
Podľa § 8 ods. 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších právnych 
predpisov, v nadväznosti na § 9 ods. 1 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí  

v znení neskorších právnych predpisov, v súlade s § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. a) a g) 
zákona č. 369/1990 Zb., o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, (ďalej len 

„Zákon o obecnom zriadení“), MsZ schvaľuje tento 
 

Dodatok č. 1 k VZN č. 2/2016 
Zásady hospodárenia s majetkom Mesta Krupina. 

 
Článok 1 

 
Týmto Dodatkom č. 1 k VZN č. 2/2016 sa upravuje Príloha č. 1 k VZN: 
 
• doterajší text v piatej vete sa nahrádza novým textom, ktorý znie: 
 

- pozemky za účelom umiestnenia prenosnej garáže  
            a inej veci bez pevného základu: ....................................  7,- €/m2/rok 
 

• dopĺňa sa siedma veta: 
 

- kúpna cena za usporiadanie neoprávnene zabratého pozemku vo vlastníctve Mesta 
Krupina (t.j. vlastník nehnuteľnosti užíva mestský pozemok nelegitímne - postavená 
čierna stavba, svojvoľné a neoprávnené zabratie pozemku nedodržaním podmienok 
určených pri predaji alebo pri stavebnom povolení, ktoré neboli vopred odkonzultované  
s odbornými oddeleniami mesta) bude stanovená takto:  

 
výška kúpnej ceny v danej lokalite k.ú. Krupina ur čená za porovnate ľných podmienok 

MsZ sa zvyšuje o 200% a o jednorazový poplatok vo v ýške 200,- Eur. 
 
Uvedené ustanovenie sa týka pozemkov v intraviláne Mesta Krupina. 

 
Článok 2 

 
1. Ostatné ustanovenia Všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2016 ostávajú nezmenené  

v platnosti.  
2. Dodatok č. 1 ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2016 Zásady    

hospodárenia s majetkom Mesta Krupina bol schválený uznesením Mestského 
zastupiteľstva č. 287/2016 - MsZ zo dňa 7.12.2016  

3. Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu nadobúda účinnosť 15 dňom od jeho 
vyhlásenia, ktoré sa vykoná vyvesením na úradnej tabuli mesta.  

4. Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu bol vyvesený na úradnej tabuli mesta 
dňa 13.12.2016, účinnosť nadobúda 29.12.2016. 

 

 

Ing. Radoslav Vazan  
                primátor mesta 

 
 
 
Dodatok č. 1 vyvesený: 13.12.2016 
Dodatok č. 1 zvesený:   29.12.2016 


