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MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI PRI POZEMKOVÝCH ÚPRAVÁCH 
 

Účastník I: 
 

Meno a priezvisko:  Jaroslav Sulo 
Rodné priezvisko:  Sulo 
Trvalý pobyt:   Chocholná-Velčice 411, 913 04 Chocholná-Velčice 
Dátum narodenia:  6. 9. 1958 
 

(ďalej len „Účastník I“) 
 

Účastník II: 
 

Názov:    Obec Chocholná - Velčice 
Sídlo:    Chocholná-Velčice 312, 913 04 Chocholná Velčice 
IČO:    00 311 642 
Zápis:    Štatistický úrad Slovenskej republiky 
    Registračné číslo: 313-0050/97-19 
Zastúpenie:   Ing. Ľubomír Škriečka, starosta 
 
(ďalej len „Účastník II“ alebo „Obec Chocholná- Velčice“) 
 

(ďalej spolu len „Účastníci“) 
 

A) Účastník I je výlučným vlastníkom pozemkov zapísaných v katastri nehnuteľností vedenom 
Okresným úradom Trenčín, katastrálny odbor pre okres Trenčín, obec Chocholná - Velčice, 
katastrálne územie Chocholná - Velčice, a to: 

 
parcely registra E KN č. 93/3, 102/1, 103, 107/1 (ďalej len „Pozemky vo vlastníctve 
Účastníka I“) 

 

B) Pozemky popísané v písm. A) tohto memoranda sú predmetom pozemkových úprav v projekte 
jednoduchých pozemkových úprav Chocholná – Velčice, Rudiny v časti katastrálneho územia 
Chocholná - Velčice, podľa zákona č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní 
pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a pozemkových spolo-
čenstvách (ďalej len „Zákon o pozemkových úpravách“),  ktorých účelom je nové usporia-
danie vlastníctva pozemkov v obvode pozemkových úprav. Pozemkové úpravy boli povolené 
Rozhodnutím o povolení jednoduchých pozemkových úprav č. OU-TN-PLO1-2020/008683-
020 zo dňa 19.05.2020, vydaným Okresným úradom Trenčín, pozemkový  a lesný odbor (ďalej 
len „Rozhodnutie“) z dôvodu uvedeného v § 2 ods. 1 písm. h) zákona o pozemkových 
úpravách, t. j. že je potrebné usporiadať pozemky vzhľadom na ich budúce použitie na 
iné účely, ako je hospodárenie na pôde, v súlade so schváleným územným plánom obce 
Chocholná-Velčice (ďalej len „Pozemkové úpravy“). Rozhodnutie o povolení jednoduchých 
pozemkových úprav je neoddeliteľnou časťou tohto memoranda ako jeho Príloha č. 1.   

C) Rozhodnutím bolo určené, že podľa § 8 ods. 1 písm. a) Zákona o pozemkových úpravách,  
obvodom pozemkových úprav sú pozemky zapísané na listoch vlastníctva v časti katastrálneho 
územia Chocholná - Velčice, t. j. parcely registra C KN č. 1980/3, 2000, 2005, 2006, 2007, 
2176/7 a parcely registra E KN č. 91, 92, 93/1, 93/2, 93/3, 94/1, 94/2, 95/1, 95/2, 95/3, 95/4, 
95/5, 96, 97, 98/1, 98/2, 98/3, 99, 100/1, 100/2, 101/1, 101/2, 102/1, 102/2, 102/3, 103, 104, 
105/1, 105/2, 105/3, 106/1, 106/2, 106/3, 107/1, 107/2, 108/1, 108/2, 350/2. Podľa § 4 ods. 
4 Zákona o pozemkových úpravách do projektu pozemkových úprav boli zahnuté i parcely 
registra C KN č. 2176/7 a č. 1980/3 a parcela registra E KN č. 350/2. 
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D) Účastník II vyhlasuje, že pozemky, ktoré boli určené podľa § 8 ods. 1 písm. a) Zákona o 
pozemkových úpravách, ako obvod Pozemkových úprav a pozemky  zahrnuté podľa § 4 ods. 4 
Zákona o pozemkových úpravách do projektu Pozemkových úprav, sú v zmysle schváleného 
Územného plánu Obce Chocholná-Velčice súčasťou územného bloku N5B  určené ako obytné 
územie s nízkopodlažnou zástavbou, charakteristické  zástavbou rodinnými domami  s doprav-
nou a technickou infraštruktúrou, občianskou  vybavenosťou  v území do 30% v rámci časti 
bloku BO – bývanie a obč. vybavenosť  (preferencia  soc. služieb, školstva, zdravotníctva ...). V 
danom bloku je neprípustná priemyselná a poľnohos-podárska výroba s negatívnymi a rušivými  
vplyvmi, skladové plochy a plochy technických zariadení nadlokálneho charakteru, služby 
negatívne ovplyvňujúce bývanie a bývanie a rekreácia v objektoch, ktoré nie sú stavbami ( zákon 
č.50/1976Zb.§43). Pre daný blok  je nutné vypracovať  urbanistickú štúdiu vrátane dopravného 
a technického vybavenia. 

 

E) Účastníci majú spoločný záujem na priebehu a výsledku Pozemkových úprav, preto uzatvárajú 
toto memorandum o spolupráci pri Pozemkových úpravách. 

 

F) Účastníci týmto potvrdzujú a súhlasia, že prioritným záujmom všetkých Účastníkov na priebehu 
a výsledku Pozemkových úprav je: 

 

a. pre Účastníka I:  
- zachovanie vlastníctva k Pozemkom vo vlastníctve Účastníka I na mieste ich 

súčasného umiestnenia,  
- zabezpečenie prístupu k Pozemkom vo vlastníctve Účastníka I, resp. 

k pozemkom, ku ktorým nadobudne vlastnícke právo po zrealizovaní 
Pozemkových úprav, 

- zabezpečenie, aby z Pozemkov vo vlastníctve Účastníka I nebola na navrhovanú 
cestnú sieť vyčlenená väčšia časť ako 18% výmery Pozemkov vo vlastníctve 
Účastníka I, 

- zabezpečenie, aby prípustný rozdiel hodnoty nových pozemkov v jeho neprospech 
nepresiahol 10% bez nároku na vyrovnanie v peniazoch, 

 

b. pre Účastníka II:  
- úspešné zrealizovanie pozemkových úprav v zmysle Rozhodnutia,  
- využitie pozemkov, ktoré boli určené podľa § 8 ods. 1 písm. a) Zákona o 

pozemkových úpravách ako obvod Pozemkových úprav a zahrnuté podľa § 4 ods. 
4 Zákona o pozemkových úpravách do projektu Pozemkových úprav, v súlade so 
schváleným Územným plánom Obce Chocholná – Velčice. 

 

G) Účastníci sa dohodli, že v priebehu procesu Pozemkových úprav nebudú navrhovať, 
schvaľovať ani žiadnym spôsobom podporovať také nové usporiadanie pozemkov 
v Pozemkových úpravách, ktoré by bolo v rozpore s prioritnými záujmami Účastníkov 
vyjadrenými v písm. F) tohto memoranda. 

 

H) Okrem prioritných záujmov vyjadrených v písm. F) tohto memoranda majú Účastníci aj 
ďalšie záujmy, a to: 

 

a. záujem všetkých Účastníkov na vytvorení logicky usporiadaných pozemkových 
celkov okolo Pozemkov vo vlastníctve  Účastníka I, 

 

b. záujem všetkých Účastníkov na vybudovaní cestných a inžinierskych sietí, pre účely 
budúcej individuálnej bytovej výstavby na pozemkoch dotknutých Pozemkovými 
úpravami. 
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I) Účastníci sa dohodli, že v procese Pozemkových úprav budú navrhovať a podporovať 
naplnenie záujmov Účastníkov vyjadrených v písm. H) tohto memoranda. V prípade kolízie 
týchto záujmov s prioritnými záujmami vyjadrenými v písm. F) tohto memoranda majú 
prioritné záujmy vyjadrené v písm. F) tohto memoranda prednosť. 

 
J) Za účelom dosiahnutia záujmov popísaných v tomto memorande sa Účastníci zaväzujú úzko 

spolupracovať vo všetkých úkonoch v procese Pozemkových úprav, a to najmä: 
 

a. informovať sa navzájom o všetkých návrhoch a úkonoch Pozemkových úprav, 
o ktorých sa dozvedia, 
 

b. hlasovať v súlade s týmto memorandom, 
 

c. ak toto memorandum neurčuje prednosť záujmov riešiť kolíziu záujmov 
vzájomnou dohodou s ohľadom na princípy popísané v tomto memorande.  

 
K) Účastník II sa zaväzuje, že pozemky, ktoré nadobudne pri Pozemkových úpravách a ktoré sú 

v jeho vlastníctve a sú Pozemkovými úpravami dotknuté, za účelom realizácie cestnej siete 
nescudzí a žiadnym spôsobom nezaťaží v prospech tretích osôb a pozemky bude užívať 
výlučne za účelom zriadenia cestnej siete, ktorá bude slúžiť ako prístupová komunikácia na 
Pozemky vo vlastníctve Účastníka I, resp. pozemky, ktoré Účastník I nadobudne na základe 
zrealizovaných Pozemkových úprav. 

 

L) Účastník II sa zaväzuje, že po úspešnom vykonaní Pozemkových úprav uskutoční všetky 
úkony smerujúce k tomu, aby bola v čo možno najkratšom čase vybudovaná cestná sieť na 
pozemkoch, ktoré budú vyčlenené pri Pozemkových úpravách na jej realizáciu. 

 

M) Toto memorandum zaväzuje Účastníkov počas celej doby Pozemkových úprav ako i na 
obdobie po Pozemkových úpravách, až do jeho úplného naplnenia. 

 

N) Účastníci vyhlasujú, že ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená, ich prejavy sú určité a zrozu-
miteľné, memorandum je prijaté za vzájomne dohodnutých podmienok, nie v tiesni, omyle 
alebo za nápadne nevýhodných podmienok. Obsahu memoranda rozumejú a na znak súhlasu 
s ním a vôle byť ním viazané ho podpisujú. 

  

O) Toto memorandum bolo schválené obecným zastupiteľstvom obce Chocholná-Velčice č. 
06/2022-OZ 18. februára 2022. Toto memorandum nadobúda platnosť a účinnosť dňom 
jeho uzatvorenia všetkými Účastníkmi. 

 

V Chocholnej-Velčiciach,  dňa 18. februára 2022. 
 

Účastník I 
 
 
 
 
 
 
 

_______________________________                              
Jaroslav Sulo   

 

Účastník II 
 
 
 
 
 
 
 

_________________________ 
Obec Chocholná - Velčice 

Ing. Ľubomír Škriečka, starosta obce 

 

 


