
OPRAVA UZNESFNIA
Č. 39/2019 z 3.zasadnutia Obecného zastupitel‘stva Obce Beladice konaného zo dňa 23.01.2019

Na 3. zasadnutí Obecného zastupiteľstva Obce Beladice, ičo: ‚ so sidiom: Gaštanova 167, 95175 Beladice,
ktoré sa konalo dňa 23.01.2019, bob prijaté uznesenie Č. 39/2019.
Nakorko sa dodatočne zistibo, že uvedené uznesenie obsahuje chyby v písani, ako aj ďaišie zrejmé
nesprávnosti, ktorých oprava ale nebude mať vplyv na póvodný zámer schválený uvedeným uznesenhm, sa

Uznesenie Č. 39/2019 Z 3.zasadnutia Obecného zastupiteVstva Obce Bebadice konaného zo dňa
23.01.2019 opravuje, a to tak, že jeho nesprávne a neúplné znenie:

„Obecné zostupiteľstva v Beladiciach schválilo:
So zriadením vecných hrem ien v prospech Zápodoslovenske] distribučnej a.s., na uloženie
elektroenergetických zariadení na par. číslach: 1375/11, 1385/201, 1533/1, 1383/7, 1383/8, 1372/1,
1383/3, 1531/1, 1535, 1383/8 — Marenčík . Reality“

sa mení a jeho nové správne znenie je nasiedovné:
„obecné zastupiterstvo v Beladiciach schválila:
Zriadenie vecného bremena v prospech Západoslavenskej distribučne] as., na uloženie elektroenergetických
z~iriadení na časti nehnuterností vo výlučnom vlastníctve Obce Beladice v podiele 1/1, a to na
nehnuternostiach vedených Okresným úradom Zlaté Moravce — katastrálny odbor nasledovne:

tnnm KotastrálneDruh pozemku . . Obec
uzemie
PustýZastavaná plocha Belodice Zlaté MoravceChotár
Pustý Beladice Zlaté MoravceZastavoná plocha

Cha tár
Pustý Beladice Zloté MoravceOstotná plocha Chotár

Pustý Beladice Zloté MoravceZastavaná plocha
Cho tár
PustýOstatná plocha Beladice Zlaté Moravce

Cho tár

Elektroenergetické zariadenia so nachádza]ú na časti za (ožene] nehnuternosti vyznačenej v geometrickom
pláne na zameranie vecnéha bremena Č. 32/2019 zo dňa 24.11.2020 vyhotoviteľlng. Juraj Krajmer ako:
1) diel —pozemakreg. KN,,C“, parc.Č. 1531/1 0 výmere 689m2,
2) diel — pozemok reg. KN „C‘~ parc.Č. 1535 0 výmere 150 m2,
3) diel — pozemok reg. KN „E‘~ parc.Č. 1533/1 o výmere 537m2.
4) diel — pozemok reg. KN „C“, parc.Č. 1372/1 a výmere 445m2.
5) diel —pozemok reg. KN „E“parc.č. 1375/11 a výmere 263m2.
Obec Beladice zriadi v prospech Západoslovenskej distribuČnej a.s. vecné hrem ená in personam, predme tam
ktorých ]e povinnost‘ Obce Beladice strpieť na časti zat‘ažene] nehnuteľnosti v rozsahu vyznačenom v
geametrickom pláne ako koridor vecných bremien zriadenie a uloženie elektroenergetických zariadení; a
užívanie, prevádzkovanie, údržbu, opravy, úpravy, rekonštrukcie, modernizácie a akékofvek ině stavebné
úpravy elektroenergetických zariadeni a ich odstránenie. Vecné hrem ená sa zriaďujú bezadplatne a na dobu
neurČitú. -

V Bebadiciach, dňa 16.04.2021

PhDr. Mário ŽáČik
starosta obce

Okres

Príboha: geometrický plén Č. 32/2019


