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

  

  
 

1. Mesto Krupina zverejňuje zámer predaja pozemkov v súlade s § 9a) ods. 8e) zákona č. 
138/1991 Zb., časti parcely registra C č. 6413/41, vedenej na LV č. 7716 o výmere 1319 m2, 
druh pozemku orná pôda, a časti parcely registra C č. 6413/71, vedenej na LV č. 2952 o výmere 
7883 m2, druh pozemku orná pôda, obidve k. ú. Krupina, v prospech Stredoslovenskej 
vodárenskej spoločnosti, a.s., so sídlom Partizánska cesta č. 5, Banská Bystrica, IČO: 36056006, 
za kúpnu cenu 10,49 eur /m2. 

Dôvod uplatnenia osobitného zreteľa: potreba vybudovania čistiarne odpadových vôd v meste.  
Prevádzkovateľom verejného vodovodu, verejnej kanalizácie a ČOV v meste Krupina je 
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., ktorá bude zároveň investorom stavby čistiarne 
odpadových vôd na pozemkoch tvoriacich predmet predaja. V súčasnosti je vydané právoplatné 
vodoprávne povolenie na realizáciu ČOV.  

2. Mesto Krupina zverejňuje zámer zámeny pozemkov v súlade s § 9a) ods. 8e) zákona č. 
138/1991 Zb., parcely registra C č. 1840/1 o výmere 179 m2, druh pozemku zastavané plochy a 
nádvoria vo vlastníctve Mesta Krupina za časť parcely registra C č. 1842/1, evidovanej o 
celkovej výmere 292 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, vo vlastníctve Tomáša 
Filipa, narodeného 16.6.1981, bytom Starohorská ulica č. 35, Krupina. 

Dôvod uplatnenia osobitného zreteľa: zámenou sa zefektívni využitie pozemkov, Tomáš Filip 
scelí pozemky v jeho vlastníctve, ktoré sú parcelou mesta rozdelené a mesto touto zámenou získa 
pozemok o rovnakej výmere, bonite a situovaný len  cca 10 m vedľa, ako bol pozemok doposiaľ. 
Samostatne pozemok vo vlastníctve mesta nie je vhodný na výstavbu a nie je použiteľný pre 
iného prípadného záujemcu.   Zámena pozemkov sa uskutoční v pomere 1:1, všetky náklady 
súvisiace s prevodom hradí žiadateľ. 

3. Mesto Krupina zverejňuje zámer predaja pozemku v súlade s § 9a) ods. 8e) zákona č. 
138/1991 Zb., časti parcely registra E č. 4667/9 o výmere cca 10 m2, v prospech Milana 
Lvomského, bytom Vajsov č. 6, Krupina, narodeného 5.8.1949, kúpna cena 2,- eurá/m2. 

Dôvod uplatnenia osobitného zreteľa: pozemok nie je použiteľný pre iného záujemcu, je 
prístupovým pozemkom na pozemky vo vlastníctve žiadateľa. Žiadosť o odkúpenie za účelom  
výstavby garáže. Všetky náklady súvisiace s prevodom hradí žiadateľ. 

 


