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Vážení vzácni hos� a, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, milí Krupinčania !
Dovoľte mi, aby som vás srdečne privítal na slávnostnom zasadnu�  Mestského zastupiteľstva v Krupine v jeho novom volebnom období 2014 
– 2018. Štyri  roky u� ekli závratnou rýchlosťou vo víre každodenných udalos� , rados�  či staros� , ale hlavne pracovného nasadenia pri riešení 
inves� čného rozvoja mesta a realizácie potrebných úloh a cieľov, ktoré sme si pred štyrmi rokmi predsavzali pre obyvateľov uskutočniť. Tieto 
roky zároveň priniesli pre naše mesto viaceré zmeny, pripomenuli sme si historicky významné míľniky a udalos� . Len pár dní uplynulo od ono-
ho významného dňa, kedy nášmu mestu boli kráľom Belom IV. pred 770. rokmi obnovené mestské výsady. Dnes s odstupom toľkých stáročí 
sme tu v tejto sále, aby sme odštartovali akúsi ďalšiu etapu v živote nášho starobylého mesta a jeho obyvateľov.
Na úvod mi dovoľte srdečne sa poďakovať všetkým občanom mesta, ktorí sa zúčastnili komunálnych volieb a prejavili nám – primátorovi 
a jedenás� m zvoleným poslancom svoju dôveru. Voliči nám dali do rúk zodpovednosť starať sa o naše mesto, spravovať ho v najlepšej viere a 
svedomí, rozvíjať ho, využiť šance, ktoré nám budú ponúkané. Vyjadrili tým zároveň postoj, že nie je im ľahostajné, ako bude Krupina vyzerať 
a akým smerom sa bude uberať. Obhajovať vo voľbách pozíciu primátora, či poslanca je ťažké. Ľudia sú nároční, často kri� ckí voči okoliu, 
vytráca sa však na druhej strane spolupatričnosť v dome, bytovke, či v susedských vzťahoch na ulici, v meste. Od samosprávy sa z roka na rok 
viac očakáva, na prácu v nej sú kladené vysoké nároky, štát preniesol mnohé kompetencie bez fi nančného pokry� a. Aj preto som veľmi rád, že 
sa nám s týmito úlohami podarilo popasovať a naše snaženie ocenili občania, ktorí chcú vidieť a vnímajú prejavenou dôverou v komunálnych 
voľbách. Obhájiť post primátora mesta tre� krát po sebe je pre mňa osobne veľmi potešujúce, no o to viac zaväzujúce. Z tohto miesta chcem 
prehlásiť, že urobím všetko preto, aby som dôveru občanov nesklamal a aby naše mesto skutočne využívalo príležitos�  a možnos� , ktoré sa 
nám naskytnú. 
Začína sa nové sedemročné obdobie Európskej únie, v rámci ktorého sú možnos�  čerpania fi nančných prostriedkov v jednotlivých operačných 
programoch. Keď sa pozrieme na vnútorné problémy a ekonomickú situáciu únie len veľký op� mista by veril, že ešte bude pre Slovensko ne-
jaká ďalšia šanca na „sedemročnicu“, ďalšie obdobie, kedy budeme poberateľ pomoci. Musíme sa preto spoločne s poslancami zastupiteľstva 
zamerať na � e hlavné a nosné priority pre mesto a jeho obyvateľov a tu byť pripravení zabezpečiť projektové zámery a dokumentácie, spraco-
vať projekty, podať ich, ale čo je hlavné presadiť ich schválenie, čo je nie až tak samozrejmé, ako sa niekto domnieva. Preto pozývam všetkých 
poslancov mestského zastupiteľstva k tvrdej a zodpovednej práci bez osobných animozít, či predsudkov, osobných záujmov a poli� kárčenia 
v úrovni komunálnej poli� ky. Dôverujte primátorovi, ktorému vyjadrili po tre�  krát za sebou dôveru občania a primátor bude dôverovať vám.  
Myslím si, že obmedzovanie kompetencií primátora mesta nie je tou správnou cestou k spolupráci a vzájomnému porozumeniu a rešpektu. 
Dovoľte mi, aby som zároveň využil túto príležitosť a poďakoval všetkým občanom mesta, živnostníkom, podnikateľom, riaditeľom podnikov 
a inš� túcií na území mesta Krupina, ktorí akoukoľvek formou prispeli k zveľadeniu a podpore nášho mesta v oblas�  inves� čnej, kultúrnej, 
spoločenskej, či v oblas�  športu. Verím, že spolupráca s Mestom Krupina bude pokračovať na kvalitnej úrovni aj v ďalších rokoch. 
Na záver mi dovoľte, aby som vám všetkým v čase očakávania blížiacich sa najkrajších sviatkov v roku poprial príjemné preži� e vianočných 
sviatkov strávených v kruhu rodiny, veľa zdravia, šťas� a, lásky, osobných aj pracovných úspechov, vzájomnej tolerancie a porozumenia! Nech 
sa nám spoločne darí! Ďakujem pekne za pozornosť ! 
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Miriam Francistyová
Daniela Daridová
Laura Gregáňová
Oliver Brodniansky
Natália Mudráková
Natália Hudecová
Jakub Paučo
Peter Sloboda
Erika Berkyová
Sabína Siváková
Miroslav Šlank
Michal Maslík
Dominika Trebulová
Michaela Alakšová
Daniel Turák
Juraj Jacko
Alžbeta Drígeľová
Adam Lenhart
Viktor Vazan
Ema Berkyová

Štatistické ukazovatele vývoja obyvateľstva v meste Krupina 
vedené v matričných zápisoch k 1. decembru 2014 sú na-
sledovné: 

Demografický vývoj v meste 
Krupina k 1. decembru 2014

                                                    Adriana Žabková

Manželstvo uzavrelo 46 párov:

Opustilo nás 74 spoluobčanov:

Naši novonarodení Krupinčania v roku 2014: 59

Andrej Križan
Viktória Grešková
Peter Filuš
Tamara Ďuricová
Anežka Posádková
Jakub Tanečka
Alexandra Križánková
Dorota Flímerová
Jozefa Alakšová
Valen� no Šípka
Michaela Tichá
Adam Spodniak
Emma Mozolová
Peter Chudý
Filip Melich
Hana Matejkinová
Jasmína Polková
Branislav Kalina
Jakub Matúš Pálka
Beňadik Capuliak

Viliam Vítek
Hana Drozdíková
Simona Gregáňová
Lea Beniačová
Ján Herko
Silvia Labudová
Alan Oláh
Damián Rondík
Laura Mojžišová
Ema Berkyová
Leonard Franka
Melánia Rose Ciglanová
Michal Jakubička
Gabriel Kováč
Hana Krnáčiková
Boris Ján Petkov
Karin Rajčoková
Jakub Marko
Denis Hakel

Ján Priadka a Anna r.Haalová
Ľubomír Marko a Mar� na r. Kohútová
Jaroslav Jombík a Mgr. Janka r. Kollárová
Mar� n Mozola a Lucia r. Majerová
Peter Budvesel a Natália r. Tomašovičová
Jozef Zaťkov a Daša r. Foj� ková
Stanislav Cibuľa a Lucia r. Piatrovová
Igor Ivan a Mar� na r. Bláhová
Jozef Babic a Ing. Miroslava r. Jombíková
Dušan Repiský a Ľubica r. Duchlanská
Matúš Tomčík a Ing. Katarína r. Fabianová
Michal Ambrózy a Jana r. Lapinová
Miroslav Jánoško a Eva r. Spodniaková
Andrej Gregáň a Katarína r. Varanaiová
Jaroslav Turčan a Mgr. Petra r. Borovcová
Pavel Benko a Miroslava r. Parobková
Ján Palkovič a Gabriela r. Kuzmová
Ing. Michal Vysoký a Mgr. Lucia r. Mrázová
Peter Bosák a Monika r. Stehlíková
MUDr. Daniel Bakši a MUDr. Patrícia r. Krnáčová
Pavel Štefánik a Aneta r. Vatrová
Ing. Tomáš Šesták a Paulína Šusteková

Igor Záhorský a Jarmila r. Kuboleková
Miroslav Ciglan a Dana r. Schwarzová
Patrik Rusín a Ľubica r. Berkyová
Juraj Chvostál a Mária r. Turáková
Michal Šurina a Paulína r. Sliacka
Mgr. Filip Hric a Diana r. Slováčiková
Bc. Eduard Murín a Petra r. Reháková
Mgr. Dávid Repka a Bc. Dominika r. Országhová
Mgr. Branislav Sýkora a Bc. Mar� na r. Rumanová
JUDr. Erik Tomus a a JUDr. Mar� na r. Palušková
Ján Čelko a Ing. Dušana r. Ramšíková
Ján Ďurica a Jana r. Cibuľová
Jaroslav Zaťko a Mgr. Katarína Kmecová
Peter Kotra a Lenka r. Trnková
Michal Medveď a Andrea r. Györgyfi ová
Ľubomír Výboch a Zuzana r. Rusková
Fran� šek Haala a Radka r. Roziaková
Jozef Mičo a Katarína r. Zimermanová
Marián Ondráček a Veronika r. Plevová
Matej Kaňka a Michaela Chmelařová
Dušan Raček a Ivana r. Kikinderová
Matúš Kováč a Katarína r. Baťová
Peter Kunket a Lucia  r. Urbanová

  Silvester Polach a Bc. Miroslava r. Macková

Júlia Horváthová
Ján Knotka
Oľga Rondíková
Jolana Neuráthová
Pavel Klimko
Tibor Csejtey
Emília Stankovičová
Irena Brožová
Ján Trtol
Mária Selská
Anna Ľuptáková
Gabriela Hudecová
Anna Hajabačová
Ján Ľupták
Stanislav Parilla
Katarína Hrnčiarová
Pavel Boďa
Pavel Filip
Elena Janštová
Ján Hraško
Emil Selecký
Jozef Vodnák
Mária Sľúková
Jolana Výbošťoková
Anna Ližbe� nová

Anna Geljenová
Ján Melich
Mária Siváková
Jolana Luptáková
Anna Sliacka
Jolana Žilková
Ján Galád
Albína Rojíková
Ján Francisty
Viera Gregáňová
Helena Sepešiová
Etela Kubašáková
Jozef Oravec
Anna Tučeková
Ján Sliacky
Štefan Kosorín
Ján Školník
Agnesa Konôpková
Dušan Nemčok
Marta Balková
Eva Fürhoff erová
Jozef Kučera
Anna Parillová
Elemír Dostál
Anna Popálená

Štefan Klimko
Anna Špániková
Jozef Melich
Ján Gálus
Jaroslav Frlajs
Lenka Hanusková
Margita Vacholdová
Oľga Murínová
Vojtech Kunkel
Eva Nejepinská
Juraj Novák
Ján Kružliak
Július Sviatko
Anna Veľká
Mária Mikulčíková
Ján Rajčok
Anna Bukovčanová
Emília Slobodníková
Pavel Gregáň
Anna Fekešová
Magdaléna Dobáková
Anna Hajnalová
Božena Richterová
Jozef Ľupták
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V rámci inves� čných akcií, ktoré Mesto Krupina v tomto roku zrealizovalo, bol veľký objem prác venovaný práve rekonštrukcii miest-
nych komunikácií vrátane chodníkov a spevnených plôch určených na parkovanie obyvateľov a návštevníkov. Po zmapovaní najproble-
ma� ckejších úsekov miestnych komunikácii a v rámci zvýšenia bezpečnos�  cestnej premávky, ako aj pohybu chodcov bola zabezpečená 
oprava a údržba nasledovných úsekov:
- Gliarska ulica - oprava povrchu vozovky asfaltom,
- Saská ulica - oprava čas�  miestnej komunikácie asfaltom,
- Tanistravár -  kompletná oprava dvoch úsekov cesty vrátane odvodnenia prečistením existujúcich cestných rigolov, vybudovanie                                                                                         
   nových priepustov a vsakovacích jám, 
- Široké Lúky - oprava havarijného stavu čas�  vozovky miestnej komunikácie asfaltom vrátane prečistenia rigolov,
- Stará Hora - oprava miestnej komunikácie,
- Barmove sady - odvodnenie prístupovej komunikácie,
- Tepličky - komunikácie v areáli kúpaliska, 
- Jesenského ulica - oprava chodníka asfaltom,
- Majerský rad - chodník pre peších od lávky po most,

Obnova miestnych komunikácií a chodníkov

okrem vymenovaných lokalít boli 
v meste zrealizované aj ďalšie drob-
né opravy výtlkov na jednotlivých 
cestách alebo chodníkoch o celkovej 
výmere 450 m2.
K prácam, zaradeným do úseku cest-
ného hospodárstva, patrí aj vybu-
dovanie nových spevnených plôch, 
ktoré slúžia obyvateľom sídlisk ako 
parkovacie plochy. V tomto roku pri-
budli tri takéto plochy na Majerskom 
rade a jedna na Malinovského ulici. 
Poslednou inves� ciou v tejto oblas�  
bola komplexná rekonštrukcia par-
koviska na ulici M. R. Štefánika, ktorú 
využívajú nielen obyvatelia priľahlé-
ho bytového domu ale aj rodičia, 
ktorí vozia svoje de�  do škôl.

Tieto inves� čné akcie mohli byť realizované aj vďaka ušetreným fi nančným prostriedkom určených pôvodne na zimnú údržbu a v spolu-
práci s Mestskými lesmi, s.r.o. či inými podnikateľskými subjektmi.                                                                                            Dajana Belláková

Mesto Krupina ďakuje spoločnos� am Slovanet, a.s. a 
Detronics, s.r.o. za fi nančnú podporu v roku 2014.

SPRAVODAJSTVO 
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Kedy podať daňové priznanie dani z nehnuteľnosti a 
k dani za psa
Daň z nehnuteľnos� 
V zmysle  § 99 a zákona NR SR  č. 582/2004 Z.z. O miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady je daňovník povinný 
podať daňové priznanie k dani z nehnuteľnos�   do 31. 01. 2015, len ak nastali zmeny skutočnos�  rozhodujúcich na vyrubenie  dane.  Za 
zmeny  skutočnos�  rozhodujúcich na vyrubenie dane  sa považuje kúpa nehnuteľnos� ,  zmena kultúry pozemku, vydanie stavebného 
povolenia, vydanie kolaudačného rozhodnu� a, nadobudnu� e nehnuteľnos�  na  základe darovacej zmluvy, na základe ohlásenia drob-
nej stavby ak  sa stavba zrealizovala  alebo  daňovník uzatvoril  nájomnú zmluvu  na  viac ako 5 rokov a nájomná zmluva  je zapísaná 
v katastri nehnuteľnos� . 
Ak v priebehu zdaňovacieho obdobia  daňovník nadobudne nehnuteľnosť vydražením alebo dedením je povinný podať priznanie k da-
ni z nehnuteľnos�  do 30 dní od vzniku daňovej povinnos� .
Daňovník, ktorý  predal  alebo daroval nehnuteľnos� , má povinnosť podať daňové priznanie na zánik daňovej povinnos� .  
Ku daňovému priznaniu  je potrebné doložiť fotokópie dokladov:  rozhodnu� e o povolení vkladu do katastra, kópiu dedičského roz-
hodnu� a, kópiu listu vlastníctva  (LV je možné vytlačiť cez www.katasterportal.sk), kópiu stavebného povolenia, kópiu kolaudačného 
rozhodnu� a, kópiu nájomnej zmluvy... 
Ak daňovník podá daňové priznanie po lehote určenej zákonom, bude  mu uložená pokuta v zmysle zákona NR SR č.  563/2009 Z.z.  
daňový poriadok. 
Daň za psa 
Daňové priznanie k dani za psa podáva  PO a FO, ktorá je vlastníkom psa. Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca 
nasledujúceho po mesiaci v ktorom sa pes stal predmetom dane a zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom pes prestal byť predme-
tom dane.  Predmetom dane je pes starší ako 6 mesiacov. 
Daňové priznanie  je daňovník povinný podať  aj pri vzniku aj pri zániku  daňovej povinnos�  do 30 dní od vzniku alebo zániku.
Daňové   priznanie  k dani  z nehnuteľnos�    a  k  dani za psa sa podáva  na MsÚ Krupina č.d. 4 a 5,  t.č. 5550314, 5550387, 5550389, kde 
sú dostupné aj tlačivá.                                                                                                                                                          Správa daní a poplatkov

Daň z nehnuteľnos�  na rok 2015 bola schválená VZN o dani 
z nehnuteľnos�   na Mestskom zastupiteľstve dňa 10. 12. 2014.  
V porovnaní s rokom 2014 sa daň zvýšila o mieru infl ácie  o 1,4 %, 
okrem sadzby dane zo stavieb na ostatnú podnikateľskú a zárob-
kovú  činnosť a nebytové priestory. 
Sadzba dane za psa je rovnaká ako v roku 2014, v meste  10 EUR, 
v jednotlivej čas�  obce, ktorá je uvedená v prílohe č. 1 citovaného 
VZN, 5 EUR a  v bytových domoch 35 EUR. Daň za psa sa vyrubí 
spolu s daňou z nehnuteľnos�  v jednom rozhodnu� .                                       
Poplatok za komunálny odpad na rok 2015 ostáva opro�  minulé-
mu roku nezmenený. Jeho výška je 20 EUR. Vyrubuje sa rovnakou 
sadzbou od roku 2008. Osobám, ktoré sa dlhodobo ( viac ako 90 
dní v roku) zdržiavajú mimo územia mesta Krupina sa poplatok 
zníži na polovicu. Tým, ktorí dlhodobo žijú, pracujú alebo študujú 
v zahraničí sa poplatok odpus�  v plnej sume. Odpustenie poplat-
ku sa týka aj osôb, ktoré sú umiestnené v zariadení sociálnych 
služieb mimo mesta, vo výkone trestu odňa� a slobody a osôb, 
ktoré spravujú farnosť mimo územia mesta Krupina. Uvedené 
skutočnos�  je potrebné oznámiť na Mestskom úrade, č. dverí 
5 a podložiť dokladom potvrdzujúci  dlhodobú neprítomnosť 
v meste.  Upozorňujeme občanov mesta Krupina, že im zo zákona 
plynie 30 dňová oznamovacia povinnosť, v rámci ktorej sú povinní 
oznámiť zmeny, týkajúce sa poplatku za komunálny odpad. 
Podnikatelia, ktorí majú prevádzky na území mesta Krupina za 
účelom podnikania, majú povinnosť do 30 dní oznámiť zmeny 
týkajúce sa prevádzkovania podnikateľskej činnos� . Týmito zme-
nami sú: otvorenie prevádzky, zrušenie prevádzky, zmena sídla 
spoločnos� , zmena adresy SZČO. Na začiatku roka je potrebné 
ohlásiť zmenu počtu zamestnancov.  
Poplatníci, ktorí poskytujú v meste reštauračné, kaviarenské ale-
bo iné pohos� nské služby a ubytovacie služby môžu po doručení 
rozhodnu� a o poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný 
odpad v lehote do 31. 05. 2015 požiadať Mesto Krupina o úľavu 
na odstránenie tvrdos�  zákona. 
Správca dane vyrubí daň z nehnuteľnos� , daň za psa a poplatok za 
komunálny odpad rozhodnu� m, ktoré bude doručené každému 

Pri prvej návšteve kina ma na začiatku potešil bufet s dobrým 
výberom občerstvenia. 
Čo sa týka konkrétne fi lmového predstavenia tak som bol maxi-
málne spokojný s kvalitou obrazu, obzvlášť s kvalitou zvuku, ktorý 
bol perfektný. Asi jediné mínus by som dal sedačkám, ktoré sú 
menej komfortné ako inde, ale verím že časom sa zlepší aj táto 
chybička. 
Každopádne celkový dojem je na jednotku a krupinskému kinu 
prajem veľa vydarených predstavení.                         návštevník kina

Môj postreh z nového 
digitalizovaného kina

Inštalácia nového kvalitného zvuku Dolby digital 7.1

daňovníkovi doporučene do vlastných rúk. V rozhodnu�  bude 
uvedený termín splátky dane a poplatku. Daň a poplatok je mož-
né uhradiť prevodom na účet správcu dane, ktorý bude uvedený 
v rozhodnu� , alebo v hotovos�   do pokladne MsÚ. 
Bližšie informácie Vám poskytneme na MsÚ č. dverí 4, 5, t.č. : 
555 0314, 5550389, 555 0387.                 Správa daní a poplatkov 
MsÚ

SADZBA DANE A POPLATKOV NA ROK 2015
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Rôznorodosť práce Mestskej polície v Krupine
Počas mesiacov september, október, november v roku 2014 mestská 
polícia v Krupine riešila celkovo 50 priestupkov a porušení Všeobecne 
záväzných nariadení mesta Krupina. Z daného počtu policaj�  vybavili 
28 priestupkov dohováraním a 22 priestupkov uložením blokovej po-
kuty. Od začiatku roka ide celkovo o 155 priestupkov riešených mest-
skou políciou, kde 100 bolo riešených dohováraním a 55 v blokovom 
konaní.  
Mestská polícia v Krupine spolupracuje s Obvodným oddelením PZ 
v Krupine a ostatnými orgánmi činnými v trestnom konaní pri ob-
jasňovaní trestných činov, prečinov, zločinov, priestupkov, pátraní po 
hľadaných či nezvestných osobách, zabezpečovaní miest dopravných 
nehôd a pod. Je využívaný aj kamerový systém mestskej polície, ktorý 
napomáha pri objasňovaní spáchaných pro� spoločenských činnos� .
Uvediem niektoré prípady porušenia zákona, ktoré mestská polícia 
riešila v blokovom konaní.  

Dňa 9. 9. 2014 v čase o 14.00 hod., vodič osobného mot. vozidla 
v meste Krupina na ul. Kuzmányho, nerešpektoval dopravnú B27a, 
B2 – vošiel do jednosmernej ulice a vytvoril prekážku v cestnej pre-
mávke, čím spáchal priestupok podľa § 22 ods. 1 písm. k Zákona č. 
372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a za jeho 
konanie mu bola uložená bloková pokuta na mieste. Uvedený priestu-
pok zistený v čase výkonu hliadkovej služby mestskej polície. 
Dňa 4. 10. 2014 v čase o 21.00 hod., v meste Krupina na ul. Mali-
novského, plnoletý občan mesta Krupina požil alkoholické nápoje na 
mieste kde je to zakázané VZN mesta Krupina č. 5/2009 – o úprave 
podmienok predaja, podávania a požívania alkoholických nápojov 
v zariadeniach spoločného stravovania, obchodných a iných verejne 
prístupných miestach na území mesta Krupina a za jeho konanie mu 
bola uložená bloková pokuta za spáchanie priestupku Iné priestupky 
v správe podľa § 46 Zák. č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení ne-
skorších predpisov. Uvedený priestupok zistený v čase výkonu hliad-
kovej služby mestskej polície.
Dňa 17. 10. 2014 v čase o 21.00 hod. v meste Krupina na ul. Plaváren-
ská /v priestoroch futbalového štadióna/, plnoletý občan mesta Kru-
pina požil alkoholické nápoje na mieste kde je to zakázané VZN mesta 
Krupina č. 5/2009 – o úprave podmienok predaja, podávania a poží-
vania alkoholických nápojov v zariadeniach spoločného stravovania, 
obchodných a iných verejne prístupných miestach na území mesta 
Krupina a za jeho konanie mu bola uložená bloková pokuta za spá-
chanie priestupku. Iné priestupky v správe podľa § 46 podľa Zák. č. 
372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov. Uvedený 
priestupok zistený v čase výkonu hliadkovej služby mestskej polície.
Dňa 25. 10. 2014 v čase o 01.25 hod. v meste Krupina na ul. Štefáni-
kova tri mladistvé občianky a to dve z mesta Krupina a jedna z obce 
Horný Badín, rušili nočný kľud hlasným kričaním, čím spáchali prie-
stupok pro�  verejnému poriadku podľa § 47 ods. 1 písm. b Zák. č. 
372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a za ich 
konanie im bola uložená bloková pokuta. Priestupok zistený aj na 
základe kamerového systému a pred samotnou fyzickou kontrolou 
daných osôb zo strany hliadky mestskej polície. 
Dňa 14. 11. 2014 v čase o 10.00 hod., v meste Krupina na majerskom 
rade, vodič motorového vozidla, nerešpektoval pravidlo o zakázanom 
stá�  s vozidlom na verejnej zeleni a porušil ustanovenie § 25 ods. 1 
písm. s Zák. NR SR č. 8/2009 o cestnej premávke v znení neskorších 
predpisov, čím spáchal priestupok pro�  bezpečnos�  a plynulos�  
cestnej premávky podľa § 22 ods. 1 písm. k Zák. č. 372/1990 Zb. 
o priestupkoch v znení neskorších predpisov a za jeho konanie mu 
bola uložená bloková pokuta. Na uvedenom vozidle bol použitý 
donucovací prostriedok na zabránenie odjazdu motorového vozidla 
poľa § 16a Zák. SNR č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskor-
ších predpisov. 

Dňa 15. 11. 2014 v čase o 01.20 hod. v meste Krupina na Bočkayho 
nám., plnoletý občan zo Sebechlieb krikom rušil nočný kľud, čím svo-
jim konaním spáchal priestupok pro�  verejnému poriadku podľa § 47 
ods. 1 písm. b Zák. č. 372/1991 Zb. o priestupkoch v znení neskorších 
predpisov a za jeho konanie mu bola uložená bloková pokuta. 
Policaj�  mestskej polície v Krupine riešili rôzne problémy občanov, 
prípadne sa stretli pri výkone svojej služby aj s týmito situáciami : 
Dňa 2. 9. 2014 policaj�  MsP v Krupine našli peňaženku v meste Kru-
pina aj s fi nančnou hotovosťou a táto bola kompletne vrátená opráv-
nenej osobe z mesta Krupina.
Dňa 4. 9. 2014 policaj�  MsP v spolupráci s Obvodným oddelením PZ 
v Krupine vykonala bezpečnostné opatrenia počas konania protest-
ného zhromaždenia a pochodu zamestnancov WAY INDUSTRIES a.s. 
a členov odborového zväzu KOVO. Opakovane aj 19.9.2014.
Dňa 5. 9. 2014 v čase od 20.30 hod. do 23.15 hod. policaj�  MsP 
zabezpečovali verejný poriadok a dohľad v cestnej premávke počas 
konania cirkevnej pobožnos�  /krížová cesta/, ulicami mesta Krupina
Dňa 27. 9. 2014 v čase o 00.09 hod. bola hliadka MsP požiadaná zo 
strany obvodného oddelenia PZ v Krupine o súčinnosť pri vykonaní 
zásahu na objekte predajne TESCO, nakoľko obdržali signál o popla-
chu v objekte.
Dňa 1. 10. 2014 policaj�  MsP na ul. Železničná vykonali odchyt túla-
vého psa. 
Dňa 15., 16., 24. 10. 2014 zabezpečenie vypratania parkoviska na 
ul. Štefánikova z dôvodu prípravných prác, rekonštrukčných a pred 
samotným asfaltovaním nového povrchu na parkovisku.  
Dňa 18. 10. 2014 zabezpečenie športového poduja� a FUN RUN – beh 
pre radosť, spolu s policajtmi Obvodného oddelenia PZ v Krupine na 
základe dohody a žiados�  zo strany organizátorov. 
Dňa 30. 10. 2014 policaj�  MsP zabezpečovali uzavre� e Svätotrojičné-
ho nám. pred konaním Jesenného jarmoku a počas konania dozerali 
nad verejným poriadkom a predchádzali krádežiam. 
Dňa 7 a 8. 11. 2014 počas výkonu nočnej služby policaj�  MsP v Krupi-
ne riešili neprispôsobivých občanov na území mesta Krupina, hlavne 
na Majerskom rade, kde spali pod schodmi pred vstupom do bytovky 
a nanosili tam matrace a iný odpad. 
Dňa 8. 11. 2014 na základe oprávnenej žiados�  zo strany Okresného 
dopravného inšpektorátu pri Okresnom riaditeľstve PZ vo Zvolene, 
mestská polícia poskytla kamerový záznam pre ďalšie konanie vo veci 
dopravnej nehody – zrážka motorového vozidla a chodca na ul. Pribi-
nova v blízkos�  Nám. SNP.
Dňa 11. 11. 2014 zabezpečenie vypratanie motorových vozidiel z ul. 
Jesenského z dôvodu asfaltovania chodníka. 
Dávam do povedomia na rôznorodosť práce policajtov mestskej 
polície v Krupine, vyššie uvedené prípady sú skrátené a mestská 
polícia vykazuje aj ďalšiu svoju činnosť. Tiež sú páchané rôzne druhy 
pro� spoločenských deliktov na území nášho mesta, či už v dennej 
dobe ako aj nočnej, kde mestská polícia aj � eto rieši a samozrejme 
aj zo strany Obvodného oddelenia PZ v Krupine sú riešené veci, kde 
je porušovaný zákon či už zo strany plnoletých, mladistvých či malo-
letých osôb.

Mestská polícia v Krupine plnila úlohy uložené zákonom a � ež sú 
vykonávané prevenčné ak� vity medzi ktoré patrí aj prednášková 
činnosť v školských zariadeniach. 
Dávam do povedomia, že mestská polícia v Krupine, nevyko-
náva 24 - hodinovú službu a preto v prípade priameho ohro-
zenia na živote, zdraví a majetku volajte telefónne číslo 112, 
prípadne 158. Službu zabezpešujú štyria mestský policaj� .                                                                                          
Telefónne číslo Mestskej polície je 0918/388800. 

Mar� n Gabera
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Kalendár na rok 2015 už čoskoro v predaji
Mesto Krupina (v gescii 
oddelenia kultúry) vyhlásilo 
začiatkom roka 2014 súťaž 
o najkrajšiu fotografi u a 
zapojili sa do nej viacerí 
Krupinčania. 
Z týchto záberov boli vy-
brané príznačné fotografi e 
mesta Krupina a zaradené 
k tým od profesionálneho 
fotografa Milana Ďurocha. 
Do kalendára preto týmto 
spôsobom prispeli Branislav 
Straka, Marek Kocka a kro-
nikár mesta Miroslav Lukáč, 
ktorý napísal k fotografi ám 
texty. 
Nový kalendár, ktorý spra-
covali tlačiarne Róbert 
Jurových - Nikara Krupina, 
bude možné kúpiť v priesto-
roch informačnej kancelárie 
v Boryho dome (pod knižni-
cou - vedľa O2) už od budú-
ceho týždňa.
                                     M. Lukáč

Jedným z najkrajších ročných období je citlivá jeseň, ktorá neprestajne 
hýri farbami ako maliarska paleta. Pestrofarebné lístky akoby kreslili 
ostré obrazce na predmety aj ich prefarbovali na jednoduchší tón. 
Jeseň je akýmsi umeleckým dielom, ktoré by sa dalo prirovnať k obrazu 
nejedného svetoznámeho maliara. Jej autorom je však jednoduchá prí-
roda. To neustále prelínanie farieb a ten úžasný vzhľad v nás vyvoláva 
dojem, akoby sa stromy odievali do jesenných šiat. 
Chodníčky parku sú nádherne vyfarbené listami a tým vytvárajú pestro-
farebné koberce.
Listy okolo nás poletujú a rozmýšľame  ako ich pestrú farbu využiť. 
Podobne ako listy knihy nám spríjemňujú dlhé chvíle jesene aj listy zo 
stromov. Niekedy nám robia staros� , keď ich naháňa vietor  okolo nás, ale 
častejšie sa z nich tešíme, lebo ich vieme využiť na dekoráciu.
Túto jeseň viac chodíme na prechádzky po sídlisku a aj popri lese nad 
ním. Chodili sme po opadaných listoch, zbierali gaštany, žalude, bukvice, 
listy a konáriky, aby sme doma zo všetkého spolu pohrali s fantáziou a vy-
tvorili z lís� a peknú ky� cu ruží. 
Tie ruže nie sú ruže, ale správne spletené listy, ktoré potom vytvoria ruže. 
Preto sme sa stretli v klube dôchodcov učiteľov a naučili sme sa tajom-
stvo ich zhotovenia.
Ako na to?  O tom nás informovala pracovníčka  Mestskej knižnice v Kru-
pine. Nazbierame si čerstvo opadané listy. Všetky približne rovnakej 
veľkos� . Lepšie sa pracuje s veľkými listami. Prehnutý list na polovicu 
zmotáme a zviažeme niťou tak, aby jedna časť nite bola dlhšia, lebo ňou 
budeme omotávať ďalšie listy. Postupne na prvý prikladáme prehnuté 
listy a omotávame niťou. Na jednu ružu potrebujeme 8 - 10 listov. 
Ružu potom nalakujeme lakom na vlasy a necháme vyschnúť asi pol 
hodinu. Ruže môžeme spolu zviazať do ky� ce alebo venca a znova na-
lakujeme. Po zaschnu�  naaranžujeme do vázy alebo zavesíme veniec na 
dvere.
Rozišli sme sa spokojné. Naučili sme sa trošku ekologickému kumštu, 
využijeme farebné listy a ich prirodzenú krásu a farbu a možno aj týmto 
spôsobom  ušetríme prírodu. 
                                                                                                 Katarína Almášyová

Tvorivé dielne v klube 
dôchodcov učiteľov

V stredu 10. decembra 2014 v Boryho dome Mestská knižnica pripravila 
literárno-fi lmové pásmo. Cieľom bolo poukázať a predovšetkým zdôrazniť 
poslanie knihovníka - pracovať s literatúrou, ktorá sa nachádza v našom 
knižnom fonde. Rozhodli sme sa pre nášho klasika slovenského realizmu  
Mar� na Kukučína a spomenuli sme na jeho  vianočnú poviedku Vianočné 
oblátky. Toto dielo už dávno sfi lmoval Mar� n Ťapák. Veľký dôraz v nej 
kládol na tradičné vianočné a folklórne zvyky na Slovensku. Vo fi lme sme 
videli  akú veľkú úctu prechovávali dedinčania k svojmu učiteľovi, ktorý 
usmerňoval celý kultúrny život na dedine. Videli sme aj staré želiezka na 
pečenie najväčších  vianočných dobrôt- oblátok.
A ako sa to robí teraz? Na pozvanie pani Marty  Repčokovej, tajomníčky 
klubu dôchodcov učiteľov k nám zavítala bývalá pani učiteľka Božena 
Mrázová z Ladzian, ktorá vianočné oblátky – rúrky upiekla. Ich vôňa sa 
šírila celým Boryho domom. Všetci účastníci stretnu� a pri sledovaní sta-
rého fi lmu pochrumkávali  čerstvo upečené sladké oblátky pani Mrázovaj. 
Nedalo sa obísť ani veľké umenie „ šé� y„ klubu dôchodcov učiteľov pani 
Evy Mi� erovej, ktorá pečie , no najmä prekrásne zdobí vianočné perníky. 
Na fi lmovom plátne sme jedným očkom sledovali odlievanie olova cez 
nožnice na Ondreja, čistenie domových kútov na Luciu, slobodné diev-
čatá chystali kvitnu� e čerešňových prútov a písali tajné želania na rožky 
listov a čakali na svojich osudných ženíchov. A najkrajšie bola zasnežené-
ákrajina, vŕzgajúci sneh pod krpcami a pokoj a viera na oravskej dedine. 
Táto túžba je dosiahnuteľná aj bez peňazí, preto by sme to mohli mať 
všetci Krupinčania pod vianočným stromčekom. 
Zažili by sme adventné poslanie - lásku, vieru, pokoj a hlavne nádej, aby 
sme sa zdraví stretli všetci Krupinčania pri novoročnom vinšovaní na Svä-
totrojičnom námes� . Kultúrneho poduja� a sa zúčastnilo do 40 návštevní-
kov, boli to najmä naši čitatelia, ale prišli aj viacerí okoloidúci, ktorí videli 
oznam o tejto ak� vite na stránke Mesta Krupina.
Veľmi sa im páčila komorná atmosféra Boryho domu – miestnosť s  jedi-
nečnými starými klenbami, vôňa vanilky a škorice prevoňala staré múry, 
� chý tón vianočných kolied sa šíril priestorom a posledný stratený  hlas v 
dave: „Konečne dôstojné využi� e tohto priestoru.“     
                                                                                                Katarína Almášyová

Vianočné oblátky 
v Boryho dome
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DIGITALIZÁCIA KINA  
UKONČENÁ, SKVELÝ DARČEK 
POD VIANOČNÝ STROMČEK

Po informáciách v predchádzajúcom čísle Infolistov sme vás infor-
movali o záverečnej fáze digitalizácie Kina Kultúra.
Vo verejnom obstarávaní najlepšie obstála fi rma G-tec z Pezinka. 
Firma pôsobí a špecializuje sa na digitalizáciu a zvuk – v tomto 
druhu patrí medzi najlepšie a najuznávanejšie na Slovensku 
a v Čechách.
Samotná digitalizácia spočíva vo výmene starej premietacej 
techniky za nový digitálny projektor značky BARCO, ktorý bude 
v letných mesiacoch slúžiť na premietanie aj na Amfi teátri Viliama 
Polónyiho.
Kompletnou rekonštrukciou prešla zvuková technika systémom 
Dolby Digital 7.1. Kvalitnému zvuku konkuruje aj digitálny obraz, 
ktorý je už premietaný na nové elas� cké plátno. Kvalitné na-
pnu� e a vyššia odrazivosť obrazu pôsobí na oko diváka príjemne 
a dotvára spolu so zvukom príjemný pocit z návštevy fi lmového 
predstavenia.
Hek� cké posledné tri týždne, kedy sme začali posledné kroky 
k digitalizácii Kina Kultúra boli pretavené do obnovy premietacej 
kabíny operátora, kde sa kompletne vymenilo skoro všetko čo sa 
dalo a časovo s� halo.
Tu sa chcem verejne poďakovať fi rme Davos Trade - Logis� cs 
- pánovi Mariánovi Dadovi, ktorý po oslovení pomôcť, nehľadal 
žiadne výhovorky a čo sľúbil to aj splnil.
Skvelým partnerom je aj podnik Mestské lesy, s.r.o. Konateľ 

spoločnos�  Ing. Miroslav 
Hraško nie raz pomohol 
kultúre v meste a nezostal 
tomu dlžný aj teraz. Bez 
váhania rekonštruovanú 
kabínu vybavil vkusným 
pracovným nábytkom. 
V neposlednom rade vďa-
číme za pomoc fi rme OP-
-TIM, s.r.o. a BM-TIM, s.r.o.
Práce na digitalizácii kina 
vyvrcholili v piatok 5. 
decembra v neskorých 
večerných hodinách. Sľub, 
že v decembri budeme 
premietať v „novom“ cer-
� fi kovanom kine, sa stal 
skutočnosťou 6. decembra 

na „Mikuláša“. Len málo chýbalo k tomu, aby bolo kino po dlhých 
rokoch vypredané. Návštevníkov okrem skvelého fi lmového pred-
stavenia - Tučniaky z Madagaskaru, čakalo Mikulášske prekvape-
nie a po rokoch aj bufet s popcornom a osviežujúcimi nápojmi.
Premiérové predstavenie sa vydarilo a my veríme, že 75. ročná 
história kina v Krupine bude pokračovať ešte dlho a táto inves� cia 
mesta Krupina a odvaha všetkých poslancov, ktorí zodvihli ruku na 
spolufi nancovanie projektu bude ešte dlho tešiť všetkých návštev-
níkov Kina Kultúra.
Na záver sa chcem poďakovať Audiovizuálnemu fondu, ktorý 
odobril náš projekt a poskytol fi nančné prostriedky nevyhnutné 
na zvládnu� e samotnej digitalizácie.
Urobíme všetko, aby ste sa vy, milovníci strieborného plát-
na, opäť stali našimi divákmi a spoločne „po� ahli“ ešte 
veľa rokov kino pre ďalšie generácie v našom meste.                                                                                              
                                                                                                        J. Alakša

Jesenné poduja� a organizované oddelením kultúry Mesta Kru-
pina začali 13.septembra 2014 Večerom talentov, ktorý sa konal 
v kine Kultúra. Večer talentov bol skvelý večer, kde mnohí mladí 
talentovaní ľudia, narodení v našom meste, predviedli, čo v nich 
je a čím reprezentujú a robia dobré meno nášmu mestu. V ten-
to večer účinkovala skupina Freedom, Mirko Šufl iarsky, Zuzka 
Lopušníková, Betka Alakšová, Nika Sýkorová, Dominika Čerbová, 
skupina Fresh dance Group a B-Star. Na záver programu vystúpila 
skupina Romano Jilo a hosť programu Folklórne zoskupenie Zlatka 
Balokoviča z Krapinských Toplíc, ktoré bolo skvelou bodkou, tohto 
vydarené večera, ktorého pokračovanie pripravujeme aj na budú-
ci rok.
10. októbra 2014 sa v priestoroch kina Kultúra konalo vynikajúce 
divadelné predstavenie - úchvatná komédia jedného z najhráva-
nejších súčasných autorov Chorváta Mira Garvana. Skvelý herecký 
trojkoncert predviedli herečky Bibiána Ondrejková, Andrea Kar-
nasová a Andrea Zimányi-Profantová, ktoré boli na záver odme-
nené zaslúženým potleskom.

Jeseň v Krupine bohatá 
na kultúrne podujatia

Kino Kultúra opäť otvorilo svoje dvere o pár dní a to 8. novembra 
2014, keď sa konal už XXIV. ročník obľúbenej Krupinskej heligónky. 
Na tomto už tradičnom poduja�   počas troj hodinového programu 
predviedlo svoje umenie v hre na heligónku  30 heligónkárov nie-
len z Krupiny a najbližšieho okolia, ale z celého Slovenska.
11. novembra 2014 kino Kultúra opäť praskalo vo švíkoch. Konal 
sa Galakoncert pop operného tria La Gioia, ktorého spevácke 
výkony korunovalo vystúpenie talentovanej speváčky Terézie Krá-
likovej, ktorá účinkovala ako hosť koncertu.
26. novembra 2014 boli dvere opäť otvorené divadlu. Vypreda-
né divadelné predstavenie Kumšt- komédia,  v ktorej sme videli 
skutočný kumšt hercov Csongora Kassaia, Mar� na Mňahončáka 
a Gregora Hološku, nás donú� l sa zamyslieť nad medziľudskými 
vzťahmi.
Oddelenie kultúry ako súčasť Mesta Krupina, počas celého roku 
2014 organizovalo rôznorodé a zaujímavé kultúrne poduja� a pre 
všetky vekové kategórie a čo najširší umelecký záber. Touto ces-
tou chceme  poďakovať za účasť na poduja� ach tým z vás, ktorí 
si našli čas a chuť spestriť si svoj voľný čas návštevou kultúrneho 
poduja� a. V roku 2015 pracovníci oddelenia kultúry, pripravujú 
pre obyvateľov nášho mesta a najbližšieho okolia mnohé tradičné 
ale i nové kultúrne poduja� a, z ktorých si, veríme, že mnohí vybe-
riete a zažijete nezabudnuteľné umelecké zážitky.           Z. Sýkorová

V roku 2014 Kultúrne centrum a Múzeum Andreja Sládkoviča 
v Krupine podalo projekt na 
Ministerstvo kultúry Sloven-
skej republiky, ktorý bol v rám-
ci grantovej schémy  schválený 

a vďaka dotácii ministerstva získalo múzeum nové elektronické 
vybavenie. Predovšetkým počítač s monitorom, fotoaparát, 
skener, ďalej osvetlenie – lampy a odvlhčovač. Mesto Krupina 
tak získalo príspevok vo výške 2000,- EUR pričom z vlastného 
rozpočtu prispelo sumou 650 EUR. Vybavenie tak vďaka úspešné-
mu projektu pomôže pri dokumentovaní, výskume, ale najmä pri 
spracovávaní predmetov kultúrnej, ako aj muzeálnej a galerijnej 
hodnoty – budúcich zbierok Múzea Andreja Sládkoviča Krupine.                                                                                            
                                                                                                                     M. Lukáč 

Elektronické vybavenie 
múzea
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