
U Z N E S E N I E    8/2016 
z 8. zasadnutia Obecného zastupite ľstva konaného d ňa 18.5.2016 o 17.00 hod. 

v kancelárii Obecného úradu vo Dvorci 
 

Obecné zastupite ľstvo vo Dvorci 
 

 Schva ľuje 
 

1/  Program rozvoja obce Dvorec na roky 2014 - 2020   

Hlasovanie za uznesenie č. 1:  
Počet poslancov Prítomní poslanci Hlasovali ZA PROTI ZDRŽALI SA 

5 3 3 3 0 0 

 
2/  Predaj nehnuteľného majetku Obce Dvorec do vlastníctva štátu SR, do správy 
Slovenského vodohospodárskeho podniku, š.p., Odštepný závod Piešťany, Nábrežie 
I. Krasku č. 3/834, 921 80 Piešťany – parcely registra C-KN zapísané na LV č. 263 
v k. ú. Dvorec:  
 
- parcela č. 503/1 s výmerou 9092 m2 - vodné plochy – spoluvlastnícky podiel 1/1  
- parcela č. 503/2 s výmerou 1494 m2 - vodné plochy – spoluvlastnícky podiel 1/1  
 
- v súlade so zák. č. 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov podľa § 9a, ods. 8, 
písm. e). Ide o prevod majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa.  
 
- v cene 1 €, je v súlade so zákonom č. 18/1996 v zn. n. p.  z dôvodu uplatnenia 
osobitného zreteľa, ktorým je skutočnosť, že na predmete prevodu kupujúci realizuje 
protipovodňovú vodnú stavbu „Dvorec – úprava toku Inovec.“ Na predávanej  
nehnuteľnosti č. 503/2  viazne Ťarcha č. Z 700/13 – zákonné vecné bremeno 
v prospech spoločnosti Západoslovenská distribučná a.s. v rozsahu uvedenom v GP 
č. 36566497-109/2013.  
 
Hlasovanie za uznesenie č. 2:  
Počet poslancov Prítomní poslanci Hlasovali ZA PROTI ZDRŽALI SA 

5 3 3 3 0 0 

 
3/  Zmluvu o zriadení vecných bremien – zaťaženie p.č. 509/1 zapísanej na LV č. 263 
– inžinierska stavba /trafostanica/ „Dvorec IBV Sliezska osada, VNK, TS, NNK“.  
 
Povinná Obec Dvorec ako vlastník zaťaženej nehnuteľnosti schvaľuje zriadenie 
vecného bremena in personam v prospech oprávneného Západoslovenská 
distribučná, a.s., ktorá je investorom inžinierskej stavby s názvom „Dvorec, IBV 
Sliezska osada, VNK,TS, NNK“ – elektroenergetická stavba – bezodplatne. 
 
Predmetom je povinnosť povinného ako vlastníka zaťaženej nehnuteľnosti p.č.509/1 
zapísanej na LV č. 263 strpieť na časti zaťaženej nehnuteľnosti v rozsahu 
vyznačenom v geometrickom pláne č.  43707661-05/16 ako koridor vecného 
bremena: 
 
a) zriadenie a uloženie elektroenergetických zariadení 



b) užívanie, prevádzkovanie, údržbu, opravy, úpravy rekonštrukcie, modernizácie a 
 akékoľvek iné stavebné úpravy elektroenergetickej stavby a jej odstránenie  
 
Povinný zároveň berie na vedomie, že zriadením a uložením elektroenergetických 
zariadení vzniká oprávnenému  podľa  § 11 ods. 1 písm. a) zákona č. 251/2012 Z. z. 
o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov právo vstupovať na zaťaženú  
nehnuteľnosť v rozsahu a spôsobom nevyhnutným na výkon povolenej činnosti.  
 
Hlasovanie za uznesenie č. 3:  
Počet poslancov Prítomní poslanci Hlasovali ZA PROTI ZDRŽALI SA 

5 3 3 3 0 0 

  
 
4/ Údržbu budov Základnej školy s materskou školou Dvorec. 
 
Hlasovanie za uznesenie č. 4:  
Počet poslancov Prítomní poslanci Hlasovali ZA PROTI ZDRŽALI SA 

5 3 3 3 0 0 

 
 
5/ Vyradenie majetku ZŠ s MŠ Dvorec 
 
Hlasovanie za uznesenie č. 5:  
Počet poslancov Prítomní poslanci Hlasovali ZA PROTI ZDRŽALI SA 

5 3 3 3 0 0 

 
 B. Berie na vedomie 
 
1/ Upozornenie prokurátora k VZN č. 1/2012 v znení Dodatku č.3 o miestnych 
daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na 
území obce Dvorec.  
 
2/ Okresné kolo hasičskej súťaže sa bude konať 28.5.2016 a deň detí na deň 
5.6.2016 o 14.oo hod.   
 
 
 
 
                                                                                         Ing. Eva Srncová 
                                                                                            starostka obce  
 
 
Vyvesené: 26.5.2016 
Zvesené: 
Zverejnené na stránke obce: 26.5.2016 
 
 
 
 


