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1. Mesto Krupina zverejňuje zámer prevodu majetku spôsobom predaja z dôvodu 
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, k.ú. Krupina, okres Krupina, 
odčlenený geometrickým plánom z parcely registra C č. 1763/1 o výmere 2 826 m2, druh orná 
pôda, konkrétne novovytvorená parcela o výmere cca 25 m2, v prospech Miroslava Neuratha a 
manželky Zity rod. Zaňová, bytom Kalinčiakova 54/2427, Krupina, do BSM v 1/1 k celku, a 
novovytvorená parcela o výmere cca 85 m2, v prospech Ing. Jaromíra Macošku a manželky Ing. 
Andrey rod. Holotňáková, bytom Hviezdoslavova 2192/59, Krupina, do BSM v 1/1 k celku, vo 
výške kúpnej ceny 13,- Eur/m2, s podmienkou uzatvorenia vecného bremena v prospech Mesta 
Krupina, za účelom prístupu, údržby a položenia nových inžinierskych sietí v línii stavby. 

Dôvod hodný osobitného zreteľa je skutočnosť, že pozemok má nevyhovujúce územno-
technické podmienky pre miestnu komunikáciu a z toho dôvodu Mesto Krupina neplánuje 
využívať dotknutý pozemok na prejazd motorovými vozidla. Odkúpením a následným oplotením 
pozemku žiadateľmi sa zabráni opätovnému využívaniu pozemku na prejazd, čím sa eliminuje 
poškodzovanie nehnuteľností v osobnom vlastníctve. 

2. Mesto Krupina zverejňuje zámer prevodu majetku spôsobom predaja z dôvodu 
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 E č. 3455 o výmere 655 m2, druh trvalo trávnatý porast, v prospech Slavomíra 
Polievku a manželky  Valérie rod. Cerovská, bytom Majerský rad 1527/77,   Krupina, 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 

 


