
U Z N E S E N I E 

zo 43. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Súlovce 

zo dňa 02.10.2018 

40.228 – 40.233 

Obecné zastupiteľstvo na svojom 43.  zasadnutí prerokovalo: 

 

1. Otvorenie. 

2. Kontrola plnenia uznesení. 

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

4. Žiadosť o schválenie darovacej zmluvy a súhlas s prijatím daru. 

5. Žiadosť o súhlasné stanovisko s výstavbou rodinných domov podľa 

projektu zastavovacej štúdie. 

6. Žiadosť p. Emílie Kunovej o vybudovanie oplotenia. 

7. Rôzne. 

8. Ukončenie. 

 

1. Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva 

Uznesenie č. 40.228 

Obecné zastupiteľstvo 

schvaľuje 

doplnený program zasadnutia. 

        Ing. Gabriel Svorad 

                                 starosta obce 

 

2. Kontrola plnenia uznesení 

Uznesenie č. 40.229 

Obecné zastupiteľstvo 

berie na vedomie  

- informáciu o plnení uznesení za predošlé obdobie; uznesenia č. 39.226 a 39.227   

zostávajú v plnení. 

 

 

                      Ing. Gabriel Svorad 

                                    starosta obce 



3. Zámer zámeny pozemkov vo verejnom záujme  v prospech obce 

 

Uznesenie č. 40.230 

Obecné zastupiteľstvo 

schvaľuje 

zámenu pozemkov vo verejnom záujme účastník zmluvy Daniela Pekarovičová, bytom ul. 

Jazerná č. 812/18, 949 01 Nitra je výlučný vlastník nehnuteľností   nachádzajúcich sa v kat. 

území  Súlovce  a to  pozemkov registra E KN par.č. 582 trvalý trávnatý porast o výmere 799 

m2, par.č. 831 trávnatý porast o výmere 2521 m2 a par.č. 832 trávnatý porast o výmere 1914 

m2 v podiele 1/1-ina, zapísaných na Okresnom úrade Topoľčany, katastrálny odbor na LV č. 

1134. 

 

         Účastník zmluvy Obec Súlovce je výlučný vlastník nehnuteľností   nachádzajúcich sa 

v kat. území  Súlovce  a to  pozemkov registra E KN par.č. 546 ostatné plochy o výmere 647 

m2, par.č. 549 ostatné plochy o výmere 238 m2 a par.č. 538 ostatné plochy o výmere 546 m2 

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

 

         Tieto pozemky boli zamerané GP č. 20/18, overený dňa 23.04.2018 a boli vytvorené 

pozemky registra C KN 

par.č. 831/6 zastavané plochy a nádvoria o výmere 236 m2 

par.č. 833/2 zastavané plochy a nádvoria o výmere 406 m2 

par.č. 831/8 zastavané plochy a nádvoria o výmere 1518 m2, 

ktoré sú predmetom zámennej zmluvy. 

 

         Účastník zmluvy Daniela Pekarovičová, bytom ul. Jazerná č. 812/18, 949 01 Nitra 

zamieňa pozemky, registra C KN 

par.č. 831/6 zastavané plochy a nádvoria o výmere 236 m2 

par.č. 831/8 zastavané plochy a nádvoria o výmere 1518 m2 v podiele 1/1-ina.  

Vlastníkom týchto pozemkov sa stane účastník zmluvy v 2. rade v podiele 1/1-ina. 

               

      Účastník zmluvy v Obec Súlovce zamieňa pozemok, registra C KN 

par.č. 833/2 zastavané plochy a nádvoria o výmere 406 m2 podiele 1/1-ina.  

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

                                                                                                                             

           Účastník zmluvy Daniela Pekarovičová, bytom ul. Jazerná č. 812/18, 949 01 Nitra je 

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

registra E KN par.č. 237/2 orná pôda o výmere 374 m2, par.č. 237/3 orná pôda o výmere 448 

m2 a par.č. 404/1 orná pôda o výmere 1309 m2 v podiele 1/1-ina, zapísaných na Okresnom 

úrade Topoľčany, katastrálny odbor na LV č. 1134. 

 

         Účastník zmluvy Obec Súlovce je výlučný vlastník nehnuteľností   nachádzajúcich sa 

v kat. území  Súlovce  a to  pozemkov registra E KN par.č. 405/1 zastavané plochy a nádvoria 

o výmere 189 m2 a par.č. 405/3 zastavané plochy a nádvoria o výmere 162 m2  v podiele 1/1-

ina, zapísaných na Okresnom úrade Topoľčany, katastrálny odbor na LV č. 959. 

 

 



         Tieto pozemky boli zamerané GP č. 27/18, overený dňa 19.06.2018 a boli vytvorené 

pozemky registra C KN 

par.č. 237/17 zastavané plochy a nádvoria o výmere 28 m2, 

par.č. 405/3 zastavané plochy a nádvoria o výmere 647 m2, 

par.č. 237/23 zastavané plochy a nádvoria o výmere 186 m2, 

par.č. 237/19 zastavané plochy a nádvoria o výmere 78 m2, 

par.č. 237/27 zastavané plochy a nádvoria o výmere 64 m2, 

ktoré sú predmetom zámennej zmluvy. 

  

      Účastník zmluvy Daniela Pekarovičová, bytom ul. Jazerná č. 812/18, 949 01 Nitra 

zamieňa pozemky, registra C KN 

par.č. 237/17 zastavané plochy a nádvoria o výmere 28 m2, 

par.č. 405/3 zastavané plochy a nádvoria o výmere 647 m2 v podiele 1/1-ina.  

Vlastníkom týchto pozemkov sa stane účastník zmluvy v 2. rade v podiele 1/1-ina. 

               

      Účastník zmluvy Obec Súlovce zamieňa pozemky, registra C KN 

par.č. 237/23 zastavané plochy a nádvoria o výmere 186 m2, 

par.č. 237/19 zastavané plochy a nádvoria o výmere 78 m2, 

par.č. 237/27 zastavané plochy a nádvoria o výmere 64 m2  podiele 1/1-ina.  

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

 

 

 

 

            

         Ing. Gabriel Svorad 

                                    starosta obce 

        

 

 

4. Žiadosť o schválenie darovacej zmluvy a súhlas s prijatím daru. 

 

Uznesenie č. 40.231 

Obecné zastupiteľstvo 

schvaľuje 

darovaciu zmluvu medzi darcom Danielou Pekarovičovou, bytom Ul. Jazerná č. 812/18, Nitra 

a obdarovaným Obcou Súlovce týkajúcu sa darovania pozemku registra C KN par. č. 235/5 

zastavané plochy a nádvoria o výmere 1565 m2 v podiele 1/1-ina, k. ú. Súlovce. 

 

        Ing. Gabriel Svorad 

                             starosta obce 

 

 

 



5. Žiadosť o súhlasné stanovisko s výstavbou rodinných domov podľa projektu 

zastavovacej štúdie. 

 

Uznesenie č. 40.232 

Obecné zastupiteľstvo 

súhlasí 

s výstavbou rodinných domov podľa projektu zastavovacej štúdie investora Daniela 

Pekarovičová, Ul. Jazerná č. 812/18, Nitra vypracovanej Ing. arch. Jánom Šimkom na par. č. 

E-KN 235/1 a parc. č. E-KN 235/2, k.ú. Súlovce. 

 

            

                    Ing. Gabriel Svorad 

               starosta obce 

  

 

6. Žiadosť p. Emílie Kunovej o vybudovanie oplotenia 

 

Uznesenie č. 40.233 

Obecné zastupiteľstvo 

berie na vedomie 
 
žiadosť p. Emílie Kunovej o vybudovanie oplotenia 

 

a žiada 
 

poslanca obecného zastupiteľstva p. Ing. Daniela Gabča o vypracovanie odpovede p. Emílii 

Kunovej v zmysle záverov rokovania obecného zastupiteľstva. 

 

  

 

            

          Ing. Gabriel Svorad 

                      starosta obce   

 
            

          Ing. Gabriel Svorad 

                            starosta obce 

 

V Súlovciach dňa 02.10.2018         


