
UZNESENIE č. 1/OZ/2020  

Obecného zastupiteľstva obce Bellova Ves   

 

 

 

 

 

 

 

konaného dňa 17. januára 2020 o 18:00 h v zasadačke Obecného úradu v Bellovej Vsi 

k návrhu programu zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Bellova Ves 

 

Uznesenie č. 1/OZ/2020 zo dňa 17. 01. 2020 

Obecné zastupiteľstvo obce Bellova Ves 

A. Prerokovalo  

1. Návrh programu zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Bellova Ves. 

2. Návrh poslanca obecného zastupiteľstva p. Jozefa Labaša na zmenu programu 

zasadnutia, a to doplnenie bodu rokovania „Návrh  na spôsob predaja nehnuteľného 

majetku obce, pozemok parc. č. 47“ ako bod č. 8. 

B. Berie na vedomie 

Informáciu starostky obce o zverejnení návrhu programu zasadnutia Obecného 

zastupiteľstva obce Bellova Ves konaného dňa 17. 01. 2020  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, webovom sídle obce (www.bellovaves.sk) 

a centrálnej úradnej elektronickej tabuli v súlade s § 34 ods. 2 zákona č. 305/2013            

Z. z. o e-Governmente dňa 13.01.2020. 

C. Schvaľuje 

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

zriadení v znení neskorších predpisov program 4. zasadnutia  Obecného zastupiteľstva 

obce Bellova Ves v tomto znení:  

Otvorenie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

1. Návrh programu zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Bellova Ves 

(mat. č. 1/2020, starostka obce) 

2. Informácia o uprázdnení mandátu poslanca Obecného zastupiteľstva obce Bellova Ves 

a nastúpenie náhradníka na zaniknutý mandát poslanca Obecného zastupiteľstva obce 

Bellova Ves (mat. č. 2/2020, starostka obce) 

3. Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva (mat. č. 3/2020, starostka obce) 

4. Návrh harmonogramu zasadnutí obecného zastupiteľstva na rok 2020  

(mat. č. 4/2020, starostka obce) 

5. Návrh harmonogramu kultúrno-spoločenských podujatí organizovaných obcou v roku 

2020 (mat. č. 5/2020, starostka obce) 

6. Návrh zámeru obce na prenájom nebytových priestorov v budove obecného úradu   

(mat. č. 6/2020, starostka obce) 

7. Návrh zámeru obce na digitalizáciu obecného cintorína  

(mat. č. 7/2020, starostka obce) 

http://www.bellovaves.sk/


8. Diskusia, rôzne  

9. Záver                  

Hlasovanie poslancov  

počet poslancov/prítomnosť/kvórum = 5/4/3 

Výsledky  hlasovania Počet hlasov Meno a priezvisko poslanca 

Za  4 p. Soňa Pinzíková, p. Jozef Labaš, p. Katarína Blehová Horonyová,     

p. Miriam Morihlatko  

Proti  0 - 

Zdržal sa hlasovania 0 - 

Konštatovanie výsledkov hlasovania návrh bol schválený 

 

D. Neschvaľuje 

Návrh na zmenu programu zasadnutia obecného zastupiteľstva v zmysle predloženého 

poslaneckého návrhu p. Jozefa Labaša (A, bod 2). 

Hlasovanie poslancov  

počet poslancov/prítomnosť/kvórum = 5/4/3 

Výsledky  hlasovania Počet hlasov Meno a priezvisko poslanca 

Za  2 p. Jozef Labaš, p. Miriam Morihlatko  

Proti  0 - 

Zdržal sa hlasovania 2 p. Soňa Pinzíková, p. Katarína Blehová Horonyová 

Konštatovanie výsledkov hlasovania návrh nebol schválený 

 

 

 

 

 
Bellova Ves 27. januára 2020                                      Ing. Mária Jankovičová, MBA v. r.

                             starostka obce 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UZNESENIE č. 2/OZ/2020  

Obecného zastupiteľstva obce Bellova Ves   

 

 

 

 

 

 

 

konaného dňa 17. januára 2020 o 18:00 h v zasadačke Obecného úradu v Bellovej Vsi 

k informácii o uprázdnení mandátu poslanca Obecného zastupiteľstva obce Bellova Ves 

a nastúpenie náhradníka na zaniknutý mandát poslanca Obecného zastupiteľstva  

obce Bellova Ves 

 

 

Uznesenie č. 2/OZ/2020 zo dňa 17. 01. 2020 

Obecné zastupiteľstvo obce Bellova Ves 

A. Berie na vedomie 

1. Písomné vzdanie sa mandátu poslanca Obecného zastupiteľstva obce Bellova Ves                   

p. Romana Husára, ktoré bolo doručené Obecnému úradu v Bellovej Vsi doručené 

dňa 02.01.2020. Uvedeným dňom došlo podľa § 25 ods. 2 písm. c) zákona 

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

predpisov k zániku mandátu poslanca obecného zastupiteľstva. 

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

a) Informáciu o písomnom informovaní náhradníka kandidáta na poslanca 

obecného zastupiteľstva p. Petra Sovu o uprázdnení mandátu poslanca 

Obecného zastupiteľstva obce Bellova Ves (č.sp. 02/2020 zo dňa 07.01.2020). 

b) Informáciu o zverejnení oznámenia o zániku mandátu poslanca obecného 

zastupiteľstva a o nastúpení náhradníka na zaniknutý mandát poslanca obecného 

zastupiteľstva v zmysle § 192 ods. 2 zákona o podmienkach výkonu volebného 

práva na úradnej tabuli obce dňa 07.01.2020 a webovom sídle obce. 

B. Konštatuje, že 

1. na základe písomného vzdania sa mandátu poslanca Obecného zastupiteľstva obce 

Bellova Ves p. Romana Husára zo dňa 02.01.2020 došlo volebnom obvode č. 1             

k uprázdneniu mandátu poslanca obecného zastupiteľstva. 

2. p. Peter Sova, nezávislý kandidát, ako prvý náhradník v poradí: 

a)  v súlade s § 192 ods. 1 zákona NR SR č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu 

volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov nastúpil ako 

náhradník na zaniknutý mandát poslanca Obecného zastupiteľstva obce Bellova 

Ves vo volebnom obvode č. 1, 

b)  v súlade s § 192 ods. 2 zákona NR SR č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu 

volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov prevzal osvedčenie 

o tom, že sa stal poslancom obecného zastupiteľstva, podpísané starostkou obce 

Bellova Ves Ing. Máriou Jankovičovou, MBA. 



c) v súlade s § 26 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov zložil zákonom predpísaný sľub poslanca obecného 

zastupiteľstva, ktorý potvrdil svojim podpisom. 

 
Hlasovanie poslancov  

počet poslancov/prítomnosť/kvórum = 5/5/3 

Výsledky  hlasovania Počet hlasov Meno a priezvisko poslanca 

Za  5 p. Soňa Pinzíková, p. Jozef Labaš, p. Katarína Blehová Horonyová,     

p. Miriam Morihlatko, p. Peter Sova 

Proti  0 - 

Zdržal sa hlasovania 0 - 

Konštatovanie výsledkov hlasovania návrh bol schválený 

 

 

 

 

 

 
Bellova Ves 27. januára 2020                                      Ing. Mária Jankovičová, MBA v. r.

                             starostka obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UZNESENIE č. 3/OZ/2020  

Obecného zastupiteľstva obce Bellova Ves   

 

 

 

 

 

 

 

konaného dňa 17. januára 2020 o 18:00 h v zasadačke Obecného úradu v Bellovej Vsi 

ku kontrole plnenia uznesení Obecného zastupiteľstva obce Bellova Ves 

 

Uznesenie č. 3/OZ/2020 zo dňa 17. 01. 2020 

Obecné zastupiteľstvo obce Bellova Ves 

A. Prerokovalo a berie na vedomie 

1. Plnenie uznesení obecného zastupiteľstva a závery z vykonania kontroly plnenia uznesení 

obecného zastupiteľstva zo dňa 12.04.2019 a 14.06.2019.  

2. Informácie starostky obce: 

a) Informáciu o vyhlásení všeobecne záväzných nariadení obce prijatých na zasadnutí 

obecného zastupiteľstva dňa 06.12.2019 (VZN č. 2-8/2019) ich vyvesením 

a zverejnením. 

b) Informáciu o zverejnení prerokovaných/schválených dokumentoch prijatých na 

zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 27.06.2019 a 06.12.2019 na webovom sídle obce. 

c) Informáciu o rokovaní so zástupcom SPF DS a podaní žiadosti o majetkové 

vysporiadanie pozemkov v zastavanom území obce na Slovenský pozemkový fond. 

B. Konštatuje  

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

1. Výsledok vykonania kontroly plnenia uznesení obecného zastupiteľstva zo dňa 06.12.2019: 

 Uznesenie č. 72/OZ/2019 zo dňa 06. 12. 2019 (obecné zastupiteľstvo žiada starostku obce) 

 písm. B ............................................................................................. akceptované, splnené 

 

Hlasovanie poslancov  

počet poslancov/prítomnosť/kvórum = 5/5/3 

Výsledky  hlasovania Počet hlasov Meno a priezvisko poslanca 

Za  5 p. Soňa Pinzíková, p. Jozef Labaš, p. Katarína Blehová Horonyová,     

p. Miriam Morihlatko, p. Peter Sova 

Proti  0 - 

Zdržal sa hlasovania 0 - 

Konštatovanie výsledkov hlasovania návrh bol schválený 

 

 

 

 

 
Bellova Ves 27. januára 2020                                      Ing. Mária Jankovičová, MBA v. r.

                             starostka obce 

 

 



UZNESENIE č. 4/OZ/2020  

Obecného zastupiteľstva obce Bellova Ves   

 

 

 

 

 

 

 

konaného dňa 17. januára 2020 o 18:00 h v zasadačke Obecného úradu v Bellovej Vsi 

k návrhu harmonogramu zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Bellova Ves  

na rok 2020 

 

Uznesenie č. 4/OZ/2020 zo dňa 17. 01. 2020 

Obecné zastupiteľstvo obce Bellova Ves 

A. Prerokovalo 

Návrh poslancov obecného zastupiteľstva (spoločný) na periodicitu zasadnutí obecného 

zastupiteľstva v roku 2020, a to v mesiacoch 02, 04, 06, 09 a 11/2020. 

B. Schvaľuje 

Harmonogram zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Bellova Ves na rok 2020 

v zmysle predloženého návrhu (bod A), a to v mesiacoch 02, 04, 06, 09 a 11/2020 

(plánované zasadnutia). 

C. Žiada 

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

harmonogramom zasadnutí obecného zastupiteľstva na rok 2020: 

a) zvolávať zasadnutia obecného zastupiteľstva  v roku 2020 v termínoch podľa 

schváleného harmonogramu zasadnutí,   

b) zabezpečiť zverejnenie harmonogramu zasadnutí obecného zastupiteľstva na 

úradnej tabuli a webovom sídle 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  

počet poslancov/prítomnosť/kvórum = 5/5/3 

Výsledky  hlasovania Počet hlasov Meno a priezvisko poslanca 

Za  5 p. Soňa Pinzíková, p. Jozef Labaš, p. Katarína Blehová Horonyová,     

p. Miriam Morihlatko, p. Peter Sova 

Proti  0 - 

Zdržal sa hlasovania 0 - 

Konštatovanie výsledkov hlasovania návrh bol schválený 

 

 

 
Bellova Ves 27. januára 2020                                      Ing. Mária Jankovičová, MBA v. r.

                             starostka obce 

http://www.bellovaves.sk/


UZNESENIE č. 5/OZ/2020  

Obecného zastupiteľstva obce Bellova Ves   

 

 

 

 

 

 

 

konaného dňa 17. januára 2020 o 18:00 h v zasadačke Obecného úradu v Bellovej Vsi 

k návrhu harmonogramu kultúrno-spoločenských podujatí organizovaných  

obcou Bellova Ves na  rok 2020 

 

Uznesenie č. 5/OZ/2020 zo dňa 17. 01. 2020 

Obecné zastupiteľstvo obce  Bellova Ves 

A. Prerokovalo a berie na vedomie 

1. Návrh harmonogramu kultúrno-spoločenských podujatí organizovaných obcou 

Bellova Ves na rok 2020. 

2. Návrhy poslanca obecného zastupiteľstva p. Jozefa Labaša: 

a) návrh na predkladanie vyúčtovania po každej akcii, 

b) návrh na zrušenie podujatia MDŽ, 

c) návrh na zvolanie všetkých žien z obce do kultúrneho domu za účelom akcie – 

posedenia pre ženy. 

B. Schvaľuje 

1. Poslanecký návrh p. Jozefa Labaša na zrušenie navrhovaného podujatia – MDŽ. 

Hlasovanie poslancov  

počet poslancov/prítomnosť/kvórum = 5/5/3 

Výsledky  hlasovania Počet hlasov Meno a priezvisko poslanca 

Za  5 p. Jozef Labaš, p. Katarína Blehová Horonyová, p. Miriam 

Morihlatko, p. Peter Sova 

Proti  0 p. Soňa Pinzíková 

Zdržal sa hlasovania 0 - 

Konštatovanie výsledkov hlasovania návrh bol schválený 

2. Harmonogram kultúrno-spoločenských podujatí organizovaných obcou Bellova Ves 

na rok 2020. 

Hlasovanie poslancov  

počet poslancov/prítomnosť/kvórum = 5/5/3 

Výsledky  hlasovania Počet hlasov Meno a priezvisko poslanca 

Za  4 p. Soňa Pinzíková, p. Katarína Blehová Horonyová,     p. Miriam 

Morihlatko, p. Peter Sova 

Proti  0 - 

Zdržal sa hlasovania 1 p. Jozef Labaš 

Konštatovanie výsledkov hlasovania návrh bol schválený 

 

 



C. Neschvaľuje 

1. Poslanecký návrh p. Jozefa Labaša na predkladanie vyúčtovania po každej akcii. 

Hlasovanie poslancov  

počet poslancov/prítomnosť/kvórum = 5/5/3 

Výsledky  hlasovania Počet hlasov Meno a priezvisko poslanca 

Za  1 p. Jozef Labaš 

Proti  3 p. Soňa Pinzíková, p. Miriam Morihlatko, p. Peter Sova 

Zdržal sa hlasovania 1 p. Katarína Blehová Horonyová 

Konštatovanie výsledkov hlasovania návrh nebol schválený 

 

2. Poslanecký návrh p. Jozefa Labaša na zvolanie všetkých žien do kultúrneho domu za 

účelom akcie – posedenie pre ženy.  

Hlasovanie poslancov  

počet poslancov/prítomnosť/kvórum = 5/5/3 

Výsledky  hlasovania Počet hlasov Meno a priezvisko poslanca 

Za  2 p. Jozef Labaš, p. Katarína Blehová Horonyová,      

Proti  2 p. Soňa Pinzíková, p. Miriam Morihlatko, 

Zdržal sa hlasovania 1 p. Peter Sova 

Konštatovanie výsledkov hlasovania návrh nebol schválený 

 

 

 

 

 

 

Bellova Ves 27. januára 2020                                      Ing. Mária Jankovičová, MBA v. r.

                             starostka obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UZNESENIE č. 6/OZ/2020  

Obecného zastupiteľstva obce Bellova Ves   

 

 

 

 

 

 

 

konaného dňa 17. januára 2020 o 18:00 h v zasadačke Obecného úradu v Bellovej Vsi 

k návrh zámeru obce na prenájom nehnuteľného majetku obce Bellova Ves – nebytové 

priestory v budove obecného úradu 

 

Uznesenie č. 6/OZ/2020 zo dňa 17. 01. 2020 

Obecné zastupiteľstvo v Bellovej Vsi 

A. Prerokovalo 

1. Návrh zámeru obce na prenájom nehnuteľného majetku obce Bellova Ves – 

nebytové priestory v budove obecného úradu využívané na prevádzku pohostinstva 

a potravín predložený starostkou obce, a to: 

a) priestory využívané ako pohostinstvo o výmere 47,70 m2,  

b) priestory využívané ako predajňa potravín o výmere 27,30 m2,  

c) priestory využívané ako skladový priestor pre pohostinstvo a predajňu 

potravín o výmere 10 m2 (v stavbe požiarnej zbrojnice), 

d) betónovú terasu prestrešenú dreveným prístreškom a 2x WC spolu o výmere  

28 m2.  

2. Návrh na prebytočnosť nehnuteľného majetku obce uvedeného v bode 1. 

3. Návrh na dobu nájmu nehnuteľného majetku obce, a to dlhodobý nájom na 5 rokov 

odo dňa platnosti a účinnosti nájomnej zmluvy.  

4. Návrh na výšku nájmu za dlhodobý nájom nehnuteľného majetku obce v celkovej 

výške nájmu 1800 eur na rok (150 €/mes.) predložený poslankyňou obecného 

zastupiteľstva p. Miriam Morihlatko. 

5. Návrh na zvolanie pracovnej porady/stretnutia so žiadateľmi–24.01.2020 o 19:00 h. 

B. Berie na vedomie 

1. Žiadosť p. Žanety Sárköziovej, Bellova Ves č. 296 zo dňa 07.01.2020 o prenájom 

nebytových priestorov. 

2. Žiadosť p. Adriany Berešovej, Bellova Ves č. 123 zo dňa 13.01.2020 o prenájom 

nebytových priestorov. 

C. Schvaľuje 

1. Prebytočnosť nehnuteľného majetku obce (nebytové priestory): 

a) priestory využívané ako pohostinstvo o výmere 47,70 m2,  

b) priestory využívané ako predajňa potravín o výmere 27,30 m2,  

c) priestory využívané ako skladový priestor pre pohostinstvo a predajňu potravín 

o výmere 10 m2 (v stavbe požiarnej zbrojnice), 

d) betónovú terasu prestrešenú dreveným prístreškom  a 2x WC spolu o výmere   

28 m2.  



Hlasovanie poslancov  

počet poslancov/prítomnosť/kvórum = 5/5/3 

Výsledky  hlasovania Počet hlasov Meno a priezvisko poslanca 

Za  5 p. Soňa Pinzíková, p. Jozef Labaš, p. Katarína Blehová Horonyová,     

p. Miriam Morihlatko, p. Peter Sova 

Proti  0 - 

Zdržal sa hlasovania 0 - 

Konštatovanie výsledkov hlasovania návrh bol schválený 

2. Návrh zámeru obce na prenájom nehnuteľného majetku obce Bellova Ves – 

nebytové priestory využívané na prevádzku pohostinstva a potravín, a to: 

 

Nebytový priestor nachádzajúci sa v stavbe „obecný úrad“ so súpisným číslom 75, 

druh stavby 15 administratívna budova: 

a) priestory využívané ako pohostinstvo o výmere 47,70 m2,  

b) priestory využívané ako predajňa potravín o výmere 27,30 m2,  

c) betónovú terasu prestrešenú dreveným prístreškom  a 2x WC spolu o výmere   

28 m2.  

Evidovaný na Okresnom úrade Dunajská Streda, katastrálny odbor, list vlastníctva 

č. 94, k. ú. Bellova Ves, obec Bellova Ves, okres Dunajská Streda. 

 

Nebytový priestor nachádzajúci sa v stavbe „požiarna zbrojnica“ so súpisným 

číslom 203, druh stavby 15 administratívna budova: 

a) priestory využívané ako skladový priestor pre pohostinstvo a predajňu potravín 

v priestoroch požiarnej  zbrojnice o výmere 10 m2. 

 Evidovaný na Okresnom úrade Dunajská Streda, katastrálny odbor, list vlastníctva 

č. 94, k. ú. Bellova Ves, obec Bellova Ves, okres Dunajská Streda. 

 
Hlasovanie poslancov  

počet poslancov/prítomnosť/kvórum = 5/5/3 

Výsledky  hlasovania Počet hlasov Meno a priezvisko poslanca 

Za  5 p. Soňa Pinzíková, p. Jozef Labaš, p. Katarína Blehová Horonyová,     

p. Miriam Morihlatko, p. Peter Sova 

Proti  0 - 

Zdržal sa hlasovania 0 - 

Konštatovanie výsledkov hlasovania návrh bol schválený 

 

3. Dobu nájmu nehnuteľného majetku obce, a to dlhodobý nájom na 5 rokov odo dňa 

platnosti a účinnosti nájomnej zmluvy.  

Hlasovanie poslancov  

počet poslancov/prítomnosť/kvórum = 5/5/3 

Výsledky  hlasovania Počet hlasov Meno a priezvisko poslanca 

Za  5 p. Soňa Pinzíková, p. Jozef Labaš, p. Katarína Blehová Horonyová,     

p. Miriam Morihlatko, p. Peter Sova 

Proti  0 - 

Zdržal sa hlasovania 0 - 

Konštatovanie výsledkov hlasovania návrh bol schválený 

 



4. Výšku nájmu za dlhodobý nájom nehnuteľného majetku obce v celkovej výške 

nájmu 1800 eur na rok (150 €/mes.) predložený poslankyňou obecného 

zastupiteľstva p. Miriam Morihlatko. 

Hlasovanie poslancov  

počet poslancov/prítomnosť/kvórum = 5/5/3 

Výsledky  hlasovania Počet hlasov Meno a priezvisko poslanca 

Za  5 p. Soňa Pinzíková, p. Jozef Labaš, p. Katarína Blehová Horonyová,     

p. Miriam Morihlatko, p. Peter Sova 

Proti  0 - 

Zdržal sa hlasovania 0 - 

Konštatovanie výsledkov hlasovania návrh bol schválený 

 

5. Pracovnú poradu/stretnutie so žiadateľmi o nájom nebytových priestorov – 

24.01.2020 o 19:00 h. 

Hlasovanie poslancov  

počet poslancov/prítomnosť/kvórum = 5/5/3 

Výsledky  hlasovania Počet hlasov Meno a priezvisko poslanca 

Za  5 p. Soňa Pinzíková, p. Jozef Labaš, p. Katarína Blehová Horonyová,     

p. Miriam Morihlatko, p. Peter Sova 

Proti  0 - 

Zdržal sa hlasovania 0 - 

Konštatovanie výsledkov hlasovania návrh bol schválený 

 

D. Žiada 

Starostku obce Ing. Máriu Jankovičovú, MBA zvolať pracovnú poradu a pozvať 

všetkých žiadateľov o nájom nebytových priestorov na stretnutie so starostkou obce 

a poslancami obecného zastupiteľstva k predmetnému – 24.01.2020 o 19:00 h. 

 

 

 

 

 
Bellova Ves 27. januára 2020                                      Ing. Mária Jankovičová, MBA v. r.

                             starostka obce 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UZNESENIE č. 7/OZ/2020  

Obecného zastupiteľstva obce Bellova Ves   

 

 

 

 

 

 

 

konaného dňa 17. januára 2020 o 18:00 h v zasadačke Obecného úradu v Bellovej Vsi 

k návrh zámeru obce na digitalizáciu obecného cintorína 

 

Uznesenie č. 7/OZ/2020 zo dňa 17. 01. 2020 

Obecné zastupiteľstvo obce Bellova Ves 

A. Prerokovalo a berie na vedomie 

1. Návrh zámeru obce digitalizovať obecný cintorín, predložený starostkou obce Ing. 

Máriou Jankovičovou, MBA a poslankyňou obecného zastupiteľstva pani Miriam 

Morihlatko. 

B. Schvaľuje 

1. Zámer obce digitalizovať obecný cintorín a jeho realizáciu.  

 
Hlasovanie poslancov  

počet poslancov/prítomnosť/kvórum = 5/5/3 

Výsledky  hlasovania Počet hlasov Meno a priezvisko poslanca 

Za  5 p. Soňa Pinzíková, p. Jozef Labaš, p. Katarína Blehová Horonyová,     

p. Miriam Morihlatko, p. Peter Sova 

Proti  0 - 

Zdržal sa hlasovania 0 - 

Konštatovanie výsledkov hlasovania návrh bol schválený 

 

 

 

 
Bellova Ves 27. januára 2020                                      Ing. Mária Jankovičová, MBA v. r.

                             starostka obce 

 

 


