Obec Veľký Kýr, IČO 00 309 109
Námestie sv. Jána 1, 941 07 Veľký Kýr

Zverejnenie zámeru obce prenajať majetok obce podľa § 9a ods.9 písm.c) zákona
č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
Obec Veľký Kýr zverejňuje

zámer obce Veľký Kýr
prenajať nehnuteľný majetok obce Veľký Kýr a to:
- nebytové priestory o úhrnnej ploche 50,40 m2, nachádzajúce sa na prízemí kultúrneho domu
(zapísaného na LV 1, k.ú. Veľký Kýr, kultúrny dom so súp.č. 2, or.č.2 na parcele registra „C“ parc.č.
251/2 vo výlučnom vlastníctve obce Veľký Kýr) v časti stavebne určenej na užívanie ako zdravotné
stredisko, pozostávajúce z
ordinačnej miestnosti ...................... 16,80 m2,
dennej miestnosti ............................. 19,90 m2,
čakárne ............................................ 7,00 m2,
toalety .............................................. 6,70 m2,
z dôvodu osobitného zreteľa podľa § 9a ods.9 písm.c) zák.č. 138/1991 Zb. v znení neskorších
predpisov nájomcovi Križanová, s.r.o., so sídlom Strmá 56, 949 01 Nitra, IČO: 47 664 959, zapísaná
v obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, vl.č. 36812/N, za účelom poskytovania
zdravotnej starostlivosti v neštátnom zdravotníckom zariadení, na dobu neurčitú, nájomné vo výške
30,21 eur/mesiac, mesačný paušálny poplatok za spotrebovanú dodávku tepla vo výške 43,10eur,
mesačný paušálny poplatok za spotrebovaný odber vody vo výške 7 eur, spotrebu elektrickej energie
bude uhrádzať nájomca mesačne podľa skutočného stavu elektromeru.
Zdôvodnenie osobitného zreteľa – v prenajatých nebytových priestoroch bude prevádzkované
neštátne zdravotnícke zariadenie - zubárske, v ktorom bude poskytovaná zdravotná starostlivosť
občanom obce Veľký Kýr a ostatnej verejnosti.

Vo Veľkom Kýre dňa 10. 05. 2017

Vyvesené dňa 11. 05. 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. 495/102, zastavané plochy a nádvoria o výmere 49 m2,
geometrickým plánom č. 115/2016, úradne overeným pod č. 1692/16 odčlenená z parcely registra „C“
parc.č. 495/2, zastavané plochy a nádvoria o výmere 65874 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 euro/m2 kupujúcej Emerencia
Gálisová, rod.Šebíková, nar. 15.3.1959, trvale bytom Záhradná 31, 941 07 Veľký Kýr do jej výlučného
vlastníctva.
Zdôvodnenie prevodu – novovytvorená parcela registra „C“ parc.č. 495/102 predstavuje pozemok priľahlú plochu (oplotenú predzáhradku), ktorá svojím umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný
celok so stavbou so súp.č. 160 vo výlučnom vlastníctve žiadateľky (LV 827, k.ú. Veľký Kýr).
Predmetný pozemok žiadateľka a jej právni predchodcovia dlhodobo užívajú, prevodom sa zosúlaďuje
užívací a právny stav.

Vo Veľkom Kýre dňa 10. 05. 2017

Vyvesené dňa 11. 05. 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.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 1 o výmere 141 m2, geometrickým plánom č. 35974672-78/2017, odčleneným z parcely
registra „C“ parc.č. 495/2, zastavané plochy a nádvoria o výmere 65874 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 euro/m2 kupujúcej
Juliana Holecová, rod. Petrová, nar. 12.11.1953, Malá Pažiť 26, 941 07 Veľký Kýr do jej výlučného
vlastníctva v celosti.
Zdôvodnenie osobitného zreteľa – diel 1 o výmere 141 m2 tvorí spolu s parcelou registra „C“ parc.č.
288 (zapísanou na LV 355, k.ú. Veľký Kýr vo výlučnom vlastníctve žiadateľky) časť dvora a
prístupovej cesty k domu so súp.č. 284 na parcele registra „C“ parc.č. 273 (zapísaného na LV 355,
k.ú. Veľký Kýr vo výlučnom vlastníctve žiadateľky). Jedná sa o pôvodnú spoločnú prístupovú cestu,
ktorá je však dlhé roky užívaná a udržiavaná len žiadateľkou, resp. jej právnymi predchodcami, pričom
odpredajom uvedeného dielu nedôjde k zamedzeniu prístupu inej osoby k jej nehnuteľnosti.
Prevodom sa zosúlaďuje užívací a právny stav.

Vo Veľkom Kýre dňa 10. 05. 2007

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

Vyvesené dňa 11. 05. 2017

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. 495/103, zastavané plochy a nádvoria o výmere 125 m2 a parcela
registra „C“ parc.č. 495/104, zastavané plochy a nádvoria o výmere 98 m2, geometrickým plánom
č. 35974672-106/2016, úradne overeným pod č. 227/2016 odčlenené z parcely registra „C“ parc.č.
495/2, zastavané plochy a nádvoria o výmere 65874 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 euro/m2 kupujúcemu Ing.
Ľudovít Valaška, rod. Valaška, nar. 25.5.1962, trvale bytom Veľká Pažiť 298/17, 941 07 Veľký Kýr do
jeho výlučného vlastníctva.
Zdôvodnenie prevodu – novovytvorená parcela registra „C“ parc.č. 495/104 predstavuje pozemok
zastavaný stavbou rodinného domu vo vlastníctve žiadateľa (s.č. 273) a parcela registra „C“ parc.č.
475/103 tvorí priľahlú plochu (oplotený dvor a predzáhradka), ktorá svojím umiestnením a využitím
tvorí neoddeliteľný celok so stavbou so súp. č. 273 vo výlučnom vlastníctve žiadateľa. Predmetný
pozemok žiadateľa a jeho právni predchodcovia dlhodobo užívajú, prevodom sa zosúlaďuje užívací
a právny stav.

Vo Veľkom Kýre dňa 10. 05. 2017

Vyvesené dňa .11. 05. 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. 1879/7, zastavané plochy a nádvoria o výmere 849 m2 v podiele
133/849 k celku, zapísanú na LV 2790, k.ú. Veľký Kýr v podielovom spoluvlastníctve obce Veľký Kýr
vo vyššie uvedenom podiele, 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 euro/m2 kupujúcemu Michal Lacuška,
rod. Lacuška, nar. 11.3.1988, Vinohradnícka 529/46, 941 07 Veľký Kýr.
Zdôvodnenie prevodu – parcela registra „C“ parc.č. 1879/7 predstavuje pozemok zastavaný stavbou
vo vlastníctve kupujúceho (stavba zapísaná na LV 2791, k.ú. Veľký Kýr) a priľahlú plochu (dvor), ktorá
svojím umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou vo vlastníctve kupujúceho.
Kupujúci je zároveň podielovým spoluvlastníkom parcely registra „C“ parc.č. 1879/7 v podiele 716/849
k celku. Prevodom sa zosúlaďuje užívací a právny stav.

Vo Veľkom Kýre dňa 10. 05. 2017

Vyvesené dňa 11. 05. 2017

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

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

Zvesené dňa .......................

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

