
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 

 

 
Predmetom prevodu je parcela C-KN č. 2350/11 o výmere 33 m2 odčlenená z parcely C-KN č. 
2350/2 vedenej na LV 1800, vlastník Obec Drahovce, k.ú. Drahovce, podľa geometrického 
plánu č. 041/2022, ktorý vyhotovil dňa 05.04.2022 Ľubomír Krajčovič – Merkl, Hlohovská 
cesta 65/80, Leopoldov, IČO: 45320187, úradne neovereným Okresným úradom Piešťany, 
katastrálny odbor v prospech žiadateľov JUDr. Šoka Jozef a manž. Šoková Ladislava bytom 
Drahovce, Cintorínska 836/17. Novovzniknutá parcela C-KN č. 2350/11 bude odpredaná 
do bezpodielového spoluvlastníctva manželov za kúpnu cenu vo výške 20,00 EUR za 1 m2, t.j. 
celkom za 660,00 EUR, slovom šesťstošesťdesiat 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 zosúladenie skutočného a právneho stavu. 
 
V Drahovciach, 20.05.2022 

 

 

    Miroslav Ledecký 
starosta obce Drahovce 

 

 

 

 

Zámer zverejnený: 20.05.2022 

 

 

 



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 

 

 
Predmetom prevodu je parcela C-KN č. 2348/10 o výmere 32 m2, ktorá vznikla odčlenením 
častí parciel: 
- C-KN č. 2311/16 odčlenením časti o výmere 7 m2 
- C-KN č. 2348/9 odčlenením časti o výmere 24 m2 
- C-KN č. 2350/2 odčlenením časti o výmere 1 m2 
vedených na LV 1800, vlastník Obec Drahovce, k.ú. Drahovce, podľa geometrického plánu č. 
041/2022, ktorý vyhotovil dňa 05.04.2022 Ľubomír Krajčovič – Merkl, Hlohovská cesta 65/80, 
Leopoldov, IČO: 45320187, úradne neovereným Okresným úradom Piešťany, katastrálny odbor 
v prospech žiadateľov Rudolf Urban a manž. Anna Urbanová bytom Drahovce, Cintorínska 
837/18. Novovzniknutá parcela C-KN č. 2348/10 bude odpredaná do bezpodielového 
spoluvlastníctva manželov za kúpnu cenu vo výške 20,00 EUR za 1 m2, t.j. celkom za 640,00 
EUR, slovom šesťstoštyridsať 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 zosúladenie skutočného a právneho stavu. 
 
V Drahovciach, 20.05.2022 

 

 

    Miroslav Ledecký 
starosta obce Drahovce 

 

 

 

 

Zámer zverejnený: 20.05.2022 

 



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 

 

 
Predmetom prevodu je parcela C-KN č. 2350/12 o výmere 32 m2 odčlenená z parcely C-KN č. 
2350/2 vedenej na LV 1800, vlastník Obec Drahovce, k.ú. Drahovce, podľa geometrického 
plánu č. 041/2022, ktorý vyhotovil dňa 05.04.2022 Ľubomír Krajčovič – Merkl, Hlohovská 
cesta 65/80, Leopoldov, IČO: 45320187, úradne neovereným Okresným úradom Piešťany, 
katastrálny odbor v prospech žiadateľky Eriky Borovskej, bytom Drahovce, Cintorínska 
835/16. Novovzniknutá parcela C-KN č. 2350/12 bude odpredaná do vlastníctva žiadateľky za 
kúpnu cenu vo výške 20,00 EUR za 1 m2, t.j. celkom za 640,00 EUR, slovom šesťstoštyridsať 
eur s povinnosťou kupujúcej 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 zosúladenie skutočného a právneho stavu. 
 
V Drahovciach, 20.05.2022 

 

 

    Miroslav Ledecký 
starosta obce Drahovce 

 

 

 

 

Zámer zverejnený: 20.05.2022 

 

 

 



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 

 

 
Predmetom prevodu je parcela C-KN č. 2350/9 o výmere 169 m2 odčlenená z parcely C-KN č. 
2350/2 vedenej na LV 1800, vlastník Obec Drahovce, k.ú. Drahovce, podľa geometrického 
plánu č. 041/2022, ktorý vyhotovil dňa 05.04.2022 Ľubomír Krajčovič – Merkl, Hlohovská 
cesta 65/80, Leopoldov, IČO: 45320187, úradne neovereným Okresným úradom Piešťany, 
katastrálny odbor v prospech žiadateľov Peter Varačka a manž. Jana Varačková bytom 
Drahovce, Vážska 971/31. Novovzniknutá parcela C-KN č. 2350/9 bude odpredaná 
do bezpodielového spoluvlastníctva manželov za kúpnu cenu vo výške 20,00 EUR za 1 m2, t.j. 
celkom za 3.380,00 EUR, slovom tritisíctristoosemdesiat 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 zosúladenie skutočného a právneho stavu. 
 
V Drahovciach, 20.05.2022 

 

 

    Miroslav Ledecký 
starosta obce Drahovce 

 

 

 

 

Zámer zverejnený: 20.05.2022 

 

 

 

 



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 

 

 
Predmetom prevodu je parcela C-KN č. 2350/10 o výmere 78 m2 odčlenená z parcely C-KN č. 
2350/2 vedenej na LV 1800, vlastník Obec Drahovce, k.ú. Drahovce, podľa geometrického 
plánu č. 041/2022, ktorý vyhotovil dňa 05.04.2022 Ľubomír Krajčovič – Merkl, Hlohovská 
cesta 65/80, Leopoldov, IČO: 45320187, úradne neovereným Okresným úradom Piešťany, 
katastrálny odbor v prospech žiadateľov Róbert Černek a manž. Alena Černeková bytom 
Drahovce, Vážska 970/30. Novovzniknutá parcela C-KN č. 2350/10 bude odpredaná 
do bezpodielového spoluvlastníctva manželov za kúpnu cenu vo výške 20,00 EUR za 1 m2, t.j. 
celkom za 1.560,00 EUR, slovom tisícpäťstošesťdesiat 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 zosúladenie skutočného a právneho stavu. 
 
V Drahovciach, 20.05.2022 

 

 

    Miroslav Ledecký 
starosta obce Drahovce 

 

 

 

 

Zámer zverejnený: 20.05.2022 

 

 

 

 


