
U Z N E S E N I E 

zo 47. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Súlovce 

zo dňa 04.12.2018 

44.254 – 44.256 

Obecné zastupiteľstvo na svojom 47.  zasadnutí prerokovalo: 

1. Otvorenie. 

2. Zámer zámeny pozemkov vo verejnom záujme v prospech obce.  

3. Prerokovanie odmeny hlavnému kontrolórovi obce. 

4. Rôzne. 

5. Ukončenie. 

 

1. Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva 

Uznesenie č. 44.254 

Obecné zastupiteľstvo 

schvaľuje 

doplnenie programu zasadnutia. 

        Ing. Gabriel Svorad 

                            starosta obce 

 

2. Zámer zámeny pozemkov vo verejnom záujme v prospech obce.  

Uznesenie č. 44.255 

Obecné zastupiteľstvo 

schvaľuje 

zámenu pozemkov vo verejnom záujme v prospech obce kvôli vysporiadaniu obecných 

komunikácií účastník zmluvy Ing. Iveta Raučinová, bytom Obrancov mieru 18/81, 955 01 

Tovarníky je výlučný vlastník nehnuteľností nachádzajúcich sa v kat. území Súlovce a to 

pozemku registra E KN par. č. 238 ostatné plochy o výmere 1 298 m2 v podiele 1/1-ina, 

zapísaných na Okresnom úrade Topoľčany, katastrálny odbor na LV č. 1154.  

 

Účastník zmluvy Obec Súlovce je výlučný vlastník nehnuteľností nachádzajúcich sa v kat. 

území Súlovce a to pozemkov registra E KN par. č. 583 ostatné plochy o výmere 29 m2, par. 

č. 549 ostatné plochy o výmere 61 m2, par. č. 548/101 zastavané plochy o výmere 476 m2, 

par. č. 546 ostatné plochy o výmere 559 m2 a par. č. 843 ostané plochy o výmere 2 117m2 

v podiele 1/1-ina, zapísaných na Okresnom úrade Topoľčany, katastrálny odbor na LV č. 959.  



 

Parcely 548/101, 546, 843 boli zamerané GP č. 79/18 dňa 02.11.2018 a boli vytvorené 

pozemky registra C KN: 

par. č. 837/16 zastavané plochy a nádvoria o výmere 338 m2 

par. č. 837/15 zastavané plochy a nádvoria o výmere 277 m2 

par. č. 837/17 zastavané plochy a nádvoria o výmere 466 m2, 

par. č. 583 ostatné plochy o výmere 29 m2, 

par. č. 549 ostatné plochy o výmere 61 m2, 

uvedené parcely sú predmetom zámeny zmluvy. 

 

Účastník zmluvy Ing. Iveta Raučinová zamieňa pozemok registra E KN par. č. 238 ostatné 

plochy o výmere 1 298 m2 v podiele 1/1-ina. Vlastníkom tohto pozemku sa stane účastník 

zmluvy v 2. rade v podiele 1/1-ina. 

 

 

Účastník zmluvy Obec Súlovce rade zamieňa pozemok registra C KN: 

par. č. 837/16 zastavané plochy a nádvoria o výmere 338 m2 

par. č. 837/15 zastavané plochy a nádvoria o výmere 277 m2 

par. č. 837/17 zastavané plochy a nádvoria o výmere 466 m2, 

par. č. 583 ostatné plochy o výmere 29 m2, 

par. č. 549 ostatné plochy o výmere 61 m2. 

Vlastníkom týchto pozemkov sa stane účastník zmluvy v 1. rade v podiele 1/1-ina. Parcely s 

celkovou výmerou 1 171 m2, zapísané na Okresnom úrade v Topoľčanoch, katastrálny odbor 

na LV 959. 

 

 

            

              Ing. Gabriel Svorad 

                        starosta obce 

 

3. Odmenu hlavnej kontrolórke obce Súlovce 

Uznesenie č. 44.256 

Obecné zastupiteľstvo 

schvaľuje 

odmenu hlavnému kontrolórovi vo výške 30% z jeho mesačného platu za všetky 

mesiace roka 2018. 

        Ing. Gabriel Svorad 

                              starosta obce 

   

        

 

                                     Ing. Gabriel Svorad   

    starosta obce 

V Súlovciach dňa 04.12.2018        


