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Obec Bellova Ves 

Obecný úrad Bellova Ves č. 75, 930 52 

                                            

 V súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí  v znení 

neskorších predpisov  

                                                                                                                               

ZVEREJŇUJE 
 

1. Zámer obce predať Západoslovenskej distribučnej a.s. Čulenová č. 6, 816 47 Bratislava, 

IČO: 36361518, časti nehnuteľného majetku obce Bellova Ves  z dôvodu hodného 

osobitného zreteľa, a to: 

Prebytočný nehnuteľný majetok obce Bellova Ves, pozemky/časti pozemkov 

v predpokladaných výmeroch, a to: 

a) časť pozemku registra „C“ evidovanom na katastrálnej mape s parcelným číslom 1/1 

o výmere 10,45 m
2
; druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, katastrálne územie 

Bellova Ves, obec Bellova Ves, okres Dunajská Streda a je zapísaný Okresným 

úradom Dunajská Streda, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 94 (ďalej len 

„parcela č. 1/1“), 

b) časť pozemku registra „C“ evidovanom na katastrálnej mape s parcelným číslom 

118/9 o výmere 19,49 m
2
; druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, katastrálne 

územie Bellova Ves, obec Bellova Ves, okres Dunajská Streda a je zapísaný 

Okresným úradom Dunajská Streda, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 94, (ďalej 

len „parcela č. 118/9“), 

c) časť pozemku registra „E“ evidovanom na katastrálnej mape s parcelným číslom 294/1 

(E 1-294/1) o výmere 14,96 m
2
; druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, 

katastrálne územie Bellova Ves, obec Bellova Ves, okres Dunajská Streda a je 

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

446, (ďalej len „parcela č. 294/1“), 

 

a to ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9 ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. 

o majetku obcí v znení neskorších predpisov, schvaľovaný trojpätinovou väčšinou všetkých 

poslancov obecného zastupiteľstva. 

 

2. Spôsob prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku obce Bellova Ves, a to ako prípad 

hodných osobitného zreteľa 

 

Zdôvodnenie osobitného zreteľa: 

Predajom časti pozemkov, na ktorých Západoslovenská distribučná, a.s., ako investor, 

vybuduje novú transformačnú stanicu, obec vyrieši problémy nedostatočnej kapacity 

stávajúcich transformačných staníc, čo zapríčiňuje nestabilitu napätia elektrického prúdu 

v sieti. 
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Názov stavby „DS_Bellova Ves, VNK, TS, NNV, NNK“ 

Investor: Západoslovenskej distribučnej a.s. Čulenová č. 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36361518  

 

Tento zámer obce, dôvody hodné osobitného zreteľa a spôsob prevodu vlastníctva 

nehnuteľného majetku obce Bellova Ves bol schválený poslancami Obecného zastupiteľstva 

obce Bellova Ves dňa 09.08.2018 uznesením obecného zastupiteľstva č. 40/OZ/2018 

trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov v súlade s §9a ods. 8 písm. e) zákona SNR            

č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. 

 

 

V zmysle zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov,         

je obec povinná zverejňovať všetky zámery previesť vlastníctvo majetku obce, a to v lehote 

najmenej 15 dní na svojej úradnej tabuli a na internetovej adrese obce/webovom sídle obce.  

Táto povinnosť prispieva k transparentnosti pri nakladaní s majetkom a jej cieľom                  

je zabezpečiť obyvateľom obce informovanosť o nakladaní s ním. 

                                 

 

Bellova Ves 17.08.2018 

 

Ing. Mária Jankovičová, MBA v. r. 

  starostka obce 

 

 

 

Zámer obce bol zverejnený: 

- na úradnej tabuli obce odo dňa 17.08.2018          

- na webovom sídle obce (www.bellovaves.sk) odo dňa 17.08.2018     

- na CUET odo dňa 17.08.2018 

http://www.bellovaves.sk/

