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1. Mesto Krupina zverejňuje zámer prevodu majetku spôsobom zámeny z dôvodu hodného 
osobitného zreteľa v súlade  s § 9a ods. 8 písm. e) zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov, pozemok vo vlastníctve Mesta Krupina, nachádzajúci sa v k.ú. Krupina, 
okres Krupina, konkrétne: 

• pozemok odčlenený geometrickým plánom z parcely registra E č. 7960/102 o výmere 10 
680 m2, druh trvalo trávnatý porast, a zameraný do dielu  o výmere cca 288 m2, 

• pozemok odčlenený geometrickým plánom z parcely registra E č. 7965/2 o výmere 880 
m2 a zameraný do dielu o výmere cca 4 m2, 

• pozemok odčlenený z parcely registra E č. 9773/2 o výmere 2098 m2, druh ostatná plocha 
a zameraný do novovytvorenej parcely o výmere 24 m2, v kúpnej cene 2,- Eur/m2, 

za pozemok vo vlastníctve Petra Lendvorského, bytom Majerský rad 669/69, Krupina, v podiele 
1/2 k celku, a Ľubomíra Lendvorského, bytom J.G. Tajovského 1/162, Krupina, v podiele 1/2 k 
celku, konkrétne: 

• novovytvorenú parcelu o výmere cca 408 m2, odčlenenú geometrickým plánom z parcely 
registra E č. 7964 o výmere 8768 m2, druh orná pôda, 

• novovytvorenú parcelu o výmere cca 129 m2, odčlenenú geometrickým plánom z parcely 
registra E 7965/2 o výmere 943 m2, druh trvalo trávnatý porast,  v kúpnej cene 2,- 
Eur/m2. 

Pozemky sa zamieňajú bez finančného vyrovnania rozdielu v cene zamieňaných nehnuteľností 
vzhľadom na rozdiel výmery zamieňaných nehnuteľností. 

Dôvod hodný osobitného zreteľa je skutočnosť, že Mesto Krupina zámenou pozemkov 
zabezpečí pre verejnosť prístupový chodník k vodnej nádrži. 

2. Mesto Krupina zverejňuje zámer prevodu majetku spôsobom predaja z dôvodu hodného 
osobitného zreteľa v súlade s § 9 a 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, 
parcela registra C č. 3154, druh orná pôda, vedená na LV č. 4578 ako parcela registra E č. 
3572/103 o výmere 180 m2, druh lesný pozemok, v prospech Ing. Stanislava Štulrajtera a Márii 
rod. Skokanová, bytom  Rybárska 40, 962 31 Sliač, do BSM v 1/1 k celku, vo výške kúpnej 
ceny   2,- Eur/m2. 

Dôvod hodný osobitného zreteľa je skutočnosť, že pozemok, ktorý Mesto Krupina dlhodobo 
nevyužíva, bezprostredne susedí s pozemkom žiadateľov, ktorí sa o predmetný pozemok 
dlhodobo starajú  a odpredajom sa pozemok efektívnejšie využije. 

 


