O P R A V A
u z n e s e n i a
číslo 23/2018
prijatého na IV. zasadnutí Zastupiteľstva
Trenčianskeho samosprávneho kraja - 29.1.2018
v zmysle Postupu pri oprave chýb v uzneseniach
Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja,
schváleného uznesením Z TSK č. 215/2007 zo dňa 25.4.2007
_________________________________________________________________
3. Návrhy na riešenie prebytočného majetku TSK.
Predkladal: Mgr. Tomáš Baláž-pover.riadením Odd.práv.,SM a VO
f) Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena na pozemkoch
registra "C" parc. č. 7853/1, 7854/1 k.ú. Dolná Súča.
__
U z n e s e n i e číslo 23/2018
Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja na svojom
zasadnutí dňa 29.01.2018 prerokovalo a
s c h v a ľ u j e
zriadenie vecného bremena, ktoré spočíva v povinnosti
povinného z vecného bremena - Trenčiansky samosprávny kraj
so sídlom v Trenčíne, strpieť na pozemkoch zapísaných
na LV č. 3247 k. ú. Dolná Súča, nachádzajúcich sa v obci
Dolná Súča, okres Trenčín,
parcely registra „C“
- parc. č. 7853/1 o výmere 2569 m2, druh pozemku
zastavané plochy
a nádvoria,
- parc. č. 7854/1 o výmere 12604 m2, druh pozemku
zastavané plochy
a nádvoria,
 zriadenie, uloženie, užívanie, prevádzkovanie, opravy VN
siete vybudovanej v rámci stavby „TN – Dolná Súča, TS,
NNK, NNV“ v obci Dolná Súča
 vstup
osôb
a vjazd
vozidiel
z dôvodu
údržby,
opráv, rekonštrukcie, modernizácie VN siete v rámci
stavby „TN – Dolná Súča, TS, NNK, NNV“ v obci Dolná Súča
 v rozsahu podľa geometrického plánu č. 34125361-103/2017
na vyznačenie vecného bremena na priznanie práva
uloženia inžinierskych sietí (elektrického vedenia) cez
parcely č. 7853/1 a 7854/1, vyhotoveného dňa 17.08.2017
Ing. Branislavom Hindickým, GEOplán Trenčín, s.r.o.,
geodetická kancelária, Dolný Šianec 1, 911 48 Trenčín,
IČO:34125361, úradne overeného Okresným úradom Trenčín,
katastrálnym odborom dňa 30.08.2017 pod č. 1167/175
- parc. č. 7853/1 vo výmere 317,80 m2,
- parc. č. 7854/1 vo výmere 426,22 m2,
celkom vo výmere 744,02 m2
 na dobu neurčitú
 v prospech oprávneného z vecného bremena – Západoslovenská
Distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava

 za odplatu - jednorazovú náhradu, stanovenú Znaleckým
posudkom číslo 77/201, vyhotoveným znalkyňou Ing. Elenou
Trnkovou, 916 41 Dolné Srnie s. č. 353, na stanovenie
náhrady za zriadenie vecného bremena na uloženie
a údržbu zemného VN káblového vedenia na pozemkoch reg.
KNC parc. č. 7853/1 a parc. č. 7854/1 k.ú. Dolná Súča,
ktorým bola stanovená hodnota jednorazovej odplaty
za zriadenie vecného bremena vo výške 2,23 EUR/m2, čo je
pri výmere 744,02 m2 náhrada celkom zaokrúhlene vo výške
1660,00 EUR (slovom: jedentisícšesťstošesťdesiat eur).

Trenčín,
7.6.2018
Spracovala: Mgr. Anna Hájková
zapisovateľka Zastupiteľstva TSK
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