UZNESENIE č. 17/OZ/2020
Obecného zastupiteľstva obce Bellova Ves

konaného dňa 21. februára 2020 o 19:00 h v zasadačke Obecného úradu v Bellovej Vsi
k návrhu programu zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Bellova Ves
Uznesenie č. 17/OZ/2020 zo dňa 21. 02. 2020
Obecné zastupiteľstvo obce Bellova Ves
A. Prerokovalo
1. Návrh programu zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Bellova Ves.
B. Berie na vedomie
Informáciu starostky obce o zverejnení návrhu programu zasadnutia Obecného zastupiteľstva
obce Bellova Ves konaného dňa 21. 02. 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 18.02.2020.
C. Schvaľuje
1. V zmysle § 12 ods. 5 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov program 3. 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. 14/2020, starostka)
2. Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva (mat. č. 15/2020, starostka)
3. Informácia o čerpaní rozpočtu obce za III. a IV. štvrťrok 2019 (mat. č. 16/2020, starostka)
4. Informácia o čerpaní rozpočtu obce za rok 2019 (mat. č. 17/2020, starostka)
5. Návrh zámeru obce na prenájom nebytových priestorov vo vlastníctve obce
(mat. č. 18/2020, starostka)
6. Návrh na predbežný súhlas s uložením inžinierskych sietí a predbežný súhlas so zriadením
odplatného vecného bremena (mat. č. 19/2020, starostka)
7. Informácie poslancom (starostka)
8. Žiadosti občanov
9. Diskusia, rôzne
10. Záver
Hlasovanie poslancov
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
návrh bol schválený
Konštatovanie výsledkov hlasovania

Bellova Ves 25. februára 2020

Ing. Mária Jankovičová, MBA v. r.
starostka obce

UZNESENIE č. 18/OZ/2020
Obecného zastupiteľstva obce Bellova Ves

konaného dňa 21. februára 2020 o 19:00 h v zasadačke Obecného úradu v Bellovej Vsi
ku kontrole plnenia uznesení Obecného zastupiteľstva obce Bellova Ves

Uznesenie č. 18/OZ/2020 zo dňa 21. 02. 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 06.02.2020.
2. Informáciu starostky obce o zverejnení prerokovaných/schválených harmonogramov
prijatých na zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 17.01.2020 na webovom sídle obce.
B. Konštatuje
V zmysle § 10 ods. 2 Rokovacieho poriadku Obecného zastupiteľstva v Bellovej Vsi
1. Výsledok vykonania kontroly plnenia uznesení obecného zastupiteľstva zo dňa 06.02.2020:
Uznesenie č. 11/OZ/2020 zo dňa 06. 02. 2020 (obecné zastupiteľstvo žiada starostku obce)
 písm. C ............................................................................................. akceptované, splnené
Uznesenie č. 13/OZ/2020 zo dňa 06. 02. 2020 (obecné zastupiteľstvo žiada starostku obce)
 písm. C ............................................................................................. akceptované, splnené
Hlasovanie poslancov
počet poslancov/prítomnosť/kvórum = 5/4/3
Výsledky hlasovania
Za

Počet hlasov
4

Proti
0
Zdržal sa hlasovania
0
Konštatovanie výsledkov hlasovania

Bellova Ves 25. februára 2020

Meno a priezvisko poslanca
p. Soňa Pinzíková, p. Luboš Lukács, p. Katarína Blehová
Horonyová, p. Miriam Morihlatko
návrh bol schválený

Ing. Mária Jankovičová, MBA v. r.
starostka obce

UZNESENIE č. 19/OZ/2020
Obecného zastupiteľstva obce Bellova Ves

konaného dňa 21. februára 2020 o 19:00 h v zasadačke Obecného úradu v Bellovej Vsi
k informácií o čerpaní rozpočtu obce Bellova Ves za III. a IV. štvrťrok roka 2019
Uznesenie č. 19/OZ/2020 zo dňa 21. 02. 2020
Obecné zastupiteľstvo obce Bellova Ves
A. Prerokovalo a berie na vedomie
Informáciu starostky obce Bellova Ves Ing. Márie Jankovičovej, MBA o plnení
príjmovej časti a čerpaní výdavkovej časti rozpočtu obce Bellova Ves za III. a IV.
štvrťrok roka 2019 s odôvodnením.
Hlasovanie poslancov
počet poslancov/prítomnosť/kvórum = 5/4/3
Výsledky hlasovania
Za

Počet hlasov
4

Proti
0
Zdržal sa hlasovania
0
Konštatovanie výsledkov hlasovania

Bellova Ves 25. februára 2020

Meno a priezvisko poslanca
p. Soňa Pinzíková, p. Luboš Lukács, p. Katarína Blehová
Horonyová, p. Miriam Morihlatko
návrh bol schválený

Ing. Mária Jankovičová, MBA v. r.
starostka obce

UZNESENIE č. 20/OZ/2020
Obecného zastupiteľstva obce Bellova Ves

konaného dňa 21. februára 2020 o 19:00 h v zasadačke Obecného úradu v Bellovej Vsi
k informácií o čerpaní rozpočtu obce Bellova Ves za rok 2019

Uznesenie č. 20/OZ/2020 zo dňa 21. 02. 2020
Obecné zastupiteľstvo obce Bellova Ves
B. Prerokovalo a berie na vedomie
Informáciu starostky obce Bellova Ves Ing. Márie Jankovičovej, MBA o plnení príjmovej časti
a čerpaní výdavkovej časti rozpočtu obce Bellova Ves za 2019, a to:
1. Bežný rozpočet za rok 2019 je schodkový vo výške 15 563,90 eur.
2. Kapitálový rozpočet za rok 2019 je schodkový vo výške 55 411,60 eur.
3. Celkový rozpočet za rok 2019 je prebytkový vo výške 534,60 eur.
4. Rozpočtové hospodárenie obce za rok 2019 je schodkové vo výške 70 975,50 eur.
Hlasovanie poslancov
počet poslancov/prítomnosť/kvórum = 5/4/3
Výsledky hlasovania
Za

Počet hlasov
4

Proti
0
Zdržal sa hlasovania
0
Konštatovanie výsledkov hlasovania

Bellova Ves 25. februára 2020

Meno a priezvisko poslanca
p. Soňa Pinzíková, p. Luboš Lukács, p. Katarína Blehová
Horonyová, p. Miriam Morihlatko
návrh bol schválený

Ing. Mária Jankovičová, MBA v. r.
starostka obce

UZNESENIE č. 21/OZ/2020
Obecného zastupiteľstva obce Bellova Ves

konaného dňa 21. februára 2020 o 19:00 h v zasadačke Obecného úradu v Bellovej Vsi
k návrh zámeru obce na prenájom nebytových priestorov vo vlastníctve obce
Uznesenie č. 21/OZ/2020 zo dňa 21. 02. 2020
Obecné zastupiteľstvo obce Bellova Ves
A. Prerokovalo a berie na vedomie
1. Informáciu starostky obce Ing. Márie Jankovičovej, MBA o konaní stretnutia
poslancov obecného zastupiteľstva a starostky obce so žiadateľmi o nájom
nebytových priestorov, konané dňa 24.01.2020, na základe uznesenia č. 6/OZ/2020
zo dňa 17.01.2020.
2. Návrh poslankýň obecného zastupiteľstva p. Kataríny Blehovej Horonyovej
a p. Soni Pinzíkovej na spôsob nájmu majetku obce, 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 prevádzkovania pohostinstva,
b) priestory o výmere 27,30 m2, za účelom prevádzkovania spol.miestnosti,
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
spôsobom/formou nájmu ako prípad hodný osobitného zreteľa žiadateľovi Lukášovi
Smatanovi, Tilgnerová 1, Bratislava. 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.

B. Neschvaľuje
1. Žiadosť p. Žanety Sárköziovej, Bellova Ves č. 296 zo dňa 07.01.2020 o prenájom
nebytových priestorov.
Hlasovanie poslancov
počet poslancov/prítomnosť/kvórum = 5/4/3
Výsledky hlasovania
Za
Proti

Počet hlasov
0
4

Zdržal sa hlasovania
0
Konštatovanie výsledkov hlasovania

Meno a priezvisko poslanca
p. Soňa Pinzíková, p. Luboš Lukács, p. Katarína Blehová
Horonyová, p. Miriam Morihlatko
návrh nebol schválený

2. Žiadosť p. Adriany Berešovej, Bellova Ves č. 123 zo dňa 13.01.2020 o prenájom
nebytových priestorov.
Hlasovanie poslancov
počet poslancov/prítomnosť/kvórum = 5/4/3
Výsledky hlasovania
Počet hlasov
Za
0
Proti
3
Zdržal sa hlasovania
1
Konštatovanie výsledkov hlasovania

Meno a priezvisko poslanca
p. Soňa Pinzíková, p. Luboš Lukács, p. Miriam Morihlatko
p. Katarína Blehová Horonyová
návrh nebol schválený

C. Schvaľuje
1. Žiadosť p. Lukáša Smatanu, Tilgnerová 1, 841 05 Bratislava zo dňa 20.11.2019
o prenájom nebytových priestorov.
Hlasovanie poslancov
počet poslancov/prítomnosť/kvórum = 5/4/3
Výsledky hlasovania
Za

Počet hlasov
4

Proti
0
Zdržal sa hlasovania
0
Konštatovanie výsledkov hlasovania

Meno a priezvisko poslanca
p. Soňa Pinzíková, p. Luboš Lukács, p. Katarína Blehová
Horonyová, p. Miriam Morihlatko
návrh bol schválený

3. Podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov schvaľuje spôsob nájmu 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 prevádzkovania pohostinstva,
b) priestory o výmere 27,30 m2, za účelom prevádzkovania 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, v zmysle predloženého návrhu poslankýň p. Kataríny Blehovej
Horonyovej a p. Soni Pinzíkovej, na dobu 5 rokov, ročné nájomné 1800 eur.
Hlasovanie poslancov
počet poslancov/prítomnosť/kvórum = 5/4/3
Výsledky hlasovania
Za

Počet hlasov
4

Proti
0
Zdržal sa hlasovania
0
Konštatovanie výsledkov hlasovania

Meno a priezvisko poslanca
p. Soňa Pinzíková, p. Luboš Lukács, p. Katarína Blehová
Horonyová, p. Miriam Morihlatko
návrh bol schválený

2. Zdôvodnenie osobitného zreteľa:
Podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov schvaľuje osobitný zreteľ:
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.
Hlasovanie poslancov
počet poslancov/prítomnosť/kvórum = 5/4/3
Výsledky hlasovania
Za

Počet hlasov
4

Proti
0
Zdržal sa hlasovania
0
Konštatovanie výsledkov hlasovania

Meno a priezvisko poslanca
p. Soňa Pinzíková, p. Luboš Lukács, p. Katarína Blehová
Horonyová, p. Miriam Morihlatko
návrh bol schválený

D. Žiada
Starostku obce písomne informovať žiadateľov o záveroch rokovania obecného
zastupiteľstva vo veci podaných žiadosti o nájom nebytových priestorov.

Bellova Ves 25. februára 2020

Ing. Mária Jankovičová, MBA v. r.
starostka obce

UZNESENIE č. 22/OZ/2020
Obecného zastupiteľstva obce Bellova Ves

konaného dňa 21. februára 2020 o 19:00 h v zasadačke Obecného úradu v Bellovej Vsi
k návrhu na predbežný súhlas s uložením inžinierskych sieti a predbežný súhlas
so zriadením odplatného vecného bremena
Uznesenie č. 22/OZ/2020 zo dňa 21. 02. 2020
Obecné zastupiteľstvo obce Bellova Ves
A. Prerokovalo a berie na vedomie
Žiadosť Mgr. Ingrid Kalmárovej, Tureň č. 448 zo dňa 15.02.2020 (č. sp. 140/2020)
o predbežný súhlas s uložením inžinierskych sieti na pozemkoch vo vlastníctve obce
a predbežný súhlas so zriedením odplatného vecného bremena na vodovodnú prípojku
a uloženie distribučných rozvodov NN.
B. Schvaľuje
1. Predbežný súhlas s uložením vodovodnej prípojky a rozšírením verejného vodovodu
v zmysle žiadosti na pozemkoch vo vlastníctve obce Bellova Ves:
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.
Hlasovanie poslancov
počet poslancov/prítomnosť/kvórum = 5/4/3
Výsledky hlasovania
Za

Počet hlasov
4

Proti
0
Zdržal sa hlasovania
0
Konštatovanie výsledkov hlasovania

Meno a priezvisko poslanca
p. Soňa Pinzíková, p. Luboš Lukács, p. Katarína Blehová
Horonyová, p. Miriam Morihlatko
návrh bol schválený

2. Predbežný súhlas s uložením distribučných rozvodov NN v zmysle žiadosti na
pozemkoch vo vlastníctve obce Bellova Ves:
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.
Hlasovanie poslancov
počet poslancov/prítomnosť/kvórum = 5/4/3
Výsledky hlasovania
Za

Počet hlasov
4

Proti
0
Zdržal sa hlasovania
0
Konštatovanie výsledkov hlasovania

Meno a priezvisko poslanca
p. Soňa Pinzíková, p. Luboš Lukács, p. Katarína Blehová
Horonyová, p. Miriam Morihlatko
návrh bol schválený

3. 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,
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.
Hlasovanie poslancov
počet poslancov/prítomnosť/kvórum = 5/4/3
Výsledky hlasovania
Za

Počet hlasov
4

Proti
0
Zdržal sa hlasovania
0
Konštatovanie výsledkov hlasovania

Meno a priezvisko poslanca
p. Soňa Pinzíková, p. Luboš Lukács, p. Katarína Blehová
Horonyová, p. Miriam Morihlatko
návrh bol schválený

4. 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.
Hlasovanie poslancov
počet poslancov/prítomnosť/kvórum = 5/4/3
Výsledky hlasovania
Za

Počet hlasov
4

Proti
0
Zdržal sa hlasovania
0
Konštatovanie výsledkov hlasovania

Bellova Ves 25. februára 2020

Meno a priezvisko poslanca
p. Soňa Pinzíková, p. Luboš Lukács, p. Katarína Blehová
Horonyová, p. Miriam Morihlatko
návrh bol schválený

Ing. Mária Jankovičová, MBA v. r.
starostka obce

UZNESENIE č. 23/OZ/2020
Obecného zastupiteľstva obce Bellova Ves

konaného dňa 21. februára 2020 o 19:00 h v zasadačke Obecného úradu v Bellovej Vsi
k informáciám poslancom
Uznesenie č. 23/OZ/2020 zo dňa 21. 02. 2020
Obecné zastupiteľstvo obce Bellova Ves
A. Berie na vedomie
Informácie starostky obce Ing. Márie Jankovičovej, MBA:
a) Informáciu o podaní žiadosti o poskytnutie dotácie v rámci Výzvy Trnavského
samosprávneho kraja č. 1/O/2020 na predkladanie žiadostí o dotáciu v rámci programu
„Podpora aktivít obcí na území Trnavskej župy“, program kultúra, podujatie „Deň obce
2020“, č.sp. 136/2020 zo dňa 14.02.2020.
b) Informáciu o podaní žiadosti o poskytnutie dotácie v rámci Výzvy Trnavského
samosprávneho kraja č. 1/O/2020 na predkladanie žiadostí o dotáciu v rámci programu
„Podpora aktivít obcí na území Trnavskej župy“, program kultúra, podujatie „Stretnutie
seniorov 2020“, č.sp. 137/2020 zo dňa 14.02.2020.
c) Informáciu o doručení Rozhodnutia Okresného úradu Dunajská Streda, katastrálny
odbor zo dňa 13.02.2020 o povolení vkladu vlastníckeho práva do katastra
nehnuteľností (v súvislosti s Kúpnou zmluvou zo dňa 29.01.2020), číslo vkladu
V 749/2020.
Hlasovanie poslancov
počet poslancov/prítomnosť/kvórum = 5/4/3
Výsledky hlasovania
Za

Počet hlasov
4

Proti
0
Zdržal sa hlasovania
0
Konštatovanie výsledkov hlasovania

Bellova Ves 25. februára 2020

Meno a priezvisko poslanca
p. Soňa Pinzíková, p. Luboš Lukács, p. Katarína Blehová
Horonyová, p. Miriam Morihlatko
návrh bol schválený

Ing. Mária Jankovičová, MBA v. r.
starostka obce

UZNESENIE č. 24/OZ/2020
Obecného zastupiteľstva obce Bellova Ves

konaného dňa 21. februára 2020 o 19:00 h v zasadačke Obecného úradu v Bellovej Vsi
k žiadosti Ladislava Kovácsa a manž. zo dňa 29.01.2020
Uznesenie č. 24/OZ/2020 zo dňa 21. 02. 2020
Obecné zastupiteľstvo obce Bellova Ves
A. Berie na vedomie
1. Žiadosť pána Ladislava Kovácsa a manž. Sylvie, Bellova Ves č. 55 zo dňa
29.01.2020 (č. 93/2020 zo dňa 29.01.2020).
2. Informáciu o konaní miestneho šetrenia v zmysle uznesenia obecného
zastupiteľstva č. 15/OZ/2020 zo dňa 06.02.2020.
B. Súhlasí
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).
Hlasovanie poslancov
počet poslancov/prítomnosť/kvórum = 5/4/3
Výsledky hlasovania
Za

Počet hlasov
4

Proti
0
Zdržal sa hlasovania
0
Konštatovanie výsledkov hlasovania

Bellova Ves 25. februára 2020

Meno a priezvisko poslanca
p. Soňa Pinzíková, p. Luboš Lukács, p. Katarína Blehová
Horonyová, p. Miriam Morihlatko
návrh bol schválený

Ing. Mária Jankovičová, MBA v. r.
starostka obce

