
PONUKA NA PREVOD POĽNOHOSPODÁRSKEHO POZEMKU  
 
1/  Identifikačné údaje prevádzajúceho: 
Jolana Bátovská, rod. Šimková, dátum narodenia: 1.10.1955, Tvôľ 1409/1, 963 01 Krupina 
 
2/  Údaje o poľnohospodárskom pozemku 

1.  Okres- Krupina 
 Obec- Krupina 
 Katastrálne územie- Krupina 
 Číslo listu vlastníctva- 4359 

Ponúkaný spoluvlastnícky podiel – 109/144 vzhľadom k celku 
a. pozemok registra E KN parcelné číslo 5120, orná pôda o výmere 7188m2  
b. pozemok registra E KN parcelné číslo 5127, orná pôda o výmere 6348m2  
c. pozemok registra E KN parcelné číslo 5129/1, trvalý trávnatý porast o výmere 3104m2  
d. pozemok registra E KN parcelné číslo 5233, orná pôda o výmere 8471m2  
e. pozemok registra E KN parcelné číslo 5241/1, trvalý trávnatý porast o výmere 6245m2  
f. pozemok registra E KN parcelné číslo 5244, orná pôda o výmere 8274m2  
g. pozemok registra E KN parcelné číslo 5246, orná pôda o výmere 6462m2  
h. pozemok registra E KN parcelné číslo 5251/1, orná pôda o výmere 3306m2  
i. pozemok registra E KN parcelné číslo 5253/1, orná pôda o výmere 3073m2  
j. pozemok registra E KN parcelné číslo 5270/1, orná pôda o výmere 3055m2  
k. pozemok registra E KN parcelné číslo 5273/1, orná pôda o výmere 5604m2  

l. pozemok registra E KN parcelné číslo 5274/1, trvalý trávnatý porast o výmere 2774m2  
 

2.  Okres- Krupina 
 Obec- Krupina 
 Katastrálne územie- Krupina 
 Číslo listu vlastníctva- 4360 

Ponúkaný spoluvlastnícky podiel – 67/180 vzhľadom k celku  
a. pozemok registra E KN parcelné číslo 5235, orná pôda o výmere 11538m2  

   
3.  Okres- Krupina 
 Obec- Krupina 
 Katastrálne územie- Krupina 
 Číslo listu vlastníctva- 5634 

Ponúkaný spoluvlastnícky podiel – ¼ vzhľadom k celku 
a. pozemok registra E KN parcelné číslo 5252, orná pôda o výmere 2759m2  
b. pozemok registra E KN parcelné číslo 5297, trvalý trávnatý porast o výmere 5194m2  
c. pozemok registra E KN parcelné číslo 5298, trvalý trávnatý porast o výmere 2664m2  

  
3/ Informácia o účele použitia poľnohospodárskeho pozemku podľa územného plánu obce 
     Ponúkaný pozemok sa bude využívať na poľnohospodárske účely 
 
4/ Cena za m² : 

- za pozemky E KN: parc.č. 5120, parc.č. 5127 a parc.č.5129/1 je 3 EUR (slovom tri eurá) 
- za ostatné pozemky je 2 EUR (slovom dve eurá) 

 
5/  Termín a adresa na predkladanie ponúk 

Ponuku na prevod poľnohospodárskeho pozemku je potrebné zaslať do 16.09.2018 na adresu: JUDr. 
Terézia Borčinová, Parková 3655/23, 953 05 Zlaté Moravce – Prílepy, SR 
 
Zlaté Moravce - Prílepy, dňa 23.08.2018 
 
 
                                                                     JUDr. Terézia Borčinová 


