
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: 
 

- parcela registra „C“ parc.č. 629/19, orná pôda o výmere 457 m2 podľa geometrického plánu 
č. 81/2019, úradne overeného pod č. 1766/19 (ako zvyšková parcela z parcely registra „C“ 
parc.č 629/19, orná pôda o výmere 565 m2 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 parcelu registra „C“ 
parc.č. 629/30, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 114 m2, uvedeným geometrickým 
plánom odčlenenú z parcely registra „C“ parc.č. 629/6, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 
560 m2 a parcelu registra „C“ parc.č. 629/31, záhrada o výmere 48 m2, uvedeným 
geometrickým plánom odčlenenú z parcely registra „C“ parc.č. 629/24, záhrada o výmere 240 
m2, zapísaných na LV 985, k.ú. Veľký Kýr v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov 
(spoluvlastnícky podiel 1/1) Viliam Ďurický, rod. Ďurický, nar. 7.4.1954 a manželka Lýdia 
Ďurická, rod. Szárazová, nar. 18.6.1962, obaja trvale bytom Budovateľská 1034/34, 941 07 
Veľký Kýr, pričom Viliam Ďurický a manželka Lýdia Ďurická uhradia sumu 295€ za rozdiel vo 
výmere zamieňaných pozemkov.  

 
Zdôvodnenie osobitného zreteľa – novovytvorené parcely registra „C“ parc.č. 629/30, zastavaná 
plocha o výmere 114 m2 a 629/31, záhrada o výmere 48 m2 podľa geometrického plánu č. 81/2019 
predstavujú (spolu s novovytvorenou parcelou registra „C“ parc.č. 629/32, orná pôda o výmere 108 m2) 
obecný odvodňovací jarok, ktorým je odvádzaná voda z ulice a ktorý je udržiavaný obcou v záujme 
zabezpečenia jeho funkčnosti.  Vzhľadom na uvedené má obec záujem stať sa vlastníkom týchto častí 
odvodňovacieho jarku.  Parcela registra „C“ parc.č. 629/19, orná pôda o výmere 457 m2 podľa 
uvedeného geometrického plánu je časťou záhrady manželov Ďurických a je nimi v rozsahu podľa 
uvedeného GP dlhodobo užívaná od r. 1984. 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 2.3.2020                                ...................................... 
                                                                                               starostka obce  
 
Vyvesené dňa 2.3.2020 
 
Zvesené dňa  


