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Výpis o hlasovaní poslancov 

Obecného zastupiteľstva obce Bellova Ves  

  

 

 

 

 

 

 

konaného dňa 06. februára 2020 o 19:00 h v zasadačke Obecného úradu v Bellovej Vsi 

 
Hlasovanie poslancov obecného zastupiteľstva k bodu č. 1  
Návrh programu zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Bellova Ves (mat. č. 8/2020) 

 
Hlasovanie poslancov  

Návrh starostky obce Ing. Márie Jankovičovej, MBA 

Návrh programu zasadnutia obecného zastupiteľstva - 06.02.2020 

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

Výsledky  hlasovania Počet hlasov Meno a priezvisko poslanca 

Za  3 p. Soňa Pinzíková, p. Katarína Blehová Horonyová, p. Miriam 

Morihlatko 

Proti  0 - 

Zdržal sa hlasovania 0 - 

Konštatovanie výsledkov hlasovania návrh bol schválený 

 
Hlasovanie poslancov  

Návrh starostky obce Ing. Márie Jankovičovej, MBA 

Návrh na zmenu programu zasadnutia, a to návrh na doplnenie bodu rokovania ako bodu č. 6, pod názvom 

Informácia o prerušení konania o povolení vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľnosti č. V 749/20 

zo dňa 31.01.2020 

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

Výsledky  hlasovania Počet hlasov Meno a priezvisko poslanca 

Za  3 p. Soňa Pinzíková, p. Katarína Blehová Horonyová, p. Miriam 

Morihlatko 

Proti  0 - 

Zdržal sa hlasovania 0 - 

Konštatovanie výsledkov hlasovania návrh nebol schválený 

 
Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 8/OZ/2020 zo dňa 06. 02. 2020. 

 
Hlasovanie poslancov obecného zastupiteľstva k bodu č. 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. 9/2020) 

 
Hlasovanie poslancov  

Návrh starostky obce Ing. Márie Jankovičovej, MBA 

Informácia o uprázdnení mandátu poslanca Obecného zastupiteľstva obce Bellova Ves a nastúpenie náhradníka 

na zaniknutý mandát poslanca Obecného zastupiteľstva obce Bellova Ves  

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

Výsledky  hlasovania Počet hlasov Meno a priezvisko poslanca 

Za  4 p. Soňa Pinzíková, p. Luboš Lukács, p. Katarína Blehová 

Horonyová, p. Miriam Morihlatko 

Proti  0 - 

Zdržal sa hlasovania 0 - 
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Konštatovanie výsledkov hlasovania návrh bol schválený, OZ berie na vedomie 

 

Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 9/OZ/2020 zo dňa 06. 02. 2020. 
 

Hlasovanie poslancov obecného zastupiteľstva k bodu č. 3: 

Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva (mat. č. 10/2020) 

 

Hlasovanie poslancov  

Návrh starostky obce Ing. Márie Jankovičovej, MBA 

Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva  

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

Výsledky  hlasovania Počet hlasov Meno a priezvisko poslanca 

Za  4 p. Soňa Pinzíková, p. Luboš Lukács, p. Katarína Blehová 

Horonyová, p. Miriam Morihlatko 

Proti  0 - 

Zdržal sa hlasovania 0 - 

Konštatovanie výsledkov hlasovania návrh bol schválený 

 
Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 10/OZ/2020 zo dňa 06. 02. 2020. 
 

Hlasovanie poslancov obecného zastupiteľstva k bodu č. 4: 

Správa hlavnej kontrolórky obce Bellova Ves o kontrolnej činnosti za rok 2019  (mat. č. 11/2020) 

 

Hlasovanie poslancov  

Návrh starostky obce Ing. Márie Jankovičovej, MBA 

Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva  

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

Výsledky  hlasovania Počet hlasov Meno a priezvisko poslanca 

Za  4 p. Soňa Pinzíková, p. Luboš Lukács, p. Katarína Blehová 

Horonyová, p. Miriam Morihlatko 

Proti  0 - 

Zdržal sa hlasovania 0 - 

Konštatovanie výsledkov hlasovania návrh bol schválený 

 

Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 11/OZ/2020 zo dňa 06. 02. 2020. 
 

Hlasovanie poslancov obecného zastupiteľstva k bodu č. 5: 

Návrh na uzatvorenie dodatku k nájomnej zmluve zo dňa 09.05.2013 (mat. č. 12/2020) 

 

Hlasovanie poslancov  

Návrh starostky obce Ing. Márie Jankovičovej, MBA 

Návrh na ukončenie nájmu pozemok registra „C“ evidovaný na mape určeného operátu  s parcelným číslom 48/2 

o výmere 34 m2; druh pozemku: záhrada, k. ú. Bellova Ves, obec Bellova Ves, okres Dunajská Streda,  zapísaný 

Okresným úradom Dunajská Streda, katastrálny odbor, na liste vlastníctva  č. 446 dohodou zmluvných strán ku 

dňu povolenia vkladu pod č. V 749/20, z dôvodu, že na predmetnej parcele sa nachádzajú stĺpy verejného 

osvetlenia. 

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 
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Hlasovanie poslancov  

Návrh starostky obce Ing. Márie Jankovičovej, MBA 

Návrh na uzatvorenie dodatku č. 2 k nájomnej zmluve zo dňa 09.05.2013 v predloženom znení  

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 

 

Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 12/OZ/2020 zo dňa 06. 02. 2020. 
 

Hlasovanie poslancov obecného zastupiteľstva k bodu č. 6: 

Informácia o prerušení konania o povolení vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľnosti pod               

č. V 749/20 zo dňa 31.01.2020 (mat. č. 13/2020) 

 
Hlasovanie poslancov  

Návrh starostky obce Ing. Márie Jankovičovej, MBA 

Návrh na zabezpečenie súladu medzi uznesením obecného zastupiteľstva č. 50/OZ/2019 zo dňa 27.09.2019                         

a predmetu prevodu uvedenom v Kúpnej zmluve zo dňa 29.01.2020 v čl. II bod 2 písm. a) schvaľuje zmenu výmery 

novovytvoreného pozemku parcela č. 116/3 druh pozemku zastavané plochy a nádvoria z pôvodnej výmery 81 m2 

(schválené uznesením obecného zastupiteľstva č. 50/OZ/2019 zo dňa 27.09.2019) na novú výmeru, a to výmeru 

76 m2 v súlade a podľa geometrického plánu č. 36780278 – 002/20 zo dňa 08.01.2020 úradne overeného pod 

číslom G1-43/2020. Uvedený pozemok sa nachádza v k. ú. Bellova Ves, obec Bellova Ves, okres Dunajská Streda 

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

Výsledky  hlasovania Počet hlasov Meno a priezvisko poslanca 

Za  4 p. Soňa Pinzíková, p. Luboš Lukács, p. Katarína Blehová Horonyová,     

p. Miriam Morihlatko 

Proti  0 - 

Zdržal sa hlasovania 0 - 

Konštatovanie výsledkov hlasovania návrh bol schválený 

 

Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 13/OZ/2020 zo dňa 06. 02. 2020. 
 

Hlasovanie poslancov obecného zastupiteľstva k bodu č. 7: 

Informácie poslancom 

 

Informácie starostky obce poslancom obecného zastupiteľstva 

 
Hlasovanie poslancov  

Návrh starostky obce Ing. Márie Jankovičovej, MBA 

Informácie starostky obce poslancom obecného zastupiteľstva 

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

Výsledky  hlasovania Počet hlasov Meno a priezvisko poslanca 

Za  4 p. Soňa Pinzíková, p. Luboš Lukács, p. Katarína Blehová Horonyová,     

p. Miriam Morihlatko 

Proti  0 - 

Zdržal sa hlasovania 0 - 

Konštatovanie výsledkov hlasovania návrh bol schválený 

 

Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 14/OZ/2020 zo dňa 06. 02. 2020. 
 

 
 



4 

 

Hlasovanie poslancov obecného zastupiteľstva k bodu č. 8: 

Žiadosti občanov 

  
Hlasovanie poslancov  

Návrh poslankyne obecného zastupiteľstva p. Kataríny Blehovej Horonyovej 

Návrh na prerušenie rokovania obecného zastupiteľstva vo veci žiadosti p. Ladislava Kovácsa a manž. Sylvie zo 

dňa 29.01.2020 do nasledujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva 

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

Výsledky  hlasovania Počet hlasov Meno a priezvisko poslanca 

Za  4 p. Soňa Pinzíková, p. Luboš Lukács, p. Katarína Blehová Horonyová,     

p. Miriam Morihlatko 

Proti  0 - 

Zdržal sa hlasovania 0 - 

Konštatovanie výsledkov hlasovania návrh bol schválený 

 
Hlasovanie poslancov  

Návrh poslankyne obecného zastupiteľstva p. Kataríny Blehovej Horonyovej 

Návrh na miestne šetrenie v súvislosti so žiadosťou p. Ladislava Kovácsa a manž. Sylvie zo dňa 29.01.2020 

v termíne po vzájomnej dohode so žiadateľmi  

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

Výsledky  hlasovania Počet hlasov Meno a priezvisko poslanca 

Za  4 p. Soňa Pinzíková, p. Luboš Lukács, p. Katarína Blehová Horonyová,     

p. Miriam Morihlatko 

Proti  0 - 

Zdržal sa hlasovania 0 - 

Konštatovanie výsledkov hlasovania návrh bol schválený 

 
Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 15/OZ/2020 zo dňa 06. 02. 2020. 
 
Hlasovanie poslancov obecného zastupiteľstva k bodu č. 9: 

Diskusia, rôzne 

 
Hlasovanie poslancov  

Návrh poslankyne obecného zastupiteľstva p. Miriam Morihlatko 

Návrh na zmenu konania podujatia – Maškarák, navrhovaný termín 07.03.2020 

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

Výsledky  hlasovania Počet hlasov Meno a priezvisko poslanca 

Za  4 p. Soňa Pinzíková, p. Luboš Lukács, p. Katarína Blehová Horonyová,     

p. Miriam Morihlatko 

Proti  0 - 

Zdržal sa hlasovania 0 - 

Konštatovanie výsledkov hlasovania návrh bol schválený 

 

 

Hlasovanie poslancov  

Návrh poslankýň obecného zastupiteľstva p. Miriam Morihlatko a p. Katarína Blehovej Horonyovej 

Návrh na miestne šetrenie na miestne šetrenie a následne pracovnú poradu v súvislosti s komunikáciou na parc.             

č. 121/1 

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

Výsledky  hlasovania Počet hlasov Meno a priezvisko poslanca 

Za  4 p. Soňa Pinzíková, p. Luboš Lukács, p. Katarína Blehová Horonyová,     

p. Miriam Morihlatko 

Proti  0 - 

Zdržal sa hlasovania 0 - 

Konštatovanie výsledkov hlasovania návrh bol schválený 
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Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 16/OZ/2020 zo dňa 06. 02. 2020. 
 

Hlasovanie poslancov obecného zastupiteľstva k bodu č. 10:  

Záver 

Nehlasovalo sa z povahy veci 

 

 

 

 

 

Bellova Ves 10. februára 2020 

                             

                           Ing. Mária Jankovičová, MBA v. r.

                                                       starostka obce 


