






































Návrh uznesení na 29.6. 2022 

Uznesenie č. ..../2022-MsZ 

Mestské zastupiteľstvo v Krupine  

Berie na vedomie 

A) Informáciu primátora mesta o priebehu zhromaždenia vlastníkov poľovných 

pozemkov v uznanom poľovnom revíri KUKUČKA Krupina, konanom dňa 

16.6. 2022, podľa notárskej zápisnici N 182/2022, NZ 18210/2022 spísanej JUDr. 

Ľubomírom Spodniakom, notárom so sídlom v Krupine, 

B) Predložený návrh Zmluvy o postúpení užívania spoločného Poľovného revíru 

KUKUČKA Krupina na obdobie 15 rokov od účinnosti zmluvy medzi vlastníkmi 

poľovných pozemkov a to Mestom Krupina, prof. Ing. Jozefom Krilekom PhD, 

Krupina, Malinovského 886/20 a Cyrilom Ďuricom, bytom Krupina Holý Vrch 

1388 a užívateľom poľovného revíru Poľovníckym združením KUKUČKA 

Krupina, so sídlom Krupina, Geschwindova 1, IČO: 31 921 183. 

 

Uznesenie č. ..../2022-MsZ 

Mestské zastupiteľstvo v Krupine  

schvaľuje  

zámer postúpenia užívania poľovného revíru KUKUČKA 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, v súlade s uznesením č. 125/2022-MsZ, Poľovníckemu 

združeniu KUKUČKA Krupina, so sídlom Krupina, Geschwindova 1, IČO: 31 921 183 

podľa predloženého návrhu Zmluvy o postúpení užívania spoločného Poľovného revíru 

KUKUČKA Krupina na obdobie 15 rokov od účinnosti zmluvy medzi vlastníkmi 

poľovných pozemkov a to Mestom Krupina, prof. Ing. Jozefom Krilekom PhD, Krupina, 

Malinovského 886/20 a Cyrilom Ďuricom, bytom Krupina Holý Vrch 1388, Krupina  

a užívateľom poľovného revíru Poľovníckym združením KUKUČKA Krupina, so sídlom 

Krupina, Geschwindova 1, IČO: 31 921 183, za náhradu za užívanie poľovného revíru vo 

výške 3,17 €/1ha lesného pozemku a 0,878 €/1ha poľ. a ostatných pozemkov, pričom 

výmera pozemkov vo vlastníctve mesta predstavuje 2580,57 ha, z toho lesné pozemky 

majú výmeru 2516,66 ha a ostatné pozemky sú o výmere 63,91 ha. 

Uznesenie č. ..../2022-MsZ 

Mestské zastupiteľstvo v Krupine  

Berie na vedomie 

C) informáciu primátora mesta o priebehu zhromaždenia vlastníkov poľovných 

pozemkov v uznanom poľovnom revíri HUBERT KRUPINA, konanom dňa 



27.6. 2022, podľa notárskej zápisnici č. NZ 18453 vyhotovenej JUDr. Mariánom 

Jurinom, notárom, so sídlom v Lučenci, 

D) predložený návrh Zmluvy o  užívaní Poľovného revíru HUBERT KRUPINA  na 

obdobie 15 rokov od účinnosti zmluvy medzi vlastníkmi poľovných pozemkov 

a to Mestom Krupina, Marošom Dadom, bytom Krupina J. Mikulku 2965/10 a 

Ing. Stanislavom Petrencom, bytom Krupina, Stará Hora 1466  a užívateľom 

poľovného revíru Poľovníckou spoločnosťou Čabraď so sídlom Krupina, 

Majerský rad 3, IČO: 37 996 584. 

 

Uznesenie č. ..../2022-MsZ 

Mestské zastupiteľstvo v Krupine  

schvaľuje  

a) zámer postúpenia užívania poľovného revíru  HUBERT KRUPINA  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, v súlade s uznesením č. 125/2022-MsZ, 

Poľovníckej spoločnosti Čabraď so sídlom Krupina, Majerský rad 3, IČO: 

37 996 584, podľa predloženého návrhu Zmluvy o užívaní Poľovného revíru 

HUBERT KRUPINA na obdobie 15 rokov od účinnosti zmluvy medzi vlastníkmi 

poľovných pozemkov a to Mestom Krupina, Marošom Dadom, bytom Krupina J. 

Mikulku 2965/10 a Ing. Stanislavom Petrencom, bytom Krupina Stará Hora 1466  

a užívateľom poľovného revíru Poľovníckou spoločnosťou Čabraď so sídlom Krupina, 

Majerský rad 3, IČO: 37 996 584, za náhradu za užívanie poľovného revíru vo výške 

2,82 €/1ha lesného pozemku a 0,729 €/1ha poľ. a ostatných pozemkov, pričom výmera 

pozemkov vo vlastníctve mesta predstavuje ..... ha, z toho lesné pozemky majú 

výmeru ......... ha a ostatné pozemky sú o výmere ...... ha. 

Dôvodová správa: 

S poukazom na prijaté uznesenie č. 125/2022-MsZ, uskutočnené zhromaždenie vlastníkov 

poľovných pozemkov poľovného revíru KUKUČKA, konaného dňa 16.6. 2022 a poľovného 

revíru HUBERT KRUPINA, konanom dňa 27.6. 2022, v súlade s čl. Tretej časti čl. 4 ods. 1 

písm. f a w) a l) VZN č. 2/2016 o zásadách hospodárenia s majetkom mesta a zákona č. 

138/1991 Zb. o majetku obcí, má kompetenciu vo veci majetkových práv a rozhodovania vo 

veci uzatvorenia zmluvy na výkon práva poľovníctva s poľovníckymi združeniami mestské 

zastupiteľstvo. 

 

 

Poľovný revír KUKUČKA má 3 181,178 ha 

Z toho Mesto Krupina – 2580,57 ha, čo predstavuje 81,12%, z toho lesné pozemky: 

2516,66 ha a ostatné pozemky 63,91 ha. 

Poľovnícke združenie KUKUČKA - výpočet náhrady:  

- lesné pozemky výmera: 2516,66 ha x 3,17 € = 7 977,8122 € náhrada ročne 

- ostatné pozemky výmera: 63,91 ha x 0,878 € = 56,11298 € náhrada ročne 

Poľovný revír HUBERT KRUPINA má 3564,86 ha 

Z toho Mesto Krupina – ....... ha, čo predstavuje ....%, z toho lesné pozemky: ...... ha 

a ostatné pozemky ........... ha. 



 

Poľovnícka spoločnosť Čabraď - výpočet náhrady:  

- lesné pozemky výmera: ......... ha x 2,82 €/1ha = .......... € náhrada ročne 

- ostatné pozemky výmera: ......... ha x 0,729 € = ........... € náhrada ročne 

 


