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Mesto Krupina zverejňuje zámer prenájmu pozemku ako prípad hodný osobitného zreteľa 
v súlade s § 9a ods. 8 písm. c)  zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov, konkrétne 
hnuteľného a nehnuteľného majetku, nachádzajúceho sa v katastrálnom území Krupina, mesta 
Krupina, na ul. Krupinica, zapísaného na LV č. 2952, vedeného Okresným úradom v Krupine, 
odbor katastrálny, menovite 

nehnuteľnosti – budov, vrátane príslušenstva, menovite   
• budova - dielne, súpis. č.: 2869, nachádzajúca sa  na parcele registra C č.  2128/3                    

o výmere 272 m2, druh zastavaná plocha a nádvorie, 
• budova - garáže, súpis. č.: 2870, nachádzajúca sa na parcele registra C č. 2129/3                         

o výmere 425 m2, druh zastavaná plocha a nádvorie, 
• budova - vrátnica, súpis. č.: 2871, nachádzajúca sa na parcele registra C č. 2130/4       

o výmere 19 m2, druh zastavaná plocha a nádvorie, 
nehnuteľnosti– pozemky, menovite   

• dvor a priľahlý pozemok, nachádzajúci na parcele registra C č. 2130/5 o výmere 1829 
m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, a na parcele registra C č. 2130/6 
o výmere 766 m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, 

hnuteľne veci, menovite   
• mostová váha nájazdová o rozmeroch 3 x 8 m, nosnosť 30,0 t, nachádzajúca sa na 

parcele registra C č. 2130/5. 
za účelom zriadenia a realizácie zberného dvora, pre účely poskytovania a zabezpečovania služieb 
v odpadovom hospodárstve na území mesta Krupina, vrátane činností súvisiacich s uvedeným 
účelom nájmu, 
vo výške nájomného 5 012,- Eur/rok a vo výške nákladov spojených s bezprostredným užívaním 
nehnuteľnosti.  
Výška nájomného bola stanovená v súlade so VZN č. 2/2016 o zásadách hospodárenia s majetkom 
mesta, a to za užívanie stavieb s príslušenstvom v zbernom dvore.  
Dôvod hodný osobitného zreteľa je skutočnosť, že Mesto zabezpečuje odpadové hospodárstvo 
dodávateľským spôsobom a pre tento účel poskytuje areál zberného dvora poskytovateľovi služieb 
v odpadovom hospodárstve  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


