Mesto Krupina, Svätotrojičné námestie 4/4, 963 01 Krupina, IČO: 00320056

1. Mesto Krupina zverejňuje zámer prenájmu majetku v súlade s § 9 a ods. 9 písm. c)
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, konkrétne
pozemok vo vlastníctve Mesta Krupina, k. ú. Krupina, okres Krupina, časť parcely registra C č.
460/1 o výmere 435 m2, druh zastavaná plocha a nádvorie, vedená na LV č. 2952, v požadovanej
výmere 6 m2, v prospech Ing. Lucii Moravčíkovej, rod. Moravčíková, bytom M. R. Štefánika
862/29, Krupina, vo výške nájomného 3,- Eur/rok, na dobu neurčitú, za účelom zloženia
palivového dreva vo dvore bytového domu súpis. č. 862, v ktorom vlastní byt.
Dôvod hodný osobitného zreteľa je skutočnosť, že priľahlý pozemok je dvorová časť
k bytovému domu, a je určená na užívanie vlastníkmi bytového domu. Uskladnením dreva na časti
pozemku nebude znemožnené užívanie pozemku ostatným spoluvlastníkom bytového domu
2. Mesto Krupina zverejňuje zámer prenájmu majetku v súlade s § 9 a ods. 9 písm. c)
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, konkrétne
pozemok vo vlastníctve Mesta Krupina, k.ú. Krupina, časť parcely registra E č. 195/2 o výmere
1142 m2, druh zastavaná plocha a nádvorie, vedená na LV č. 4612, v požadovanej výmere 7 m2,
za účelom umiestnenia terasy na betónových pätkách o rozmere 3,5 m x 2,0 m, k bytu pri byte č. 7
na ulici Školská 823/2 na prvom poschodí, v prospech Lukáša Kobelu, rod. Kobel, bytom
Družstevná 114/8, Hontianske Moravce, a Gabriely Hraškovej, rod. Hrašková, Dionýza Štúra
984/4, Krupina, vo výške nájomného 7,- Eur/m2/rok, na dobu neurčitú s výpovednou lehotou 3
mesiace.
Dôvod hodný osobitného zreteľa je skutočnosť, že Mesto Krupina, ako vlastník priľahlého
pozemku súhlasí s postavením terasy k bytu č. 7 na prízemí, ktorý je vo vlastníctve žiadateľov,
nakoľko nebude zamedzený vstup do dvorovej časti bytového domu a ani nebude znemožnené
ostatným vlastníkom bytového domu užívať dvorovú časť pozemku. Spoluvlastníci bytového
domu nemajú výhrady a súhlasia s postavením terasy
3. Mesto Krupina zverejňuje zámer prenájmu majetku v súlade s § 9 a ods. 9 písm. c)
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, konkrétne
pozemok vo vlastníctve Mesta Krupina, k. ú. Krupina, okres Krupina, časť parcely registra C č.
301/40 o výmere 3 530 m2, druh zastavaná plocha a nádvorie, vedená na LV č. 683, v požadovanej
výmere 131 m2, v prospech COOP Jednota Krupina, spotrebné družstvo, sídlo Svätotrojičné
námestie 22, Krupina, IČO 00169021, na dobu nájmu 10 rokov, v celkovej výške nájomného
7 259,42 Eur za 10 rokov, čo je v prepočte 725,94 Eur/rok, za účelom spevnenia plochy a
vybudovania parkovacích miest v počte 7 miest.
Výška nájomného predstavuje výšku nákladov na vybudovanie parkovacích miest, ktoré znáša
nájomca.
Dôvod hodný osobitného zreteľa je skutočnosť, že predmetná časť pozemku je vhodná na
využitie za účelom spevnenia plochy a vybudovania parkovacích miest. Prenajatím predmetnej
časti pozemku Mesto Krupina získa nové parkovacie miesta pre širokú spotrebiteľskú verejnosť

Zámer prenájmu vyvesený dňa: 04.07.2018
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