ZÁPISNICA
z 2. zasadnutia v roku 2011 komisie pre legislatívu, pre prácu v mikroregióne, VÚC
a medzinárodnú spoluprácu konané dňa 05.05.2011

2. zasadnutie v roku 2011 – 05.05. 2011
Členovia komisie:
Prítomný/neprítomný
na komisii
prítomný

p.č.

Meno a priezvisko

Pozícia

1.

Bc. Anton Kušnír

Predseda komisie

2.

Ing. Andrej Lipka

Člen komisie

prítomný

3.

Mgr. Ivana Schmidtová Člen komisie

prítomný

Program komisie:

1. bod:

Návrh zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien.

Komisia neodporúča podpísať zmluvu so spoločnosťou MIAMI TRADE, s.r.o. Všetky
svoje výhrady prikladá v prílohe č.1. Zmluva je pre obec nevýhodná!
2. bod:

Vypracovanie Štatútu obce.

Komisia na základe preštudovania viacerých štatútov z rôznych obcí vypracovala
štruktúru, ktorú predseda komisie obsahovo vypracuje a po jej vypracovaní ju komisia
spripomienkuje a prípradne upraví do finálnej verzie.

Bc. Anton Kušnír
predseda komisie

Prílohy:
1. Pripomienky k zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien
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Príloha č.1
Pripomienky k zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien
1. Podľa zmluvy mali byť predložené 3 prílohy k zmluve. Komisia ani poslanci tie
prílohy nedostali! (1. príloha – kópia listu vlastníctva č. 608, 2. príloha – kópia časti
predbežného plánu týkajúca sa zaťaženej nehnuteľnosti, 3. príloha – znenie
podmienok v zmluve o zriadení vecných bremien)
2. V bode 3.2 vyplýva, že spoločnosť ZSE distribúcia ako právny nástupca postupcu
MIAMI TRADE zrealizuje výstavbu na vlastné náklady ! Treba sa zaviazať, že to tak
naozaj bude.
3. V bode 6.2 zriadenie vecných bremien na dobu určitú. Nesúhlasíme s neurčitou dobou,
predpokladáme že to bude mať negatívne dôsledky.
4. Bezodplatnosť zmluvy o zriadení vecných bremien. Aké má z toho obec výhody?
5. V bode 11.1 chýba doplnenie: táto zmluva nadobúda účinnosť dňom podpisu všetkých
zmluvných strán, ale podľa § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník najskôr
dňom nasledujúcim po dni zverejnenia zmluvy, keďže ide o povinne zverejňovanú
zmluvu podľa § 5a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,
pretože sa týka nakladania s majetkom obce.
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