
Uznesenia  
z deviateho zasadnutia Mestského zastupite ľstva v Krupine, konaného  

dňa 7. novembra 2018 v zasadacej miestnosti Mestského  úradu v Krupine 
 
 
Uznesenie č. 226/2018-MsZ                                                             
Mestské zastupiteľstvo v Krupine 
b e r i e   n a   v e d o m i e  
Správu o činnosti Mestskej rady zo dňa 24.10.218 prednesenú primátorom mesta a to 10 
hlasmi z 10 prítomných 
za: Ing. Jaroslav Bellák,  Mgr. Anna Borbuliaková, Mgr. Ján Hambacher,  doc. Ing. Jozef 
Krilek, PhD., Mgr. Leonard Lendvorský, Ing. Albert Macko, Ing. Ján Macko,  Ing. Stanislava 
Pavlendová, Mgr. Martin Selecký, Mgr. Anna Surovcová 
ospravedlnený: Marian Dado 
 
Uznesenie č. 227/2018-MsZ                                                            
Mestské zastupiteľstvo v Krupine 
b e r i e   n a    v e d o m i e  
Kontrolu plnenia uznesení z posledného zasadnutia MsZ dňa 26.9.2018 prednesenú 
hlavným kontrolórom 
a to 10 hlasmi z 10 prítomných 
za: Ing. Jaroslav Bellák,  Mgr. Anna Borbuliaková, Mgr. Ján Hambacher,  doc. Ing. Jozef 
Krilek, PhD., Mgr. Leonard Lendvorský, Ing. Albert Macko, Ing. Ján Macko,  Ing. Stanislava 
Pavlendová, Mgr. Martin Selecký, Mgr. Anna Surovcová 
ospravedlnený: Marian Dado 
 
Uznesenie č. 228/2018-MsZ                                                               
Mestské zastupiteľstvo v Krupine 
b e r i e   n a    v e d o m i e  
Správu z komplexnej hĺbkovej kontroly spoločnosti Mestské lesy, s.r.o., Priemyselná 969/14, 
963 01 Krupina predloženú hlavným kontrolórom mesta 
a to 8 hlasmi  z 10 prítomných 
za: Ing. Jaroslav Bellák,   Mgr. Ján Hambacher,  doc. Ing. Jozef Krilek, PhD., Mgr. Leonard 
Lendvorský, Ing. Albert Macko, Ing. Ján Macko,  Ing. Stanislava Pavlendová, Mgr. Martin 
Selecký 
hlasovania sa zdržali: Mgr. Anna Borbuliaková, Mgr. Anna Surovcová 
ospravedlnený: Marian Dado 
 
Uznesenie č. 229/2018                                                                 
Mestské zastupiteľstvo v Krupine 
u k l a d á  
hlavnému kontrolórovi mesta vykonať doplnenie kontroly v spoločnosti Mestské lesy, s.r.o. 
Krupina za všetky kontrolované obdobia 2011-2017, oblasť kontroly obchod s drevom 
a finančné operácie 
a to 8 hlasmi z 10 prítomných 
za: Ing. Jaroslav Bellák,   Mgr. Ján Hambacher,  doc. Ing. Jozef Krilek, PhD., Mgr. Leonard 
Lendvorský, Ing. Albert Macko, Ing. Ján Macko,  Ing. Stanislava Pavlendová, Mgr. Martin 
Selecký 
hlasovania sa zdržali: Mgr. Anna Borbuliaková, Mgr. Anna Surovcová 
ospravedlnený: Marian Dado 
 
Uznesenie č. 230/2018-MsZ                                                            
Mestské zastupiteľstvo v Krupine 
s c h v a ľ u j e  



VZN č. 3/2018 o podmienkach poskytovania opatrovateľskej služby, o spôsobe a výške 
úhrady za opatrovateľskú službu a donášku stravy  
a to 9 hlasmi z 10 prítomných 
za:   Mgr. Anna Borbuliaková, Mgr. Ján Hambacher,  doc. Ing. Jozef Krilek, PhD., Mgr. 
Leonard Lendvorský, Ing. Albert Macko, Ing. Ján Macko,  Ing. Stanislava Pavlendová, Mgr. 
Martin Selecký, Mgr. Anna Surovcová 
hlasovania sa zdržal: Ing. Jaroslav Bellák 
ospravedlnený: Marian Dado 
 
Uznesenie č.  231/2018–MsZ                                                                
Mestské zastupiteľstvo v Krupine 

a) s c h v a ľ u j e  
     návrh  zmluvy o dielo na vykonanie stavebných prác na stavbe  

          „Asfaltovanie miestnej komunikácie v lokalite Vĺčok“ s budúcim  
          zhotoviteľom  RENOVIA, s.r.o., Lieskovská cesta 488, Lieskovec,  
          960 01 Zvolen 
     b) s c h v a ľ u j e  
         uzavretie zmluvy o dielo  na vykonanie stavebných prác na stavbe  
         „Asfaltovanie miestnej komunikácie v lokalite Vĺčok  “ pred jej podpisom  
         so zhotoviteľom RENOVIA, s.r.o., Lieskovská cesta 488, Lieskovec,  
         960 01 Zvolen v celkovej  výške  40 568,82 EUR 
a to 10 hlasmi z 10 prítomných 
za: Ing. Jaroslav Bellák,  Mgr. Anna Borbuliaková, Mgr. Ján Hambacher,  doc. Ing. Jozef 
Krilek, PhD., Mgr. Leonard Lendvorský, Ing. Albert Macko, Ing. Ján Macko,  Ing. Stanislava 
Pavlendová, Mgr. Martin Selecký, Mgr. Anna Surovcová 
ospravedlnený: Marian Dado 
 
Uznesenie č. 232/2018–MsZ                                                                  
Mestské zastupiteľstvo v Krupine 
s c h v a ľ u j e 

a) Návrh zmluvy o dielo, predmetom ktorej je realizácia kamerového systému v meste 
Krupina (6 etapa) v rozsahu podľa písm. b) uznesennia 

b) Uzavretie tejto zmluvy, predmetom ktorej je poskytnutie technických služieb podľa § 7 
ods. 1 zákona o súkromnej bezpečnosti v rozsahu dodávky 5 kusov kamier 
a príslušenstva, vrátane ich montáže, oživenia technológie, údržby a servisu a 
zabezpečovacích systémov, poplachových systémov a systémov a zariadení 
umožňujúcich sledovanie pohybu a konania osoby v chránenom objekte, na 
chránenom mieste alebo v ich okolí. Dodávateľ:  Jaroslav Kristín – COMET, Čelovce 
107, 991 41 Čelovce,  IČO: 34924221 

c) Zabezpečenie finančných prostriedkov na realizáciu diela vo výške 16.995,29 EUR 
a to 10 hlasmi z 10 prítomných 
za: Ing. Jaroslav Bellák,  Mgr. Anna Borbuliaková, Mgr. Ján Hambacher,  doc. Ing. Jozef 
Krilek, PhD., Mgr. Leonard Lendvorský, Ing. Albert Macko, Ing. Ján Macko,  Ing. Stanislava 
Pavlendová, Mgr. Martin Selecký, Mgr. Anna Surovcová 
ospravedlnený: Marian Dado 
Uznesenie č. 233/2018-MsZ                                                              
Mestské zastupiteľstvo v Krupine 
b e r i e   n a   v e d o m i e  
postúpenie projektu „Preventívne protipovodňové opatrenia na vodnom diele Kltipoch“ medzi 
spoločnosťou AQUA – team Slovakia, s.r.o. so sídlom Neresnická cesta č. 12, 960 01 
Zvolen, IČO: 46 338 225 a spoločnosťou Mestské lesy, s.r.o., so sídlom Priemyselná 969/14, 
963 01 Krupina, IČO: 31 616 798 
a to 9 hlasmi z 10 prítomných 



za: Ing. Jaroslav Bellák,  Mgr. Anna Borbuliaková, Mgr. Ján Hambacher,  doc. Ing. Jozef 
Krilek, PhD., Mgr. Leonard Lendvorský, Ing. Ing. Ján Macko,  Ing. Stanislava Pavlendová, 
Mgr. Martin Selecký, Mgr. Anna Surovcová 
hlasovania sa zdržal: Ing. Albert Macko 
ospravedlnený: Marian Dado 
 
Uznesenie č. 234/2018-MsZ                                                           
Mestské zastupiteľstvo v Krupine 
s c h v a ľ u j e 
a)    za prebyto čný majetok Mesta Krupina, pozemok –  parcelu registra C  č. 1481/284 
o výmere 42 m2, druh zastavaná plocha a nádvorie, vedená na LV č. 2952, nachádzajúca sa 
v k.ú. Krupina,  
 
b) výsledok  obchodnej verejnej sú ťaže vyhlásenej Mestom Krupina v súlade s § 281 až 
§ 288 Obchodného zákonníka a v zmysle uznesenia č. 207/2018 – MsZ zo dňa 26.9.2018, 
a prijíma návrh  navrhovateľa - od Richarda Ďuriša, bytom Majerský rad 653/61, 963 01 
Krupina, 
 
c) prevod majetku predajom v súlade s § 9 a ods. 1 písm. a)   zákona č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov,  
pozemok vo vlastníctve Mesta Krupina, k.ú. Krupina, okres Krupina, vedný na LV č. 2952,  
menovite: 

- pozemok nachádzajúci sa na  parcele registra C  č. 1481/284 o výmere 42 m2,  druh 
zastavaná plocha a nádvorie, v prospech Richarda Ďuriša rod. Ďuriš, bytom Majerský 
rad 653/61, 963 01 Krupina, vo výške kúpnej ceny 35,- Eur/m2. 

Kúpna cena je stanovená na základe doručenej cenovej ponuky kupujúceho. 
Odpredaj pozemku  sa uskutoční na základe Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve, ktorej 
obsahom bude: 

- kupujúci nadobúda do vlastníctva nehnuteľnosť za účelom výstavby murovanej 
garáže, a to za podmienok, že plošná výmera garáže bude rovnaká ako u susedných 
radových garážach v danej sekcii, a zároveň výškovo a vzhľadovo bude rovnaká ako 
ostatné garáže v sekcii, a za podmienky že dispozícia garáže na parcele bude 
vopred riešená na oddelení výstavby, 

- kúpna cena bude vyplatená budúcim kupujúcim,  
- zmluvné strany sa zaväzujú, že uzatvoria riadnu kúpnu zmluvu, ktorej predmetom 

bude  prevod vlastníckeho práva z výlučného vlastníctva budúceho predávajúceho 
do výlučného vlastníctva budúceho kupujúceho k časti nehnuteľnosti, uvedenej v 
zmluve o budúcej zmluve,  a to až po získaní stavebného povolenia  na výstavbu 
murovanej garáže, a po doložení geometrického plánu,  

- budúci predávajúci nezodpovedá za inžinierske siete na pozemku,  
- budúci kupujúci  je povinný osloviť správcov sietí a získať ich súhlasné stanoviská 

k výstavbe na základe projektovej dokumentácie, 
- budúci predávajúci je povinný do 30 dní od doručenia získaného stavebného 

povolenia a geometrického plánu od budúceho kupujúceho uzatvoriť riadnu kúpnu 
zmluvu 

a to 7 hlasmi z 7 prítomných z celkového počtu 11 poslancov 
za: Ing. Jaroslav Bellák,   Mgr. Ján Hambacher, PhD., Mgr. Leonard Lendvorský, Ing. Ján 
Macko,  Ing. Stanislava Pavlendová, Mgr. Martin Selecký, Mgr. Anna Surovcová 
ospravedlnený: Marian Dado 
neprítomní: Ing. Albert Macko, doc. Ing. Jozef Krilek, PhD., Mgr. Anna Borbuliaková 
 
Uznesenie č. 235/2018-MsZ                                                              
Mestské zastupiteľstvo v Krupine  
s c h v a ľ u j e 



a) za prebyto čný majetok Mesta Krupina, pozemok  – novovytvorená parcela o výmere 
228 m2 odčlenená geometrickým plánom č. 47 843 632-220/2018 z parcely registra E č. 
2080/1 o výmere 103 705 m2, druh lesný pozemok, vedená na LV č. 4578, nachádzajúca sa 
v k.ú. Krupina, okres Krupina, 
 
b) prevod majetku predajom ako prípad hodný osobitn ého zrete ľa v súlade s § 9 
a ods. 8 písm. e)   zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, 
konkrétne  
pozemok vo vlastníctve Mesta Krupina, k.ú. Krupina, okres Krupina, vedený na LV č. 4578, 
zameraný geometrickým plánom č. 47 843 632-220/2018 vyhotovený spoločnosťou Martin 
Lauroško GeoPlan ML, Majerský rad 643/33, Krupina, IČO: 47843632, overený dňa 
15.10.2018 pod č. 287/18, do novovytvorenej parcely registra C č. 7216/9 v časti dielov 
1,2,3,4 o výmere 228 m2, druh ostatná plocha, 
v prospech Jozefa Ďuricu rod. Ďurica, a Evy Krátkej rod. Csejteyová, obidvaja bytom 
Kopanice  3037/14, Krupina, do podielového spoluvlastníctva, vo výške kúpnej 2,- Eur/m2.  
Kúpna cena je stanovená ako obvyklá pri predajoch v extraviláne a charaktere predávaného 
pozemku.  
Vzhľadom na existenciu inžinierskych sietí na pozemku – vodovodného potrubia vo 
vlastníctve Mesta Krupina, kupujúci súčasne uzatvoria Zmluvu o zriadení vecného bremena  
na priznanie práva uloženia inžinierskych sietí a obmedzenia vlastníctva, na parcelu registra 
C č. 7216/9 na diel 4, a parcelu č. 7234/12 na diel 5, v rozsahu zameranom geometrickým 
plánom č. 47 843 632-220/2018, v prospech Mesta Krupina. 
Dôvod hodný osobitného zreteľa je skutočnosť, že predávaný pozemok Mesto Krupina 
nevyužíva a ani nemá pre Mesto využiteľnosť. Jedná sa o pozemok, ktorý sa nachádza 
v tesnej blízkosti nehnuteľnosti vo vlastníctve kupujúcich. Predajom pozemku dôjde 
k sceleniu pozemkov vo vlastníctve kupujúcich a k ich efektívnejšiemu využitiu 
a to 8 hlasmi z 8 prítomných z celkového počtu 11 poslancov 
za: Ing. Jaroslav Bellák,  Mgr. Anna Borbuliaková, Mgr. Ján Hambacher,  Mgr. Leonard 
Lendvorský,  Ing. Ján Macko,  Ing. Stanislava Pavlendová, Mgr. Martin Selecký, Mgr. Anna 
Surovcová 
ospravedlnený: Marian Dado 
neprítomní: doc. Ing. Jozef Krilek, PhD., Ing. Albert Macko 
 
Uznesenie č. 236/2018-MsZ                                                             
Mestské zastupiteľstvo v Krupine  
s c h v a ľ u j e 
a) za prebyto čný majetok Mesta Krupina, pozemok  – novovytvorená parcela o výmere 
162 m2 odčlenená geometrickým plánom č. 47 843 632-190/2018 z parcely registra C č. 
9447 o výmere 3 432 m2, druh lesný pozemok, a z parcely registra C č. 4021/1 o výmere 
168 069 m2, druh lesný pozemok, vedené na LV č. 2383, nachádzajúca sa v k.ú. Krupina, 
okres Krupina, 
 
b) prevod majetku predajom ako prípad hodný osobitn ého zrete ľa v súlade s § 9 
a ods. 8 písm. e)   zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, 
konkrétne pozemok vo vlastníctve Mesta Krupina, k.ú. Krupina, okres Krupina, vedený na LV 
č. 2383, zameraný geometrickým plánom č. 47 843 632-190/2018 vyhotovený spoločnosťou 
Martin Lauroško GeoPlan ML, Majerský rad 643/33, Krupina, IČO: 47843632, overený dňa 
18.10.2018 pod č. 295/18, do novovytvorenej parcely registra C č. 9447/3 v časti dielov 1,2 
o výmere 162 m2, druh ostatná plocha, v prospech Tibora Uličného rod. Uličný, bytom 
Malinovského 15, Krupina, do výlučného vlastníctva,  vo výške kúpnej ceny 2,- Eur/m2.  
Kúpna cena je stanovená ako obvyklá pri predajoch v extraviláne a charaktere predávaného 
pozemku.    
Dôvod hodný osobitného zreteľa je skutočnosť, že sa jedná o pozemok, ktorý tvorí 
s nehnuteľnosťou vo vlastníctve žiadateľov neoddeliteľný celok, a predajom pozemku sa 
zosúladí skutkový stav so stavom právnym 



a to 8 hlasmi z 8 prítomných z celkového počtu 11 poslancov 
za: Ing. Jaroslav Bellák,  Mgr. Anna Borbuliaková, Mgr. Ján Hambacher,  Mgr. Leonard 
Lendvorský, Ing. Ján Macko,  Ing. Stanislava Pavlendová, Mgr. Martin Selecký, Mgr. Anna 
Surovcová 
ospravedlnený: Marian Dado 
neprítomní. Ing. Albert Macko, doc. Ing. Jozef Krilek, PhD. 
 
Uznesenie č. 237/2018-MsZ                                                            
Mestské zastupiteľstvo v Krupine  
s c h v a ľ u j e 
a) za prebyto čný majetok Mesta Krupina, pozemok  – novovytvorená parcela o výmere 1 
245 m2 odčlenená geometrickým plánom č. 44476329-147/2018 z parcely registra E č. 
9587/2 o výmere 15 569 m2, druh ostatná plocha, vedená na LV č. 4578, nachádzajúca sa 
v k.ú. Krupina, okres Krupina, 
 
b) prevod majetku predajom ako prípad hodný osobitn ého zrete ľa v súlade s § 9 
a ods. 8 písm. e)   zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, 
konkrétne pozemok vo vlastníctve Mesta Krupina, k.ú. Krupina, okres Krupina, vedený na LV 
č. 4578, zameraný geometrickým plánom č. 44476329-147/2018 vyhotovený spoločnosťou 
GEO-SLUŽBY s.r.o., Bzovík 7, IČO 44476329, overený dňa 5.11.2018 pod č. 311/18, do 
novovytvorenej parcely registra C č. 6543/1 o výmere 1 245 m2, druh orná pôda, v prospech 
Mgr. Dominiky Vahančíkovej  rod. Vahančíková, bytom Dioníza Štúra 1040/34, Krupina, do 
výlučného vlastníctva,  vo výške kúpnej ceny 10,76 Eur/m2.  Kúpna cena je stanovená 
znaleckým posudkom č. 108/2018 vypracovaný znalcom Ing. Rastislavom Dobošom, Nový 
rad č. 185, Dudince.  
 
Dôvod hodný osobitného zreteľa je skutočnosť, že predávaný pozemok Mesto Krupina 
nevyužíva a ani nemá pre Mesto využiteľnosť. Jedná sa o pozemok, ktorý sa nachádza 
v tesnej blízkosti nehnuteľnosti vo vlastníctve kupujúcej. Predajom pozemku dôjde k sceleniu 
pozemkov vo vlastníctve kupujúcej a k ich efektívnejšiemu využitiu.   
a to 8 hlasmi z 8 prítomných z celkového počtu 11 poslancov 
za: Ing. Jaroslav Bellák,  Mgr. Anna Borbuliaková, Mgr. Ján Hambacher,   Mgr. Leonard 
Lendvorský,  Ing. Ján Macko,  Ing. Stanislava Pavlendová, Mgr. Martin Selecký, Mgr. Anna 
Surovcová 
ospravedlnený: Marian Dado 
neprítomní: Ing. Albert Macko, doc. Ing. Jozef Krilek, PhD. 
 
Uznesenie č. 238/2018-MsZ                                                                 
Mestské zastupiteľstvo v Krupine  
s c h v a ľ u j e 
a) za prebyto čný majetok Mesta Krupina, pozemok  – novovytvorená parcela o výmere 
135 m2 odčlenená geometrickým plánom č. 14237016-25/2018 z parcely registra C č. 266/41 
o výmere 5 936 m2, druh zastavaná plocha, vedená na LV č. 2952, nachádzajúca sa v k.ú. 
Krupina, okres Krupina, 
 
b) prevod majetku predajom ako prípad hodný osobitn ého zrete ľa v súlade s § 9 
a ods. 8 písm. e)   zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, 
konkrétne pozemok vo vlastníctve Mesta Krupina, k.ú. Krupina, okres Krupina, vedený na LV 
č. 2952, zameraný geometrickým plánom č. 14237016-25/2018 vyhotovený spoločnosťou 
Marta Filipová SGK, Vinohradnícka 190/33, Čebovce, IČO 14237016, overený dňa 
10.10.2018 pod č. 278/18, do novovytvorenej parcely registra C č. 266/56 o výmere 135 m2, 
druh ostatná plocha,  
v prospech spoločnosti STEFE THS, Okružná 42/9, 05001 Revúca, IČO 36 045 403 
v zastúpení Ing. Ladislavom Balgom, konateľom spoločnosti, vo výške kúpnej ceny 36,- 



Eur/m2. Kúpna cena je stanovená ako obvyklá pri predajoch v intraviláne a charaktere 
predávaného pozemku. 
Dôvod hodný osobitného zreteľa je skutočnosť, že sa jedná o pozemok, ktorý tvorí 
s nehnuteľnosťou –  budovou so súpis. č. 1767 vo vlastníctve žiadateľa neoddeliteľný celok, 
predajom pozemku žiadateľ získa plochu na vybudovanie akumulačnej nádrže, a zároveň sa 
zosúladí skutkový stav so stavom právnym 
a to 9 hlasmi z 9 prítomných z celkového počtu 11 poslancov 
za: Ing. Jaroslav Bellák,  Mgr. Anna Borbuliaková, Mgr. Ján Hambacher,  doc. Ing. Jozef 
Krilek, PhD., Mgr. Leonard Lendvorský,  Ing. Ján Macko,  Ing. Stanislava Pavlendová, Mgr. 
Martin Selecký, Mgr. Anna Surovcová 
ospravedlnený: Marian Dado 
neprítomný: Ing. Albert Macko 
 
Uznesenie č. 239/2018-MsZ                                                               
Mestské zastupiteľstvo v Krupine  
s c h v a ľ u j e 
nájom majetku ako prípad hodný osobitného zrete ľa v súlade s § 9 a ods. 9 písm. c)   
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, konkrétne 
pozemok vo vlastníctve Mesta Krupina, k. ú. Krupina, okres Krupina, časť parcely registra C 
č. 266/41 o výmere 5 936 m2, druh zastavaná plocha a nádvorie, vedená na LV č. 2952, 
v požadovanej výmere 32 m2, za účelom zriadenia záhrady, v prospech MUDr. Mariána 
Domáňa rod. Domáň a manželky Ing. Anny Domáňovej rod. Michalecká, obidvaja bytom 
Malinovského 15, Krupina, vo výške nájomného 0,10 Eur/m2/rok.  
Dôvod hodný osobitného zreteľa je skutočnosť, že je v záujme vlastníka pozemku – Mesta 
Krupina, aby predmetná časť pozemku bola udržiavaná na záhradkárske účely. Nakoľko 
žiadatelia už dlhodobo sa starajú o časť záhradky, ktorá je dostupná v blízkosti ich trvalého 
bydliska, budú aj naďalej užívať pozemok na základe uzatvorenej nájomnej zmluvy 
a to 9 hlasmi z 9 prítomných z celkového počtu 11 poslancov 
za: Ing. Jaroslav Bellák,  Mgr. Anna Borbuliaková, Mgr. Ján Hambacher,  doc. Ing. Jozef 
Krilek, PhD., Mgr. Leonard Lendvorský,  Ing. Ján Macko,  Ing. Stanislava Pavlendová, Mgr. 
Martin Selecký, Mgr. Anna Surovcová 
ospravedlnený: Marian Dado 
neprítomný: Ing. Albert Macko 
 
Uznesenie č. 240/2018-MsZ                                                           
Mestské zastupiteľstvo v Krupine  
s c h v a ľ u j e 
nájom majetku ako prípad hodný osobitného zrete ľa v súlade s § 9 a ods. 9 písm. c)   
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, konkrétne pozemok vo 
vlastníctve Mesta Krupina, k.ú. Krupina, okres Krupina, časť parcely registra E č. 9607/4, 
druh ostatná plocha, vedená na LV č. 4578,  v rozsahu plochy na umiestnenie 1 ks 
reklamného zariadenia, v prospech Miloslava Dodoka – Autoservis, Nová 200/21, Krupina, 
IČO: 46762906,  na dobu neurčitú s výpovednou lehotou 3 mesiace, vo výške nájomného  
33,- Eur/rok. 
Dôvod hodný osobitného zreteľa je skutočnosť, že pozemok je vhodný na umiestnenie 
reklamného zariadenia, a o predmetnú časť pozemku nikto doteraz neprejavil záujem na 
prenájom. Umiestnením reklamného zariadenia na pozemku dôjde k jeho využitiu a žiadateľ 
k žiadosti predložil aj kladné stanovisko KRPZ BB, krajského  dopravného inšpektorátu 
a to 8 hlasmi z 9 prítomných z celkového počtu 11 poslancov 
za:  Mgr. Anna Borbuliaková, Mgr. Ján Hambacher,  doc. Ing. Jozef Krilek, PhD., Mgr. 
Leonard Lendvorský,  Ing. Ján Macko,  Ing. Stanislava Pavlendová, Mgr. Martin Selecký, 
Mgr. Anna Surovcová 
hlasovania sa zdržal: Ing. Jaroslav Bellák 
ospravedlnený: Marian Dado 
neprítomný: Ing. Albert Macko 



 
Uznesenie č. 241/2018-MsZ                                                                   
Mestské zastupiteľstvo v Krupine  
s c h v a ľ u j e 
a) za prebyto čný majetok Mesta Krupina, pozemok  – novovytvorená parcela o výmere 
564 m2 odčlenená geometrickým plánom č. 44476329-127/2018 z parcely registra E č. 8516 
o výmere 7 911 m2, druh trvalo trávnatý porast, vedená na LV č. 4578, nachádzajúca sa 
v k.ú. Krupina, okres Krupina, 
 
b) prevod majetku predajom ako prípad hodný osobitn ého zrete ľa v súlade s § 9 
a ods. 8 písm. e)   zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, 
konkrétne pozemok vo vlastníctve Mesta Krupina, k.ú. Krupina, okres Krupina, vedený na LV 
č. 4578, zameraný geometrickým plánom č. 44476329-127/2018 vyhotovený spoločnosťou 
GEO-SLUŽBY s.r.o., Bzovík 7, IČO 44476329, overený dňa 29.10.2018 pod č. 305/18, do 
novovytvorenej parcely registra C č. 9634/2 v časti dielu 1 o výmere 430 m2, druh zastavaná 
plocha a nádvorie, a do novovytvorenej parcely registra C č. 6305/3 v časti dielov 5, 6 
o výmere 134 m2, druh orná pôda, (ktorej celková výmera bude 2101 m2) v prospech Ing. 
Márii Trnkovej, bytom Červená Hora 1649/81, Krupina, do výlučného vlastníctva, vo výške 
kúpnej 2,-  Eur/m2.  Kúpna cena je stanovená ako obvyklá pri predajoch v extraviláne 
a charaktere predávaného pozemku. 
 
Dôvod hodný osobitného zreteľa je skutočnosť, že predávaný pozemok Mesto Krupina 
nevyužíva a ani nemá pre Mesto využiteľnosť. Jedná sa o pozemok, ktorý sa nachádza 
v tesnej blízkosti nehnuteľností vo vlastníctve kupujúcej a je dlhodobo udržiavaný na jej 
náklady. Predajom pozemku dôjde k sceleniu pozemkov vo vlastníctve kupujúcej a k ich 
efektívnejšiemu využitiu 
a to 9 hlasmi z 9 prítomných z celkového počtu 11 poslancov 
za: Ing. Jaroslav Bellák,  Mgr. Anna Borbuliaková, Mgr. Ján Hambacher,  doc. Ing. Jozef 
Krilek, PhD., Mgr. Leonard Lendvorský,  Ing. Ján Macko,  Ing. Stanislava Pavlendová, Mgr. 
Martin Selecký, Mgr. Anna Surovcová 
ospravedlnený: Marian Dado 
neprítomný: Ing. Albert Macko 
 
Uznesenie č. 242/2018-MsZ                                                             
Mestské zastupiteľstvo v Krupine  
s c h v a ľ u j e 
a) za prebyto čný majetok Mesta Krupina, pozemok  – novovytvorená parcela o výmere 
53 m2 odčlenená geometrickým plánom č. 47 843 632-141/2018 z parcely registra E č. 
3889/1, 3889/2, 3890, 3891/2, vedené v registri C ako parcela č. 2137/1  výmere 1562 m2, 
druh zastavaná plocha, vedené na LV č. 2952, nachádzajúce sa v k.ú. Krupina, okres 
Krupina, 
 
b/ prevod majetku predajom ako prípad hodný osobitn ého zrete ľa v súlade s § 9 a ods. 
8 písm. e)   zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, konkrétne 
pozemok vo vlastníctve Mesta Krupina, k.ú. Krupina, okres Krupina, vedený na LV č. 2952, 
zameraný geometrickým plánom č. 47 843 632-141/2018 vyhotovený spoločnosťou Martin 
Lauroško GeoPlan ML, Majerský rad 643/33, Krupina, IČO: 47843632, overený dňa 3.7.2018 
pod č. 183/18, do novovytvorenej parcely registra C č. 2137/2 o výmere 53 m2, druh 
zastavaná plocha a nádvorie, v prospech Jozefa Dendiša a manželky Márii rod. Marčoková, 
bytom Nám SNP 20, Krupina, do BSM v 1/1 k celku, vo výške kúpnej ceny 13,-  Eur/m2.  
Kúpna cena je stanovená ako obvyklá pri predajoch v intraviláne a charaktere predávaného 
pozemku. 
Dôvod hodný osobitného zreteľa je skutočnosť, že sa jedná o pozemok, ktorý tvorí 
s nehnuteľnosťou vo vlastníctve žiadateľov neoddeliteľný celok, a predajom pozemku sa 
zosúladí skutkový stav so stavom právnym 



a to 9 hlasmi z 9 prítomných z celkového počtu 11 poslancov 
za: Ing. Jaroslav Bellák,  Mgr. Anna Borbuliaková, Mgr. Ján Hambacher,  doc. Ing. Jozef 
Krilek, PhD., Mgr. Leonard Lendvorský, Ing. Ján Macko,  Ing. Stanislava Pavlendová, Mgr. 
Martin Selecký, Mgr. Anna Surovcová 
ospravedlnený: Marian Dado 
neprítomný: Ing. Albert Macko 
 
Uznesenie č. 243/2018-MsZ                                                         
Mestské zastupiteľstvo v Krupine  
s ch v a ľ u j e 
a)  doplnenie uznesenia č. 204/2018 zo dňa 26.9.2018 o geometrický plán č. 47 843 632-
217/2018, 
b)  prevod majetku spôsobom predaja  v súlade s § 9a ods. 8 písm. b)   zákona č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, konkrétne 
pozemok vo vlastníctve Mesta Krupina, k.ú. Krupina, okres Krupina, vedený na LV č. 4578, 
zameraný geometrickým plánom č. 47 843 632-217/2018 vyhotovený spoločnosťou Martin 
Lauroško GeoPlan ML, Majerský rad 643/33, Krupina, IČO: 47843632, overený dňa 
12.10.2018 pod č. 183/18, do novovytvorenej parcely registra C č. 2156/11 o výmere 11 m2, 
druh ostatná plocha,  
v prospech Milana Lvomského rod. Lvomský, bytom Vajsov 562/6, Krupina, do výlučného 
vlastníctva, vo výške kúpnej ceny 2,- Eur/m2. Kúpna cena je stanovená ako obvyklá pri 
predaji pozemku daného charakteru.   
Jedná sa o prevod priľahlého pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa, 
ktorý svojím umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou. Odpredaj sa 
uskutoční formou kúpnej zmluvy 
a to 9 hlasmi z 9 prítomných z celkového počtu 11 poslancov 
za: Ing. Jaroslav Bellák,  Mgr. Anna Borbuliaková, Mgr. Ján Hambacher,  doc. Ing. Jozef 
Krilek, PhD., Mgr. Leonard Lendvorský,  Ing. Ján Macko,  Ing. Stanislava Pavlendová, Mgr. 
Martin Selecký, Mgr. Anna Surovcová 
ospravedlnený: Marian Dado 
neprítomný. Ing. Albert Macko 
 
Uznesenie č. 244/2018-MsZ                                                          
Mestské zastupiteľstvo v Krupine  
s ch v a ľ u j e 
a)  doplnenie uznesenia č. 205/2018 zo dňa 26.9.2018 o geometrický plán č. 47 843 632-
217/2018, 
b)  prevod majetku spôsobom predaja  v súlade s § 9a ods. 8 písm. b)   zákona č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, konkrétne 
pozemok vo vlastníctve Mesta Krupina, k.ú. Krupina, okres Krupina, vedený na LV č. 4578, 
zameraný geometrickým plánom č. 47 843 632-217/2018 vyhotovený spoločnosťou Martin 
Lauroško GeoPlan ML, Majerský rad 643/33, Krupina, IČO: 47843632, overený dňa 
12.10.2018 pod č. 183/18, do novovytvorenej parcely registra C č. 2156/10 o výmere 107 m2, 
druh ostatná plocha, v prospech vlastníkov rodinného domu na ul. Vajsov so súpis.č. 419, 
Krupina, vedeného na LV č. 754, a to v prospech: 
- Jozefa Konôpku rod. Konôpka, bytom Vajsov 419/10, Krupina, v podiele 1/5 k celku, 
- Dušan Konôpka rod. Konôpka, bytom Žibritov 64, v podiele 1/5 k celu,  
- Anny Lamperovej rod. Konôpková, bytom Trieda SNP 1704/78, Ban. Bystrica, v podiele 

1/5 k celku, 
- Ľubici Sedmákovej rod. Konôpková, bytom Malinovského 8, Krupina, v podiele 1/5 

k celku, 
- Radomíra  Konôpku rod. Konôpka, bytom Vajsov 419/10, Krupina, v podiele 1/5 k celku, 
vo výške kúpnej ceny 2,- Eur/m2. Kúpna cena je stanovená ako obvyklá pri predaji pozemku 
daného charakteru.   



Jedná sa o prevod priľahlého pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve nadobúdateľov, 
ktorý svojím umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou. Odpredaj sa 
uskutoční formou kúpnej zmluvy 
a to 9 hlasmi z 9 prítomných z celkového počtu 11 poslancov 
za: Ing. Jaroslav Bellák,  Mgr. Anna Borbuliaková, Mgr. Ján Hambacher,  doc. Ing. Jozef 
Krilek, PhD., Mgr. Leonard Lendvorský,  Ing. Ján Macko,  Ing. Stanislava Pavlendová, Mgr. 
Martin Selecký, Mgr. Anna Surovcová 
ospravedlnený: Marian Dado 
neprítomný: Ing. Albert Macko 
 
Uznesenie č. 245/2018-MsZ                                                         
Mestské zastupiteľstvo v Krupine  
s ch v a ľ u j e 
a)  doplnenie uznesenia č. 209/2018 zo dňa 26.9.2018 o geometrický plán č. 44476329-
137/2018, 
b)  prevod majetku spôsobom predaja  v súlade s § 9a ods. 8 písm. b)   zákona č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, konkrétne pozemok vo 
vlastníctve Mesta Krupina, k.ú. Krupina, okres Krupina, vedený na LV č. 22, zameraný 
geometrickým plánom č. 44476329-137/2018 vyhotovený spoločnosťou GEO SLUŽBY s.r.o., 
Bzovík 7, IČO 44476329, overený dňa 12.10.2018 pod č. 288/18, do novovytvorenej parcely 
registra C č. 190/11 o výmere 24 m2, druh záhrada, a do novovytvorenej parcely registra C č. 
190/12 o výmere 18 m2, druh záhrada, v prospech MUDr. Jozefa Vireca rod. Virec 
a manželky MUDr. Vlasty rod. Demeterová, bytom 29.augusta  617/12, Krupina, do BSM 
vlastníctva v 1/1 k celku, vo výške kúpnej ceny 13,- Eur/m2. Kúpna cena je stanovená ako 
obvyklá pri predajoch pozemkov v intraviláne mesta vzhľadom na polohu a charakter 
predávaného pozemku.    
Jedná sa o prevod priľahlého pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa, 
ktorý svojím umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou. Odpredaj sa 
uskutoční formou kúpnej zmluvy. 
Kupujúci súčasne  Zmluvu o zriadení vecného bremena  na obmedzenia vlastníctva, na 
parcelu KN-C č. 190/12, za účelom zabezpečenia prístupu k priľahlej nehnuteľnosti – 
rodinnému domu, a to z dôvodu nutných opráv, v prospech Mesta Krupina 
a to 9 hlasmi z 9 prítomných z celkového počtu 11 poslancov 
za: Ing. Jaroslav Bellák,  Mgr. Anna Borbuliaková, Mgr. Ján Hambacher,  doc. Ing. Jozef 
Krilek, PhD., Mgr. Leonard Lendvorský,  Ing. Ján Macko,  Ing. Stanislava Pavlendová, Mgr. 
Martin Selecký, Mgr. Anna Surovcová 
ospravedlnený: Marian Dado 
neprítomný: Ing. Albert Macko 
 
Uznesenie č. 246/2018-MsZ                                                                
Mestské zastupiteľstvo v Krupine 
s c h v a ľ u j e 
zámer na zriadenie vecného bremena , na priznanie vecného práva umiestnenia plynovej 
prípojky a plynového potrubia zemou, vrátane ochranného pásma, na časť parcely registra C 
č. 1262/1 o výmere 1418 m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, vo vlastníctve 
Mesta Krupina, podľa zamerania geometrickým plánom, a to v prospech Pavla Vyletela - 
PROBAT, Štefánikova 25, 963 01  Krupina, IČO: 30450781, obsahom vecného bremena 
bude povinnosť Mesta Krupina: 

a) strpieť na dotknutom pozemku v rozsahu vyznačenom v geometrickom pláne, 
uloženie energetickej stavby, plynovej prípojky a plynového potrubia s jej ochranným 
pásmom,  

b) umožniť v nevyhnutnej miere vstup na dotknutý pozemok mechanizmami a pešo za 
účelom výkonu prác spojených s údržbou, prevádzkou, odstraňovaním porúch, 
rozkopaním, vykonávaním opráv a rekonštrukcií energetickej stavby, 



c) vecné bremeno sa zriaďuje „in rem“, prechádza s vlastníctvom nehnuteľností na 
nadobúdateľa, 

d) vecné bremeno sa zriaďuje s jednorazovou odplatou vo výške 7,- Eur/m2 
a to 9 hlasmi z 9 prítomných z celkového počtu 11 poslancov 
za: Ing. Jaroslav Bellák,  Mgr. Anna Borbuliaková, Mgr. Ján Hambacher,  doc. Ing. Jozef 
Krilek, PhD., Mgr. Leonard Lendvorský,  Ing. Ján Macko,  Ing. Stanislava Pavlendová, Mgr. 
Martin Selecký, Mgr. Anna Surovcová 
ospravedlnený: Marian Dado 
neprítomný: Ing. Albert Macko 
 
Uznesenie č. 247/2018-MsZ                                                              
Mestské zastupiteľstvo v Krupine 
a)  b e r i e    n a    v e d o m i e  
odstúpenie od Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve č. 12022010 v plnom znení dodatkov č. 1 
až 5, budúceho kupujúceho RNDr. Róberta Lauka, Dudince, v súlade s Čl. III odsek 1. 
uvedenej zmluvy, ktorá bola uzatvorená v zmysle uznesenia č. 74/2010-MsZ,  
b) s c h v a ľ u j e  
vrátenie časti už uhradenej kúpnej ceny vo výške 7 650,- Eur v súlade s Čl. II ods.6 Zmluvy 
o budúcej kúpnej zmluve (čo predstavuje 90 % z celkovej uhradenej kúpnej ceny), a to 
v roku 2019, najneskôr do 15. januára 
a to 9 hlasmi z 9 prítomných z celkového počtu 11 poslancov 
za: Ing. Jaroslav Bellák,  Mgr. Anna Borbuliaková, Mgr. Ján Hambacher,  doc. Ing. Jozef 
Krilek, PhD., Mgr. Leonard Lendvorský, Ing. Albert Macko, Ing. Ján Macko,  Ing. Stanislava 
Pavlendová, Mgr. Martin Selecký, Mgr. Anna Surovcová 
ospravedlnený: Marian Dado 
neprítomný: Ing. Albert Macko 
 
Uznesenie č. 248/2018-MsZ                                                             
Mestské zastupiteľstvo v Krupine 
s c h v a ľ u j e 
a) zaradenie do majetku mesta  Krupina historický kamenný kríž, ktorý sa nachádza na 

parcele registra C č. 233/1, vedenej na LV č. 2952, ul. Majerský rad, Krupina, a to 
z dôvodu zabezpečenia opravy uvedeného kríža,  

b) rekonštrukciu historického kríža  najneskôr do 3 rokov od dátumu, kedy bude 
zaradený kríž do majetku mesta. Kríž bude opravený s odbornou starostlivosťou 
s cieľom zabezpečiť jeho historický ráz 

a to 9 hlasmi z 9 prítomných z celkového počtu 11 poslancov 
za: Ing. Jaroslav Bellák,  Mgr. Anna Borbuliaková, Mgr. Ján Hambacher,  doc. Ing. Jozef 
Krilek, PhD., Mgr. Leonard Lendvorský, Ing. Ján Macko,  Ing. Stanislava Pavlendová, Mgr. 
Martin Selecký, Mgr. Anna Surovcová 
ospravedlnený: Marian Dado 
neprítomný: Ing. Albert Macko 
 
Uznesenie č. 249/2018-MsZ                                                              
Mestské zastupiteľstvo v Krupine 
s c h v a ľ u j e 
a) zámer na zriadenie vecného bremena , na priznanie vecného práva umiestnenia 
elektroenergetického zariadenia, ako súčasť stavby „9050 KRUPINA – rekonštrukcia 
SPÍNACEJ STANICE“, vrátane ochranného pásma, na časť pozemku parcely KN-C č. 208, 
parcely KN-E č. 8128 vedená v registri C ako parcela č. 1333/1, a parcely KN-C č. 1341/1, 
vo vlastníctve Mesta Krupina, v rozsahu podľa projektovej dokumentácie vo výmere 126 m2, 
presný rozsah bude zameraný po realizácii stavby geometrickým plánom,  a to v prospech 
spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri  Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, IČO: 
00320056, obsahom vecného bremena bude povinnosť Mesta Krupina, ako vlastníka 
pozemkov: 



• strpieť na dotknutom pozemku v rozsahu vyznačenom v geometrickom pláne, 
uloženie elektroenergetického zariadenia, s jej ochranným pásmom,  

• umožniť v nevyhnutnej miere vstup na dotknutý pozemok mechanizmami a pešo za 
účelom výkonu prác spojených s údržbou, prevádzkou, odstraňovaním porúch, 
rozkopaním, vykonávaním opráv a rekonštrukcií elektroenergetického zariadenia, 

• vecné bremeno sa zriaďuje „in rem“, prechádza s vlastníctvom nehnuteľností na 
nadobúdateľa, 

• vecné bremeno sa zriaďuje s odplatou 
b) uzavretie Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vec ného bremena , v ktorej sa zmluvné 

strany zaväzujú uzatvoriť Riadnu zmluvu o zriadení vecného bremena po zrealizovaní 
uvedenej stavby a jej zameraní geometrickým plánom s vyznačením skutočného rozsahu 
vecného bremena na nehnuteľnosti dotknutej stavbou 

a to 9 hlasmi z 9 prítomných z celkového počtu 11 poslancov 
za: Ing. Jaroslav Bellák,  Mgr. Anna Borbuliaková, Mgr. Ján Hambacher,  doc. Ing. Jozef 
Krilek, PhD., Mgr. Leonard Lendvorský,  Ing. Ján Macko,  Ing. Stanislava Pavlendová, Mgr. 
Martin Selecký, Mgr. Anna Surovcová 
ospravedlnený: Marian Dado 
neprítomný: Ing. Albert Macko 
 
Uznesenie č. 250/2018-MsZ                                                                
Mestské zastupiteľstvo v Krupine 
s c h v a ľ u j e 
a) zámer na zriadenie vecného bremena , na priznanie vecného práva umiestnenia 
elektroenergetického zariadenia, ako súčasť stavby „11565 - Krupina – Kuzmányho – 
Rekonštrukcia NNS“, vrátane ochranného pásma, na časť pozemku parcely KN-C č. 149/2 
vedenej na LV č. 2952, a parcely KN-E č. 9595, 9593/5, 9593/2 vedená na LV č. 4578, vo 
vlastníctve Mesta Krupina, v rozsahu podľa projektovej dokumentácie vo výmere 245 m2, 
presný rozsah bude zameraný po realizácii stavby geometrickým plánom, a to v prospech 
spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri  Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, IČO: 
00320056, obsahom vecného bremena bude povinnosť Mesta Krupina, ako vlastníka 
pozemkov: 

• strpieť na dotknutom pozemku v rozsahu vyznačenom v geometrickom pláne, 
uloženie elektroenergetického zariadenia, s jej ochranným pásmom,  

• umožniť v nevyhnutnej miere vstup na dotknutý pozemok mechanizmami a pešo za 
účelom výkonu prác spojených s údržbou, prevádzkou, odstraňovaním porúch, 
rozkopaním, vykonávaním opráv a rekonštrukcií elektroenergetického zariadenia, 

• vecné bremeno sa zriaďuje „in rem“, prechádza s vlastníctvom nehnuteľností na 
nadobúdateľa, 

• vecné bremeno sa zriaďuje bez odplaty 
b) uzavretie Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vec ného bremena , v ktorej sa zmluvné 
strany zaväzujú uzatvoriť Riadnu zmluvu o zriadení vecného bremena po zrealizovaní 
uvedenej stavby a jej zameraní geometrickým plánom s vyznačením skutočného rozsahu 
vecného bremena na nehnuteľnosti dotknutej stavbou 
a to 10 hlasmi z 10 prítomných z celkového počtu 11 poslancov 
za: Ing. Jaroslav Bellák,  Mgr. Anna Borbuliaková, Mgr. Ján Hambacher,  doc. Ing. Jozef 
Krilek, PhD., Mgr. Leonard Lendvorský, Ing. Albert Macko, Ing. Ján Macko,  Ing. Stanislava 
Pavlendová, Mgr. Martin Selecký, Mgr. Anna Surovcová 
ospravedlnený: Marian Dado 
 
Uznesenie č. 251/2018-MsZ                                                             
Mestské zastupiteľstvo v Krupine 
s c h v a ľ u j e 
zrušenie uznesenia č. 175/2017 – MsZ zo dňa 12.7.20118, ktorým bolo schválené 
prenechanie majetku Mesta Krupina do bezplatného užívania na základe zmluvy o výpožičke 



v súlade s § 659 Občianskeho zákonníka 40/1964 Zb. v platnom znení, a to v časti 
týkajúceho sa pozemkov  

- parcela registra E č. 6375 o výmere 5 772 m2, druh ostatná plocha, 
- parcela registra E č. 6561 o výmere 4 240 m2, druh trvalo trávnatý porast, 
- parcela registra E č. 6919/1 o výmere 8691 m2, druh trvalo trávnatý porast, 

nachádzajúcich sa v k.ú. Krupina, okres Krupina, vedené na LV č. 4578,  
za účelom realizácie investičnej akcie „Krupina - protipovodňové preventívne opatrenia na 
potoku Kltipoch“, v prospech spoločnosti Mestské lesy Krupina, s.r.o., Priemyselná 969/14, 
Krupina.  
Dôvodom zrušenia uznesenia je odstúpenia spoločnosti od projektu  „Krupina - 
protipovodňové preventívne opatrenia na potoku Kltipoch“ 
a to 9 hlasmi z 10 prítomných z celkového počtu 11 poslancov 
za: Ing. Jaroslav Bellák,  Mgr. Anna Borbuliaková, Mgr. Ján Hambacher,  doc. Ing. Jozef 
Krilek, PhD., Mgr. Leonard Lendvorský, Ing. Albert Macko, Ing. Ján Macko,  Ing. Stanislava 
Pavlendová, Mgr. Martin Selecký, Mgr. Anna Surovcová 
hlasovania sa zdržal: Ing. Albert Macko 
ospravedlnený: Marian Dado 
 
Uznesenie č. 252/2018-MsZ                                                          
Mestské zastupiteľstvo v Krupine 
s c h v a ľ u j e 
a) spôsob prevodu vlastníctva nehnute ľného majetku, bližšie špecifikovaného v písm. b) 
tohto uznesenia, ako prípad hodný osobitného zrete ľa, 
b) zámer prenájmu majetku v súlade s § 9 a ods. 8 p ísm. e) zákona č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov, konkrétne 
pozemok vo vlastníctve Mesta Krupina, k.ú. Krupina, okres Krupina, vedený na LV č. 4578,  

• časť parcely registre E č. 6919/1 o výmere 8 691 m2, druh trvalý trávnatý porast, 
v požadovanej výmere 570 m2, 

• parcela registra E č. 6561 o výmere 4 240 m2, druh trvalo trávnatý porast, 
v prospech spoločnosti AQUA – team Slovakia s.r.o., Neresnícka cesta č. 12, Zvolen, IČO 
48338225, a to za účelom realizácie investičnej akcie „Preventívne protipovodňové opatrenia 
na vodnom toku Kltipoch“, vo výške nájomného 0,20 Eur/m2. Zmluvný vzťah sa uzatvorí na 
základe vypracovaného projektu stavby na dobu určitú 72 mesiacov, (t.j. na dobu realizácie 
stavby cca 12 mesiacov + 60 mesiacov po ukončení realizácie projektu). V prípade potreby 
predĺženia doby nájmu bude po vzájomnej dohode uzatvorený písomný dodatok k Nájomnej 
zmluve. 
Prenájom pozemku je viazaný na dodržanie podmienok v súlade zo „Zmluvou o postúpení 
projektu/ o postúpení práv a povinností stavebníka“ v zmysle článku IV - Práva k pozemku, 
uzatvorená medzi Mestskými lesmi, s.r.o. Krupina a AQUA-team Slovakia s.r.o., Zvolen. 
a to 10 hlasmi z 10 prítomných 
za: Ing. Jaroslav Bellák,  Mgr. Anna Borbuliaková, Mgr. Ján Hambacher,  doc. Ing. Jozef 
Krilek, PhD., Mgr. Leonard Lendvorský, Ing. Albert Macko, Ing. Ján Macko,  Ing. Stanislava 
Pavlendová, Mgr. Martin Selecký, Mgr. Anna Surovcová 
ospravedlnený: Marian Dado 
 
Uznesenie č. 253/2018-MsZ                                                              
Mestské zastupiteľstvo v Krupine 
s c h v a ľ u j e 
a) spôsob prevodu vlastníctva nehnute ľného majetku, bližšie špecifikovaného v písm. b) 
tohto uznesenia, ako prípad hodný osobitného zrete ľa, 
b) prevodu majetku spôsobom zámeny 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, pričom predmetom zámeny je pozemok vo vlastníctve Mesta Krupina, 
k.ú. Krupina, okres Krupina, v celkovej výmere 21 m 2, menovite parcela registra C č. 286/2 
o výmere 5 337 m2, druh ostatná plocha, vedená na LV č. 2952, ktorá je zameraná 



geometrickým plánom č. 47 843 632-246/2018 vyhotovený spoločnosťou Martin Lauroško 
GeoPlan ML, Majerský rad 643/33, Krupina, IČO: 47843632, do  

- novonavrhnutej parcely registra C č. 286/5 v časti dielu 9 o výmere 9 m2,  
- novonavrhnutej parcely registra C č. 9/1 v časti dielu 4 o výmere 12 m2,  

ktorý sa zamieňa v prospech spoločnosti Seedragon s.r.o., Červená Hora 1642, Krupina,  
a to za pozemok nachádzajúci sa v k.ú. Krupina, okres Krupina, vo vlastníctve spoločnosti 
Seedragon s.r.o., Červená Hora 1642, Krupina,  vedený na LV č. 2532, 2533, 2667, 
v celkovej výmere 22 m 2, zameraný geometrickým plánom č. 47 843 632-246/2018, 
menovite do 

- novonavrhnutej parcely registra C č. 286/2 v časti dielu 17 o výmere 3 m2, z parcely 
registra C č. 9/1 o výmere 209 m2, druh zastavaná plocha 

- novonavrhnutej parcely registra C č. 201 v časti dielu 14 o výmere 11 m2, z parcely 
registra C č. 9/3 o výmere 164 m2, druh zastavaná plocha,  

- novonavrhnutej parcely registra C č. 201 v časti dielu 13 o výmere 8 m2, za parcely 
registra C č. 9/2, druh zastavaná plocha, ktorý sa zamieňa v prospech Mesta Krupina. 

Pozemky sa zamieňajú bez finančného vyrovnania vzhľadom na nepatrný rozdiel výmery 
pozemkov. 
Dôvod hodný osobitného zreteľa je skutočnosť, že zámenou pozemkov sa vzájomne 
usporiada pozemkové vlastníctvo a zosúladí sa skutkový stav so stavom právnym. 
Jedná sa zámenu pozemku, ktorý svojim umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok 
so stavbou vo vlastníctve žiadateľa, a zároveň zámenou pozemkov Mesto Krupina získa 
plochu na rozšírenie chodníka situovaného medzi budovami z ul. Kmeťovej na ul. Námestie 
SNP 
a to 10 hlasmi z 10 prítomných z celkového počtu 11 poslancov 
za: Ing. Jaroslav Bellák,  Mgr. Anna Borbuliaková, Mgr. Ján Hambacher,  doc. Ing. Jozef 
Krilek, PhD., Mgr. Leonard Lendvorský, Ing. Albert Macko, Ing. Ján Macko,  Ing. Stanislava 
Pavlendová, Mgr. Martin Selecký, Mgr. Anna Surovcová 
ospravedlnený: Marian Dado 
 
Uznesenie č. 254/2018-MsZ                                                            
Mestské zastupiteľstvo v Krupine 
s c h v a ľ u j e 

a)   návrh zmluvy, ktorej predmetom je poskytnutie časových a dátových údajov   
      digitálnych ortofotomáp pre záujmové územie mesta Krupina, (t.j. k.ú.  
      Krupina), a súhlas na používanie týchto poskytnutých údajov –  
      „Licen čná zmluva“,   
b) uzavretie predmetnej zmluvy  s poskytovateľom  SURVEYE, s.r.o., Kapitulská 12, 

974 01 Banská Bystrica, IČO 47 619 651, na základe výsledku verejného 
obstarávania zákazky s nízkou hodnotou v súlade s § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. 
o verejnom obstarávaní a o zmene  a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov, v celkovej cene za predmet zmluvy vo výške 8 870,40 Eur 
(cena s DPH). 

c) finančné plnenie za predmet zmluvy v zmysle Licenčnej zmluvy vo výške ceny 
8 870,40 Eur  (s DPH) bude v súlade s rozpočtom Mesta Krupina na rok 2019 

a to 10 hlasmi z 10 prítomných z celkového počtu 11 poslancov 
za: Ing. Jaroslav Bellák,  Mgr. Anna Borbuliaková, Mgr. Ján Hambacher,  doc. Ing. Jozef 
Krilek, PhD., Mgr. Leonard Lendvorský, Ing. Albert Macko, Ing. Ján Macko,  Ing. Stanislava 
Pavlendová, Mgr. Martin Selecký, Mgr. Anna Surovcová 
ospravedlnený: Marian Dado 
 
Uznesenie č. 255/2018–MsZ                                                          
Mestské zastupiteľstvo v Krupine 
b e r i e   n a    v e d o m i e  
úpravu rozpočtu mesta na rok 2018 za mesiac  október a november, podľa prílohy  č. 1 písm. 
a) 



a to 8 hlasmi z 8 prítomných 
za: Ing. Jaroslav Bellák,  Mgr. Anna Borbuliaková, Mgr. Ján Hambacher,  doc. Ing. Jozef 
Krilek, PhD., Ing. Ján Macko,  Ing. Stanislava Pavlendová, Mgr. Martin Selecký, Mgr. Anna 
Surovcová 
ospravedlnený: Marian Dado 
neprítomní: Ing. Albert Macko, Mgr. Leonard Lendvorský 
 
Uznesenie č. 256/2018–MsZ                                                               
Mestské zastupiteľstvo v Krupine 
s c h v a ľ u j e   
X. aktualizáciu rozpočtu mesta na rok 2018 za mesiac október a november podľa prílohy č. 1 
písm. b) 
a to 8 hlasmi z 8 prítomných 
za: Ing. Jaroslav Bellák,  Mgr. Anna Borbuliaková, Mgr. Ján Hambacher,  doc. Ing. Jozef 
Krilek, PhD., Ing. Ján Macko,  Ing. Stanislava Pavlendová, Mgr. Martin Selecký, Mgr. Anna 
Surovcová 
ospravedlnený: Marian Dado 
 
Uznesenie č. 257/2018–MsZ                                                                
Mestské zastupiteľstvo v Krupine 
a/ b e r i e   n a   v e d o m i e  
výšku peňažného dlhu 4 052,– EUR p. Milana Geboru,   bytom Hontianske  Nemce č. 
178, k 31.12.2018  
b/ s c h v a ľ u j e 
výšku peňažného dlhu 4 052,– EUR p. Milana Geboru,   bytom Hontianske  Nemce č. 178, 
k 31.12.2018 do návrhu X. aktualizácie rozpočtu mesta na rok 2018 
a to 9 hlasmi z 9 prítomných 
za: Ing. Jaroslav Bellák,  Mgr. Anna Borbuliaková, Mgr. Ján Hambacher,  doc. Ing. Jozef 
Krilek, PhD., Mgr. Leonard Lendvorský, Ing. Ján Macko,  Ing. Stanislava Pavlendová, Mgr. 
Martin Selecký, Mgr. Anna Surovcová 
ospravedlnený: Marian Dado 
neprítomný: Ing. Albert Macko  
 
Uznesenie č. 258/2018–MsZ                                                          
Mestské zastupiteľstvo v Krupine 
o d p o r ú č a 
aby požiadavku vlastníkov pozemkov v lokalite Kltipoch na vybudovanie dažďovej 
kanalizácie riešili poslanci nového Mestského zastupiteľstva, komplexne s využitím 
finančných prostriedkov z iných zdrojov, nie iba z finančných prostriedkov mesta 
a to 10 hlasmi z 10 prítomných 
za: Ing. Jaroslav Bellák,  Mgr. Anna Borbuliaková, Mgr. Ján Hambacher,  doc. Ing. Jozef 
Krilek, PhD., Mgr. Leonard Lendvorský, Ing. Albert Macko, Ing. Ján Macko,  Ing. Stanislava 
Pavlendová, Mgr. Martin Selecký, Mgr. Anna Surovcová 
ospravedlnený: Marian Dado 
 
Uznesenie č. 259/2018-MsZ                                                                
Mestské zastupiteľstvo 
o d p o r ú č a 
novému Mestskému zastupiteľstvu zapracovať do návrhu rozpočtu na r. 2019  príspevok vo 
výške 5 tis. EUR na opravu fasády  ev. kostola v Krupine 
a to 10 hlasmi z 10 prítomných 
za: Ing. Jaroslav Bellák,  Mgr. Anna Borbuliaková, Mgr. Ján Hambacher,  doc. Ing. Jozef 
Krilek, PhD., Mgr. Leonard Lendvorský, Ing. Albert Macko, Ing. Ján Macko,  Ing. Stanislava 
Pavlendová, Mgr. Martin Selecký, Mgr. Anna Surovcová 
ospravedlnený: Marian Dado 



V Krupine, 12. novembra 2018  
Za správnosť: Mária Víbošťoková 
 
 
Ing. Jaroslav  B e l l á k                                                Ing. Eva  L u k á č o v á 
Overovate ľ I.                                                                      prednostka MsÚ 
 
Mgr. Anna  S u r o v c o v á                                         Ing. Radoslav  V a z a n 
Overovate ľ II.                                                                     primátor mesta  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


