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1. Mesto Krupina zverejňuje zámer prevodu majetku predajom v súlade s § 9a ods. 8 písm. 
e)  zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov,  
pozemok vo vlastníctve Mesta Krupina, k.ú. Krupina, okres Krupina, vedený na LV č. 2952, 
konkrétne: 

• parcela registra C č. 1773/2 o výmere 177 m2,  druh ostatná plocha, 

• parcela registra C č. 1773/3 o výmere   60 m2,  druh ostatná plocha, 

• parcela registra  C č. 1773/8 o výmere   17 m2,  druh orná pôda, 

• novovytvorená parcela o výmere cca 275 m2, druh ostatná plocha, ktorá bude odčlenená 
geometrickým plánom z parcely registra C č. 1773/6 a z parcely registra C č. 1763/1, 

do podielového spoluvlastníctva v prospech Ing. Petra Tomajku, v podiele  1/2 k celku a v 
prospech Renáty Plankenbüchlerovej, v podiele  1/2 k celku, obidvaja bytom Hviezdoslavova 52, 
Krupina, vo výške kúpnej ceny  13,- Eur/m2. Kúpna cena je stanovená ako obvyklá pri predajoch 
v intraviláne a charaktere predávaného pozemku. 

Dôvod hodný osobitného zreteľa je skutočnosť, že pozemok, ktorý Mesto Krupina dlhodobo 
nevyužíva, bezprostredne susedí s nehnuteľnosťou  (pozemkom a rodinným domom) vo 
vlastníctve kupujúcich, ktorí majú záujem o pripojenie, scelenie a udržiavanie uvedeného 
pozemku, pričom predmet prevodu je aj v súčasnosti udržiavaný na náklady žiadateľov. 
Predajom pozemkov vznikne majetkoprávne usporiadaný celok vo vlastníctve kupujúcich.  
 
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, parcela registra E č. 2080/1, vedená na 
LV č. 4578, ktorá je identická s parcelou registra C č. 7231/2 o výmere 9 m2, druh záhrada, v 
prospech Petra Považana a manželky Lenky rod. Michalovská, bytom  Kopanice 1185/1, 
Krupina, do BSM v 1/1 k celku, 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 pozemok, ktorý Mesto Krupina dlhodobo 
nevyužíva, bezprostredne susedí s pozemkom vo vlastníctve kupujúcich. Nadobudnutím 
vlastníctva k predmetnému pozemku si žiadatelia zabezpečia prístup  k rodinnému domu v 
osobnom vlastníctve. 
 
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. 4578, novovytvorené 
parcely odčlenené geometrickým plánom z  parcely registra E č. 8122/2 o výmere 722 m2, druh 
zastavaná plocha a nádvorie, ktorá je identická s parcelou KN-C č. 1370/8, druh záhrada, 
konkrétne: 

• novovytvorená parcela  o výmere 145 m2 v prospech Jozefa Alakšu a manželky Anny r. 
Malčeková, bytom Fraňa Kráľa 19/678, Krupina, do BSM v 1/1 k celku, 
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• novovytvorená parcela  o výmere 108 m2 v prospech Júliusa Ližbetina, bytom Fraňa 
Kráľa 19/678, Krupina, v 1/1 k celku, 

• novovytvorená parcela  o výmere 94 m2 v prospech Igora Ivana a manželky Anny r. 
Šlanková, bytom Fraňa Kráľa 19/678, Krupina, do BSM v 1/1 k celku, 

• novovytvorená parcela  o výmere 90 m2 v prospech Jozefa Igora a manželky Kataríny r. 
Hrčková, bytom Fraňa Kráľa 19/678, Krupina, do BSM v 1/1 k celku, 

• novovytvorená parcela  o výmere 77 m2 v prospech Jozefa Šutu, bytom Nad Kotlom 
30/637, Krupina, v 1/1 k celku, 

• novovytvorená parcela  o výmere 68 m2 v prospech Martina Dendiša, bytom Bzovík 153, 
Bzovík, v 1/2 k celku, a v prospech Miroslavy Strelcovej r. Strelcová, bytom Majerský 
rad 75/1527, Krupina, v 1/2 k celku, 

• novovytvorená parcela  o výmere 58 m2 v prospech Ing. Margaréty Janovskej r. 
Rábotová, bytom Gen. Svobodu 1995/44, Zvolen, v 1/1 k celku, 

• novovytvorená parcela  o výmere 21 m2 v prospech Ing. Tibora Tuhárskeho, bytom 
Kalinčiakova 43/1026, Krupina, v 1/2 k celku, a v prospech Mgr. Alici Polakovičovej r. 
Tuhárska, bytom Šustekova 21, Bratislava, v 1/2 k celku, 

vo výške kúpnej ceny 13,- Eur/m2. 

Dôvod hodný osobitného zreteľa je skutočnosť, že predávaný pozemok Mesto Krupina 
nevyužíva, nakoľko naň nie je prístup z verejného priestranstva a jedná sa o pozemok, ktorý 
svojím umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok s bytovým domom vo vlastníctve 
kupujúcich. 

 


