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

1. Mesto Krupina zverejňuje zámer predaja pozemkov v súlade v súlade s §9a ods. 8e)
zákona č. 138/1991 Zb., parcely registra C č. 812/47 vedenej na LV č. 2952 o výmere 236 m2,
druh pozemku záhrada, v prospech Róberta Besedu nar. 3.9.1968, bytom I. Krasku č. 7, Krupina,
do jeho vlastníctva, kúpna cena 10,33 eur/m2.
Dôvod uplatnenia osobitného zreteľa: pozemok, ktorý sa nachádza v oplotení s rodinným
domom vo vlastníctve žiadateľa, nie je použiteľný pre iného užívateľa a nie je použiteľný ani pre
mesto. Žiadateľ už dlhodobo užíva pozemok, ktorý bol nadobudnutý spolu s pozemkami pri
Materskej škôlke I. Krasku. Kúpna cena je stanovená Znaleckým posudkom z roku 2009.
Všetky náklady súvisiace s prevodom hradí žiadateľ.
2. Mesto Krupina zverejňuje zámer predaja pozemkov v súlade s §9a ods. 8e) zákona č.
138/1991 Zb., parcely registra C č. 812/22 vedenej na LV č. 2952 o výmere 214m2, druh
pozemku záhrada, v prospech Mgr. Tomáša Verónyho, nar. 13.7.1981, bytom I. Krasku č. 8,
Krupina, do jeho vlastníctva, kúpna cena 10,33 eur/m2.
Dôvod uplatnenia osobitného zreteľa: pozemok, ktorý sa nachádza v oplotení s rodinným domom
vo vlastníctve žiadateľa, nie je použiteľný pre iného užívateľa a nie je použiteľný ani pre mesto.
Žiadateľ už dlhodobo užíva pozemok, ktorý bol nadobudnutý spolu s pozemkami pri Materskej
škôlke I. Krasku. Kúpna cena je stanovená Znaleckým posudkom z roku 2009.
Všetky náklady súvisiace s prevodom hradí žiadateľ.
3. Mesto Krupina zverejňuje zámer zámeny nehnuteľností v súlade s §9a ods. 8e) zákona č.
138/1991 Zb., konkrétne parcely registra E č. 5426 o výmere 11 252 m2, druh pozemku trvalo
trávnatý porast, č. 5529 o výmere 17 610 m2, druh pozemku orná pôda, č. 5527 o výmere 4
656 m2, druh pozemku orná pôda, č. 5431 o výmere 3 786 m2, druh pozemku trvalo trávnatá
porast, č. 5430 o výmere 2 200 m2, druh pozemku orná pôda, č. 5429 o výmere 2 388 m2,
druh pozemku trvalo trávnatý porast, celkom vo výmere 41 892 m2 všetky vedené na LV č. 5476,
vo vlastníctve Lucie Ďuricovej, bytom Prostredná 3, Krupina, nar. 11.11.1975, za časť parcely
registra E č.1942/1 vedenej na LV č. 4578 o výmere 18500 m2, ktorá je vo vlastníctve mesta.
Dôvod uplatnenia osobitného zreteľa: zámenou sa zefektívni využitie pozemkov. Mesto
Krupina získa pozemky v lokalite Šváb, ktoré susedia s chatou Šváb vo vlastníctve Mestských
lesov, s.r.o.., Krupina.
4. Mesto Krupina zverejňuje zámer zámeny nehnuteľností v súlade s §9a ods. 8e) zákona č.
138/1991 Zb., konkrétne parcelu registra E č. 5397 vedenej na LV č. 1398 o výmere 12581 m2,
druh pozemku lesná pôda, vo vlastníctve Juraja Boháčika, bytom Červená Hora 1578, Krupina,
za pozemky vo vlastníctve Mesta Krupina vedené na LV č. 4578 , parcely registra E č. 7927 o
výmere 1953 m2, parcely registra E č. 8035 o výmere 2916 m2, parcely registra E č. 8054 o
výmere 4428 m2, časť parcely registra E č. 7928/1 o výmere 3284 m2.
Dôvod uplatnenia osobitného zreteľa: zámenou sa získa lesný pozemok v lokalite Šváb, ktorý
bude tvoriť ucelený celok lesného pozemku vo vlastníctve mesta.

