ZÁPISNICA
č. 3/2020 zo dňa 21. 02. 2020

Volebné obdobie: r. 2018 - 2022
ZÁPISNICA
č. 3/2020
z 3. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Bellova Ves
konaného dňa 21. 02. 2020 o 19:00 h v zasadačke Obecného úradu v Bellovej Vsi
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Bellova Ves bolo zvolané v súlade s ustanovením
§ 12 ods. 1 prvá veta v nadväznosti na ustanovenie § 13 ods. 4 písm. a) zákona Slovenskej národnej
rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Pozvánka na zasadnutie
obecného zastupiteľstva bola zverejnená a doručená poslancom obecného zastupiteľstva a hlavnej
kontrolórke obce. Pozvánka tvorí prílohu č. 1 zápisnice.

Účasť na 3. zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Bellova Ves
konaného dňa 21. 02. 2020
celkový počet poslancov: 5
Starostka obce
Ing. Mária Jankovičová, MBA
Prítomní poslanci
p. Soňa Pinzíková, p. Luboš Lukács, p. Miriam Morihlatko,
p. Katarína Blehová Horonyová
Neprítomní poslanci
p. Peter Sova
Hlavná kontrolórka obce Ing. Mária Viestová, ospr.
Verejnosť

viď prezenčná listina

Prezenčná listina zo zasadnutia obecného zastupiteľstva tvorí prílohu č. 3 zápisnice.
Otvorenie, určenie overovateľov zápisnice
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Bellova Ves (ďalej len „zasadnutie obecného
zastupiteľstva“ alebo „obecné zastupiteľstvo“) otvorila a viedla starostka obce Ing. Mária
Jankovičová, MBA, ktorá v úvode privítala prítomných poslancov a verejnosť - obyvateľov obce.
Starostka za overovateľov zápisnice určila poslancov p. Soňu Pinzíkovú a p. Luboša Lukácsa.
Následne informovala prítomných, že poslanec p. Peter Sova a hlavná kontrolórka obce sa z neúčasti
na zasadnutí obecného zastupiteľstva ospravedlnili (neúčasť zo zdravotných dôvodov).
Starostka konštatovala, že na 3. zasadnutí obecného zastupiteľstva sú prítomní štyria poslanci
z piatich, čo znamená, že obecné zastupiteľstvo je schopné rokovať a uznášať sa (uznášaniaschopné).
K bodu č. 1
Návrh programu zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Bellova Ves
Číslo materiálu: 14/2020 (príloha č. 7 zápisnice)
Vstupnú informáciu k prerokovaniu tohto bodu programu podala starostka obce, ako predkladateľka
návrhu v zmysle predloženej dôvodovej správy.
Poslanci mali v písomných podkladoch k dispozícií ako súčasť materiálu č. 14/2020:
dôvodovú správu, návrh uznesenia a návrh programu zasadnutia obecného zastupiteľstva. Starostka
informovala, že návrh programu zasadnutia obecného zastupiteľstva bol zverejnený v súlade so
zákonom Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
(príloha č. 2 zápisnice), čo obecné zastupiteľstvo uznesením vzalo na vedomie.
Starostka dala o predloženom a zverejnenom návrhu programu zasadnutia obecného zastupiteľstva
hlasovať.
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Predkladateľ návrhu: Ing. Mária Jankovičová, MBA, starostka obce
Znenie návrhu a hlasovanie poslancov:
O tomto predloženom návrhu prebehlo nasledovné hlasovanie:
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
návrh bol schválený
Konštatovanie výsledkov hlasovania

Obecné zastupiteľstvo schválilo program zasadnutia obecného zastupiteľstva 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
Starostka sa opýtala poslancov, či má niekto návrh na zmenu programu zasadnutia (doplňujúci
a pozmeňujúci návrh) a otvorila diskusiu. V diskusii nevystúpil žiadny poslanec.
Starostka sa uistila, že k predmetnému niet viac diskutérov a návrhov zo strany poslancov a ukončila
diskusiu.
V priebehu diskusie nebol vznesený žiadny návrh na hlasovanie zo strany poslancov.
Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 17/OZ/2020 zo dňa 21.02.2020, ktoré tvorí prílohu č. 4
tejto zápisnice.
K bodu č. 2
Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva
Číslo materiálu: 15/2020 (príloha č. 7 zápisnice)
Poslanci mali v písomných podkladoch k dispozícií ako súčasť materiálu č. 15/2020:
dôvodovú správu a návrh uznesenia.
Vstupnú informáciu k prerokovaniu tohto bodu programu podala starostka obce ako predkladateľka
návrhu, ktorá predkladaný návrh odôvodnila v zmysle dôvodovej správy.
Starostka k predloženému návrhu otvorila diskusiu, v úvode ktorej informovala o plnení uznesení
obecného zastupiteľstva zo dňa 06.02.2020 s tým, že povinnosti/požiadavky vyplývajúce z uvedených
uznesení obecného zastupiteľstva sú splnené. Ďalej podala informácie vyplývajúce z uznesení,
čo obecné zastupiteľstvo uznesením vzalo na vedomie.
V diskusii nevystúpil žiadny poslanec.
V priebehu diskusie nebol vznesený žiadny návrh na hlasovanie zo strany poslancov.
Starostka sa uistila, že k predmetnému niet viac diskutérov a návrhov zo strany poslancov a ukončila
diskusiu.
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Predkladateľ návrhu: Ing. Mária Jankovičová, MBA, starostka obce
Znenie návrhu a hlasovanie poslancov:
O tomto predloženom návrhu prebehlo nasledovné hlasovanie:
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
návrh bol schválený
Konštatovanie výsledkov hlasovania

Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 18/OZ/2020 zo dňa 21.02.2020, ktoré tvorí prílohu č. 4
tejto zápisnice.
K bodu č. 3
Informácia o čerpaní rozpočtu obce za III. a IV. štvrťrok roka 2019
Číslo materiálu: 16/2020 (príloha č. 7 zápisnice)
Poslanci mali v písomných podkladoch k dispozícií ako súčasť materiálu č. 16/2020:
dôvodovú správu, návrh uznesenia a informáciu o čerpaní rozpočtu obce za III. a IV. štvrťrok roka
2019 v tabuľkovom spracovaní.
Vstupnú informáciu k prerokovaniu tohto bodu programu podala starostka obce, ako predkladateľka
návrhu, ktorá predkladaný návrh odôvodnila v zmysle dôvodovej správy a informovala o plnení
príjmovej časti a čerpaní výdavkovej časti rozpočtu obce Bellova Ves za III. a IV. štvrťrok roka 2019,
čo obecné zastupiteľstvo uznesením vzalo na vedomie. Následne otvorila k predkladanému diskusiu,
v ktorej nevystúpil žiadny poslanec. Starostka sa uistila, či k predmetnému niet diskutérov a návrhov
zo strany poslancov a ukončila diskusiu.
V priebehu diskusie nebol vznesený žiadny návrh na hlasovanie zo strany poslancov.
Predkladateľ návrhu: Ing. Mária Jankovičová, MBA, starostka obce
Znenie návrhu a hlasovanie poslancov:
O tomto predloženom návrhu prebehlo nasledovné hlasovanie:
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
Proti
0
Zdržal sa hlasovania
0
návrh bol schválený
Konštatovanie výsledkov hlasovania

Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 19/OZ/2020 zo dňa 21.02.2020, ktoré tvorí prílohu č. 4
tejto zápisnice.
K bodu č. 4
Informácia o čerpaní rozpočtu obce za rok 2019
Číslo materiálu: 17/2020 (príloha č. 7 zápisnice)
Poslanci mali v písomných podkladoch k dispozícií ako súčasť materiálu č. 17/2020:
dôvodovú správu, návrh uznesenia a informáciu o čerpaní rozpočtu obce za rok 2019 v tabuľkovom
spracovaní.
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Vstupnú informáciu k prerokovaniu tohto bodu programu podala starostka obce, ako predkladateľka
návrhu, ktorá predkladaný návrh odôvodnila v zmysle dôvodovej správy a informovala o plnení
príjmovej časti a čerpaní výdavkovej časti rozpočtu obce Bellova Ves za rok 2019, čo obecné
zastupiteľstvo uznesením vzalo na vedomie. Následne otvorila k predkladanému diskusiu, v ktorej
nevystúpil žiadny poslanec. Starostka sa uistila, či k predmetnému niet diskutérov a návrhov zo strany
poslancov a ukončila diskusiu.
V priebehu diskusie nebol vznesený žiadny návrh na hlasovanie zo strany poslancov.
Predkladateľ návrhu: Ing. Mária Jankovičová, MBA, starostka obce
Znenie návrhu a hlasovanie poslancov:
O tomto predloženom návrhu prebehlo nasledovné hlasovanie:
Hlasovanie poslancov
Návrh starostky obce Ing. Márie Jankovičovej, MBA
Informácia o čerpaní rozpočtu obce za III. a IV. štvrťrok 2019:
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.
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

Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 20/OZ/2020 zo dňa 21.02.2020, ktoré tvorí prílohu č. 4
tejto zápisnice.
K bodu č. 5
Návrh zámeru obce na prenájom nebytových priestorov vo vlastníctve obce
Číslo materiálu: 18/2020 (príloha č. 7 zápisnice)
Poslanci mali v písomných podkladoch k dispozícií ako súčasť materiálu č. 18/2020:
dôvodovú správu, návrh uznesenia a žiadosti občanov (žiadateľov) o nájom nebytových priestorov.
Vstupnú informáciu k prerokovaniu tohto bodu programu podala starostka obce, ako predkladateľka
návrhu, ktorá predkladaný návrh odôvodnila v zmysle dôvodovej správy a informovala o záveroch zo
stretnutia so žiadateľmi o nájom predmetných priestorov a z pracovnej porady k predmetnému, ktoré
sa konali dňa 24.01.2020 v nadväznosti na uznesenie obecného zastupiteľstva č. 6/OZ/2020 zo dňa
17.01.2020, čo obecné zastupiteľstvo uznesením vzalo na vedomie.
Starostka k predloženému návrhu otvorila diskusiu, v ktorej nevystúpili:
p. Miriam Morihlatko, p. Soňa Pinzíková, p. Katarína Blehová Horonyová a p. Luboš Lukács.
Poslanci v diskusii informovali o jednotlivých zámeroch žiadateľov, ktoré majú záujem prevádzkovať
v nebytových priestoroch a zhodli sa na tom, že v obci je potrebné zachovať krčmu ako takú so
zaužívaným charakterom. Poslanci aj starostka vyjadrili, že boli radi, keby v obci boli prevádzkované
všetky tri zámery žiadateľov, pričom o tejto skutočnosti informovali aj všetkých žiadateľov na
osobnom stretnutí.
V priebehu diskusie bol vznesený návrh na hlasovanie zo strany 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.
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Bellova Ves, obec Bellova Ves, okres Dunajská Streda.
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.
Pred hlasovaním dala starostka slovo prítomnej verejnosti, kde vystúpila p. Eva Karáčoňová s otázkou,
prečo proces schvaľovania nájmu tak dlho trvá, následne jej postup schvaľovania bol vysvetlený.
Starostka sa uistila, že k predmetnému niet viac diskutérov a návrhov zo strany poslancov a ukončila
diskusiu.
2.

Predkladateľ návrhu: Ing. Mária Jankovičová, MBA, starostka obce
Znenie návrhu a hlasovanie poslancov:
O tomto predloženom návrhu prebehlo nasledovné hlasovanie:
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
návrh bol schválený
Konštatovanie výsledkov hlasovania

Predkladateľ návrhu: Ing. Mária Jankovičová, MBA, starostka obce
Znenie návrhu a hlasovanie poslancov:
O tomto predloženom návrhu prebehlo nasledovné hlasovanie:
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
návrh nebol schválený
Konštatovanie výsledkov hlasovania

Predkladateľ návrhu: Ing. Mária Jankovičová, MBA, starostka obce
Znenie návrhu a hlasovanie poslancov:
O tomto predloženom návrhu prebehlo nasledovné hlasovanie:
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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
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
návrh nebol schválený
Konštatovanie výsledkov hlasovania

Predkladateľ návrhu: p. Katarína Blehová Horonyová a p. Soňa Pinzíková, poslankyne OZ
Znenie návrhu a hlasovanie poslancov:
O tomto predloženom návrhu prebehlo nasledovné hlasovanie:
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
návrh bol schválený
Konštatovanie výsledkov hlasovania

Predkladateľ návrhu: p. Katarína Blehová Horonyová a p. Soňa Pinzíková, poslankyne OZ
Znenie návrhu a hlasovanie poslancov:
O tomto predloženom návrhu prebehlo nasledovné hlasovanie:
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

6

Výsledky hlasovania
Za

Počet hlasov
4

Proti
Zdržal sa hlasovania
Konštatovanie výsledkov hlasovania

0
0

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

Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 21/OZ/2020 zo dňa 21.02.2020, ktoré tvorí prílohu č. 4
tejto zápisnice.
Prestávka
Obecné zastupiteľstvo po prestávke pokračovalo v rokovaní, starostka konštatovala, že na zasadnutí
obecného zastupiteľstva prítomní 4 poslanci z 5, čo znamená, že obecné zastupiteľstvo je schopné
rokovať a uznášať sa.
K bodu č. 6
Návrh na predbežný súhlas s uložením inžinierskych sietí a predbežný súhlas so zriadením
odplatného vecného bremena
Číslo materiálu: 19/2020 (príloha č. 7 zápisnice)
Poslanci mali v písomných podkladoch k dispozícií ako súčasť materiálu č. 19/2020:
dôvodovú správu, návrh uznesenia, žiadosť p. Ingrid Kalmárovej zo dňa 15.02.2020 a spisovú
dokumentáciu k žiadosti (prílohy).
Vstupnú informáciu k prerokovaniu tohto bodu programu podala starostka obce ako spracovateľka
a predkladateľka návrhu, ktorá predkladaný návrh odôvodnila v zmysle dôvodovej správy.
Starostka k predloženému návrhu otvorila diskusiu, v ktorej sa poslanci zaoberali predmetnou
žiadosťou o predbežné súhlasy s uložením inžinierskych sieti, a to vodovodnej prípojky
a distribučných rozvodov NN a predbežnými súhlasmi s vecným bremenom za navrhovanú sumu za
m2, a to vodovodná prípojka za sumu 7,00 €/m2, distribučné rozvody NN za sumu 7,50 €/m2 na
pozemkoch vo vlastníctve obce uvedených v dôvodovej správe a návrhu uznesenia.
V priebehu diskusie nebol vznesený žiadny návrh na hlasovanie zo strany poslancov.
Starostka sa uistila, či k predmetnému niet viac diskutérov a návrhov zo strany poslancov a ukončila
diskusiu.
Predkladateľ návrhu: Ing. Mária Jankovičová, MBA, starostka obce
Znenie návrhu a hlasovanie poslancov:
O tomto predloženom návrhu prebehlo nasledovné hlasovanie:
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 m 2, 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
návrh bol schválený
Konštatovanie výsledkov hlasovania
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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 m 2, 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
návrh bol schválený
Konštatovanie výsledkov hlasovania

Predkladateľ návrhu: Ing. Mária Jankovičová, MBA, starostka obce
Znenie návrhu a hlasovanie poslancov:
O tomto predloženom návrhu prebehlo nasledovné hlasovanie:
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 m 2, 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 m 2, 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
návrh bol schválený
Konštatovanie výsledkov hlasovania

Predkladateľ návrhu: Ing. Mária Jankovičová, MBA, starostka obce
Znenie návrhu a hlasovanie poslancov:
O tomto predloženom návrhu prebehlo nasledovné hlasovanie:
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.
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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 m 2, 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
návrh bol schválený
Konštatovanie výsledkov hlasovania

Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 22/OZ/2020 zo dňa 21.02.2020, ktoré tvorí prílohu č. 4
tejto zápisnice.
K bodu č. 7
Informácie poslancom
Číslo materiálu: V tomto bode starostka informovala obecné zastupiteľstvo:
a) 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) 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) 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
čo obecné zastupiteľstvo uznesením vzalo na vedomie.
Predkladateľ návrhu: Ing. Mária Jankovičová, MBA, starostka obce
Znenie návrhu a hlasovanie poslancov:
V zmysle predložených informácií – na vedomie
O tomto predloženom návrhu prebehlo nasledovné hlasovanie:
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
návrh bol schválený
Konštatovanie výsledkov hlasovania

Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 23/OZ/2020 zo dňa 21.02.2020, ktoré tvorí prílohu č. 4
tejto zápisnice.
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K bodu č. 15

Žiadosti občanov
Obecné zastupiteľstvo v tomto bode rokovania pokračovalo v rokovaní vo veci žiadosti
p. Ladislava Kovácsa a manž. Sylvie zo dňa 29.01.2020 (č. 93/2020), rokovanie bolo
uznesením č. 15/OZ/2020 zo dňa 06.02.2020 prerušené, o čom informovala starostka obce,
ktorá následne k žiadosti otvorila diskusiu.
V diskusii vystúpila poslankyňa p. Katarína Blehová Horonyová, ktorá prítomných
informovala o svojej účasti na miestnom šetrení na predmetnej parcele/pozemku, pričom
zámer žiadosti jej bol žiadateľmi vysvetlený.
V priebehu diskusie nebol vznesený žiadny návrh na hlasovanie zo strany poslancov.
Starostka sa uistila, či k predmetnému niet viac diskutérov a návrhov zo strany poslancov
a ukončila diskusiu.
Predkladateľ návrhu: Ing. Mária Jankovičová, MBA, starostka obce
Znenie návrhu a hlasovanie poslancov:
O tomto predloženom návrhu prebehlo nasledovné hlasovanie:
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
návrh bol schválený
Konštatovanie výsledkov hlasovania

Iné žiadosti občanov, o ktorých by malo rozhodovať obecné zastupiteľstvo doručené neboli.
Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 24/OZ/2020 zo dňa 21.02.2020, ktoré tvorí prílohu
č. 4 tejto zápisnice.
K bodu č. 9
Diskusia, rôzne
V rámci diskusie sa poslankyňa p. Miriam Morihlatko informovala, koľko ľudí si rezervovalo
lístky a akciu Bellovský maškarák, starostka informovala - 10 ľudí k dnešnému dňu.
Starostka ukončila diskusiu poslancov a dala slovo, možnosť prítomným občanom diskutovať
s poslancami a ňou. Občania nevystúpili.
V priebehu diskusie nebol vznesený žiadny návrh na hlasovanie zo strany poslancov.
Starostka sa uistila, že k predmetnému niet viac diskutérov a návrhov a ukončila tento bod.
K bodu č. 10
Záver
V závere sa poslanci so starostkou dohodli na termíne ďalšieho zasadnutia obecného
zastupiteľstva – neplánovaného, a to čo najskôr po uplynutí lehoty na zverejnenie zámeru
prenajať nebytové priestory (po dohode strán aj v priebehu týždňa, v mesiaci marec).
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Starostka poďakovala prítomným občanom za účasť na zasadnutí, poslancom za spoluprácu
a ukončila 3. zasadnutie obecného zastupiteľstva o 20:50 h.
Zasadnutie obecného zastupiteľstva bolo verejné.

Bellova Ves 25. februára 2020
Ing. Mária Jankovičová, MBA
starostka obce

Overovatelia zápisnice:
Soňa Pinzíková

.....................................

Luboš Lukács

.....................................

Neoddeliteľnou súčasťou tejto zápisnice sú prílohy:
Príloha č. 1 – Pozvánka
Príloha č. 2 – Návrh programu zasadnutia (zverejnený)
Príloha č. 3 – Prezenčná listina
Príloha č. 4 – Uznesenia obecného zastupiteľstva č. 17 – 24/OZ/2020 zo dňa 21.02.2020
Príloha č. 5 – Výpis o hlasovaní poslancov
Príloha č. 6 – Písomné príspevky/stanoviská/návrhy
Príloha č. 7 – Materiály/písomné podklady

11

