
U Z N E S E N I E 

z 15. mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Súlovce 

zo dňa 15.10.2014 

(34.176 – 34.179)  

Obecné zastupiteľstvo na svojom 15. mimoriadnom zasadnutí prerokovalo: 

1. Schválenie predaja budovy bývalého detského domova a pozemku pod touto budovou 

spoločnosti TOVO s r.o. Nitra 

2. Návrh kúpnej zmluvy na predaj budovy bývalého detského domova. 

3. Návrh zmluvy o budúcej kúpnej zmluve budovy s vybudovanými nájomnými bytmi. 

4. Zverejnenie možnosti prihlasovania záujemcov o nájomné byty a príprava VZN. 

 

1. Schválenie predaja budovy bývalého detského domova a pozemku pod touto 

budovou spoločnosti TOVO s r.o. Nitra 

Uznesenie č. 34.176 

Obecné zastupiteľstvo v Súlovciach 

schvaľuje 

  priamy predaj budovy súpisné číslo 231 a pozemku pod touto budovou na  parcele číslo 

161/2 v k. ú. Súlovce vo vlastníctve obce (evidovanej na LV č. 344) spôsobom hodným 

osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č.138/1991 Zb. spoločnosti 

TOVO s r.o.,  Pod Zlatým brehom 18, 949 01 Nitra, IČO: 45 528 543 za kúpnu cenu 

5 000 EUR (slovom päťtisíc EUR), dôvodom hodným osobitného   zreteľa je  

verejnoprospešný záujem, vybudovanie nájomných bytov, obec týmto predajom získa 

finančné prostriedky do rozpočtu obce, výstavbou nájomných bytov a ich následným 

odkúpením (zmluva o budúcej zmluve) získa do vlastníctva majetok v cene 550 tis EUR. 

 

2. Návrh kúpnej zmluvy na predaj budovy bývalého detského domova 

Uznesenie č. 34.177 

Obecné zastupiteľstvo v Súlovciach 

schvaľuje  
 

kúpnu zmluvu medzi Obcou Súlovce a spoločnosťou TOVO s r.o. Nitra o odpredaji 

nehnuteľností - budovy súpisné číslo 231 a pozemku pod touto budovou  parc. číslo 



161/2 v k.ú. Súlovce (evidovanej na LV č. 344) v znení upravenom podľa 

pripomienok OZ Súlovce.  

3. Návrh zmluvy o budúcej kúpnej zmluve budovy s vybudovanými nájomnými bytmi.  

Uznesenie č. 34.178 

Obecné zastupiteľstvo v Súlovciach 

schvaľuje 

zmluvu o budúcej kúpnej zmluve medzi obcou Súlovce a TOVO s r.o. Nitra o kúpe 

nájomného bytového domu - revitalizovanej budovy súpisné číslo 231 a pozemku pod 

touto budovou  parc. číslo 161/2 v k.ú. Súlovce (evidovanej na LV č. 344) v znení 

upravenom podľa pripomienok OZ Súlovce. 

 

4. Zverejnenie možnosti prihlasovania záujemcov o nájomné byty a príprava VZN 

Uznesenie č. 34.179 

Obecné zastupiteľstvo v Súlovciach 

žiada 

starostu obce  

aby zverejnil spôsobom obvyklým v obci možnosť prihlasovania sa obyvateľov obce 

ako záujemcov o nájomné byty a pripravil návrh VZN o postupe schvaľovania 

nájomcov nájomných bytov.  

 

            

         Ing. Gabriel   S v o r a d  

 starosta obce 

V Súlovciach dňa 15.10.2014 

 

 

 


