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1.)  Mesto Krupina zverejňuje zámer prenájmu nebytového priestoru ako prípad hodný 
osobitného zreteľa v súlade s §9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov, menovite  nebytový priestor nachádzajúci sa v budove so súpisným číslom 
629, na ul.  29. augusta, postavenej na parcele registra C č. 1516/1, LV 122, k.ú. Krupina, ktorého 
využiteľná nájomná plocha je o výmere 150 m2 a hnuteľný majetok, ktorý je evidovaný 
v operatívnej evidencii MsÚ,  
v prospech spoločnosti Nemocenská BB s.r.o., sídlo Kukučínova 20, 974 01  Banská Bystrica, 
IČO 36 661 511, za účelom prevádzkovania biochemického laboratória, na dobu nájmu 5 rokov, 
vo výške nájomného 4 368,250 Eur/rok. 
 
Dôvod hodný osobitného zreteľa je skutočnosť, že Mesto Krupina má aj naďalej záujem zachovať 
laboratórium v danom priestore. Poskytnutá služba plní verejnoprospešný záujem, ktorým je 
poskytovanie odborných služieb pre lekárov a pacientov na zabezpečenie zdravotnej starostlivosti 
o občanov mesta a širšieho okolia.  
 
 
 
2.)  Mesto Krupina zverejňuje zámer prenájmu pozemku ako prípad hodný osobitného 
zreteľa v súlade s § 9 a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších  predpisov, konkrétne pozemok vo vlastníctve Mesta Krupina, k.ú. Krupina, časť 
parcely registra C č. 976/1 o výmere 334 m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, vedená 
na LV č. 2952 v požadovanej výmere 4 m2, v prospech Martina Gasidla, bytom Majerský rad 56, 
Krupina, vo  výške nájomného 3,- Eur/rok, na dobu neurčitú s výpovednou lehotou tri mesiace, za 
účelom skladovania palivového dreva vo dvore bytového domu súpisné číslo 862, v ktorom 
vlastní byt. 
 
Dôvod osobitného zreteľa je skutočnosť, že pozemok je priľahlá dvorová časť k bytovému domu, 
a je určená na užívanie vlastníkmi bytov v bytovom dome. Uskladnením dreva na časti pozemku 
nebude znemožnené užívanie pozemku ostatnými spoluvlastníkmi bytového domu. 
 
 
 
 
 
 
 
 


