M e s t o

S e č o v c e

Bod č . 11 : Zriadenie vecného bremena v prospech VDS.

Predkladateľ: MVDr. Jozef Gamrát- primátor
Spracovateľ: Ing. Milan Filip, vedúci oboru regionálneho rozvoja, výstavby a životného
prostredia
Na zastupiteľstvo dňa: 23.02.2018

Mestské zastupiteľstvo v Sečovciach
UZNESENIE
na II. zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Sečovciach
zo dňa 23.02.2018
Mestské zastupiteľstvo v Sečovciach
podľa ustanovenia § 11 odst. 4, písm. a) zákona č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení obcí,
v znení neskorších predpisov, vychádzajúc z § 12 a § 14 , Štatútu Mesta Sečovce
A/ schvaľuje :
A1)
Zriadenie vecného bremena na pozemkoch:
Mesto Sečovce ako „Povinný“ v tomto zmluvnom vzťahu je vlastníkom pozemkov na ktoré bude
uvalená ťarcha vecného bremena líniovej stavby:
katastrálne územie
Sečovce
Sečovce
Sečovce
Sečovce
Sečovce

parc. č., register
3335, "C KN"
3607, "C KN"
3397, "C KN"
3395/3, "C KN"
177, "E KN"

druh pozemku
Ostatné plochy
Zastavané plochy a nádvoria
Zastavané plochy a nádvoria
Ostatné plochy
Ostatné plochy

m2
548
2202
6296
195
1610

LV č.
2724
2724
2724
2724
4806

ktorých vlastníkom je Mesto Sečovce - v prospech Východoslovenskej distribučnej, a.s.,
Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 36599361

A2 )
Zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy ,( Zmluvy o zriadení vecného bremena) podľa predloženého
návrhu .

A3 )
Zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy ,( Kúpnej zmluvy) podľa predloženého návrhu .

B/ poveruje
B1)
Primátora mesta Sečovce podpísať zmluvy o uzavretí budúcich zmlúv
B2)
Primátora mesta Sečovce podpísať Zmluvu o zriadení vecného bremena a Kúpnu zmluvu po
ukončení stavby.

Dôvodová správa k predloženému materiálu :

Podpísaním zmlúv o budúcich zmluvách dáva mesto Sečovce súhlas na vykonanie stavby na hore
uvedených pozemkoch a zaväzuje sa po ukončení stavby k podpisu zmluvy o zriadení vecného
bremena a predajom pozemku uvedenej v kúpnej zmluve.. Návrhy zmlúv sú prílohou.

