Obec Vrakúň, 930 25 Vrakúň, Námestie Svätého Štefana 474/1

Zápisnica napísaná
z hlasovania „Per rollam“ zo dňa 29.07.2019
Návrh zmluvy o zriadenie bezodplatného vecného bremena na parc. č. 264/86
v katastrálnom území Vrakúň, obec Vrakúň, č. LV 967 výmera 7326
Najdôležitejšie aspekty návrhu zmluvy :
-

-

Bod 3.) Obec ako vlastník nehnuteľnosti zriaďuje v prospech Ivan Takács.,
Edmund Sebő a Ing. Ladislav Sebő vecné bremeno in personam, predmetom
ktorého je povinnosť obce strpieť na časti zaťaženej nehnuteľnosti
v rozsahu vyznačenom v geometrickom pláne ako koridor vecného
bremena :
A.) zriadenie a uloženie elektroenergetických zariadení
B.) užívanie, prevádzkovanie, údržby, opravy, úpravy, rekonštrukcie,
modernizácie a akékoľvek iné stavebné úpravy elektroenergetických
zariadení a ich odstránenie.

Možné odpovede boli : áno,

nie,

zdržal sa hlasovania.

Ako najneskorší termín hlasovania „per rollam“ spätným e-mailom určil starosta obce
PaedDr. Štefan Fazekas do 23.00 h dňa 28.07.2019.
Výsledok hlasovania :

Počet poslancov, ktorí hlasovali „Per rollam“ : 8
Počet poslancov, ktorí hlasovali „za prijatie návrhu“ : 8
Počet poslancov, ktorí nehlasovali : 1 (Matus Ernő)

Vzhľadom na to, že celkový počet poslancov OZ Vrakúň je 9 poslancov a z nich hlasoval
za prijatie návrhu 8 poslancov :

„Návrh bol prijatý“

Zápisnicu napísala :
Mgr. Edina Méhesová

Za správnosť zápisnice :
PaedDr. Štefan Fazekas

Uznesenie
z hlasovania „per rollam” Obecného zastupiteľstva vo Vrakúni
zo dňa 29.07.2019
______________________________________________________________________________________________

Uznesením č. 40/2019
OZ schvaľuje

zmluvu o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby – oprávneného
Západoslovenská distribučná, a.s., so sídlom Čulenova 6, 816 47 Bratislava na časti
pozemku vo vlastníctve Obce Vrakúň ako povinného, parc. č. 264/86 reg. KN „E“, LV č.
967, výmera 7326 m2 – ostatná plocha vyznačenej geometrickom pláne na zameranie
vecného bremena č. 33472602-69/19 zo dňa 01.05.2019 ako diel parc. č. 264/86,
264/293 a 264/321 v k.ú. Vrakúň pre stavbu „IBV 17 RD Vrakúň, Fehérárok – SO 12
Distribučný rozvod NN” pre žiadateľov Ivan Takács, rod. Takács, nar.: 19.10.1976,
bytom: Dedinské lúky 673/2, 930 25 Vrakúň, Edmund Sebő, rod. Sebő, nar.: 26.07.1964,
bytom: č.36, 930 06 Ňárad a Ing. Ladislav Sebő, rod. Sebő, nar.: 29.06.1966, bytom:
Kračanská cesta 2265/48, 929 01 Dunajská Streda, za účelom pripojenia stavby
žiadateľov k distribučnej sústave oprávneného.
Zriaďuje sa vecné bremeno in personam, predmetom ktorého je povinnosť povinného
ako vlastníka zaťaženej nehnuteľnosti strpieť na časti zaťaženej nehnuteľnosti
v rozsahu vyznačenom v geometrickom pláne ako koridor vecného bremena:
a) Zriadenie a uloženie elektroenergetických zariadení,
b) Užívanie, prevádzkovanie, údržbu, opravy, úpravy, rekonštrukcie, modernizácie
a akékoľvek iné stavebné úpravy elektroenergetických zariadení a ich
odstránenie.

