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1.  Mesto Krupina zverejňuje zámer prevodu majetku predajom v súlade s § 9 a ods. 8 písm. 
e)  zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, konkrétne 
pozemok vo vlastníctve Mesta Krupina, k.ú. Krupina, okres Krupina, vedený na LV č. 4578, časť 
parcely registra E č. 2080/1 o výmere 103 705 m2, druh lesný pozemok, v požadovanej výmere 
cca 228 m2, v prospech Jozefa Ďuricu rod. Ďurica, a Evy Krátkej rod. Csejteyová, obidvaja bytom 
Kopanice  3037/14, Krupina, do podielového spoluvlastníctva, za podmienok dodržania náležitosti 
zákona č. 326/2005 Z.z. o lesoch, vo výške kúpnej 2,- Eur/m2.  Kúpna cena je stanovená ako 
obvyklá pri predajoch v extraviláne a charaktere predávaného pozemku. 
Dôvod hodný osobitného zreteľa je skutočnosť, že predávaný pozemok Mesto Krupina 
nevyužíva a ani nemá pre Mesto využiteľnosť. Jedná sa o pozemok, ktorý sa nachádza v tesnej 
blízkosti nehnuteľnosti vo vlastníctve kupujúcich. Predajom pozemku dôjde k sceleniu pozemkov 
vo vlastníctve kupujúcich a k ich efektívnejšiemu využitiu.   
 
 
 
2.  Mesto Krupina zverejňuje zámer prevodu majetku predajom v súlade s § 9 a ods. 8 písm. 
e)  zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, konkrétne  
pozemok vo vlastníctve Mesta Krupina, k.ú. Krupina, okres Krupina, vedený na LV č. 4578, 
menovite:   
-   parcela registra E č. 3108/2 o výmere 61 m2, druh trvalo trávnatá plocha,   
- časť parcely registra C č. 3334 o výmere 36 787 m2, druh lesný pozemok zameraná  

geometrickým plánom do novovytvorenej parcely o výmere 784 m2,  
-  časť parcely registra C č. 3358 o výmere 2 404 m2,  druh lesný pozemok zameraná 
geometrickým plánom do novovytvorenej parcely o výmere 485 m2,  
v prospech Miroslava Pálku rod. Pálka,  bytom Kalinčiakova 6, Krupina, do výlučného 
vlastníctva, za podmienok dodržania náležitosti zákona č. 326/2005 Z.z. o lesoch §7 – §9 
o trvalom vyňatí lesných pozemkov z trvalých funkcií lesov, ako aj uhradenia všetkých nákladov 
za trvalé vyňatie z LPF, 
vo výške kúpnej ceny 2,- Eur/m2.  Kúpna cena je stanovená ako obvyklá pri predajoch 
v intraviláne a charaktere predávaného pozemku. 
Dôvod hodný osobitného zreteľa je skutočnosť, že sa jedná o pozemok, ktorý tvorí 
s nehnuteľnosťou vo vlastníctve žiadateľa neoddeliteľný celok, a predajom pozemku sa zosúladí 
skutkový stav so stavom právnym.  
 
 
 
3. Mesto Krupina zverejňuje zámer prevodu majetku predajom v súlade s § 9 a ods. 8 písm. 
e)  zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, konkrétne  
pozemok vo vlastníctve Mesta Krupina, k.ú. Krupina, okres Krupina, vedený na LV č. 2383, časť 
parcely registra C č. 9447 o výmere 3 432 m2, druh lesný pozemok, zameraná geometrickým 
plánom do novovytvorenej parcely o výmere cca 154 m2  ,  
v prospech Tibora Uličného rod. Uličný, bytom Malinovského 15, Krupina, do výlučného 
vlastníctva,  vo výške kúpnej ceny 2,- Eur/m2.  Kúpna cena je stanovená ako obvyklá pri 
predajoch v extraviláne a charaktere predávaného pozemku.    



Dôvod hodný osobitného zreteľa je skutočnosť, že sa jedná o pozemok, ktorý tvorí 
s nehnuteľnosťou vo vlastníctve žiadateľov neoddeliteľný celok, a predajom pozemku sa zosúladí 
skutkový stav so stavom právnym.  
 
 
 
 
4.  Mesto Krupina zverejňuje zámer prevodu majetku predajom v súlade s § 9 a ods. 8 písm. 
e)  zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, konkrétne  
pozemok vo vlastníctve Mesta Krupina, k.ú. Krupina, okres Krupina, vedený na LV č. 4578, ako  
parcela registra E č. 5187/1 o výmere 18 663 m2, druh lesný pozemok, ktorá je vedená v registri C 
ako parcely č. 5044/1, 9408/1, 5039/2, 5043, z ktorých bude geometrickým plánom zameraná 
novovytvorená parcela o výmere cca 2 197 m2,  
v prospech Jána Hriňu rod. Hriňo a mnželky Emílie rod. Žitniaková,  bytom J.G. Tajovského 
11/172, Krupina, do BSM v 1/1 k celku, za podmienok dodržania náležitosti zákona č. 326/2005 
Z.z. o lesoch §7 – §9 o trvalom vyňatí lesných pozemkov z trvalých funkcií lesov, ako aj 
uhradenia všetkých nákladov za trvalé vyňatie z LPF, 
vo výške kúpnej ceny 2,- Eur/m2.  Kúpna cena je stanovená ako obvyklá pri predajoch 
v extraviláne a charaktere predávaného pozemku. 
Dôvod hodný osobitného zreteľa je skutočnosť, že sa jedná o pozemok, ktorý tvorí 
s nehnuteľnosťou vo vlastníctve žiadateľa neoddeliteľný celok, a predajom pozemku sa zosúladí 
skutkový stav so stavom právnym.  
 
 
 
 
 
5.  Mesto Krupina zverejňuje zámer prevodu majetku predajom v súlade s § 9 a ods. 8 písm. 
e)  zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, konkrétne  
zámer prevodu majetku predajom v súlade s § 9 a ods. 8 písm. e)  zákona č. 138/1991 Zb. 

o majetku obcí v znení neskorších predpisov, konkrétne  
pozemok vo vlastníctve Mesta Krupina, k.ú. Krupina, okres Krupina, vedený na LV č. 2383, ako  
parcela registra C č. 3909/10 o výmere 198 m2, druh trvalo trávnatý porast, a novovytvorené 
parcely zamerané geometrickým plánom, a to:  
- novovytvorená parcela o výmere  156 m2 zameraná z parcely registra C č. 3906,druh lesný 
pozemok, 
- novovytvorená parcela o výmere 973 m2 zameraná z parcely registra C č. 3909/5, druh trvalo 

trávnatý porast, 
- novovytvorená parcela o výmere 2 583 m2 zameraná z parcely registra C č. 3910, druh trvalo 

trávnatý   porast,   
v prospech Jána Hudeca rod. Hudec a Ingrid Linderovej rod. Linderová, obidvaja bytom Červená 
Hora  1663/89, Krupina,  do podielového spoluvlastníctva  v podiele 1/2 k celku,  
vo  výške kúpnej ceny, ktorá bude určená na najbližšej Komisii  rozvoja mesta. Ako podklad pre 
stanovenie kúpnej ceny bude všeobecná hodnota pozemku stanovená Znaleckým posudkom. 
Dôvod hodný osobitného zreteľa je skutočnosť, že sa jedná o pozemok, ktorý tvorí 
s nehnuteľnosťou vo vlastníctve žiadateľa neoddeliteľný celok, a predajom pozemku sa zosúladí 
skutkový stav so stavom právnym.  
 
 
 
 
 
 
 
 



6.  Mesto Krupina zverejňuje zámer prevodu majetku predajom v súlade s § 9 a ods. 8 písm. 
e)  zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, konkrétne  
pozemok vo vlastníctve Mesta Krupina, k.ú. Krupina, okres Krupina, vedený na LV č. 4578, časť 
parcely registra E č. 9587/2 o výmere 15 569 m2, druh ostatná plocha, vedená v registri C ako 
parcela č. 6543, ktorá bude zameraná geometrickým plánom do novovytvorenej parcely 
v požadovanej výmere cca 1 320 m2, v prospech Mgr. Dominiky Vahančíkovej, rod. Vahančíková, 
bytom Dioníza Štúra 1040/34, Krupina, do výlučného vlastníctva v 1/1 k celku, vo  výške kúpnej 
ceny, ktorá bude určená na najbližšej Komisii  rozvoja mesta. Ako podklad pre stanovenie kúpnej 
ceny bude všeobecná hodnota pozemku stanovená Znaleckým posudkom. 
Dôvod hodný osobitného zreteľa je skutočnosť, že predávaný pozemok Mesto Krupina 
nevyužíva a ani nemá pre Mesto využiteľnosť. Jedná sa o pozemok, ktorý sa nachádza v tesnej 
blízkosti nehnuteľnosti vo vlastníctve kupujúcej. Predajom pozemku dôjde k sceleniu pozemkov 
vo vlastníctve kupujúcej a k ich efektívnejšiemu využitiu.   
 
 
 
 
7.  Mesto Krupina zverejňuje zámer prevodu majetku predajom v súlade s § 9 a ods. 8 písm. 
e)  zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, konkrétne 
pozemok vo vlastníctve Mesta Krupina, k.ú. Krupina, okres Krupina, vedený na LV č. 2952, časť 
parcely registra C č. 266/41 o výmere 5 936 m2,  druh zastavaná plocha a nádvorie,  zameraná 
geometrickým plánom do novovytvorenej parcely č. 266/56 o výmere cca 135 m2,  
v prospech spoločnosti STEFE THS, Okružná 42/9, 05001 Revúca, IČO 36 045 403 v zastúpení 
Ing. Ladislavom Balgom, konateľom spoločnosti,  
vo výške kúpnej ceny 36,- Eur/m2. Kúpna cena je stanovená ako obvyklá pri predajoch 
v intraviláne a charaktere predávaného pozemku. 
Dôvod hodný osobitného zreteľa je skutočnosť, že sa jedná o pozemok, ktorý tvorí 
s nehnuteľnosťou –  budovou so súpis. č. 1767 vo vlastníctve žiadateľa neoddeliteľný celok, 
predajom pozemku žiadateľ získa plochu na vybudovanie akumulačnej nádrže, a zároveň sa 
zosúladí skutkový stav so stavom právnym.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Zámer prevodu  vyvesený dňa: 03.10.2018 
Zámer prevodu  zvesený dňa: 19.10.2018 
 


