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1.  Mesto Krupina zverejňuje zámer prevodu majetku spôsobom zámeny pozemku z dôvodu 
hodného osobitného zreteľa v súlade s §9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku 
obcí v znení neskorších predpisov, pričom predmetom zámeny je pozemok vo vlastníctve Mesta 
Krupina, k.ú. Krupina, okres Krupina, v celkovej výmere 21 m2, menovite 
parcela registra C č. 286/2 o výmere 5 337 m2, druh ostatná plocha, vedená na LV č. 2952, ktorá je 
zameraná geometrickým plánom č. 47 843 632-246/2018 vyhotovený spoločnosťou Martin 
Lauroško GeoPlan ML, Majerský rad 643/33, Krupina, IČO: 47843632, do  

- novonavrhnutej parcely registra C č. 286/5 v časti dielu 9 o výmere 9 m2,  
- novonavrhnutej parcely registra C č. 9/1 v časti dielu 4 o výmere 12 m2,  

ktorý sa zamieňa v prospech spoločnosti Seedragon s.r.o., Červená Hora 1642, Krupina,   
 
a to za pozemok nachádzajúci sa v k.ú. Krupina, okres Krupina, vo vlastníctve spoločnosti 
Seedragon s.r.o., Červená Hora 1642, Krupina,  vedený na LV č. 2532, 2533, 2667, v celkovej 
výmere 22 m2, zameraný geometrickým plánom č. 47 843 632-246/2018, menovite do 

- novonavrhnutej parcely registra C č. 286/2 v časti dielu 17 o výmere 3 m2, z parcely registra 
C č. 9/1 o výmere 209 m2, druh zastavaná plocha, 

- novonavrhnutej parcely registra C č. 201 v časti dielu 14 o výmere 11 m2, z parcely registra C 
č. 9/3 o výmere 164 m2, druh zastavaná plocha,  

- novonavrhnutej parcely registra C č. 201 v časti dielu 13 o výmere 8 m2, za parcely registra C 
č. 9/2, druh zastavaná plocha, 

ktorý sa zamieňa v prospech Mesta Krupina. 
Pozemky sa zamieňajú bez finančného vyrovnania, vzhľadom na rozdiel výmery pozemkov. 
 
Dôvod hodný osobitného zreteľa je skutočnosť, že zámenou pozemkov sa vzájomne usporiada 
pozemkové vlastníctvo a zosúladí sa skutkový stav so stavom právnym. 
Jedná sa o zámenu pozemku, ktorý svojim umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so 
stavbou vo vlastníctve žiadateľa, a zároveň zámenou pozemkov Mesto Krupina získa plochu na 
rozšírenie chodníka situovaného medzi budovami z ul. Kmeťovej na ul. Námestie SNP.   
 
 
 
 
 
 
 
Zámer prenájmu  vyvesený dňa: 21.11.2018 
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