
UZNESENIE č. 64/OZ/2017  

Obecného zastupiteľstva obce Bellova Ves   
 

 

 

 

 

 

 

konaného dňa 13. septembra 2017 o 18:00 h v zasadačke Obecného úradu v Bellovej Vsi 

k návrhu programu zasadnutia obecného zastupiteľstva 
 

 

Uznesenie č. 64/OZ/2017 zo dňa 13. 09. 2017 

Obecné zastupiteľstvo obce Bellova Ves 

A. Prerokovalo  

Návrh programu 8. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Bellova Ves. 

B. Konštatuje, že 

návrh programu 8. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Bellova Ves konaného 

dňa 13. 09. 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 webovom sídle obce (www.bellovaves.sk) od 08.09.2017 do 

naďalej.  

C. Schvaľuje  

v zmysle § 12 ods. 5 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov program 8. zasadnutia  Obecného zastupiteľstva 

obce Bellova Ves v tomto znení:  

1. Návrh programu 8. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Bellova Ves 

    (mat. č. 45/2017, starostka obce) 

2. Návrh Rozpočtu obce Bellova Ves na rok 2017 s výhľadom na roky 2018 a 2019  

    (mat. č. 46/2017, starostka obce) 

3. Návrh na zvolanie zhromaždenia obyvateľov obce Bellova Ves  

    (mat. č. 47/2017, starostka obce)   

4. Záver 

 
 

Hlasovanie poslancov  

za uznesenie OZ č. 64/OZ/2017 zo dňa 13.09.2017 

prítomnosť/kvórum = 3/3  

Výsledky  hlasovania Počet hlasov Meno a priezvisko poslanca 

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

Proti  0 - 

Zdržal sa hlasovania 0 - 

Konštatovanie výsledkov hlasovania uznesenie OZ č. 64/OZ/2017 zo dňa 13.09.2017 bolo prijaté 

 

 

 

Bellova Ves 14. septembra 2017                              Ing. Mária Jankovičová, MBA

                           starostka obce 

 

http://www.bellovaves.sk/


 

UZNESENIE č. 65/OZ/2017  

Obecného zastupiteľstva obce Bellova Ves   

 

 

 

 

 

 

 

konaného dňa 13. septembra 2017 o 18:00 h v zasadačke Obecného úradu v Bellovej Vsi 

k návrhu Rozpočtu obce Bellova Ves na rok 2017 s výhľadom na roky 2018 a 2019 

 

 

Uznesenie č. 65/OZ/2017 zo dňa 13. 09. 2017 

Obecné zastupiteľstvo obce Bellova Ves  

A. Prerokovalo  

1. Návrh Rozpočtu obce Bellova Ves na rok 2017 s výhľadom na roky 2018 a 2019. 

2. Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky obce Bellova Ves k návrhu Rozpočtu obce 

Bellova Ves na rok 2017 s výhľadom na roky 2018 a 2019 zo dňa 28.08.2017. 

B. Konštatuje, že 

1. Návrh Rozpočtu obce Bellova Ves na rok 2017 s výhľadom na roky 2018 a 2019 

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

neskorších predpisov zverejnený na úradnej tabuli a webovom sídle obce v termíne 

od 22.08.2017 – 08.09.2017, pričom v stanovenom termíne neboli do podateľne 

obecného úradu doručené žiadne pripomienky/vyjadrenia obyvateľov obce. 

2. Obec Bellova Ves v období rozpočtového provizória, t. j. v období, a to                

od 01-08/2017 neprekročila jednotlivých mesiacoch 1/12 celkových výdavkov 

schváleného rozpočtu obce  na rok 2016. 

C. Berie na vedomie 

1. Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky obce Bellova Ves k návrhu Rozpočtu obce 

Bellova Ves na rok 2017 s výhľadom na roky 2018 a 2019. 

2. Návrh rozpočtu obce Bellova Ves na roky 2018 a 2019. 

3. Informáciu o čerpaní rozpočtu obce Bellova Ves za rok 2016 v čase rozpočtového 

provizória za obdobie od 01-08/2017. 

D. Schvaľuje  

V súlade § 11 ods. 4 písm. b) zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov schvaľuje Rozpočet obce Bellova 

Ves na rok 2017, a to: 

a) Bežný rozpočet: 

Bežné príjmy vo výške 88 776,37 eur a bežné výdavky vo výške 88 775,00 eur 

b) Kapitálový rozpočet: 

Kapitálové príjmy vo výške 0,00 eur a kapitálové výdavky vo výške                   

27 230,00 eur 

c) Finančné operácie: 

Finančné operácie príjmové vo výške 60 386,00 eur a finančné operácie 

výdavkové  vo výške 0,00 eur 



E. Žiada 

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

schváleného Rozpočtu obce  Bellova Ves na rok 2017 s výhľadom na roky 2018 a 

2019 na webovom sídle obce www.bellovaves.sk.                 

 

Z: v texte                 T: do 14 dní 

 

 
Hlasovanie poslancov  

za uznesenie OZ č. 65/OZ/2017 zo dňa 13.09.2017 

prítomnosť/kvórum = 3/3  

Výsledky  hlasovania Počet hlasov Meno a priezvisko poslanca 

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

Proti  0 - 

Zdržal sa hlasovania 0 - 

Konštatovanie výsledkov hlasovania uznesenie OZ č. 65/OZ/2017 zo dňa 13.09.2017 bolo prijaté 

 

 

 

Bellova Ves 14. septembra 2017                              Ing. Mária Jankovičová, MBA

                           starostka obce 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bellovaves.sk/


UZNESENIE č. 66/OZ/2017  

Obecného zastupiteľstva obce Bellova Ves   

 

 

 

 

 

 

 

 

konaného dňa 13. septembra 2017 o 18:00 h v zasadačke Obecného úradu v Bellovej Vsi  

k návrhu na zvolanie zhromaždenia obyvateľov obce Bellova Ves 

 

Uznesenie č. 66/OZ/2016 zo dňa 13. 09. 2017 

Obecné zastupiteľstvo obce Bellova Ves 

A. Prerokovalo 

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

zhromaždenia obyvateľov obce Bellova Ves. 

2. Návrh organizačného zabezpečenia zhromaždenia. 

B. Zvoláva 

V zmysle § 11 ods. 4 písm. f) v nadväznosti na § 11b zákona Slovenskej národnej rady            

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

obce Bellova Ves za účelom informovania verejnosti  a zistenia názoru obyvateľov na priority 

budúceho smerovania obce v rámci jej rozvoja. 

C. Schvaľuje 

1. Zvolanie zhromaždenia obyvateľov obce Bellova Ves 

2. Organizačné zabezpečenie zhromaždenia: 

a) dátum, čas a miesto konania zhromaždenia: dňa 29.09.2017 (piatok) o 19:00 h 

v kultúrno-spoločenskej miestnosti Obecného úradu v Bellovej Vsi 

b) témy zhromaždenia: 

Zámery rozvoja obce v najbližšom období: 

1. Opatrenia na zlepšenie dopravno-bezpečnostnej situácie v obci 

2. Rekonštrukcia autobusovej zastávky  

3. Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia 

4. Revitalizácia zelene  

5. Vybudovanie športového a oddychového parku  

6. Vybudovanie Cyklo parku 

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

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,  webovom sídle 

obce (www.bellovaves.sk) a sociálnej sieti a informovanie obyvateľov obce o zvolaní 

zhromaždenia prostredníctvom obecného rozhlasu, sociálnej siete a letákov, 

Z: v texte   T: ihneď po podpísaní uznesenia 

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

 

 

 

http://www.bellovaves.sk/


Hlasovanie poslancov  

za uznesenie OZ č. 66/OZ/2017 zo dňa 13.09.2017 

prítomnosť/kvórum = 3/3  

Výsledky  hlasovania Počet hlasov Meno a priezvisko poslanca 

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

Proti  0 - 

Zdržal sa hlasovania 0 - 

Konštatovanie výsledkov hlasovania uznesenie OZ č. 66/OZ/2017 zo dňa 13.09.2017 bolo prijaté 

 

 

 

 

Bellova Ves 14. septembra 2017                              Ing. Mária Jankovičová, MBA

                           starostka obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UZNESENIE č. 67/OZ/2017  

Obecného zastupiteľstva obce Bellova Ves   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

konaného dňa 13. septembra 2017 o 18:00 h v zasadačke Obecného úradu v Bellovej Vsi  

k návrhu na vybudovanie Cyklo dráhy v obci Bellova Ves 

 

Uznesenie č. 67/OZ/2016 zo dňa 13. 09. 2017 

Obecné zastupiteľstvo obce Bellova Ves 

A. Prerokovalo 

Projektový zámer starostky obce Bellova Ves Ing. Márie Jankovičovej, MBA: Návrh 

na vybudovanie Cyklo parku na parcele registra „E“ parcela č. 293/202, druh pozemku 

zastavané plochy a nádvoria, o výmere 1810 m
2
, obec Bellova Ves, k. ú. Bellova Ves, 

zapísaná v katastri nehnuteľností na liste vlastníctva č. 446, vedený na Okresnom 

úrade Dunajská Streda, katastrálny odbor, vo výlučnom vlastníctve obce Bellova Ves   

a parcele registra „E“ parcela č. 294/1, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, 

o výmere 2294 m
2
, obec Bellova Ves, k. ú. Bellova Ves, zapísaná v katastri 

nehnuteľností na liste vlastníctva č. 446, vedený na Okresnom úrade Dunajská Streda, 

katastrálny odbor, vo výlučnom vlastníctve obce Bellova Ves. 

B. Súhlasí/schvaľuje 

Zámer vybudovať Cyklo park  na parcele registra „E“ parcela č. parcela č. 293/202, 

druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, o výmere 1810 m
2
, obec Bellova Ves,      

k. ú. Bellova Ves, zapísaná v katastri nehnuteľností na liste vlastníctva č. 446, vedený 

na Okresnom úrade Dunajská Streda, katastrálny odbor, vo výlučnom vlastníctve obce 

Bellova Ves a parcele registra „E“ parcela č. 294/1, druh pozemku zastavané plochy 

a nádvoria, o výmere 2294 m
2
, obec Bellova Ves, k. ú. Bellova Ves, zapísaná v katastri 

nehnuteľností na liste vlastníctva č. 446, vedený na Okresnom úrade Dunajská Streda, 

katastrálny odbor, vo výlučnom vlastníctve obce Bellova Ves. 

 
Hlasovanie poslancov  

za uznesenie OZ č. 67/OZ/2017 zo dňa 13.09.2017 

prítomnosť/kvórum = 3/3  

Výsledky  hlasovania Počet hlasov Meno a priezvisko poslanca 

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

Proti  0 - 

Zdržal sa hlasovania 0 - 

Konštatovanie výsledkov hlasovania uznesenie OZ č. 67/OZ/2017 zo dňa 13.09.2017 bolo prijaté 

 

 
Bellova Ves 14. septembra 2017                              Ing. Mária Jankovičová, MBA

                           starostka obce 

 


