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1. Mesto Krupina zverejňuje zámer nájmu nebytového priestoru 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, nachádzajúci sa na ul. 29. augusta súp. č. 629, na parcele registra C č. 
1516/1, k. ú. Krupina vo vlastníctve Mesta Krupina, využiteľná nájomná plocha o výmere 150 
m2 v prospech Nemocenská BB s.r.o., Kukučínova 20, 974 01 Banská Bystrica, za účelom 
prevádzkovania laboratória, na dobu nájmu 5 rokov, vo výške nájomného 26,80 €/m2/rok, čo 
predstavuje 4020,- €/rok. 

Dôvod hodný osobitného zreteľa je skutočnosť, že Mesto Krupina má aj naďalej záujem 
zachovať laboratórium v danom priestore. Poskytovaná služba plní verejnoprospešný záujem, 
ktorým je poskytovanie odborných služieb pre lekárov a pacientov na zabezpečenie zdravotnej 
starostlivosti o občanov mesta a širšieho okolia. 

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 č. 266/1, druh zastavané plochy a 
nádvoria, vo vlastníctve Mesta Krupina, k.ú. Krupina, vedeného na LV č. 2952, o výmere 62 m2 
v prospech Jozefa Matejkina, Malinovského 870/3, Krupina, za účelom zriadenia záhrady, na 
dobu neurčitú, vo výške nájomného 0,10 Eur/m2/rok. 

Dôvod hodný osobitného zreteľa je skutočnosť, že pozemok je bezprostredne susediaci s 
bytovým domom v ktorom žiadateľ vlastní byt. 

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 C č. 1524/1 o použiteľnej výmere 1 133 m2, k. ú. 
Krupina vo vlastníctve Mesta Krupina, druh pozemku záhrada, vedeného na LV č. 2952, v 
prospech 

1. Mariana Vicianová, J. C. Hronského 634/5, 963 01 Krupina, časť parcely o výmere 54 m2 za 
účelom zriadenia záhrady, na dobu neurčitú, vo výške nájomného 0,20 €/m2/rok, 

2. Jana Križanová, J. C. Hronského 642/12, 963 01 Krupina, časť parcely o výmere 111 m2 za 
účelom zriadenia záhrady, na dobu neurčitú, vo výške nájomného 0,20 €/m2/rok, 

3. Beáta Podmanická, J. C. Hronského 638/8, 963 01 Krupina, časť parcely o výmere 54 m2 za 
účelom zriadenia záhrady, na dobu neurčitú, vo výške nájomného 0,20 €/m2/rok, 

4. Helena Kohútová, J. C. Hronského 642/13, 963 01 Krupina, časť parcely o výmere 123 m2 za 
účelom zriadenia záhrady, na dobu neurčitú, vo výške nájomného 0,20 €/m2/rok, 

5. Ján Hucovci, J. C. Hronského 634/6, 963 01 Krupina, časť parcely o výmere 187 m2, za 
účelom zriadenia záhrady, na dobu neurčitú, vo výške nájomného 0,20 €/m2/rok, 

6. Peter Hanuska, J. C. Hronského 634/6, 963 01 Krupina, časť parcely o výmere 174 m2, za 
účelom zriadenia záhrady, na dobu neurčitú, vo výške nájomného 0,20 €/m2/rok, 

7. Miroslav Obrtanec, J. C. Hronského 634/4, 963 01 Krupina, časť parcely o výmere 192 m2 za 
účelom zriadenia záhrady, na dobu neurčitú, vo výške nájomného 0,20 €/m2/rok, 
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8. Marek Ližbetin, J. C. Hronského 634/3, 963 01 Krupina, časť parcely o výmere 238 m2 za 
účelom zriadenia záhrady, na dobu neurčitú, vo výške nájomného 0,20 €/m2/rok. 

Dôvod hodný osobitného zreteľa je skutočnosť, že pozemok susedí s bytovými domami na 
ulici J. C. Hronského súp. č. 634, 638 a 642, v ktorom žiadatelia vlastnia byty a dlhodobo sa o 
pozemok starajú a udržiavajú ho. 

 


