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

1. Mesto Krupina zverejňuje zámer prenájmu pozemku ako prípad hodný osobitného
zreteľa v súlade s § 9a ods. 8 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov, menovite
časť pozemku vo vlastníctve Mesta Krupina, k.ú. Krupina, okres Krupina, nachádzajúci sa
• na parcele registra E č. 9605/1, ostatná plocha, LV č. 4578, na Pribinovej ulici, a
• na parcele registra C č. 208, zastavaná plocha a nádvorie, LV č. 2952, na ul. M. R. Štefánika,
z dôvodu umiestnenie 2 ks informačno-navigačných tabúľ o veľkosti 80 x 120 cm, t.j.: 0,96 m2.
Jedná sa o zabratie plochy spolu o výmere 1,92 m2 , v prospech spoločnosti VEGO MARKETING
s.r.o., Timravy 12, 974 01 Banská Bystrica na dobu určitú do 9.11.2022, vo výške nájomného
100,- Eur /rok/ 1 ks reklamného zariadenia, čo celkovo predstavuje výšku nájomného 200,- Eur/
rok.
Dôvod hodný osobitného zreteľa je skutočnosť, že pozemky doteraz žiadateľ dlhodobo užíval za
účelom umiestnenia informačno-navigačných tabúľ na základe Nájomnej zmluvy č. 22985/2019,
o prenájom pozemkov nikto neprejavil záujem. Umiestnením informačno-navigačných tabúľ
dôjde k využitiu daných pozemkov.

2. Mesto Krupina zverejňuje zámer prenájmu nehnuteľností ako prípad hodný osobitného
zreteľa v súlade s § 9a ods. 8 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov, menovite
• lesné pozemky a lesné porasty
vo výlučnom vlastníctve Mesta Krupina, vedených v registri C na LV č. 2383, v registri E na
LV 2952, 4395, 4429, 4578, 4612, 4404 a
v podielovom spoluvlastníctve Mesta Krupina, vedených v registri E na LV č. 4791, 5406,
5414, 5577, 5714, 6883,
• lesné cesty - Stará Hora, Krupina - Líška, Kopanice, Krupina - Tanistravár,
• poľnohospodárske pozemky v lokalite Červená Hora a Bebrava,
za účelom odborného hospodárenia v súlade so zákonom č. 326/2005 Z.z. o lesoch a v súlade
s predmetom činnosti nájomcu,
• poľnohospodárske pozemky v lokalite Šváb, na poľnohospodársky účel v súlade so zákonom
č. 504/2003 Z.z. a v súlade s ich podnikateľskou činnosťou,
v prospech spoločnosti Mestské lesy s.r.o., Priemyselná 969/4, Krupina, IČO: 31616798,
vo výške nájomného 100 000,- Eur za rok, ktoré sa bude každoročne dohodou zmluvných strán
upravovať písomným dodatkom k nájomnej zmluve a to v súlade so schváleným rozpočtom Mesta
Krupina.
Povinnosť nájomcu bude spočívať okrem iného aj v starostlivosti o lesné cesty, ktoré je povinný
opravovať a udržiavať v stave spôsobilom, na vlastné náklady.
Dôvod hodný osobitného zreteľa je skutočnosť, že prenájom lesných pozemkov, lesného porastu,
lesných ciest ako aj poľnohospodárskych pozemkov na daný účel je v súlade so Všeobecne
záväzným nariadením mesta Krupina č. 2/2016 o nakladaní s majetkom mesta, v zmysle Čl. 7 ods.

6, kedy mesto Krupina zabezpečuje prenájom lesných pozemkov prostredníctvom spoločnosti so
100 % majetkovou účasťou mesta, a to Mestskými lesmi, s.r.o., so sídlom Priemyselná 969/4,
Krupina, IČO: 31616798.

Zámer prenájmu vyvesený dňa: 11.11.2020
Zámer prenájmu zvesený dňa: 26.11.2020

