
 Obecné zastupiteľstvo Zemné 

 
 

 

UZNESENIE     

 
 

z 24. zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa 12.07.2021 

v Dome Károlyi v Zemnom        

 
 

Obecné zastupiteľstvo v Zemnom na svojom 24. zasadnutí dňa 12. júla  2021 prijalo 

nasledovné uznesenie: 
 

 

 

 

 

 

uznesenie č. 370/120721-Z 

Obecné zastupiteľstvo  

schvaľuje    

 

             
    

 

A:  v súlade so zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 

bezodplatné zriadenie práva zodpovedajúceho vecnému bremenu  

 spočívajúce v práve vstupu, vjazdu, prechodu a prejazdu peši alebo osobnými 

motorovými vozidlami a inými dopravnými vozidlami cez:  

‒ parc. reg. ,,C” č.: 8559/2, druh pozemku: vodná plocha vo výmere 1979 m2, 

evidovanej na LV č. 1 vedenom na Okresnom úrade Nové Zámky, katastrálny 

odbor pre obec Zemné, katastrálne územie: Zemné, 

v prospech vlastníka parcely nachádzajúcej sa v kat. území obce Zemné, evidované na 

Okresnom úrade Nové Zámky, katastrálny odbor na LV č. 1 pre k. ú. Zemné ako parcela 

reg. ,,C“ č.: 8560/2, druh pozemku: orná pôda vo výmere 30566 m2, 

 spočívajúce v povinnosti vlastníka parc. reg. ,,C“ č. 8559/2, druh pozemku: vodná 

plocha vo výmere 1979 m2, evidovanej na LV č. 1 vedenom na Okresnom úrade Nové 

Zámky, katastrálny odbor pre obec Zemné, katastrálne územie: Zemné strpieť na 

uvedenej parcele výstavbu a trvalé umiestnenie spevnenej komunikácie alebo mosta 

spĺňajúce zákonom stanovené podmienky najmä predpismi o ochrane životného 

prostredia a Stavebného zákona, spájajúcich parc. reg. ,,C“ č.: 8558/17 a parc. reg. ,,C“ 

č.: 8560/2 v prospech vlastníkov uvedených parciel. 

 

 

 



Vecné bremená sa zriaďujú na dobu neurčitú a bezodplatne. 

Dôvodom zriadenia vecného bremena je skutočnosť, že došlo k vyhodnoteniu 

obchodnej verejnej súťaže č. 331/230421-Z na vybudovanie obytného parku, pričom za 

účelom naplnenia ciele vybudovania obytného parku je potrebné poskytnúť víťazovi 

OVS možnosť prechodu cez nehnuteľnosť vo vlastníctve obce ktorá nehnuteľnosť 

nebola predmetom  OVS. 

Vecné bremeno sa zriaďuje zmluvou o zriadení vecného bremena s odkladaciou 

podmienkou podľa § 36 Občianskeho zákonníka s tým, že právne následky úkonu 

nastanú až zavkladovaním kúpnej zmluvy uzavretej medzi obcou Zemné a víťazom 

obchodnej verejnej súťaže č. 331/230421-Z, ktorej predmetom je nadobudnutie 

vlastníckeho práva o.i. aj k parcele reg. ,,C“ č.: 8560/2, druh pozemku: orná pôda vo 

výmere 30566 m2, evidovanej na LV č. 1 pre k. ú. Zemné, teda po zaplatení celej kúpnej 

ceny riadne a včas. 

 

B: v súlade s bodom A. tohto uznesenia schvaľuje Zmluvu o zriadení vecného bremena, 

ktorá bude uzatvorená medzi účastníkmi Obec Zemné a víťazom obchodnej verejnej 

súťaže č. 331/230421-Z a ktorej predmetom bude zriadenie vecného bremena podľa 

podmienok uvedených v bode A. tohto uznesenia. 

 

 

 

 

 

 

Prítomných poslancov: 6 

 

 

Za-  JUDr. Peter Balogh, Ing. Mikuláš Balogh, Roman  Bombicz,  Helena Kocsisová , Mgr. 

Milan Tamás Nagy, Monika Václaveková 

Proti – 

Zdržal sa – 

 

 

 

 

 

 

                                                                          Ing. János Bób 

                                                                                                                 starosta obce 

 

 

 

 

 

Uznesenia podpísané dňa: 13.07.2021 

 


