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Mesto Krupina  
Svätotrojičné námestie 4/4, 963 01 

zastúpené Ing. Radoslavom Vazanom, primátorom mesta  
 

zverejňuje 
v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 
 

oznámenie o zámere  
prevodu majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

 
Predmet prevodu:  
pozemok vo vlastníctve Mesta Krupina, k.ú. Krupina, okres Krupina, vedený na LV č. 4578, 
parcela registra E č. 570/2 o výmere 89 m2, druh trvalo trávnatý porast, zameraná porealizačným 
geometrickým plánom do novovytvorenej parcely o výmere 16 m2, v prospech spoločnosti 
Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri  Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, IČO: 36 442 151, vo výške 
kúpnej ceny  stanovenej v zmysle znaleckého posudku, za účelom umiestnenia blokovej 
trafostanice GRAPER MKP800 ako súčasť stavby „Krupina – ul. Šoltésová – Rekonštrukcia VNV 
č. 453 a NNS“, SW kód: 11563. 
 
Mesto Krupina uzatvorí Zmluvu o budúcej kúpnej zmluve, ktorej obsahom je dohoda, že zmluvné 
strany uzatvoria riadnu kúpnu zmluvu najneskôr do 3 rokov po realizácii stavby, na 
novovytvorenú parcelu zameranú porealizačným geometrickým plánom, na ktorej bude 
umiestnené energetické zariadenie,  vo výške ceny stanovenej v zmysle znaleckého posudku. 
 
Dôvod hodný osobitného zreteľa je skutočnosť, že pozemok bude predaný za účelom 
umiestnenie energetického zariadenia, ako súčasť stavby „Krupina – ul. Šoltésová – 
Rekonštrukcia VNV č. 453 a NNS“, SW kód: 11563. Realizáciou uvedenej stavby sa odstráni 
súčasný kritický stav VN holovodičových vedení a podperných bodov vedených pozdĺž potoka 
Kltipoch k trafostanici na Nám. SNP, a zlý technický stav vzdušných NN rozvodových vedení na 
ul. Šoltésová, mesta Krupina. 
 
 
Tento zámer prevodu majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol schválený 
Uznesením Mestského zastupiteľstva v Krupine č. 280/2021-MsZ.  
Prevod uvedeného pozemku bude predložený na schválenie Mestskému zastupiteľstvu v Krupine 
po zrealizovaní stavby a po predložení porealizačného zamerania.   
 
 
 
 
Zámer zverejnený dňa  14.10.2021 


