
 

 

Mesto Krupina, Svätotrojičné námestie 4/4, 963 01 Krupina, IČO: 00320056 

 

 

 

Mesto Krupina  
Svätotrojičné námestie 4/4, 963 01 

zastúpené Ing. Radoslavom Vazanom, primátorom mesta  

 
zverejňuje 

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

oznámenie o zámere  

postúpenia užívania poľovného revíru č. 16 Javor Krupina z dôvodu hodného osobitného 

zreteľa v súlade s § 9a ods. 9 písm. c)  zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 

predpisov, v súlade s uznesením č. 125/2022-MsZ, 

 

Predmet užívania:  

pozemky vo vlastníctve Mesta Krupina, k.ú. Krupina, nachádzajúce sa v poľovnom revíri č. 16 

Javor Krupina, v rozsahu 

- lesné pozemky o výmere 929,42 ha  

- poľnohospodárske pozemky a ostatná plocha o výmere 84,99 ha ,   

spolu v celkovej výmere 1 014,42 ha,  

v prospech Poľovného združenia Javor Krupina, so sídlom Krupina 1096/21, Krupina, 

IČO:31921175, ktoré je organizačnou zložkou SPZ, podľa predloženého návrhu Zmluvy o užívaní 

Poľovného revíru č.16 Javor Krupina, na obdobie 15 rokov od podpisu a účinnosti zmluvy medzi 

vlastníkmi poľovných pozemkov, a to Mestom Krupina, so sídlom Svätotrojičné námestie 4/4, 

Krupina, Ing. Petrom Filušom, bytom Tanistravár 1096/21, Krupina a Branislavom Martinkom, 

bytom Somolického 436/1, Zvolen a doterajším užívateľom poľovného revíru Poľovným 

združením Javor Krupina, so sídlom Krupina 1096/21, 963 01 Krupina, IČO:31921175, ktoré je 

organizačnou zložkou SPZ, za náhradu za užívanie poľovného revíru č.16 Javor Krupina vo výške 

2,37 €/ha/ročne lesných pozemkov a 0,792 €/ha/ročne poľnohospodárskych pozemkov (TTP, orná 

pôda) a iných poľovných pozemkov.  
 

Dôvod hodný osobitného zreteľa je skutočnosť, že Mesto Krupina, ako vlastník pozemkov 

nachádzajúcich sa v poľovnom revíri, pristúpi k uzatvoreniu Zmluvy o užívaní Poľovného revíru 

č.16 Javor Krupina s Poľovným združením Javor Krupina, s odôvodnením osobitného zreteľa, že 

PZ, ako doterajší užívateľ predmetného poľovného revíru, prejavil záujem pokračovať aj 

v ďalšom období v užívaní poľovného revíru, obhospodaroval revír v súlade s právnymi predpismi 

na úseku poľovníctva a doteraz neboli voči nemu zo strany štátnej správy poľovníctva a zo strany 

veterinárnej správy SR uplatňované žiadne sankcie ani správne delikty za porušovanie platných 

právnych predpisov, a že je vo verejnom záujme, aby v k.ú. Krupina bolo zabezpečené zachovanie 

a udržanie tradície ľudového poľovníctva v Meste Krupina, ako aj z dôvodu minimalizácie škôd 

na lesných porastoch a poľnohospodárskych kultúrach pestovaných na poľnohospodárskej pôde.  

 

 

Tento zámer postúpenia užívania poľovného revíru v rozsahu pozemkov vo vlastníctve Mesta 

Krupina z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol schválený Uznesením Mestského zastupiteľstva 

v Krupine č. 260/2022-MsZ zo dňa 28.9.2022. 


