
UZNESENIE č. 8/OZ/2020  

Obecného zastupiteľstva obce Bellova Ves   

 

 

 

 

 

 

 

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

k návrhu programu zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Bellova Ves 

 

Uznesenie č. 8/OZ/2020 zo dňa 06. 02. 2020 

Obecné zastupiteľstvo obce Bellova Ves 

A. Prerokovalo  

1. Návrh programu zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Bellova Ves. 

2. Návrh starostky obce na zmenu programu zasadnutia, a to doplnenie bodu rokovania 

„Informácia o prerušení konania o povolení vkladu vlastníckeho práva do katastra 

nehnuteľnosti pod č. V 749/20 zo dňa 31.01.2020“ ako bod č. 6 v poradí. 

B. Berie na vedomie 

Informáciu starostky obce o zverejnení návrhu programu zasadnutia Obecného zastupiteľstva 

obce Bellova Ves konaného dňa 06. 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 13.01.2020. 

C. Schvaľuje 

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

v znení neskorších predpisov program 2. 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. 8/2020, 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. 9/2020, starostka obce) 

3. Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva (mat. č. 10/2020, starostka obce) 

4. Správa hlavnej kontrolórky obce Bellova Ves o kontrolnej činnosti za rok 2019  

(mat. č. 11/2020, HK) 

5. Návrh na uzatvorenie dodatku č. 2 k nájomnej zmluve zo dňa 09.05.2013  

(mat. č. 12/2020, starostka obce) 

6. Informácie poslancom (starostka obce) 

7. Žiadosti občanov 

8. Diskusia, rôzne  

9. Záver            

Hlasovanie poslancov  

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 

http://www.bellovaves.sk/


Proti  0 - 

Zdržal sa hlasovania 0 - 

Konštatovanie výsledkov hlasovania návrh bol schválený 

 

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

rokovania - Informácia o prerušení konania o povolení vkladu vlastníckeho práva do 

katastra nehnuteľnosti pod č. V 749/20 zo dňa 31.01.2020. 

Hlasovanie poslancov  

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 bol schválený 

 

 
 

 

 

 

Bellova Ves 10. februára 2020                            Ing. Mária Jankovičová, MBA v. r.

                      starostka obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UZNESENIE č. 9/OZ/2020  

Obecného zastupiteľstva obce Bellova Ves   

 

 

 

 

 

 

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

k informácií o uprázdnení mandátu poslanca Obecného zastupiteľstva obce Bellova Ves 

a nastúpení náhradníka na zaniknutý mandát poslanca Obecného zastupiteľstva obce Bellova Ves 

 

Uznesenie č. 9/OZ/2020 zo dňa 06. 02. 2020 

Obecné zastupiteľstvo obce Bellova Ves 

A. Berie na vedomie 

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

p. Jozefa Labaša, ktoré bolo doručené Obecnému úradu v Bellovej Vsi doručené dňa 

22.01.2020. 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. Luboša Lukácsa o uprázdnení mandátu poslanca Obecného 

zastupiteľstva obce Bellova Ves (č.sp. 75/2020 zo dňa 23.01.2020). 

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 23.01.2020 a webovom sídle obce. 

B. Konštatuje, že 

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

Ves p. Jozefa Labaša zo dňa 22.01.2020 došlo volebnom obvode č. 1 k  uprázdneniu mandátu 

poslanca obecného zastupiteľstva. 

2. p. Luboš Lukács, nezávislý kandidát, ako v poradí ďalší náhradník (druhý): 

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 § 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, 

c) 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 obce Bellova Ves, podpísaného 

starostkou obce Bellova Ves Ing. Máriou Jankovičovou. 
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 - 

Konštatovanie výsledkov hlasovania návrh bol schválený 

 

Bellova Ves 10. februára 2020                                               Ing. Mária Jankovičová, MBA v. r.

                            starostka obce 



UZNESENIE č. 10/OZ/2020  

Obecného zastupiteľstva obce Bellova Ves   

 

 

 

 

 

 

 

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

ku kontrole plnenia uznesení Obecného zastupiteľstva obce Bellova Ves 

 

 
Uznesenie č. 10/OZ/2020 zo dňa 06. 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 17.01.2020..  

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 17.01.2020: 

 Uznesenie č. 4/OZ/2020 zo dňa 17. 01. 2020 (obecné zastupiteľstvo žiada starostku obce) 

 písm. C ............................................................................................. akceptované, splnené 

 Uznesenie č. 6/OZ/2020 zo dňa 17. 01. 2020 (obecné zastupiteľstvo žiada starostku obce) 

 písm. D ............................................................................................. akceptované, splnené 

 
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 - 

Konštatovanie výsledkov hlasovania návrh bol schválený 

 

 

 

 

 

 

Bellova Ves 10. februára 2020                            Ing. Mária Jankovičová, MBA v. r.

                      starostka obce 

 

 

 

 

 



UZNESENIE č. 11/OZ/2020  

Obecného zastupiteľstva obce Bellova Ves   

 

 

 

 

 

 

 

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

k Správe hlavnej kontrolórky obce Bellova Ves o kontrolnej činnosti za rok 2019 

 

Uznesenie č. 11/OZ/2020 zo dňa 06. 02. 2020 

Obecné zastupiteľstvo obce Bellova Ves 

A. Prerokovalo a berie na vedomie 

Správu  hlavnej kontrolórky obce Bellova Ves o kontrolnej činnosti za rok 2019               

zo dňa 31.01.2020. 

B. Konštatuje, že 

Správa  hlavnej kontrolórky obce Bellova Ves Ing. Márie Viestovej o kontrolnej 

činnosti za rok 2019 zo dňa 31.01.2020 bola predložená obecnému zastupiteľstvu 

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

neskorších predpisov. 

C. Žiada 

Starostku obce Bellova Ves Ing. Máriu Jankovičovú, MBA zabezpečiť zverejnenie 

správy na webovom sídle obce (www.bellovaves.sk). 

   Z: v texte    T: do 14 dní 

 
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 - 

Konštatovanie výsledkov hlasovania návrh bol schválený 

 

 

 

 

Bellova Ves 10. februára 2020                            Ing. Mária Jankovičová, MBA v. r.

                       starostka obce 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bellovaves.sk/


UZNESENIE č. 12/OZ/2020  

Obecného zastupiteľstva obce Bellova Ves   

 

 

 

 

 

 

 

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

k návrhu na uzatvorenie dodatku č. 2 k nájomnej zmluve zo dňa 09.05.2013 

 

Uznesenie č. 12/OZ/2020 zo dňa 06. 02. 2020 
Obecné zastupiteľstvo obce Bellova Ves 

A. Prerokovalo  
Návrhy starostky obce: 

1. 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 z dôvodu, že na 

predmetnej parcele sa nachádzajú stĺpy verejného osvetlenia. 

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

B. Berie na vedomie 
Návrh dodatku č. 2 k nájomnej zmluve zo dňa 09.05.2013 vypracovaný Advokátskou 

kanceláriou Mgr. Marcel Biznár. 

C. Schvaľuje 
a) 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. 
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 - 

Konštatovanie výsledkov hlasovania návrh bol schválený 

 

b) Uzatvorenie dodatku č. 2 k nájomnej zmluve zo dňa 09.05.2013 v predloženom znení. 
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 - 

Konštatovanie výsledkov hlasovania návrh bol schválený 

 

 

Bellova Ves 10. februára 2020                            Ing. Mária Jankovičová, MBA v. r.

                      starostka obce 



UZNESENIE č. 13/OZ/2020  

Obecného zastupiteľstva obce Bellova Ves   

 

 

 

 

 

 

 

 

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

k informácii o prerušení konania o povolení vkladu vlastníckeho práva do katastra 

nehnuteľnosti pod č. V 749/20 zo dňa 31.01.2020 

 

Uznesenie č. 13/OZ/2020 zo dňa 06. 02. 2020 

Obecné zastupiteľstvo obce Bellova Ves 

      A. Prerokovalo a berie na vedomie 

1. Informáciu starostky obce o uzatvorení kúpnej zmluvy zo dňa 29.01.2020 medzi obcou 

Bellova Ves (ako predávajúcim) a Gáborom Lukácsom (ako kupujúcim) na základe 

uznesenia obecného zastupiteľstva č. 50/OZ/2019 zo dňa 27.09.2019 a jej znení, 

pripísaní kúpnej ceny vo výške 37990 eur na účet obce dňa 29.01.2020 a podaní návrhu 

na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností zo dňa 30.01.2020 pod č. konania 

V 749/20. 

2. Informáciu o doručení rozhodnutia Okresného úradu Dunajská Streda, katastrálny 

odbor zo dňa 31.01.2020 o prerušení konania o povolení vkladu do katastra 

nehnuteľnosti pod č. konania V 749/20-01. 

3. Geometrický plán č. 36780278 – 002/20 zo dňa 08.01.2020 vyhotovený Ing. Forgáchom 

Petrom EuroGeo, s miestom podnikania Hlavná 839/17, 931 01 Šamorín, IČO: 

36 780 278, autorizačne overený dňa 09.01.2020 Ing. Imrichom Kovácsom, číslo 

úradného overenia G1 – 43/2020 zo dňa 15.01.2020, za účelom obnovenia časti 

pôvodného pozemku p. č. 280/28 E-KN a na oddelenie pozemku p. č. 116/9 C-KN. 

4. 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 

na zmenu výmery novovytvoreného pozemku parcela č. 116/3 druh pozemku zastavané 

plochy a nádvoria  z pôvodnej výmery 81 m2 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 s odôvodnením. 

 

B. Schvaľuje 

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. 

Hlasovanie poslancov  

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 1 p. Luboš Lukács 

Konštatovanie výsledkov hlasovania návrh bol schválený 

 

C. Žiada 

Starostku obce o zabezpečenie doručenia tohto uznesenia na Okresný úrad Dunajská 

Streda, katastrálny odbor. 

 

 

 

 

 

 

Bellova Ves 10. februára 2020                            Ing. Mária Jankovičová, MBA v. r.

                        starostka obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

UZNESENIE č. 14/OZ/2020  

Obecného zastupiteľstva obce Bellova Ves   

 

 

 

 

 

 

 

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

k informáciám poslancom 

 

Uznesenie č. 14/OZ/2020 zo dňa 06. 02. 2020 

Obecné zastupiteľstvo obce Bellova Ves 

      A. Berie na vedomie 

           Informácie starostky obce Ing. Márie Jankovičovej, MBA: 

a) Informáciu o podaní žiadosti o majetkové usporiadanie pozemkov v k. ú. obce Bellova 

Ves zo dňa 12.12.2019 na Slovenský pozemkový fond v zmysle výzvy SPF zo dňa              

11.11.2019 a v nadväznosti na uznesenie obecného zastupiteľstva č. 71/OZ/2019 zo 

dňa 06.12.2019. 

b) Informáciu o podaní žiadosti o poskytnutie dotácie na spracovanie územnoplánovacej 

dokumentácie „Územný plánu obce Bellova Ves“ na Ministerstvo dopravy a výstavby 

Slovenskej republiky zo dňa  16. 01. 2020. 

 
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 - 

Konštatovanie výsledkov hlasovania návrh bol schválený 

 

 

 

 

 

 

Bellova Ves 10. februára 2020                            Ing. Mária Jankovičová, MBA v. r.

                        starostka obce 

 

 

 

 

 

 

 



 

UZNESENIE č. 15/OZ/2020  

Obecného zastupiteľstva obce Bellova Ves   

 

 

 

 

 

 

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

k žiadosti zo dňa 29.01.2020 

 

Uznesenie č. 15/OZ/2020 zo dňa 06. 02. 2020 

Obecné zastupiteľstvo obce Bellova Ves 

A. Prerokovalo 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. Návrhy poslankyne obecného zastupiteľstva pani Kataríny Blehovej Horonyovej: 

a) návrh na prerušenie rokovania obecného zastupiteľstva vo veci žiadosti do 

nasledujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva, 

b) návrh na miestne šetrenie v súvislosti so žiadosťou v termíne po vzájomnej 

dohode so žiadateľmi. 

B. Prerušuje 

rokovanie obecného zastupiteľstva vo veci žiadosti do nasledujúceho zasadnutia 

obecného zastupiteľstva (v zmysle poslaneckého návrhu). 

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 - 

Konštatovanie výsledkov hlasovania návrh bol schválený 

 

C. Schvaľuje 

Miestne šetrenie v súvislosti so žiadosťou v termíne po vzájomnej dohode so žiadateľmi. 
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 - 

Konštatovanie výsledkov hlasovania návrh bol schválený 

 

 

Bellova Ves 10. februára 2020                            Ing. Mária Jankovičová, MBA v. r.

                       starostka obce 



UZNESENIE č. 16/OZ/2020  

Obecného zastupiteľstva obce Bellova Ves   

 

 

 

 

 

 

 

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

 

Uznesenie č. 16/OZ/2020 zo dňa 06. 02. 2020 

Obecné zastupiteľstvo obce Bellova Ves 

A. Prerokovalo a berie na vedomie   

1. Návrh poslankyne obecného zastupiteľstva pani Miriam Morihlatko na zmenu 

konania podujatia – Maškarák, navrhovaný termín 07.03.2020 

2. Návrh poslankýň obecného zastupiteľstva pani Miriam Morihlatko a pani 

Kataríny Blehovej Horonyovej na miestne šetrenie a následne pracovnú poradu 

v súvislosti s komunikáciou na parc. č. 121/1.  

B. Schvaľuje: 

1. Zmenu termínu podujatia Maškarák na termín konania: 07.03.2020 v zmysle 

predloženého poslaneckého návrhu. 

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 - 

Konštatovanie výsledkov hlasovania návrh bol schválený 

 

2. Miestne šetrenie a následne pracovnú poradu v súvislosti s komunikáciou                   

na parc. č. 121/1 v termíne po vzájomnej dohode poslancov a starostkou. 

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 - 

Konštatovanie výsledkov hlasovania návrh bol schválený 

 

 

 

 

Bellova Ves 10. februára 2020                            Ing. Mária Jankovičová, MBA v. r.

                        starostka obce 

 


