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

Veľký Kýr, 1.4.2022

U z n e s e n i e 
č. 2/2022

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Kýre

s     c h v     a     ľ u     j e  

v zmysle zákona NR SR č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov úpravu rozpočtu 
nasledovne:

Rozpočtové opatrenie č. 1/2022                

Pč FK EK Zdroj Popis Suma
1  133006 41 Príjem z dane za ubytovanie 97,50
2  231 41 Príjem predaja kapitál.aktív - autobus 1 000,00
3  233001 41 Príjem z predaja pozemkov 4 136,10

Príjem obce   5 233,60
4  312012 111 Transfer zo ŠR - dopravné žiakom  ZŠ 24,00
5  312012 111 Transfer zo ŠR - strava deti  ZŠ 5 680,00
6  312012 111 Transfer zo ŠR - školské potreby soc.deti 16,60
7  312012 111 Transfer zo ŠR - register adries 20,00
8  453 131L Zapoj. do príjmu vrátenie nespotreb. transferu 20 146,30

Príjem zo ŠR   25 886,90
Príjem spolu   31 120,50

Pč FK EK Zdroj Popis Suma
9 01.1.1 641012 41 Financovanie Spoločného stavebného úradu 232,00

10 08.1.0 713004 41 Hokejové ihrisko s mantinelom 5 000,00
11 01.1.1 821005 41 Splácanie bankového úveru - rekonštrukcia 4b.j. 1,60

Výdavky obce   5 233,60
12 09.1.2.1 633009 111 ZŠ-cestovné dochádz.žiakom  ZŠ 24,00
13 09.6.0.1 633011 111 ŠJ-ZŠ,MŠ potraviny UPSVaR  ZŠ 5 680,00
14 10.4.0 642026 111 Školské potreby soc.deti 16,60
15 01.3.3 633006 111 Register adries - všeobecný materiál 20,00
16 10.4.0 637037 131L Vrátenie nevyčerpaného transferu - strava deti 20 146,30

Výdavky zo ŠR   25 886,90
Výdavky spolu   31 120,50

                                                                          Ing. Judita Valašková
        starostka obce



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

Veľký Kýr, 1.4.2022

U z n e s e n i e 
č. 3/2022

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Kýre

s     c h v     a     ľ u     j e  

zámenu obecného pozemku parcely registra „E“ parc.č. 3704, ostatná plocha o výmere 433 m2,
zapísaný na LV 3662, k.ú, Veľký Kýr vo výlučnom vlastníctve (spoluvlastnícky podiel 1/1) Obce
Veľký Kýr  zámennou  zmluvou podľa § 9a ods.8 písm.e) zák.č. 138/1991 Zb. v znení neskorších
predpisov  za pozemok  parcely  registra  „E“  parc.č.  227/2,  orná  pôda  o výmere  410  m2,
zapísaného na  LV 1765,  k.ú.  Malý  Kýr vo výlučnom vlastníctve   (spoluvlastnícky podiel  1/1)
zamieňajúceho Poľnohospodárske družstvo, IČO 698989, so sídlom Družstevná 29/1264, 94107
Veľký Kýr, s tým, že zmluvné strany si nebudú vyplácať žiadne ďalšie plnenia. 

Zdôvodnenie osobitného zreteľa – nadobúdaný pozemok parcela registra „E“ parc.č. 227/2, k.ú.
Malý Kýr bude použitý na zámenu za pozemok parcela registra „C“ parc.č. 432/1, k.ú. Malý Kýr
(pozemok pod cestou Na Sihoti, ktorý je vo vlastníctve FO, ktorá chcela svoj pozemok oplotiť, čím
by došlo  k  oploteniu  časti  cesty).  Pozemok parcela  registra  „E“ parc.č.  3704 je  v registri  „C“
poľnohospodárskou pôdou, ktorá je užívaná Poľnohospodárskym družstvom. 

Počet všetkých poslancov: 11
Počet prítomných poslancov: 7
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa hlasovania: 0

                                                                          Ing. Judita Valašková
        starostka obce



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

Veľký Kýr, 1.4.2022

U z n e s e n i e 
č. 4/2022

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Kýre

s     c h v     a     ľ u     j e  

A.) Zámer na odpredaj majetku obce podľa zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení nesk. predpisov
a v súlade s § 281 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb., formou verejnej obchodnej súťaže vyhlásenej
v zmysle čl. 8 Zásad hospodárenia s majetkom obce Veľký Kýr, a to :

1.) stavba rodinný dom so súpisným číslom 102 na pozemku parc. C-KN č. 66/4, zastavaná plocha

a nádvorie  o výmere  106  m2  zapísaná  na  LV  č.  1  kat.úz.  Veľký  Kýr  vo  výlučnom  vlastníctve

(spoluvlastnícky podiel 1/1) Obce Veľký Kýr 

2.) pozemok zastavaný stavbou – parc. C-KN č. 66/4, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 106 m2,

zapísaný na LV č. 1 k.ú. Veľký Kýr vo výlučnom vlastníctve (spoluvlastnícky podiel 1/1) Obce Veľký

Kýr

3.) priľahlý dvor  – parc. C-KN č. 66/3 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 286 m2, zapísaný na LV č.

1 kat.úz. Veľký Kýr vo výlučnom vlastníctve (spoluvlastnícky podiel 1/1) Obce Veľký Kýr

4.) priľahlá záhrada – parc. C-KN č. 64/1, záhrada o výmere 268 m2, zapísaná na  LV č. 1 vo výlučnom

vlastníctve Obce Veľký  Kýr  (spoluvlastnícky  podiel  1/1)  -  -  v súčasnosti  užívaná nájomcom na

základe nájomnej zmluvy s 2-ročnou výpovednou lehotou

B.) podmienky verejnej obchodnej súťaže: 

SÚŤAŽNÉ PODMIENKY  OBCHODNEJ VEREJNEJ SÚŤAŽE 
o najvýhodnejší návrh kúpnej zmluvy na predaj nehnuteľností 

vo vlastníctve Obce Veľký Kýr
1. Vyhlasovateľ: 

Obec Veľký Kýr – zastúpená starostkou obce Ing Juditou Valaškovou
Adresa:                    Nám. sv. Jána č. 1, 941 07 Veľký Kýr
IČO:                         00 309 109
DIČ:                         2020416310 
IBAN:                      SK72 5600 0000 000855532002

2. Predmet obchodnej verejnej súťaže: 



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

1.) stavba rodinný dom so súpisným číslom 102 na pozemku parc. C-KN č. 66/4, zastavaná plocha

a nádvorie  o výmere  106  m2  zapísaná  na  LV  č.  1  kat.úz.  Veľký  Kýr  vo  výlučnom  vlastníctve

(spoluvlastnícky podiel 1/1) Obce Veľký Kýr 

2.) pozemok zastavaný stavbou – parc. C-KN č. 66/4, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 106 m2,

zapísaný na LV č. 1 kat.úz. Veľký Kýr vo výlučnom vlastníctve (spoluvlastnícky podiel 1/1) Obce

Veľký Kýr

3.) priľahlý dvor  – parc. C-KN č. 66/3 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 286 m2, zapísaný na LV č.

1 kat.úz. Veľký Kýr vo výlučnom vlastníctve (spoluvlastnícky podiel 1/1) Obce Veľký Kýr

4.) priľahlá záhrada – parc. C-KN č. 64/1, záhrada o výmere 268 m2, zapísaná na  LV č. 1 vo výlučnom

vlastníctve Obce Veľký  Kýr  (spoluvlastnícky  podiel  1/1)  -  -  v súčasnosti  užívaná nájomcom na

základe nájomnej zmluvy s 2-ročnou výpovednou lehotou

3. Minimálna východisková cena nehnuteľnosti ako celku:
            22.500 EUR určená znaleckým posudkom č. 190/2021 
4. Zverejnenie zámeru predaja a     lehota zverejnenia súťažných podmienok  :
 
Zverejnenie zámeru obce podľa § 9 a ods. 2 a 3 zákona č 139/1991 Zb. o majetku obcí v z. n. p., predať 
majetok obce formou obchodnej verejnej súťaže:

- Inzerát v regionálnej tlači: do 11. 4. 2022

- Zverejnenie podmienok obchodnej verejnej súťaže

-  na úradnej tabuli obce: od  11. 4. 2022 do 26. 4. 2022
-  na webovej stránke obce: od  8. 4. 2022  do 26. 4. 2022

Potrebné prílohy k vypracovaniu súťažného návrhu je možné si stiahnuť z webovej stránky obce 
www.velkykyr.sk

5. Lehota na podávanie súťažných návrhov:
Písomný návrh sa doručuje najneskôr do 26. 4. 2022 do  12,00  hod. v zalepenej obálke s označením: 
„PONUKA OVS  – NEOTVÁRAŤ“ na obecný úrad Veľký Kýr:

- poštou na adresu: Obecný úrad Veľký Kýr, Nám. sv. Jána č. 1, 941 07 Veľký Kýr

- osobne do podateľne Obecného úradu Veľký Kýr

6. Termín vyhodnotenia súťažných návrhov:
Vyhodnotenie predložených súťažných návrhov vykoná finančná komisia obecného zastupiteľstva do 3 dní 
od posledného dňa lehoty na podávanie súťažných návrhov.
Vyhlasovateľ je oprávnený v súlade s § 286 Obchodného zákonníka vybrať si návrh, ktorý mu najlepšie 
vyhovuje. 

7. Lehota na vyhlásenie výsledkov súťaže:
Obecný úrad zašle účastníkom súťaže oznámenie o výsledku súťaže bezodkladne. Víťaza súťaže zároveň 
vyzve na uzatvorenie kúpnej zmluvy. 

8. Obhliadka nehnuteľnosti:
Obhliadka predávanej nehnuteľnosti, príp. nazretie do znaleckého posudku sú stanovené na termín: 
                        19. 4. 2022 o 14,00 hod. so zrazom na mieste predávanej nehnuteľnosti



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

                                          (adresa: Veľký Kýr, ul. Mlynská č. 102)

9. Ďalšie podmienky obchodnej verejnej súťaže:
a) Ak podá ten istý navrhovateľ viac návrhov, do súťaže bude zaradený ten návrh,  ktorý obsahuje najvyššiu
     ponuku.
b.) Navrhovateľ sa zaväzuje nehnuteľnosti využívať na vlastné bývanie, resp. výstavbu novej stavby
     a neprevedie ich na tretiu osobu po dobu minimálne 10 rokov od nadobudnutia.
c) Navrhovateľ je povinný zložiť na bankový účet vyhlasovateľa sumu finančnej zábezpeky vo výške 10%
    z ceny pozemku ( t. j. sumu 2.250 eur) Víťazovi súťaže sa  finančná zábezpeka započíta do kúpnej ceny. 
    Jeho zložená zábezpeka prepadá v prospech vyhlasovateľa súťaže, ak napriek predchádzajúcej písomnej
     výzve   vyhlasovateľa, do 7 dní od doručenia výzvy, nepodpíše navrhovateľ kúpnu  zmluvu. Neúspešným 
     záujemcom  sa  zábezpeka  vráti  do  7  dní  odo  dňa  schválenia   víťaza  obchodnej  verejnej  súťaže.
V prípade, 
     že víťazný uchádzač nepodpíše kúpnu zmluvu do 7 dní od prevzatia  oznámenia výsledku a neuhradí 
     ponúknutú kúpnu sumu do 5 dní od podpisu kúpnej zmluvy, vyhlasovateľ môže uzatvoriť zmluvu 
     s uchádzačom,  ktorý sa vo vyhodnotení súťažných návrhov umiestnil ako ďalší v poradí.  
d) Náklady navrhovateľov spojené s účasťou vo verejnej súťaži sa nepriznávajú.
e) Súťažný návrh musí mať písomnú formu a musí obsahovať:
     1.) návrh navrhovateľa s nehnuteľnosťami, 
     2.) podpísanú kúpnu zmluvu navrhovateľom s identifikáciu navrhovateľa: 
           v prípade FO: /meno, priezvisko, bydlisko, rodné číslo, telefónne číslo, e-mail.  kontakt + fotokópiu 
           občianskeho preukazu
           v prípade právnickej osoby a lebo FO podnikateľa: Názov, adresu, IČO, DIČ   a údaje konajúcej
osoby
           + originál výpisu z obchodného alebo živnostenského  registra nie staršieho ako 1 mesiac, 
     3.) podpísané čestné vyhlásenie navrhovateľom (tvorí prílohu podmienok  Obchodnej verejnej súťaže)
     4) doklad o uhradení finančnej zábezpeky prevodom na účet vyhlasovateľa:
          IBAN:  SK72 5600 0000 000855532002, VS: rodné číslo/IČO navrhovateľa)
     5.) číslo účtu navrhovateľa v prípade vrátenia zábezpeky.

 f)   Vyhlasovateľ obchodnej verejnej súťaže si vyhradzuje právo: 

- odmietnuť všetky predložené návrhy a ukončiť súťaž bez výberu návrhu, 

- v odôvodnených prípadoch zmeniť podmienky súťaže alebo predĺžiť lehotu na výber 

najvhodnejšieho návrhu.

   g)   Návrh na vklad do katastra nehnuteľností podáva vyhlasovateľ, poplatok za  vklad hradí kupujúci.

C.) návrh znenia kúpnej zmluvy v priloženom znení, s ktorým boli poslanci OZ oboznámení 

                                                                          Ing. Judita Valašková
        starostka obce



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

Veľký Kýr, 1.4.2022

U z n e s e n i e 
č. 5/2022

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Kýre

s     c h v     a     ľ u     j e  

a.) založenie Združenie obcí Čistá Voda podľa nižšie uvedených listín, slúžiaceho na 
prevádzkovanie a zabezpečenie budúceho rozvoja ČOV (nehnuteľnosť zapísaná na LV 2665, 
k.ú. Černík, ČOV – prevádzkový objekt súp. č. 465 a ČOV - čistiarenská linka súp. č. 466)

b.) Zmluvu o založení Združenia obcí Čistá Voda v znení  tvoriacom prílohu tohto uznesenia
c.) Stanovy Združenia obcí Čistá Voda v znení  tvoriacom prílohu tohto uznesenia

Ing. Judita Valašková
        starostka obce



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

Veľký Kýr, 1.4.2022

U z n e s e n i e 
č. 6/2022

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Kýre

b e r i e    n a    v e d o m i e

plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Veľký Kýr  na I. polrok 2022. 

                                                                          Ing. Judita Valašková
        starostka obce



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

Veľký Kýr, 1.4.2022

U z n e s e n i e 
č. 7/2022

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Kýre

s     c h v     a     ľ u     j e  

nový Požiarny poriadok obce Veľký Kýr.

Ing. Judita Valašková
        starostka obce



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

Veľký Kýr, 1.4.2022

U z n e s e n i e 
č. 8/2022

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Kýre

s     c h v     a     ľ u     j e  
Prevod majetku obce, a to 

 pozemok parcely  registra  „C“  parc.č.  1174/58, zastavaná  plocha  a nádvorie  o výmere  23  m2,

zapísaný na LV 1, k.ú.Veľký Kýr a pozemok parcela registra „C“ 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 1 eur/m2, teda celkom za 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 „C“ 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  25 eur/m2, tj. za

2075,-  EUR   kupujúcim  Igor  Javorčík,  rod.  Javorčík,  nar.  28.11.1974   a manželka  Ing.  Ildikó

Javorčíková, rod. Bólyová, nar. 7.8.1976 , obaja trvale bytom Ďorocká 4455/7, 940 02 Nové Zámky

do ich bezpodielového spoluvlastníctva manželov v celosti (spoluvlastnícky podiel 1/1).

Zdôvodnenie prevodu a 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  a platia  aj  daň
z nehnuteľ. 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  19.6.1980
Komisiou na rozdelenie pozemkov zriadenou MNV Milanovce, žiadateľovi Igorovi Javorčíkovi, ktorý spolu
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s manželkou uvedený pozemok vyčistili a odvtedy sa oň starajú. 

Počet všetkých poslancov: 11
Počet prítomných poslancov: 7
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa hlasovania: 0

Ing. Judita Valašková
        starostka obce

Veľký Kýr, 1.4.2022

U z n e s e n i e 
č. 9/2022

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Kýre

s     c h v     a     ľ u     j e  

zámer previesť majetok obce a  spôsob prevodu majetku obce, a to pozemok  parcela registra
„C“ parc.č.  495/111, zastavaná  plocha  a nádvorie  o výmere  42  m2,  geometrickým plánom č.
146/2021,  úradne  overeným pod č.  1738/21 odčlenený  z pozemku parcela  registra  „C“ parc.č.
495/2, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 65568 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 25€/m2, tj. 1050 eur  kupujúcej
PaedDr. Eliška Chovancová, rod. Chovancová , nar. 30.5.1980, trvale bytom  Dunajská 2769/10,
052 01 Spišská Nová Ves do jej výlučného vlastníctva v celosti (spoluvlastnícky podiel 1/1).  

Zdôvodnenie  osobitného zreteľa –  pozemok parcela  registra  „C“  parc.č.  495/11 sa  nachádza
bezprostredne pred pozemkami parcely registra „C“ parc.č. 326/2, 326/3 a stavbou so súp.č. 329 vo
výlučnom vlastníctve kupujúcej, zapísanými na LV 155, k.ú. Veľký Kýr. Pozemok je kupujúcou
udržiavaný, v budúcnosti je na ňom plánované osadenie žumpy.  Prevodom dôjde k zosúladeniu
právneho a užívacieho stavu.

Počet všetkých poslancov: 11
Počet prítomných poslancov: 7
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa hlasovania: 0

Ing. Judita Valašková
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        starostka obce

Veľký Kýr, 1.4.2022

U z n e s e n i e 
č. 10/2022

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Kýre

n e s     c h v     a     ľ u     j e  

zámer previesť majetok obce a  spôsob prevodu majetku obce, a to  pozemku parcely registra
„C“ parc.  č.  838/4, orná pôda o výmere 21 m2, zapísaného 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 25 eur/m2  kupujúcej Lenke
Balážovej, nar. 18.5.1976, bytom Ladice, do jej  výlučného vlastníctva (podiel 1/1).

Zdôvodnenie osobitného zreteľa – pozemok parcela registra „C“ parc.č. 838/4 sa nachádza 
bezprostredne medzi pozemkami parcely registra „C“ č. 838/2 a 838/3 vo výlučnom vlastníctve 
žiadateľky, zapísanými na LV 4389, k.ú. Veľký Kýr. Pozemok je žiadateľkou užívaný, v budúcnosti 
je na ňom plánované osadenie kontajnerového domu.  Prevodom sa zosúlaďuje užívací a právny  
stav.

Počet všetkých poslancov: 11
Počet prítomných poslancov: 7
Za: 6
Proti: 1
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Zdržal sa hlasovania: 0

Ing. Judita Valašková
        starostka obce

Veľký Kýr, 1.4.2022

U z n e s e n i e 
č. 11/2022

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Kýre

s     c h v     a     ľ u     j e  

zámer previesť majetok obce a spôsob prevodu majetku obce, pozemkov:

a)  parcely  registra  C-KN  parc.  č.   1175/41,  zastavaná  plocha  a nádvorie   o výmere  22  m2,
zapísanej  na LV 1 k.ú.  Veľký Kýr,  vo výlučnom vlastníctve  (spoluvlastnícky podiel  1/1)  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 za kúpnu cenu 1 eur/m2 

b) diel 1 o výmere 6 m2, geometrickým plánom č. 35974672-142/2021, úradne overeným pod č.
123/22,  odčlenený z parcely registra C-KN parc. č. 1174/1, zastavaná plocha a nádvorie  o výmere
16163 m2 a pričlenený k novovytvorenej parcele registra C-KN č. 1174/103, zastavaná plocha a
nádvorie o výmere 12 m2, 
- diel 2 o výmere 2 m2, uvedeným geometrickým plánom odčlenený z parcely registra C-KN č.
1175/1, ostatná plocha o výmere 488 m2 a včlenený do novovytvorenej parcely registra C-KN č.
1174/103, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 12 m2, 
- diel 3 o výmere 4 m2, uvedeným geometrickým plánom odčlenený z parcely registra C-KN parc.
č.  1175/42,  ostatná  plocha  o výmere  50  m2 a včlenený  do  novovytvorenej  parcely  C-KN  č.
1174/103 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 12 m2 (pričom parcely 1174/1, 1175/1 a 1175/42
sú zapísané na LV 1 k.ú. Veľký Kýr, vo výlučnom vlastníctve  (spoluvlastnícky podiel 1/1) 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 1 eur/m2



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

c) diel 4 o výmere 33 m2, geometrickým plánom č. 35974672-142/2021, úradne overeným pod č.
123/22  odčlenený z parcely registra C-KN parc.č. 1174/1, zastavaná plocha a nádvorie  o výmere
16163 m2 a pričlenený k novovytvorenej  parc.  C-KN č.  1174/104,  zastavaná plocha a nádvorie
o výmere 49 m2, 
- diel 5 o výmere 16 m2, uvedeným geometrickým plánom odčlenený z parcely registra C-KN parc.
č. 1175/1, ostatná plocha o výmere 488 m2 a pričlenený k novovytvorenej parc. C-KN č. 1174/104,
zastavaná plocha a nádvorie o výmere 49 m2 (pričom parcely 1174/1 a 1175/1 sú zapísané na LV 1
k.ú. Veľký Kýr, vo výlučnom vlastníctve obce Veľký Kýr, t.j.  spoluvlastnícky podiel 1/1 ), a to
formou  kúpnej  zmluvy  podľa  §  9a  ods.8  písm.  e.) zák.č.  138/1991  Zb.  v znení  neskorších
predpisov za kúpnu cenu  25 eur/m2

kupujúcemu  Ing.  Zoltán  Száraz,  nar.  13.4.1975, trvale  bytom  Furmintská  13084/8,  941  07
Bratislava- Nové Mesto do jeho výlučného vlastníctva v celosti (spoluvlastnícky podiel 1/1).  

Zdôvodnenie osobitného zreteľa –  na parcele registra C-KN č. 1175/41 je postavený viničný
dom so súp. číslom 1351 vo vlastníctve žiadateľa evidovanom na LV č. 4189. Odkupované diely 1,
2 a 3 podľa vyššie uvedeného geometrického plánu tvoria novovytvorenú parcelu 1174/103, ktorá
tvorí priľahlý dvor viničného domu, za ktoré žiadateľ dlhoročne platí obci daň z nehnuteľnosti.
Diely 4 a 5 podľa vyššie uvedeného geometrického plánu, tvoria novovytvorenú parcelu 1174/104,
na  ktorej  sú  dlhoročne  postavené  stavby  kupujúceho  (altánok  a krb).  Prevodom sa  zosúlaďuje
užívací a právny stav.

Počet všetkých poslancov: 11
Počet prítomných poslancov: 7
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa hlasovania: 0

Ing. Judita Valašková
        starostka obce
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Veľký Kýr, 1.4.2022

U z n e s e n i e 
č. 12/2022

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Kýre

s     c h v     a     ľ u     j e  

poskytnutie bezúročnej finančnej výpomoci vo výške 1.500,- eur miestnej organizácii  Združenia
maďarských rodičov na Slovensku v zastúpení predsedníčkou združenia p. Helenou Kanyicskovou
na  zabezpečenie  úhrady  nákladov  spojených  s realizáciou  projektu  MAS  Cedron  –  Nitrava
s názvom:  „Ekosvet  na  ihrisku“,  pričom  dlžník  je  povinný  poskytnuté  prostriedky  vrátiť
poskytovateľovi  po  refundovaní  vyúčtovaných  dotačných  prostriedkov  MAS  Cedron-Nitrava
najneskôr do 31.12.2022

Ing. Judita Valašková
        starostka obce
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