Mesto Krupina, Svätotrojičné námestie 4/4, 963 01 Krupina, IČO: 00320056

1. Mesto Krupina zverejňuje zámer prevodu majetku zámenou pozemkov 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, časť pozemku, parcela registra C č. 301/1, druh zastavaná
plocha a nádvorie o výmere 34 652 m2, nachádzajúca sa v k.ú. Krupina, vo vlastníctve Mesta
Krupina, okres Krupina, zameraná geometrickým plánom o výmere cca 120 m2, za časť pozemku
o výmere cca 120 m2 zameraná geometrickým plánom od parcely registra C č. 301/29, druh
zastavaná plocha a nádvorie, vo vlastníctve Ing. Tomáša Križana a manželky Mgr. Gabriely rod.
Kováčovej, bytom Za Baštou 2845/5, Krupina, bez finančného vyrovnania.
Dôvod hodný osobitného zreteľa je skutočnosť, že mestský pozemok bezprostredne susedí s
pozemkom vo vlastníctve žiadateľov, na ktorom je postavená nehnuteľnosť a vzájomným
usporiadaním pozemkového vlastníctva Mesto Krupina rozšíri parkovaciu plochu pre možnosť
parkovania obyvateľov z byt. domu na Majerskom rade č. 57, 58.
2. Mesto Krupina zverejňuje zámer prevodu majetku zámenou pozemkov 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, parcela registra E č. 3883 o výmere 790 m2, druh ostatná
plocha a novovytvorená parcela o výmere cca 484 m2, zameraná geometrickým plánom, obidve
nachádzajúce sa v k.ú. Krupina, vo vlastníctve mesta Krupina, za novovytvorenú parcelu o
výmere 1316 m2, odčlenená geometrickým plánom od parcely registra C č. 2063/9, druh
zastavané plochy a nádvoria vo vlastníctve: Ing. Štrba Miroslav, bytom Višňova 7/A, Bratislava,
v podiele 1/6, Ing. Vaisar Milan, bytom Čílova 87/16, Praha 6 – Veleslavín, ČR, v podiele 1/6,
Mgr. Ľubica Bebjaková, bytom Hurbanova 4, Trenčín, v podiele 1/3, RNDr. Erdélyiová Oľga,
Saratovská 17, Bratislava , v podiele 1/6, Motl Filip, U Jízdárny 981/10, Praha 8, ČR, v podiele
1/12, RNDr. Vaisar Tomáš CSc., bytom AVE SE th 6559 127, Bellevue WA 98006, USA, v
podiele 1/12, bez finančného vyrovnania.
Dôvod hodný osobitného zreteľa je skutočnosť, že zámenou sa usporiada vlastníctvo pozemku
pod komunikáciou a skutkový stav bude zosúladený so stavom právnym.
3. Mesto Krupina zverejňuje zámer prevodu majetku zámenou pozemkov 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, pozemok vo vlastníctve Mesta Krupina, k.ú. Krupina, okres
Krupina, novovytvorená parcela o výmere cca 140 m2, geometrickým plánom odčlenená od
parcely registra C č. 301/1 o výmere 34 652 m2, druh zastavané plochy a nádvorie, v prospech
spoločnosti LUK TRADE, s.r.o., Červená Hora 1642, Krupina, IČO: 44654847, za spevnenú
parkovaciu plochu vybudovanú na pozemku vo vlastníctve mesta Krupina spoločnosťou LUK
TRADE s.r.o., Krupina, v rozsahu predloženej projektovej dokumentácie 16 parkovacích miest,
vo výške hodnoty spevnenej plochy, v prospech Mesta Krupina.
Dôvod hodný osobitného zreteľa je skutočnosť, že sa jedná o zámenu pozemku, ktorý
bezprostredne susedí s pozemkom žiadateľa a ktorý mu zabezpečí plynulý vjazd do nehnuteľnosti
vo vlastníctve žiadateľa, súčasne Mesto Krupina získa nové parkovacie miesta na Majerskom
rade. Zámenou pozemku a spevnenej plochy sa zosúladí právny stav s reálnym využívaním
predmetných pozemkov.
4. Mesto Krupina zverejňuje zámer predaja 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
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predpisov, pozemok vo vlastníctve Mesta Krupina, k.ú. Krupina, okres Krupina, novovytvorená
parcela o výmere cca 30 m2, ktorá bude geometrickým plánom odčlenená od parcely registra E č.
6444/1, druh trvalo trávnatý porast, v prospech Andrea Fabiána, bytom Majerský rad 53,
Krupina, vo výške kúpnej ceny 13,- Eur/m2.
Dôvod hodný osobitného zreteľa je skutočnosť, že pozemok, ktorý Mesto Krupina nevyužíva,
bezprostredne susedí s pozemkom žiadateľa a je to jediný možný prístup na pozemok v jeho
osobnom vlastníctve. Dotknutý pozemok v zmysle územného plánu je určený na výstavbu IBV.
5. Mesto Krupina zverejňuje zámer predaja 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, pozemok vo vlastníctve Mesta Krupina, k.ú. Krupina, okres Krupina, odčlenený
geometrickým plánom z pozemku registra E č. 378/2 o výmere 1910 m2, druh vodná plocha,
konkrétne: novovytvorená parcela o výmere 63 m2, druh ostatná plocha, v prospech Pavla
Ľahkého a manželky Margity rod. Jombíková, bytom J. Bottu 436/4, Krupina, novovytvorená
parcela o výmeru 46 m2, druh ostatná plocha, v prospech Jombíka Jána a manželky Marty rod.
Šebianová, bytom J. Bottu 435/3, Krupina, novovytvorená parcela o výmeru 16 m2, druh ostatná
plocha, v prospech Mokoša Pavla a manželky Evy rod. Kuzmová, bytom J. Bottu 434/2, Krupina,
novovytvorená parcela o výmeru 79 m2, druh ostatná plocha, v prospech Balku Štefana a
manželky Viery rod. Krkošová, bytom J. Bottu 433/1, Krupina, novovytvorená parcela o výmeru
12 m2, druh ostatná plocha, do podielového spoluvlastníctva Ing. Benka Vladimíra, bytom
Topolová 4904/29, Banská Bystrica v podiele 1/2 a Ing. Benkovej Ingrid, bytom M.R.Štefánika
838/39, Krupina v podiele 1/2, vo výške kúpnej ceny 6,50 Eur/m2.
Dôvod hodný osobitného zreteľa je skutočnosť, že predávaný pozemok Mesto Krupina
nevyužíva, nakoľko naň nie je prístup z verejného priestranstva a je funkčne spojený so
záhradami žiadateľov v osobnom vlastníctve.
6. Mesto Krupina zverejňuje zámer predaja 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, pozemok vo vlastníctve Mesta Krupina, k.ú. Krupina, okres Krupina, novovytvorená
parcela o výmere cca 122 m2, geometrickým plánom odčlenená od parcely registra E č. 4755/3 o
výmere 259 m2, druh trvalo trávnatý porast, v prospech PaedDr. Marian Roško a manželka Mgr.
Irena Rošková, bytom Novomeského 37, Nitra, vo výške kúpnej ceny 2,- Eur/m2.
Dôvod hodný osobitného zreteľa je skutočnosť, že pozemok Mesto Krupina dlhodobo
nevyužíva a predajom pozemku zabezpečí žiadateľom jediný možný prístup na pozemok v ich
osobnom vlastníctve.
7. Mesto Krupina zverejňuje zámer predaja 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, pozemok vo vlastníctve Mesta Krupina, k.ú. Krupina, okres Krupina, novovytvorená
parcela registra C č. 5206/2 o výmere 545 m2, druh trvalo trávnatý a novovytvorená parcela
registra C č. 5206/3 o výmere 311 m2, druh trvalo trávnatý porast, zamerané geometrickým
plánom č. 44476329-121/2016 vyhotovený spoločnosťou GEO SLUŽBY s.r.o., 962 41 Bzovík,
IČO: 44476329, overený dňa 19.9.2016 pod č. 258/2016, v prospech Miroslava Kocmana a
manželky Adriany rod. Ujházyovej, bytom Bebrava 1494, Krupina, vo výške kúpnej ceny 2,Eur/m2.
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Dôvod hodný osobitného zreteľa je skutočnosť, že pozemok, ktorý Mesto Krupina dlhodobo
nevyužíva bezprostredne susedí s pozemkom žiadateľov, ktorí sa o predmetnú časť pozemku
dlhodobo starajú, a odpredajom sa pozemok efektívnejšie využije.
8. Mesto Krupina zverejňuje zámer predaja 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, pozemok vo vlastníctve Mesta Krupina, k.ú. Krupina, okres Krupina, odčlenený
geometrickým plánom od parcely registra E č. 2619/1 o výmere 8778 m2 ako diel o výmere 1490
m2, druh trvalo trávnatý porast, v prospech Marcela Brodnianskeho, bytom Nad Mestom 2367,
Krupina, vo výške kúpnej ceny 2,- Eur/m2.
Dôvod hodný osobitného zreteľa je skutočnosť, že sa jedná o predaj pozemku dlhodobo
nevyužívaný Mestom Krupina, ktorý bezprostredne susedí s pozemkom žiadateľa a odpredajom
sa zabezpečí plynulý vjazd k nehnuteľnosti vo vlastníctve žiadateľa, a odpredajom sa pozemok
efektívnejšie využije.

