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1. Mesto Krupina zverejňuje zámer prenájmu majetku v súlade s § 9 a ods. 9 písm. c)  
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, konkrétne 
nebytový priestor  nachádzajúci sa v budove nemocnice na treťom nadzemnom podlaží, na  ul.  
29. augusta súp. č. 630/25, Krupina, postavenej na pozemku parcela registra C č. 1527/1, 
zapísaná na LV č. 122, k.ú. Krupina, vo vlastníctve Mesta Krupina, využiteľná nájomná plocha o 
výmere  792 m2,  v prospech neziskovej organizácii SVETLO Krupina n.o., so sídlom ul. 29 
augusta 630/25, Krupina, za účelom poskytovania sociálnej pomoci formou poskytovania 
sociálnych služieb v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách, v znení neskorších 
predpisov, a to: 

• poskytovanie sociálnych služieb na riešenie nepriaznivej sociálnej služby v zariadení pre 
fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a pre fyzické osoby, ktoré 
dovŕšili dôchodkový vek, t.j. zariadenie pre seniorov, 

• prepravná služba, 

• odľahčovacia služba. 

Nájomný vzťah sa uzatvorí na dobu neurčitú, vo výške nájomného 1250,- Eur/rok za celý 
predmet nájmu. 
 
Dôvod hodný osobitného zreteľa je skutočnosť, že poskytovanie mestských priestorov 
nájomcovi plní verejnoprospešný záujem, ktorým je poskytovanie sociálnych služieb pre občanov 
Mesta Krupina a širšieho okolia, ktorí sú odkázaní na pomoc inej fyzickej osoby.  
 
2. Mesto Krupina zverejňuje zámer prenájmu majetku v súlade s § 9 a ods. 9 písm. c)  
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, konkrétne 
časť pozemku vo vlastníctve Mesta Krupina, k.ú. Krupina, okres Krupina, parcela registra E č. 
9607/4, ostatná plocha a parcela registra E č. 6451/20, trvalý trávny porast, vedené na LV č. 
4578, a parcela registra C č. 443/1, ostatná plocha, vedená na LV č. 2952, za účelom umiestnenia 
3 ks reklamných zariadení, v rozsahu plochy reklamného zariadenia, v prospech spoločnosti 
Nábytok Mudrák s.r.o., Svätotrojičné nám. 6/6, 963 01  Krupina, vo výške nájomného 33,- 
Eur/rok za každé umiestnené reklamné zariadenie, na dobu nájmu neurčitú s výpovednou lehotou 
3 mesiace. 
 
Dôvod hodný osobitného zreteľa je skutočnosť, že pozemky doteraz žiadateľ dlhodobo užíval 
za účelom umiestnenia reklamných zariadení na základe Nájomnej zmluvy č. 9488/2012. O 
prenájom predmetnej časti pozemkov nikto iný neprejavil záujem. Umiestnením reklamných 
zariadení dôjde k využitiu daných pozemkov.  
 
3. Mesto Krupina zverejňuje zámer prenájmu majetku v súlade s § 9 a ods. 9 písm. c)  
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, konkrétne 
pozemok vo vlastníctve mesta Krupina, k.ú. Krupina, okres Krupina, časť parcely registra E č. 
194/1 o výmere 1466 m2, druh trvalo trávnatý porast, vedená na LV č. 2952, v požadovanej 
výmere 20 m2, v prospech Milana Petríka, bytom F. Kráľa 660/1, Krupina, za účelom zriadenia 
záhrady, na dobu nájmu neurčitú, vo výške nájomného 3,- Eur/rok za celý predmet nájmu. 
 
Dôvod hodný osobitného zreteľa je skutočnosť, že pozemok je bezprostredne susediaci s 
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bytovým domom v ktorom žiadateľ vlastní byt a tvorí  s bytovým domom neoddeliteľný celok. 
Súčasne je v záujme vlastníka pozemku aby predmetný pozemok bol udržiavaný. 

 


