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Výpis z uznesenia z XX. Zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Malé Kršteňany 

konaného dňa DD.MM.2021 

 

Uznesenie č. : XXX/2021 

Obecné zastupiteľstvo Obce Malé Kršteňany schvaľuje na nasledovných nehnuteľnostiach 

nachádzajúcich sa v okrese Partizánske, obec Malé Kršteňany: 

Katastrálne územie 
Číslo 

LV 
Register 

KN 
Parcelné 

číslo 
Výmera 

v m2 
Druh  

pozemku 

Malé Kršteňany 1 C 320/1 15 421  zastavaná plocha a nádvorie 

Malé Kršteňany 1 C 1082/1 8 379 ostatná plocha 

Malé Kršteňany 1 C 1669 7 501 zastavaná plocha a nádvorie 
 

- zriadenie vecných bremien in personam v prospech spoločnosti Západoslovenská distribučná, 

a.s. so sídlom Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36361518 predmetom ktorých je povinnosť 

Obce Malé Kršteňany, ako vlastníka zaťaženej nehnuteľnosti, strpieť na časti zaťaženej 

nehnuteľnosti v rozsahu vyznačenom v geometrickom pláne č. 208-105/2021, úradne 

overeným pod číslom G1 374/21 dňa 02. novembra 2021:  

a) zriadenie a uloženie elektroenergetických zariadení 

b) užívanie, prevádzkovanie, údržbu, opravy, úpravy, rekonštrukcie, modernizácie 

a akékoľvek iné stavebné úpravy elektroenergetických zariadení a ich odstránenie    

Vecné bremená sa zriadia na dobu neurčitú a za jednorazovú odplatu vo výške 6,00 eur (slovom: šesť eur 

a nula centov) za m2 výmery vecných bremien na pozemkoch umiestnených v zastavanom území obce a za 

jednorazovú odplatu vo výške 2,70 eur (slovom: dve eurá a sedemdesiat centov) za m2 výmery vecných 

bremien na pozemkoch umiestnených mimo zastavaného územia obce.  

Plocha vecného bremena v rozsahu ochranného pásma je na uvedených pozemkoch vyčíslená vyššie 

uvedeným geometrickým plánom v celkovej výmere 39m2 na pozemkoch umiestnených v zastavanom 

území obce a v celkovej výmere 313m2 na pozemkoch umiestnených mimo zastavaného územia obce. 
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Teda celková jednorazová odplata za zriadenie vecných bremien na ploche v rozsahu ochranného pásma 

na všetkých vyššie uvedených pozemkoch je vo výške 1 079,00 eur (postup výpočtu: 39 m2 x 6 eur/m2 + 

313m2 x 2,7 eur/m2). 

Hlasovanie: 

Prítomní:  Jozef Riziky, Miroslav Kopál, Zuzana Hocková, Mgr.Martina Laciková, Magdaléna Staňová  

 

Za:  X (mená poslancov) 

Proti: X (prípadné mená poslancov) 

Zdržal sa: X (prípadné mená poslancov) 

 

 

 

 

 

 

  ................................................ 
  Eva Mešinová 
  starostka obce 

 

 


