
UZNESENIE č. 25/OZ/2020  

Obecného zastupiteľstva obce Bellova Ves   

 

 

 

 

 

 

 

konaného dňa 15. mája 2020 o 19:00 h v zasadačke Obecného úradu v Bellovej Vsi 

k návrhu programu zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Bellova Ves 

 

Uznesenie č. 25/OZ/2020 zo dňa 15. 05. 2020 

Obecné zastupiteľstvo obce Bellova Ves 

A. Prerokovalo  

1. Návrh programu zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Bellova Ves. 

2. Návrh starostky obce Ing. Márie Jankovičovej, MBA na zmenu programu 

zasadnutia obecného zastupiteľstva, a to vypustenie bodu č. 9 – Návrh na nájom 

nebytových priestorov vo vlastníctve obce (mat. č. 27/2020). 

B. Berie na vedomie 

Informáciu starostky obce o zverejnení návrhu programu zasadnutia Obecného 

zastupiteľstva obce Bellova Ves konaného dňa 15. 05. 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 11.05.2020. 

C. Schvaľuje 

1. V zmysle § 12 ods. 5 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov program 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. 20/2020, starostka) 

2. Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva (mat. č. 21/2020, starostka) 

3. Informácie poslancom (starostka)  

4. Informácia o čerpaní rozpočtu obce za I. štvrťrok 2020 (mat. č. 22/2020, starostka)  

5. Správa hlavnej kontrolórky obce č. 1/HK/2020 o výsledkoch čerpania rozpočtu obce 

Bellova Ves za 1. štvrťrok roku 2020 (mat. č. 23/2020, Ing. Mária Viestová, hlavná 

kontrolórka obce) 

6. Návrh na ukončenie Nájomnej zmluvy zo dňa 01.07.2015 - nájom hnuteľného majetku 

obce, veľkokapacitné kontajnery (mat. č. 24/2020, starostka) 

7. Návrh na voľbu členov komisie na ochranu verejného záujmu (mat. č. 25/2020, 

starostka) 

8. Návrh VZN o ochrannom pásme pohrebiska na území obce (mat. č. 26/2020, starostka) 

9. Návrh na nájom nebytových priestorov vo vlastníctve obce (mat. č. 27/2020, starostka) 

http://www.bellovaves.sk/


10. Žiadosti občanov  

11. Rôzne  

12. Záver                  

 
Hlasovanie poslancov  

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

Výsledky  hlasovania Počet hlasov Meno a priezvisko poslanca 

Za  5 p. Soňa Pinzíková, p. Peter Sova, p. Luboš Lukács, p. Katarína 

Blehová Horonyová, p. Miriam Morihlatko 

Proti  0 - 

Zdržal sa hlasovania 0 - 

Konštatovanie výsledkov hlasovania návrh bol schválený 

 

2. Zmenu programu zasadnutia v zmysle predloženého návrhu starostky, a to vypustenie 

bodu rokovania č. 9 – Návrh na nájom nebytových priestorov vo vlastníctve obce          

(mat. č. 27/2020). 

Hlasovanie poslancov  

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

Výsledky  hlasovania Počet hlasov Meno a priezvisko poslanca 

Za  5 p. Soňa Pinzíková, p. Peter Sova, p. Luboš Lukács, p. Katarína 

Blehová Horonyová, p. Miriam Morihlatko 

Proti  0 - 

Zdržal sa hlasovania 0 - 

Konštatovanie výsledkov hlasovania návrh bol schválený 

 

 

 

 

 

Bellova Ves 19. mája 2020                   Ing. Mária Jankovičová, MBA v. r. 

             starostka obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UZNESENIE č. 26/OZ/2020  

Obecného zastupiteľstva obce Bellova Ves   

 

 

 

 

 

 

 

konaného dňa 15. mája 2020 o 19:00 h v zasadačke Obecného úradu v Bellovej Vsi 

ku kontrole plnenia uznesení Obecného zastupiteľstva obce Bellova Ves 

 

Uznesenie č. 26/OZ/2020 zo dňa 15. 05. 2020 

Obecné zastupiteľstvo obce Bellova Ves 

A. Prerokovalo a berie na vedomie 

Plnenie uznesení obecného zastupiteľstva a závery z vykonania kontroly plnenia uznesení 

obecného zastupiteľstva zo dňa 21.02.2020. 

B. Konštatuje  

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

1. Výsledok vykonania kontroly plnenia uznesení obecného zastupiteľstva zo dňa 21.02.2020: 

 Uznesenie č. 21/OZ/2020 zo dňa 21. 02. 2020 (obecné zastupiteľstvo žiada starostku obce) 

 písm. D ............................................................................................. 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. Peter Sova, p. Luboš Lukács, p. Katarína 

Blehová Horonyová, p. Miriam Morihlatko 

Proti  0 - 

Zdržal sa hlasovania 0 - 

Konštatovanie výsledkov hlasovania návrh bol schválený 

 

 

 

 

 

Bellova Ves 19. mája 2020                   Ing. Mária Jankovičová, MBA v. r. 

             starostka obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UZNESENIE č. 27/OZ/2020  

Obecného zastupiteľstva obce Bellova Ves   

 

 

 

 

 

 

 

konaného dňa 15. mája 2020 o 19:00 h v zasadačke Obecného úradu v Bellovej Vsi 

k informáciám poslancom 

 

Uznesenie č.  27/OZ/2020 zo dňa 15. 05. 2020 

Obecné zastupiteľstvo obce Bellova Ves 

      A. Berie na vedomie 

           Informácie starostky obce Ing. Márie Jankovičovej, MBA: 

1. Informáciu o uzatvorení Zmluvy o zabezpečení systému združeného nakladania                        

s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov so spoločnosťou NATUR-

PACK, a. s.  

2. Informáciu o podaní žiadosti o poskytnutie dotácie z Ministerstva financií SR,                      

účel: Vybudovanie miestnych komunikácii  

(MFSR č. 60038340, č. 209/2020 zo dňa 16.03.2020) 

3. Informáciu o podaní žiadosti o poskytnutie dotácie z Ministerstva financií SR,                      

účel: Digitalizácia obecného cintorína  

(MFSR č. 23603367, č. 233/2020 zo dňa 31.03.2020) 

4. Informáciu o podaní žiadosti o poskytnutie dotácie z Ministerstva financií SR,                    

účel: Modernizácia a rekonštrukcia obecného rozhlasu                                                                                                  

(MFSR č. 64899546, č. 234/2020 zo dňa 31.03.2020) 

5. Informáciu o podaní žiadosti o poskytnutie dotácie z Ministerstva financií SR,                     

účel: Modernizácia domu smútku – elektroinštalácia a osvetlenie obecného cintorína                

(MFSR č. 84150832, č. 235/2020 zo dňa 31.03.2020) 

6. Informáciu o podaní žiadosti o poskytnutie dotácie z Ministerstva financií SR,                      

účel: Vybudovania sociálneho zariadenia v budove obecného úradu-toalety                                 

(MFSR č. 02326925, č. 236/2020 zo dňa 31.03.2020) 

7. Informáciu o podaní žiadosti o poskytnutie príspevku z Environmentálneho fondu 

v súvislosti s poplatkami za uloženie odpadu za rok 2019. 

8. Informáciu o zabezpečení ochranných rúšok pre obyvateľov obce (a ostatných 

občanov) v počte 400 ks, v súvislosti s ochranou obyvateľstva a zabránením šírenia 

nového koronavírusu COVID-19, dezinfekčných prostriedkov a ochranných pomôcok. 

9. Informáciu o zapojení sa do projektu spoločnosti – SLOVNAFT a. s., IČO: 31 322832 

a získanie 160 litrov dezinfekcie Slovnaft HYGI Fluid. 

10. Informáciu o podaní Oznámenia funkcií, zamestnaní, činností  majetkových pomerov 

za rok 2019 verejného funkcionára Ing. Márie Jankovičovej, MBA, starostky obce           

(č. 246/2020 zo dňa 14.04.2020). 



11. Informáciu o zverejnení údajov o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za 

kalendárny rok 2019 v súlade s ustanovením § 4 ods. 6 zákona č. 329/2018 Z. z. 

o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. 

o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov, úroveň vytriedenia 63,75 %. 

12. Informáciu o uzatvorení dohody o vykonaní práce s účinnosťou od 04.05.2020 

(robotnícke práce). 

13. Informáciu v súvislosti s dvoma podanými žiadosťami o dotáciu na rok 2020 na VÚC 

TTSK (podujatia Deň obce a Stretnutie seniorov) - doručenie oznámenia VÚC 

Trnavského samosprávneho kraja zo dňa 30.04.2020 o rozhodnutí zastupiteľstva TTSK 

o neudeľovaní žiadnych dotácii z dôvodu mimoriadnej situácie zapríčinenej pandémiou 

ochorenia COVID -19.  

Hlasovanie poslancov  

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

Výsledky  hlasovania Počet hlasov Meno a priezvisko poslanca 

Za  5 p. Soňa Pinzíková, p. Peter Sova, p. Luboš Lukács, p. Katarína 

Blehová Horonyová, p. Miriam Morihlatko 

Proti  0 - 

Zdržal sa hlasovania 0 - 

Konštatovanie výsledkov hlasovania návrh bol schválený 

 

 

 

 

 

 

Bellova Ves 19. mája 2020                   Ing. Mária Jankovičová, MBA v. r. 

             starostka obce 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UZNESENIE č. 28/OZ/2020  

Obecného zastupiteľstva obce Bellova Ves   

 

 

 

 

 

 

 

konaného dňa 15. mája 2020 o 19:00 h v zasadačke Obecného úradu v Bellovej Vsi 

k informácií o čerpaní rozpočtu obce Bellova Ves za I. štvrťrok roka 2020 

 

 

Uznesenie č. 28/OZ/2020 zo dňa 15. 05. 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 I. štvrťrok roka 

2020 s odôvodnením. 

Bežný rozpočet vo výške 790,84 eur. 

Kapitálový rozpočet vo výške 35 694,00 eur. 

Celkový rozpočet vo výške 42 110,84 eur. 

 

Hlasovanie poslancov  

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

Výsledky  hlasovania Počet hlasov Meno a priezvisko poslanca 

Za  5 p. Soňa Pinzíková, p. Peter Sova, p. Luboš Lukács, p. Katarína 

Blehová Horonyová, p. Miriam Morihlatko 

Proti  0 - 

Zdržal sa hlasovania 0 - 

Konštatovanie výsledkov hlasovania návrh bol schválený 

 

 

 

 

 

 

Bellova Ves 19. mája 2020                   Ing. Mária Jankovičová, MBA v. r. 

             starostka obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UZNESENIE č. 29/OZ/2020  

Obecného zastupiteľstva obce Bellova Ves   

 

 

 

 

 

 

konaného dňa 15. mája 2020 o 19:00 h v zasadačke Obecného úradu v Bellovej Vsi 

k Správe hlavnej kontrolórky obce č. 1/HK/2020 o výsledkoch čerpania rozpočtu obce 

Bellova Ves za I. štvrťrok roka 2020 

 

Uznesenie č. 29/OZ/2020  zo dňa 15. 05. 2020 

Obecné zastupiteľstvo obce Bellova Ves 

A. Prerokovalo a berie na vedomie  

Správu hlavnej kontrolórky obce č. 1/HK/2020 o výsledkoch čerpania rozpočtu obce za 

I. štvrťrok roka 2020. 

B. Konštatuje, že 

predložená správa hlavnej kontrolórky obce Bellova Ves Ing. Márie Viestovej                     

č. 1/HK/2020 (uvedená v písm. A) bola predložená obecnému zastupiteľstvu v zmysle 

a v súlade s §18f ods. 1 písm. d) zákona  č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov.  

 

Hlasovanie poslancov  

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

Výsledky  hlasovania Počet hlasov Meno a priezvisko poslanca 

Za  5 p. Soňa Pinzíková, p. Peter Sova, p. Luboš Lukács, p. Katarína 

Blehová Horonyová, p. Miriam Morihlatko 

Proti  0 - 

Zdržal sa hlasovania 0 - 

Konštatovanie výsledkov hlasovania návrh bol schválený 

 

 

 

 

Bellova Ves 19. mája 2020                   Ing. Mária Jankovičová, MBA v. r. 

             starostka obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

UZNESENIE č. 30/OZ/2020  

Obecného zastupiteľstva obce Bellova Ves   

 

 

 

 

 

 

konaného dňa 15. mája 2020 o 19:00 h v zasadačke Obecného úradu v Bellovej Vsi 

k návrhu na ukončenie Nájomnej zmluvy zo dňa 01.07.2015 so spoločnosťou Mária 

Gulázsiová – Združenie podnikateľov Gulázsi – veľkokapacitné kontajnery 

 

Uznesenie č. 30/OZ/2020 zo dňa 15. 05. 2020 

Obecné zastupiteľstvo obce Bellova Ves 

A. Prerokovalo a berie na vedomie 

Návrh na ukončenie Nájomnej zmluvy zo dňa 01.07.2015 uzatvorenou medzi obcou 

Bellova Ves (ako prenajímateľom) a spoločnosťou Mária Gulázsiová – Združenie 

podnikateľov Gulázsi (ako nájomcom), 930 03 Kráľovičové Kračany, Etreho 53,             

IČO: 41 111 052, ktorej predmetom nájmu sú dva veľkokapacitné kontajnery vo 

vlastníctve obce, z ktorých každý má objem 7 m3, nosnosť do 6 tón, dohodou 

zmluvných strán.  

B. Schvaľuje 

Ukončenie Nájomnej zmluvy zo dňa 01.07.2015 uzatvorenou medzi obcou Bellova Ves 

(ako prenajímateľom) a spoločnosťou Mária Gulázsiová – Združenie podnikateľov 

Gulázsi (ako nájomcom), 930 03 Kráľovičové Kračany, Etreho 53, IČO: 41 111 052 

dohodou zmluvných strán s odovzdaním predmetu nájmu do 7 dní od účinnosti dohody. 

 

Hlasovanie poslancov  

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

Výsledky  hlasovania Počet hlasov Meno a priezvisko poslanca 

Za  5 p. Soňa Pinzíková, p. Peter Sova, p. Luboš Lukács, p. Katarína 

Blehová Horonyová, p. Miriam Morihlatko 

Proti  0 - 

Zdržal sa hlasovania 0 - 

Konštatovanie výsledkov hlasovania návrh bol schválený 

 

 

 

 

 

Bellova Ves 19. mája 2020                   Ing. Mária Jankovičová, MBA v. r. 

             starostka obce 

 

 

 



UZNESENIE č. 31/OZ/2020  

Obecného zastupiteľstva obce Bellova Ves   

 

 

 

 

 

konaného dňa 15. mája 2020 o 19:00 h v zasadačke Obecného úradu v Bellovej Vsi 

k návrhu na voľby členov Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií 

verejných funkcionárov 

 

Uznesenie č. 31/OZ/2020 zo dňa 15. 05. 2020 

Obecné zastupiteľstvo obce Bellova Ves 

A. Prerokovalo a berie na vedomie 

Informáciu a návrhy starostky obce Ing. Márie Jankovičovej, MBA: 

1. Informáciu o aktuálnom stave komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone 

funkcií verejných funkcionárov. 

2. Návrh na vykonanie voľby členov komisie na  ochranu verejného záujmu pri výkone 

funkcií verejných funkcionárov verejným hlasovaním. 

3. Návrh na voľby členov komisie na ochranu verejného záujmu, a to poslancov               

p. Petra Sovu a p. Luboša Lukácsa.  

B. Schvaľuje 

Vykonať voľby členov komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií 

verejných funkcionárov verejným hlasovaním. 

Hlasovanie poslancov  

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

Výsledky  hlasovania Počet hlasov Meno a priezvisko poslanca 

Za  5 p. Soňa Pinzíková, p. Peter Sova, p. Luboš Lukács, p. Katarína 

Blehová Horonyová, p. Miriam Morihlatko 

Proti  0 - 

Zdržal sa hlasovania 0 - 

Konštatovanie výsledkov hlasovania návrh bol schválený 

 

C. Volí 

Členov  komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných 

funkcionárov: 

1. p. Petra Sovu, nezávislého poslanca Obecného zastupiteľstva  obce Bellova Ves. 

Hlasovanie poslancov  

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

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 



 

2. p. Luboša Lukácsa, nezávislého poslanca Obecného zastupiteľstva obce Bellova Ves. 

Hlasovanie poslancov  

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

Výsledky  hlasovania Počet hlasov Meno a priezvisko poslanca 

Za  4 p. Soňa Pinzíková, p. Peter Sova, p. Katarína Blehová Horonyová, 

p. Miriam Morihlatko 

Proti  0 - 

Zdržal sa hlasovania 0 - 

Konštatovanie výsledkov hlasovania návrh bol schválený 

 

 

 

 

 

 

 

Bellova Ves 19. mája 2020                   Ing. Mária Jankovičová, MBA v. r. 

             starostka obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UZNESENIE č. 32/OZ/2020  

Obecného zastupiteľstva obce Bellova Ves   

 

 

 

 

 

 

konaného dňa 15. mája 2020 o 19:00 h v zasadačke Obecného úradu v Bellovej Vsi 

k návrhu všeobecne záväzného nariadenia o ochrannom pásme pohrebiska na území 

obce Bellova Ves 

 

Uznesenie č. 32/OZ/2020 zo dňa 15. 05. 2020 

Obecné zastupiteľstvo obce Bellova Ves 

A. Prerokovalo a berie na vedomie 

1. Návrh všeobecne záväzného nariadenia o ochrannom pásme pohrebiska na území 

obce Bellova Ves (ďalej len „návrh nariadenia“) predložený starostkou obce Ing. 

Máriou Jankovičovou, MBA.  

2. Informáciu starostky obce o vyvesení návrhu nariadenia na úradnej tabuli v obci                          

a zverejnení na internetovej adrese obce (webovom sídle obce) v súlade 

s ustanovením § 6 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov dňa 25.02.2020. 

3. Vyhodnotenie pripomienkového konania k návrhu nariadenia zo dňa 10.03.2020      

(bez pripomienok). 

B. Konštatuje, že  

Vyhodnotenie pripomienkového konania k návrhu nariadenia bolo doručené poslanom 

obecného zastupiteľstva v súlade s § 6 ods. 7 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov dňa 11. 03. 2020.  

 
Hlasovanie poslancov  

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

Výsledky  hlasovania Počet hlasov Meno a priezvisko poslanca 

Za  5 p. Soňa Pinzíková, p. Peter Sova, p. Luboš Lukács, p. Katarína 

Blehová Horonyová, p. Miriam Morihlatko 

Proti  0 - 

Zdržal sa hlasovania 0 - 

Konštatovanie výsledkov hlasovania návrh bol schválený 

 

 

 

 

Bellova Ves 19. mája 2020                   Ing. Mária Jankovičová, MBA v. r. 

             starostka obce 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Bellova Ves   

konané dňa 15. mája 2020 o 19:00 h v zasadačke Obecného úradu v Bellovej Vsi 

 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Bellova Ves 

sa v súlade s § 11 ods. 4 písm. g) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov a podľa § 15 ods. 7 zákona č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve sa uznieslo 

na: 

Všeobecne záväznom nariadení č. 1/2020 zo dňa 15. 05. 2020 o ochrannom pásme pohrebiska 

na území obce Bellova Ves. 

Účinnosť VZN: 15 dňom od vyvesenia 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Bellova Ves 

žiada starostku obce Bellova Ves Ing. Máriu Jankovičovú, MBA zabezpečiť vyhlásenie 

všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2020 zo dňa 15. 05. 2020 o ochrannom pásme pohrebiska 

na území obce Bellova Ves jeho vyvesením na úradnej tabuli v obci a zverejnením nariadenia 

na internetovej adrese obce (webové sídlo obce) v zmysle § 6 ods. 8 a 9 zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom 

prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

 

Hlasovanie poslancov  

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

Výsledky  hlasovania Počet hlasov Meno a priezvisko poslanca 

Za  5 p. Soňa Pinzíková, p. Peter Sova, p. Luboš Lukács, p. Katarína 

Blehová Horonyová, p. Miriam Morihlatko 

Proti  0 - 

Zdržal sa hlasovania 0 - 

Konštatovanie výsledkov hlasovania návrh bol schválený 

 

 

 

 

 

 

Bellova Ves 19. mája 2020                   Ing. Mária Jankovičová, MBA v. r. 

             starostka obce 

 

 

 

 

 



UZNESENIE č. 33/OZ/2020  

Obecného zastupiteľstva obce Bellova Ves   

 

 

 

 

 

 

konaného dňa 15. mája 2020 o 19:00 h v zasadačke Obecného úradu v Bellovej Vsi 

k žiadosti p. Gábora Lukácsa zo dňa 05.05.2020 

 

Uznesenie č. 33/OZ/2020 zo dňa 15. 05. 2020 

Obecné zastupiteľstvo obce Bellova Ves 

A. Berie na vedomie   

1. Žiadosť pána Gábora Lukácsa, bytom Bellova Ves č. 134 zo dňa 04.04.2020             

(č. 269/2020 zo dňa 05.05.2020). 

B. Žiada 

p. Gábora Lukácsa v súvislosti s podanou žiadosťou o predloženie pracovnej verzie 

geometrického plánu (neoverený). Náklady na vypracovanie pracovnej verzie 

geometrického plánu bude znášať žiadateľ.  

 

Hlasovanie poslancov  

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

Výsledky  hlasovania Počet hlasov Meno a priezvisko poslanca 

Za  4 p. Soňa Pinzíková, p. Peter Sova, p. Katarína Blehová Horonyová, 

p. Miriam Morihlatko 

Proti  0 - 

Zdržal sa hlasovania 1 p. Luboš Lukács 

Konštatovanie výsledkov hlasovania návrh bol schválený 

 

 

 

 

 

Bellova Ves 19. mája 2020                   Ing. Mária Jankovičová, MBA v. r. 

             starostka obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UZNESENIE č. 34/OZ/2020  

Obecného zastupiteľstva obce Bellova Ves   

 

 

 

 

 

 

 

konaného dňa 15. mája 2020 o 19:00 h v zasadačke Obecného úradu v Bellovej Vsi 

 

Uznesenie č. 34/OZ/2020 zo dňa 15. 05. 2020 
Obecné zastupiteľstvo obce Bellova Ves 

A. Berie na vedomie 

Informáciu o doručení výzvy Slovenského pozemkového fondu na doplnenie podania – 

majetkové usporiadanie pozemkov v zastavanom území obce   

B. Schvaľuje 

Podanie žiadosti vo veci odovzdania pozemkov: 

1. 

k. ú.: Bellova Ves 

obec: Bellova Ves 

pozemok parcela číslo: KNE, 1-299/3 

výmera: 248 m2 

druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria 

umiestnenie pozemku: v zastavanom území obce 

list vlastníctva: 436, vlastník Slovenská republika 

2. 

k. ú.: Bellova Ves 

obec: Bellova Ves 

pozemok parcela číslo: KNE, 1-300/113 

výmera: celková výmera 1 471m2, žiadame časť parcely 

druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria 

umiestnenie pozemku: v zastavanom území obce 

list vlastníctva: 436, vlastník Slovenská republika 

3. 

k. ú.: Bellova Ves 

obec: Bellova Ves 

pozemok parcela číslo: KNE, 1-300/213 

výmera: 1 504 m2 

druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria 

umiestnenie pozemku: mimo zastavaného územia obce 

list vlastníctva: 436, vlastník Slovenská republika 
Hlasovanie poslancov  

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

Výsledky  hlasovania Počet hlasov Meno a priezvisko poslanca 

Za  5 p. Soňa Pinzíková, p. Peter Sova, p. Luboš Lukács, p. Katarína 

Blehová Horonyová, p. Miriam Morihlatko 

Proti  0 - 

Zdržal sa hlasovania 0 - 

Konštatovanie výsledkov hlasovania návrh bol schválený 

 
 

Bellova Ves 19. mája 2020                   Ing. Mária Jankovičová, MBA v. r. 

             starostka obce 


