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OBEC L OZ O RNO
Obecný úrad, Hlavná 1, 900 55 LOZORNO
Zn. Č. 166/2017

V Lozorne, dňa 05.05.2017
OZNÁMENI E Zverejnenie zámeru
-

Obec Lozorno v zmysle * 9a) ods.8 písm. e) zákona č.138/1991 Zb. v znení neskorších
predpisov, na základe žiadosti Západoslovenská distribučná, a.s. so sídlom Čulenova 6, 81647
Bratislava, zo dňa 07.02.2017 zverejňuje zámer zriadiť vecné bremeno na časť nehnuteľného
majetku Obce Lozorno:
Predmet zriadenia vecného bremena:
Nehnuteľnosti, zapísané v katastri nehnuteľností spravovanom Okresným úradorn Malacky,
katastrálnym odborom pre okres Malacky, obec Lozorno, katastrálne územie Lozorno, ako pozemok
parcela registra „E“č. 6098/3 a Č. 1256, zapísané na LV Č. 4151 vo výluČnom vlastníctve Obce
Lozorno podľa geometrického plánu č. 43-2/2016 na vyznaČenie vecného bremena práva uloženia IS
Povinný z vecného bremena: Obec Lozorno, IČO 00304905, ul. Hlavi~á 1, 90055 Lozorno
Oprávnený z vecného bremena: Západoslovenská distribučná, as., Čulenova 6, 81647 Bratislava
Navrhovaná cena za zriadenie vecného bremena: bezodplatne
Spósob prevodu: Zmluva o zriadení vecného bremena na nehnuteľný majetok vo vlastníctve Obce
Lozorno v prospech oprávneného z vecného bremena ZSD, a.s. na častiach pozemkov vyššie
špeciükovaných v zmysle ust. * 9a ods. 8 písm. e) zákona Č. 138/1991 Zb. o majetku obci v znení
neskorších predpisov.
Zdóvodnenie. Ide o zriadenie vecného bremena na pozemkoch v kat. úz. Lozorno parcela registra
„E“KN parc.Č. 6098/3 a parc.č. 1256, zapísaných v KN na LV Č. 4151 vo výlučnom vlastníctve
Obce Lozorno na základe žiadosti Západoslovenskej distribuČnej, a.s. Bratislava z důvodu, že cez
uvedené pozemky prechádza káblový MN rozvod v rámci stavby „BA-LOZORNO, Cintorínska
NNK“, ktorá bola daná do užívania na základe kolaudačného rozhodnutia Č. SU- 170/2016 vydaného
Obcou Lozorno, Stavebným úradom dňa 10.05.2016, právoplatného dňa 13.06.2016.
V prípade odsúhlasenia bude oprávnený z vecného bremena v plnom rozsahu znášať náklady spojené
s vypracovanírn geometrického plánu a katastrálnym konaním, predme
ktorého je zriadenie
vecného bremena.
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