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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, konkrétne 
pozemok vo vlastníctve Mesta Krupina, k.ú. Krupina, okres Krupina, v celkovej výmere 4 
715 m2 menovite: 
- parcela  registra E č. 4351/1 o výmere 496 m2,  druh trvalo trávnatý porast, vedená na LV 

č. 4578,  
- parcela registra E č. 4351/2 o výmere 563 m2, druh trvalo trávnatý porast, vedená na LV 

č. 4578,  
- parcela registra E č. 4351/3 o výmere 581 m2, druh trvalo trávnatý porast, vedená na LV 

č. 4578,  
- parcela registra E č. 4352    o výmere 1 666 m2, druh trvalo trávnatý porast, vedená na 

LV č. 4578,  
- parcela registra E č. 4353/1 o výmere 1 711 m2, druh trvalo trávnatý porast, 

v požadovanej výmere 87 m2, vedená na LV č. 4578,  
- parcela registra E č. 4353/2 o výmere 1 023 m2, druh trvalo trávnatý porast, 

v požadovanej výmere 308 m2, vedená na LV č. 4429, 
- parcela  registra C č. 3972/2 o výmere 830 m2,  druh trvalo trávnatý porast, vedená na LV 

č. 4578,  
- parcela registra E č. 9710 o výmere 1762 m2, druh trvalo trávnatý porast, v požadovanej 

výmere 184 m2, vedená na LV č. 4578,  
sa zamieňa v prospech Doc. Ing. Jozefa Krileka, PhD, bytom Malinovského 886/20, Krupina, 
a Petra Krileka, bytom Nová Hora 1340, Krupina,  
a to za pozemok nachádzajúci na parcele registra E č. 5451/1, o výmere 4 990 m2, druh trvalo 
trávnatý porast, vedený na LV č. 5669 , vo vlastníctve Doc. Ing. Jozefa Krileka, PhD, bytom 
Malinovského 886/20, Krupina, a Petra Krileka, bytom Nová Hora 1340, Krupina,   
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, 
časť parcely registra E č. 8516 o výmere 7 911 m2, druh trvalé trávnaté porasty, 
v požadovanej výmere cca 525 m2, v prospech Ing. Márii Trnkovej, bytom Červená Hora 
1649/81, Krupina, do výlučného vlastníctva, vo výške kúpnej 2,-  Eur/m2.  Kúpna cena je 
stanovená ako obvyklá pri predajoch v extraviláne a charaktere predávaného pozemku. 
Dôvod hodný osobitného zreteľa je skutočnosť, že predávaný pozemok Mesto Krupina 
nevyužíva a ani nemá pre Mesto využiteľnosť. Jedná sa o pozemok, ktorý sa nachádza 
v tesnej blízkosti nehnuteľností vo vlastníctve kupujúcej a je dlhodobo udržiavaný na jej 
náklady. Predajom pozemku dôjde k sceleniu pozemkov vo vlastníctve kupujúcej a k ich 
efektívnejšiemu využitiu. 



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. 4578, 
časť parcely registra E č. 9607/4 druh ostatná plocha a časť parcely registra E č.  9451/1 druh 
trvalo trávnatý porast, zameraná geometrickým plánom do novovytvorenej parcely o výmer 
83 m2,  a časť parcely registra E č. 6451/27 druh trvalo trávnatý porast, zameraná 
geometrickým plánom do novovytvorenej parcely o výmere  10 m2,  
v prospech Štefana Vozára rod. Vozár a manželky Jolany rod. Zacharová, bytom Štefánika 
29, Krupina, do BSM v 1/1 k celku, vo výške kúpnej ceny 6,- Eur/m2.  Kúpna cena je 
stanovená ako obvyklá pri predajoch v intraviláne a charaktere predávaného pozemku. 
Dôvod hodný osobitného zreteľa je skutočnosť, že sa jedná o pozemok, ktorý tvorí 
s nehnuteľnosťou vo vlastníctve žiadateľov neoddeliteľný celok, a predajom pozemku sa 
zosúladí skutkový stav so stavom právnym. 
 
 
 
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. 4578, 
časť parcely registra E č. 4366/2 druh ostatná plocha a časť parcely registra E č.  4366/10 
vedená v registri C ako parcela č. 2810/1 druh trvalo trávnatý porast, zameraná geometrickým 
plánom do novovytvorenej parcely o výmer 276 m2,   
v prospech Petra Verónyho, rod. Veróny, bytom Majerský rad 67, Krupina, do výlučného 
vlastníctva,  vo výške kúpnej ceny 2,- Eur/m2.  Kúpna cena je stanovená ako obvyklá pri 
predajoch v extraviláne a charaktere predávaného pozemku. 
Dôvod hodný osobitného zreteľa je skutočnosť, že sa jedná o pozemok, ktorý tvorí 
s nehnuteľnosťou vo vlastníctve žiadateľov neoddeliteľný celok, a predajom pozemku sa 
zosúladí skutkový stav so stavom právnym. 
 
 
 
5.  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, 
časť parcely registra E č. 3889/1, 3889/2, 3890, 3891/2, vedené v registri C ako parcela č. 
2137/1  výmere 1562 m2, druh zastavaná plocha a nádvorie, zameraná geometrickým plánom 
do novovytvorenej parcely o výmere 53 m2,   
v prospech Jozefa Dendiša a manželky Márii rod. Marčoková, bytom Nám SNP 20, Krupina, 
do BSM v 1/1 k celku, vo výške kúpnej ceny 13,-  Eur/m2.  Kúpna cena je stanovená ako 
obvyklá pri predajoch v intraviláne a charaktere predávaného pozemku. 
Dôvod hodný osobitného zreteľa je skutočnosť, že sa jedná o pozemok, ktorý tvorí 
s nehnuteľnosťou vo vlastníctve žiadateľov neoddeliteľný celok, a predajom pozemku sa 
zosúladí skutkový stav so stavom právnym. 
 
 
 
 
Zámer prevodu  vyvesený dňa: 04.07.2018 
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