
O b e c    D R A H O V C E 
 

v zmysle ust. § 9a ods. 8 písm. e) zák.č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 
oznamuje svoj 

 

z á m e r 

 
previesť vlastníctvo nehnuteľného majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

 

 
Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa 06.08.2020 uznesením OZ č. 128/2020 schválilo  

zámer na prevod časti vlastníctva nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce Drahovce 
nachádzajúceho sa v k. ú. Drahovce: parcela reg. E č. 882/4 vodná plocha o výmere 293 m2 a parcela 
reg. E č. 2356/3 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 98 m2 evidované na katastrálnej mape, 
zapísané na LV č. 1800 z dôvodu hodného osobitného zreteľa.  
 
Geometrickým plánom č. 164/2019 zo dňa 13.11.2019 vyhotoveným Geodetickou kanceláriou Ing. 
Horňák – Ing. Jančiček Piešťany, Vajanského 1976/14, IČO: 22734163 úradne overeným  Okresným 
úradom Piešťany, katastálny odbor pod číslom G1-918/2019 dňa 29.11.2019 bola z parcely reg. E č. 
882/4 vodná plocha o výmere 293 m2 a parcely reg. E č. 2356/3 zastavaná plocha a nádvorie 
o výmere 98 m2 vytvorená parcela reg. C č. 883/117 o výmere 391 m2. Pôvodná parcela reg. E č. 
882/4 vodná plocha o výmere 293 m2 a parcela reg. E č. 2356/3 zastavaná plocha a nádvorie 
o výmere 98 m2 zanikajú.  
Predmetom prevodu je novovzniknutá parcela reg. C č. 883/117 o výmere 391 m2 v prospech Jána 
Turana a manželky Evy Turanovej, rod. Cesnekovej, obaja bytom Drahovce, Cintorínska 802/12. 
Táto parcela bude odpredaná do bezpodielového spoluvlastníctva manželom Turanovým za kúpnu 
cenu vo výške 3,00 EUR za 1 m2, t.j. celkom za 1.173,00 EUR, slovom tisícstosedemdesiattri eur, s 
povinnosťou kupujúcich uhradiť platby súvisiace s vkladom do katastra nehnuteľností.  
Spôsob prevodu: podľa ust. § 9a ods. 8 písm.e) zák.č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov.  
Dôvod hodný osobitného zreteľa podľa ust. § 9a ods. 8 písm.e) zák.č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v 
znení neskorších predpisov je: dlhodobé užívanie predmetnej parcely. 
 

V Drahovciach, 03.09.2020 

 

 

 

    Ledecký Miroslav 
Starosta obce Drahovce 

 

 

Zámer zverejnený: 03.09.2020 


