OBEC SUCHÁ NAD PARNOU
Obecný úrad Suchá nad Parnou
919 01 Suchá nad Parnou 68
IČO: 00313009
(ďalej aj ako „obec“)

Uznesenia
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Suchá nad Parnou
konaného dňa 10.3.2022 o 19:00 hod. v kultúrnom dome v Suchej nad Parnou

Prítomní poslanci:

Ing. Katarína Gažovičová
Ing. Adam Krajčovič, PhD. – zástupca starostu
JUDr. Zuzana Krajčovičová
Alena Lastovičková
Martin Praženka
Ing. Marek Radvanský, PhD.
Ing. Mária Srnáková
Marek Surový

Uznesenie č. 1/2022

Obecné zastupiteľstvo v Suchej nad Parnou b e r i e n a v e d o m i e určenie overovateľov zápisnice
poslankyne JUDr. Zuzanu Krajčovičovú a Alenu Lastovičkovú.
Hlasovanie:

prítomní
za
proti
zdržal sa

8 poslancov
8 poslancov
0 poslancov
0 poslancov

Uznesenie č. 1/2022 bolo prijaté.
Uznesenie č. 2/2022

Obecné zastupiteľstvo Suchej nad Parnou s c h v a ľ u j e program zasadnutia obecného zastupiteľstva
v znení tak, ako bol zverejnený na úradnej tabuli:
Program:
1. Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva a určenie overovateľov zápisnice.
2. Schválenie programu.
3. Rozpočtové opatrenie č. 1/2022.
4. Plán verejných zasadnutí obecného zastupiteľstva na r. 2022.
5. Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky za r. 2021.
6. Zámer prenájmu časti obecného pozemku č. 22/2 za účelom umiestnenia balíkomatu.
7. Zámer obce prenajať kuchyňu a prislúchajúce priestory v kultúrnom dome.
8. Zmluva o zriadení vecných bremien na parc. 1744/1, 1879/1, 1879/2, 1879/4, 1879/5 –
Západoslovenská distribučná a.s.
9. Zámer predaja obecných pozemkov parc. 489/14 a 489/15 obyvateľom časti obce „Na mlyne“.
10. Urbanistická štúdia pre investičný zámer realizovaný na parc. 2341/123 a 2341/331 - SLNEČNÉ
DIELY spol. s r. o.
11. Zmena územného plánu č. 5/2022.
12. Žiadosť o zmenu územného plánu areálu družstva – RUTINNI s.r.o.
13. Žiadosť o zmenu územného plánu parc. 1729/9 – Robert Lenner.
14. Žiadosť o zmenu územného plánu parc. 1690/3 – Robert Lenner a Miroslav Polonec.
15. Žiadosť o zmenu územného plánu parc. 2549/2 a 2550/2 – Ing. Jana Karabinošová.
16. Žiadosť o zaradenie časti územia lokality Nové Vinohrady do intravilánu obce – Ing. Eduard
Silberhorn, Jozef Žigo, Tomáš Molnár, Peter Braniša a Richard Vávra.
17. Informácie.
18. Rôzne.
19. Záver.
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Hlasovanie:

prítomní
za
proti
zdržal sa

8 poslancov
8 poslancov
0 poslancov
0 poslancov

Uznesenie č. 2/2022 bolo prijaté.
Uznesenie č. 3/2022

Obecné zastupiteľstvo v Suchej nad Parnou s c h v a ľ u j e rozpočtové opatrenie č. 1/2022.
Hlasovanie:

prítomní
za
proti
zdržal sa

8 poslancov
8 poslancov
0 poslancov
0 poslancov

Uznesenie č. 3/2022 bolo prijaté.
Uznesenie č. 4/2022

Obecné zastupiteľstvo v Suchej nad Parnou s c h v a ľ u j e plán verejných zasadnutí Obecného
zastupiteľstva v Suchej nad Parnou na rok 2022:
1. 10.3.2022
2. 9.6.2022
3. 8.9.2022
4. 25.11.2022
Hlasovanie:

prítomní
za
proti
zdržal sa

8 poslancov
8 poslancov
0 poslancov
0 poslancov

Uznesenie č. 4/2022 bolo prijaté.
Uznesenie č. 5/2022

Obecné zastupiteľstvo v Suchej nad Parnou b e r i e n a v e d o m i e Správu o kontrolnej činnosti
hlavnej kontrolórky obce za rok 2021.
Hlasovanie:

prítomní
za
proti
zdržal sa

8 poslancov
8 poslancov
0 poslancov
0 poslancov

Uznesenie č. 5/2022 bolo prijaté.
Uznesenie č. 6/2022

Obecné zastupiteľstvo v Suchej nad Parnou s c h v a ľ u j e prenájom majetku obce Suchá nad Parnou,
ktorým je podľa priloženej mapovej snímky časť pozemku o výmere 1,36 m2 parcela registra C KN č.
22/2, druh pozemku „zastavané plochy a nádvorie“, nachádzajúceho sa v obci Suchá nad Parnou,
katastrálne územie Suchá nad Parnou, zapísaného na Okresnom úrade Trnava, katastrálny odbor na
liste vlastníctva č. 1300 na účel umiestnenia, prevádzkovania, servisu a prípadnej obmeny
samoobslužného automatu slúžiaceho k vydávaniu zásielok nájomcovi, ktorým je spoločnosť Packeta
Slovakia s.r.o., Kopčianska 3338/82A, 851 01 Bratislava, IČO: 48136999 v cene 1,00 Eur za 1,36 m2 za
celú dobu nájmu (nájomné) na dobu neurčitú z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorým je
podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. z. o majetku obcí, schvaľovaný trojpätinovou
väčšinou všetkých poslancov zabezpečenie poskytovania verejnoprospešnej služby pre občanov obce
v podobe výdajného boxu pre zásielky z eshopov.
Zámer prenájmu bol zverejnený počas plynutia doby trvajúcej najmenej 15 dní pred schvaľovaním
prenájmu nehnuteľnosti obecným zastupiteľstvom v Suchej nad Parnou na úradnej tabuli a na
webovom sídle obce.
Hlasovanie:

prítomní
za
proti
zdržal sa

8 poslancov
8 poslancov
0 poslancov
0 poslancov

Starosta skonštatoval, že uznesenie č. 6/2022 bolo prijaté.
Uznesenie č. 7/2022

Obecné zastupiteľstvo v Suchej nad Parnou s c h v a ľ u j e prenájom majetku obce, ktorým je podľa
priloženého pôdorysu nebytový priestor – kuchyňa o výmere 31,54 m2, sklad o výmere 12,76 m2,
predsieň o výmere 3,49 m2, WC o výmere 2,7 m2 a priestor pre výdaj o výmere 7,94 m2 spolu výmera
58,43 m2 v budove kultúrneho domu vo vlastníctve obce súpisné číslo stavby 68, nachádzajúcej sa na
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parcele registra C KN č. 22/1, druh pozemku „zastavané plochy a nádvorie“, nachádzajúceho sa v obci
Suchá nad Parnou, katastrálne územie Suchá nad Parnou, zapísaného na Okresnom úrade Trnava,
katastrálny odbor na liste vlastníctva č. 1300 na účel vykonávania podnikateľskej činnosti – varenie
obedov pre dôchodcov a verejnosť a zabezpečovanie cateringových služieb na akciách v kultúrnom
dome nájomcovi, ktorým je spoločnosť SLUŽBY Suchá nad Parnou, s.r.o., registrovaný sociálny podnik,
919 01 Suchá nad Parnou 68, IČO: 53131801 v cene 1,00 Eur za 58,43 m2 za rok (nájomné) na dobu
neurčitú z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorým je podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č.
138/1991 Zb. z. o majetku obcí, schvaľovaný trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov, poskytovanie
verejnoprospešných služieb občanom obce a zabezpečenie cateringu pre akcie organizované
v kultúrnom dome a súčasne plnohodnotnejšie využitie nových, zmodernizovaných priestorov obce.
Nájomca – obecná spoločnosť v 100 %-nom vlastníctve obce pri poskytovaní týchto služieb zároveň
uplatní svoj sociálny status zamestnávaním znevýhodnených a zraniteľných osôb. Prenájmom
priestorov a vybavenia na účely prípravy jedla pre svojich obyvateľov obec vo verejnom záujme
podporí vlastnú obchodnú spoločnosť, ktorej je jediným spoločníkom.
Zámer prenájmu bol zverejnený počas plynutia doby trvajúcej najmenej 15 dní pred schvaľovaním
prenájmu nehnuteľnosti obecným zastupiteľstvom v Suchej nad Parnou na úradnej tabuli a na
webovom sídle obce.
Hlasovanie:

prítomní
za
proti
zdržal sa

8 poslancov
8 poslancov
0 poslancov
0 poslancov

Uznesenie č. 7/2022 bolo prijaté.
Uznesenie č. 8/2022

Obecné zastupiteľstvo v Suchej nad Parnou:
1) s c h v a ľ u j e zriadenie vecných bremien v prospech spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.
s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36361518 na nehnuteľnostiach na pozemkoch
nachádzajúcich zapísaných na Okresnom úrade Trnava, katastrálny odbor na liste vlastníctva č.
1300 v katastrálnom území Suchá nad Parnou, v obci Suchá nad Parnou, okres Trnava:
Register
KN

LV č.

Výmera v
m2

Druh pozemku

C

1300

8992

Zastavané plochy a nádvoria

1879/5

C

1300

250

Záhrada

1879/2

C

1300

1522

Orná pôda

1879/4

C

1300

256

Zastavané plochy a nádvoria

1879/1

C

1300

658

Zastavané plochy a nádvoria

Parcelné číslo
Intravilán
1774/1
Extravilán

Predmetom vecných bremien je povinnosť vlastníka nehnuteľností, ktorým Obec Suchá nad
Parnou strpieť:
a. zriadenie a uloženie elektroenergetických zariadení;
b. užívanie, prevádzkovanie, údržbu, opravy, úpravy, rekonštrukcie, modernizácie a akékoľvek
iné stavebné úpravy elektroenergetických zariadení a ich odstránenie.
Vecné bremená uvedené sa vzťahujú na časť nehnuteľností v rozsahu definovanom
v geometrických plánoch vyhotovených dňa 10.11.2021 spoločnosťou GEODETI s.r.o., Priehradná
1, 949 01 Nitra, IČO: 36539325 č. 115/2021 overený Okresným úradom Trnava, katastrálny odbor
dňa 13.12.2021 pod č. G1-1806/2021 a č. 153/2021 overený Okresným úradom Trnava,
katastrálny odbor dňa 15.12.2021 pod č. G1-1823/2021na dobu neurčitú za jednorazovú odplatu
vo výške 466,50 Eur (slovom štyristošesťdesiatšesť eur a päťdesiat centov) za celkovú výmeru 117
m2 výmery vecných bremien.
2) s ú h l a s í s uzatvorením Zmluvy o zriadení vecných bremien v zmysle bodu 1) so spoločnosťou
Západoslovenská distribučná, a. s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36361518.
Hlasovanie:

prítomní
za
proti
zdržal sa

8 poslancov
8 poslancov
0 poslancov
0 poslancov

Uznesenie č. 8/2022 bolo prijaté.
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Uznesenie č. 9/2022

Obecné zastupiteľstvo v Suchej nad Parnou s c h v a ľ u j e žiadosť Romana a Eriky Angstových, obaja
bytom 919 01 Suchá nad Parnou 691, Tatiany a Martina Kubošekových, bytom 919 01 Suchá nad
Parnou 690 a A. Hlinku 3666/16, 917 01 Trnava, Martina a Emílie Dzamových, obaja bytom 919 01
Suchá nad Parnou 698, Zuzany a Waltera Silberhornových, bytom 919 01 Suchá nad Parnou 692
a Paulínska 19B, 917 01 Trnava, Milana a Ľubice Bellových, obaja bytom 919 01 Suchá nad Parnou 688
a Lukáša a Andrei Rozkydalových, obaja bytom 919 01 Suchá nad Parnou 687 o odkúpenie časti
obecných pozemkov registra C KN parcelné č. 489/14 o výmere 534 m2 a parcelné č. 489/15 o výmere
205 m2, druh pozemkov „vodná plocha“, katastrálne územie Suchá nad Parnou, zapísané na
Okresnom úrade Trnava, katastrálny odbor na liste vlastníctva č. 1300, vymedzené podľa priloženého
geometrického plánu zamerania skutočného priebehu potoka za účelom rozšírenia súkromných záhrad
žiadateľov priamo susediacich s predmetnými pozemkami z dôvodu hodného osobitného zreteľa,
nakoľko sú prístupné jedine zo súkromných záhrad žiadateľov a ich využitie pre obec je neefektívne.
Hlasovanie:

prítomní
za
proti
zdržal sa

8 poslancov
3 poslanci (Krajčovič, Lastovičková, Praženka)
5 poslanci
0 poslancov

Uznesenie č. 9/2022 nebolo prijaté.
Uznesenie č. 10/2022

Obecné zastupiteľstvo v Suchej nad Parnou:
1. s c h v a ľ u j e urbanistickú štúdiu pre investičný zámer „IBV Slnečné diely, Suchá nad Parnou“
realizovaný na parcelách č. 2341/123 a 2341/331 v katastrálnom území Suchá nad Parnou
investorom SLNEČNÉ DIELY spol. s r. o., Holubyho 41, 902 01 Pezinok, IČO: 44360088 na
realizáciu výstavby 26 nízkopodlažných rodinných domov a príslušnej infraštruktúry a
2. p o v e r u j e starostu obce uzatvoriť Zmluvu o spolupráci so spoločnosťou SLNEČNÉ DIELY spol.
s r. o., Holubyho 41, 902 01 Pezinok, IČO: 44360088 pri realizácii stavby „Rekonštrukcia
prístupovej cesty pre IBV Slnečné diely 26 RD, Suchá nad Parnou“ v úseku od konca mostnej
konštrukcie cez Podhájsky potok po koniec vjazdu do IBV Slnečné diely, Suchá nad Parnou
v celkovej dĺžke 250 m na pozemkoch bližšie špecifikovaných v situačnom výreze.
Hlasovanie:

prítomní
za
proti
zdržal sa

8 poslancov
8 poslancov
0 poslancov
0 poslancov

Uznesenie č. 10/2022 bolo prijaté.
Uznesenie č. 11/2022

Obecné zastupiteľstvo v Suchej nad Parnou:
1) s c h v a ľ u j e obstaranie novej zmeny územného plánu Obce Suchá nad Parnou č. 5/2022 a
2) p o v e r u j e starostu obce zabezpečiť spracovateľa zmeny územného plánu Obce Suchá nad
Parnou č. 5/2022 a odborne spôsobilú osobu na obstarávanie zmeny územného plánu Obce
Suchá nad Parnou č. 5/2022 podľa § 2a zákona č. 50/1976 Z. Z. o územnom plánovaní a
stavebnom poriadku (stavebný zákon) v z. n. p.
Hlasovanie:

prítomní
za
proti
zdržal sa

8 poslancov
8 poslancov
0 poslancov
0 poslancov

Uznesenie č. 11/2022 bolo prijaté.
Uznesenie č. 12/2022

Obecné zastupiteľstvo v Suchej nad Parnou s c h v a ľ u j e požiadavky Obce Suchá nad Parnou na
doplnenie regulatívov záväznej časti platného Územného plánu Obce Suchá nad Parnou do zmien
a doplnkov Územného plánu Obce Suchá nad Parnou č. 5/2022 nasledovne:
a) stanovenie plochy pozemkov určených na výstavbu rodinného domu:
i. minimálne 600 m2,
b) stanovenie podmienok výstavby rodinných domov na pozemkoch záhrad za jestvujúcimi
rodinnými domami:
i. plocha pozemku - minimálne 500 m2,
ii. počet rodinných domov – maximálne 1 rodinný dom,
iii. počet bytových jednotiek - maximálne 1 bytová jednotka,
iv. podlažnosť - 1 nadzemné podlažie,
c) stanovenie podmienok pre výstavbu rekreačných chát:
i. zastavaná plocha stavby – maximálne 80 m2,
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ii. podlažnosť - 1 nadzemné podlažie s obytným podkrovím,
iii. odstup stavieb od seba – minimálne 5 m.
Hlasovanie:

prítomní
za
proti
zdržal sa

8 poslancov
7 poslancov
1 poslanec (Krajčovičová)
0 poslancov

Uznesenie č. 12/2022 bolo prijaté.
Uznesenie č. 13/2022

Obecné zastupiteľstvo v Suchej nad Parnou s c h v a ľ u j e požiadavku spoločnosti Západoslovenská
distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36361518 zapracovať do zmien a doplnkov
Územného plánu Obce Suchá nad Parnou č. 5/2022 navrhované elektrické vedenie z lokality Vlčia
dolina do lokality Ružová dolina v zmysle žiadosti a priloženej situácie.
Hlasovanie:

prítomní
za
proti
zdržal sa

8 poslancov
8 poslancov
0 poslancov
0 poslancov

Uznesenie č. 13/2022 bolo prijaté.
Uznesenie č. 14/2022

Obecné zastupiteľstvo v Suchej nad Parnou s c h v a ľ u j e požiadavku Mgr. Danice Kelečínovej,
Hasičská 20/26, 900 55 Lozorno o zahrnutie časti pozemku registra C parcela č. 1642/9 o výmere 1090
m2, katastrálne územie Suchá nad Parnou, do zmien a doplnkov Územného plánu Obce Suchá nad
Parnou č. 5/2022 ako plochu určenú na bývanie v rodinných domoch a rekreácie.
Hlasovanie:

prítomní
za
proti
zdržal sa

8 poslancov
8 poslancov
0 poslancov
0 poslancov

Uznesenie č. 14/2022 bolo prijaté.
Uznesenie č. 15/2022

Obecné zastupiteľstvo v Suchej nad Parnou s c h v a ľ u j e požiadavku Trnavského samosprávneho
kraja, Starohájska 6868/10, 917 01 Trnava, IČO: 37836901 ako objednávateľa a investora zapracovať
do zmien a doplnkov Územného plánu Obce Suchá nad Parnou č. 5/2022 stavbu „Cyklotrasa Karpaty:
časť Suchá nad Parnou – Zvončín“ ako verejnoprospešnú stavbu. Táto požiadavka bude riešená podľa
predloženej projektovej dokumentácie vypracovanej spoločnosťou Vodales, s.r.o., sídlo Študentská 20,
960 16 Zvolen, IČO: 44988508.
Hlasovanie:

prítomní
za
proti
zdržal sa

8 poslancov
6 poslancov
2 poslanci (Gažovičová, Krajčovičová)
0 poslancov

Uznesenie č. 15/2022 bolo prijaté.
Uznesenie č. 16/2022

Obecné zastupiteľstvo v Suchej nad Parnou s c h v a ľ u j e požiadavku Trnavského samosprávneho
kraja, Starohájska 6868/10, 917 01 Trnava, IČO: 37836901 ako investora a objednávateľa zapracovať
do zmien a doplnkov Územného plánu Obce Suchá nad Parnou č. 5/2022 stavbu „Trnavská cyklotrasa
Suchá nad Parnou – Šelpice“ ako verejnoprospešnú stavbu a doplniť zakreslenie jestvujúcej trasy
poľnej cesty v súbehu so stavbou „Trnavská cyklotrasa Suchá nad Parnou – Šelpice“. Táto požiadavka
bude riešená podľa predloženej projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie vypracovanej
spoločnosťou MATIG, s.r.o., sídlo Slatinská 36, 821 07 Bratislava, IČO: 35827483, zodpovedný
projektant Ing. Marcel Malíček.
Hlasovanie:

prítomní
za
proti
zdržal sa

8 poslancov
6 poslancov
2 poslanci (Gažovičová, Krajčovičová)
0 poslancov

Uznesenie č. 16/2022 bolo prijaté.
Uznesenie č. 17/2022

Obecné zastupiteľstvo v Suchej nad Parnou s c h v a ľ u j e žiadosť spoločnosti RUTINNI, s. r. o., sídlo
Kapitulská 454/12, 917 01 Trnava, IČO: 36229351 o prerokovanie zmeny územného plánu týkajúcu sa
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parciel č. 1778/1-3, 1778/5-6, 1778/10-11, 1778/13-21, 1778/29-31, evidovaných na liste vlastníctva č.
1550, katastrálne územie Suchá nad Parnou, z aktuálneho funkčného využitia D 1-2, D 2-1 plochy
športu a rekreácie na A 1 plochy funkčného využitia nízkopodlažnej zástavby (rodinné domy) z dôvodu
realizácie investičného zámeru vybudovania novej obytnej zóny v obci na základe urbanistickej štúdie
„IBV Suchá nad Parnou, lokalita Pod mladou horou – 105RD“. V rámci realizácie investičného zámeru
sa spoločnosť RUTINNI, s.r.o. ako investor zaväzuje:
a) poskytnúť obci finančný príspevok na rekonštrukciu, rozšírenie a modernizáciu budovy
základnej školy vo výške 200 000 Eur,
b) vybudovať chodník pre chodcov od zóny investora do obce bez mostného prepojenia,
c) vybudovať chodník pre chodcov od križovatky po Ružovú dolinu,
d) vybudovať chodník pre chodcov zo zóny investora do Vlčej doliny a
e) vybudovať inžinierske siete zo zóny investora k obecnej parcele č. 1878.
Hlasovanie:

prítomní
za
proti
zdržal sa

8 poslancov
7 poslancov
1 poslanec (Gažovičová)
0 poslancov

Uznesenie č. 17/2022 bolo prijaté.
Uznesenie č. 18/2022

Obecné zastupiteľstvo v Suchej nad Parnou b e r i e n a v e d o m i e žiadosť Roberta Lennera,
bytom 919 01 Suchá nad Parnou 568 o zmenu územného plánu pozemku parcela registra KN C č.
1729/9 o výmere 5200 m2, druh pozemku záhrada, katastrálne územie Suchá nad Parnou, za účelom
zmeny jeho definície využitia ako plocha so zmiešaných funkčným využitím bývania v rodinných
domoch a individuálnej rekreácie.
Hlasovanie:

prítomní
za
proti
zdržal sa

8 poslancov
8 poslancov
0 poslancov
0 poslancov

Uznesenie č. 18/2022 bolo prijaté.
Uznesenie č. 19/2022

Obecné zastupiteľstvo v Suchej nad Parnou b e r i e n a v e d o m i e žiadosť Roberta Lennera,
bytom 919 01 Suchá nad Parnou 568 a Ing. Miroslava Polonca, bytom Na hlinách 6929/24, 917 01
Trnava o zmenu územného plánu pozemku parcela registra KN E č. 1690/3 o výmere 7935 m2, druh
pozemku orná pôda, katastrálne územie Suchá nad Parnou, za účelom zmeny jeho definície využitia
z časti vo výmere 3000 m2 ako plocha so zmiešaným funkčným využitím bývania v rodinných domoch
a rekreácie, v časti vo výmere 2000 m2 ako plocha individuálnej rekreácie a v časti vo výmere 2935 m2
ako plocha rekreačných aktivít agroturistiky a cestovného ruchu.
Hlasovanie:

prítomní
za
proti
zdržal sa

8 poslancov
8 poslancov
0 poslancov
0 poslancov

Uznesenie č. 19/2022 bolo prijaté.
Uznesenie č. 20/2022

Obecné zastupiteľstvo v Suchej nad Parnou b e r i e n a v e d o m i e žiadosť Ing. Jany
Karabinošovej, bytom Železničná 523/16, 900 41 Rovinka o zmenu územného plánu pozemkov parcely
registra KN E č. 2549/2 a 2550/2, druh pozemku orná pôda, katastrálne územie Suchá nad Parnou, za
účelom zmeny jeho definície využitia ako plocha určená na výstavbu rodinných domov s kompletnou
infraštruktúrou.
Hlasovanie:

prítomní
za
proti
zdržal sa

8 poslancov
8 poslancov
0 poslancov
0 poslancov

Uznesenie č. 20/2022 bolo prijaté.
Uznesenie č. 21/2022

Obecné zastupiteľstvo v Suchej nad Parnou b e r i e n a v e d o m i e žiadosť Ing. Eduarda
Silberhorna, Jozefa Žiga, Tomáša Molnára, Petra Braniša a Richarda Vávra o zaradenie pozemkov
parcely registra KN C č. 2363/332, 2363/706, 2363/709, 2363/710, 2363/711, 2363/712, 2363/713
a 2363/752 a priľahlé parcely tvoriace s parcelami vymenovanými súvislý celok, katastrálne územie
Suchá nad Parnou, do intravilánu Obce Suchá nad Parnou.
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Hlasovanie:

prítomní
za
proti
zdržal sa

8 poslancov
8 poslancov
0 poslancov
0 poslancov

Uznesenie č. 21/2022 bolo prijaté.

V Suchej nad Parnou, 10.3.2022

...................................................
Ing. Martin Glončák
starosta obce
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