
U Z N E S E N I E 

z 9. mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Súlovce 

zo dňa 15.04.2016 

(18.104) 

Obecné zastupiteľstvo na svojom 9. mimoriadnom zasadnutí prerokovalo: 

1. Doplnenie náležitostí potrebných k zápisu do katastra k vysporiadaniu majetku medzi obcou 

a Mgr. Mariánou Jankulovou. 

 

 

 

 

Uznesenie č. 18.104 

 

Obecné zastupiteľstvo 

súhlasí 

s vysporiadaním majetku podľa predloženého geometrického plánu číslo 387/2014 overeného 

Okresným úradom Topoľčany, katastrálny odbor dňa 19.8.2015 medzi Mariánou Jankulovou 

a Obcou Súlovce. 

schvaľuje 

Zámennú zmluvu na pozemok uzatvorenú medzi Mariánou Jankulovou a Obcou Súlovce zo 

dňa 23.2.2016, ktorou sa v zmysle bodu II. predmetnej zmluvy bezodplatne zamieňajú 

pozemky tak, ako je to uvedené v bode I. predmetnej zmluvy:  

Účastníčka zmluvy v 1. rade je výlučnou vlastníčkou pozemkovej nehnuteľnosti v kat. 

úz. Súlovce, zapísanej na LV č. 841, ako parcela registra „C“, parc. č. 208/4 záhrady 376 m2. 

Účastník zmluvy v 2. rade je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti v kat. úz. Súlovce, 

zapísanej na LV č. 344, ako parcela registra „C“, parc. č. 215/1 zast. plochy a nádvoria 25 600 

m2. 

Účastníčka zmluvy v 1. rade touto zmluvou odovzdáva účastníkovi zmluvy v 2. rade 

a účastník zmluvy v 2. rade touto zmluvou nadobúda od účastníčky zmluvy v 1. rade do 

svojho výlučného vlastníctva časť nehnuteľnosti parc.č. 208/4, ktorá časť je podľa 

Geometrického plánu č. 387/2014 overeného Okresným úradom Topoľčany, katastrálny 

odbor dňa 19.8.2015, označená ako diel „6“ od parc. č. 208/4 k parc. č. 215/1 o výmere 12 

m2. 

Účastník zmluvy v 2. rade touto zmluvou odovzdáva účastníčke zmluvy v 1. rade 

a účastníčka zmluvy v 1. rade touto zmluvou nadobúda od účastníka zmluvy v 2. rade do 



svojho výlučného vlastníctva časti nehnuteľnosti parc. č. 215/1, ktoré časti sú podľa 

Geometrického plánu č. 387/2014 overeného Okresným úradom Topoľčany, katastrálny 

odbor dňa 19.8.2015 označené ako diel „2“ od parc. č. 215/1 parc.č. 208/4 o výmere 2 m2, 

ako diel „5“ od parc. č. 215/1 k parc. č. 208/6 o výmere 2 m2. 

Teda po vklade tejto zámennej zmluvy do katastra nehnuteľností sa účastníčka zmluvy 

v 1. rade stane výlučnou vlastníčkou novovytvorenej parc.č. 208/4 zast.pl. 210 m2 

a novovytvorenej parc. č. 208/6 zast.pl. 23 m2 a účastník zmluvy v 2. rade sa stane výlučným 

vlastníkom novovytvorenej parc. č. 215/1 zast. pl. 25 608 m2. 

 

 

              Ing. Gabriel Svorad  

    starosta obce 

V Súlovciach dňa 15.04.2016      

 

 

 

 

 


