Zbierka uznesení
z 19. mimoriadneho obecného zastupiteľstva v Brutoch
konané dňa 07. 07. 2017 od 18:00 hod

Uznesenie č. 131/07072017
Obecné zastupiteľstvo v Brutoch
A) s c h v a ľ u j e
program mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva.
B) b e r i e n a v e d o m i e
overovateľov zápisnice: M. Szűcs, K. Bartal
(Za: K. Bartal, K. Bogyó, Ing. Kóta, M. Szűcs, R. Vargová, Mgr. Tóth, T. Zvoncsár Proti: 0,
Zdržali sa: 0)
V Brutoch, dňa 07. 07. 2017

Ing. Alexander HUBAČ
starosta obce

Uznesenie č. 132/07072017
Obecné zastupiteľstvo v Brutoch
A) p r e r o k o v a l o
rekonštrukciu budovy kultúrneho domu v obci Bruty z nenávratného finančného príspevku
formou dotácie z Environmentálneho fondu vo výške 120.000,00 Eur
B) p o v e r u j e
starostu Ing. A. Hubača, aby zabezpečil rekonštrukciu budovu kultúrneho domu
(Za: K. Bartal, K. Bogyó, Ing. Kóta, M. Szűcs, R. Vargová, Mgr. Tóth, T. Zvoncsár Proti: 0,
Zdržali sa: 0)
V Brutoch, dňa 07. 07. 2017

Ing. Alexander HUBAČ
starosta obce
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Uznesenie č. 133/07072017
Obecné zastupiteľstvo v Brutoch
A) p r e r o k o v a l o
Zmluvu o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby uzavretú podľa ustanovenia §
50 v spojení ustanovením § 151n a nasl. Občianskeho zákonníka medzi
Povinný z vecného bremena:
Názov:
Sídlo:
Právna forma:
Registrácia v OR:
Zastúpený:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:

Obec Bruty
Bruty 111, 943 55 Bruty
Územná samospráva
Ing. Alexander Hubač – starosta obce
00308820
2021060514
SK2021060514

a
Investor:
Obchodné meno:
Sídlo:
Právna forma:
Registrácia v OR:
Zastúpený:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:

MPconnect s.r.o.
Šaľa P. Pazmáňa 49/3
Spoločnosť s ručením obmedzeným
OR Okresného súdu v Trnave, odd. Sro, vl. č.
20609/T
Miroslav Kavuľa, konateľ
36830941
2022440013
SK2022440013
SK5211110000001326263008
UniCredit Bank

v prospech tretej osoby – oprávneného z vecného bremena, ktorým je:
Obchodné meno:
Sídlo:
IČO:
Zápis v registri:
Zastúpená:

SPP - distribúcia, a.s.
Mlynské nivy 44/b
825 11 Bratislava
35 910 739
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava
I, oddiel Sa, vložka č. 3481/B
Ing. Miloš Ivanička, na základe plnej moci

V zmysle ktorej povinný z vecného bremena je výlučným vlastníkom nehnuteľností - pozemku
registra C KN parc. č.: 498/1 o výmere 82983 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria,
ktoré sú v jeho prospech zapísané na LV č. 1, vedenom pre obec Bruty katastrálne území Bruty.
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Povinný a investor sa dohodli, že touto zmluvou zriaďujú v prospech tretej osoby - oprávneného
z vecného bremena, vecné bremeno, ktorým bude zaťažená vyššie uvedená nehnuteľnosť.
Vecné bremeno spočíva v povinnosti povinného strpieť na nehnuteľnostiach vyššie
špecifikovaných :
- existenciu inžinierskych sietí – plynárenských zariadení oprávneného z vecného
bremena, ich ochranných a bezpečnostných pásiem, údržbu, prevádzku a rekonštrukcie
týchto zariadení a to v rozsahu vymedzenom geometrickým plánom č. 44269285-107/2017 a
geometrickým plánom č. 44269285-106/2017 na vyznačenie vecného bremena na priznanie
práva uloženia inžinierskych sietí zo dňa 05.07.2017, vyhotovených firmou Marek Bugár,
Gazdovská 38/12, 945 05 Komárno, IČO 44269285, úradne overených Okresným úradom
Nove Zámky, katastrálny odbor pod č. 874/17 (geometrický plán č. 44269285-106/2017)
dňa 26.7.2017 a pod č. 875/17 (geometrický plán č. 44269285-107/2017) dňa 27.6.2017 a
- strpieť prechod a prejazd zamestnancov a vozidiel oprávneného z vecného bremena za
účelom údržby a opravy plynárenských zariadení, pričom toto oprávnenie sa v
nevyhnutnom rozsahu vzťahuje na celú dotknutú nehnuteľnosť .
Zmluvné strany sa dohodli, že vecné bremeno zriaďujú bezodplatne.
B) S c h v a ľ u j e
Zmluvu o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby uzavretú podľa ustanovenia §
50 v spojení ustanovením § 151n a nasl. Občianskeho zákonníka medzi
Povinný z vecného bremena:
Názov:
Sídlo:
Právna forma:
Registrácia v OR:
Zastúpený:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:

Obec Bruty
Bruty 111, 943 55 Bruty
Územná samospráva
Ing. Alexander Hubač – starosta obce
00308820
2021060514
SK2021060514

a
Investor:
Obchodné meno:
Sídlo:
Právna forma:
Registrácia v OR:
Zastúpený:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie:

MPconnect s.r.o.
Šaľa P. Pazmáňa 49/3
Spoločnosť s ručením obmedzeným
OR Okresného súdu v Trnave, odd. Sro, vl. č.
20609/T
Miroslav Kavuľa, konateľ
36830941
2022440013
SK2022440013
SK5211110000001326263008
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Číslo účtu:

UniCredit Bank

v prospech tretej osoby – oprávneného z vecného bremena, ktorým je:
Obchodné meno:
Sídlo:
IČO:
Zápis v registri:
Zastúpená:

SPP - distribúcia, a.s.
Mlynské nivy 44/b
825 11 Bratislava
35 910 739
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava
I, oddiel Sa, vložka č. 3481/B
Ing. Miloš Ivanička, na základe plnej moci

V zmysle ktorej povinný z vecného bremena je výlučným vlastníkom nehnuteľností - pozemku
registra C KN parc. č.: 498/1 o výmere 82983 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria,
ktoré sú v jeho prospech zapísané na LV č. 1, vedenom pre obec Bruty katastrálne území Bruty.
Povinný a investor sa dohodli, že touto zmluvou zriaďujú v prospech tretej osoby - oprávneného
z vecného bremena, vecné bremeno, ktorým bude zaťažená vyššie uvedená nehnuteľnosť.
Vecné bremeno spočíva v povinnosti povinného strpieť na nehnuteľnostiach vyššie
špecifikovaných :
- existenciu inžinierskych sietí – plynárenských zariadení oprávneného z vecného
bremena, ich ochranných a bezpečnostných pásiem, údržbu, prevádzku a rekonštrukcie
týchto zariadení a to v rozsahu vymedzenom geometrickým plánom č. 44269285-107/2017 a
geometrickým plánom č. 44269285-106/2017 na vyznačenie vecného bremena na priznanie
práva uloženia inžinierskych sietí zo dňa 05.07.2017, vyhotovených firmou Marek Bugár,
Gazdovská 38/12, 945 05 Komárno, IČO 44269285, úradne overených Okresným úradom
Nove Zámky, katastrálny odbor pod č. 874/17 (geometrický plán č. 44269285-106/2017)
dňa 26.7.2017 a pod č. 875/17 (geometrický plán č. 44269285-107/2017) dňa 27.6.2017 a
- strpieť prechod a prejazd zamestnancov a vozidiel oprávneného z vecného bremena za
účelom údržby a opravy plynárenských zariadení, pričom toto oprávnenie sa v
nevyhnutnom rozsahu vzťahuje na celú dotknutú nehnuteľnosť .
Zmluvné strany sa dohodli, že vecné bremeno zriaďujú bezodplatne.
(Za: K. Bartal, K. Bogyó, Ing. Kóta, M. Szűcs, R. Vargová, Mgr. Tóth, T. Zvoncsár Proti: 0,
Zdržali sa: 0)
V Brutoch, dňa 07. 07. 2017

Ing. Alexander HUBAČ
starosta obce
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Uznesenie č. 134/07072017
Obecné zastupiteľstvo v Brutoch

A) p r e r o k o v a l o
výzvu Okresného súdu Nitra na výmaz Miestneho národného výboru v Brutoch z Obchodného
registra Okresného súdu Nitra, Odd: PšN, vložka č.: 313/N
B) z r u š u j e
Miestny národný výbor v Brutoch,
so sídlom Bruty, Slovenská republika,
IČO: 00 000 242,
zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu v Nitra v oddiel: Pšn vložka č. 313/N (drobnú
prevádzkareň)
bez likvidácie s tým, že všetky práv a záväzky drobnej prevádzkarne preberá obec Bruty v súlade
s príslušnými ustanoveniami zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení,
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení a zákona č. 518/1990 Zb. o prechode
zakladateľskej alebo zriaďovateľskej funkcie národných výborov na obce, ústredné orgány
štátnej správy a orgány miestnej štátnej správy.
(Za: K. Bartal, K. Bogyó, Ing. Kóta, M. Szűcs, R. Vargová, Mgr. Tóth, T. Zvoncsár Proti: 0,
Zdržali sa: 0)
V Brutoch, dňa 07. 07. 2017

Ing. Alexander HUBAČ
starosta obce
Uznesenie č. 135/07072017
Obecné zastupiteľstvo v Brutoch
A) p r e r o k o v a l o
návrh spoločnosti MPconnect s. r. o. na dlhodobý prenájom pozemkov v katastri obce Bruty na
vybudovanie ovocného sadu
B) s c h v a ľ u j e
návrh spoločnosti MPconnect s. r. o. na dlhodobý prenájom pozemkov v katastri obce Bruty na
vybudovanie ovocného sadu
(Za: K. Bartal, Proti: K. Bogyó, Ing. Kóta, M. Szűcs, Mgr. Tóth, Zdržali sa: T. Zvoncsár, R.
Vargová)
V Brutoch, dňa 07. 07. 2017

Ing. Alexander HUBAČ
starosta obce
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