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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  
prevodu majetku mesta  zámenou pozemkov z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

 
Predmet prevodu:  
pozemok vo vlastníctve Mesta Krupina, k.ú. Krupina, okres Krupina, vedený na LV č. 2952, 
nachádzajúci sa na parcele registra C č. 1481/3 o výmere 23 751 m2, druh ostatná plocha, 
zameraný geometrickým plánom č. 48 290 289-40/2022 vyhotoveným geodetom Miroslavou 
Lauroškovou GeoPlanML, Majerský rad 643/44, Krupina, overeným dňa 31.3.2022 pod č. 
99/2022, do novovytvorenej parcely registra C č. 1481/305 o výmere 1218 m2, sa zamieňa 
v prospech Mgr. Martina Rondíka, rod. Rondík, bytom Rudolfa Geschwinda 3166/6, Krupina, do 
výlučného vlastníctva v 1/1-ine k celku,  
a to za pozemky vo výlučnom vlastníctve Mgr. Martina Rondíka, rod. Rondík, bytom Rudolfa 
Geschwinda 3166/6, Krupina, nachádzajúce sa v k.ú. Krupina, okres Krupina, zapísané na LV č. 
4512 a 3887, menovite parcely: 
KN-E č. 1521/1 o výmere 149 m2, druh trvalo trávnatý porast, LV č. 4512 
KN-E č. 1521/2 o výmere 159 m2, druh trvalo trávnatý porast, LV č. 4512 
KN-E č. 1520/1 o výmere 391 m2, druh orná pôda, LV č. 4512 
KN-E č. 1520/2 o výmere  95 m2, druh orná pôda, LV č. 4512  
KN-E č. 1469/2 o výmere 144 m2, druh trvalo trávnatý porast, LV č. 4512,  
a novonavrhnutá parcela KN-C č. 7074/2 o výmere 400 m2, zameraná z parcely KN-C č. 7074 
o výmere 3289 m2, druh orná pôda, vedená na LV č. 3887, 
spolu o výmere 1338 m2, ktoré sa zamieňajú v prospech Mesta Krupina. 
Pozemky sa zamieňajú bez finančného vyrovnania, vzhľadom na rozdiel výmery pozemkov 
a vzhľadom na ich umiestnenie. 
 
Dôvod hodný osobitného zreteľa je skutočnosť, že zámenou pozemkov sa vzájomne usporiada 
pozemkové vlastníctvo a zosúladí sa skutkový stav so stavom právnym.    
 
Tento zámer prevodu majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol schválený 
Uznesením Mestského zastupiteľstva v Krupine č. 102/2022-MsZ zo dňa 27.4.2022. 
Prevod uvedeného pozemku bude predložený na schválenie Mestskému zastupiteľstvu v Krupine 
dňa 29.6.2022. 
 
 
Zámer zverejnený dňa  2.6.2022 
 


