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

1. Mesto Krupina zverejňuje zámer na zriadenie vecného bremena, na priznanie práva
prechodu a prejazdu, a zároveň práva vybudovania telesa prístupovej komunikácie, na časť
parcely registra E č. 2157 druh pozemku trvalo trávnatý porast, vo vlastníctve Mesta Krupina,
podľa zamerania geometrickým plánom č. 47843632-46/2015, vyhotoveným spoločnosťou
Martin Lauroško GeoPlanML, Majerský rad 643/44, Krupina, IČO: 47843632, overený dňa
31.8.2015 pod č. 244/2015 a to v prospech Anny Lvomskej, rod. Cibuľová, bytom Kalinčiakova
1525/49, Krupina, Jána Svitku a Oľgy rod. Fojtíková, obidvaja bytom Kopanice 2385, Krupina,
Dany Stankovej, rod. Cibuľová, bytom Nad Mestom 2739/37, Krupina, Milana Cibuľu, bytom
Slnečná 1174/17, Krupina, Nikoly Cibuľovej, rod. Cibuľová, bytom Slnečná 1174/17, Krupina.
Obsahom vecného bremena bude povinnosť Mesta Krupina:
a) strpieť na dotknutom pozemku v rozsahu vyznačenom v geometrickom pláne, prechod, prejazd
a vybudovanie telesa prístupovej komunikácie,
b) vecné bremeno sa zriaďuje „in rem“,
c) vecné bremeno sa zriaďuje s odplatou vo výške 120,- Eur
2. Mesto Krupina zverejňuje zámer na prevod majetku zámenou 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 registra C parcely č. 6997/8 zastavané plochy a nádvoria o
výmere 267 m2, nachádzajúci sa v k.ú. Krupina, vo vlastníctve Kazimíra Filuša, nar. 28.2.1937 a
manželky Márie rod. Machovičovej, nar. 20.1.1944, obidvaja bytom Tanistravár 1096, Krupina,
za pozemok vo vlastníctve Mesta Krupina zameraný geometrickým plánom č. 44476329153/2015, vyhotoveným spoločnosťou GEO SLUŽBY s.r.o., 962 41 Bzovík 7, IČO: 44476329 a
úradne overeným dňa 18.9.2015 pod č. 61-257/2015, konkrétne diel č. 1 o výmere 267 m2,
odčlenený od pôvodnej parcely registra E č. 1788/1 trvalo trávny porast o výmere 40 695 m2 ,
diel č. 1 sa zlučuje s parcelou č. 6722/6, druh trvalo trávnatý porast.
Dôvod hodný osobitného zreteľa je, že zámenou sa opraví duplicitné vlastníctvo na
zamieňanom pozemku, ktoré vzniklo pochybením pri zápise pozemkov do Katastra
nehnuteľnosti. Zámena pozemkov sa uskutoční formou zámennej zmluvy.
3. 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 redpisov,
predaj pozemku vo vlastníctve Mesta Krupina, k.ú. Krupina, novovytvorenú parcelu o výmere
594 m2, ktorá vznikne odčlenením z pozemku registra C č. 1481/3 o výmere 23 752 m2, druh
pozemku ostatná plocha, zameraná geometrickým plánom, v prospech Mgr. Martina Rondíka,
nar. 17.8.1984, bytom Rudolfa Geschvinda 2544/1, Krupina, vo výške všeobecnej hodnoty
majetku stanovenej Znaleckým posudkom a to 17,53 Eur/m2.
Dôvod hodný osobitného zreteľa je, že dotknutá časť pozemku je pre mesto neupotrebiteľná,
nakoľko pozemok susedí s pozemkom žiadateľa, odkúpením a oplotením dotknutej časti
pozemku si žiadateľ vytvorí neoddeliteľný celok. Mestu, ako vlastníkovi ostatnej časti pozemku
nebude zamedzený prístup na svoj pozemok, a nebudú mať obmedzený prístup ani ostatní
vlastníci susediacich pozemkov.
4. Mesto Krupina zverejňuje zámer na zriadenie vecného bremena, na priznanie práva
prechodu a prejazdu, a zároveň práva vybudovania telesa prístupovej komunikácie, na časť
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parcely registra C č. 8935 o výmere 2765 m2, druh pozemku trvalo trávnatý porast, vo vlastníctve
Mesta Krupina, podľa zamerania geometrickým plánom, a to v prospech Petra Bešinu, nar.
3.1.1978, bytom Beskydská 3975/6, Banská Bystrica, obsahom vecného bremena bude povinnosť
Mesta Krupina:
a) strpieť na dotknutom pozemku v rozsahu vyznačenom v geometrickom pláne, prechod, prejazd
a vybudovanie telesa prístupovej komunikácie,
b) vecné bremeno sa zriaďuje „in rem“,
c) vecné bremeno sa zriaďuje s odplatou vo výške 3,- Eur/m2.

