
Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch Číslo:
Bod programu:

M a t e r i á l

na zasadnutie Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch

Vec: Návrh Zmluvy o zriadení vecného bremena medzi VSD, a.s.,
Mlynská 31, 042 91 Košice ako oprávneným a Mestom Spišské
Vlachy ako povinným z vecného bremena

Dôvod predloženia: Materiál obsahuje:

Zmluva o zriadení
vecného bremena

Bližšie špecifikované
v Dôvodovej správe

I. Dôvodová správa
II. Návrh uznesenia

Spracoval: Ing. Anna Mnichová

Zodpovedá: JUDr. Ing. Stanislav Kandrik

Predkladá: JUDr. Ing. Stanislav Kandrik



Príloha č. 2 k návrhu Zmluvy o zriadení vecného bremena medzi oprávneným z vecného bremena -

Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice a povinným z vecného bremena - Mesto Spišské

Vlachy, SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy

I.

D ô v o d o v á   s p r á v a

Predmetom predkladaného návrhu je návrh Zmluvy o zriadení vecného bremena

č. 1238/3030/2017 medzi oprávneným z vecného bremena - Východoslovenská

distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice a povinným z vecného bremena - Mesto Spišské

Vlachy, SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy.

Predmetom zmluvy je zriadenie vecného bremena na parcely : KN/C/191/1 druh pozemku ostatné

plochy o výmere 4200 m, KN/C/192 druh pozemku ostatné plochy, o výmere760 m, KN/C/2091/2

druh pozemku ostatné plochy o výmere 235 m, a KN/C/8479 druh pozemku zastavané plochy

a nádvoria o výmere 2610 m? v zmysle geometrického plánu č.447/2015, vyhotoveným spoločnosťou

Geodeting, s.r.o., Barčianska 68, 040 17 Košice, zapísané na LV 1, vo vlastníctve mesta Spišské

Vlachy za jednorazovú úhradu v súlade so zákonom o cenách č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení

neskorších predpisov.

AZhodnotenie doterajšieho stavu:

AZdôvodnenie novej úpravy:

ADopad na rozpočet a hospodárenie mesta: príjem 3022,25 €

ADopad na personálne náklady:

APotreba úpravy predpisovej základne:

ADopad na činnosti ostatných orgánov samosprávy mesta:

AVariantné riešenia: (potrebné uviesť výhody a nevýhody jednotlivých variantov)

ARiešenie odporúčané spracovateľom.
Odporúča schváliť



II.

N á v r h   u z n e s e n i a
k materiálu

Po prerokovaní materiálu Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch:

II. schvaľuje:

návrh Zmluvy o zriadení vecného bremena č. 1238/3030/2017 medzi oprávneným z vecného

bremena: Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice a povinným

z vecného bremena:  Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy, na pozemky:

parcela registra „C“ s p. č. :191/1 druh pozemku ostatné plochy o výmere 4200 m?, parcela

registra „C“ s p. č. :192 druh pozemku ostatné plochy o výmere 760 m?, parcela registra „C“

s p. č. :2091/2 druh pozemku ostatné plochy o výmere 235 m? a parcela registra „C“ s p. č. :8479

druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 2610 m?, zapísané na LV 1, vo vlastníctve

mesta Spišské Vlachy, v zmysle Geometrického plánu č.447/2015, vyhotoveného spoločnosťou

Geodeting, s.r.o., Barčianska 68, 040 17 Košice, za jednorazovú úhradu 3022,25 €, v súlade

so zákonom o cenách č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.

II. ukladá:

Zodpovedá : prednosta MsÚ

Termín: : bezodkladne


























