UZNESENIE č.5/2020 – č.8/2020 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Pavčina Lehota,
ktoré sa konalo 05.02.2020 v priestoroch obecného úradu

Uznesenie č.5/2020
Obecné zastupiteľstvo obce Pavčina Lehota:
Konštatuje – že je uznášania schopné
Schvaľuje – navrhovaný program starostu obce zasadnutia zastupiteľstva
Hlasovanie – prítomní 4, za 4, proti 0, zdržal sa 0 počet poslancov 5

Uznesenie č.6/2020
Obecné zastupiteľstvo obce Pavčina Lehota:
Schvaľuje --kúpu spoluvlastníckych podielov od spoluvlastníkov pozemku vedeného Okresným
úradom Liptovský Mikuláš, katastrálnym odborom pre obec a kat. úz. Pavčina Lehota na liste
vlastníctva č. 379 ako: Parcely registra „E“, KN parc. č. 64/1, výmera 804 m2, záhrada,
za cenu 20.- Eur/m2.
Účelom kúpy je usporiadanie pozemku pod stavbou s. č. 74, zapísanej na liste vlastníctva č. 340, ktorá
je vo výlučnom vlastníctve Obce Pavčina Lehota a táto stavba je postavená na „E“ KN parc. č. 64/1
Hlasovanie – prítomní 4, za 4, proti 0, zdržal sa 0, počet poslancov 5

Uznesenie č.7/2020
Obecné zastupiteľstvo obce Pavčina Lehota:
Súhlasí – so začatím vypracovávania dokumentácie J. Šeba ml. na vybudovanie ATC stanice
Poveruje – starostu obce Pavčina Lehota, aby dal vypracovať odborný posudok spoločnosťou
LVS,a.s. za účelom posúdenia technického stavu stávajúceho vodovodného potrubia v obci Pavčina
Lehota
Hlasovanie – prítomní 4, za 4, proti 0, zdržal sa 0, počet poslancov 5

Uznesenie č.8/2020
Obecné zastupiteľstvo obce Pavčina Lehota:

Schvaľuje a súhlasí – aby Stredoslovenská distribučná, a.s., IČO: 26442151, so sídlom Pri
Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina /ďalej len „SSD“/, v mene ktorej sa realizuje Stavba
umiestnila na našej nehnuteľnosti - LV 890,
KNC 3954,3176,3175,3173,3975,3974,3972,3971,3969,3964,3959,3994,3967
VN zemné káblové vedenie a 1x optochráničku.

Stredoslovenská distribučná, a.s. požiadala obec PL, aby vydala stanovisko ku stavbe VN
zemné káblové vedenie, 1x optochránička - Demänovská Dolina-Pavčina Lehota-Lazisko-

Rozšírenie VN vedenia
za účelom realizácie Stavby a oprávnení prevádzkovateľa
energetického zariadenia podľa §11 zákona o energetike č.251/2012 Z.z. a o zmene a doplnení
niektorých zákonov a to:
- S predpokladaným rozsahom záberu Stavby na Nehnuteľnostiach bol vlastník
oboznámený / obec PL/
- Vlastník súhlasí s výrubom drevín rastúcich mimo les, ak sa nachádzajú na dotknutom
pozemku
- Vlastník udeľuje súhlas pre SSD pre účely územného konania a stavebného konania
v zmysle zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku(stavebný
zákon) v znení neskorších predpisov a na konania súvisiace s vydaním územného
rozhodnutia a stavebného povolenia na preukázanie práva SSD zriadiť na N
- Nehnuteľnosti Stavbu
- Vlastník berie na vedomie, že po realizácii Stavby si môže uplatniť náhrady za vznik
zákonného vecného bremena v zmysle príslušných ustanovení Zákona o energetike
- Vlastník súhlasí so vstupom na pozemok na čas potrebný pre vykonanie montážnych
a demontážnych prác súvisiacich s realizáciou citovanej stavby
Hlasovanie – prítomní 4, za 4, proti 0, zdržal sa 0, počet poslancov 5

Zapísala: Mgr. Radka Kureková, 05.02.2020
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