
UZNESENIA 

z neplánovaného zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Vyšná Šebastová, konaného 

dňa 02.06.2022  na Obecnom úrade vo Vyšnej Šebastovej 

 

 

Uznesenie č. 1/4/2022: 

 

Obecné zastupiteľstvo vo Vyšnej Šebastovej, podľa príslušných ustanovení zákona                                     

č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení  

 

schvaľuje 

program zasadnutia OcZ dňa 02.06.2022. 

 

Vyšná Šebastová, dňa 02.06.2022 

 

  v.r. 

                                                                                                   .................................................... 

                                                                                                          Mgr. Marián Beluško 

                                                                                                    starosta obce Vyšná Šebastová 

 

 

 

 

Uznesenie č. 2/4/2022: 

Obecné zastupiteľstvo predložený návrh zmluvy o výkone správy majetku obce                                  

s Východoslovenskou vodárenskou spoločnosťou, a. s: 
 

a) prerokovalo bez pripomienok 

 

b) schvaľuje 

 

1. zverenie majetku obce vodovodu a kanalizácie v obci Vyšná Šebastová a časť Severná do 

správy pre VVS, a. s. s obstarávacou cenou 1 197 560,66,- € 

 

2.  podstatné náležitosti zmluvy o zverení majetku obce do správy VVS, a. s., a to vodovod                

v rozsahu:  

Vodovod Materiál DN Dĺžka 

Vetva “2-1-1“ PE DN 100 285,0 m 

Vetva “2-2-1“ PE DN 110 299,0 m 

Vetva “3-1-2“ PE DN 150 584,0 m 



Vetva „A“ – IBV Severná HDPE DN 100 1 031,33 m 

a kanalizáciu v rozsahu:  

Kanalizácia Materiál DN Dĺžka 

Stoka “A“ časť PE DN 110 458,0 m 

Stoka “AB“ HDPE DN 110 1080,0 m 

Stoka “AB 1“ PE DN 110 87,0 m 

Stoka “AB 2“ PE DN 110 142,0 m 

Stoka “AC“ časť 1 PE DN 100 325,0 m 

Stoka “AC“ časť 2 PE DN 100 299,0 m 

Stoka “A 1“ PE DN 110 124,0 m 

Stoka “AC 1“ PE DN 150 587,0 m 

 

Vyšná Šebastová, dňa 02.06.2022. 

 v.r. 

                                                                                                   .................................................... 

                                                                                                          Mgr. Marián Beluško 

                                                                                                  starosta obce Vyšná Šebastová 

 

 

 

Uznesenie č. 3/4/2022: 

 

Obecné zastupiteľstvo vo Vyšnej Šebastovej, podľa príslušných ustanovení zákona                          

č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení 

 

a) berie na vedomie 

žiadosť Petra Kivadera a Moniky Kivaderovej o zriadenie vecného bremena na parcelách               

č. KN- E 258 a KN-C 576/1, k. ú. Vyšná Šebastová z dôvodu stavby inžinierskych sietí - 

vodovodnej prípojky,  

 

b) súhlasí 

 

so zriadením vecného bremena IN REM v prospech každodobého vlastníka nehnuteľností na 

parcelách č. KN-C 579/1 a KN-C 580/4, k. ú. Vyšná Šebastová, spočívajúceho v práve trpieť 

právo výstavby, uloženia, údržby a opravy vodovodného potrubia cez Zaťažené nehnuteľnosti 

na parcelách č. KN-E 258 a KN-C 576/1, k. ú. Vyšná Šebastová, ako aj v súvislosti s ostatnými 

spôsobmi výkonu práva Oprávnených, a to v celom rozsahu výmery pozemku Povinného bez 

konkrétneho polohopisného určenia,  

 
 
 
 



c) splnomocňuje 

 

starostu obce k podpisu zmluvy o zriadení vecného bremena, ktorej predmetom bude zriadenie 

vecného bremena spočívajúce v povinnosti povinného z vecného bremena (obce) trpieť právo 

výstavby, uloženia, údržby a opravy vodovodného potrubia cez Zaťažené nehnuteľnosti na 

parcelách č. KN-E 258 a KN-C 576/1, k. ú. Vyšná Šebastová, ako aj v súvislosti s ostatnými 

spôsobmi výkonu práva Oprávnených, a to v celom rozsahu výmery pozemku Povinného bez 

konkrétneho polohopisného určenia. 

 

 

Vyšná Šebastová, dňa 02.06.2022. 

 v.r. 

                                                                                                   .................................................... 

                                                                                                          Mgr. Marián Beluško 

                                                                                                    starosta obce Vyšná Šebastová 

 

 

 

 

Uznesenie  č. 4/4/2022: 

Obecné zastupiteľstvo vo Vyšnej Šebastovej, podľa príslušných ustanovení zákona                                     

č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení  

 

schvaľuje  

zmluvu, ktorej predmetom je prenájom plochy pre umiestnenie Z-Boxu od spoločnosti Packeta 

Slovakia s. r. o. s pripomienkou, aby nájomná zmluva bola uzavretá na dobu určitú, a to na 1 

rok od účinnosti zmluvy. 

 

Vyšná Šebastová, dňa 02.06.2022. 

 v.r. 

                                                                                                   .................................................... 

                                                                                                          Mgr. Marián Beluško 

                                                                                                    starosta obce Vyšná Šebastová 

 

 

 

 


