
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: 
 

- diel 7 o výmere 121 m2, geometrickým plánom č. 210/2019-2, úradne overeným pod č. 
1275/19 odčlenený z parcely registra „E“ parc.č 151, ostatná plocha o výmere 1362 m2, 
zapísanej na LV 3662, k.ú. Veľký Kýr a parcela registra „C“ parc.č. 1937/21, záhrada 
o výmere 84 m2, zapísanej na LV 1, k.ú. Veľký Kýr, vo výlučnom vlastníctve (spoluvlastnícky 
podiel 1/1) obce Veľký Kýr formou zámennej  zmluvy podľa § 9a ods.8 písm.e) zák.č. 
138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov za diel 2 o výmere 93 m2, uvedeným 
geometrickým plánom odčlenený z parcely registra „E“ parc.č. 43, záhrada o výmere 218 m2, 
diel 3 o výmere 37 m2, uvedeným geometrickým plánom odčlenený z parcely registra „E“ 
parc.č. 44, záhrada o výmere 92 m2 a diel 6 o výmere 30 m2, uvedeným geometrickým plánom 
odčlenený z parcely registra „E“ parc.č. 45, záhrada o výmere 45 m2, zapísaných na LV 3625, 
k.ú. Veľký Kýr v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov (spoluvlastnícky podiel 1/1) Tibor 
Szöke, rod. Szöke, nar. 17.10.1958 a  manželka Terézia Szökeová, rod. Együdová, nar. 
21.10.1961, obaja trvale bytom Záhradná 1160/36, 941 07 Veľký Kýr, pričom Tibor Szöke 
a manželka Terézia Szökeová uhradia sumu 45€ za rozdiel vo výmere zamieňaných pozemkov.  

 
Zdôvodnenie osobitného zreteľa – diely 2,3,6 podľa geometrického plánu č. 210/2019-2 tvoria 
novovytvorenú parcelu registra „C“ parc.č. 45/6, záhrada o výmere 160 m2, ktorá je časťou verejného 
priestranstva – cesty na ulici Záhradná, využívanej občanmi obce Veľký Kýr a ostatnou verejnosťou. 
Vzhľadom na uvedené má obec záujem stať sa vlastníkom tejto časti cesty. Diel 7 podľa uvedeného 
geometrického plánu (spolu s novovytvorenou parcelou registra „C“ parc.č. 45/2, ktorej vlastníkmi sú 
manželia Tibor Szöke a Terézia Szökeová) je časťou budúcej záhrady pri dome manželov Szökeových. 
Parcela registra „C“ parc.č. 1937/21 je žiadateľmi dlhodobo užívaná od r. 1987, zámenou dôjde 
k zosúladeniu vlastníckeho stavu so stavom užívacím.  
 
Zámer previesť vyššie uvedené nehnuteľnosti vo vlastníctve obce formou zámennej zmluvy v súlade 
s citovaným ustanovením zákona č. 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov bude zverejnený 
najmenej 15 dní pred schvaľovaním prevodu obecným zastupiteľstvom na úradnej tabuli obce a na 
internetovej stránke obce, pričom tento zámer bude zverejnený počas celej tejto doby.  
 
 

Vo Veľkom Kýre dňa 17.12.2019                                           
 
 
 
 
                                                                                                                     ...................................... 
                                                                                                            starostka obce  
 
 
      
Vyvesené dňa 17.12.2019 
 
Zvesené dňa  


