UZNESENIA
z 8. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Súlovciach
zo dňa 15.07.2019
(8.70 – 8.73)
Obecné zastupiteľstvo na svojom 8. zasadnutí prerokovalo:
1. Otvorenie.
2. Schválenie zámeru predaja časti p. č. 215/1 k. ú. Súlovce vo výmere

cca 42 m2 prostredníctvom zmluvy o budúcej kúpnej zmluve
v prospech Západoslovenská distribučná, a.s. Bratislava
3. Rôzne.
4. Ukončenie

Uznesenie č. 8.70
Obecné zastupiteľstvo v Súlovciach
a)
b)
c)
d)

schvaľuje program zasadnutia obecného zastupiteľstva
schvaľuje návrhovú komisiu v zložení : JUDr. Ján Hodál, Peter Košela, Jozef Kasana
berie na vedomie určenie overovateľov zápisnice: Jozef Kasana, Peter Košela
berie na vedomie určenie zapisovateľky: Bc. Adriána Gabčová Geršiová
V Súlovciach 15.07.2019
Ing. Gabriel Svorad
starosta obce Súlovce

Uznesenie č. 8.71
Obecné zastupiteľstvo v Súlovciach
schvaľuje
zámer Obce Súlovce k odpredaju časti pozemku o výmere cca 42 m² evidovaného na Okresnom
úrade Topoľčany, katastrálny odbor, pre obec Súlovce, kat. územie Súlovce na LV č. 344 ako
parcela reg. „C“, č. 215/1, zastavaná plocha a nádvorie s celkovou výmerov 25 558 m²,
spoločnosti Západoslovenská distribučná a.s., Čulenová 6, 816 47 Bratislava, IČO 36361518 za
kúpnu cenu 16,- €/m². Časť parcely bude bližšie špecifikovaná a zameraná geometrickým plánom
na zameranie stavby elektrického zariadenia postaveného na pôvodnej parcele č. 215/1, a to
z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade so zákonom č. 138/1991 Zb. § 9a, odst.8, písm. e,
(zákon o majetku obcí). Osobitný zreteľ spočíva v zabezpečení stabilného napätia elektrickej
energie v lokalite Obce Súlovce, v bezpečnejšej dodávke elektrickej energie a vybudovaní
bezpečnejšieho a modernejšieho elektroenergetického zariadenia a v zvýšení kapacity dodávky
elektrickej energie pre danú lokalitu Obce Súlovce
V Súlovciach 15.07.2019
Ing. Gabriel Svorad
starosta obce Súlovce

Uznesenie č. 8.72
Obecné zastupiteľstvo v Súlovciach
schvaľuje
zámer Obce Súlovce uzatvoriť zmluvu o budúcej kúpnej zmluve na odpredaj časti pozemku o
výmere cca 42 m² evidovaného na Okresnom úrade Topoľčany, katastrálny odbor, pre obec
Súlovce, kat. území Súlovce na LV č. 344 ako parcela reg. „C“, č. 215/1, zastavaná plocha
a nádvorie s celkovou výmerov 25 558 m², spoločnosti Západoslovenská distribučná a.s.,
Čulenová 6, 816 47 Bratislava, IČO 36361518. Časť parcely bude bližšie špecifikovaná
a zameraná geometrickým plánom na zameranie stavby elektrického zariadenia postaveného na
pôvodnej parcele č. 215/1, a to z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade so zákonom č.
138/1991 Zb. § 9a, odst.8, písm. e, (zákon o majetku obcí). Osobitný zreteľ spočíva v zabezpečení
stabilného napätia elektrickej energie v lokalite Obce Súlovce, v bezpečnejšej dodávke elektrickej
energie a vybudovaní bezpečnejšieho a modernejšieho elektroenergetického zariadenia a v zvýšení
kapacity dodávky elektrickej energie pre danú lokalitu Obce Súlovce.
V Súlovciach 15.07.2019
Ing. Gabriel Svorad
starosta obce Súlovce

Uznesenie č. 8.73
Obecné zastupiteľstvo v Súlovciach
schvaľuje
zámer Obce Súlovce uzatvoriť zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien na elektrické
zariadenia a rozvody v rámci stavby PE-Súlovce, VNK, TS, NNK v prospech oprávneného
Západoslovenská distribučná a.s., Čulenová 6, 816 47 Bratislava IČO 36361518. Vecné bremeno
sa týka častí pozemkov zapísaných na Okresnom úrade Topoľčany, katastrálny odbor, pre obec
Súlovce, katastrálne územie Súlovce na:
LV č. 959 ako
- parcela reg. C, č. 405/3, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 647 m²
LV č. 344 ako
- parcela reg. C, č. 519, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 838 m²
- parcela reg. C, č. 215/1, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 25 558 m²
- parcela reg. C, č. 235/5, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1 565 m²

Vecné bremená budú spočívať v uložení elektrických zariadení a elektrických rozvodov
cez vyššie uvedené parcely vybudovaných v rámci budúcej výstavby a to v rozsahu
stanovenom v geometrickom pláne na zriadenie vecných bremien, v prospech
oprávneného z vecných bremien Západoslovenská distribučná a.s. Bratislava. Rozsah
vecných bremien bude bližšie rozpísaný v riadnej zmluve o zriadení vecných bremien,
ktorá bude predmetom schválenia obecným zastupiteľstvom, a to z dôvodu hodného
osobitného zreteľa v súlade so zákonom č. 138/1991 Zb. § 9a, odst.8, písm. e, (zákon
o majetku obcí). Osobitný zreteľ spočíva v zabezpečení stabilného napätia elektrickej
energie v lokalite Obce Súlovce, v bezpečnejšej dodávke elektrickej energie a vybudovaní
bezpečnejšieho a modernejšieho elektroenergetického zariadenia a v zvýšení kapacity
dodávky elektrickej energie pre danú lokalitu Obce Súlovce.
V Súlovciach 15.07.2019
Ing. Gabriel Svorad
starosta obce Súlovce

