
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. 1175/34, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 46 m2,  
- parcela registra „C“ parc.č. 1175/89, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 52 m2, 
- parcela registra „C“ parc.č. 1176/5, záhrada o výmere 109 m2, 
zapísaných na LV 3662, k.ú. Veľký Kýr vo výlučnom vlastníctve obce Veľký Kýr formou kúpnej zm luvy 
podľa § 9a ods.8 písm.e) zák.č. 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov za kúpnu cenu vo výške 
724,50 EUR kupujúcim Mgr. Ladislav Kottlík, rod. Kottlík, nar. 6.1.1969, trvale bytom Záhradná 
889/10, Veľký Kýr a Ing. Peter Kottlík, rod. Kottlík, nar. 12.7.1972, Veľké Leváre 679, každému 
v podiele ½ k celku,  
 
- parcela registra „C“ parc.č. 1175/24, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 23 m2,  
- parcela registra „C“ parc.č. 1175/87, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 43 m2, 
- parcela registra „C“ parc.č. 1175/88, 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 
437,50 EUR kupujúcemu Jozef Kreitš, rod. Kreitš, nar. 29.12.1962, trvale bytom Nitrianska 461/16, 
Veľký Kýr v podiele 1/1,  
 
- parcela registra „C“ parc.č. 1175/43, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 28 m2,  
- parcela registra „C“ parc.č. 1175/85, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 28 m2, 
- parcela registra „C“ parc.č. 1175/86, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 69 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 
437,50 EUR kupujúcim Jaroslav Gulka, rod. Gulka, nar. 5.1.1967 a manž. Silvia Gulková, rod. 
Szabóová, nar. 18.7.1972, obaja trvale bytom Gaštanová 1512/5, Veľký Kýr do bezpodielového 
spoluvlastníctva manželov v podiele 1/1,  
 
- parcela registra „C“ parc.č. 1175/22, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 28 m2,  
- parcela registra „C“ parc.č. 1175/83, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 30 m2, 
- parcela registra „C“ parc.č. 1175/84, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 75 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 
465,50 EUR kupujúcej Rozália Ficzová, rod. Szárazová, nar. 13.10.1957, trvale bytom Žerotínova 
bašta 5012/19, Nové Zámky v podiele 1/1,  
 
- parcela registra „C“ parc.č. 1175/21, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 26 m2,  
- parcela registra „C“ parc.č. 1175/81, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 29 m2, 
- parcela registra „C“ parc.č. 1175/82, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 82 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 
479,50 EUR kupujúcim Zoltán Malý, rod. Malý, nar. 8.4.1957, trvale bytom Budovateľská 1033/33, 
Veľký Kýr v podiele ½, Alžbeta Kóňová, rod. Malá, nar. 24.11.1959, trvale bytom Hlavná 35/43, Veľký 



Kýr v podiele ¼ a Arpád Malý, rod. Malý, nar. 27.3.1970, trvale bytom Veľká Pažiť 297/16, Veľký Kýr 
v podiele ¼ k celku,  
 
- parcela registra „C“ parc.č. 1175/19, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 103 m2,  
- parcela registra „C“ parc.č. 1175/80, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 9 m2, 
- parcela registra „C“ parc.č. 1175/20, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 178 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 
1015 EUR kupujúcim Ľuboš Motolík, rod. Motolík, nar. 22.4.1973, trvale bytom Trnovec nad Váhom 
501 v podiele ¾ a  Igor Motolík, rod. Motolík, nar. 17.7.1966, trvale bytom Cabaj 750, Cabaj – Čápor 
v podiele ¼ k celku,  
 
- parcela registra „C“ parc.č. 1175/78, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 62 m2,  
- parcela registra „C“ parc.č. 1175/79, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 103 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 
577,50 EUR kupujúcemu Ing. Jozef Finta, rod. Finta, nar. 6.2.1960, trvale bytom Gaštanová 1219/8, 
Veľký Kýr v podiele 1/1,  
 
- parcela registra „C“ parc.č. 1174/71, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 45 m2,  
- parcela registra „C“ parc.č. 1175/76, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 13 m2, 
- parcela registra „C“ parc.č. 1175/77, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 92 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 
525 EUR kupujúcim Ing. Alexander Száraz, rod. Száraz, nar. 29.2.1960 a manž. Adriena 
Szárazová, rod. Valašková, nar. 31.3.1960, obaja trvale bytom T. Vansovej 5, Nové Zámky do 
bezpodielového spoluvlastníctva manželov v podiele 1/1,  
 
- parcela registra „C“ parc.č. 1175/73, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 39 m2,  
- parcela registra „C“ parc.č. 1175/74, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 18 m2, 
- parcela registra „C“ parc.č. 1175/75, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 114 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 
598,50 EUR kupujúcim Pavol Čebík, rod. Čebík, nar. 25.3.1958 a manž. Alžbeta Čebíková, rod. 
Malá, nar. 30.10.1957, obaja trvale bytom Petőfiho 411/8, Veľký Kýr do bezpodielového 
spoluvlastníctva manželov v podiele 1/1,  
 
- parcela registra „C“ parc.č. 1175/15, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 39 m2,  
- parcela registra „C“ parc.č. 1175/71, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 15 m2, 
- parcela registra „C“ parc.č. 1175/72, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 112 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 
581 EUR kupujúcim Elemír Csepedi, rod. Csepedi, nar. 12.6.1943 a manž. Mária Csepediová, rod. 
Malá, nar. 3.6.1947, obaja trvale bytom Malá Pažiť 912/28, Veľký Kýr do bezpodielového 
spoluvlastníctva manželov v podiele 1/1,  
 
- parcela registra „C“ parc.č. 1175/33, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 37 m2,  
- parcela registra „C“ parc.č. 1175/32, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 16 m2, 
- parcela registra „C“ parc.č. 1175/70, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 109 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 
567 EUR kupujúcim Štefan Dubický, rod. Dubický, nar. 16.2.1954, trvale bytom Sv.Kelemena 
1114/12, Veľký Kýr v podiele 1/1,  
 
- parcela registra „C“ parc.č. 1175/31, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 25 m2,  
- parcela registra „C“ parc.č. 1175/30, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 25 m2, 
- parcela registra „C“ parc.č. 1175/69, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 107 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 
549,50 EUR kupujúcim Michal Száraz, rod. Száraz, nar. 27.5.1959 a manž. Katarína Szárazová, 



rod. Kónyová, nar. 12.6.1962, obaja trvale bytom Sv.Kelemena 1107/7, Veľký Kýr do bezpodielového 
spoluvlastníctva manželov v podiele 1/1,  
 
- parcela registra „C“ parc.č. 1175/27, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 29 m2,  
- parcela registra „C“ parc.č. 1175/26, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 27 m2, 
- parcela registra „C“ parc.č. 1175/68, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 103 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 
556,50 EUR kupujúcemu Ing. Ľudovít Valaška, rod. Valaška, nar. 25.5.1962, trvale bytom Veľká 
Pažiť 298/17, Veľký Kýr v podiele 1/1,  
 
- parcela registra „C“ parc.č. 1175/29, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 27 m2,  
- parcela registra „C“ parc.č. 1175/28, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 31 m2, 
- parcela registra „C“ parc.č. 1175/67, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 109 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 
584,50 EUR kupujúcim Tibor Bób, rod. Bób, nar. 10.10.1939 a manž. Gabriela Bóbová, rod. 
Banyárová, nar. 9.5.1944, obaja trvale bytom Pažiť 222/5, Veľký Kýr do bezpodielového 
spoluvlastníctva manželov v podiele 1/1,  
 
- parcela registra „C“ parc.č. 1175/10, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 29 m2,  
- parcela registra „C“ parc.č. 1175/64, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 31 m2, 
- parcela registra „C“ parc.č. 1175/65, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 102 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 
567 EUR kupujúcim Daniel Csámpai, rod. Csámpai, nar. 11.12.1966 a manž. Darina Csámpaiová, 
rod. Malá, nar. 22.2.1968, obaja trvale bytom Mlynská zem 487/39, Branč–Veľká Ves do 
bezpodielového spoluvlastníctva manželov v podiele 1/1,  
  
- parcela registra „C“ parc.č. 1175/62, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 30 m2,  
- parcela registra „C“ parc.č. 1175/61, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 32 m2, 
- parcela registra „C“ parc.č. 1175/63, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 104 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 
581 EUR kupujúcemu Juraj Križan, rod. Križan, nar. 7.11.1946, trvale bytom Staničná 369/6, Veľký 
Kýr v podiele 1/1,  
 
- parcela registra „C“ parc.č. 1175/53, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 45 m2,  
- parcela registra „C“ parc.č. 1175/54, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 9 m2, 
- parcela registra „C“ parc.č. 1175/52, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 9 m2, 
- parcela registra „C“ parc.č. 1175/55, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 85 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 
518 EUR kupujúcemu Alexander Szakács, rod. Szakács, nar. 21.9.1957, trvale bytom 
S.H.Vajanského 318/77, Nové Zámky v podiele 1/1,  
 
- parcela registra „C“ parc.č. 1175/5, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 33 m2,  
- parcela registra „C“ parc.č. 1175/50, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 32 m2, 
- parcela registra „C“ parc.č. 1175/51, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 108 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 
605,50 EUR kupujúcim Alexander Szakács, rod. Szakács, nar. 21.9.1957 a manž. Agneša 
Szakácsová, rod. Baloghová, nar. 6.3.1961, obaja trvale bytom S.H.Vajanského 318/77, Nové Zámky 
do bezpodielového spoluvlastníctva manželov v podiele 1/1,  
 
- parcela registra „C“ parc.č. 1175/39, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 34 m2,  
- parcela registra „C“ parc.č. 1175/45, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 53 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 



304,50 EUR kupujúcemu Ing. Ladislav Száraz, rod. Száraz, nar. 25.9.1947, trvale bytom Hubice 162 
v podiele 1/1,  
 
- parcela registra „C“ parc.č. 1175/40, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 8 m2,  
- parcela registra „C“ parc.č. 1175/46, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 18 m2, 
- parcela registra „C“ parc.č. 1175/44, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 5 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 
108,50 EUR kupujúcemu Ing. Zoltán Száraz, rod. Száraz, nar. 13.4.1975, trvale bytom Furmintská 
13084/8, Bratislava – Nové Mesto v podiele 1/1,  
 
 
 
Zdôvodnenie osobitného zreteľa – na časti vyššie uvedených pozemkov v k.ú. Veľký Kýr sa 
nachádzajú viničné domy a dvory týchto viničných domov, ktorých vlastníkmi sú kupujúci (zapísané na 
LV 3399 - Mgr. Ladislav Kottlík, Ing. Peter Kottlík, LV 3173 – Jozef Kreitš, LV 4266 – Jaroslav Gulka 
a manž. Silvia Gulková, LV 3180 – Rozália Ficzová, LV 4131 – Zoltán Malý, Alžbeta Kóňová, Arpád 
Malý, LV 2893 – Ľuboš Motolík, Igor Motolík, LV 3377 – Ing. Alexander Száraz a manž. Adriena 
Szárazová, LV 3199 - Pavol Čebík a manž. Alžbeta Čebíková, LV 2597 - Elemír Csepedi a manž. 
Mária Csepediová, LV 3354 - Štefan Dubický so súhlasom manželky, LV 3200 - Michal Száraz 
a manž. Katarína Szárazová, LV 3182- Ing. Ľudovít Valaška, LV 4386 – Tibor Bób a manž. Gabriela 
Bóbová, LV 3174 - Daniel Csámpai  a manž. Darina Csámpaiová, LV 3164 - Alexander Szakács 
a manž. Agneša Szakácsová, LV 844 – Ing. Ladislav Száraz, LV 4189 – Ing. Zoltán Száraz, k.ú. Veľký 
Kýr), zostávajúce pozemky sú pozemkami užívanými kupujúcimi, ktoré sa nachádzajú za obecnou 
cestou. Na pozemkoch parcely registra „C“ parc.č. 1175/62, 1175/53 sú postavené stavby viničných 
domov, v súčasnosti ešte nezapísaných v katastri nehnuteľností, ktorých vlastníkmi sú kupujúci 
uvedených pozemkov (Juraj Križan, Alexander Szakács), pozemky CKN parc.č. 1175/61, 1175/63, 
1175/54, 1175/52, 1175/55 sú dvormi priľahlými k nezapísaným stavbám a pozemkami užívanými 
kupujúcimi, ktoré sa nachádzajú za obecnou cestou. Pozemky parcely registra „C“ parc.č. 1175/78, 
1175/79 sú kupujúcim týchto pozemkov (Ing. Jozef Finta) 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 ....................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


