
 

 

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. 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 výlučnom vlastníctve Mesta Krupina, k.ú. Krupina, okres Krupina, vedený na LV č. 

4578, nachádzajúci sa na parcele registra E č. 9831/1 o výmere 2884 m
2
, druh ostatná plocha, 

ktorá bude zameraná geometrickým plánom do novovytvorenej parcely o výmere cca 167 m
2
, sa 

zamieňa v prospech spoločnosti LARO, v.o.s, v zastúpení Petrom Lapinom, so sídlom 

Priemyselná 2738, Krupina, IČO 31577954, do výlučného vlastníctva v 1/1 k celku, 

 

a to za pozemok vo výlučnom vlastníctve spoločnosti LARO, v.o.s, v zastúpení Petrom Lapinom, 

sídlo Priemyselná 2738, Krupina, IČO 31577954, nachádzajúci sa v k.ú. Krupina, okres Krupina, 

na parcele registra C č. 1207/13 o výmere 192 m
2
, druh zastavaná plocha a nádvorie, LV č. 7289, 

ktorá bude zameraná geometrickým plánom do novovytvorenej parcely o výmere cca 3 m
2
, sa 

zamieňa  v prospech Mesta Krupina, Svätotrojičné námestie 4/4, Krupina. 

 

Presná výmera zamieňaných pozemkov bude uvedená až po zameraní geometrickým plánom do 

novovytvorených parciel. 

Pozemky sa zamieňajú s finančným vyrovnaním. Cena pozemkov bude stanovená Znaleckým 

posudkom. 

 

Dôvod hodný osobitného zreteľa je skutočnosť, že sa jedná o pozemok zastavaný stavbou vo 

vlastníctve nadobúdateľa vrátane priľahlej plochy, ktorá svojím umiestnením a využitím tvorí 

neoddeliteľný celok so stavbou. Zámenou pozemkov Mesto Krupina získa časť pozemku 

zasahujúceho do miestnej cesty nachádzajúcej sa v priemyselnej zóne.    

 

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

Uznesením Mestského zastupiteľstva v Krupine č. 21/2023-MsZ zo dňa 22.2.2023. 

Prevod uvedeného pozemku bude predložený na schválenie Mestskému zastupiteľstvu v Krupine 

dňa 26.4.2023. 

 

 

Zámer zverejnený dňa  8.3.2023 

 

 


