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1.  Mesto Krupina zverejňuje zámer prenájmu pozemku ako prípad hodný osobitného 
zreteľa v súlade s § 9 a ods. 8 písm. c)  zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov, konkrétne  

poľnohospodárske pozemky v lokalite Šváb, v katastrálnom území Krupina, o výmere 
41 892 m2, menovite: 

• parcela registra E č. 5529, o výmere  17 610 m2, druh pozemku orná pôda, 
• parcela registra E č. 5426, o výmere  11 252 m2, druh pozemku trvalý trávny porast, 
• parcela registra E č. 5527, o výmere     4 656 m2, druh pozemku orná pôda, 
• parcela registra E č. 5429, o výmere     2 388 m2, druh pozemku trvalý trávny porast,  
• parcela registra E č. 5430, o výmere     2 200 m2, druh pozemku orná pôda, 
• parcela registra E č. 5431, o výmere     3 786 m2, druh pozemku trvalý trávny porast, 
a pozemok v lokalite Červená Hora, v katastrálnom území Krupina, o výmere 30 200 m2, ako 
časť parcely registra E č. 9146/4 v celkovej výmere 52 398 m2, druh pozemku lesný pozemok, 
ktorý je v registri C vedený ako trvalý trávnatý porast, 
v prospech spoločnosti Mestské lesy s.r.o., Priemyselná 969/4, 963 01  Krupina, IČO: 31616798, 
na poľnohospodársky účel v súlade so zákonom č. 504/2003 Z.z, 
a to spôsobom uzatvorenia Dodatku č. 34 k Nájomnej zmluve zo dňa 2.1.2001, so spoločnosťou 
Mestské lesy s.r.o., Priemyselná 969/4, 963 01  Krupina, IČO: 31616798, ktorého predmetom 
je rozšírenie predmetu nájmu o poľnohospodárske pozemky v lokalite Šváb a v lokalite 
Červená Hora, v katastrálnom území Krupina, spolu o výmere 72 092 m2, na poľnohospodársky 
účel v súlade so zákonom č. 504/2003 Z.z., a v súlade s ich podnikateľskou činnosťou, na dobu 
platnosti Nájomnej zmluvy zo dňa 2.1.2001, ostatné a platobné podmienky sa nemenia.  
 
Dôvod hodný osobitného je skutočnosť, že pozemky sa prenajímajú mestskej spoločnosti v súlade 
s ich podnikateľskou činnosťou na poľnohospodársky účel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zámer prenájmu  vyvesený dňa: 16.01.2020 
Zámer prenájmu  zvesený dňa: 31.01.2020 
 


