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Mesto Krupina zverejňuje zámer prevodu majetku spôsobom zámeny pozemkov z dôvodu 
hodného osobitného zreteľa v súlade s §9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku 
obcí v znení neskorších predpisov,  
predmetom zámeny je pozemok vo vlastníctve Mesta Krupina, k.ú. Krupina, okres Krupina, 
vedený na LV č. 4578, nachádzajúci sa na parcele, menovite registra C č. 1148/4 o výmere 2 907 
m2, druh trvalo trávnatý porast, ktorý bude zameraný geometrickým plánom do novovytvorenej 
parcely o výmere cca  1000 m2, zamieňa sa v prospech: 
Jozefa Fajčíka, rod. Fajčík, bytom 962 65 Hontianske Nemce č. 252, v podiele 3/4 k celku, 
Miroslava Ľuptáka, rod. Ľupták, bytom Vidov Vrch 32, 962 63 Pliešovce, v podiele 1/20 k celku, 
Jaroslava  Melicha, rod. Melich, bytom Uňatín 69, 962 41 Bzovík, v podiele 1/20 k celku, 
Pavla  Melicha, rod. Melich, bytom Uňatín 69, 962 41 Bzovík, v podiele 1/20 k celku, 
Anny Melichovej, rod. Melichová, bytom Uňatín 69, 962 41 Bzovík, v podiele 1/20 k celku, 
 
a to za pozemok nachádzajúci sa na parcele registra C č. 1359/2 o výmere 999 m2, zastavaná 
plocha a nádvorie, vedený na LV č. 6193, v k.ú. Krupina, okres Krupina, ktorý je v podielovom 
spoluvlastníctve spoluvlastníkov vedených na LV č. 6193, Jozefa Fajčíka, rod. Fajčík, bytom 962 
65 Hontianske Nemce č. 252, v podiele 3/4 k celku, 
Miroslava Ľuptáka, rod. Ľupták, bytom Vidov Vrch 32, 962 63 Pliešovce, v podiele 1/20 k celku, 
Jaroslava  Melicha, rod. Melich, bytom Uňatín 69, 962 41 Bzovík, v podiele 1/20 k celku, 
Pavla  Melicha, rod. Melich, bytom Uňatín 69, 962 41 Bzovík, v podiele 1/20 k celku, 
Anny Melichovej, rod. Melichová, bytom Uňatín 69, 962 41 Bzovík, v podiele 1/20 k celku, 
sa zamieňa v prospech Mesta Krupina. 
Presná výmera zamieňajúcich pozemkov bude uvedená až po zameraní geometrickým plánom. 
Pozemky sa zamieňajú bez finančného vyrovnania, vzhľadom na rozdiel výmery pozemkov. 
 
Dôvod hodný osobitného zreteľa je skutočnosť, že zámenou pozemkov sa vzájomne usporiada 
pozemkové vlastníctvo a zosúladí sa skutkový stav so stavom právnym, a zároveň zámenou 
pozemkov Mesto Krupina si usporiada vlastníctvo k pozemku pod miestnou komunikáciou.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zámer prenájmu  vyvesený dňa  ................... 
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Zodpovedný za zverejnenie  ......................................... 


