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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, časť pozemku, parcela registra C číslo 266/41, druh zastavané plochy a nádvoria, vo 
vlastníctve Mesta Krupina, k.ú. Krupina, vedeného na LV č. 2952, v požadovanej výmere 70 m2 
v prospech Ľubomíra Alakšu, Malinovského 878/11, 963 01 Krupina, za účelom zriadenia 
záhrady, na dobu neurčitú, vo výške nájomného 0,10 €/m2/rok. 

Dôvod hodný osobitného zreteľa je skutočnosť, že pozemok sa nachádza v susedstve bytového 
domu na Malinovského ulici č. 878/11, v ktorom žiadateľ vlastní byt, na pozemok bol uzatvorený 
nájomný vzťah s právnou predchodkyňou a matkou žiadateľa. 

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, konkrétne časť pozemku, parcela registra C číslo 2130/3, druh zastavané plochy a 
nádvoria, vo vlastníctve Mesta Krupina, k.ú. Krupina, vedeného na LV č. 2952, v rozsahu plochy 
na umiestnenie 1 ks reklamného zariadenia v prospech spoločnosti Mestský podnik služieb s.r.o., 
Svätotrojičné námestie 4/4, Krupina, na dobu neurčitú, vo výške nájomného 33,- €/rok v súlade s 
VZN Mesta Krupina č. 2/2016. 

Dôvod hodný osobitného zreteľa je skutočnosť, že pozemok je dlhodobo nevyužívaný a o 
prenájom pozemku nikto neprejavil záujem, umiestnením reklamného zariadenia dôjde k jeho 
využitiu. 

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, časť pozemku, parcela registra E číslo 8130/1 o použiteľnej výmere 218 m2, druh 
pozemku orná pôda, vo vlastníctve Mesta Krupina, k.ú. Krupina, vedeného na LV č. 6196, v 
prospech 

1. Samuel Balog, Fraňa Kráľa 674/15, 963 01 Krupina, byt č. 1, časť parcely o výmere 51 m2 za 
účelom zriadenia záhrady, na dobu neurčitú, vo výške nájomného 0,10 €/m2/rok, 

2. Vladimír Hajšel, t.b.: Nový rad 184, 962 71 Dudince, byt č. 4 - F. Kráľa 14, časť parcely o 
výmere 50 m2 za účelom zriadenia záhrady, na dobu neurčitú, vo výške nájomného 0,10 
€/m2/rok, 

3. Vladimír Hajšel, Nový rad 184, 962 71 Dudince, byt č. 2 – F. Kráľa 14, časť parcely o výmere 
38 m2 za účelom zriadenia záhrady, na dobu neurčitú, vo výške nájomného 0,10 €/m2/rok, 

4. Jana Hajšelová, Nový rad 184, 962 71, Dudince, byt č. 3 – F. Kráľa 14, časť parcely o výmere 
44 m2 za účelom zriadenia záhrady, na dobu neurčitú, vo výške nájomného 0,10 €/m2/rok, 

5. Pavel Úkrop, Frana Kráľa 673/14, 963 01 Krupina, byt č. 1, časť parcely o výmere 35 m2 za 
účelom zriadenia záhrady, na dobu neurčitú, vo výške nájomného 0,10 €/m2/rok. 

Dôvod hodný osobitného zreteľa je skutočnosť, že pozemok susedí s bytovými domami na 
ulici Fraňa Kráľa súp.č. 673/14 a 674/15, v ktorom žiadatelia vlastnia byty, s bytovými domami 
tvorí neoddeliteľný celok a obyvatelia bytových domov sa oň dlhodobo starajú. Uzatvorením 
nájomných zmlúv dôjde k majetkovo- právnemu usporiadaniu užívacieho vzťahu k majetku 
mesta. 


