Z á p i s n i c a
z 28. mimoriadneho zasadnutia zastupiteľstva Hrubý Šúr, konaného dňa 27.06.2018
v Hrubom Šúri
.......................................................................................................................................
Prítomní : Podľa prezenčnej listiny.
Program: Podľa pozvánky
Odpredaj pozemku p. Winkler
Obec je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti zapísanej v katastri nehnuteľností spravovanom
Okresným úradom Senec, katastrálnym odborom, na liste vlastníctva číslo 350, okres Senec,
obec Hrubý Šúr, katastrálne územie Hrubý Šúr, ako pozemok parcela registra „C“ katastra
nehnuteľností s parcelným číslom 35/5, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria vo výmere
412 m2 (ďalej len „pôvodný pozemok parcelné číslo 35/5“). Odčlenením od pôvodného
pozemku parcelné číslo 35/5 na základe geometrického plánu č. 446/2016 vyhotoveného dňa
15. 6. 2016 Martinom Rašom a autorizačne overeného dňa 15. 6. 2016 Ing. Jaroslavom
Hraškom, ktorého kópia tvorí prílohu č. 2 Zmluvy (ďalej len „Geometrický plán“), bol o.i.
vytvorený aj pozemok s parcelným číslom 35/11, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria
vo výmere 179 m2 (ďalej len „pozemok s parcelným číslom 35/11“). Pozemok s parcelným
číslom 35/11 sa navrhuje predať.
Na základe dlhodobého jednania o parcele č. 35/5 v k. ú. Hrubý Šúr obecné
zastupiteľstvo prehodnotilo svoj názor a poslanci trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov
prijali
uznesenie č. 118/2018.
Obecné zastupiteľstvo súhlasí s predajom pozemku na liste vlastníctva č. 350 - kat. úz.
Hrubý Šúr parc. č. 35/11 vo výmere 179 m2 zastavané plochy a nádvoria, parc. reg. „C“
za cenu 2 377,12 EUR. v prospech :
Patrik Winkler, rodený Winkler, narodený 20. 01. 1987, trvale bytom Majerníkova 34, 841
05 Bratislava, stav ženatý, štátna príslušnosť Slovenskej republiky a Silvia Winkler, rodená
Jarošová, narodená 11.03.1991, trvale bytom Hrubý Šúr č. 254, 903 01 Hrubý Šúr, stav vydatá,
štátna príslušnosť Slovenskej republiky priamym predajom v zmysle ustanovení § 9 ods. 2
písm. c) a § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov.

V Hrubom Šúri dňa 27.06.2018
Ing. Ladislav Gujber
starosta obce

Z á p i s n i c a
z mimoriadneho zasadnutia zastupiteľstva Hrubý Šúr, konaného dňa 20.08.2018 v Hrubom
Šúri
Zriadenie vecného bremena
Obecné zastupiteľstvo v Hrubom Šúri na svojom mimoriadnom zasadnutí prerokovalo
žiadosť JUDr. Rudolfa Vargu o zriadenie vecného bremena v prospech tretej osoby –
oprávneného, ktorým má byť spoločnosť: Západoslovenská distribučná a.s., so sídlom
Čulenová č. 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36 361 518. Jedná sa o parcelu č. 130/4 registra „C“ na
LV 350 o výmere 1413 m2, druh pozemku : zast. plochy a nádvoria v k. u. Hrubý Šúr, okres
Senec, v časti vyznačenej v geometrickom pláne na zameranie vecného bremena č. 78/2018, zo
dňa 29. 06. 2018, vyhotoviteľ Ing. Jozef Szegfű – AXISGEO, Geodetická kancelária, Čakany,
ako diel 13 o výmere 2 m2..
Poslanci obecného zastupiteľstva po prezeraní geometrického plánu a ďalších
podkladov, trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov prijali
uznesenie č. 119/2018
Obecné zastupiteľstvo súhlasí so zriadením vecného bremena v prospech tretej osoby
– oprávneného, ktorým je spoločnosť : Západoslovenská distribučná a.s., so sídlom Čulenová
č. 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36 361 518 a s podpísaním zmluvy o zriadení vecných bremien
v prospech tretej osoby.
Predmetom vecného bremena je: Parcela č. 130/4 registra „C“ na LV 350 o výmere 1413 m2,
druh pozemku : zast. plochy a nádvoria v k. u. Hrubý Šúr, okres Senec, v časti vyznačenej
v geometrickom pláne na zameranie vecného bremena č. 78/2018 zo dňa 29. 06. 2018
vyhotoviteľ Ing. Jozef Szegfű – AXISGEO, Geodetická kancelária, Čakany, ako diel 13
o výmere 2 m2.

V Hrubom Šúri dňa 27.08.2018
Ing. Ladislav Gujber
starosta obce

