
Uznesenia  
z pätnásteho zasadnutia Mestského zastupite ľstva v Krupine, konaného d ňa 

10. novembra 2017 v penzióne Široké Lúky č. 124 v Krupine 
_________________________________________________________________ 
 

Uznesenie č. 251/2017-MsZ 
Mestské zastupiteľstvo v Krupine 
s c h v a ľ u j e  
jednorazovú dávku v hmotnej núdzi p. Zdenkovi Bartošovi, nar. 20.9.1970 trvale 
bytom Krupina, Horná ul. 249/29 vo výške 33,- EUR 
a to  7 hlasmi z 7 prítomných 
za: Ing. Jaroslav Bellák,  Mgr. Anna Borbuliaková, Marián Dado, Mgr. Ján 
Hambacher,  Ing. Albert Macko,   Ing. Stanislava Pavlendová,  Mgr. Anna Surovcová 
ospravedlnený: Ing. Ján Macko 
neprítomní: Mgr. Martin Selecký, Mgr. Leonard Lendvorský, doc. Ing. Jozef Krilek, 
PhD. 
 
Uznesenie č. 252/2017-MsZ 
Mestské zastupiteľstvo v Krupine 
b e r i e    n a    v e d o m i e 
Správu o činnosti Mestskej rady konanej dňa 25.11.2017 
a to 7 hlasmi z 7 prítomných 
za: Ing. Jaroslav Bellák,  Mgr. Anna Borbuliaková, Marián Dado, Mgr. Ján 
Hambacher,  Ing. Albert Macko,   Ing. Stanislava Pavlendová, Mgr. Martin Selecký 
ospravedlnený: Ing. Ján Macko 
neprítomní: Mgr. Leonard Lendvorský, Mgr. Anna Surovcová, doc. Ing. Jozef Krilek, 
PhD. 
 
Uznesenie č. 253/2017-MsZ 
Mestské zastupiteľstvo v Krupine 
u k l a d á 
doplniť do uznesení č. 231/2017-MsZ, 232/2017-MsZ, 233/2017-MsZ a 234/2017-
MsZ  konkrétne sumy schválenej finančného príspevku na zakúpenie palivového 
dreva 
a to 8 hlasmi z 8 prítomných 
za: Ing. Jaroslav Bellák,  Mgr. Anna Borbuliaková, Marián Dado, Mgr. Ján 
Hambacher,  Ing. Albert Macko,   Ing. Stanislava Pavlendová, Mgr. Martin Selecký, 
Mgr. Anna Surovcová 
ospravedlnený: Ing. Ján Macko 
neprítomní: Mgr. Leonard Lendvorský, doc. Ing. Jozef Krilek, PhD. 
 
Uznesenie č. 254/2017-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 prednesenú hlavným 
kontrolórom mesta 
a to 8 hlasmi z 8 prítomných 
za: Ing. Jaroslav Bellák,  Mgr. Anna Borbuliaková, Marián Dado, Mgr. Ján 
Hambacher,  Ing. Albert Macko,   Ing. Stanislava Pavlendová, Mgr. Martin Selecký, 
Mgr. Anna Surovcová 



ospravedlnený: Ing. Ján Macko 
neprítomní: doc. Ing. Jozef Krilek, PhD., Mgr. Leonard  Lendvorský 
 
Uznesenie č. 255/2017-MsZ 
Mestské zastupiteľstvo v Krupine 
s c h v a ľ u j e  
VZN č. 5/2017, ktorým sa ruší VZN č. 6/2010 Mesta Krupina o postupe pri prijímaní, 
evidovaní, vybavení a kontrole vybavovania sťažností fyzických a právnických osôb 
v podmienkach Mesta Krupina, ktoré bolo schválené uznesením č. 174/2010-MsZ 
a to 8 hlasmi z 8 prítomných 
za: Ing. Jaroslav Bellák,  Mgr. Anna Borbuliaková, Marián Dado, Mgr. Ján 
Hambacher,  Ing. Albert Macko,   Ing. Stanislava Pavlendová, Mgr. Martin Selecký, 
Mgr. Anna Surovcová 
ospravedlnený: Ing. Ján Macko 
neprítomní: doc. Ing. Jozef Krilek, PhD., Mgr. Leonard  Lendvorský 
 
Uznesenie č. 256/2017-MsZ 
Mestské zastupiteľstvo v Krupine 
z r u š u j e  
Komisiu na prešetrenie sťažností proti činnosti poslanca Mestského zastupiteľstva, 
primátora mesta a hlavného kontrolóra, ktorá bola zriadená uznesením č. 75/2009-
MsZ 
a to 8 hlasmi z 8 prítomných 
za: Ing. Jaroslav Bellák,  Mgr. Anna Borbuliaková, Marián Dado, Mgr. Ján 
Hambacher,  Ing. Albert Macko,   Ing. Stanislava Pavlendová, Mgr. Martin Selecký, 
Mgr. Anna Surovcová 
ospravedlnený: Ing. Ján Macko 
neprítomní: doc. Ing. Jozef Krilek, PhD., Mgr. Leonard  Lendvorský 
 
Uznesenie č. 257/2017-MsZ 
Mestské zastupiteľstvo v Krupine 
s c h v a ľ u j e  
Dodatok č. 2/2016 k VZN č. 6/2016 o určení výšky dotácie na prevádzku žiaka 
a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského 
zariadenia na území mesta Krupina na rok 2017 
a to 8 hlasmi z 8 prítomných 
za: Ing. Jaroslav Bellák,  Mgr. Anna Borbuliaková, Marián Dado, Mgr. Ján 
Hambacher,   Ing. Albert Macko,   Ing. Stanislava Pavlendová, Mgr. Martin Selecký, 
Mgr. Anna Surovcová 
ospravedlnený: Ing. Ján Macko 
neprítomní: doc. Ing. Jozef Krilek, PhD., Mgr. Leonard  Lendvorský 
 
Uznesenie č. 258/2017-MsZ 
Mestské zastupiteľstvo v Krupine 
b e r i e   n a    v e d o m i e 
vyhodnotenie nákladovosti klubov Domček – CVČ v Krupine predložené riaditeľkou 
Mgr. Ľubicou Dutkievičovou 
a to 7 hlasmi z 7 prítomných 
za:  Mgr. Anna Borbuliaková, Marián Dado, Mgr. Ján Hambacher,  Ing. Albert Macko,   
Ing. Stanislava Pavlendová, Mgr. Martin Selecký, Mgr. Anna Surovcová 



ospravedlnený: Ing. Ján Macko 
neprítomní: Ing. Jaroslav Bellák, doc. Ing. Jozef Krilek, PhD., Mgr. Leonard  
Lendvorský 
 
Uznesenie č. 259/2017-MsZ 
Mestské zastupiteľstvo v Krupine 
b e r i e    n a    v e d o m i e  
vyhodnotenie nákladovosti na športovú halu pri ZŠ E.M.Šoltésovej v Krupine po 1. 
roku prevádzkovania vypracovanú Mgr. Mariánom Skopalom,  riaditeľom ZŠ 
a to 9 hlasmi z 9 prítomných 
za: Ing. Jaroslav Bellák,  Mgr. Anna Borbuliaková, Marián Dado, Mgr. Ján 
Hambacher,  doc. Ing. Jozef Krilek, PhD., Mgr. Leonard Lendvorský, Ing. Albert 
Macko,   Ing. Stanislava Pavlendová, Mgr. Martin Selecký 
ospravedlnení: Ing. Ján Macko, Mgr. Anna Surovcová 
 
Uznesenie č. 260/2017-MsZ 
Mestské zastupiteľstvo v Krupine 
s c h v a ľ u j e 
a)    za prebyto čný majetok Mesta Krupina, pozemok – parcela registra C č. 
1773/2 o výmere 177 m2,  druh ostatná plocha, parcela registra C č. 1773/3 o výmere   
60 m2,  druh ostatná plocha, parcela registra  C č. 1773/8 o výmere   17 m2,  druh 
orná pôda,  a novovytvorená parcela o výmere 275 m2, druh ostatná plocha, 
odčlenená geometrickým plánom č. 47 843 632/2017 z parcely registra C č. 1773/6 
a z parcely registra C č. 1763/1, vedené na LV č. 2952, nachádzajúce sa v k.ú. 
Krupina, okres Krupina, 
 
b)   prevod majetku predajom ako prípad hodný osobi tného zrete ľa v súlade s § 
9a 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,  parcela registra  C č. 1773/8 o výmere  17 m2,  druh orná 
pôda, novovytvorená parcela registra C č. 1763/59 o výmere 125 m2, druh orná 
pôda, a novovytvorená parcela registra C č. 1773/2 o výmere 387 m2, druh ostatná 
plocha, zamerané geometrickým plánom č. 47 843 632-213/2017 vyhotovený 
spoločnosťou Martin Lauroško GeoPlan ML, Majerský rad 643/33, Krupina, IČO: 
47843632, overený dňa 12.10.2017 pod č. 286/17,  
v prospech Ing. Petra Tomajku, v podiele  1/2 k celku a v prospech Renáty 
Plankenbüchlerovej, v podiele  1/2 k celku, obidvaja bytom Hviezdoslavova 52, 
Krupina, 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 pozemok, ktorý Mesto Krupina 
dlhodobo nevyužíva, bezprostredne susedí s nehnuteľnosťou  (pozemkom 
a rodinným domom) vo vlastníctve kupujúcich, ktorí majú záujem o pripojenie, 
scelenie a udržiavanie uvedeného pozemku, pričom predmet prevodu je aj 
v súčasnosti udržiavaný na náklady žiadateľov. Predajom pozemkov vznikne 
majetkoprávne usporiadaný celok vo vlastníctve kupujúcich 
a to 8 hlasmi z 8 prítomných z celkového počtu 11 poslancov 



za: Ing. Jaroslav Bellák,  Mgr. Anna Borbuliaková, Marián Dado, Mgr. Ján 
Hambacher,  doc. Ing. Jozef Krilek, PhD., Mgr. Leonard Lendvorský, Ing. Albert 
Macko,   Ing. Stanislava Pavlendová 
ospravedlnení: Ing. Ján Macko, Mgr. Anna Surovcová  
neprítomný: Mgr. Martin Selecký  
 
Uznesenie č. 261/2017-MsZ 
Mestské zastupiteľstvo v Krupine 
s c h v a ľ u j e 
a) za prebyto čný majetok Mesta Krupina, pozemok - parcela registra E č. 2080/1, 
vedená na LV č. 4578, ktorá je identická s parcelou registra C č. 7231/2 o výmere 9 
m2, druh záhrada, 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, novovytvorená parcela registra C č. 7231/2 o výmere 9 m2, druh záhrada, 
zameraná geometrickým plánom č. 47 843 632-219/2017 vyhotoveným spoločnosťou 
Martin Lauroško GeoPlan ML, Majerský rad 643/33, Krupina, IČO: 47843632, 
overený dňa 25.10.2017 pod č. 304/17, v prospech Petra Považana a manželky 
Lenky rod. Michalovská, bytom  Kopanice 1185/1, Krupina, do BSM v 1/1 k celku, 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 pozemok, ktorý Mesto Krupina 
dlhodobo nevyužíva, bezprostredne susedí s pozemkom vo vlastníctve kupujúcich. 
Nadobudnutím vlastníctva k predmetnému pozemku si žiadatelia zabezpečia prístup  
k rodinnému domu v osobnom vlastníctve 
a to 8 hlasmi z 8 prítomných z celkového počtu 11 poslancov 
za: Ing. Jaroslav Bellák,  Mgr. Anna Borbuliaková, Marián Dado, Mgr. Ján 
Hambacher,  doc. Ing. Jozef Krilek, PhD., Mgr. Leonard Lendvorský, Ing. Albert 
Macko,   Ing. Stanislava Pavlendová 
ospravedlnení: Ing. Ján Macko, Mgr. Anna Surovcová  
neprítomný: Mgr. Martin Selecký  
 
Uznesenie č. 262/2017-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. 1280/1 o výmere 2 366 m2,  druh zastavaná plocha a nádvorie,  vedená 
na LV č. 4578, v požadovanej výmere 258 m2, v prospech Mgr. Ingrid Kohútovej rod. 
Bérešová, ul. Družstevná 226/23, 962 61 Dobrá Niva, vo výške nájomného  0,10 
€/m2/rok, za účelom využívania na výchovno–vzdelávací proces zariadenia materskej 
škôlky. Zmluvný vzťah sa uzatvorí na dobu neurčitú. 
Dôvod hodný osobitného zreteľa je skutočnosť, že priľahlý pozemok tvorí 
s nehnuteľnosťou v ktorej je zriadená materská škôlka neoddeliteľný celok. Súčasne 
je v záujme vlastníka pozemku aby predmetný pozemok bol udržiavaný 
a to 9 hlasmi z 9 prítomných z celkového počtu 11 poslancov 



za: Ing. Jaroslav Bellák,  Mgr. Anna Borbuliaková, Marián Dado, Mgr. Ján 
Hambacher,  doc. Ing. Jozef Krilek, PhD., Mgr. Leonard Lendvorský, Ing. Albert 
Macko,   Ing. Stanislava Pavlendová, Mgr. Martin Selecký 
ospravedlnení: Ing. Ján Macko, Mgr. Anna Surovcová  
 
Uznesenie č. 263/2017-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. 1294/1,  druh pozemku trvalo trávnatý porast,  vedený na LV č. 4578, 
v požadovanej výmere cca  1000 m2, za účelom obhospodarovania na pestovateľskú 
činnosťou, v prospech Kataríny Melichovej rod. Sedmáková, bytom Fraňa Kráľa 
668/10, Krupina, vo výške nájomného  45,- Eur/ha/rok. 
Dôvod hodný osobitného zreteľa je skutočnosť, že je v záujme vlastníka pozemku 
aby predmetný pozemok bol udržiavaný za účelom obhospodarovania  
pestovateľskou činnosťou a to žiadateľkou, ktorá už v minulosti  predmetný pozemok 
udržiavala 
a to 9 hlasmi z 9 prítomných z celkového počtu 11 poslancov 
za: Ing. Jaroslav Bellák,  Mgr. Anna Borbuliaková, Marián Dado, Mgr. Ján 
Hambacher,  doc. Ing. Jozef Krilek, PhD., Mgr. Leonard Lendvorský, Ing. Albert 
Macko,   Ing. Stanislava Pavlendová, Mgr. Martin Selecký 
ospravedlnení: Ing. Ján Macko, Mgr. Anna Surovcová  
 
Uznesenie č. 264/2017-MsZ 
Mestské zastupiteľstvo v Krupine 
n e s c h v a ľ u j e 
zámenu pozemku  vo vlastníctve Mesta Krupina, k.ú. Krupina, okres Krupina, časť 
parcely registra E č. 1788/1 o výmere 40 428 m2, druh trvalo trávnatý porast, 
v požadovanej výmere 2 591 m2, za pozemok pod miestnou komunikáciou na 
Tanistravári v celkovej výmere  2 591 m2 vo vlastníctve Kazimíra Filuša  a manželky 
Márie rod. Machovičová, bytom Tanistravár 1096/21, Krupina,  
a to z dôvodu, že sa jedná o poľnohospodársky pozemok využívaný v nájme na 
poľnohospodárske účely. Na základe nového Územného plánu mesta Krupina bude 
vlastník pozemku riešiť zámer využitia predmetného pozemku a  následne aj jeho 
odpredávanie 
a to 9 hlasmi z 9 prítomných z celkového počtu 11 poslancov 
za: Ing. Jaroslav Bellák,  Mgr. Anna Borbuliaková, Marián Dado, Mgr. Ján 
Hambacher,  doc. Ing. Jozef Krilek, PhD., Mgr. Leonard Lendvorský, Ing. Albert 
Macko,   Ing. Stanislava Pavlendová, Mgr. Martin Selecký 
ospravedlnení: Ing. Ján Macko, Mgr. Anna Surovcová  
 
Uznesenie č. 265/2017-MsZ 
Mestské zastupiteľstvo v Krupine 
s c h v a ľ u j e 
a)  spôsob prevodu vlastníctva nehnute ľného majetku na základe obchodnej 

verejnej sú ťaže v súlade s § 9a ods. 1a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku 



obcí v znení neskorších predpisov, predaj pozemkov bližšie špecifikovaných 
v písmene b) tohto uznesenia, 

 
b)   podmienky OVS v súlade s § 281 až § 288 Obchod ného zákonníka  

1. Vyhlasovate ľ:    Mesto Krupina, Svätotrojičné námestie 4/4, 963 01 Krupina, 
IČO: 00 320 056, 

2. Predmet OVS:   prevod nehnuteľného majetku vo vlastníctva Mesta Krupina, 
pozemky zapísané na LV č. 2952 a LV č. 4578, k.ú. Krupina, konkrétne: 
- pozemok č. 1 o celkovej výmere 4 350 m2, nachádzajúci sa na parcele 
registra C č. 2309/1 o výmere 3934 m2, druh záhrada, na parcele č. 2309/15 
o výmere 286 m2, druh ovocný sad, a na parcele č. 2309/6 o výmere 130 m2, 
druh zastavaná plocha a nádvorie, vedené na LV č. 2952, 
 
- pozemok č. 2 o celkovej výmere 1 339 m2, nachádzajúci sa na parcele 
registra E č. 9291/2 o výmere 564 m2, druh TTP, na parcele č. 9292/2 
o výmere 295 m2, druh orná pôda, a na parcele č. 9294/2 o výmere 480 m2, 
druh TTP, vedené na LV č. 4578.  
 
Minimálna kúpna cena je stanovená vo výške  20,-  Eur/m2 za pozemok č. 1, 
a vo výške 7,26 Eur/m2 za pozemok č. 2. 

3. Kritérium pri výbere najvhodnejších ponúk:   
- najvyššia ponúknutá kúpna cena za predmet OVS,  
- uvedenie účelu kúpy pozemkov - podnikateľský zámer,  
- termín realizácie zámeru,  

 
4. Lehota na podávanie návrhov:  do 28.11.2017  do 12,00 hod. 
 
5. Lehota na oznámenie vybraného návrhu:  účastníci budú oboznámení 

písomne do 15 dní po schválení výsledku OVS mestským zastupiteľstvom,  
 
6. Spôsob podávania návrhov : návrh je potrebné doručiť v písomnej podobe 

poštou alebo osobne. Osobne do podateľne Mestského úradu v zapečatenej 
obálke s výrazným označením: „OVS – predaj pozemku č. 1 - KN C parcela 
č. 2309/1, 2309/15, 2309/6 a pozemku č. 2 - KN E č. 9291/2, 9292/2, 9294/2 
- neotvára ť“  

 
7. Obsah sú ťažných návrhov:  

- identifikačné údaje uchádzača (pri fyzickej osobe: meno, bydlisko, pri 
právnickej osobe: názov, sídlo, IČO, výpis z obchodného registra), kontakt 
uchádzača, číslo účtu na ktorý bude vrátená finančná zábezpeka 
v prípade, že uchádzač bude neúspešný, 

- cenová ponuka na predmet OVS, 
- účel kúpy – stručný opis podnikateľského zámeru, 
- písomný súhlas uchádzača, že súhlasí so spracovaním svojich osobných 

údajov počas obchodnej verejnej súťaže v zmysle zákona č. 428/2002 Z.z. 
o ochrane osobných údajov, 

- potvrdenie o zaplatení finančnej zábezpeky, 
- návrh kúpnej zmluvy na kúpu nehnuteľností uvedených v bode 2. týchto 

podmienok, ktorá bude obsahovať: 
• navrhnutú kúpnu cenu,  



• podnikateľský zámer na využitie pozemkov,  
• termín realizácie zámeru,  
• predmetom kúpnej zmluvy bude dohoda o zriadení predkupného 

práva, ako vecného práva na 5 rokov, v súlade s § 603 ods. 2 
Občianskeho zákonníka,  

• predmetom kúpnej zmluvy bude dohoda o možnosti odstúpenia od 
zmluvy zo strany predávajúceho v prípade, že kupujúci nezrealizuje 
do  5 rokov podnikateľský zámer na predmete kúpy, za akým 
účelom ho nadobudol. 

 
8. Finančná zábezpeka:  1 000,- Eur, ktorá bude vrátená neúspešnému 

účastníkovi OVS bezprostredne po vyhlásení výsledkov a úspešnému 
účastníkovi bude zohľadnená pri vyplatení kúpnej ceny po odpočítaní 
nákladov súvisiacich so zverejnením OVS, finančnú zábezpeku je povinný  
zložiť uchádzač na bankový účet vyhlasovateľa IBAN SK24 0200 0000 0000 
2002 0412, prípadne do pokladne mestského úradu , suma musí byť 
uhradená najneskôr do 28.11.2017 do  11,00 hod., do poznámky je potrebné 
uviesť „finančná zábezpeka – OVS predaj pozemkov“, 

 
9. Kontakt na zamestnanca MsÚ:  Ing. Žaneta Maliniaková, t. č.: 0907 100 275, 

oddelenie správy majetku mesta, poskytne údaje o konkrétnych pozemkoch, 
o prípadných ochranných pásmach, stave inžinierskych sietí,  

 
10. Vyhlasovateľ si vyhradzuje možnosť odstúpenia od OVS bez uvedenia 

dôvodu.  
 
11. V súlade s § 284 Obchodného zákonníka bude do súťaže prijatý len ten 

návrh, ktorý obsahom zodpovedá uverejneným podmienkam súťaže.  
 
12. Vyhlasovateľ si v zmysle § 287 Obchodného zákonníka vyhradzuje právo 

odmietnuť všetky predložené návrhy.   
 
13. Výsledok OVS odsúhlasí mestské zastupiteľstvo, na základe čoho bude zo 

strany vyhlasovateľa podpísaná kúpna zmluva. Mesto Krupina si vyhradzuje 
právo upraviť a doplniť predložený návrh kúpnej zmluvy.  

 
14. Účastník súťaže, ktorému MsZ schválilo predaj nehnuteľností je povinný 

uzatvoriť kúpnu zmluvu najneskôr do 60 dní od schválenia predaja 
v mestskom zastupiteľstve. V prípade ak nedôjde k uzatvoreniu zmluvy do 60 
dní z dôvodov na strane kupujúceho, OVS sa stáva neplatnou. 

 
a to 8 hlasmi z 8 prítomných z celkového počtu 11 poslancov 
za: Ing. Jaroslav Bellák,  Mgr. Anna Borbuliaková, Marián Dado, Mgr. Ján 
Hambacher,  doc. Ing. Jozef Krilek, PhD., Ing. Albert Macko,   Ing. Stanislava 
Pavlendová, Mgr. Martin Selecký 
ospravedlnení: Ing. Ján Macko, Mgr. Anna Surovcová  
neprítomný: Mgr. Leonard Lendvorský 
 
Uznesenie č. 266/2017-MsZ 
Mestské zastupiteľstvo v Krupine 



s c h v a ľ u j e 
nájom nebytových priestorov z dôvodu hodného osobit ného zrete ľa v súlade s 
§ 9 a ods. 9 písm. c)   zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov, konkrétne 
nebytový priestor nachádzajúci sa v budove nemocnice  na ul. 29. augusta súp. č. 
630, postavenej na parcele registra C č. 1527/1, druh pozemku zastavaná plocha 
a nádvorie, k. ú. Krupina, vo vlastníctve Mesta Krupina, vedená na LV č. 122, 
využiteľná nájomná plocha o výmere 85,06 m2,  v prospech NeuroMed JS s.r.o., 
Horská 576/4, 962 31 Sliač, IČO: 36648621, za účelom prevádzkovania 
neurologickej ambulancie. Nájomný vzťah sa uzatvorí na dobu určitú 20 rokov, vo 
výške nájomného 120,- Eur/rok za celý predmet nájmu po dobu 7 rokov. 
 
Dôvod hodný osobitného zreteľa je skutočnosť, že prenájom nebytových priestorov 
za účelom prevádzky neurologickej ambulancie plní verejnoprospešný záujem, 
ktorým je poskytovanie zdravotnej starostlivosti v danom odbore pre občanov mesta 
Krupina, okresu Krupina a širšieho okolia 
a to 9 hlasmi z 9 prítomných z celkového počtu 11 poslancov 
za: Ing. Jaroslav Bellák,  Mgr. Anna Borbuliaková, Marián Dado, Mgr. Ján 
Hambacher,  doc. Ing. Jozef Krilek, PhD., Mgr. Leonard Lendvorský, Ing. Albert 
Macko,   Ing. Stanislava Pavlendová, Mgr. Martin Selecký 
ospravedlnení: Ing. Ján Macko, Mgr. Anna Surovcová  
 
Uznesenie č. 267/2017-MsZ 
Mestské zastupiteľstvo v Krupine 
s c h v a ľ u j e 
nájomcovi NeuroMed JS s.r.o., Horská 576/4, 962 31 Sliač, IČO: 36648621, vykonať 
nevyhnutný zásah stavebnými prácami do predmetu nájmu formou opráv, a to z 
dôvodu aby predmet nájmu zodpovedal podmienkam pre jeho riadne užívanie za 
daným účelom. 
Stavebné úpravy sú naplánované vo výške investície 9 433,- Eur. 
Prenajímateľ vzhľadom na investície nájomcu s následným zhodnotením nebytových 
priestorov stanovil výšku nájomného 120,- Eur/rok na celý predmet nájmu po dobu 7 
rokov 
a to 9 hlasmi z 9 prítomných z celkového počtu 11 poslancov 
za: Ing. Jaroslav Bellák,  Mgr. Anna Borbuliaková, Marián Dado, Mgr. Ján 
Hambacher,  doc. Ing. Jozef Krilek, PhD., Mgr. Leonard Lendvorský, Ing. Albert 
Macko,   Ing. Stanislava Pavlendová, Mgr. Martin Selecký 
ospravedlnení: Ing. Ján Macko, Mgr. Anna Surovcová  
 
Uznesenie č. 268/2017-MsZ 
Mestské zastupiteľstvo v Krupine 
s c h v a ľ u j e 
a)    spôsob prenájmu majetku, bližšie špecifikovaného v písm. b) tohto uznesenia, 

ako prípad hodný  osobitného zrete ľa,   
b)    zámer prenájmu majetku v súlade s § 9 a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, konkrétne 
nebytový priestor  nachádzajúci sa v budove nemocnice na treťom nadzemnom 
podlaží, na  ul.  29. augusta súp. č. 630/25, Krupina, postavenej na pozemku parcela 
registra C č. 1527/1, zapísaná na LV č. 122, k.ú. Krupina, vo vlastníctve Mesta 
Krupina, využiteľná nájomná plocha o výmere  792 m2,  v prospech neziskovej 



organizácii SVETLO Krupina n.o., so sídlom ul. 29 augusta 630/25, Krupina, za 
účelom poskytovania sociálnej pomoci formou poskytovania sociálnych služieb v 
zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách, v znení neskorších 
predpisov, a to : 
–  poskytovanie sociálnych služieb na riešenie nepriaznivej sociálnej služby v 

zariadení pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a pre 
fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek, t.j. zariadenie pre seniorov, 

–  prepravná služba, 
–  odľahčovacia služba. 
Nájomný vzťah sa uzatvorí na dobu neurčitú, vo výške nájomného 1250,-  Eur/rok za 
celý predmet nájmu. 
Dôvod hodný osobitného zreteľa je skutočnosť, že poskytovanie mestských 
priestorov nájomcovi plní verejnoprospešný záujem, ktorým je poskytovanie 
sociálnych služieb pre občanov Mesta Krupina a širšieho okolia, ktorí sú odkázaní na 
pomoc inej fyzickej osoby 
a to 9 hlasmi z 9 prítomných z celkového počtu 11 poslancov 
za: Ing. Jaroslav Bellák,  Mgr. Anna Borbuliaková, Marián Dado, Mgr. Ján 
Hambacher,  doc. Ing. Jozef Krilek, PhD., Mgr. Leonard Lendvorský, Ing. Albert 
Macko,   Ing. Stanislava Pavlendová, Mgr. Martin Selecký 
ospravedlnení: Ing. Ján Macko, Mgr. Anna Surovcová  
 
Uznesenie č. 269/2017-MsZ 
Mestské zastupite ľstvo v Krupine 
n e s c h v a ľ u j e 
predaj pozemku  vo vlastníctve Mesta Krupina, k.ú. Krupina, okres Krupina, 
konkrétne  
parcelu registra C č. 2742 o výmere 7416 m2, druh trvalo trávnatý porast a parcelu 
registra C č. 2743 o výmere 44 m2, druh zastavaná plocha,  v prospech 
Poľovníckeho združenia KUKUČKA, so sídlom R. Geschwinda 1, Krupina, a to z 
dôvodu neusporiadaného vlastníctva nehnuteľností na parcele KN C č. 2743.  
Jedná sa o pozemok o výmere 44 m2 zastavaný chatou Habanky, ktorá je vo 
vlastníctve Lesov SR, š.p. OZ Levice. Mesto Krupina ako vlastník pozemku plánuje 
využiť predkupné právo na chatu v prípade, že ju vlastník nehnuteľnosti  ponúkne na 
predaj 
a to 6 hlasmi z 9 prítomných z celkového počtu 11 poslancov 
za:  Mgr. Anna Borbuliaková, Marián Dado, Mgr. Ján Hambacher,   Mgr. Leonard 
Lendvorský,  Ing. Stanislava Pavlendová, Mgr. Martin Selecký 
ospravedlnení: Ing. Ján Macko, Mgr. Anna Surovcová  
hlasovania sa zdržali: doc. Ing. Jozef Krilek, PhD., Ing. Jaroslav Bellák 
nehlasoval: Ing. Albert Macko 
 
Uznesenie č. 270/2017-MsZ 
Mestské zastupiteľstvo v Krupine 
n e s c h v a ľ u j e 
predaj pozemku  vo vlastníctve Mesta Krupina, k.ú. Krupina, okres Krupina, 
konkrétne  
časť parcely registra E č. 2082 o výmere 18 008 m2, druh trvalo trávnatý porast, 
v požadovanej výmere  
1 677 m2, v prospech Júlii Kikinderovej, J.C.Hronského 1, Krupina, a to z dôvodu 
ochrany poľnohospodárskej pôdy pred drobením.  



Na základe nového Územného plánu mesta Krupina bude vlastník pozemku riešiť 
zámer využitia predmetného pozemku a  následne aj jeho odpredávanie 
a to 8 hlasmi z 9 prítomných z celkového počtu 11 poslancov 
za: Ing. Jaroslav Bellák,  Mgr. Anna Borbuliaková, Marián Dado,  doc. Ing. Jozef 
Krilek, PhD., Mgr. Leonard Lendvorský, Ing. Albert Macko,   Ing. Stanislava 
Pavlendová, Mgr. Martin Selecký 
ospravedlnení: Ing. Ján Macko, Mgr. Anna Surovcová  
hlasovania sa zdržal: Mgr. Ján Hambacher 
 
Uznesenie č. 271/2017-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 prevodu majetku predajom 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, parcela registra E č. 8771/13 o výmere 48 m2, druh trvalo trávnatý porast, 
a novovytvorená parcela o výmere 342 m2 odčlenená geometrický plánom od parcely 
registra E č. 8771/77 a parcely registra E  č. 7537/7,  v prospech Mgr. Milana Štrbku 
a manželky Mgr. Marty rod. Gažová, bytom Majerský rad 641/42, Krupina, do BSM 
v 1/1 k celku, 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 pozemok, ktorý Mesto Krupina 
dlhodobo nevyužíva, bezprostredne susedí s pozemkom vo vlastníctve kupujúcich, 
ktorí sa o predmetný pozemok dlhodobo starajú a odpredajom sa pozemok 
efektívnejšie využije 
a to 9 hlasmi z 9 prítomných z celkového počtu 11 poslancov 
za: Ing. Jaroslav Bellák,  Mgr. Anna Borbuliaková, Marián Dado, Mgr. Ján 
Hambacher,  doc. Ing. Jozef Krilek, PhD., Mgr. Leonard Lendvorský, Ing. Albert 
Macko,   Ing. Stanislava Pavlendová, Mgr. Martin Selecký 
ospravedlnení: Ing. Ján Macko, Mgr. Anna Surovcová  
 
Uznesenie č. 272/2017-MsZ 
Mestské zastupiteľstvo v Krupine  
s c h v a ľ u j e 
a)  spôsob prenájmu majetku, bližšie špecifikovaného v písm. b) tohto uznesenia, 

ako prípad hodný osobitného  zrete ľa,   
b)  zámer prenájmu majetku v súlade s § 9 a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, konkrétne  
časť pozemku vo vlastníctve Mesta Krupina, k.ú. Krupina, okres Krupina, parcela 
registra E č. 9607/4, ostatná plocha a parcela registra E č. 6451/20, trvalý trávny 
porast, vedené na LV č. 4578, a parcela registra C č. 443/1, ostatná plocha, vedená 
na LV č. 2952,  
za účelom umiestnenia 3 ks reklamných zariadení, v rozsahu plochy reklamného 
zariadenia, v prospech spoločnosti Nábytok Mudrák s.r.o., Svätotrojičné nám. 6/6, 
963 01  Krupina, vo výške nájomného 33,- Eur/rok za každé umiestnené reklamné 
zariadenie, na dobu nájmu neurčitú s výpovednou lehotou 3 mesiace. 
 



Dôvod hodný osobitného zreteľa je skutočnosť, že pozemky doteraz žiadateľ 
dlhodobo užíval za účelom umiestnenia reklamných zariadení na základe Nájomnej 
zmluvy č. 9488/2012. O prenájom predmetnej časti pozemkov nikto iný neprejavil 
záujem. Umiestnením reklamných zariadení dôjde k využitiu daných pozemkov 
a to  8 hlasmi z 9 prítomných z celkového počtu 11 poslancov 
za:   Mgr. Anna Borbuliaková, Marián Dado, Mgr. Ján Hambacher,  doc. Ing. Jozef 
Krilek, PhD., Mgr. Leonard Lendvorský, Ing. Albert Macko,   Ing. Stanislava 
Pavlendová, Mgr. Martin Selecký 
ospravedlnení: Ing. Ján Macko, Mgr. Anna Surovcová  
proti: Ing. Jaroslav Bellák 
 
Uznesenie č. 273/2017-MsZ 
Mestské zastupiteľstvo v Krupine 
s c h v a ľ u j e 
a)  spôsob prenájmu majetku, bližšie špecifikovaného v písm. b) tohto uznesenia, 
ako prípad hodný osobitného   zrete ľa,   
b)  zámer prenájmu majetku 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. 194/1 o výmere 1466 m2, druh trvalo trávnatý porast, vedená na LV č. 
2952, v požadovanej výmere 20 m2, v prospech Milana Petríka, bytom F. Kráľa 
660/1, Krupina, za účelom zriadenia záhrady, na dobu nájmu neurčitú, vo výške 
nájomného 3,- Eur/rok za celý predmet nájmu. 
 
Dôvod hodný osobitného zreteľa je skutočnosť, že pozemok je  bezprostredne 
susediaci s bytovým domom v ktorom žiadateľ vlastní byt a tvorí  s bytovým domom 
neoddeliteľný celok. Súčasne je v záujme vlastníka pozemku aby predmetný 
pozemok bol udržiavaný 
a to 9 hlasmi z 9 prítomných z celkového počtu 11 poslancov 
za: Ing. Jaroslav Bellák,  Mgr. Anna Borbuliaková, Marián Dado, Mgr. Ján 
Hambacher,  doc. Ing. Jozef Krilek, PhD., Mgr. Leonard Lendvorský, Ing. Albert 
Macko,   Ing. Stanislava Pavlendová, Mgr. Martin Selecký 
ospravedlnení: Ing. Ján Macko, Mgr. Anna Surovcová  
 
Uznesenie č. 274/2017-MsZ 
Mestské zastupiteľstvo v Krupine 
s c h v a ľ u j e 
a) spôsob prenájmu majetku, na základe obchodnej verej nej sú ťaže v súlade 
s § 9a ods. 1a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov, prenájom pozemkov bližšie špecifikovaných v prílohe č. 1 tohto 
uznesenia, o celkovej výmere 180 624 m2, na poľnohospodárske účely podľa zákona 
č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho 
podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov, 
 
b) podmienky OVS v súlade s § 281 až § 288 Obchodné ho zákonníka 

� Vyhlasovate ľ:   Mesto Krupina, Svätotrojičné námestie 4/4, 963 01 Krupina, 
IČO : 00 320 056, 

 
� Predmet OVS:   prenájom poľnohospodárskych pozemkov za účelom 

obhospodarovania podľa zákona č. 504/2003 Z. z. o nájme 



poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných 
pozemkov a o zmene niektorých zákonov.  
–  Nehnuteľný majetok pozostávajúci z parciel uvedených v zozname, 
tvoriaceho prílohu tohto vyhlásenia obchodnej súťaže, sa nachádza v k.ú. 
Krupina. Pozemky vo vlastníctve Mesta Krupina, vedené katastrálnym 
odborom Okresného úradu v Krupine,     v celkovej výmere 180 624 m2, bližšie 
špecifikované v prílohe č. 1, na dobu nájmu určitú 5 rokov -  do 31.12.2022.  

 
� Kritérium pri výbere najvhodnejších ponúk:  

– záujemca preukáže, že je poľnohospodár a je oprávnený vykonávať 
poľnohospodársku činnosť, 

– uprednostňovaní sú záujemcovia s trvalým pobytom v Krupine, 
resp. so sídlom v Krupine,  

– najvyššia cenová ponuka za nájomné, nie nižšia ako 45,- 
Eur/ha/ročne, 

– záujemca nemôže mať nedoplatky alebo iné záväzky voči 
prenajímateľovi. 

 
4. Lehota na podávanie návrhov:       do 28.11.2017 do 12,00 hod. 
 
5. Lehota na oznámenie vybraného návrhu:   účastníci  budú oboznámení 

písomne do 15 dní po schválení výsledku OVS mestským zastupiteľstvom.  
 
6. Spôsob na podávanie návrhov: návrh je potrebné doručiť v písomnej 

podobe poštou alebo osobne. Osobne do podateľne Mestského úradu 
v zapečatenej obálke s výrazným označením: „OVS – prenájom 
poľnohospodárskych pozemkov – neotvára ť “.  

 
7. Obsah sú ťažných návrhov:  

- identifikačné údaje uchádzača (pri fyzickej osobe: meno, bydlisko, pri 
právnickej osobe: názov, sídlo, IČO, výpis z obchodného registra), kontakt 
uchádzača, číslo účtu na ktorý bude vrátená finančná zábezpeka 
v prípade, že uchádzač bude neúspešný, 

- návrh výšky nájomného, 
- doklad preukazujúci splnenie požiadaviek na oprávneného záujemcu, 
- písomný súhlas uchádzača, že súhlasí so spracovaním svojich osobných 

údajov počas obchodnej verejnej súťaže v zmysle zákona č. 428/2002 Z.z. 
o ochrane osobných údajov, 

- potvrdenie o zaplatení finančnej zábezpeky. 
 

8. Finančná zábezpeka:   30,- EUR, ktorá bude vrátená neúspešnému 
uchádzačovi bezprostredne po vyhlásení výsledku OVS a úspešnému 
uchádzačovi bude vrátená časť po odpočítaní nákladov súvisiacich so 
zverejňovaním OVS; finančnú zábezpeku je povinný uchádzač zložiť na 
bankový účet vyhlasovateľa: SK24 0200 0000 0000 2002 0412, prípadne do 
pokladne MsÚ, do poznámky je potrebné uviesť: „finančná zábezpeka – OVS 
nájom poľnohospodárskeho pozemku“, 

 
9. Kontakt na zamestnanca MsÚ:  0907/211288, referent oddelenie správy 

majetku mesta. 



      
     10.  Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odstúpiť od OVS bez uvedenia dôvodu. 

 
11. Vyhlasovateľ je oprávnený odmietnuť všetky predložené návrhy až do 

uzavretia zmluvy s úspešným uchádzačom a zároveň má právo súťaž zrušiť. 
 
12. Vyhlasovateľ si v zmysle § 287 Obchodného zákonníka vyhradzuje právo 

odmietnuť všetky predložené návrhy.   
 
13. Výsledok OVS odsúhlasí mestské zastupiteľstvo, na základe čoho bude zo 

strany vyhlasovateľa Mesta Krupina predložený návrh nájomnej zmluvy 
víťazovi obchodnej verejnej súťaže.  

 
14. Účastník súťaže, ktorému MsZ schválilo nájom poľnohospodárskej pôdy je 

povinný uzatvoriť nájomnú zmluvu najneskôr do 30 dní od schválenia výsledku 
v mestskom zastupiteľstve. V prípade ak nedôjde k uzatvoreniu zmluvy do 30 
dní z dôvodov na strane nájomcu, OVS sa stáva neplatnou. 

 
Príloha č. 1 
 
Pozemky tvoriace predmet nájmu vo výmere adekvátnej   k podielu vlastníka 
 

p.č. 
KN-E 

parcela č.  
výmera v 

m2 kultúra LV č.  podiel  

1 5300 3818 
orná 
pôda 4578 1/1 

2 5257 957 TTP 5636 32/45 

3 5256 1997 
orná 
pôda 5636 32/45 

4 8157 6701 
orná 
pôda 6210 27/40 

5 6809 646 TTP 4578 1/1 

6 6817 6924 
orná 
pôda 4578 1/1 

7 6899 2812 
orná 
pôda 4578 1/1 

8 6919/1 8691 TTP 4578 1/1 
9 4004/2 175 les 4578 1/1 

10 4112 1362 les 4578 1/1 

11 6345/3 272 
orná 
pôda 4578 1/1 

12 6345/5 1370 TTP 4578 1/1 
13 6353/1 1920 TTP 4578 1/1 

14 6353/2 3111 
orná 
pôda 4578 1/1 

15 6358 6920 
orná 
pôda 4578 1/1 

16 6393 553 TTP 4578 1/1 
17 6427 17755 TTP 4578 1/1 



18 6428 5351 TTP 4578 1/1 
19 6429 1623 TTP 4578 1/1 
20 6432 2599 TTP 4578 1/1 
21 6433 4636 TTP 4578 1/1 
22 6684/1 5696 TTP 4578 1/1 

23 6751/1 4371 
orná 
pôda 4578 1/1 

24 6752 4534 
orná 
pôda 4578 1/1 

25 6755 2296 
orná 
pôda 4578 1/1 

26 6756/1 4614 
orná 
pôda 4578 1/1 

27 6766 4578 TTP 4578 1/1 

28 6849 2583 
orná 
pôda 4578 1/1 

29 6851 2640 
orná 
pôda 4578 1/1 

30 6852 5388 
orná 
pôda 4578 1/1 

31 6853 3444 
orná 
pôda 4578 1/1 

32 6854 3578 
orná 
pôda 4578 1/1 

33 6855 7963 
orná 
pôda 4578 1/1 

34 6864 5158 
orná 
pôda 4578 1/1 

35 6985 871 TTP 4578 1/1 
36 6986 35346 TTP 4578 1/1 

37 8101 4787 
orná 
pôda 4578 1/1 

38 8096/1 725 
orná 
pôda 5636 32/45 

39 8096/2 1211 
orná 
pôda 5636 32/45 

40 5260 648 
orná 
pôda 1300 4/15 

spolu 180624        
 
a to 9 hlasmi z 9 prítomných z celkového počtu 11 poslancov  
za: Ing. Jaroslav Bellák,  Mgr. Anna Borbuliaková, Marián Dado, Mgr. Ján 
Hambacher,  doc. Ing. Jozef Krilek, PhD., Mgr. Leonard Lendvorský, Ing. Albert 
Macko,   Ing. Stanislava Pavlendová, Mgr. Martin Selecký 
ospravedlnení: Ing. Ján Macko, Mgr. Anna Surovcová  
 
Uznesenie č. 275/2017-MsZ 
Mestské zastupiteľstvo v Krupine 
s c h v a ľ u j e  



vyradenie dlhodobého majetku  v zmysle čl. 4, bod 1 písm. n)  VZN č. 2/2016 
o zásadách hospodárenia s majetkom  Mesta Krupina, z dôvodu neupotrebiteľnosti 
a morálneho zastarania, ktorého nadobúdacia hodnota bola 15 510,80 Eur 
a zostatková hodnota je 2 592,76 Eur.  
Jedná sa o čiastočné vyradenie DHM z inventárnych kariet: č. DM200-2000014 a č. 
DM 200-2000015 Popis majetku  - podlahoviny PVC  z tenisových kurtov (2 
hracie plochy) 
a to 9 hlasmi z 9 prítomných z celkového počtu 11 poslancov 
za: Ing. Jaroslav Bellák,  Mgr. Anna Borbuliaková, Marián Dado, Mgr. Ján 
Hambacher,  doc. Ing. Jozef Krilek, PhD., Mgr. Leonard Lendvorský, Ing. Albert 
Macko,   Ing. Stanislava Pavlendová, Mgr. Martin Selecký 
ospravedlnení: Ing. Ján Macko, Mgr. Anna Surovcová  
 
Uznesenie č. 276/2017-MsZ 
Mestské zastupiteľstvo v Krupine 
s c h v a ľ u j e 
uzatvorenie zmluvy o poskytovaní služieb medzi Mestom Krupina a Ústredným 
zväzom židovských náboženských obcí v Bratislave, ktorej predmetom bude záväzok 
Mesta Krupina poskytovať starostlivosť o cintorín občanov bývalej židovskej 
náboženskej obce, žijúcich na území mesta Krupina a v okolí, a to v rozsahu: 

- vyžínania náletových drevín jedenkrát až maximálne dvakrát do roka, čím 
zabráni poškodeniu náhrobných kameňov, 

- sledovanie technického stavu náhrobných kameňov a oplotenia, z dôvodu 
eliminovania ich rozsiahleho poškodenia, 

- zabezpečenie údržby náhrobných kameňov,  
- zabezpečenie údržby oplotenia cintorína v rozsahu minimálne potrebnom 

k prevencii proti vandalizmu 
a to 9 hlasmi z 9 prítomných z celkového počtu 11 poslancov  
za: Ing. Jaroslav Bellák,  Mgr. Anna Borbuliaková, Marián Dado, Mgr. Ján 
Hambacher,  doc. Ing. Jozef Krilek, PhD., Mgr. Leonard Lendvorský, Ing. Albert 
Macko,   Ing. Stanislava Pavlendová, Mgr. Martin Selecký 
ospravedlnení: Ing. Ján Macko, Mgr. Anna Surovcová  
 
Uznesenie č. 277/2017–MsZ 
Mestské zastupiteľstvo v Krupine 
s c h v a ľ u j e  
aktualizáciu rozpočtu rozpočtovej organizácie, Základnej školy J.C.Hronského,  
Školská 10, 963 01 Krupina na rok  2017 – navýšenie rozpočtu v časti ŠKD  o 2 
119,5 € . 
Celková výška rozpočtovej organizácie, Základnej školy J.C. Hronského, Školská 10, 
963 01 Krupina sa mení vo výdavkovej časti rozpočtu  z 942 523,33  € na 944 642,83 
€ a v príjmovej časti rozpočtu bez zmeny ostáva 33 836,00 € 
a to 9 hlasmi z 9 prítomných z celkového počtu 11 poslancov 
za: Ing. Jaroslav Bellák,  Mgr. Anna Borbuliaková, Marián Dado, Mgr. Ján 
Hambacher,  doc. Ing. Jozef Krilek, PhD., Mgr. Leonard Lendvorský, Ing. Albert 
Macko,   Ing. Stanislava Pavlendová, Mgr. Martin Selecký 
ospravedlnení: Ing. Ján Macko, Mgr. Anna Surovcová  
 
Uznesenie č. 278/2017–MsZ 
Mestské zastupiteľstvo v Krupine 



b e r i e   n a   v e d o m i e  
úpravu rozpočtu Mesta Krupina na rok 2017 za mesiac október,  podľa prílohy  č. 1 
písm. a). 
a to 9 hlasmi z 9 prítomných  
za: Ing. Jaroslav Bellák,  Mgr. Anna Borbuliaková, Marián Dado, Mgr. Ján 
Hambacher,  doc. Ing. Jozef Krilek, PhD., Mgr. Leonard Lendvorský, Ing. Albert 
Macko,   Ing. Stanislava Pavlendová, Mgr. Martin Selecký 
ospravedlnení: Ing. Ján Macko, Mgr. Anna Surovcová  
 
Uznesenie č. 279/2017–MsZ 
Mestské zastupiteľstvo v Krupine 
s c h v a ľ u j e  
XIV. aktualizáciu rozpočtu Mesta Krupina na rok 2017 za mesiac november,  podľa 
prílohy č. 1 písm. b). 
a to 9 hlasmi z 9 prítomných 
za: Ing. Jaroslav Bellák,  Mgr. Anna Borbuliaková, Marián Dado, Mgr. Ján 
Hambacher,  doc. Ing. Jozef Krilek, PhD., Mgr. Leonard Lendvorský, Ing. Albert 
Macko,   Ing. Stanislava Pavlendová, Mgr. Martin Selecký 
ospravedlnení: Ing. Ján Macko, Mgr. Anna Surovcová  
 
Uznesenie č. 280/2017–MsZ 
Mestské zastupiteľstvo v Krupine 
b e r i e   n a   v e d o m i e  
uznesenia  zo zasadnutia Rady školy pri ZŠ J.C.Hronského v Krupine dňa 
12.10.2017 
a to 9 hlasmi z 9 prítomných 
za: Ing. Jaroslav Bellák,  Mgr. Anna Borbuliaková, Marián Dado, Mgr. Ján 
Hambacher,  doc. Ing. Jozef Krilek, PhD., Mgr. Leonard Lendvorský, Ing. Albert 
Macko,   Ing. Stanislava Pavlendová, Mgr. Martin Selecký 
ospravedlnení: Ing. Ján Macko, Mgr. Anna Surovcová  
 
Uznesenie č. 281/2017-MsZ 
Mestské zastupiteľstvo v Krupine 
r u š í  
uznesenie č. 19/2017-MsZ, ktorým bola schválená maximálna výška dotácie pre 
SVETLO Krupina, n.o. do výšky 50 000,– €  a   uznesenie č. 20/2017-MsZ, ktorým 
bola schválená 1. časť dotácie pre SVETLO Krupina, n.o. vo výške 24.000,– €  
a to 9 hlasmi z 9 prítomných 
za: Ing. Jaroslav Bellák,  Mgr. Anna Borbuliaková, Marián Dado, Mgr. Ján 
Hambacher,  doc. Ing. Jozef Krilek, PhD., Mgr. Leonard Lendvorský, Ing. Albert 
Macko,   Ing. Stanislava Pavlendová, Mgr. Martin Selecký 
ospravedlnení: Ing. Ján Macko, Mgr. Anna Surovcová  
 
Uznesenie č. 282/2017-MsZ 
Mestské zastupiteľstvo v Krupine  
o d p o r ú č a 
vstúpiť do rokovania s majiteľom pozemku na zabezpečenie výstavby bytov nižšieho 
štandardu a pripraviť štúdiu  architektonického stvárnenia v predmetnej lokalite 
Termín: do najbližšieho MsZ 
Zodpovedná: prednostka MsÚ 



a to 8 hlasmi z 9 prítomných  
za: Ing. Jaroslav Bellák,  Mgr. Anna Borbuliaková, Marián Dado, Mgr. Ján 
Hambacher,  doc. Ing. Jozef Krilek, PhD., Mgr. Leonard Lendvorský, Ing. Albert 
Macko, Mgr. Martin Selecký 
hlasovania sa zdržala: Ing. Stanislava Pavlendová 
ospravedlnení: Ing. Ján Macko, Mgr. Anna Surovcová 
 
Uznesenie č. 283/2017-MsZ 
Mestské zastupiteľstvo v Krupine 
u k l a d á 
zabezpečiť ladenie klavíru a opravu drevenej nohy na klavíri v kine Kultúra 
Zodpovedná: prednostka MsÚ 
Termín: do 30.11.2017 
a to 9 hlasmi z 9 prítomných 
za: Ing. Jaroslav Bellák,  Mgr. Anna Borbuliaková, Marián Dado, Mgr. Ján 
Hambacher,  doc. Ing. Jozef Krilek, PhD., Mgr. Leonard Lendvorský, Ing. Albert 
Macko,   Ing. Stanislava Pavlendová, Mgr. Martin Selecký 
ospravedlnení: Ing. Ján Macko, Mgr. Anna Surovcová  
 
Uznesenie č. 284/2017-MsZ 
Mestské zastupiteľstvo v Krupine 
u r č u j e   
plat primátora mesta v zmysle § 3 odst. 1) a § 4 odst.1 zákona č. 253/1994 Z.z. o 
právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest, v znení 
neskorších predpisov vo výške 2,34 násobku priemernej mzdy v národnom 
hospodárstve za rok 2016 (912,00 €)   s 20,– % zvýšením podľa § 4 odst. 2 cit. 
zákona. 
Plat primátora Mesta Krupina činí 2 561,–  € s účinnosťou  od 1.11.2017 
a to 6 hlasmi z 9 z prítomných 
za: Ing. Jaroslav Bellák,  Mgr. Anna Borbuliaková, Marián Dado, doc. Ing. Jozef 
Krilek, PhD., Mgr. Leonard Lendvorský, Mgr. Martin Selecký 
hlasovania sa zdržali: Ing. Albert Macko, Mgr. Ján Hambacher, Ing. Stanislava 
Pavlendová 
ospravedlnení: Ing. Ján Macko, Mgr. Anna Surovcová 
 
Uznesenie č. 285/2017-MsZ 
Mestské zastupiteľstvo v Krupine 
s c h v a ľ u j e  
doplnenie uznesenia č. 231/2017-MsZ – finančný príspevok na zakúpenie 4 
priestorových metrov palivového dreva vo výške 92,72 EUR pre p. Františka Oláha, 
nar. 1.6.1958, trvale bytom Krupina, Fr. Kráľa 667/8, Krupina 
9 hlasmi z 9 prítomných 
za: Ing. Jaroslav Bellák,  Mgr. Anna Borbuliaková, Marián Dado, Mgr. Ján 
Hambacher,  doc. Ing. Jozef Krilek, PhD., Mgr. Leonard Lendvorský, Ing. Albert 
Macko,   Ing. Stanislava Pavlendová, Mgr. Martin Selecký 
ospravedlnení: Ing. Ján Macko, Mgr. Anna Surovcová  
 
Uznesenie č. 286/2017-MsZ 
Mestské zastupiteľstvo v Krupine 
s c h v a ľ u j e  



doplnenie uznesenia č. 232/2017-MsZ – finančný príspevok na zakúpenie 5 
priestorových metrov palivového dreva vo výške 113,40 EUR pre p. Jaroslava 
Bartoša, nar. 6.2.1955, trvale bytom Krupina, Horná 29 
a to 9 hlasmi z 9 prítomných 
za: Ing. Jaroslav Bellák,  Mgr. Anna Borbuliaková, Marián Dado, Mgr. Ján 
Hambacher,  doc. Ing. Jozef Krilek, PhD., Mgr. Leonard Lendvorský, Ing. Albert 
Macko,   Ing. Stanislava Pavlendová, Mgr. Martin Selecký 
ospravedlnení: Ing. Ján Macko, Mgr. Anna Surovcová  
 
Uznesenie č. 287/2017-MsZ 
Mestské zastupiteľstvo v Krupine 
s c h v a ľ u j e  
doplnenie uznesenia č. 233/2017-MsZ – finančný príspevok na zakúpenie 5 
priestorových metrov palivového dreva vo výške 113,40 EUR pre p. Jána Berkyho, 
nar. 18.6.1939, trvale bytom Krupina, Svätotrojičné nám. 9 
a to 9 hlasmi z 9 prítomných 
za: Ing. Jaroslav Bellák,  Mgr. Anna Borbuliaková, Marián Dado, Mgr. Ján 
Hambacher,  doc. Ing. Jozef Krilek, PhD., Mgr. Leonard Lendvorský, Ing. Albert 
Macko,   Ing. Stanislava Pavlendová, Mgr. Martin Selecký 
ospravedlnení: Ing. Ján Macko, Mgr. Anna Surovcová  
 
Uznesenie č. 288/2017-MsZ 
Mestské zastupiteľstvo v Krupine 
s c h v a ľ u j e  
doplnenie uznesenia  č. 234/2017-MsZ – finančný príspevok na zakúpenie 5 
priestorových metrov palivového dreva vo výške 113,40 EUR pre p. Evu Gaálovú, 
nar. 3.5.1942, trvale bytom Krupina, Bottova 9 
a to 9 hlasmi z 9 prítomných 
za: Ing. Jaroslav Bellák,  Mgr. Anna Borbuliaková, Marián Dado, Mgr. Ján 
Hambacher,  doc. Ing. Jozef Krilek, PhD., Mgr. Leonard Lendvorský, Ing. Albert 
Macko,   Ing. Stanislava Pavlendová, Mgr. Martin Selecký 
ospravedlnení: Ing. Ján Macko, Mgr. Anna Surovcová  
V Krupine, 13. novembra 2017  
 
 
Mgr. Anna  B o r b u l i a k o v á                                          Ing. Eva  L u k á č o v á 
Overovate ľ I.                                                                             prednostka MsÚ 
 
 
 
Mgr. Martin  S e l e c k ý                                                     Ing. Radoslav  V a z a n 
Overovate ľ II.                                                                            primátor mesta 
 
 
 
 
 
 
 
 


