
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  
 
 

1. previesť  majetok obce Veľký Kýr, ktorého je obec Veľký Kýr so sídlom Nám. sv. Jána 1, 941 
07 Veľký Kýr, IČO 00309109, podielovým spoluvlastníkom vo  veľkosti spoluvlastníckeho 
podielu 2909/10000 k celku, a to nehnuteľný majetok, nachádzajúci sa v Obci Černík, 
katastrálne územie Černík, vedeného u Okresného úradu Nové Zámky, katastrálneho odboru 
zapísaného na LV č. 2665 ako: 

 pozemok parc. registra „C“ číslo 3386 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 5640 m2, 

 pozemok parc. registra „C“ číslo 3387 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 89 m2,  

 pozemok parc. registra „C“ číslo 3388 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 413 m2,  

 stavba - prevádzkový objekt čističky odpadových vôd so súpisným číslom 465, postavená 
na parcele registra „C“ číslo 3387,  

 stavba - čistiaca linka čističky odpadových vôd so súpisným číslom 466, postavená na 
parcele registra „C“ číslo 3388,  

do vlastníctva: novozakladaného Združenia obcí Čistá Voda, so sídlom: Nádražná 344/97, 941 06 
Komjatice, formou vloženia majetku v podielovom spoluvlastníctve Obce Veľký Kýr do majetku tohto 
združenia obcí. 

2. spôsob prevodu vyššie citovaného majetku obce (bod 1. tohto uznesenia) formou 
vloženia majetku Obce Veľký Kýr do majetku Združenia obcí Čistá voda, so sídlom: Nádražná 
344/97, 941 06 Komjatice, podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
v znení neskorších predpisov, a to bezodplatne formou vloženia do majetku združenia obcí 
pričom nadobúdateľ predmet prevodu nadobúda do svojho vlastníctva vo veľkosti 
prevádzaného spoluvlastníckeho podielu a obec získava príslušný majetkový podiel v tomto 
združení.  

Za dôvody hodné osobitného zreteľa podľa ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov Obec Veľký Kýr považuje prevádzku a zabezpečenie 
budúceho rozvoja stavby verejnej kanalizácie a čističky odpadových vôd (ČOV) obcí Komjatice, Veľký 
Kýr, Černík, Mojzesovo a Vinodol, kde prevádzka a rozvoj tohto vodohospodárskeho diela je 
v spoločnom záujme všetkých členov združenia obcí, s cieľom čo najhospodárnejšieho vynaloženia 
obecných prostriedkov, alebo prostriedkov zo štátnych a iných fondov. 

 

 

 

 

 

Vo Veľkom Kýre dňa 7.9.2022                              ...................................... 
                                                                                             starostka obce  
 
 
 
      
Vyvesené dňa 7.9.2022                                        Zvesené dňa ....................... 


