
U Z N E S E N I E 

zo 42. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Súlovce 

zo dňa 10.09.2018 

39.219 – 39.227 

Obecné zastupiteľstvo na svojom 42.  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. Prerokovanie mandátnej zmluvy.  

7. Prerokovanie žiadosti Pavla Princa o odpredaj pozemku.  

8. Prerokovanie požiadavky p. Kunovej na vybudovanie oplotenia pri 

bytovke. 

9. Rozpočtové opatrenie č. 3/2018. 

10. Rôzne. 

11. Ukončenie. 

 

1. Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva 

Uznesenie č. 39.219 

Obecné zastupiteľstvo 

schvaľuje 

doplnený program zasadnutia. 

        Ing. Gabriel Svorad 

                      starosta obce 

 

2. Kontrola plnenia uznesení 

Uznesenie č. 39.220 

Obecné zastupiteľstvo 

berie na vedomie  

- informáciu o plnení uznesení za predošlé obdobie, 

- uznesenie č. 36.200 bolo splnené. 

 



                     Ing. Gabriel Svorad 

                      starosta obce 

 

3. Zámer zámeny pozemkov vo verejnom záujme  v prospech obce 

 

Uznesenie č. 39.221 

Obecné zastupiteľstvo 

žiada starostu obce  

o zabezpečenie znaleckých posudkov týkajúcich sa zámeny pozemkov vo verejnom 

záujme v prospech obce. 

 

 

         Ing. Gabriel Svorad 

               starosta obce 

        

 

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

 

Uznesenie č. 39.222 

Obecné zastupiteľstvo 

žiada starostu obce  

o zabezpečenie znaleckého posudku k darovacej zmluve p. Pekarovičovej. 

 

        Ing. Gabriel Svorad 

             starosta obce  

 

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

zastavovacej štúdie. 

 

Uznesenie č. 39.223 

Obecné zastupiteľstvo 

berie na vedomie  

žiadosť o súhlasné stanovisko s výstavbou rodinných domov podľa projektu 

zastavovacej štúdie. 

. 

 



         Ing. Gabriel Svorad 

            starosta obce 

 

6. Prerokovanie mandátnej zmluvy 

 

Uznesenie č. 39.224 

Obecné zastupiteľstvo 

schvaľuje 

mandátnu zmluvu o výkone poradenskej a inžinierskej činnosti medzi mandantom – 

Obcou Súlovce a mandatárom – FK Real, s.r.o. v znení upravenom obecným zastupiteľstvom. 

 

  

         Ing. Gabriel Svorad 

              starosta obce   

 

7. Prerokovanie žiadosti Pavla Princa o odpredaj pozemku. 

 

Uznesenie č. 39.225 

Obecné zastupiteľstvo 

schvaľuje 

odpredaj pozemku označeného v Geometrickom pláne č. 50351176-27/2018 ako CKN 

p.č. 109/4 zastavaná plocha o výmere 10 m
2
 za cenu 84 eur p. Pavlovi Princovi. 

 

Ing. Gabriel Svorad 

             starosta obce 

 

 

8. Prerokovanie požiadavky p. Kunovej na vybudovanie oplotenia pri bytovke. 

 

Uznesenie č. 39.226 

Obecné zastupiteľstvo 

žiada starostu obce 

o hľadanie lacnejšieho riešenia vrátane spolupodieľania sa p. Kunovej na výstavbe 

požadovaného oplotenia. 

 

Ing. Gabriel Svorad 



             starosta obce 

 

 

9. Rozpočtové opatrenie č. 3/2018 

 

Uznesenie č. 39.227 

Obecné zastupiteľstvo 

berie na vedomie 

návrh rozpočtového opatrenia 

 

a žiada starostu obce 

o zabezpečenie jeho úpravy v zmysle záverov rokovania obecného zastupiteľstva. 

 
 

         Ing. Gabriel Svorad 

              starosta obce   

 

 

 

            

         Ing. Gabriel Svorad 

                starosta obce 

 

V Súlovciach dňa 10.09.2018  

            

   


