
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO V SOLI,  094 35 SOĽ 161 
 

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Soli na svojom 13. riadnom zasadnutí dňa 17.09.2012 prijalo 

 

 

U Z N E S E N I E č. 13/2012, 
 

ktorým  

 

A. BERIE NA VEDOMIE: 

 

1. Zhotovovanie videozáznamov zo zasadnutí OZ 

 

 

B. SCHVAĽUJE: 

 

1. Zmluvu o zriadení vecného bremena uzavretú podľa § 151 n a  nasl. 

Občianskeho zákonníka medzi Obcou Soľ (ako „povinnou z vecného 

bremena“) a  Východoslovenskou vodárenskou spoločnosťou, a. s.  

Komenského 50, 042 48 Košice (ako „oprávnenou z vecného bremena“). Táto 

zmluva o zriadení vecného bremena v prospech oprávneného sa uzatvára 

z dôvodu, že cez nehnuteľností vo vlastníctve oprávneného prechádza verejný 

vodovod a verejná kanalizácia vybudované v rámci stavby „Soľ – kanalizácia + 

vodovod, ako súčasti projektu „Vranov – pitná voda a kanalizácia v povodí 

Tople“.  Vecné bremeno sa viaže na časti dotknutých nehnuteľností v celkovej 

výmere 15 984 m
2
, podľa geometrického plánu č. 3/2012, vyhotoveného 

firmou Geometra, overeného Správou katastra Vranov nad Topľou pod č. 

192/12. Odplata za zriadenie vecného bremena bola schválená vo výške 1 €. 

 

2. Umiestnenie novostavby rodinného domu  na pozemku parc. č. 1028, prípadne 

ďalších pozemkoch zapísaných na LV č. 456 v k. ú. Soľ, ktoré sa nachádzajú 

vedľa budovy pošty okolo štátnej cesty č. I/18, na ktorom bola v územnom 

pláne obce z  r. 2001 vyhlásená stavebná uzávera. Toto uznesenie sa prijíma 

z dôvodu žiadosti Dušana Horňáka, bytom Soľ 203, o vydanie územného 

rozhodnutia na danú stavbu. 

    

       3.   Príspevok vo výške 20 € pre jedno súťažné družstvo na súťaž vo varení guľášu 

počas II. Solianskeho jarmoku. 

 

        4.  Príspevok rómskym seniorom na zájazd do poľského Oswienčimu vo výške               

200 €.  

    
 

C.   P O V E R U J E : 

 

1. Starostu obce na  zabezpečenie verejného obstarávania na dodávateľa prác              

na dažďovú kanalizáciu a kanalizačnú prípojku bytového domu súp. č. 486 

v rómskej osade.. 
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2. Starostu obce na oslovenie vlastníkov pozemkov v rómskej osade za účelom 

preverenia ochoty na odpredaj pozemkov pre záujemcov o individuálnu bytovú 

výstavbu na navrhovanej novej ulici v rómskej osade. 

 

 

Zapísala:  Emília Kopková 

 

  

 

 

 

 

                                                                                   Ing. Jozef Berta 

                                                                                          starosta            

 
        


