
 

Uznesenie č.3/2023        zo dňa 24.02.2023 

Obecné zastupiteľstvo Obce Kľúčovec schvaľuje  prevod majetku Obce Kľúčovec, 

a to parc. č. 637/5 (orná pôda) vo výmere 23 550 m2, ktorý pozemok bol vytvorený 

geometrickým plánom č. 444/2022, vyhotoveným spoločnosťou GEOPLAN DS s.r.o., 

so sídlom Malé Dvorníky, ul. kráľa Štefana 342/7, zo dňa 29.09.2022, úradne overeného 

dňa 06.10.2022 pod č. G1 – 2526/2022, z nehnuteľností vedených Okresným úradom 

Dunajská Streda, katastrálny odbor v katastrálnom území Kľúčovec, v obci Kľúčovec 

na LV č. 289 ako parcela EKN č. 313 (orná pôda) vo výmere 6 337 m2 a parcela EKN 

č. 318 (orná pôda) vo výmere 74099 m2, pričom spoluvlastnícky podiel Obce Kľúčovec 

činí 1/1 v pomere k celku, v prospech Reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovensku - 

Cirkevný zbor KĽÚČOVEC, so sídlom 930 07 Kľúčovec 50, IČO: 34 017 267, a to 

formou zámennej zmluvy, t. j. zámenou za  parc. č. 304/36 (orná pôda) vo výmere 7 850 

m2, ktorá bola vytvorená geometrickým plánom č. 197/2022, vyhotoveným 

spoločnosťou GEOPLAN DS s.r.o., so sídlom Malé Dvorníky, ul. kráľa Štefana 342/7, 

zo dňa 20.04.2022, úradne overeného dňa 27.04.2022 pod č. G1 – 1059/22, a to z 

nehnuteľnosti vedenej Okresným úradom Dunajská Streda, katastrálny odbor v 

katastrálnom území Kľúčovec, v obci Kľúčovec na LV č. 51 ako parcela CKN č. 304/1 

(orná pôda) vo výmere 45 719 m2, pričom spoluvlastnícky podiel Reformovanej 

kresťanskej cirkvi na Slovensku - Cirkevný zbor KĽÚČOVEC činí 1/1 v pomere 

k celku. 

Prevod majetku Obce Kľúčovec sa uskutočňuje podľa ust. § 9a ods. 8/ písm. e) zák. č. 

138/1991 Zb. v platnom znení, pričom dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva v tom, 

že zámenou vyššie uvedených pozemkov Obec Kľúčovec nadobudne pozemok vhodný 

na individuálnu bytovú výstavbu s vytvorením 8 stavebných pozemkov.  

 

Priebeh hlasovania: 

Počet poslancov: 4 

Za: 4 poslancov 

Proti: 0 poslancov 

Zdržal sa: 0 poslancov 

Uznesenie bolo schválené. 

 


