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:
- diel 3 o výmere 1 m2 a diel 4 o výmere 2 m2, geometrickým plánom č. 113/2016, úradne
overeným pod č. 1752/16 odčlenené z parcely registra „C“ parc.č. 1937/4, orná pôda o výmere 1670
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 25 eur/m2a
parcela registra „C“ parc.č. 1937/27, orná pôda
o výmere 297 m2 podľavyššie
uvedenéhogeometrického plánu (tvorená dielom 1 o výmere 26 m2, odčleneným z parcely registra „C“
parc.č. 1937/3, orná pôda o výmere 1441 m2, dielom 2 o výmere 199 m2, odčleneným z parcely
registra „C“ parc.č. 1937/4, orná pôda o výmere 1670 m2 a dielom 5 o výmere 72 m2, odčleneným
z parcely registra „C“ parc.č. 1937/5, orná pôda o výmere 705 m2, ktoré sú zapísané 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 10 eur/m2 kupujúcej
Gabriela Holanová, rod. Banyárová, nar. 19.3.1970, trvale bytom Mlynská zem 464/85, Branč do jej
výlučného vlastníctva.
Zdôvodnenie osobitného zreteľa – diely 3 a 4 sa nachádzajú pod rozostavanou stavbou vo
vlastníctve kupujúcej. Novovytvorená parcela registra „C“ parc. č. 1937/27 je pozemkom
nachádzajúcim sa medzi stavebným pozemkom kupujúcej a záhradou jej rodičov, pričom predmetný
pozemok kupujúca dlhodobo užíva. Prevodom sa zosúlaďuje užívací a právny stav.

Vo Veľkom Kýre dňa 13. 02. 2017

Vyvesené dňa 14. 02. 2017

..............................

......................................
starostka obce

Zvesené dňa:

...............................

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) 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. 1174/93, zastavané plochy a nádvoria o výmere 58 m2 a parcela
registra „C“ parc.č. 1174/94, zastavané plochy a nádvoria o výmere 22 m2, geometrickým plánom
č. 119/2016, úradne overeným pod č. odčlenené z parcely registra „C“ parc.č. 1174/1, zastavané
plochy a nádvoria o výmere 16540 m2, zapísanej na LV 1, k.ú. Veľký Kýr vo výlučnom vlastníctve
Obce Veľký Kýr a to formou kúpnej zmluvy podľa § 9a ods.8 písm.b) zák.č. 138/1991 Zb. v znení
neskorších predpisov za kúpnu cenu vo výške 1,00 euro/m2 kupujúcej Otília Veresová, rod.
Csermanová, nar.19.08.1946 trvale bytom Družstevná 909/21, Veľký Kýr do jej výlučného vlastníctva.
Zdôvodnenie prevodu – parcela registra „C“ parc.č.1174/94 je pozemkom pod stavbou viničnej
pivnice so súp. č. 1306 vo výlučnom vlastníctve kupujúcej, parcela registra „C“ parc.č. 1174/93
predstavuje priľahlú plochu (dvor), ktorá svojím umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so
stavbou viničnej pivnice. Predmetné pozemky kupujúca dlhodobo užíva (min. od r. 1985), prevodom
sa zosúlaďuje užívací a právny stav.

Vo Veľkom Kýre dňa 13. 02. 2017

Vyvesené dňa 14. 02. 2017

..............................

......................................
starostka obce

Zvesené dňa .......................

...............................

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) 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 8 o výmere 20 m2, geometrickým plánom č. 35974672-205/2016, úradne overeným pod č.
1359/16 odčlenený z parcely registra „C“ parc.č. 125/5, zastavané plochy a nádvoria o výmere 1569
m2, pričlenený k parcele registra „C“ parc.č.127/1, zastavané plochy a nádvoria o výmere 616 m2,
diel 9 o výmere 2 m2, vyššie uvedeným geometrickým plánom odčlenený z parcely registra „C“
parc.č. 125/6, zastavané plochy a nádvoria o výmere 247 m2, pričlenený k parcele registra „C“ parc.č.
127/1, zastavané plochy a nádvoria o výmere 616 m2 (parcely registra „C“ parc.č. 125/5 a 125/6
zapísané na LV 1, k.ú. Veľký Kýr vo výlučnom vlastníctve Obce Veľký Kýr) a to formou kúpnej
zmluvy podľa § 9a ods.8 písm.b) zák.č. 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov za kúpnu cenu vo
výške 22,00 euro kupujúcemu Ing. Jozef Vereš, rod. Vereš, nar. 19.3.1957, trvale bytom Školská 1,
Veľký Kýr v podiele 88/100 k celku a kupujúcim Ing. Jozef Vereš, rod. Vereš, nar. 19.3.1957
a manželka Valéria Verešová, rod. Balintová, nar. 27.3.1962, obaja trvale bytom Školská 1, Veľký Kýr
do BSM v podiele 12/100 k celku,
- diel 10 o výmere 3 m2, geometrickým plánom č. 35974672-205/2016, úradne overeným pod č.
1359/16 odčlenený z parcely registra „C“ parc.č. 125/5, zastavané plochy a nádvoria o výmere 1569
m2, zapísanej na LV 1, k.ú. Veľký Kýr vo výlučnom vlastníctve Obce Veľký Kýr, pričlenený k parcele
registra „C“ parc.č. 127/4, záhrady o výmere 359 m2, a to formou kúpnej zmluvy podľa § 9a ods.8
písm.b) zák.č. 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov za kúpnu cenu vo výške 3 eurá
kupujúcemu Ing. Jozef Vereš, rod. Vereš, nar. 19.3.1957, trvale bytom Školská 1, Veľký Kýr v podiele
7/100 k celku a kupujúcim Ing. Jozef Vereš, rod. Vereš, nar. 19.3.1957 a manželka Valéria Verešová,
rod. Balintová, nar. 27.3.1962, obaja trvale bytom Školská 1, Veľký Kýr do BSM v podiele 93/100
k celku.
Zdôvodnenie prevodu – diely 8 a 9 o celkovej výmere 22 m2 sú súčasťou priľahlej plochy oploteného dvora a diel 10 o výmere 3 m2 je súčasťou priľahlej plochy - oplotenej záhrady, ktoré
svojím umiestnením a využitím tvoria neoddeliteľný celok so stavbou rodinného domu so súp.č. 1105
v BSM kupujúcich. Predmetné diely kupujúci dlhodobo užívajú ako súčasti svojich pozemkov,
prevodom sa zosúlaďuje užívací a právny stav.

Vo Veľkom Kýre dňa 13. 02. 2017

Vyvesené dňa 14. 02. 2017

......................................
starostka obce

Zvesené dňa .......................

..............................

...............................

