
 

 

Obec Bellova Ves 

Obecný úrad Bellova Ves č. 75, 930 52 

                                            

 V súlade s § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí  v znení 

neskorších predpisov  

                                                                                                                             

ZVEREJŇUJE 
 

1. Zámer obce na dlhodobý prenájom nehnuteľného majetku obce Bellova Ves z dôvodu 

hodného osobitného zreteľa, a to: 
Nehnuteľný majetok obce Bellova Ves, a to časť pozemku registra „C“ evidovaného na katastrálnej 

mape s parcelným číslom 126/14 o výmere  100 m
2
; druh pozemku: orná pôda; nachádzajúci sa mimo 

zastavaného územia obce v katastrálnom území Bellova Ves, v obci Bellova Ves, v okrese Dunajská 

Streda, zapísaný Okresným úradom Dunajská Streda, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 446 na 

dobu určitú, a to na 10 rokov (predbežne, s možnosťou automatického predĺženia) nájomcovi 

spoločnosti O2 Slovakia, s.r.o., so sídlom Einsteinova č. 24, 851 Bratislava, IČO: 35848863, a to ako 

prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 

v znení neskorších predpisov, za nájomné vo výške 2 500 eur/rok (predbežný súhlas, minimálne však 

1000 €/rok).  

2. Spôsob nájmu vlastníctva nehnuteľného majetku obce Bellova Ves formou dlhodobého 

nájmu, a to ako prípad hodný osobitného zreteľa. 

Zdôvodnenie osobitného zreteľa: 
Spoločnosť O2 Slovakia, s.r.o. ako investor má záujem na predmetnom prenajatom pozemku 

umiestniť stavbu pod názvom „Oporný a vytyčovací bod nadzemného vedenia elektronickej 

komunikačnej siete Bellova Ves“ (ďalej len „stavba“). Stavba má zabezpečiť šírenie signálu EKS 

v obci Bellova Ves technológiu siete 3,5 až 3,7 Gz. Miesto umiestnenia EKS stanice bolo vybrané ako 

najvhodnejšie z hľadiska pokrytia čo najväčšieho územia jednou základňovou stanicou. Keďže v obci 

je slabý mobilný signál a  slabé internetové pripojenie, umiestnením stavby sa vyrieši problém 

predovšetkým s poskytovaním rýchleho internetového pripojenia v obci, ktorý nie je možné 

zabezpečiť žiadnym iným spôsobom.  

 

Tento zámer obce, dôvody hodné osobitného zreteľa a spôsob nájmu vlastníctva nehnuteľného 

majetku obce Bellova Ves bol schválený poslancami Obecného zastupiteľstva obce Bellova Ves dňa 

12.04.2019 uznesením obecného zastupiteľstva č. 21/OZ/2019 trojpätinovou väčšinou všetkých 

poslancov v súlade so zákonom SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. 

V zmysle zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, je obec 

povinná zverejňovať všetky zámery prenajať vlastníctvo majetku obce, a to v lehote najmenej 15 dní 

na svojej úradnej tabuli a webovom sídle obce. Táto povinnosť prispieva k transparentnosti pri 

nakladaní s majetkom a jej cieľom je zabezpečiť obyvateľom obce informovanosť o nakladaní s ním. 

                                 
 
Bellova Ves 16.04.2019             

 

      Ing. Mária Jankovičová, MBA v. r. 

               starostka obce 

 

Zámer obce bol zverejnený: 

- na úradnej tabuli obce odo dňa 16.04.2019           

- na webovom sídle obce (www.bellovaves.sk) odo dňa 16.04.2019    

- na CUET odo dňa 16.04.2019 

 

http://www.bellovaves.sk/

