
UZNESENIE č. 77/OZ/2017  

Obecného zastupiteľstva obce Bellova Ves   

 

 

 

 

 

 

 

konaného dňa 16. novembra 2017 o 18:00 h v zasadačke Obecného úradu v Bellovej Vsi 

k návrhu programu 10. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Bellova Ves 

 

 

 

Uznesenie č. 77/OZ/2017 zo dňa 16. 11. 2017 

Obecné zastupiteľstvo obce Bellova Ves 

A. Prerokovalo  

1. Návrh programu 10. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Bellova Ves. 

2. Návrhy na zmenu programu zasadnutia obecného zastupiteľstva: 

a) návrh starostky obce Ing. Márie Jankovičovej, MBA na vypustenie bodu      

č. 10 – Návrh na zmenu rozpočtu obce Bellova Ves na rok 2017, 

b) návrh prítomných poslancov obecného zastupiteľstva na prerokovanie bodu 

č. 3 v poradí ako bod č. 7. 

B. Konštatuje, že 

návrh programu 10. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Bellova Ves konaného 

dňa 16. 11. 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 13.11.2017 do 

naďalej.  

C. Schvaľuje  

1. Zmeny programu zasadnutia obecného zastupiteľstva v predloženom znení. 

2. V zmysle § 12 ods. 5 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov program 10. zasadnutia  

Obecného zastupiteľstva obce Bellova Ves v tomto znení:  

 

Otvorenie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

1. Návrh programu 10. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Bellova Ves 

(mat. č. 57/2017, starostka obce) 

2. Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva (mat. č. 58/2017, starostka obce) 

3. Informácia o doručení vyhlásenia o vzdaní sa odmeny člena komisie – neposlanca 

(mat. č. 60/2017, starostka obce)   

4. Správa č. 7/2017 o výsledkoch kontroly plnenia uznesení Obecného zastupiteľstva 

obce Bellova Ves za obdobie od 01.01.2017 – 06.10.2017  

(mat. č. 61/2017, Ing. Mária Viestová, hlavná kontrolórka obce) 

5. Správa č. 8/2017 o výsledkoch čerpania rozpočtu obce Bellova Ves za obdobie od 

01.01.2017 – 30.09.2017 (mat. č. 62/2017, Ing. Mária Viestová, hlavná kontrolórka obce) 

http://www.bellovaves.sk/


6. Správa č. 9/2017 o následnej kontrole vybavovania a evidencie sťažností a petícií 

obyvateľov obce Bellova Ves Obecným úradom v Bellovej Vsi za obdobie od 

01.01.2017 – 09.11.2017 (mat. č. 63/2017, Ing. Mária Viestová, hlavná kontrolórka obce) 

7. Informácia o aktuálnom stave a zložení komisií obecného zastupiteľstva  

(mat. č. 59/2017, starostka obce) 

8. Návrh na splátkový kalendár vo veci uložených pokút za porušenie ústavného zákona 

o ochrane verejného záujmu (mat. č. 64/2017, starostka obce)   

9. Návrh na zmenu Harmonogramu podujatí organizovaných obcou Bellova Ves 

v mesiacoch 11-12/2017 (mat. č. 65/2017, Ing. Juraj Ecker, predseda komisie kultúry 

a športu)   

10. Návrh na zmenu rozpočtu obce Bellova Ves na rok 2017  

(mat. č. 66/2017, starostka obce)   

11. Interpelácie poslancov obecného zastupiteľstva 

12. Žiadosti občanov 

13. Diskusia, rôzne 

14. Záver 

 

 

 

 

 
Hlasovanie poslancov  

Uznesenie OZ č. 77/OZ/2017 zo dňa 16. 11. 2017 

 prítomnosť/kvórum = 3/3 

Výsledky  hlasovania Počet hlasov Meno a priezvisko poslanca 

Za  3 Ing. Juraj Ecker, Adriána Berešová, Marián Zirig           

Proti  0 - 

Zdržal sa hlasovania 0 - 

Konštatovanie výsledkov hlasovania uznesenie OZ č. 77/OZ/2017 zo dňa 16.11.2017 bolo prijaté 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bellova Ves 20. novembra 2017                               Ing. Mária Jankovičová, MBA

                             starostka obce 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UZNESENIE č. 78/OZ/2017  

Obecného zastupiteľstva obce Bellova Ves   

 

 

 

 

 

 

 

konaného dňa 16. novembra 2017 o 18:00 h v zasadačke Obecného úradu v Bellovej Vsi 

ku kontrole plnenia uznesení Obecného zastupiteľstva obce Bellova Ves 

 

Uznesenie č. 78/OZ/2017 zo dňa 16. 11. 2017  

Obecné zastupiteľstvo obce Bellova Ves 

A. Prerokovalo 

Plnenie uznesení Obecného zastupiteľstva obce Bellova Ves zo dňa 04.08.2017 a 06.10.2017. 

B. Berie na vedomie 

Závery z vykonania kontroly plnenia uznesení obecného zastupiteľstva zo dňa 04.08.2017 

a 06.10.2017. 

C. Konštatuje  

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

1. Výsledok vykonania kontroly plnenia uznesenia obecného zastupiteľstva zo dňa 

04.08.2017, a to: 

 Uznesenie č. 55/OZ/2017 zo dňa 04. 08. 2017 (obecné zastupiteľstvo žiada starostku obce) 

 písm. E  bod b) ................................................... (T: do 31.12.2017) akceptované, splnené 

     Uznesenie č. 59/OZ/2017 zo dňa 04. 08. 2017 (obecné zastupiteľstvo žiada starostku obce) 

 písm D bod 2 ....................................................... (T: do 31.12.2017) akceptované, v plnení 

2. Výsledok vykonania kontroly plnenia uznesenia obecného zastupiteľstva zo dňa 

06.10.2017, a to: 

 Uznesenie č. 71/OZ/2017 zo dňa 06. 10. 2017 (obecné zastupiteľstvo žiada starostku obce) 

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

    Uznesenie č. 72/OZ/2017 zo dňa 06. 10. 2017 (obecné zastupiteľstvo žiada starostku obce) 

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

 Uznesenie č. 75/OZ/2017 zo dňa 06. 10. 2017 (obecné zastupiteľstvo žiada starostku obce) 

 písm. F (a, b) ....................................................................................... akceptované, splnené 

 Uznesenie č. 76/OZ/2017 zo dňa 06. 10. 2017 (obecné zastupiteľstvo žiada starostku obce) 

 písm. D (a, b) ...................................................................................... akceptované, splnené 

 
Hlasovanie poslancov  

Uznesenie OZ č. 78/OZ/2017 zo dňa 16. 11. 2017  
prítomnosť/kvórum = 3/3 

Výsledky  hlasovania Počet hlasov Meno a priezvisko poslanca 

Za  3 Ing. Juraj Ecker, Adriána Berešová, Marián Zirig           

Proti  0 - 

Zdržal sa hlasovania 0 - 

Konštatovanie výsledkov hlasovania uznesenie OZ č. 78/OZ/2017 zo dňa 16.11.2017 bolo prijaté 

 

 

Bellova Ves 20. novembra 2017                                                Ing. Mária Jankovičová, MBA

                             starostka obce 



UZNESENIE č. 79/OZ/2017  

Obecného zastupiteľstva obce Bellova Ves   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

konaného dňa 16. novembra 2017 o 18:00 h v zasadačke Obecného úradu v Bellovej Vsi 

k informácií o doručení vyhlásenia o vzdaní sa odmeny člena komisie - neposlanca  

 

 

 

Uznesenie č. 79/OZ/2017 zo dňa 16. 11. 2017 

Obecné zastupiteľstvo obce Bellova Ves 

A. Berie na vedomie 

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

a) Dňa 30. 10. 2017 bolo do podateľne Obecného úradu v Bellovej Vsi doručené 

vyhlásenie člena komisie– neposlanca Obecného zastupiteľstva obce Bellova Ves p. 

Barbory Eckerovej o vzdaní sa odmeny členky komisie kultúry a športu s účinnosťou 

od 01. 11. 2017 (sp. zn. č. 586/2017). 

b) Vyhlásenie o vzdaní sa odmeny bolo podané a doručené v súlade s čl. 9 Zásad 

odmeňovania poslancov, predsedov a členov komisií Obecného zastupiteľstva 

v Bellovej Vsi zo dňa 04. 02. 2016. 

2. Vzdanie sa odmeny členky komisie kultúry a športu Obecného zastupiteľstva obce 

Bellova Ves  (člen komisie– neposlanec) p. Barbory Eckerovej  zo dňa 30.10.2017 

s účinnosťou od 01. 11. 2017. 

 

 

 

Hlasovanie poslancov  

Uznesenie OZ č. 79/OZ/2017 zo dňa 16.11.2017  
prítomnosť/kvórum = 3/3 

Výsledky  hlasovania Počet hlasov Meno a priezvisko poslanca 

Za  3 Ing. Juraj Ecker, Adriána Berešová, Marián Zirig           

Proti  0 - 

Zdržal sa hlasovania 0 - 

Konštatovanie výsledkov hlasovania uznesenie OZ č. 79/OZ/2017 zo dňa 16.11.2017 bolo prijaté 

 

 

 

 

 

 

Bellova Ves 20. novembra 2017                                                Ing. Mária Jankovičová, MBA

                             starostka obce 

 



UZNESENIE č. 80/OZ/2017  

Obecného zastupiteľstva obce Bellova Ves   

 

 

 

 

 

 

 

konaného dňa 16. novembra 2017 o 18:00 h v zasadačke Obecného úradu v Bellovej Vsi 

k Správe HK č. 7/2017 o výsledkoch kontroly plnenia uznesení Obecného zastupiteľstva  

obce Bellova Ves za obdobie od 01.01.2017 do 06.10.2017 

 

 

Uznesenie č. 80/OZ/2017  zo dňa 16. 11. 2017 

Obecné zastupiteľstvo obce Bellova Ves 

A. Prerokovalo a berie na vedomie 

1. Správu hlavnej kontrolórky obce Bellova Ves č. 7/2017 zo dňa 16. 10. 2017 o výsledku 

kontroly plnenia uznesení Obecného zastupiteľstva  obnce Bellova Ves za obdobie od 

01.01.2017 do 06.10.2017  (ďalej len „Správa č. 7/2017). 

2. Závery kontroly Správy č. 7/2017. 

B. Konštatuje, že 

Správa č. 7/2017 bola predložená hlavnou kontrolórkou obce Bellova Ves Ing. Máriou 

Viestovou obecnému zastupiteľstvu v zmysle § 18f ods. 1 písm. d) zákona SNR č. 369/1990 

Zb.  o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej 

kontrole a audite a o zmene a doplnení  niektorých zákonov a v súlade so schváleným Plánom 

práce hlavného kontrolóra Obce Bellova Ves pre II. polrok roka 2017. 

C. Odporúča prijať navrhované opatrenia: 

1. Zverejňovať informácie v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe 

k informáciám a o zmene a doplnení  niektorých zákonov a Rokovacieho poriadku, 

konkrétne zápisnice zo zasadania obecného zastupiteľstva   a výpisy o hlasovaní poslancov 

obecného zastupiteľstva po každom zasadaní. 

2. Zosúladiť zloženie Komisie kultúry a športu so Štatútom obce, eventuálne aktualizovať 

Štatút obce. 

D. Žiada 

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

č. 7/2017 na webovom sídle obce (www.bellovaves.sk).  

  Z: v texte    T: do 14 dní 

Hlasovanie poslancov  

Uznesenie OZ č. 80/OZ/2017 zo dňa 16.11.2017  
prítomnosť/kvórum = 3/3 

Výsledky  hlasovania Počet hlasov Meno a priezvisko poslanca 

Za  3 Ing. Juraj Ecker, Adriána Berešová, Marián Zirig           

Proti  0 - 

Zdržal sa hlasovania 0 - 

Konštatovanie výsledkov hlasovania uznesenie OZ č. 80/OZ/2017 zo dňa 16.11.2017 bolo prijaté 

 

 

Bellova Ves 20. novembra 2017                                                Ing. Mária Jankovičová, MBA

                             starostka obce 

http://www.bellovaves.sk/


UZNESENIE č. 81/OZ/2017  

Obecného zastupiteľstva obce Bellova Ves   

 

 

 

 

 

 

 

konaného dňa 16. novembra 2017 o 18:00 h v zasadačke Obecného úradu v Bellovej Vsi 

k Správe HK č. 8/2017 o výsledkoch čerpania rozpočtu obce Bellova Ves  

za obdobie od 01.01.2017 do 30.09.2017 

 

Uznesenie č. 81/OZ/2017 zo dňa 16.11. 2017 

Obecné zastupiteľstvo  obce Bellova Ves 

A. Prerokovalo a berie na vedomie  

1. Správu hlavnej kontrolórky obce Bellova Ves č. 8/2017 zo dňa 06.11.2017 

o výsledkoch čerpania rozpočtu obce za obdobie od 01.01.2017 do 30.09.2017 

(ďalej len „Správa č. 8/2017). 

2. Informáciu o čerpaní schváleného rozpočtu za obdobie od 01.01.2017 do 

30.09.2017. 

B. Konštatuje, že 

1. Správa č. 8/2017 bola predložená hlavnou kontrolórkou obce Bellova Ves Ing. 

Máriou Viestovou obecnému zastupiteľstvu v zmysle § 18f ods. 1 písm. d) zákona 

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

č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a  o zmene a doplnení  niektorých zákonov. 

2. Bežný rozpočet za I., II. a III.Q k 30.09.2017 je schodkový vo výške 9 168,97 eur.  

3. Celkový rozpočet k 30.9.2017 je prebytkový vo výške 23 987,03 eur. 

4. Rozpočtové hospodárenie (bez finančných operácií) k 30.9.2017 je schodok vo 

výške 36 398,97 eur. 

5. Bežný rozpočet k 30.09.2017 je prekročený v rozpočtových príjmoch v položkách   

podľa ekonomickej klasifikácie: 133001 o 65,96 eur, 133013 o 1216,44 eur, 

221004 o 450,00 eur. 

6. Bežný rozpočet k 30.09.2017 je prekročený v rozpočtových výdavkoch v položkách 

podľa ekonomickej klasifikácie:  637002 o 123,00 eur, 637003 o 19,70 eur, 642006 

o 923,72 eur. 

C. Schvaľuje 

1. Rozpočtové opatrenie podľa § 14 ods. (2) pís. b) zákona č.583/2004 Z. z.                 

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov 

povolené prekročenie a viazanie príjmov v schválenom bežnom rozpočte na rok 

2017 podľa aktuálneho stavu. 

2. Rozpočtové opatrenie podľa § 14 ods. (2) pís. c) zákona č. 583/2004 Z. z.                

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov 

povolené prekročenie a viazanie výdavkov v schválenom bežnom rozpočte na rok 

2017 podľa aktuálneho stavu. 



D. Žiada 

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

Správy      č. 8/2017 na webovom sídle obce  (www.bellovaves.sk). 

  Z: v texte    T: do 14 dní 

 

 

 

Hlasovanie poslancov  

Uznesenie OZ č. 81/OZ/2017 zo dňa 16.11.2017  
prítomnosť/kvórum = 3/3 

Výsledky  hlasovania Počet hlasov Meno a priezvisko poslanca 

Za  3 Ing. Juraj Ecker, Adriána Berešová, Marián Zirig           

Proti  0 - 

Zdržal sa hlasovania 0 - 

Konštatovanie výsledkov hlasovania uznesenie OZ č. 81/OZ/2017 zo dňa 16.11.2017 bolo prijaté 

 

 

 

 

 

 

Bellova Ves 20. novembra 2017                                Ing. Mária Jankovičová, MBA

                             starostka obce 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bellovaves.sk/


UZNESENIE č. 82/OZ/2017  

Obecného zastupiteľstva obce Bellova Ves   

 

 

 

 

 

 

 

konaného dňa 16. novembra 2017 o 18:00 h v zasadačke Obecného úradu v Bellovej Vsi 

k Správe HK č. 9/2017 o výsledku následnej kontroly vybavovania evidencie sťažností a petícií 

obyvateľov obce Bellova Ves Obecným úradom v Bellovej Vsi  

za obdobie od 01.01.2017 – 09.11.2017 

 

 

Uznesenie č. 82/OZ/2017  zo dňa 16. 11. 2017 

Obecné zastupiteľstvo obce Bellova Ves 

A. Prerokovalo a berie na vedomie 

3. Správu hlavnej kontrolórky obce Bellova Ves  č. 9/2017 zo dňa 16. 11. 2017 o výsledku 

následnej kontroly vybavovania evidencie sťažností a petícií obyvateľov obce Bellova Ves 

Obecným úradom v Bellovej Vsi za obdobie od 01.01.2017 – 09.11.2017 (ďalej len 

„Správa č. 9/2017). 

B. Konštatuje, že 

Správa č. 9/2017 bola predložená hlavnou kontrolórkou obce Bellova Ves Ing. Máriou 

Viestovou obecnému zastupiteľstvu v súlade s § 18f ods. 1 písm. d) zákona SNR  č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej 

kontrole a audite a  o zmene a doplnení  niektorých zákonov a v súlade so schváleným Plánom 

práce hlavného kontrolóra obce Bellova Ves pre II. polrok roka 2017. 

      C.  Odporúča prijať navrhované opatrenia: 

 Aktualizovať Zásady postupu vybavovania sťažností v podmienkach obce Bellova Ves, 

schválené Obecným zastupiteľstvom dňa 28.7.2010 v súlade so zákonom č. 94/2017 Z. z., 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov. 

D. Žiada 

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

č. 9/2017 na webovom sídle obce (www.bellovaves.sk).  

  Z: v texte    T: do 14 dní 

 

 

Hlasovanie poslancov  

Uznesenie OZ č. 82/OZ/2017 zo dňa 16.11.2017  
prítomnosť/kvórum = 3/3 

Výsledky  hlasovania Počet hlasov Meno a priezvisko poslanca 

Za  3 Ing. Juraj Ecker, Adriána Berešová, Marián Zirig           

Proti  0 - 

Zdržal sa hlasovania 0 - 

Konštatovanie výsledkov hlasovania uznesenie OZ č. 82/OZ/2017 zo dňa 16.11.2017 bolo prijaté 

 

 

 

Bellova Ves 20. novembra 2017                                                Ing. Mária Jankovičová, MBA

                             starostka obce 

http://www.bellovaves.sk/


UZNESENIE č. 83/OZ/2017  

Obecného zastupiteľstva obce Bellova Ves   

 

 

 

 

 

 

 

konaného dňa 16. novembra 2017 o 18:00 h v zasadačke Obecného úradu v Bellovej Vsi 

k informácií o aktuálnom stave a zložení komisií obecného zastupiteľstva 

 

Uznesenie č. 83/OZ/2017 zo dňa 16. 11. 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. 10. 2017. 

2. Návrhy poslankyne obecného zastupiteľstva p. Adriány Berešovej: 

a) návrh  na zrušenie komisie životného prostredia a verejného poriadku, 

b) návrh na zrušenie komisie územného rozvoja, výstavby a infraštruktúry. 

B. Zrušuje  

Podľa § 11 ods. 4 písm. n) zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb.                

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov obecné zastupiteľstvo zrušuje: 

1. Komisiu životného prostredia a verejného poriadku zriadenú uznesením Obecného 

zastupiteľstva obce Bellova Ves č. 7/OZ/2015 zo dňa 12.02.2015. 

2. Komisiu územného rozvoja, výstavby a infraštruktúry zriadenú uznesením 

Obecného zastupiteľstva obce Bellova Ves č. 7/OZ/2015 zo dňa 12.02.2015. 

C. Žiada 

Starostku obce Bellova Ves Ing. Máriu Jankovičovú, MBA: 

a) písomne informovať členov zrušených komisií o ich zrušení.  

 Z: v texte    T: do 14 dní 

b) zverejniť aktuálny zoznam zloženia komisií na webovom sídle obce. 

Z: v texte    T: do 14 dní 

 

 

Hlasovanie poslancov  

Uznesenie OZ č. 83/OZ/2017 zo dňa 16.11.2017  
prítomnosť/kvórum = 4/3 

Výsledky  hlasovania Počet hlasov Meno a priezvisko poslanca 

Za  3 Adriána Berešová, Marián Zirig, Roman Husár          

Proti  0 - 

Zdržal sa hlasovania 1 Ing. Juraj Ecker 

Konštatovanie výsledkov hlasovania uznesenie OZ č. 83/OZ/2017 zo dňa 16.11.2017 bolo prijaté 

 

 

 

Bellova Ves 20. novembra 2017                             Ing. Mária Jankovičová, MBA

                             starostka obce 



UZNESENIE č. 84/OZ/2017  

Obecného zastupiteľstva obce Bellova Ves   

 

 

 

 

 

 

 

konaného dňa 16. novembra 2017 o 18:00 h v zasadačke Obecného úradu v Bellovej Vsi 

k návrhu p. Anny Baloghovej na splátkový kalendár vo veci uložených pokút za 

porušenie povinností podľa ústavného zákona o ochrane verejného záujmu 

 

Uznesenie č. 84/OZ/2017 zo dňa 16. 11. 2017 

Obecné zastupiteľstvo obce Bellova Ves 

A. Prerokovalo  

1. Návrh p. Anny Baloghovej na plnenie povinností v splátkach – splátkový kalendár 

vo veci uložených pokút za porušenie povinností podľa ústavného zákona 

o ochrane verejného záujmu (ďalej len „návrh p. Anny Baloghovej na splátkový 

kalendár“). 

2. Návrh prítomných poslancov obecného zastupiteľstva vo veci návrhu p. Anny 

Baloghovej na splátkový kalendár – nesúhlasia s návrhom a ani zo žiadnym iným 

splátkovým kalendárom. 

B. Berie na vedomie 

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

a) informáciu o slede krokov obecného zastupiteľstva, obecného úradu a obce vo 

veci riešenia porušenia povinnosti ústavného zákona o ochrane verejného 

záujmu zo strany p. Anny Baloghovej, 

b) informáciu o doručení návrhu p. Anny Baloghovej na splátkový kalendár do 

podateľne obecného úradu, a to dňa 10.10.2017 (č. sp. 535/2017). 

2. Návrh p. Anny Baloghovej na plnenie povinností v splátkach - splátkový kalendár, 

ktorý je rozložený na 40. splátkových termínov, resp. na 40 mesiacov/mesačných 

splátok, pričom predpokladá splatenie uložených pokút v celkovej výške 4 582,04 

eur poslednou splátkou vo výške 97,04 eur splatnou do 15.02.2021. 

C. Neschvaľuje 

Návrh p. Anny Baloghovej na plnenie povinností v splátkach - splátkový kalendár zo 

dňa 03.10.2017 vo veci uložených pokút za porušenie povinností podľa ústavného 

zákona o ochrane verejného záujmu. 

D. Žiada 

Starostku obce Bellova Ves Ing. Máriu Jankovičovú, MBA, aby s rozhodnutím 

obecného zastupiteľstva písomne oboznámila p. Annu Baloghovú s poučením, že ak 



dlžná suma (pokuta) 1 145,51 eur a súčasne dlžná suma (pokuta) 3 436,53 eur, t. j. 

dlžná suma v celkovej výške 4 582,04 eur nebude uhradená v lehote 10 dní odo dňa 

doručenia tohto listu, obec Bellova Ves pristúpi k nútenému výkonu predmetného 

rozhodnutia, a to k vymáhaniu dlžnej sumy v zmysle uznesenia obecného 

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

 

 
Hlasovanie poslancov  

Uznesenie OZ č. 84/OZ/2017 zo dňa 16.11.2017  
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. 84/OZ/2017 zo dňa 16.11.2017 bolo prijaté 

 

 

 

 

 

 

Bellova Ves 20. novembra 2017                               Ing. Mária Jankovičová, MBA

                             starostka obce 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

UZNESENIE č. 85/OZ/2017  

Obecného zastupiteľstva obce Bellova Ves   
 

 

 

 

 

 

 

konaného dňa 16. novembra 2017 o 18:00 h v zasadačke Obecného úradu v Bellovej Vsi 

k návrhu na zmenu Harmonogramu podujatí organizovaných obcou Bellova Ves 

v mesiacoch 11-12/2017 

 

Uznesenie č. 85/OZ/2017 zo dňa 16. 11. 2017 

Obecné zastupiteľstvo obce Bellova Ves 

A. Prerokovalo a berie na vedomie 

Návrh komisie kultúry a športu na zmenu Harmonogramu podujatí organizovaných 

obcou Bellova Ves v mesiacoch november a december 2017 spočívajúci v doplnení 

podujatia Katarína v maske (25.11.2017) a zmene termínu konania podujatia Privítanie 

Mikuláša zo soboty 09.12.2017 na piatok 08.12.2017. 

B. Schvaľuje 

Zmenu Harmonogramu podujatí organizovaných obcou Bellova Ves 

v mesiacoch november a december 2017 podľa predloženého návrhu: 

1. Podujatie: Katarína v maske, termín konania: 25.11.2017 (sobota), 

2. Podujatie: Privítanie Mikuláša, termín konania: 08.12.2017 (piatok) 

C. Žiada  

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

zmenou harmonogramu podujatí organizovaných obcou Bellova Ves v mesiacoch 

november a december 2017: 

a) zabezpečiť zapracovanie schválených zmien do harmonogramu podujatí v zmysle 

tohto uznesenia, 

b) zabezpečiť zverejnenie harmonogramu podujatí na úradnej tabuli a webovom sídle 

obce (www.bellovaves.sk). 

   Z: v texte       T: a) do 14 dní 

 

Hlasovanie poslancov  

Uznesenie OZ č. 85/OZ/2017 zo dňa 16.11.2017 

 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. 85/OZ/2017 zo dňa 16.11.2017 bolo prijaté 

 

 

Bellova Ves 20. novembra 2017                                                Ing. Mária Jankovičová, MBA

                             starostka obce 

http://www.bellovaves.sk/


UZNESENIE č. 86/OZ/2017  

Obecného zastupiteľstva obce Bellova Ves   

 

 

 

 

 

 

 

konaného dňa 16. novembra 2017 o 18:00 h v zasadačke Obecného úradu v Bellovej Vsi 

k žiadosti p. Zoltána Karáčoňa s manželkou Evou zo dňa 03.08.2017 

 

 

Uznesenie č. 86/OZ/2017 zo dňa 16. 11. 2017 

Obecné zastupiteľstvo obce Bellova Ves 

A. Berie na vedomie: 

1. Informáciu o doručení Uznesenia Okresného súdu Dunajská Streda v dedičskej veci 

zo dňa 17.05.2017 súvisiacu so žiadosťou pána Zoltána Karáčoňa s manželkou 

Evou zo dňa 03.08.2015 (č. sp. 218/2015). 

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

o odkúpenie parcely č. 286/18 o výmere 1 036 m2 vo vlastníctve obce Bellova Ves 

zo dňa 04.10.2017 (č. sp. 518/2017). 

B. Prerušuje 

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

Ves č. 84 zo dňa 04.10.2017 (č. sp. 518/2017). 

 

Hlasovanie poslancov  

Uznesenie OZ č. 86/OZ/2017 zo dňa 16.11.2017  
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. 86/OZ/2017 zo dňa 16.11.2017 bolo prijaté 

 

 

 

 

 

 

Bellova Ves 20. novembra 2017                              Ing. Mária Jankovičová, MBA

                             starostka obce 
 

 

 

 



UZNESENIE č. 87/OZ/2017  

Obecného zastupiteľstva obce Bellova Ves   

 

 

 

 

 

 

 

konaného dňa 16. novembra 2017 o 18:00 h v zasadačke Obecného úradu v Bellovej Vsi 

k žiadosti občanov p. Tibora Kucseru, p. Róberta Kucseru,  p. Jaroslava Božika  

a p. Štefana Sošku zo dňa 20.10.2017 

 

 

 

Uznesenie č. 87/OZ/2017 zo dňa 16. 11. 2017 

Obecné zastupiteľstvo obce Bellova Ves 

A. Prerokovalo a berie na vedomie: 

Žiadosť p. Tibora Kucseru, Bellova Ves č. 102, p. Róberta Kucseru, Bellova Ves            

č. 101, p. Jaroslava Božika, Bellova Ves č. 89 a p. Štefana Sošku, Haburská č. 2, 

Bratislava o zriadenie verejného osvetlenia  na  pozemku parc. č. 121/1 vo vlastníctve 

obce Bellova Ves zo dňa 20.10.2017 (č. sp. 568/2017). 

B. Prerušuje 

Rokovanie o žiadosti zo dňa 20.10.2017 (č. sp. 568/2017). 

 

Hlasovanie poslancov  

Uznesenie OZ č. 87/OZ/2017 zo dňa 16.11.2017  
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. 87/OZ/2017 zo dňa 16.11.2017 bolo prijaté 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bellova Ves 20. novembra 2017                                Ing. Mária Jankovičová, MBA

                             starostka obce 
 

 

 



 

UZNESENIE č. 88/OZ/2017  

Obecného zastupiteľstva obce Bellova Ves   

 

 

 

 

 

 

 

konaného dňa 16. novembra 2017 o 18:00 h v zasadačke Obecného úradu v Bellovej Vsi 

k informácií v súvislosti so zámerom obce podať žiadosť o nenávratný finančný príspevok 

v rámci opatrenia 7, podopatrenia 7.4, Aktivity číslo 6  

Výzvy číslo 22/PRV/2017, vyhlásenej 31.05.2017 Poľnohospodárskou platobnou agentúrou 

 

Uznesenie č. 88/OZ/2017 zo dňa 16. 11. 2017 

Obecné zastupiteľstvo obce Bellova Ves 

A. Berie na vedomie: 

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

zámerom obce Bellova Ves podať Žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku 

na investície súvisiace so zvýšením bezpečnosti a prevencie proti vandalizmu na verejných 

priestoroch (montáž kamerových systémov a iných bezpečnostných prvkov) v rámci opatrenia 

7, podopatrenia 7.4, Aktivity číslo 6 Výzvy číslo 22/PRV/2017, vyhlásenej 31.05.2017 

Poľnohospodárskou platobnou agentúrou (ďalej len „Žiadosť o NFP“):  

a) stanovisko projektanta Ing. Martina Topora zo dňa 16.11.2017 súvisiaceho s umiestnením 

nových LED svietidiel a inštaláciou kamerového systému, napájacieho a dátového vedenia  

na existujúce podperné body v obci, 

b) informáciu o upustení od zámeru obce podať Žiadosť o NFP z dôvodu nemožnosti 

realizácie zámeru, a to z dôvodu zlého technického stavu existujúcich podperných bodov 

v obci (podpery obecného rozhlasu) a nemožnosti umiestnenia nových LED svietidiel, 

kamerového systému a napájacieho a dátového vedenia  na existujúce podperné body vo 

vlastníctve Západoslovenskej distribučnej, a.s. 

Hlasovanie poslancov  

Uznesenie OZ č. 88/OZ/2017 zo dňa 16.11.2017  
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. 88/OZ/2017 zo dňa 16.11.2017 bolo prijaté 

 

 

Bellova Ves 20. novembra 2017                               Ing. Mária Jankovičová, MBA

                             starostka obce 

 


