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

1. Mesto Krupina zverejňuje zámer predaja pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa
v súlade s §9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov, vo vlastníctve Mesta Krupina, v k.ú. Krupina, okres Krupina,
•

novovytvorenú parcelu o výmere 76 m2, druh trvalo trávnatý porast, v prospech Ing.
Adriána Macku, bytom Nad Kotlom 2114/49, Krupina v podiele vlastníctva 1/1,

•

novovytvorenú parcelu o výmere 48 m2, druh trvalo trávnatý porast, v prospech Jána
Kohúta, bytom M.R.Štefánika, Krupina v podiele vlastníctva 1/1,

•

novovytvorenú parcelu o výmere 49 m2, druh trvalo trávnatý porast, do podielového
spoluvlastníctva Ing. Adriána Macku, bytom Nad Kotlom 2114/49, Krupina v podiele
vlastníctva 1/2 a Jána Kohúta, bytom M.R.Štefánika, Krupina v podiele vlastníctva 1/2,
vo výške kúpnej ceny 6,- Eur/m2. Novovytvorené parcely budú zamerané geometrickým
plánom.

Dôvod hodný osobitného zreteľa je, že dotknutá časť pozemku je pre Mesto Krupina
neupotrebiteľná a pre žiadateľov je to jediná možnosť prístupu na pozemok v osobnom
vlastníctve.
2. Mesto Krupina zverejňuje zámer predaja pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa
v súlade s §9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov, vo vlastníctve Mesta Krupina, v k.ú. Krupina, okres Krupina,
novovytvorenú parcelu o výmere cca 840 m2, ktorá bude geometrickým plánom odčlenená od
parcely registra E č. 7934 o výmere 4118 m2, druh trvalo trávnatý porast a parcely registra E č.
9772/4 o výmere 326 m2, druh trvalo trávnatý porast, do podielového spoluvlastníctva:
Jariny Nagyovej, bytom Zadunajská cesta 1190/3, Bratislava Petržalka, v podiele vlastníctva 1/2
a Vasilii Repela a manželky Alla, bytom Jedlíkova 2132/1, Bratislava – Staré mesto, v podiele
vlastníctva 1/2, vo výške kúpnej ceny 2,- Eur/m2.
Dôvod hodný osobitného zreteľa je, že dotknutá časť pozemku je pre Mesto Krupina
neupotrebiteľná a v zmysle územného plánu je určená pre výstavbu IBV. Pre žiadateľov je to
jediný možný prístup na pozemok v ich osobnom vlastníctve.
3. Mesto Krupina zverejňuje zámer prevodu majetku zámenou pozemkov z dôvodu
hodného osobitného zreteľa v súlade s §9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí v znení neskorších predpisov,
časť pozemku, parcela registra E č. 9817/1 ostatná plocha o výmere 2429 m2, nachádzajúca sa v
k.ú. Krupina, vo vlastníctve Mesta Krupina, zameraný geometrickým plánom o výmere 1573 m2,
za časť pozemkov vo vlastníctve Juraja Boháčika, bytom Červená Hora 1578, Krupina, zamerané
geometrickým plánom, konkrétne:
•

parcela registra E č. 8229/6, orná pôda o výmere 1539 m2,

•

parcela registra E č. 8231/46, trvalo trávnatý porast o výmere 132 m2,

•

parcela registra E č. 8231/51, orná pôda v podiele 1/6 k celku o výmere 281,8 m2,
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•

parcela registra E č. 6345/4, trvalo trávnatý porast v podiele 1/4 k celku o výmere 137,5
m2,

Dôvod hodný osobitného zreteľa je, že touto zámenou sa vysporiada vlastníctvo pozemku pod
komunikáciou.

