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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  
prenájmu pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

 
Predmet prenájmu:  
pozemky vo vlastníctve Mesta Krupina, nachádzajúce sa v k.ú. Krupina, okres Krupina, evidované  
v katastri nehnuteľností Okresného úradu v Krupine na LV č. 2952, 7716 a 4609, menovite:   
- parcela registra E č. 6454 o výmere 3998 m2, druh orná pôda, LV 7716, 
- parcela registra E č. 6451/26 výmere 148 m2, druh trvalý trávnatý porast, LV 4578 
- parcela registra E č. 6455/1 o výmere 3 041 m2, druh orná pôda, LV 2952 
- parcela registra E č. 6451/25 o výmere 179 m2, druh orná pôda, LV 4578, 
- parcela registra E č. 6492/2 o výmere 379 m2, druh orná pôda, LV 4578 
- parcela registra E č. 6451/1 o výmere 641 m2, druh orná pôda, LV 4578, 
- parcela registra E č. 6492/5 o výmere 145 m2, druh orná pôda, LV 4578 
- parcela registra E č. 9607/4 o výmere 26 282 m2, druh orná pôda, LV 4578 
- parcela registra E č. 6492/2 o výmere 379 m2, druh orná pôda, LV 4578 
- parcela registra E č. 9758/1 o výmere 1633 m2, druh orná pôda, LV 4578 

 
pričom predmetom prenájmu bude výmera 1 886 m2. . Pôvodné pozemky budú následne na základe 
vypracovaného geometrického plánu zamerané do novovytvorených parciel na základe odsúhlaseného 
návrhu parciel č. KN-C č. 2031/16 o výmere 537 m2, č. KN-C č. 2016/9 o výmere 34 m2, v č. KN-C č. 
2016/8 o výmere 1119 m2, č. KN-C č. 2024/6 o výmere 135 m2, č. KN-C č. 2015/6 o výmere 61 m2, 
v prospech  Banskobystrického samosprávneho kraja , so sídlom Námestie SNP 23, 974 01  Banská 
Bystrica, IČO 37828100, vo výške nájomného  1,- Euro/ rok,  na dobu určitú 5 rokov, resp. na dobu počas 
prípravy a realizácie stavby, za vybudovania prístupovej komunikácie do lokality nového zariadenia 
sociálnych služieb pre seniorov. 
 
Dôvod hodný osobitného zreteľa je skutočnosť, že Mesto Krupina, ako vlastník pozemku, má záujem na 
tom, aby BBSK vybudovalo na uvedených pozemkoch novú prístupovú komunikáciu do lokality nového 
zariadenia sociálnych služieb pre seniorov, ktorá napomôže rozvoju tejto lokality, komunikácia bude po jej 
kolaudácii odovzdaná do vlastníctva mesta Krupina. 
 
 
Tento zámer prevodu majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol schválený 
Uznesením Mestského zastupiteľstva v Krupine č. 410/2021-MsZ.  
Prenájom uvedeného pozemku bude predložený na schválenie Mestskému zastupiteľstvu 
v Krupine dňa 23.2.2022. 
 
 
 
Zámer zverejnený dňa  27.1.2022 


