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1.  Mesto Krupina zverejňuje zámer nájmu pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa 
v súlade s  §9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov, pozemok vo vlastníctve Mesta Krupina, nachádzajúci sa v k. ú. Krupina, vedený na 
LV č. 2383, parcela registra C č. 2792/2 o výmere 120 m2, druh pozemku ostatná plocha, v 
prospech Ministerstva vnútra SR, Pribinova 2, 812 72 Bratislava, za účelom umiestnenia 
technologického kontajnera a stožiara vzdušnej elektrickej prípojky – stavba 6073 Široké lúky, na 
dobu určitú v trvaní 10 rokov, vo výške nájomného 0,66  €/m2/rok, čo činí pri prepočte 79,20 
Eur. 

Dôvod hodný osobitného zreteľa je skutočnosť, že na pozemku má žiadateľ umiestnené 
špeciálne technologické zariadenia, ktoré plnia verejnoprospešný záujem a to zabezpečenie 
rádiokomunikačného signálu pre špeciálne zložky štátnej správy. 

2. Mesto Krupina zverejňuje zámer nájmu pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa 
v súlade s  §9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov, pozemok vo vlastníctve Mesta Krupina,  nachádzajúci sa v k. ú. Krupina, časť parcely 
registra E č. 194/1, druh zastavaná plocha, v požadovanej výmere 50 m2 za účelom zriadenia 
záhrady vo výške nájomného 0,10 €/m2/rok a časť parcely o výmere 20 m2 za účelom 
umiestnenia prenosnej garáže, na dobu neurčitú, vo výške nájomného 7,- €/m2/rok, v prospech 
Martina Oravca, bytom Fraňa Kráľa 660/1, Krupina. 

Dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že pozemok je  bezprostredne susediaci s 
bytovým domom na ulici F. Kráľa 660/1 v Krupine, v ktorom žiadateľ vlastní byt č. 6 a tvorí  s 
bytovým domom neoddeliteľný celok. 

3. Mesto Krupina zverejňuje zámer nájmu pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa 
v súlade s  §9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov, pozemok vo vlastníctve Mesta Krupina,  nachádzajúci sa v k. ú. Krupina, časť parcely 
registra E č. 194/1, druh zastavaná plocha, v požadovanej výmere 47 m2 za účelom zriadenia 
záhrady vo výške nájomného 0,10 €/m2/rok, na dobu neurčitú, v prospech Mgr. Petry Strelcovej, 
bytom Fraňa Kráľa 660/1, Krupina. 

Dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že pozemok je  bezprostredne susediaci s 
bytovým domom na ulici F. Kráľa 660/1 v Krupine, v ktorom žiadateľ vlastní byt č. 6 a tvorí  s 
bytovým domom neoddeliteľný celok.  

 


