nesúhlasí 

S návrhom p. Michaely Zirigovej, a to s navrhovanou cenou na odkúpenie 1/12 podielu pozemku 

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

11/12 p. Michaely Zirigovej, k. ú. Bellova Ves, obec Bellova Ves, zapísaný na Okresnom úrade 

Dunajská Streda, katastrálny odbor na liste vlastníctva č. 515 vo výške 17 600 eur. 

C. Žiada 

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

kanceláriu JUDr. Petra Múčku o záveroch rokovania obecného zastupiteľstva vo veci v kontexte 

tohto uznesenia. 

   Z: v texte     T: do 14 dní 

 

 

Hlasovanie poslancov  

Uznesenie OZ č. 62/OZ/2017 zo dňa 04.08.2017 

prítomnosť/kvórum = 4/3  

Výsledky  hlasovania Počet hlasov Meno a priezvisko poslanca 

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

Proti  0 - 

Zdržal sa hlasovania 1 Marián Zirig        

Konštatovanie výsledkov hlasovania uznesenie OZ č. 62/OZ/2017 zo dňa 04.08.2017 bolo prijaté 

 

 

 

Bellova Ves 12. augusta 2017                                                     Ing. Mária Jankovičová, MBA

                                      starostka obce 

 



UZNESENIE č. 63/OZ/2017  

Obecného zastupiteľstva obce Bellova Ves   

 

 

 

 

 

 

 

konaného dňa 04. augusta 2017 o 18:00 h v zasadačke Obecného úradu v Bellovej Vsi 

k žiadosti JUDr. Dalibora Gettlera zo dňa 31.03.2017 

 

Uznesenie č. 63/OZ/2017 zo dňa 04. 08. 2017 

Obecné zastupiteľstvo obce Bellova Ves 

A. Opätovne prerokovalo 

Žiadosť JUDr. Dalibora Gettlera, trvale bytom Ľudovíta Fullu č. 27, Bratislava zo dňa 31.03.2017  

(č. sp. 188/2017) o preplatenie nákladov súvisiacich s vybudovaním a desaťročnou údržbou 

prístupovej komunikácie na časti parcely registra „C“, parcela č. 119, druh  pozemku zastavané 

plochy a nádvoria, obec Bellova Ves, k. ú. Bellova Ves, vo výlučnom vlastníctve obce Bellova Ves, 

list vlastníctva č. 446 vo výške 1 700 eur. 

B. Berie na vedomie 

1. Čestné vyhlásenie žiadateľa o pravdivosti požadovanej sumy zo dňa 04.05.2017. 

2. Diskusné príspevky poslancov obecného zastupiteľstva a občanov obce vo veci. 

C. Nesúhlasí 

S preplatením nákladov v zmysle prerokovanej žiadosti vo výške 1 700 eur. 

D. Neschvaľuje 

Žiadosť JUDr. Dalibora Gettlera, trvale bytom Ľudovíta Fullu č. 27, Bratislava zo dňa 31.03.2017  

(č. sp. 188/2017) o preplatenie nákladov vo výške 1 700 eur, ktoré mali súvisieť  s vybudovaním 

a desaťročnou údržbou prístupovej komunikácie zo strany žiadateľa na časti parcely registra „C“, 

parcela č. 119, druh  pozemku zastavané plochy a nádvoria, obec Bellova Ves, k. ú. Bellova Ves, vo 

výlučnom vlastníctve obce Bellova Ves, pozemok zapísaný na Okresnom úrade Dunajská Streda, 

katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 446. 

E. 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. 63/OZ/2017 zo dňa 04.08.2017 

prítomnosť/kvórum = 4/3  

Výsledky  hlasovania Počet hlasov Meno a priezvisko poslanca 

Za  4 Roman Husár, Ing. Juraj Ecker, Adriána Berešová, Marián Zirig        

Proti  0 - 

Zdržal sa hlasovania 0 - 

Konštatovanie výsledkov hlasovania uznesenie OZ č. 63/OZ/2017 zo dňa 04.08.2017 bolo prijaté 

 

 

Bellova Ves 12. augusta 2017                                                           Ing. Mária Jankovičová, MBA

                                      starostka obce 


