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Výpis o hlasovaní poslancov 

Obecného zastupiteľstva obce Bellova Ves  

  

 

 

 

 

 

 

konaného dňa 21. 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. 14/2020) 

 
Hlasovanie poslancov  

Návrh starostky obce Ing. Márie Jankovičovej, MBA 

Návrh programu zasadnutia obecného zastupiteľstva - 21.02.2020 

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 

 
Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 17/OZ/2020 zo dňa 21. 02. 2020. 

 
Hlasovanie poslancov obecného zastupiteľstva k bodu č. 2  
Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva (mat. č. 15/2020) 

 

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. 18/OZ/2020 zo dňa 21. 02. 2020. 
 

Hlasovanie poslancov obecného zastupiteľstva k bodu č. 3: 

Informácia o čerpaní rozpočtu obce za III. a IV. štvrťrok 2019 (mat. č. 16/2020) 

 

Hlasovanie poslancov  

Návrh starostky obce Ing. Márie Jankovičovej, MBA 

Informácia o čerpaní rozpočtu obce za III. a IV. štvrťrok 2019. 

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 
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Proti  0 - 

Zdržal sa hlasovania 0 - 

Konštatovanie výsledkov hlasovania návrh bol schválený 

 

Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 19/OZ/2020 zo dňa 21. 02. 2020. 
 

Hlasovanie poslancov obecného zastupiteľstva k bodu č. 4: 

Informácia o čerpaní rozpočtu obce za rok 2019 (mat. č. 17/2020) 

 

Hlasovanie poslancov  

Návrh starostky obce Ing. Márie Jankovičovej, MBA 

Informácia o čerpaní rozpočtu obce za rok 2019. 

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. 20/OZ/2020 zo dňa 21. 02. 2020. 
 

Hlasovanie poslancov obecného zastupiteľstva k bodu č. 5: 

Návrh zámeru obce na prenájom nebytových priestorov vo vlastníctve obce (mat. č. 18/2020) 
 

Hlasovanie poslancov  

Návrh starostky obce Ing. Márie Jankovičovej, MBA 

Hlasovanie o žiadosti p. Lukáša Smatanu, Tilgnerová 1, 841 05 Bratislava o prenájom nebytových priestorov 

zo dňa 20.11.2019. 

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 starostky obce Ing. Márie Jankovičovej, MBA 

Hlasovanie o žiadosti p. Žanety Sárköziovej, Bellova Ves č. 296 zo dňa 07.01.2020 o prenájom nebytových 

priestorov. 

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

Výsledky  hlasovania Počet hlasov Meno a priezvisko poslanca 

Za  0 - 

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

Horonyová, p. Miriam Morihlatko 

Zdržal sa hlasovania 0 - 

Konštatovanie výsledkov hlasovania návrh nebol schválený 

 

 

Hlasovanie poslancov  

Návrh starostky obce Ing. Márie Jankovičovej, MBA 

Hlasovanie o žiadosti p. Adriany Berešovej, Bellova Ves č. 123 zo dňa 13.01.2020 o prenájom nebytových 

priestorov. 

počet poslancov/prítomnosť/kvórum = 5/4/3 
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Výsledky  hlasovania Počet hlasov Meno a priezvisko poslanca 

Za  0 - 

Proti  3 p. Soňa Pinzíková, p. Luboš Lukács, p. Miriam Morihlatko 

Zdržal sa hlasovania 1 p. Katarína Blehová Horonyová 

Konštatovanie výsledkov hlasovania návrh nebol schválený 

 

 

Hlasovanie poslancov  

Návrh poslankýň obecného zastupiteľstva p. Kataríny Blehovej Horonyovej a p. Soni Pinzíkovej 

Návrh na spôsob nájmu podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 

predpisov nehnuteľného majetku obce Bellova Ves, a to dlhodobý nájom: 

1. Nebytový priestor nachádzajúci sa v stavbe „obecný úrad“ so súpisným číslom 75, druh stavby 15 

administratívna budova: 

a) priestory o výmere 47,70 m2, za účelom prevádzky pohostinstva, 

b) priestory o výmere 27,30 m2, za účelom prevádzky spoločenskej miestnosti pre verejnosť, 

c) betónovú terasu prestrešenú dreveným prístreškom  a 2x WC spolu o výmere 28 m2 

      evidované na Okresnom úrade Dunajská Streda, katastrálny odbor, list vlastníctva č. 94, k. ú. Bellova Ves, 

obec Bellova Ves, okres Dunajská Streda. 

2. Nebytový priestor nachádzajúci sa v stavbe „požiarna zbrojnica“ so súpisným číslom 203, druh stavby 15 

administratívna budova: 

a) priestory využívané ako skladový priestor v priestoroch požiarnej  zbrojnice o výmere 10 m2 

     evidované na Okresnom úrade Dunajská Streda, katastrálny odbor, list vlastníctva č. 94, k. ú. Bellova Ves, 

obec Bellova Ves, okres Dunajská Streda 

z dôvodu hodného osobitného zreteľa p. Lukášovi Smatanovi, Tilgnerová 1, Bratislava 

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. Kataríny Blehovej Horonyovej a p. Soni Pinzíkovej 

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

v znení neskorších predpisov: 

Osobitný zreteľ spočíva v tom, že p. Lukáš Smatana na základe písomnej žiadosti o nájom nebytových 

priestorov zo dňa 20.11.2019 a osobného stretnutia na pracovnej porade s poslancami obecného zastupiteľstva 

dňa 24.01.2020 prezentoval svoj  zámer prevádzkovať v týchto priestoroch tradičné pohostinstvo, ktoré malo 

vždy v obci tradíciu a nezameniteľnú atmosféru a nebytový priestor (bývalé potraviny) prevádzkovať ako 

miestnosť, kde má záujem umiestniť napr. biliard, šípky a iné spoločenské hry, ktoré budú bezplatne k dispozícii 

verejnosti/návštevníkom. Obec eviduje dopyt občanov po prevádzke tradičného pohostinstva, ako aj po 

spoločenskej miestnosti pre mládež. V obci nie je žiadna prevádzka pohostinstva a ani iné spoločenské 

zariadenie, kde by tak ako mládež, aj dospelé obyvateľstvo mohlo tráviť svoj voľný čas, napr. hraním 

spoločenských hier 

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. 21/OZ/2020 zo dňa 21. 02. 2020. 
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Hlasovanie poslancov obecného zastupiteľstva k bodu č. 6: 

Návrh na predbežný súhlas s uložením inžinierskych sieti a predbežný súhlas so zriedením odplatného 

vecného bremena (mat. č. 19/2020) 

Hlasovanie poslancov  

Návrh starostky obce Ing. Márie Jankovičovej, MBA 

Návrh na predbežný súhlas s uložením vodovodnej prípojky a rozšírením verejného vodovodu v zmysle žiadosti 

zo dňa 15.02.2020 na pozemkoch vo vlastníctve obce: 

a) parcela registra „C“ p. č. 121/2,  druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 1 296  m2, k. ú. 

Bellova Ves, obec Bellova Ves, zapísaný Okresným úradom Dunajská Streda, katastrálny odbor na liste 

vlastníctva č. 94, 

b) parcela registra „C“ p. č. 73/8, druh pozemku orná pôda o výmere 23 m2, k. ú. Bellova Ves, obec Bellova 

Ves, zapísaný Okresným úradom Dunajská Streda, katastrálny odbor na liste vlastníctva č. 94, 

c) parcela registra „C“ p. č. 73/3, druh pozemku orná pôda o výmere 13 m2, k. ú. Bellova Ves, obec Bellova 

Ves, zapísaný Okresným úradom Dunajská Streda, katastrálny odbor na liste vlastníctva č. 94, 

d) parcela registra „E“ p. č. 315/101, druh pozemku trvalý trávny porast o výmere 3 984  m2, k. ú. Bellova 

Ves, obec Bellova Ves, zapísaný Okresným úradom Dunajská Streda, katastrálny odbor na liste vlastníctva 

č. 446. 

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 starostky obce Ing. Márie Jankovičovej, MBA 

Návrh na predbežný súhlas s uložením distribučných rozvodov NN v zmysle žiadosti zo dňa 15.02.2020 na 

pozemkoch vo vlastníctve obce: 

a) parcela registra „C“ p. č. 121/2,  druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 1 296  m2, k. ú. 

Bellova Ves, obec Bellova Ves, zapísaný Okresným úradom Dunajská Streda, katastrálny odbor na liste 

vlastníctva č. 94, 

b) parcela registra „C“ p. č. 73/8, druh pozemku orná pôda o výmere 23 m2, k. ú. Bellova Ves, obec Bellova 

Ves, zapísaný Okresným úradom Dunajská Streda, katastrálny odbor na liste vlastníctva č. 94, 

c) parcela registra „C“ p. č. 73/3, druh pozemku orná pôda o výmere 13 m2, k. ú. Bellova Ves, obec Bellova 

Ves, zapísaný Okresným úradom Dunajská Streda, katastrálny odbor na liste vlastníctva č. 94, 

d) parcela registra „E“ p. č. 315/101, druh pozemku trvalý trávny porast o výmere 3 984  m2, k. ú. Bellova 

Ves, obec Bellova Ves, zapísaný Okresným úradom Dunajská Streda, katastrálny odbor na liste vlastníctva 

č. 446. 

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 starostky obce Ing. Márie Jankovičovej, MBA 

Návrh na predbežný súhlas so zriadením vecného bremena, ktorého predmetom bude právo 

umiestnenia/uloženia vodovodnej prípojky v predpokladanej dĺžke 32 m, a to odplatne za sumu 7,00 eur/m2 na 

pozemkoch vo vlastníctve obce:   

a) parcela registra „C“ p. č. 121/2,  druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 1 296  m2, k. ú. 

Bellova Ves, obec Bellova Ves, zapísaný Okresným úradom Dunajská Streda, katastrálny odbor na liste 

vlastníctva č. 94, 
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b) parcela registra „C“ p. č. 73/8, druh pozemku orná pôda o výmere 23 m2, k. ú. Bellova Ves, obec Bellova 

Ves, zapísaný Okresným úradom Dunajská Streda, katastrálny odbor na liste vlastníctva č. 94, 

c) parcela registra „C“ p. č. 73/3, druh pozemku orná pôda o výmere 13 m2, k. ú. Bellova Ves, obec Bellova 

Ves, zapísaný Okresným úradom Dunajská Streda, katastrálny odbor na liste vlastníctva č. 94, 

d) parcela registra „E“ p. č. 315/101, druh pozemku trvalý trávny porast o výmere 3 984  m2, k. ú. Bellova 

Ves, obec Bellova Ves, zapísaný Okresným úradom Dunajská Streda, katastrálny odbor na liste vlastníctva 

č. 446. 

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 starostky obce Ing. Márie Jankovičovej, MBA 

Návrh na predbežný súhlas so zriadením vecného bremena, ktorého predmetom bude právo umiestnenia/ 

uloženia distribučných rozvodov NN v predpokladanej dĺžke 55 m, a to odplatne za sumu 7,50 eur/m2 na 

pozemkoch vo vlastníctve obce:   

a) parcela registra „C“ p. č. 121/2,  druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 1 296  m2, k. ú. 

Bellova Ves, obec Bellova Ves, zapísaný Okresným úradom Dunajská Streda, katastrálny odbor na liste 

vlastníctva č. 94, 

b) parcela registra „C“ p. č. 73/8, druh pozemku orná pôda o výmere 23 m2, k. ú. Bellova Ves, obec Bellova 

Ves, zapísaný Okresným úradom Dunajská Streda, katastrálny odbor na liste vlastníctva č. 94, 

c) parcela registra „C“ p. č. 73/3, druh pozemku orná pôda o výmere 13 m2, k. ú. Bellova Ves, obec Bellova 

Ves, zapísaný Okresným úradom Dunajská Streda, katastrálny odbor na liste vlastníctva č. 94, 

d) parcela registra „E“ p. č. 315/101, druh pozemku trvalý trávny porast o výmere 3 984  m2, k. ú. Bellova 

Ves, obec Bellova Ves, zapísaný Okresným úradom Dunajská Streda, katastrálny odbor na liste vlastníctva 

č. 446. 

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. 22/OZ/2020 zo dňa 21. 02. 2020. 
 

Hlasovanie poslancov obecného zastupiteľstva k bodu č. 7: 

Informácie poslancom 

 
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. 23/OZ/2020 zo dňa 21. 02. 2020. 
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Hlasovanie poslancov obecného zastupiteľstva k bodu č. 8: 

Žiadosti občanov 

  
Hlasovanie poslancov  

Návrh starostky obce Ing. Márie Jankovičovej, MBA 

Návrh na súhlas s odobratím zeminy a následným spevnením plochy makadámom na časti pozemku parc. registra 

„C“ č. 57/4, druh pozemku  zastavaná plocha a nádvorie, k. ú. Bellova Ves, obec Bellova Ves, vo vlastníctve obce 

Bellova Ves, zapísaná na Okresnom úrade Dunajská Streda, katastrálny odbor na liste vlastníctva č. 94, 

nachádzajúci sa v susedstve pozemku parc. č. 57/2, na ktorom je rodinný dom vo vlastníctve žiadateľov so 

súp.číslom 55. Spevnenie plochy bude realizovať žiadateľ na vlastné náklady bez nároku na akúkoľvek náhradu. 

Výmera spevnenia: v zmysle žiadosti zo dňa 29.01.2020 (č. 93/2020). 

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 

 
Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 24/OZ/2020 zo dňa 21. 02. 2020. 
 
Hlasovanie poslancov obecného zastupiteľstva k bodu č. 9: 

Diskusia, rôzne 

Nehlasovalo sa z povahy veci 

 

 

Hlasovanie poslancov obecného zastupiteľstva k bodu č. 10:  

Záver 

Nehlasovalo sa z povahy veci 

 

 

 

 

 

Bellova Ves 25. februára 2020 

                             

                           Ing. Mária Jankovičová, MBA v. r.

                                                    starostka obce 


