Uznesenie z 29. zasadania obecného zastupiteľstva v Novej Vsi nad Žitavou,
konaného dňa 30.3.2022.
Obecné zastupiteľstvo prerokovalo:
1. Otvorenie zasadnutia.
2. Čerpanie rozpočtu obce za rok 2021
3. Čerpanie rozpočtu obce počas rozpočtového provizória od 1.1.2022 do 26.1.2022
4. Žiadosť o zriadenie vecného bremena
5. Diskusia
6. Záver
Uznesenie č. 217/2022
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
v zmysle § 11 ods .4 písm. b/ zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších
zmien a doplnkov a v zmysle § 21 ods. 4 zákona č. 583/ 2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy v znení neskorších zmien a doplnkov čerpanie rozpočtu obce za rok 2021
Hlasovanie: 6

Za: 5

Proti: 0

Zdržal sa: 1

Uznesenie č. 218/2022
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
čerpanie rozpočtu obce počas rozpočtového provizória
Hlasovanie: 6

Za: 5

Proti: 0

Zdržal sa: 1

Uznesenie č. 219/2022
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
na nasledovných nehnuteľnostiach:
Parcelné Register LV Výmera
číslo
KN
č.
v m2

Druh
pozemku

3119/121

C

2881

269

zast. plocha

3119/179

C

2881

630

orná pôda

Katastrálne
Obec
Okres
územie
Nová Ves
Nová Ves
Nitra
nad Žitavou nad Žitavou
Nová Ves
Nová Ves
nad Žitavou nad Žitavou Nitra

zaťaženie nehnuteľnosti v prospech Západoslovenská distribučná, a.s. so sídlom
Čulenova 6, Bratislava 1, IČO: 36 361 518, vecné bremená in personam, predmetom ktorých je
povinnosť
povinného ako vlastníka zaťaženej nehnuteľnosti strpieť na časti zaťaženej nehnuteľnosti
v rozsahu vyznačenom v geometrickom pláne 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
Vecné bremeno uvedené v písm. a) a b) sa vzťahuje na časť zaťaženej nehnuteľnosti v rozsahu
vyznačenom v geometrickom pláne č. 45/2022 zo dňa 26.01.2022, vyhotoviteľ Martin Šiška.
Vecné bremená sa zriaďujú bezodplatne na dobu neurčitú.
Hlasovanie: 6

Za: 6

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Mgr. Mária Korčoková
starostka obce

