
Obec Veľký Kýr, IČO 00 309 109 

Námestie Sv.Jána 1, 941 07 Veľký Kýr 

 
 
 
 

Zverejnenie zámeru obce previesť majetok obce podľa  § 9a ods.8 písm.e) zákona 
č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov   
 
 
Obec Veľký Kýr zverejňuje                                                             
 

                                                         zámer obce Veľký Kýr  
 
 
previesť  nehnuteľný majetok obce Veľký Kýr a to pozemkov: 
 
- parcela registra „C“ parc.č. 1175/7, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 49 m2,  
- parcela registra „C“ parc.č. 1175/57, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 13 m2, 
- parcela registra „C“ parc.č. 1175/58, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 106 m2, 
zapísaných na LV 3662, k.ú. Veľký Kýr vo výlučnom vlastníctve obce Veľký Kýr formou kúpnej zmluvy 
podľa § 9a ods.8 písm.e) zák.č. 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov za kúpnu cenu vo výške 
588 EUR kupujúcim Ing. Iveta Sládečková, rod. Kántorová, nar. 11.7.1969, trvale bytom Hlavná 38/47, 
Veľký Kýr a Ladislav Kántor, rod. Kántor, nar. 10.10.1974, trvale bytom Petöfiho 423/21, Veľký Kýr, 
každému v podiele ½ k celku,  
 
 
- parcela registra „C“ parc.č. 1175/4, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 32 m2,  
- parcela registra „C“ parc.č. 1175/47, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 32 m2, 
- parcela registra „C“ parc.č. 1175/48, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 59 m2, 
zapísaných na LV 3662, k.ú. Veľký Kýr vo výlučnom vlastníctve obce Veľký Kýr formou kúpnej zmluvy 
podľa § 9a ods.8 písm.e) zák.č. 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov za kúpnu cenu vo výške 
430,50 EUR kupujúcemu Ing. Alexander Sládeček, rod. Sládeček, nar. 10.8.1958, trvale bytom 
Svätoplukova ulica 92/16, Prievidza v podiele 1/1.  
 
 
 
Zdôvodnenie osobitného zreteľa –na pozemkoch CKN parc.č.  1175/7, 1175/4, k.ú. Veľký Kýr sú  
postavené stavba viničných domov, ktorých vlastníkmi sú kupujúci (zapísané na LV 4281 – Ing. Iveta 
Sládečková, Ladislav Kántor, LV 4203 – Ing. Alexander Sládeček, k.ú. Veľký Kýr). Pozemky CKN 
parc.č. 1175/57, 1175/47 sú pozemkami bezprostredne susediaci s uvedenými stavbami a 
zostávajúce pozemky sa nachádzajú za obecnou cestou a sú kupujúcimi užívané.  Prevodom 
všetkých pozemkov sa zosúlaďuje užívací a právny stav. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Vo Veľkom Kýre dňa 27.10.2021                         ...................................... 
                                                                                                       starostka obce  
 
 
  Vyvesené dňa 27.10.2021                                           Zvesené dňa ....................... 
 
 
 


