OBEC VEĽKÝ KÝR
941 07 Veľký Kýr, Námestie Sv. Jána č. 1

Veľký Kýr, 30.9.2019

Uznesenie
č. 45/2019
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Kýre

schvaľuje
pridelenie 2-izbového bytu č.7 v 9-bytovom dome so súp.č. 1509 a or.č. 54 na ulici
Hlavná s účinnosťou od 1.10.2019 žiadateľke Nikoleta Čepedyová trvale bytom Veľký Kýr,
Vinohradnícka 3.

Ing. Judita Valašková
starostka obce

OBEC VEĽKÝ KÝR
941 07 Veľký Kýr, Námestie Sv. Jána č. 1

Veľký Kýr, 30.9.2019

Uznesenie
č. 46/2019
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Kýre

schvaľuje
prevod majetku obce, a to pozemku - parcela registra „C“ parc.č. 495/81, zastavaná
plocha a nádvorie o výmere 70 m2, zapísaná 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 1€/m2 kupujúcej Mária
Mráziková, rod. Kirejevová, nar. 8.9.1951, trvale bytom Hlavná 34/42, 941 07 Veľký Kýr do
jej výlučného vlastníctva (spoluvlastnícky podiel 1/1).
Zdôvodnenie osobitného zreteľa – parcela registra „C“ parc.č. 495/81 predstavuje časť
dvora a predzáhradky, užívanej a oplotenej spolu s pozemkom parcela registra „C“ parc.č.
129 vo výlučnom vlastníctve kupujúcej, zapísanom na LV 486, k.ú. Veľký Kýr, na ktorom
je postavený rodinný dom so súp.č. 34. Vyššie uvedená parcela je kupujúcou dlhodobo
užívaná. Prevodom sa zosúlaďuje právny a užívací stav.
Počet všetkých poslancov: 11
Počet prítomných poslancov: 9
Za: 9
Proti: 0
Zdržali sa: 0

Ing. Judita Valašková
starostka obce

OBEC VEĽKÝ KÝR
941 07 Veľký Kýr, Námestie Sv. Jána č. 1

Veľký Kýr, 30.9.2019

Uznesenie
č. 47/2019
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Kýre

schvaľuje
prevod majetku obce, a to pozemku - parcela registra „C“ parc.č. 500/42, zastavaná
plocha a nádvorie o výmere 11 m2, geometrickým plánom č. 81/2019, úradne overeným
pod č. 964/19 odčlenená z parcely registra „E“ parc.č. 500/7, vodná plocha o výmere 3637
m2, zapísanej na LV 3662, 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 1€/m2 kupujúcej Mária Sládečková, rod. Bóbová, nar. 3.12.1937,
trvale bytom Petőfiho 782/39, 941 07 Veľký Kýr do jej výlučného vlastníctva v celosti
(spoluvlastnícky podiel 1/1).
Zdôvodnenie osobitného zreteľa – novovytvorená parcela registra „C“ parc.č. 500/42
podľa geometrického plánu predstavuje časť dvora a predzáhradky, užívanej a oplotenej
spolu s pozemkami parcela registra „C“ parc.č. 644/5, 644/6 a stavbou rodinného domu so
súp.č. 782, zapísanými na LV 454, k.ú. Veľký Kýr v podielovom spoluvlastníctve kupujúcej.
Vyššie uvedená parcela je kupujúcou dlhodobo užívaná, prevodom sa zosúlaďuje právny
a užívací stav.
Počet všetkých poslancov: 11
Počet prítomných poslancov: 9
Za: 9
Proti: 0
Zdržali sa: 0

Ing. Judita Valašková
starostka obce

OBEC VEĽKÝ KÝR
941 07 Veľký Kýr, Námestie Sv. Jána č. 1

Veľký Kýr, 30.9.2019

Uznesenie
č. 48/2019
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Kýre

schvaľuje
prevod majetku obce, a to pozemku - diel 1 o výmere 27 m2, geometrickým plánom č.
34691588-61/2018, úradne overeným pod č. 1507/18 odčlenený z parcely registra „C“
parc.č. 495/2, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 65611 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 1€/m2
kupujúcemu Alexander Kováč, rod. Kováč, nar. 22.9.1957, trvale bytom Vinohradnícka
1119/55, 941 07 Veľký Kýr do jeho výlučného vlastníctva (spoluvlastnícky podiel 1/1).
Zdôvodnenie osobitného zreteľa – diel 1 o výmere 27 m2 podľa geometrického plánu
predstavuje časť dvora a predzáhradky, užívanej a oplotenej spolu s pozemkom parcela
registra „C“ parc.č. 390/1 vo výlučnom vlastníctve kupujúceho, zapísanom na LV 595, k.ú.
Veľký Kýr, na ktorom je postavený rodinný dom so súp.č. a or.č. 982/72 vo výlučnom
vlastníctve kupujúceho. Vyššie uvedená parcela je kupujúcim dlhodobo užívaná, prevodom
sa zosúlaďuje právny a užívací stav.
sa zosúlaďuje právny a užívací stav.
Počet všetkých poslancov: 11
Počet prítomných poslancov: 9
Za: 9
Proti: 0
Zdržali sa: 0

Ing. Judita Valašková
starostka obce

OBEC VEĽKÝ KÝR
941 07 Veľký Kýr, Námestie Sv. Jána č. 1

Veľký Kýr, 30.9.2019

Uznesenie
č. 49/2019
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Kýre

schvaľuje
prevod majetku obce, a to - parcela registra „C“ parc.č. 495/109, zastavaná plocha a
nádvorie o výmere 62 m2, geometrickým plánom č. 34691588-67/2018, úradne overeným
pod č. 601/19 odčlenená z parcely registra „C“ parc.č. 495/75, zastavaná plocha a nádvorie
o výmere 175 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 1€/m2 kupujúcim Jozef Sládeček, rod.
Sládeček, nar. 13.3.1966 a manželka Ing. Iveta Sládečková, rod. Kántorová, nar.
11.7.1969, obaja trvale bytom Hlavná 38/47, 941 07 Veľký Kýr do ich bezpodielového
spoluvlastníctva manželov v celosti (spoluvlastnícky podiel 1/1).
Zdôvodnenie osobitného zreteľa – novovytvorená parcela registra „C“ parc.č. 495/109
predstavuje súčasť predzáhradky a dvora rodinného domu so súp.č. 38 na parcele registra
„C“ parc.č. 118/1 na ul. Hlavná (rodinný dom spolu s pozemkami v BSM kupujúcich
zapísaný na LV 1042, k.ú. Veľký Kýr). Kupujúci pozemok dlhodobo nerušene užívajú.
Prevodom sa zosúlaďuje užívací a právny stav.
Počet všetkých poslancov: 11
Počet prítomných poslancov: 9
Za: 9
Proti: 0
Zdržali sa: 0

Ing. Judita Valašková
starostka obce

