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1. Mesto Krupina zverejňuje zámer prevodu majetku zámenou v súlade s § 9 a ods. 8 
písm. e)  zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, 
pozemok vo vlastníctve Mesta Krupina, k.ú. Krupina, okres Krupina, v celkovej výmere 4 
416 m2 menovite: 
- parcela  registra E č. 9051 o výmere 3 256 m2,  druh orná pôda, vedená na LV č. 4612, a  
- parcela registra E č. 9054 o výmere 3 480 m2, v podiele vlastníctve 2/6 k celku o výmere 

1160 m2, druh trvalo trávnatý porast, vedená na LV č. 6446,  
v prospech Jána Vyletela, bytom Červená Hora 1633, Krupina,  
zamieňa sa za pozemok v celkovej výmere 5 580 m2, vedený na LV č. 6456, 6445 vo 
vlastníctve Jána Vyletela, bytom Červená Hora 1633, Krupina, menovite: 
-    parcela registra E č.  9088/3 o výmere 1 003 m2, druh trvalo trávnatý porast 
-    parcela registra E č.  9088/4 o výmere 1 879 m2, druh orná pôda, 
-    parcela registra E č.  9088/5 o výmere  1 776 m2 , druh orná pôda   
-    parcela registra E č.  9088/6 o výmere    922 m2, druh trvalo trávnatý porast,  
v prospech Mesta Krupina. Pozemky sa zamieňajú bez finančného vyrovnania, vzhľadom na 
rozdiel výmery pozemkov.  
 
Dôvod hodný osobitného zreteľa je majetkovoprávne usporiadanie pozemkov, ktoré sa 
nachádzajú v tesnej blízkosti nehnuteľnosti vo vlastníctve žiadateľa a pozemku. Zámenou 
pozemkov sa vzájomne usporiada pozemkové vlastníctvo a zosúladí sa skutkový stav so 
stavom právnym.  
 
 
 
2. Mesto Krupina zverejňuje zámer prevodu majetku predajom v súlade s § 9 a ods. 8 
písm. e)  zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, konkrétne  
pozemok vo vlastníctve Mesta Krupina, k.ú. Krupina, okres Krupina, vedený na LV č. 4578 
a 2952, parcela registra E č. 4674/3 o výmere 38 m2, druh trvalo trávnatý porast, 
a novovytvorená parcela o výmere 26 m2 odčlenená geometrickým plánom od parcely registra 
E č. 9715/1, druh ostatná plocha a od parcely registra E č. 3893/1 druh orná pôda, v prospech 
Františka Slobodu a manželky Ľubici rod. Greňová , bytom Vajsov 420/12, Krupina, do 
bezpodielového spoluvlastníctva manželov, vo výške kúpnej ceny 13,- Eur/m2. Kúpna cena je 
stanovená ako obvyklá pri predajoch pozemkov vzhľadom na polohu a charakter predávaného 
pozemku.  
 
Dôvod hodný osobitného zreteľa je skutočnosť, že predávaný pozemok Mesto Krupina 
nevyužíva a jedná sa o pozemok, ktorý svojím umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný 
celok s nehnuteľnosťou vo vlastníctve kupujúcich.  
 
 
 
 
 
 



 
3. Mesto Krupina zverejňuje zámer prevodu majetku predajom v súlade s § 9 a ods. 8 
písm. e)  zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, konkrétne  
pozemok vo vlastníctve Mesta Krupina, k.ú. Krupina, okres Krupina, vedený na LV č. 
2696, parcela registra C č. 1031 o výmere 311 m2, druh orná pôda, v podiele vlastníctva 1/4 
k celku o výmere 77,75 m2, v prospech Radky Bertanovej, rod Bertanová, bytom Hontianske 
Nemce 420, v podiele1/8 k celku (38,875 m2) a v prospech Juraja Šlanka, rod. Šlank, bytom 
Plavárenská 469/13, Krupina, v podiele 1/8 k celku (38,875 m2), vo výške kúpnej ceny 13,- 
Eur/m2. Kúpna cena je stanovená ako obvyklá pri predajoch pozemkov vzhľadom na polohu 
a charakter predávaného pozemku.  
 
Dôvod hodný osobitného zreteľa je skutočnosť, že predávaný pozemok Mesto Krupina 
nevyužíva a jedná sa o pozemok, ktorý svojím umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný 
celok s nehnuteľnosťou vo vlastníctve kupujúcich.  
 
 
 
 
4. Mesto Krupina zverejňuje zámer prevodu majetku predajom v súlade s § 9 a ods. 8 
písm. e)  zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, konkrétne  
pozemok vo vlastníctve Mesta Krupina, k.ú. Krupina, okres Krupina, vedený na LV č. 
2952, parcela registra C č. 2004/5 o výmere 410 m2, druh zastavaná plocha a nádvorie, v 
prospech Ivety Ďurovkinovej, rod. Kuzmová, bytom Nová ulica 199, Krupina, kúpna cena 
bude stanovená na základe znaleckého posudku. Vzhľadom na existenciu inžinierskych sietí 
na pozemku, kupujúci bude povinný zriadiť vecné bremeno v prospech vlastníkov  
inžinierskych  sietí.  
 
Dôvod hodný osobitného zreteľa je skutočnosť, že sa jedná sa o pozemok, ktorý svojím 
umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok s nehnuteľnosťou vo vlastníctve 
kupujúceho. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zámer prevodu  vyvesený dňa: 09.05.2018 
Zámer prevodu  zvesený dňa: 24.05.2018 
 


