
Obec Volkovce 

ul. Hlavná č. 4, 951 87 Volkovce 

___________________________________________________________________________ 

 

Z V E R E J NE N I E   Z Á M E R U 

 

Obec Volkovce v zastúpení starostom obce JUDr. Ondrejom KOZOLKOM týmto 

zverejňuje v súlade s ust. § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 

v znení neskorších zmien a doplnkov 

 

zámer 

odpredať majetok obce Volkovce 

 

 časť pozemku novovytvorenej nehnuteľnosti KÚ ZÁVADA parc. čísla 1/4 

zastavaná plocha diel č. 19 o výmere 3 m
2
  

 časť pozemku novovytvorenej nehnuteľnosti KÚ ZÁVADA parc. čísla 108/4 

záhrada diel č. 21 o výmere 15 m
2
 

podľa geometrického plánu č. 115/2014 vypracovaného zhotoviteľom GEO Nitra s.r.o., 951 

04 Malý Lapáš  

 

 Nikolete Danáčovej rod. Danáčová, narodená 6.4.1990, rodné číslo 905406/7033 

trvale bytom Volkovce, ul. 1. mája č. 27, PSČ: 951 87  v podiele1/2 vzhľadom k celku 

 Klaudii Danáčovej rod. Danáčová, narodená 12.8.1991, rodné číslo 915812/7066 

trvale bytom, Volkovce, ul. 1. mája č. 27, PSČ: 951 87  v podiele 1/2 vzhľadom k 

celku 

 

podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 

zmien a doplnkov z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorý je daný tým, že menované 

Nikoleta a Klaudia Danáčové riešia usporiadanie dotknutého územia a pozemky (diel č. 19 

a diel č. 21 GP) sú v susedstve dotknutých nehnuteľností ktoré menované nadobudnú od 

svojich rodičov.    

Tento zámer bude zverejnený počas plynutia doby trvajúcej najmenej 15 dní pred 

schvaľovaním prevodu Obecným zastupiteľstvom vo Volkovciach na úradnej tabuli obce 

Volkovce a na internetovej stránke obce www.volkovce.sk. 

O prevode majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa je potrebné rozhodnutie 

Obecného zastupiteľstva vo Volkovciach prijaté 3/5 väčšinou všetkých poslancov. 

Vo Volkovciach, dňa 17. apríla 2018. 

        JUDr. Ondrej KOZOLKA  

        starosta obce 

 

Zverejnené na úradnej tabuli obce Volkovce a na web stránke obce www.volkovce.sk dňa 

17.4.2018. 

http://www.volkovce.sk/
http://www.volkovce.sk/

