
Uznesenia 
z dvanásteho zasadnutia Mestského zastupite ľstva v Krupine 

konaného d ňa 9. novembra 2016 v zasadacej miestnosti MsÚ v Kru pine 
 
Uznesenie č.  239/2016-MsZ 
Mestské zastupiteľstvo v Krupine 
s c h v a ľ u j e  
jednorazovú dávku v hmotnej núdzi vo výške 33 € pre žiadateľa Jaroslava Bartoša, Krupina, 
Horná ul. č. 29 
a to 10 hlasmi z 10 prítomných 
za: Ing. Jaroslav Bellák, Mgr. Anna Borbuliaková, Marián Dado, Mgr. Ján Hambacher, Mgr. 
Leonard Lendvorský,  Ing. Albert Macko, Ing. Ján Macko, Ing. Stanislava Pavlendová, Mgr. 
Martin Selecký,  Mgr. Anna Surovcová  
ospravedlnený: Ing. Jozef Krilek, PhD. 
 
Uznesenie č. 240/2016-MsZ 
Mestské zastupiteľstvo v Krupine 
s c h v a ľ u j e  
jednorazovú dávku v hmotnej núdzi vo forme palivového dreva (5m3) pre žiadateľa Jána 
Berkyho, Krupina, Svätotrojičné nám. č. 9 
a to 10 hlasmi z 10 prítomných,  
za: Ing. Jaroslav Bellák, Mgr. Anna Borbuliaková, Marián Dado, Mgr. Ján Hambacher, Mgr. 
Leonard Lendvorský,  Ing. Albert Macko, Ing. Ján Macko, Ing. Stanislava Pavlendová, Mgr. 
Martin Selecký,  Mgr. Anna Surovcová  
ospravedlnený: Ing. Jozef Krilek, PhD. 
 
Uznesenie č. 241/2016-MsZ 
Mestské zastupiteľstvo v Krupine 
o d p o r ú č a  
oddeleniu výstavby, ŽP a RR, MsÚ Krupina, pripraviť cenový návrh na bezbariérový vstup 
pre rodinu Bodoóvú od ul. D. Štúra k rodinnému domu, termín do najbližšieho zasadnutia 
sociálnej komisie, zodpovedná prednostka MsÚ 
a to 10 hlasmi z 10 prítomných  
za: Ing. Jaroslav Bellák, Mgr. Anna Borbuliaková, Marián Dado, Mgr. Ján Hambacher, Mgr. 
Leonard Lendvorský,  Ing. Albert Macko, Ing. Ján Macko, Ing. Stanislava Pavlendová, Mgr. 
Martin Selecký,  Mgr. Anna Surovcová  
ospravedlnený: Ing. Jozef Krilek, PhD. 
 
Uznesenie č. 242/2016-MsZ 
Mestské zastupiteľstvo v Krupine 
b e r i e    n a     v e d o m i e 
Správu o činnosti Mestskej rady od jej posledného zasadnutia prednesenú primátorom 
mesta 
a to 10 hlasmi z 10 prítomných 
za: Ing. Jaroslav Bellák, Mgr. Anna Borbuliaková, Marián Dado, Mgr. Ján Hambacher, Mgr. 
Leonard Lendvorský,  Ing. Albert Macko, Ing. Ján Macko, Ing. Stanislava Pavlendová, Mgr. 
Martin Selecký,  Mgr. Anna Surovcová  
ospravedlnený: Ing. Jozef Krilek, PhD. 
 
Uznesenie č. 243/2016-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  10 hlasmi z 10 prítomných 



za: Ing. Jaroslav Bellák, Mgr. Anna Borbuliaková, Marián Dado, Mgr. Ján Hambacher, Mgr. 
Leonard Lendvorský,  Ing. Albert Macko, Ing. Ján Macko, Ing. Stanislava Pavlendová, Mgr. 
Martin Selecký,  Mgr. Anna Surovcová  
ospravedlnený: Ing. Jozef Krilek, PhD. 
 
Uznesenie č. 244/2016-MsZ 
Mestské zastupiteľstvo v Krupine 
b e r i e    n a    v e d o m i e 
kontrolu plnenia uznesení za I. polrok 2016 prednesenú hlavným kontrolórom mesta 
a to 10 hlasmi z 10 prítomných 
za: Ing. Jaroslav Bellák, Mgr. Anna Borbuliaková, Marián Dado, Mgr. Ján Hambacher, Mgr. 
Leonard Lendvorský,  Ing. Albert Macko, Ing. Ján Macko, Ing. Stanislava Pavlendová, Mgr. 
Martin Selecký,  Mgr. Anna Surovcová  
ospravedlnený: Ing. Jozef Krilek, PhD. 
 
Uznesenie č. 245/2016-MsZ 
Mestské zastupiteľstvo v Krupine 
b e r i e    n a    v e d o m i e  
návrh VZN o dani z nehnuteľnosti so zníženou najvyššou sadzbou dane za stavby na 
ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie administratívu súvisiacu s ostatným 
podnikaním a zárobkovou činnosťou a za nebytové priestory z 2,049 € na 2,000 € na rok 
2017  
a to 6 hlasmi z 9 prítomných 
za: Marián Dado, Mgr. Ján Hambacher, Mgr. Leonard Lendvorský,  Ing. Albert Macko, Ing. 
Ján Macko, Ing. Stanislava Pavlendová 
proti: Mgr. Anna Surovcová, Ing. Jaroslav Bellák 
hlasovania sa zdržala: Mgr. Anna Borbuliaková 
ospravedlnený: Ing. Jozef Krilek, PhD. 
neprítomný: Mgr. Martin Selecký 
 
Uznesenie č. 246/2016-MsZ 
Mestské zastupiteľstvo v Krupine 
b e r i e    n a    v e d o m i e  
platnosť VZN o miestnych daniach z roku 2016   
a to 6 hlasmi z 9 prítomných 
za: Marián Dado, Mgr. Ján Hambacher, Mgr. Leonard Lendvorský,  Ing. Albert Macko, Ing. 
Ján Macko, Ing. Stanislava Pavlendová 
proti: Mgr. Anna Borbuliaková, Mgr. Anna Surovcová, Ing. Jaroslav Bellák 
ospravedlnený: Ing. Jozef Krilek, PhD. 
neprítomný: Mgr. Martin Selecký 
 
Uznesenie č. 247/2016-MsZ 
Mestské zastupiteľstvo v Krupine 
s c h v a ľ u j e  
doplnenie údajov na vážnom lístku za drobné stavebné odpady: výpočet sumy na zaplatenie, 
telefonický kontakt na riešenie problémov, možnosti zaplatenia /bezhotovostne na č. účtu + 
VS, pokladňa, .../ 
a to 7 hlasmi z 7 prítomných 
za: Ing. Jaroslav Bellák, Mgr. Anna Borbuliaková, Marián Dado, Mgr. Leonard Lendvorský,  
Ing. Ján Macko, Ing. Stanislava Pavlendová,  Mgr. Anna Surovcová  
ospravedlnený: Ing. Jozef Krilek, PhD. 
neprítomní: Mgr. Martin Selecký, Ing. Albert Macko, Mgr. Ján Hambacher  
 
Uznesenie č. 248/2016-MsZ 
Mestské zastupiteľstvo v Krupine 



b e r i e    n a    v e d o m i e  
návrh VZN o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2017 
a to 7 hlasmi z 8 prítomných 
za: Mgr. Anna Borbuliaková, Marián Dado, Mgr. Ján Hambacher, Mgr. Leonard Lendvorský,   
Ing. Ján Macko, Ing. Stanislava Pavlendová, Mgr. Anna Surovcová  
hlasovania sa zdržal: Ing. Jaroslav Bellák 
ospravedlnený: Ing. Jozef Krilek, PhD. 
neprítomní: Mgr. Martin Selecký, Ing. Albert Macko 
 
Uznesenie č. 249/2016-MsZ 
Mestské zastupiteľstvo v Krupine 
s c h v a ľ u j e  
Dodatok č. 5 k Zriaďovateľskej listine Materskej školy, Malinovského č. 874 v Krupine 
a to 7 hlasmi z 7 prítomných 
za: Ing. Jaroslav Bellák, Mgr. Anna Borbuliaková, Marián Dado, Mgr. Leonard Lendvorský,   
Ing. Ján Macko, Ing. Stanislava Pavlendová, Mgr. Anna Surovcová  
ospravedlnený: Ing. Jozef Krilek, PhD. 
neprítomní: Mgr. Martin Selecký, Mgr. Ján Hambacher, Ing. Albert Macko 
 
Uznesenie č. 250/2016-MsZ 
Mestské zastupiteľstvo v Krupine 
b e r i e    n a    v e d o m i e  
informáciu o neúspešnosti obchodno – verejnej sú ťaže vyhlásenej Mestom Krupina 
podľa § 281 až § 288 Obchodného zákonníka a v zmysle uznesenia č. 183/2016 – MsZ, pod 
názvom „OVS – predaj stavebných pozemkov v lokalite Nad Kltipochom“ 
a to 8 hlasmi z 8 prítomných 
za: Ing. Jaroslav Bellák, Mgr. Anna Borbuliaková, Marián Dado, Mgr. Ján Hambacher, Mgr. 
Leonard Lendvorský, Ing. Ján Macko, Ing. Stanislava Pavlendová, Mgr. Anna Surovcová  
ospravedlnený: Ing. Jozef Krilek, PhD. 
neprítomní: Ing. Albert Macko, Mgr. Martin Selecký 
 
Uznesenie č. 251/2016-MsZ 
Mestské zastupiteľstvo v Krupine 
s c h v a ľ u j e 
zámer predaja  v súlade s §9a ods. 1a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov,  jednotlivých stavebných pozemkov v lokalite Nad Kltipochom, k.ú. 
Krupina 
Podmienky OVS: 

a) vyhlasovate ľ:    Mesto Krupina, IČO: 00 320 056, 
b) predmet OVS :  predaj stavebných pozemkov o výmere: 

                pozemok č. 1 - parcela registra C č. 4872/54 o výmere 896 m2, druh pozemku orná 
pôda,  
                pozemok č. 3 - parcela registra C č. 4872/56 o výmere 856 m2, druh pozemku orná 
pôda, 
                pozemok č. 6 - parcela registra C č. 4872/61 o výmere 802 m2, druh pozemku orná 
pôda, 

                    a parcela registra C č. 4872/90 o výmere     3 m2, druh pozemku orná 
pôda, 

                pozemok č. 7 - parcela registra C č. 4872/62 o výmere 768 m2, druh pozemku orná 
pôda, 

                    a parcela registra C č. 4872/89 o výmere    35 m2, druh pozemku 
orná pôda, 

                pozemok č. 8 - parcela registra C č. 4872/63 o výmere 754 m2, druh pozemku orná 
pôda,  



                    a parcela registra C č. 4872/64 o výmere    51 m2, druh pozemku 
orná pôda 

                pozemok č. 9 - parcela registra C č. 4872/70 o výmere 602 m2, druh pozemku orná 
pôda, 

c) kritérium pri výbere najvýhodnejších ponúk : najvyššia kúpna cena za m2 
pozemku, minimálna kúpna cena je 22,- eur/m 2, 

d) lehota na podávanie návrhov :   do 30.1.2017   do 12,00 hod. 
e) lehota na oznámenie vybraného návrhu:  účastníci budú oboznámení písomne do 

15 dní po schválení výsledku OVS mestským zastupiteľstvom,  
f) spôsob podávania návrhov : v zalepenej obálke s označením: „OVS – predaj 

stavebných pozemkov v lokalite Nad Kltipochom - neotvárať“ 
g) obsah sú ťažných návrhov : meno (názov) navrhovateľa, bydlisko (sídlo), 

navrhovaná kúpna cena minimálne vo výške 22,- eur/m2, označenie jedného 
z pozemkov o ktorý má navrhovateľ záujem, 

h) v prípade záujmu o viac ako jeden pozemok, bude podaných viac návrhov 
samostatne (každý pozemok bude ozna čený v obsahu návrhu),   

i) finančná zábezpeka: 100,- eur/návrh, ktorá bude vrátená neúspešnému účastníkovi 
OVS bezprostredne po vyhlásení výsledkov a úspešnému účastníkovi bude 
zohľadnená pri kúpnej cene, 

j) kontakt na zamestnanca MsÚ: Ing. Žaneta Maliniaková, t. č.: 045/5550317, 
oddelenie správy majetku mesta, poskytne údaje o konkrétnych pozemkoch, 
o prípadných ochranných pásmach, stave inžinierskych sietí,  

k) víťaz OVS bude povinný zároveň s uzatvorením kúpnej zmluvy na kúpu stavebného 
pozemku pristúpiť aj na uzatvorenie zmluvy o zriadení bezodplatného a časovo 
neobmedzeného vecného bremena na uloženie inžinierskych sietí v súlade 
s vypracovanými projektovými dokumentáciami (k nahliadnutiu na MsÚ), 

l) víťaz na tom ktorom pozemku je povinný uzatvoriť kúpnu zmluvu do 60 dní od 
schválenia výsledku OVS mestským zastupiteľstvom, v opačnom prípade mu 
nebude vrátená finančná zábezpeka, ktorá prepadne v prospech mesta, 

m) Mesto Krupina si vyhradzuje možnosť odstúpenia od OVS bez uvedenia dôvodu 
a to 8 hlasmi z 8 prítomných 
za: Ing. Jaroslav Bellák, Mgr. Anna Borbuliaková, Marián Dado, Mgr. Ján Hambacher, Mgr. 
Leonard Lendvorský,  Ing. Ján Macko, Ing. Stanislava Pavlendová, Mgr. Anna Surovcová  
ospravedlnený: Ing. Jozef Krilek, PhD. 
neprítomní: Ing. Albert Macko, Mgr. Martin Selecký 
 
Uznesenie č. 252/2016-MsZ 
Mestské zastupiteľstvo v Krupine  
s c h v a ľ u j e 
a)  za prebyto čný majetok Mesta Krupina, pozemok  - novovytvorená parcela registra C č. 
301/48 o výmere 109 m2, druh zastavaná plocha,  ktorá bude geometrickým plánom č. 
44476329-149/2016 odčlenená od parcely registra C č. 301/1, druh zastavaná plocha 
a nádvorie, nachádzajúca sa v k.ú. Krupina, okres Krupina, vedená na LV č. 683, 
b)  zámenu pozemkov s dôvodu osobitného zrete ľa v súlade s § 9a ods. 8 písm. e)  
zákona 138/1991 Zb. o majetku neskorších predpisov, 
pozemok vo vlastníctve Mesta Krupina, nachádzajúci sa v k.ú. Krupina, okres Krupina, 
novovzniknutá parcela registra C č. 301/48 o výmere 109 m2, druh zastavaná plocha, 
zameraná geometrickým plánom č. 44476329-149/2016 vyhotovený spoločnosťou GEO 
SLUŽBY s.r.o., 962 41 Bzovík 7, IČO: 44476329, overený dňa 8.11.2016  pod č. 314/2016,  
za pozemok, novovzniknutá parcela registra C č. 301/47 o výmere 109 m2, druh zastavaná 
plocha,  zameraná uvedeným geometrickým plánom č. 44476329-149/2016, od parcely 
registra C č. 301/29, druh zastavaná plocha a nádvorie, vo vlastníctve Ing. Tomáša Križana 
a manželky Mgr. Gabriely, rod. Kováčovej, bytom Za Baštou 2845/5, Krupina,  bez 
finančného vyrovnania. 



Dôvod hodný osobitného zreteľa je skutočnosť, že mestský pozemok bezprostredne susedí 
s pozemkom vo vlastníctve žiadateľov, na ktorom je postavená nehnuteľnosť a vzájomným 
usporiadaním  pozemkového vlastníctva Mesto  Krupina rozšíri parkovaciu plochu pre 
možnosť parkovania obyvateľov z byt. domu na Majerskom rade č. 57, 58 
a to 8 hlasmi z 8 prítomných 
za: Ing. Jaroslav Bellák, Mgr. Anna Borbuliaková, Marián Dado, Mgr. Ján Hambacher, Mgr. 
Leonard Lendvorský,  Ing. Ján Macko, Ing. Stanislava Pavlendová, Mgr. Anna Surovcová  
ospravedlnený: Ing. Jozef Krilek, PhD. 
neprítomní: Ing. Albert Macko, Mgr. Martin Selecký 
 
Uznesenie č. 253/2016-MsZ 
Mestské zastupiteľstvo v Krupine  
s c h v a ľ u j e 
a)  za prebyto čný majetok Mesta Krupina, pozemok  - novovytvorená parcela registra C: 
     p. č. 378/8   o výmere 63 m2, druh trvalo trávnatý porast, 
     p. č. 378/9   o výmere 46 m2, druh trvalo trávnatý porast, 
     p. č. 378/10 o výmere 16 m2, druh trvalo trávnatý porast, 
     p. č. 378/11 o výmere 79 m2, druh trvalo trávnatý porast, 
     p. č. 378/12 o výmere   9 m2, druh trvalo trávnatý porast, 
     p. č. 378/13 o výmere  4 m2,  druh trvalo trávnatý porast, 
ktoré budú geometrickým plánom č. 47843632-207/2016 odčlenené od parcely registra E č. 
378/2, druh vodná plocha, nachádzajúca sa v k.ú. Krupina, okres Krupina, vedená na LV č. 
4578, 
b)  predaj pozemku  z dôvodu osobitného zrete ľa v súlade s § 9a ods. 8 písm. c)   
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, 
pozemok vo vlastníctve Mesta Krupina, nachádzajúci sa v k.ú. Krupina, okres Krupina, 
novovytvorené parcely odčlenené z pozemku registra E č. 378/2 o výmere 1910 m2, druh 
vodná plocha geometrickým plánom č. 47843632-207/2016 vyhotovený spoločnosťou Martin 
Lauroško GeoPlanML, Majerský rad 643/44, Krupina, IČO: 47843632, overený dňa 
3.10.2016 pod č. 267/2016, konkrétne: 
- novovytvorená parcela č. 378/8   o výmere 63 m2, druh trvalo trávnatý porast v prospech 
Pavla Ľahkého a manželky Margity rod. Jombíková, bytom J. Bottu 436/4, Krupina, 
- novovytvorená parcela č. 378/9   o výmere 46 m2, druh trvalo trávnatý porast v prospech 
Jána Jombíka  a manželky Marty rod.  Šebianová, bytom J. Bottu 435/3, Krupina, 
- novovytvorená parcela č. 378/10 o výmere 16 m2, druh trvalo trávnatý porast, v prospech 
Pavla Mokoša  a manželky Evy rod. Kuzmová,  bytom J. Bottu 434/2, Krupina, 
- novovytvorená parcela č. 378/11 o výmere 79 m2, druh trvalo trávnatý porast v prospech 
Štefana Balku   a manželky Viery rod. Krkošová, bytom J. Bottu 433/1, Krupina,  
- novovytvorená parcela č. 378/12 o výmere   9 m2, druh trvalo trávnatý porast a parcela č. 
378/13 o výmere  4 m2,  druh trvalo trávnatý porast do podielového spoluvlastníctva Ing. 
Vladimíra Benku, bytom Topolová 4904/29, Banská Bystrica v podiele 1/2 a Ing. Ingrid 
Benkovej, bytom M.R.Štefánika 838/39, Krupina v podiele 1/2,  
vo výške kúpnej ceny 6,50 Eur/m2. 
Dôvod hodný osobitného zreteľa je skutočnosť, že predávaný pozemok Mesto Krupina 
nevyužíva, nakoľko naň nie je prístup z verejného priestranstva a je funkčne spojený so 
záhradami žiadateľov v osobnom vlastníctve 
a to 8 hlasmi z 8 prítomných 
za: Ing. Jaroslav Bellák, Mgr. Anna Borbuliaková, Marián Dado, Mgr. Ján Hambacher, Mgr. 
Leonard Lendvorský,  Ing. Ján Macko, Ing. Stanislava Pavlendová, Mgr. Anna Surovcová  
ospravedlnený: Ing. Jozef Krilek, PhD. 
neprítomní: Ing. Albert Macko, Mgr. Martin Selecký 
 
Uznesenie č. 254/2016-MsZ 
Mestské zastupiteľstvo v Krupine  
s c h v a ľ u j e  



a)  za prebyto čný majetok Mesta Krupina, pozemok  - novovytvorená parcela registra C č. 
5206/2 o výmere 545 m2, druh trvalo trávnatý porast, ktorá bude geometrickým plánom č. 
44476329-121/2016 odčlenená od parcely registra E č. 7993/4 o výmere 5326 m2, druh 
trvalo trávnatý porast a novovytvorená parcela registra C č. 5206/3 o výmere 311 m2, druh 
trvalo trávnatý porast, odčlenená uvedeným geometrickým plánom od parcely registra E č. 
7993/1 o výmere 10 024 m2, druh trvalo trávnatý porast, nachádzajúce sa v k.ú. Krupina, 
okres Krupina, vedené na LV č. 4578, 
b)  predaj pozemku  z dôvodu osobitného zrete ľa v súlade s § 9a ods. 8 písm. c)   
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, 
pozemok vo vlastníctve Mesta Krupina, nachádzajúci sa v k.ú. Krupina, okres Krupina, 
novovytvorená parcela registra C č. 5206/2 o výmere 545 m2, druh trvalo trávnatý porast 
a novovytvorená parcela registra C č. 5206/3 o výmere 311 m2, druh trvalo trávnatý porast, 
zamerané geometrickým plánom č. 44476329-121/2016 vyhotovený spoločnosťou GEO 
SLUŽBY s.r.o., 962 41 Bzovík, IČO: 44476329, overený dňa 19.9.2016 pod č. 258/2016, 
v prospech  Miroslava Kocmana a manželky Adriany rod. Ujházyovej, bytom Bebrava 1494, 
Krupina, vo výške kúpnej ceny 2,- Eur/m2. 
Dôvod hodný osobitného zreteľa je skutočnosť, že pozemok, ktorý  Mesto Krupina dlhodobo 
nevyužíva bezprostredne susedí s pozemkom  žiadateľov, ktorí sa o predmetnú časť 
pozemku dlhodobo starajú, a odpredajom sa pozemok efektívnejšie využije 
a to 8 hlasmi z 8 prítomných 
za: Ing. Jaroslav Bellák, Mgr. Anna Borbuliaková, Marián Dado, Mgr. Ján Hambacher, Mgr. 
Leonard Lendvorský, Ing. Ján Macko, Ing. Stanislava Pavlendová, Mgr. Anna Surovcová  
ospravedlnený: Ing. Jozef Krilek, PhD. 
neprítomní: Ing. Albert Macko, Mgr. Martin Selecký 
 
Uznesenie č. 255/2016-MsZ 
Mestské zastupiteľstvo v Krupine 
s c h v a ľ u j e 
a)  za prebyto čný majetok Mesta Krupina, pozemok  - novovzniknutá parcela zameraná 
v diely č. 7 o výmere 1490 m2, druh trvalo trávnatý porast, ktorá bude geometrickým plánom 
č. 47843632-.234/2016 odčlenená od parcely registra E č. 2619/1 o výmere 8778 m2, 
nachádzajúca sa v k.ú. Krupina, okres Krupina, vedená na LV č. 4578, 
b) predaj pozemku  z dôvodu osobitného zrete ľa v súlade s § 9a ods. 8 písm. c)   zákona 
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, 
pozemok vo vlastníctve Mesta Krupina, k.ú. Krupina, okres Krupina, novovzniknutá parcela 
v diely č. 7  o výmere 1490 m2, druh trvalo trávnatý porast, zameraná geometrickým plánom 
č. 47843632-234/2016 vyhotovený spoločnosťou Martin Lauroško GeoPlanML, Majerský rad 
643/44, Krupina, IČO: 47843632, overený dňa 2.11.2016 pod č. 309/2016, ktorá bude 
pričlenená k parcele registra C č. 8018/2, 
v prospech  Marcela Brodnianskeho, bytom Nad Mestom 2367, Krupina, vo výške kúpnej 
ceny 2,- Eur/m2. 
Dôvod hodný osobitného zreteľa je skutočnosť, že sa jedná o predaj pozemku dlhodobo 
nevyužívaný Mestom Krupina, ktorý bezprostredne susedí s pozemkom  žiadateľa 
a odpredajom sa zabezpečí plynulý vjazd k nehnuteľnosti vo vlastníctve žiadateľa, 
a odpredajom sa pozemok efektívnejšie využije 
a to 8 hlasmi z 8 prítomných 
za: Ing. Jaroslav Bellák, Mgr. Anna Borbuliaková, Marián Dado, Mgr. Ján Hambacher, Mgr. 
Leonard Lendvorský, Ing. Ján Macko, Ing. Stanislava Pavlendová, Mgr. Anna Surovcová  
ospravedlnený: Ing. Jozef Krilek, PhD. 
neprítomní: Ing. Albert Macko, Mgr. Martin Selecký 
 
Uznesenie č. 256/2016-MsZ 
Mestské zastupiteľstvo v Krupine 
s c h v a ľ u j e 



výsledok obchodno verejnej sú ťaže vyhlásenej Mestom Krupina v zmysle Uznesenia č. 
208/2015-MsZ, za účelom nájmu po ľnohospodárskeho pozemku v súlade s § 9a ods. 1 
písm. a)  zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov,  menovite 
novovytvorená parcela č. 8016 o výmere 7288 m2, druh trvalo trávnatá plocha, odčlenená 
geometrickým plánom č. 47843632-234/2016  od parcely registra E č. 2619/1, nachádzajúca 
sa v k.ú. Krupina, okres Krupina, lokalita Kopanice, vedená na LV 4578, na 
poľnohospodárske účely, v prospech Marcela Brodnianskeho, bytom Nad Mestom 33, 
Krupina, 
vo výške nájmu 45,- Eur/ha/ ročne, čo činí v prepočte 32,80 Eur/ročne, doba nájmu do 
31.10.2022 
a to 8 hlasmi z 8 prítomných 
za: Ing. Jaroslav Bellák, Mgr. Anna Borbuliaková, Marián Dado, Mgr. Ján Hambacher, Mgr. 
Leonard Lendvorský, Ing. Ján Macko, Ing. Stanislava Pavlendová, Mgr. Anna Surovcová  
ospravedlnený: Ing. Jozef Krilek, PhD. 
neprítomní: Ing. Albert Macko, Mgr. Martin Selecký 
 
Uznesenie č. 257/2016-MsZ 
Mestské zastupiteľstvo v Krupine 
s c h v a ľ u j e 
nájom pozemku z dôvodu hodného osobitného zrete ľa v súlade s  §9a ods. 9 písm. c)  
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov,  
časť pozemku, parcela registra C číslo 266/41, druh zastavané plochy a nádvoria, vo 
vlastníctve Mesta Krupina, k.ú. Krupina, vedeného na LV č. 2952,  v požadovanej výmere  
70 m2 v prospech Ľubomíra Alakšu, bytom Malinovského 878/11, 963 01 Krupina, za účelom 
zriadenia záhrady, na dobu neurčitú, vo výške nájomného 0,10 €/m2/rok. 
Dôvod hodný osobitného zreteľa je skutočnosť, že pozemok sa nachádza v susedstve 
bytového domu na ul. Malinovského č. 878/11, v ktorom žiadateľ vlastní byt, na pozemok bol 
uzatvorený nájomný vzťah s právnou predchodkyňou a matkou žiadateľa 
a to 8 hlasmi z 8 prítomných 
za: Ing. Jaroslav Bellák, Mgr. Anna Borbuliaková, Marián Dado, Mgr. Ján Hambacher, Mgr. 
Leonard Lendvorský,  Ing. Ján Macko, Ing. Stanislava Pavlendová, Mgr. Anna Surovcová  
ospravedlnený: Ing. Jozef Krilek, PhD. 
neprítomní: Ing. Albert Macko, Mgr. Martin Selecký 
 
Uznesenie č. 258/2016-MsZ 
Mestské zastupiteľstvo v Krupine 
s c h v a ľ u j e 
nájom pozemku z dôvodu hodného osobitného zrete ľa v súlade s  §9a ods. 9 písm. c)  
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov,  
časť pozemku, parcela registra C číslo 2130/3, druh zastavané plochy a nádvoria, vo 
vlastníctve Mesta Krupina, k.ú. Krupina, vedeného na LV č. 2952, v rozsahu plochy na 
umiestnenie 1 ks reklamného zariadenia v prospech spoločnosti Mestský podnik služieb 
s.r.o., Svätotrojičné námestie 4/4, Krupina, na dobu neurčitú,  vo výške nájomného 33,- €/rok 
v súlade s VZN Mesta Krupina č. 2/2016 .  
Dôvod hodný osobitného zreteľa je skutočnosť, že pozemok je dlhodobo nevyužívaný a 
o prenájom pozemku nikto neprejavil záujem,  umiestnením reklamného zariadenia dôjde 
k jeho využitiu 
a to 8 hlasmi z 8 prítomných 
za: Ing. Jaroslav Bellák, Mgr. Anna Borbuliaková, Marián Dado, Mgr. Ján Hambacher, Mgr. 
Leonard Lendvorský, Ing. Ján Macko, Ing. Stanislava Pavlendová,  Mgr. Anna Surovcová  
ospravedlnený: Ing. Jozef Krilek, PhD. 
neprítomní: Ing. Albert Macko, Mgr. Martin Selecký 
 
Uznesenie č. 259/2016-MsZ 
Mestské zastupiteľstvo v Krupine 



s c h v a ľ u j e 
nájom pozemku z dôvodu hodného osobitného zrete ľa v súlade s  §9a ods. 9 písm. c)  
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov,  
časť pozemku, parcela registra E číslo 8130/1 o použiteľnej výmere  218 m2, druh pozemku 
orná pôda,  vo vlastníctve Mesta Krupina, k.ú. Krupina, vedeného na LV č. 6196, v prospech  

1. Samuel Balog, Fraňa Kráľa 674/15, 963 01 Krupina,  byt č. 1, časť parcely o výmere 
51 m2  

     za účelom zriadenia záhrady, na dobu neurčitú, vo výške nájomného 0,10 €/m2/rok, 
2. Vladimír Hajšel, Nový rad 184, 962 71 Dudince,  byt č. 4 - F.Kráľa 14, časť parcely o 

výmere   
     50 m2 za účelom zriadenia záhrady, na dobu neurčitú, vo výške nájomného 0,10  
€/m2/rok, 
3. Vladimír Hajšel, Nový rad 184, 962 71 Dudince,  byt č. 2 – F. Kráľa 14, časť parcely 
o výmere   
      38 m2 za účelom zriadenia záhrady, na dobu neurčitú, vo výške nájomného 0,10 
€/m2/rok, 
4. Jana Hajšelová, Nový rad 184, 962 71, Dudince, byt č. 3 – F.Kráľa, časť parcely o 
výmere 44. m2  
     za účelom zriadenia záhrady, na dobu neurčitú, vo výške nájomného 0,10 €/m2/rok, 
5. Pavel Úkrop, Frana Kráľa 673/14, 963 01 Krupina, byt č. 1, časť parcely o výmere  

35 m2  
  za účelom zriadenia záhrady, na dobu neurčitú, vo výške nájomného 0,10 €/m2/rok. 
 

Dôvod hodný osobitného zreteľa je skutočnosť, že pozemok susedí s bytovými domami na 
ulici Fraňa Kráľa súp.č. 673/14 a 674/15, v ktorom žiadatelia vlastnia byty, s bytovými 
domami tvorí neoddeliteľný celok a obyvatelia bytových domov sa oň dlhodobo starajú. 
Uzatvorením nájomných zmlúv dôjde k majetkovo - právnemu usporiadaniu užívacieho 
vzťahu k majetku mesta 
a to 8 hlasmi z 8 prítomných 
za: Ing. Jaroslav Bellák, Mgr. Anna Borbuliaková, Marián Dado, Mgr. Ján Hambacher, Mgr. 
Leonard Lendvorský, Ing. Ján Macko, Ing. Stanislava Pavlendová, Mgr. Anna Surovcová  
ospravedlnený: Ing. Jozef Krilek, PhD. 
neprítomní: Ing. Albert Macko, Mgr. Martin Selecký 
 
Uznesenie č. 260/2016-MsZ 
Mestské zastupiteľstvo v Krupine 
a) n e s c h v a ľ u j e 
predaj pozemku, parcela registra E  č. 208 o výmere 33 789 m2, druh zastavaná plocha, 
v požadovanej výmere 35  m2, vo vlastníctve Mesta Krupina, k.ú. Krupina, za účelom 
vybudovania parkovacej plochy, v prospech MUDr. Martina Oleja a manželky Ing. Jany rod. 
Mrázovej, bytom Štefánika 17, Krupina, z dôvodu, že sa jedná o zelený pás popri verejnej 
komunikácii,  
b) s c h v a ľ u j e  
zámer prenecha ť pozemok do nájmu z dôvodu hodného osobitného zrete ľa v súlade s 
§ 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov,   
časť pozemku, parcela registra E  č. 208 o výmere 33 789 m2, druh zastavaná plocha, 
v požadovanej výmere 35  m2, vo vlastníctve Mesta Krupina, k.ú. Krupina, za účelom 
spevnenia plochy pre nutné odstavenie motorového vozidla, v prospech MUDr. Martina Oleja 
a manželky Ing. Jany rod. Mrázovej, bytom Štefánika 17, Krupina, na dobu neurčitú, vo 
výške nájomného 0,10 e/m2/rok. 
Náklady na spevnenie plochy spôsobom zatrávňovacej dlažby, pre zachovanie zeleného 
pásu, znášajú žiadatelia 
a to 8 hlasmi z 8 prítomných 
za: Ing. Jaroslav Bellák, Mgr. Anna Borbuliaková, Marián Dado, Mgr. Ján Hambacher, Mgr. 
Leonard Lendvorský,  Ing. Ján Macko, Ing. Stanislava Pavlendová, Mgr. Anna Surovcová  



ospravedlnený: Ing. Jozef Krilek, PhD. 
neprítomní: Ing. Albert Macko, Mgr. Martin Selecký 
                                                                 
Uznesenie č. 261/2016-MsZ 

              Mestské zastupiteľstvo v Krupine 
s c h v a ľ u j e 
predaj pozemku v súlade s § 9 a ods. 8 písm. b)   zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
v znení neskorších predpisov, 
pozemok vo vlastníctve Mesta Krupina, k.ú. Krupina, okres Krupina, novovzniknutá parcela 
v diely č. 4 o výmere 22 m2, druh trvalo trávnatý porast, ktorá bude pričlenená k parcele 
registra C č. 1320/6 a novovzniknutá parcela v diely č. 6 o výmere 20 m2, druh zastavaná 
plocha, ktorá bude pričlenená k parcele registra C č. 1320/11, obidve zamerané 
geometrickým plánom č. 47843632-245/2016 vyhotovený spoločnosťou Martin Lauroško 
GeoPlanML, Majerský rad 643/44, Krupina, IČO: 47843632, overený dňa 8.11.2016 pod č. 
318/2016, 
v prospech Jána Ujházyho  a manželky Renáty rod. Schneiderová, bytom Nad mestom 
1333,   969/14, Krupina, vo výške kúpnej ceny 6,50 Eur/m2. 
Jedná sa o prevod priľahlého pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa. 
Odpredaj sa uskutoční formou kúpnej zmluvy 
a to 8 hlasmi z 8 prítomných 
za: Ing. Jaroslav Bellák, Mgr. Anna Borbuliaková, Marián Dado, Mgr. Ján Hambacher, Mgr. 
Leonard Lendvorský,  Ing. Ján Macko, Ing. Stanislava Pavlendová,  Mgr. Anna Surovcová  
ospravedlnený: Ing. Jozef Krilek, PhD. 
neprítomní: Ing. Albert Macko, Mgr. Martin Selecký 
 
Uznesenie č. 262/2016-MsZ 
Mestské zastupiteľstvo v Krupine 
s c h v a ľ u j e 
predaj pozemku v súlade s § 9 a ods. 8 písm. b)   zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
v znení neskorších predpisov, 
pozemok vo vlastníctve Mesta Krupina, k.ú. Krupina, okres Krupina, novovytvorená parcela 
o výmere cca 165 m2, ktorá bude geometrickým plánom odčlenená od parcely registra E č. 
9600/1 o výmere 3733 m2, druh ostatná plocha, v prospech Miroslava Seleckého,  bytom 
Sencovka 1664/19,  Krupina, vo výške kúpnej ceny 6,50 Eur/m2. 
Jedná sa o prevod priľahlého pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa. 
Odpredaj sa uskutoční formou kúpnej zmluvy 
a to 8 hlasmi z 8 prítomných 
za: Ing. Jaroslav Bellák, Mgr. Anna Borbuliaková, Marián Dado, Mgr. Ján Hambacher, Mgr. 
Leonard Lendvorský, Ing. Ján Macko, Ing. Stanislava Pavlendová, Mgr. Anna Surovcová  
ospravedlnený: Ing. Jozef Krilek, PhD. 
neprítomní: Ing. Albert Macko, Mgr. Martin Selecký 
 
Uznesenie č. 263/2016-MsZ 
Mestské zastupiteľstvo v Krupine 
n e s c h v a ľ u j e 
predaj pozemku, parcela registra E  č. 1788/1 o výmere 40 428 m2, druh trvalo trávnatá 
plocha, v požadovanej výmere cca 5000 m2, vo vlastníctve Mesta Krupina, k.ú. Krupina, 
v prospech Ľubomíra Herku, bytom Tanistravár 1094, Krupina, za účelom výstavby 
rodinného domu, a to z dôvodu, že v pôvodnom Územnom pláne mesta Krupina  nebol 
riešený zámer využitia predmetného pozemku a v súčasnosti prebieha tvorba nového 
Územného plánu 
a to 8 hlasmi z 8 prítomných 
za: Ing. Jaroslav Bellák, Mgr. Anna Borbuliaková, Marián Dado, Mgr. Ján Hambacher, Mgr. 
Leonard Lendvorský, Ing. Ján Macko, Ing. Stanislava Pavlendová, Mgr. Anna Surovcová  
ospravedlnený: Ing. Jozef Krilek, PhD. 



neprítomní: Ing. Albert Macko, Mgr. Martin Selecký 
 
Uznesenie č. 264/2016-MsZ 
Mestské zastupiteľstvo v Krupine 
s c h v a ľ u j e 
Dodatok č. 27 k Zmluve o nájme nehnuteľností a nebytových priestorov, so spoločnosťou 
MsBP s.r.o., Krupina ktorého predmetom je: 

a) predložený „Plán využitia budovy Svätotrojičné námestie 15 – Bóryho dom“ ,  
b) doba nájmu na nebytové priestory v Bóryho dome - 10 rokov, 
c) výška nájmu za nebytové priestory za rok 2017 - 9958,17 Eur (v zmysle Zmluvy 

o nájme z roku 2009) 
a to 8 hlasmi z 8 prítomných 
za: Ing. Jaroslav Bellák, Mgr. Anna Borbuliaková, Marián Dado, Mgr. Ján Hambacher, Mgr. 
Leonard Lendvorský, Ing. Ján Macko, Ing. Stanislava Pavlendová, Mgr. Anna Surovcová  
ospravedlnený: Ing. Jozef Krilek, PhD. 
neprítomní: Ing. Albert Macko, Mgr. Martin Selecký 
 
Uznesenie č. 265/2016-MsZ 
Mestské zastupiteľstvo v Krupine 
s c h v a ľ u j e 
a) doplnenie uznesenia č. 126/2011- MsZ a uznesenia č. 66/2014 o geometrický plán 
b) zriadenie vecného bremena 
na priznanie vecného práva umiestnenia verejnej kanalizácie stavby „Krupina – kanalizácia 
a ČOV“ na pozemkoch v rozsahu geometrického plánu č. 14154617-01/2016 a č. 14154617-
02/2016 vyhotoveného spoločnosťou GEOSS Ing. Pavol Sopko, Bakossova 3E, 974 01 
Banská bystrica, IČO: 14154617, overený dňa 22.1.2016, pod č. 9/2016/2016, v prospech 
spoločnosti Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Banská bystrica, Partizánska cesta 
5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 056 006, ktoré spočíva: 

a) v povinnosti Mesta Krupina, ako povinného z vecného bremena strpieť umiestnenie 
zariadení verejnej kanalizácie s jej ochranným pásmom, vodovodného potrubia s jeho 
ochranným pásmom a elektrickej prípojky s jej ochranným pásmom na časti 
pozemkov, parcela registra E č. 9384, 9388/1, 9393, 9494/2, 9830/2, 9831/1, a na 
časti pozemkov, parcela registra C č. 1148/4, 6413/3, 6413/22, 6413/44, 6413/46, 
6413/47, 6413/48, 6413/49, 6413/50, 6413/52, 6413/56, 6413/71, v rozsahu 
geometrického plánu, a v povinnosti strpieť právo  prístupu automobilmi, 
mechanizmami a pešo na uvedené pozemky za účelom vykonávania prevádzky, 
údržby, opráv, odstraňovania porúch ako aj rekonštrukcií týchto vodohospodárskych 
zariadení a elektrickej prípojky, 

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

c) vecné bremeno sa zriaďuje časovo neobmedzene, 
d) vecné bremeno sa zriaďuje bezodplatne 

a to 8 hlasmi z 8 prítomných 
za: Ing. Jaroslav Bellák, Mgr. Anna Borbuliaková, Marián Dado, Mgr. Ján Hambacher, Mgr. 
Leonard Lendvorský, Ing. Ján Macko, Ing. Stanislava Pavlendová, Mgr. Anna Surovcová  
ospravedlnený: Ing. Jozef Krilek, PhD. 
neprítomní: Ing. Albert Macko, Mgr. Martin Selecký 
 
Uznesenie č. 266/2016-MsZ 
Mestské zastupiteľstvo v Krupine  
s c h v a ľ u j e 

a) vyňatie  hnute ľného majetku z predmetu nájmu nájomcom Nemocnica Zvolen, a.s., 
Kuzmányho nábrežie 28, 960 01 Zvolen, IČO 45594929, v súlade s čl. VIII odst.16 
Nájomnej zmluvy č.11212010 zo dňa 24.11.2010.  



b) vyradenie a likvidácie hnute ľného majetku z majetku mesta Krupina v zmysle čl. 4, 
bod. 1, písm. n) VZN č. 2/2016 o zásadách hospodárenia s majetkom Mesta Krupina, 
konkrétne: 

    
Inv. číslo Názov Obstarávacia cena Zostatková cena 
DM0191 Sito k sterilizátoru 0 0 
DM0199 Pumpa infúzna TOP 3300 513,61 0 
DM0221 Pumpa injekčná TOP 5500 728,22 0 
DM500-
5000120 

Operačný stôl 6 666,50 0 

DM500-
5000122 

Anesteziologický prístroj 31 008,90 0 

DM500-
5000136 

Sterilizátor hor. Vzd. 6 582,69 0 

 
a to 7 hlasmi z 8 prítomných 
za: Ing. Jaroslav Bellák, Mgr. Anna Borbuliaková, Marián Dado, Mgr. Leonard Lendvorský,  
Ing. Ján Macko, Ing. Stanislava Pavlendová,  Mgr. Anna Surovcová  
hlasovania sa zdržal: Mgr. Ján Hambacher 
ospravedlnený: Ing. Jozef Krilek, PhD. 
neprítomní: Ing. Albert Macko, Mgr. Martin Selecký 
 
Uznesenie č. 267/2016-MsZ 
Mestské zastupiteľstvo v Krupine 
u k l a d á 
právničke MsÚ do najbližšieho MsZ v zmysle schváleného harmonogramu dňa 7.12.2016 
predložiť písomné stanovisko o tom, či zmluva s KATV bola podpísaná v súlade so zákonom 
a VZN o hospodárení a nakladaní s majetkom mesta 
a to 8 hlasmi z 10 prítomných 
za: Ing. Jaroslav Bellák, Marián Dado, Mgr. Ján Hambacher, 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: Ing. Jozef Krilek, PhD. 
 
Uznesenie č. 268/2016–MsZ 
Mestské zastupiteľstvo v Krupine 
s c h v a ľ u j e 
návrh VII. aktualizácie rozpočtu na rok 2016  podľa prílohy  
a) berie  na vedomie 
VII. aktualizáciu rozpočtu na rok 2016  podľa prílohy  písm. a) 
b) schva ľuje  
VII. aktualizáciu rozpočtu na rok 2016  podľa prílohy  písm. b) 
a to 10 hlasmi z 10 prítomných 
za: Ing. Jaroslav Bellák, Mgr. Anna Borbuliaková, Marián Dado, Mgr. Ján Hambacher, Mgr. 
Leonard Lendvorský,  Ing. Albert Macko, Ing. Ján Macko, Ing. Stanislava Pavlendová, Mgr. 
Martin Selecký,  Mgr. Anna Surovcová  
ospravedlnený: Ing. Jozef Krilek, PhD. 
 
Uznesenie č. 269/2016–MsZ  
Mestské zastupiteľstvo v Krupine 
s ch v a ľ u je  
pomenovanie ulíc v Krupine schválených a budovaných nových lokalitách individuálnej 
bytovej výstavby – rodinných  domov  nasledovne:  
1/ Lokalita Nad Kltipochom /pre celú lokalitu/ –  
Ulica J. Vacholda   



2/ Lokalita Nad Novou ulicou:  
Ulica S. Hruškovica – od križovatky Pri kríži smerom k vodojemu na Krásny vŕšok  - zóna A 
– 15 pozemkov 
Lipová ulica - od križovatky Pri kríži smerom k vodojemu na Krásny vŕšok  - vnútorná časť 
zóny A – 6 pozemkov 
a to 10 hlasmi z 10 prítomných 
za: Ing. Jaroslav Bellák, Mgr. Anna Borbuliaková, Marián Dado, Mgr. Ján Hambacher, Mgr. 
Leonard Lendvorský,  Ing. Albert Macko, Ing. Ján Macko, Ing. Stanislava Pavlendová, Mgr. 
Martin Selecký,  Mgr. Anna Surovcová  
ospravedlnený: Ing. Jozef Krilek, PhD. 
 
Uznesenie č.   270/2016-MsZ 
Mestské zastupiteľstvo v Krupine 
b e r i e    n a    v e d o m i e  
dodatočný zápis do Kroniky mesta za rok 1943 a dodatočný čiastkový zápis roku 1944 (do 
vypuknutia SNP) 
a to 9 hlasmi z 9 prítomných 
za: Ing. Jaroslav Bellák, Mgr. Anna Borbuliaková, Marián Dado, Mgr. Ján Hambacher, Mgr. 
Leonard Lendvorský,  Ing. Ján Macko, Ing. Stanislava Pavlendová, Mgr. Martin Selecký,  
Mgr. Anna Surovcová  
ospravedlnený: Ing. Jozef Krilek, PhD. 
neprítomný: Ing. Albert Macko 
 
Uznesenie č.   271/2016-MsZ 
Mestské zastupiteľstvo v Krupine 
b e r i e    n a    v e d o m i e 
možnosti úpravy a cenovú ponuku na výmenu povrchu tenisových kurtov, predložených 
prizvaným odborníkom v zmysle prílohy č. 5b 
a to 9 hlasmi z 9 prítomných 
za: Ing. Jaroslav Bellák, Mgr. Anna Borbuliaková, Marián Dado, Mgr. Ján Hambacher, Mgr. 
Leonard Lendvorský,  Ing. Ján Macko, Ing. Stanislava Pavlendová, Mgr. Martin Selecký,  
Mgr. Anna Surovcová  
ospravedlnený: Ing. Jozef Krilek, PhD. 
neprítomný: Ing. Albert Macko 
 
Uznesenie č.272 /2016-MsZ 
Mestské zastupiteľstvo v Krupine 
s c h v a ľ u j e   
odňatie zvýšenia platu primátora Mesta Krupina, ktoré mu bolo schválené vo výške 46% dňa 
20.4.2016 (uznesenie č. 86/2016-MsZ) s účinnosťou od 1.12.2016. Plat primátora Mesta 
Krupina v zmysle zákona 253/1994 Z.z. §3 ods. 1 s účinnosťou od 1.12.2016 čoní 2067,–€ 
a to 7 hlasmi z 10 prítomných  
za: Marián Dado, Mgr. Ján Hambacher, Mgr. Leonard Lendvorský,  Ing. Albert Macko, Ing. 
Ján Macko, Ing. Stanislava Pavlendová, Mgr. Martin Selecký  
proti: Mgr. Anna Surovcová, Mgr. Anna Borbuliaková 
hlasovania sa zdržali: Ing. Jaroslav Bellák 
ospravedlnený: Ing. Jozef Krilek, PhD. 
V Krupine, 16. novembra 2016  
Zapísala: 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. Martin  S e l e c k ý                                            Ing. Radoslav  V a z a n 
Overovate ľ II.                                                                    primátor mesta 


