
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.b,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: 
 

• pozemok parcela registra parc.č. 1174/58,zastavaná plocha a nádvorie o výmere 23 m2, 
zapísaný na LV 1, k.ú.Veľký Kýr a pozemok parcela registra parc.č. 1174/101,zastavaná 
plocha a nádvorie o výmere 86 m2, geometrickým plánom č. 35974672-414/2021, úradne 
overeným pod č. 1543/21 odčlenený z parcely registra „C“ parc.č. 1174/1, zastavaná plocha 
a nádvorie o výmere 16187 m2, zapísanej na LV 1, k.ú. Veľký Kýr vo výlučnom vlastníctve 
obce Veľký Kýr formou kúpnej zmluvy podľa § 9a ods.8 písm.b) zák.č. 138/1991 Zb. v znení 
neskorších predpisov za kúpnu cenu vo výške 109 EUR  kupujúcim Pavol Javorčík, rod. 
Javorčík, nar. 7.4.1952 a manželka Eva Javorčíková, rod. Dojčánová, nar. 5.11.1952, obaja 
trvale bytom Petöfiho 930/50, 941 07 Veľký Kýr do ich bezpodielového spoluvlastníctva 
manželov v celosti (spoluvlastnícky podiel 1/1),  

 
• pozemok parcela registra parc.č. 1174/102,zastavaná plocha a nádvorie o výmere 83 m2, 

geometrickým plánom č. 35974672-414/2021, úradne overeným pod č. 1543/21 odčlenený z 
parcely registra „C“ parc.č. 1174/1, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 16187 m2, 
zapísanej na LV 1, 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 2075 EUR  kupujúcim Igor Javorčík, rod. Javorčík, nar. ......  a manželka Ing. 
IldikóJavorčíková, rod. ...., nar. ....., obaja trvale bytom Ďorocká 7, 9402 Nové Zámky do ich 
bezpodielového spoluvlastníctva manželov v celosti (spoluvlastnícky podiel 1/1). 

 
Zdôvodnenie prevodua zdôvodnenie osobitného zreteľa:  
Na parcele registra „C“ parc.č. 1174/58 sa nachádza stavba vínnej pivnice so súp.č. 1312, ktorej 
bezpodielovými spoluvlastníkmi sú  kupujúci (LV 362, k.ú. Veľký Kýr), parcela registra „C“ parc.č. 
1174/101 predstavuje priľahlý pozemok, ktorý svojím umiestnením tvorí neoddeliteľný celok so 
stavbou. Kupujúci Pavol Javorčík a manž. Eva Javorčíková uvedené pozemky dlhodobo užívajú. 
Prevodom sa zosúlaďuje užívací a právny stav.  
Užívacie práva k pozemku zodpovedajúcemu novovytvorenému pozemku parcela registra“C“ parc.č. 
1174/102 postúpil pôvodný užívateľ Ladislav Čeri, ktorému bol tento pozemok pridelený Komisiou na 
rozdelenie pozemkov zriadenou MNV Milanovce, žiadateľovi Igorovi Javorčíkovi, ktorý spolu 
s manželkou uvedený pozemok vyčistil a odvtedy sa oň starajú.  
 
 
 
 
 
 
 
Vo Veľkom Kýre dňa 3.1.2022                                       ...................................... 
                                                                                             starostka obce  
 
 
Vyvesené dňa 3.1.2022                                        Zvesené dňa ....................... 


