
 

 

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  

prenájmu pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

 

Predmet prenájmu:  

pozemky vo vlastníctve Mesta Krupina, k.ú. Krupina, vedené na LV č. 2383, nachádzajúce sa 

v lokalite Šváb, Krupina, menovite  

- parcela KN-C č. 4407 o výmere 13 943 m
2
, trvalý trávnatý porast,  

- parcela KN-C č. 4408 o výmere 7 209 m
2
, trvalý trávnatý porast,  

v celkovej výmere 21 152 m
2
,  

v prospech spoločnosti Mestské lesy, s.r.o., Priemyselná 969/14, Krupina, IČO 31616798, vo  

výške nájomného 95,- Eur/ha/rok, na dobu určitú 5 rokov, za účelom využitia pozemkov pre 

hospodársku činnosť.  
 

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

pôdy, pristúpi k uzatvoreniu nájomnej zmluvy so spoločnosťou Mestské lesy, s.r.o., Krupina 

s odôvodnením osobitného zreteľa, že je vo verejnom záujme, aby v k.ú. Krupina bolo 

zabezpečené trvalo udržateľné obhospodarovanie poľnohospodárskych pozemkov nachádzajúcich 

v meste Krupina, v časti lokality Šváb, a zároveň Mesto Krupina, ako vlastník  pozemkov, 

poskytne mestskej spoločnosti poľnohospodárske pozemky pre vykonávanie ich hospodárskej 

činnosti.  

Spoločnosť Mestské lesy, s.r.o., Krupina nie je podnikateľom v oblasti poľnohospodárstva, a preto 

sa nevzťahujú na spoločnosť ako nájomcu ustanovenia § 7 a nasl. zákona č. 504/2003 Z.z. o nájme 

poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene 

niektorých zákonov, ale spoločnosť môže poľnohospodárske pozemky užívať pre svoju 

hospodársku činnosť na základe svojich činností, ktorými sú poskytovanie služieb súvisiacich 

s poľnohospodárstvom, lesníctvom a poľovníctvom, strojmi a mechanizmami slúžiacimi k danej 

výrobe.  

 

 

Tento zámer prevodu majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol schválený 

Uznesením Mestského zastupiteľstva v Krupine č. 168/2022-MsZ zo dňa 29.6.2022. 

Prenájom uvedeného pozemku bude predložený na schválenie Mestskému zastupiteľstvu 

v Krupine dňa 28.9.2022. 

 

 

Zámer zverejnený dňa  19.7.2022  


