
 
 

N Á V R H    
  

Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Krupina č. /2015 
 

O PODMIENKACH PREDAJA VÝROBKOV A POSKYTOVANIA SLUŽI EB NA 
TRHOVÝCH  MIESTACH 

 
 

Mesto Krupina v zmysle § 6 ods. 1 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v 

znení neskorších predpisov a dodatkov s použitím zákona č. 178/1998 Zb.  

o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o 

zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský 

zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 178/1998 Zb.“) vydáva toto 

všeobecne záväzné nariadenie Mesta Krupina 

 

Čl. 1 

                                                        Úvodné ustanovenia 

 

Všeobecné záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“) upravuje podmienky predaja 

výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach, úlohy obce pri zriaďovaní a 

povoľovaní trhových miest, povinnosti fyzických osôb a právnických osôb pri predaji 

výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach (ďalej len „trhový poriadok“). 

 

Čl. 2 

                                                             Základné pojmy 

 

1. Na účely tohto VZN sa rozumie:  

a) trhovým miestom trhovisko, tržnica, stánok s trvalým stanovišťom, verejné 

priestranstvo určené na príležitostný trh alebo na ambulantný predaj,  

b) trhoviskom nekryté alebo čiastočne kryté priestranstvo trvale vyhradené na 

sústredený predaj výrobkov a poskytovanie služieb,  

c) tržnicou kryté zariadenie trvale ú čelovo ur čené na predaj výrobkov a 

poskytovanie služieb v prevádzkarňach a na prenosných predajných zariadeniach,  

d) príležitostným trhom predaj výrobkov a poskytovanie služieb na priestranstve 

dočasne určenom na takýto predaj, najmä jarmoky , sezónne a výročné trhy a 



sústredený predaj vlastných použitých textilných, odevných, športových a iných 

spotrebných výrobkov v primeranom množstve fyzickými osobami medzi sebou,  

e) ambulantným predajom predaj v stánkoch s dočasným stanovišťom, predaj na 

prenosných zaradeniach, predaj v pojazdnej predajni a sezónny predaj na verejnom 

priestranstve pred prevádzkarňou; za stánok s dočasným stanovišťom a za prenosné 

predajné zariadenie sa nepovažuje predajné zariadenie, na ktorého zriadenie sa 

vyžaduje stavebné povolenie podľa osobitného predpisu,  

f) stánkom s trvalým stanoviš ťom stánok s celoročnou prevádzkou alebo 

sezónnou prevádzkou, ktorý je stavbou umiestnenou na verejnom priestranstva a je 

vlastnený predávajúcim alebo prenajatý predávajúcemu.  

2. Za trhové miesto sa považuje aj iné ako verejné priestranstvo alebo nebytový 

priestor, ktorý nie je prevádzkarňou, v ktorom sa uskutočňuje ambulantný predaj 

alebo príležitostný trh. To neplatí, ak ide o predaj vystavovateľom na veľtrhu alebo 

výstave alebo ak ide o predajnú akciu.  

3. Za trhové miesto sa nepovažuje verejné priestranstvo, dočasne alebo trvalo 

prenajaté na predaj tovaru alebo poskytovanie služieb, ktoré organizačne, 

priestorovo a technologicky patrí k prevádzkarni.  

4. Predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhových miestach musí vyhovovať 

všeobecným, technickým, hygienickým a prevádzkovým podmienkam podľa 

osobitných predpisov (najmä zákon č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o 

zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení 

neskorších predpisov, zákon č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších 

predpisov, zákona č.355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a 

o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 

455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších 

predpisov).  

 

Čl. 3 

Zriadenie trhového miesta na predaj výrobkov a posk ytovanie služieb 

 

1. Trhové miesto zriaďuje mesto. Trhové miesto môže zriadiť aj iná osoba na základe 

povolenia na zriadenie trhového miesta, ktoré vydáva mesto. Na zriadenie trhového 

miesta na inom ako verejnom priestranstve alebo v nebytovom priestore, ku ktorému 

nemá zriaďovateľ vlastnícke právo, je potrebný súhlas vlastníka nehnuteľnosti.  



2. Predávať výrobky a poskytovať služby na trhových miestach možno len na základe 

písomného povolenia na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste.  

3. Povolenie na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste vydáva 

mesto na základe písomnej žiadosti žiadateľa o povolenie na predaj výrobkov a 

poskytovanie služieb na trhovom mieste.  

4. Splnenie podmienok na povolenie predaja výrobkov a poskytovanie služieb na 

trhovom mieste sa preukazuje predložením:  

a) kópie oprávnenia na podnikanie podľa osobitných predpisov, ak je žiadateľom 

osoba oprávnená na podnikanie podľa osobitných predpisov,  

b) čestného vyhlásenia žiadateľa o tom, že všetky predávané výrobky pochádzajú z 

jeho vlastnej pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti alebo ide o lesné plodiny,  

c) čestného vyhlásenia žiadateľa o tom, že všetky ním predávané výrobky sú jeho 

vlastné použité výrobky predávané v primeranom množstve.  

5. Prílohou k žiadosti o povolenie na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na 

trhovom mieste je aj:  

a) doklad preukazujúci splnenie požiadaviek na predaj výrobkov a poskytovanie 

služieb podľa osobitných predpisov, ak ide o predaj výrobkov a poskytovanie služieb, 

na ktorý sa taký doklad vyžaduje (pri predaji húb osvedčenie o odbornej spôsobilosti, 

doklady podľa čl. 9 ods.1 písm. m)  

b) fotokópia strany označenej ako ZÁZNAMY DAŇOVÉHO ÚRADU z knihy 

elektronickej registračnej pokladnice žiadateľa, na ktorej je zaznamenané pridelenie 

daňového kódu elektronickej registračnej pokladnice, alebo čestné vyhlásenie 

žiadateľa s uvedením ustanovení osobitného predpisu, že nie je povinný na predaj 

výrobkov a poskytovanie služieb používať elektronickú registračnú pokladnicu.  

6. Mesto je povinné podľa § 26 ods. 3 zákona NR SR č. 152/1995 Z.z. o potravinách 

v znení neskorších predpisov vopred nahlásiť predaj potravín na trhových miestach 

RVPS Zvolen.  

 

Čl.  4 

Zriadenie trhových miest 

 

Mesto Krupina na území mesta zriaďuje:  

1. Trhové miesta, ambulantný predaj:  

a) Svätotrojičné námestie č. 20 

2. Príležitostné trhy :  



- Svätotrojičné námestie  

- Partizánska ul., Sládkovičova ul., Bočkayho námestie  

 

Čl. 5 

Určenie doby predaja 

 

1. Čas predaja na trhových miestach na území Mesta Krupina stanovuje 

prevádzkovateľ     

    trhoviska v zmysle zmluvy o prenájme nebytových priestorov  

2. Čas predaja na príležitostných trhoch je stanovený od 8.00 hod. do 18.00 hod.  

 

Čl. 6 

Úhrada za predaj na trhových miestach 

 

1. Úhradu za predaj na trhových miestach si stanovuje prevádzkovateľ tržnice.    

2. Úhradu za trhové miesta pri príležitostných trhoch vyberá mesto v hotovosti s 

vystavením príjmového pokladničného dokladu alebo prevodom na účet. Cenník tvorí 

prílohu č. 2 tohto VZN. 

 

Čl. 7 

Druh predávaných výrobkov na trhových miestach 

 

1. Na trhových miestach sa povo ľuje predáva ť:  

a) ovocie a zelenina,  

b) potraviny balené a nebalené (musia vyhovovať požiadavkám zákona NR SR č. 

152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov a súvisiacich právnych 

aktov),  

c) spotrebný tovar,  

d) poľnohospodárske výrobky, ktoré nie sú určené pre výživu ľudí (kvety, priesady, 

ozdobné kry, semená, ovocné stromčeky),  

e) sezónne ozdobné a úžitkové predmety (najmä k veľkonočným a vianočným 

sviatkom, pamiatke zosnulých alebo iným príležitostiam),  

f) drobné umelecké predmety a drobné remeselné predmety,  

g) knihy, denná a periodická tlač,  

h) žreby okamžitých lotérií a žrebových vecných lotérií.  



2. Na trhových miestach je zakázané predáva ť: 

a) zbrane a strelivo  

b) výbušniny a pyrotechnické výrobky  

c) tlač a iné veci, ktoré ohrozujú mravnosť,  

d) tabak a tabakové výrobky a výrobky, ktoré sú určené na fajčenie a neobsahujú 

tabak,  

e) liehoviny, destiláty a spotrebiteľsky balené alkoholické nápoje; zákaz sa 

nevzťahuje na predaj liehovín a destilátov na príležitostných trhoch,  

f) jedy, omamné a psychotropné látky,  

g) lieky,  

h) automobily, motocykle, ich súčiastky a príslušenstvo,  

i) chránené živočíchy, exempláre živočíchov, nebezpečné živočíchy a invázne druhy 

živočíchov,  

j) živé zvieratá; zákaz sa nevzťahuje na predaj sladkovodných trhových rýb a na 

predaj domácej vodnej hydiny, domácej hrabavej hydiny, domácich králikov, psov, 

mačiek a drobných hlodavcov a na propagačné predajné podujatia organizované 

zväzmi a združeniami chovateľov zvierat na základe súhlasného stanoviska 

príslušného orgánu veterinárnej správy,  

k) chránené rastliny, exempláre rastlín a invázne druhy rastlín,  

l) huby okrem čerstvých jedlých húb a spotrebiteľsky balených sušených húb, ktoré 

boli spracované v prevádzkarni, ktorá spĺňa požiadavky podľa osobitných predpisov.  

3. Ambulantný predaj  

3.1 V meste sa ambulantne môžu predávať :  

a) knihy, periodická tlač, originály alebo rozmnoženiny audiovizuálnych diel alebo 

iných diel,  

b) drobné umelecké predmety a drobné remeselné výrobky,  

c) spotrebné výrobky, 

d) jedlá a nápoje určené na priamu konzumáciu na mieste,   

e) balená zmrzlina,  

f) ovocie a zelenina,  

g) potraviny v súlade s čl. 7 ods.1 písm. b) a čl. 8 ods. 2, 

h) kvetiny,  

i) žreby okamžitých lotérií a žrebových vecných lotérií. 



3.2 Ambulantný predaj pri cestách mimo mesta sa zakazuje; mestom sa na účely 

tohto zákona rozumie územie vymedzené dopravnými značkami označujúcimi 

začiatok a koniec mesta.  

4. Na trhových miestach sa môžu poskytova ť tieto služby :  

a) pohostinské a reštauračné služby, rýchle občerstvenie a stravovanie,  

b) brúsenie nožov, nožníc a nástrojov,  

c) oprava dáždnikov,  

d) oprava a čistenie obuvi,  

e) kľúčové služby,  

f) čistenie peria  

a ďalšie služby, ktoré povolí mesto na základe žiadosti v záujme mesta, ak sú pre ich 

výkon vytvorené požadované technické, hygienické a iné podmienky.  

 

Čl. 8 

Podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb n a trhových miestach 

 

1. Na trhových miestach môžu na základe povolenia správcu trhoviska predávať 

výrobky a poskytovať služby:  

a) fyzické osoby a právnické osoby oprávnené na podnikanie podľa osobitných 

predpisov (napr. Živnostenský zákona, Obchodný zákonník),  

b) osoby, u ktorých sa nevyžaduje živnostenské oprávnenie alebo zápis v 

obchodnom registri v prípade predaja poľnohospodárskych prebytkov z vlastnej 

rastlinnej alebo živočíšnej produkcie, lesných plodín, čečiny, ovocia, zeleniny, 

zemiakov, zeleninových a kvetinových sadeníc, kvetov, stromčekov a okrasných 

kríkov a to:  

ba) samostatne hospodáriaci roľníci (na základe Osvedčenia SHR vydaného na 

podľa  

zákona č. 105/1990 Zb. o súkromnom podnikaní občanov v platnom znení),  

bb) fyzické osoby predávajúce rastlinné a živočíšne výrobky z vlastnej pestovateľskej 

alebo chovateľskej činnosti alebo lesné plodiny a čečinu, na základe povolenia 

vlastníka lesa,  

bc) autori ľudových umeleckých predmetov bez podnikateľského oprávnenia v 

zmysle zákona č. 618/2003 Z.z. - Autorský zákon a výrobcovia podomácky 

vyrobených alebo spracovaných drobných výrobkov z dreva, prútia, bavlny, peria, 

kvetov, čečiny, kovu a pod., ktorých výroba nepodlieha živnostenskému oprávneniu,  



bd) občania predávajúci vlastné použité výrobky v primeranom množstve medzi 

sebou.  

2. Potraviny, pri predaji ktorých musia by ť splnené podmienky stanovené 

osobitnými predpismi :  

a) malé množstvo prvotných produktov živočíšneho pôvodu, ktorými sú produkty 

akvakultúry (ryby), surové mlieko, vajcia a včelí med, mäso z hydiny a domácich 

králikov môže predávať len prvovýrobca, ktorý vykonáva prvovýrobu a je na túto 

činnosť zaregistrovaný príslušnou veterinárnou a potravinovou správou – nariadenie 

vlády SR č. 360/2011, ktorým sa ustanovujú hygienické požiadavky na predaj a 

dodávanie malého množstva prvotných produktov rastlinného a živočíšneho pôvodu 

a dodávanie mlieka a mliečnych výrobkov konečnému spotrebiteľovi a iným 

maloobchodným prevádzkarňam (ďalej len „ NV SR č. 360/2011“),  

b) včelí med - nesmie byť vystavený pôsobeniu priameho slnečného žiarenia. Med 

musí byť okrem údajov ustanovených v osobitnom predpise, ktorým je VYHLÁŠKA 

Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja Slovenskej republiky č. 127/2012 z 29. 

marca 2012 o označovaní potravín označený aj údajmi o mene a priezvisku 

prvovýrobcu, ak ide o fyzickú osobu, alebo o obchodnom mene, ak ide o 

prvovýrobcu, ktorý je fyzickou osobou – podnikateľom, alebo o obchodnom mene 

prevádzkovateľa potravinárskeho podniku, ak ide o prvovýrobcu, ktorý je právnickou 

osobou; adrese zaregistrovanej prevádzkarne alebo držiteľovi včelstiev; pôvode 

medu; dátume balenia, 

c) vajcia – povolený je len predaj čerstvých slepačích vajec. Netriedené vajcia v 

mieste predaja konečnému spotrebiteľovi na trhovom mieste označiť štítkom alebo 

výveskou s uvedením dobre viditeľnej a ľahko čitateľnej informácie o tom, že ide o 

netriedené vajcia priamo z prvovýroby, o mene a priezvisku prvovýrobcu, adrese 

zaregistrovanej prevádzkarne alebo chovu. V mieste predaja vajec prvovýrobca 

označí voľne uložené vajcia aj informáciou o dátume alebo o období znášky vajec a 

o dátume ich minimálnej trvanlivosti ako aj o spôsobe skladovania formou 

odporúčania spotrebiteľovi držať a uchovávať vajcia po nákupe v chlade. Vajcia 

nemožno vopred baliť do spotrebiteľských obalov a konečnému spotrebiteľovi sa 

musia ponúkať na predaj ako voľne uložené. Predávajúci môže v prítomnosti 

kupujúceho konečného spotrebiteľa a na jeho žiadosť vložiť vajcia do ním 

prineseného obalu alebo do iného suchého, čistého a nepoužitého obalu. Vajcia sa 

nesmú pred predajom konečnému spotrebiteľovi chladiť na teplotu nižšiu ako + 5ºC .  



d) trhové konzumné ryby - môžu byť ponúkané len vo zvlášť vyhradenom priestore 

za podmienok stanovených orgánmi veterinárnej správy,  

e) huby - možno predávať len na základe osvedčenia o odbornej spôsobilosti. Nie je 

možný predaj pokrájaných alebo sušených húb,  

f) malé množstvo prvotných produktov rastlinného pôvodu môže predávať len 

prvovýrobca, ktorý vykonáva prvovýrobu a je na túto činnosť zaregistrovaný 

príslušnou veterinárnou a potravinovou správou –NV SR č. 360/2011,  

g) mlieko a mliečne výrobky (syry, jogurty a ostatné výrobky z mlieka) - je povolený 

predaj len z chladiaceho zariadenia, pri dodržaní teplotných podmienok na ich 

uchovávanie na mieste predaja a NV SR č. 360/2011,  

h) mäso a mäsové výrobky - predaj môže byť uskutočnený len z automobilov 

určených na uvedený predaj (povolenie vydávajú príslušné orgány verejného 

zdravotníctva). Predaj je povolený pri dodržaní teplotných požiadaviek na ich 

uchovávanie na mieste predaja. Podľa § 3 ods. 7 vyhlášky č. 423/2012 je možné 

predávať mäso (jatočných zvierat a jatočných králikov) len balené v pojazdných 

predajniach, ktoré spĺňajú podmienky podľa osobitného predpisu (nariadenie (ES) č. 

852/2004 Európskeho parlamentu a Rady z 29. apríla 2004 o hygiene potravín v 

platnom znení - príloha II, kapitola III)  

i) ďalšie potraviny (pekárske výrobky, cukrovinky a pod.) možno predávať pri 

dodržaní požiadaviek Výnosu Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a 

Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 12. apríla 2006 č. 28167/2007- OL, 

ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca 

všeobecné požiadavky na konštrukciu, usporiadanie a vybavenie potravinárskych 

prevádzkarní a niektoré osobitné požiadavky na výrobu a predaj tradičných potravín 

a na priame dodávanie malého množstva potravín a Nariadenia (ES) č. 852/2004 

Európskeho parlamentu a Rady z 29. apríla 2004 o hygiene potravín v platnom znení 

Príloha II, kapitola III. Potraviny musia byť označené v zmysle platnej legislatívy.  

3. Na trhových miestach nesmú predáva ť a poskytova ť služby :  

a) osoby mladšie ako 18 rokov (osoby vo veku od 15 – 18 rokov môžu so súhlasom 

zákonného zástupcu vypomáhať ako pomocný personál predávajúcemu pri predaji),  

b) cudzí štátni príslušníci bez oprávnenia na podnikanie v SR,  

c) osoby, ktoré nemajú povolenie predávať výrobky a poskytovať služby od obce 

alebo nemajú doklad o úhrade za trhové miesto,  

d) osoby predávajúce huby bez osvedčenia o odbornej spôsobilosti.  

4. Ostatné podmienky, ktoré platia pri predaji výrobkov na trhových miestach:  



a) fyzické a právnické osoby predávajúce na trhovom mieste sú povinné dodržiavať 

hygienické a veterinárne predpisy, nariadenia v oblasti obchodu, ochrany 

spotrebiteľa, cien a poplatkov a všetky ostatné súvisiace predpisy a umožniť kontrolu 

oprávnených osôb a podriadiť sa jej výsledkom,  

b) tovar ponúkaný na predaj musí byť neškodný, musí mať predpísanú alebo 

schválenú akosť, ak je záväzne ustanovená alebo vyplýva z osobitných predpisov, 

ponúkaný tovar musí byť v akosti uvádzanej predávajúcim,   

c) zelenina, zemiaky a lesné plody musia byť očistené, zbavené hliny a zvädnutých 

častí, ovocie musí byť akostne roztriedené a počas predaja uložené v debnách, 

košoch, prípadne vyložené na zákazníkom dostupnom mieste,  

d) predávajúci je povinný na požiadanie poskytnúť orgánu dozoru vzorku 

predávaného tovaru na kontrolu zdravotnej neškodnosti a akosti.  

 

Čl. 9 

Povinnosti predávajúcich fyzických a právnických os ôb na trhových miestach 

 

1. Predávajúci na trhových miestach je povinný:  

a) označiť svoje predajné zariadenie menom fyzickej alebo právnickej osoby, 

obchodným názvom, sídlom, menom zodpovedného vedúceho,  

b) predávať len na predajnom mieste, ktoré má určené mestom,  

c) dodržiavať hygienické, veterinárne a bezpečnostné predpisy v oblasti ochrany 

spotrebiteľa  

(najmä zákon č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa, zákon č. 152/1995 Z. z. o 

potravinách v znení neskorších predpisov, zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, 

podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 

zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení 

neskorších predpisov,  

d) uvádzať o predávanom tovare len pravdivé údaje, riadne informovať o 

vlastnostiach predávaných výrobkov a s ohľadom na povahu výrobku oboznámiť 

kupujúceho s návodom na obsluhu a zvláštnymi technickými pravidlami a v 

prípadoch ustanovených zákonom riadne vyplniť záručný list,  

e) vysporiadať reklamácie spotrebiteľov podľa platných predpisov,  

f) pri dočasnom uzavretí prevádzkarne na mieste, kde je uvedená predajná doba 

označiť začiatok a koniec uzavretia,  



g) predávať výrobky v správnej hmotnosti, miere alebo množstve a umožniť 

kupujúcemu prekontrolovať si správnosť týchto údajov,  

h) dodržiavať podmienky pre predaj zdravotne neškodného tovaru,  

ch) používať elektronickú registračnú pokladnicu podľa osobitných predpisov,  

i) zreteľne označiť predávané výrobky a poskytované služby cenou a akostnou 

triedou, zabezpečiť predaj v súlade s cenovými predpismi a ceny správne účtovať,  

j) umožniť orgánom dozoru vykonanie kontroly dodržiavania stanovených podmienok 

predaja tovaru a podriadiť sa rozhodnutiam kontrolného orgánu,  

k) potraviny musia byť označené v štátnom jazyku v zmysle zákona č.152/1995 Z.z. 

o potravinách  

l) na požiadanie správcu trhoviska alebo orgánu dozoru predložiť potrebné platné 

doklady, podľa charakteru predaja:  

1. občiansky preukaz,  

2. živnostenské oprávnenie, výpis z obchodného registra,  

3. pracovnú zmluvu (originál alebo overenú kópiu) a overenú kópiu živnostenského 

oprávnenia, ak predávajúci sám nemá povolenie k podnikaniu,  

4. dodací list, faktúru o nadobudnutí tovaru so všetkými predpísanými náležitosťami k 

tovaru (doklad sa nevyžaduje ak ide o predaj vlastných použitých výrobkov občanmi 

v primeranom množstve medzi sebou),  

5. vysvetlenie o pôvode predávaného tovaru, ak správca nadobudne podozrenie, že 

predávané výrobky pochádzajú z inej vlastnej drobnej pestovateľskej alebo 

chovateľskej činnosti alebo doklad o oprávnenom nadobudnutí predávaných lesných 

plodín a čečiny,  

6. zdravotný preukaz, ak to vyžaduje charakter predávaného tovaru,  

7. povolenie na predaj alebo doklad o úhrade za trhové miesto,  

8. pri predaji húb, osvedčenie o odbornej spôsobilosti,  

9. doklad o kontrole zdravotnej neškodnosti a akosti tovaru.  

m) podľa charakteru predaja pri ambulantnom predaji potravín živočíšneho a 

rastlinného pôvodu sa fyzické osoby – podnikatelia alebo právnické osoby musia 

preukázať aj týmito dokladmi: Rozhodnutím Úradu verejného zdravotníctva SR na 

uvedenie priestorov ambulantného predaja do prevádzky (ÚVZ) ak predávajúci 

vykonáva ambulantný predaj v rámci SR alebo rozhodnutím Regionálneho úradu 

verejného zdravotníctva vo Zvolene na uvedenie priestorov ambulantného predaja 

do prevádzky (RÚVZ), ak vykonáva ambulantný predaj len v regióne Zvolen, 

potvrdenou kópiou oznámenia o registrácii výroby potravín, tabakových výrobkov a 



činností súvisiacich s ich umiestnením na trh podľa prílohy č. 1 k zákonu č. 152/1995 

Z.z. o potravinách v platnom znení od RVPS,  

- dokladom o nadobudnutí tovaru,  

- pri predaji malých množstiev prvotných produktov živočíšneho pôvodu z vlastnej 

produkcie, chovu a to: produkty akvakultúry (ryby), surové mlieko, vajcia a včelí med 

sa predávajúci musia preukázať dokladom „Potvrdenie o registrácii prevádzkarne 

potravinového podniku pre potraviny živočíšneho pôvodu a jej činností v zmysle § 40 

zákona č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti“, ktoré vydáva príslušná 

regionálna veterinárna a potravinová správa,  

- pri predaji malých množstiev prvotných produktov rastlinného pôvodu z vlastnej 

produkcie, farmy, alebo činnosti prvovýrobcu predávajúci sa musia preukázať kópiou 

„Oznámenia o registrácii výroby potravín, tabakových výrobkov a činností súvisiacich 

s ich umiestnením na trh“ podľa prílohy č. 1 k zákonu č. 152/1995 Z.z. o potravinách 

v platnom znení od príslušnej RVPS.  

 

Čl. 10 

Pravidlá dodržiavania čistoty a hygieny pri predaji výrobkov a poskytovaní  

služieb 

 

1. Predávajúci je povinný udržiavať miesto predaja výrobkov a poskytovania služieb 

a jeho bezprostredné okolie v čistote počas predaja a po jeho skončení zanechať 

miesto predaja čisté a upratané.  

2. Predávajúci musí vylúčiť z predaja ovocie, zeleninu, lesné plody a iné požívatiny, 

ktoré sú čiastočne narušené alebo zjavne znehodnotené.  

3. Predávajúci je povinný pri predaji ovocia, zeleniny a lesných plodín zabezpečiť, 

aby boli očistené, zbavené hliny a vädnúcich častí.  

4. Predávaný tovar je predávajúci povinný plniť do zdravotne neškodného obalového 

materiálu.  

5. Predávajúci je povinný mať pri predaji čistý odev.  

6. Predávajúci nesmie tovar predávať zo zeme.  

7. Predávajúci je pri predaji nebalených potravín povinný mať zabezpečené 

zariadenie s tečúcou vodou (napr. bandasku s výpusťou) v zmysle § 18 Výnosu 

Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva 

Slovenskej republiky z 12. apríla 2006 č. 28167/2007-OL, ktorým sa vydáva hlava 

Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca všeobecné požiadavky na 



konštrukciu, usporiadanie a vybavenie potravinárskych prevádzkarní a niektoré 

osobitné požiadavky na výrobu a predaj tradičných potravín a na priame dodávanie 

malého množstva potravín a Nariadenia (ES) č. 852/2004 Európskeho parlamentu a 

Rady z 29. apríla 2004 o hygiene potravín v platnom znení Príloha II, kapitola III.  

8. Nebalené potraviny musia byť pri vystavovaní chránené pred kontamináciou, t.j. 

prekryté vhodným obalom.  

9. Predávajúci zabezpečí priebežnú likvidáciu odpadu pri potravinách, tak aby 

nedochádzalo k jeho hromadeniu.  

 

Čl. 11 

Správa trhového miesta 

 

1. Správu trhového miesta vykonáva správca trhoviska, ktorý je povinný :  

a) zabezpečiť dodržiavanie trhového poriadku a ostatných podmienok pri predaji 

výrobkov a poskytovaní služieb,  

b) spolupracovať s orgánmi dozoru pri výkone ich kontrolnej činnosti podľa platných 

predpisov a tohto trhového poriadku,  

c) zabezpečiť kontrolu čistenia trhových miest zodpovednými pracovníkmi,  

d) zabezpečiť obhospodarovanie zariadení trhových miest.   

2. Správca trhoviska je oprávnený:  

a) kontrolovať u predávajúceho oprávnenie na podnikanie v danej oblasti, preukaz 

totožnosti, zdravotný preukaz,  

b) kontrolovať u predávajúcich a poskytovateľov služieb doklad o nadobudnutí 

tovaru,  

c) kontrolovať používanie elektronickej registračnej pokladnice,  

d) kontrolovať udržiavanie poriadku, hygieny a čistoty počas predaja výrobkov a 

poskytovania služieb a po ich skončení,  

e) kontrolovať dodržiavanie trhového poriadku,  

f) pri predaji húb kontrolovať osvedčenie o odbornej spôsobilosti predávajúceho,  

g) kontrolovať dodržiavanie hygienických predpisov a opatrení,  

h) kontrolovať označenie stánkov, stolov a iných predajných miest podľa trhového 

poriadku a označenie tovaru cenovkami,  

ch) kontrolovať dodržiavanie podmienok predaja stanovených týmto trhovým 

poriadkom a dodržiavanie ostatných súvisiacich platných predpisov.  



3. V prípade, že ide o predaj vlastných použitých výrobkov občanmi medzi sebou v 

primeranom množstve, nevyžaduje sa oprávnenie na podnikanie podľa tohto 

trhového poriadku, ani doklad o nadobudnutí tovaru. Primeranosť množstva predaja 

výrobkov posúdi správca trhoviska individuálne s prihliadnutím na charakter a stav 

predávaných výrobkov.  

 

Čl. 12 

Orgány dozoru a sankcie 

 

1. Podľa ustanovenia § 22 ods. 1 zákon č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o 

zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení 

neskorších predpisov mesto:  

a) schvaľuje trhový poriadok,  

b) vykonáva dozor nad dodržiavaním povinností ustanovených týmto zákonom na 

trhoviskách a trhových miestach,  

c) objasňuje priestupky za porušenie uvedeného zákona pri predaji výrobkov na 

trhoviskách a trhových miestach.  

2. Dozor nad predajom na trhových miestach v meste môžu vykonávať orgány 

dozoru: 

a) Slovenská obchodná inšpekcia,  

b) orgány úradnej kontroly potravín, ak ide o predaj potravín,  

c) mesto.  

3. Orgány dozoru môžu uložiť pokutu do 17.000 EUR fyzickej osobe - podnikateľovi 

alebo právnickej osobe, ktorá:  

a) zriadila trhové miesto bez povolenia (§3 ods. 1 zákona č. 178/1998 Z. z.),  

b) predáva výrobky a poskytuje služby na trhovom mieste bez povolenia (§ 3 ods. 3 

zákona č. 178/1998Z.z.), alebo ktorá predáva na trhovom mieste výrobky, ktorých 

predaj je zakázaný (§ 6 zákona 178/1998 Z.z.), alebo ktoré nie sú určené na predaj 

(§ 7 ods. 1 zákona č. 178/1998 Z.z. ), alebo predáva výrobky, ktoré sa môžu 

predávať len v prevádzkarňach tržníc, v prevádzkarňach trhovísk, v stánkoch s 

trvalým stanovišťom, na príležitostných trhoch, pred prevádzkarňou jej 

prevádzkovateľom a v pojazdných predajniach, mimo takto určených miest (§ 7 ods. 

2 zákona č. 178/1998 Z.z.),  

c) porušila zákaz ambulantného predaja pri cestách a pri diaľniciach mimo obce (§ 9 

ods. 2 zákona č. 178/1998 Z. z.).  



4. Priestupku sa dopustí fyzická osoba, ktorá: 

a) zriadila trhové miesto bez povolenia (§ 3 ods. 1 zákona č. 178/1998 Z.z.)  

b) predáva výrobky a poskytuje služby na trhovom mieste bez povolenia (§ 3 ods.3 

zákona č. 178/1998Z.z.),  

c) predáva na trhovom mieste výrobky, ktorých predaj je zakázaný (§ 6 zákona č. 

178/1998 Z.z.), alebo ktoré nie sú obcou určené na predaj (§ 7 ods. 1 zákona 

č.178/1998 Z.z.), 

d) predáva výrobky, ktoré sa môžu predávať len v prevádzkarňach tržníc, v 

prevádzkarňach trhovísk, v stánkoch s trvalým stanovišťom, na príležitostných 

trhoch, pred prevádzkarňou jej prevádzkovateľom a v pojazdných predajniach, mimo 

takto určených miest (§ 7 ods. 2 zákona č. 178/1998 Z.z.),  

e) poruší zákaz ambulantného predaja pri cestách mimo obce (§ 9 ods. 2 zákona č. 

178/1998 Z.z.).  

5. Za priestupok sa uloží pokuta do 8.000,- EUR, v blokovom konaní možno uložiť za 

priestupok pokutu do 4.000,- EUR.  

6. Pokuty uložené mestom sú príjmom mesta.  

7. Orgán dozoru opatrením na mieste zakáže predaj výrobkov a poskytovanie služieb 

na trhových miestach fyzickej osobe alebo právnickej osobe, ktorá bez povolenia 

zriadila trhové miesto alebo bez povolenia predáva výrobky alebo poskytuje služby 

na trhovom mieste alebo porušuje povinnosti predávajúcich na trhových miestach 

podľa § 11 zákona č. 178/1998 Z.z..  

8. Opatrenie oznámi orgán dozoru porušiteľovi ústne a vyhotoví o ňom na mieste 

písomný záznam, ktorý odovzdá porušiteľovi. Pokiaľ porušiteľ s opatrením nesúhlasí, 

môže proti nemu podať do troch dní odo dňa jeho oznámenia písomné námietky. O 

námietke rozhodne do piatich pracovných dní odo dňa ich doručenia primátor mesta, 

ak je orgánom dozoru mesto. Námietky nemajú odkladný účinok.  

 

Čl. 13 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Mesto zakazuje ambulantný predaj na území mesta Krupina mimo určených 

trhových miest a podomový predaj a poskytovanie služieb na území mesta.  

2. Zistené prípady budú oznámené orgánom Policajného zboru Slovenskej republiky 

a Slovenskej obchodnej inšpekcii.  



3. Toto všeobecne záväzné nariadenie Mesta Krupina bolo schválené Mestským 

zastupiteľstvom v Krupine dňa ............2015 uznesením  č. ....../2015-MsZ. 

4. Toto všeobecne záväzné nariadenie mesta Krupina nadobúda účinnosť 15. dňom 

od jeho schválenia MsZ Krupina.  

                                                                                              Ing. Radoslav Vazan 
                                                                                                   primátor mesta  
 
Vyvesené na úradnej tabuli dňa: 7.9.2015  
Zvesené z úradnej tabule dňa: 



Príloha č. 1 k VZN č.  /2015  
 
 

  Mestský úrad Krupina 
  Svätotrojičné námestie  č. 4/4  

                    963 01 Krupina  
 
 
 
 

Žiados ť o vydanie povolenia na predaj výrobkov a poskytovan ie služieb na 
jarmoku, príležitostných trhoch 

 
 

Žiadate ľ  
 
Meno a priezvisko: 
............................................................................................................................. 
 
Trvalý  pobyt: 
.............................................................................................................................. 
 
Dátumnarodenia:.........................................IČO:......................DIČ:.................... 
 
DKP:..................................................................................................................... 
 
Kontakt:  
telefón: ............................................. e-mail: ...............................................................  
 
........................................................................................................................................  
Druh predávaných výrobkov a poskytovaných služieb: 
........................................................................................................................................ 
 
..........................................................................  
 
Prílohy:  
1) rozhodnutie RÚVZ pri predaji potravinárskych výrobkov  
2) osvedčenie o odbornej spôsobilosti pri predaji húb  
3) čestné vyhlásenie, že nie je povinný na predaj výrobkov a poskytovanie služieb 
používať elektronickú registračnú pokladnicu  
4) potvrdenie o vlastníctve pôdy, kde sa uskutočňuje vlastná pestovateľská alebo 
chovateľská činnosť  
 
 
 
 
 

...................................................  
  Vlastnoručný podpis žiadateľa  
 
 
 



 
 
Vážený trhovník !  
 
Toto upozornenie je súčasťou prihlášky na všetky jarmoky, ktoré sa budú konať na 
území mesta Krupina v roku 2015. 
 
Uvedené prehlásenie žiadam vyplniť a potvrdiť vlastnoručným podpisom. Vyplnené 
a podpísané prehlásenie žiadam zaslať na adresu mesta Krupina spolu s prihláškou 
na jarmok !  
 
 

MESTO Krupina 

 
 

UPOZORNENIE  
Účastníkov jarmoku o dodržaní vzdialenosti medzi dvom a stánkami (3,5 m)  
v zmysle zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi a vykon. 

predpisov. 
 
 

Každý predávajúci na jarmoku je zodpovedný za dodržiavanie protipožiarnych, 
bezpečnostných a hygienických predpisov vo svojom predajnom stánku a tiež je 
povinný dodržať určenú plochu na predaj svojho tovaru, a to aj prístrešku. Prístupová 
komunikácia musí mať trvale voľnú šírku najmenej 3,5 m (t.j. pred stánkom musí 
byť min. 3,5 m vo ľný priestor)  podľa ustanovení zák. č. 314/2001 Z. z. o ochrane 
pred požiarmi a vyhl. č. 121/2002 Z.z., aby bol v prípade potreby možný zásah 
bezpečnostných zložiek (hasiči, polícia a záchranná služba). Za prípadné 
nerešpektovanie a porušenie tohto upozornenia zodpovedá účastník jarmoku. 

 
 
 
    V Krupine, dňa ………………….. 
 
 
 
 
                                                                 .........................................................                

podpis zástupcu mesta Krupina   
                                  
 

 
 
Meno, priezvisko/názov firmy, adresa ú častníka jarmoku  
 
 
................................................................................................................ 
 
 
 
Podpis ú častníka jarmoku ................................... ................  
 



 
 
 



Príloha č. 2 k VZN č.  /2015  
 

 
 

CENNÍK  ZA  PRENÁJOM  PREDAJNÉHO  MIESTA   
NA  PRÍLEŽITOSNÝCH  TRHOCH 

 
 

ZÓNA I. II. III. 
Počet dní 1,2 /1m 1 2 1 2 1 2 

A Textil, obuv, elektronika, 
spodné prádlo, paplóny, 
záclony, elektr. náradie, žel. 
tovar, kožené výrobky  

 
10€ 

 
15€ 

 
8€ 

 
12€ 

 
- 

 
- 

B Knihy, CD, MC, hračky, 
bižutéria, drogéria, domáce 
potreby, obrazy, okuliare, 
puzzle, klobúky, um. kvety, 
keramika, záhr. potreby, 
košíky 

 
8€ 

 
12€ 

 
6€ 

 
9€ 

 
- 

 
- 

C Občerstvenie – alko, nealko 
nápoje, cigarety, burčák, jedlá 
pečené a opekané na drev. 
uhlí 

- - - - 10€ 15€ 

D Samovýroba a predaj odevy, 
obuv, textil 

8€ 12€ 6€ 9€ - - 

E Cukrárenské výrobky – 
perníky, cukrovinky, trdelník, 
cukr. vata, zmrzlina, ovocie, 
langoše, popcorn, oblátky, 
čaje, semiačky, žreby, drahé 
kamene, ľudovo-umelecké 
výrobky z kože, dreva, ručné 
práce bez živnostenského 
listu 

 
 

4€ 

 
 

6€ 

 
 

3€ 

 
 

4,50€ 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Dodatok č. 1  
k všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Krupina č. 1/2010 

 
o určení miesta a času zápisu detí do I.  ročníka základných škôl v zriaďovateľskej 

pôsobnosti Mesta Krupina  
 

I. 
 
Týmto dodatkom č.1 sa mení VZN č.1/2010 v § 3 ods.1 a to tak, že pôvodný  termín 
zápisu sa nahrádza novým termínom od  1. apríla do 30.apríla  
Na základe uvedeného  § 3 ods.1 znie: 
 

1. Zápis na plnenie povinnej školskej dochádzky sa uskutoční v priestoroch 
všetkých základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Krupina 
v jednotnom  termíne od  1. apríla do 30. apríla v príslušnom roku, 
v pracovných dňoch v čase od 13.00 hod. do  17.30 hod. 

 
V ostatnom zostávajú ustanovenia VZN nezmenené v platnosti. 
 
Tento dodatok č. 1 k VZN č. 1/2010 bol schválený uznesením Mestského 
zastupiteľstva v Krupine č. ..... /2015-MsZ dňa ........ Nadobúda účinnosť 15-tym 
dňom od jeho vyvesenia na úradnej tabuli Mesta Krupina.      
 
 
Vyvesené dňa 3.9.2015 
 
 
                                                                                            Ing. Radoslav  V a z a n 
                                                                                               primátor mesta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



N Á V R H 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Krupina 
č. ...../2015 

o reklamných, informa čných a propaga čných stavbách na území mesta 
Krupina 

 
Mestské zastupiteľstvo v Krupine v súlade s § 4 odst. 3 písm. d, § 6 a  § 11 zákona č. 
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

v y d á v a 
Všeobecne záväzné nariadenie o reklamných, informačných a propagačných 
stavbách na území mesta Krupina  (v katastrálnom území Krupina). 

 
PRVÁ ČASŤ 

 
Úvodné ustanovenia 

§ 1 
Účel VZN 

 
Všeobecne záväzné nariadenie vymedzuje podmienky umiestňovania, 

povoľovania a prevádzkovania reklamných, informačných a propagačných stavieb 
(ďalej len RIP stavby) na území mesta Krupina – katastrálnom území Krupina. 
 

§ 2 
Rozsah platnosti 

 
1. Nariadenie platí pre celé územie mesta Krupina vrátane jeho lazníckeho 

osídlenia. 
2. Územie mesta je rozdelené do nasledovných zón: 

• Zóna I – Pamiatková zóna mesta s historickým jadrom - je územie 
vymedzené v Územnom pláne mesta Krupina, ktorá bola vyhlásená 
29.5.1991. PZ je vyznačená v prílohe č. 1 tohto nariadenia. 

• Zóna II – Ochranné pásmo Pamiatkovej zóny (ďalej len OP PZ) - je 
územie vymedzené Územným plánom mesta Krupina. OP PZ je 
vyznačené v prílohe č. 2  tohto nariadenia. 

• Zóna III - intravilán - je zastavané, alebo k súvislému zastavaniu určené 
územie mesta podľa platného ÚPN-SÚ Krupina a jeho zmien 
a doplnkov. 

• Zóna IV - extravilán - je voľná krajina mimo intravilánu mesta. 
 

§ 3 
Základné pojmy 

 
1. Reklama  je prezentácia produktov v každej podobe s cieľom uplatniť ich na 

trhu. 
2. Reklamou nie je označenie sídla právnickej osoby, trvalého pobytu fyzickej 

osoby, prevádzkarne alebo organizačnej zložky právnickej osoby alebo 
fyzickej osoby obchodným menom, ako aj označenie budov, pozemkov a 
iných nehnuteľných vecí alebo hnuteľných vecí vo vlastníctve alebo v nájme 
týchto osôb, označenie listov a obálok obchodným menom alebo ochrannou 



známkou, označenie produktov alebo ich obalov údajmi, ktoré sa musia na 
nich uvádzať podľa osobitného predpisu, zverejnenie výročnej správy o 
hospodárení, účtovnej uzávierky, auditu podniku alebo iných informácií o 
podniku, ak povinnosť ich zverejniť vyplýva z osobitného predpisu 1). 

3. Reklamné stavby   vyšpecifikované v § 43, ods. 2  a v § 43a ods. 3 
stavebného zákona (50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov) - 
sprostredkúvajú ponuku najmä tovarov a služieb s cieľom získania zákazníkov 
(komerčná reklama). 

4. Informa čné stavby  - poskytujú údaje o právnických a fyzických osobách, o 
ich zariadeniach, službách, údaje o smeroch, napr. údaje o druhu a 
dostupnosti lekárskych zariadení, dopravnej polície, údaje o stravovacích a 
ubytovacích možnostiach, druhu a dostupnosti lokalít s kultúrnymi a 
národnými pamiatkami, športovými a rekreačnými zariadeniami, smeroch ulíc 
a miestnych častí a pod. 

5. Propaga čné stavby  - informujú občanov s cieľom upozorniť a získať 
záujemcov najmä pre charitatívne, kultúrne, telovýchovno-športové a iné 
spoločenské ciele. Sem patria aj firemné tabule, transparenty a tabule so 
zameraním na bezpečnosť jazdy, ekológiu, humanitu a pod. 

6. RIP stavby  - pre toto nariadenie použitá skratka pre reklamné, informačné a 
propagačné stavby. 

7. Medzi RIP stavby patrí aj akákoľvek stavba (konštrukcia) s RIP povrchom 
alebo plochou, používaná alebo určená na vystavenie symbolov, písmen 
alebo správ a zahŕňa materiál tvoriaci túto plochu, ako aj všetky oporné a 
prídavné časti stavby (konštrukcie) alebo budovy, vrátane akýchkoľvek 
základov. Zahŕňa RIP stavby, plochy a tabule, bežne známe ako plagátové 
plochy, štíty, vývesné tabule, markízy, neónové, elektrické alebo osvetlené 
tabule, RIP stavby akéhokoľvek druhu, na ktorých môže byť RIP správa 
natlačená alebo namaľovaná, zvukovo reprodukovaná, okrem rádia a 
televízie, ktoré budú označené identifikačným znakom vlastníka alebo 
prevádzkovateľa tohto zariadenia. 

8. RIP plocha  - označuje plochu alebo časť zariadenia vrátane otvorov a 
prázdnych plôch, na ktorej je zobrazená RIP správa vrátane tých častí, ktoré 
majú dekoračnú, či ohraničujúcu funkciu. 

9. Pohyblivá svetelná alebo mechanická RIP tabu ľa - znamená osvetlenú 
tabuľu s automatickým prepínaním polôh „zapnuté“ - „vypnuté“, alebo s ilúziou 
pohybujúceho sa svetelného obrazu a svetelného písma, alebo s 
mechanickým vyvolávaním pohybu na čelnej ploche tabule, alebo obdobné na 
princípe zmeny obrazu. 

10. Vývesný štít  - RIP stavba, ktorá označuje firemnú tabuľu s jej plochou, 
upevnenou na zvislej stene budovy, pričom táto je rovnobežná so zvislou 
stenou budovy, alebo je na stenu budovy kolmá. 

11. Voľne stojaca RIP stavba  - je zariadenie, ktoré má samostatnú konštrukciu a 
nie je z hľadiska stability alebo konštrukčnej bezpečnosti závislé na inej 
stavbe a jeho plocha je do veľkosti 1  m2. 

12.  Atypická reklama – iný druh reklamy, ako uvedené v predchádzajúcich 
bodoch (figurálna, priestorový útvar, pneumatika a pod.)  

13. Stavba  - pre toto nariadenie je označením pre akúkoľvek konštrukciu 
používanú alebo určenú pre podporu, či zakrytie (ochranu) akéhokoľvek 
zariadenia a zahŕňa akúkoľvek konštrukciu a čokoľvek, čo je pripevnené alebo 
je súčasťou stavby, ktoré môže byť predmetom vlastníctva. 



14. Kordónová rímsa  - dekoratívny prvok architektúry, ktorý horizontálne člení 
jednotlivé nadzemné podlažia fasády. 

15. Prevádzka  - zahŕňa obchodné, administratívne a výrobné priestory, priestory 
pre služby a pod. 

16. Kontrolór  - znamená príslušník mestskej polície, pracovník MsÚ odd. 
výstavby, životného prostredia a regionálneho rozvoja, poslanec MsZ alebo 
iná, primátorom mesta Krupina poverená osoba. 

17. Veľkoplošné RIP stavby  sú stavby o rozmeroch: euro formátu a formátov cca 
5,20 m x 2, 40 m, (napr. bilboard, bigboard, megaboard, ap.), osvetlené alebo 
neosvetlené, pohyblivé resp. viacrozmerné. 

18. City Light vitríny  (ďalej len CLV) – reklamné nosiče, štandardného formátu 
cca 1,3 x 2,3 m, zvnútra osvetlené alebo neosvetlené. 

19. RIP stavba na fasáde (tzv. wallboard ) – reklamná plocha namaľovaná 
priamo na fasáde budovy, alebo bannerová plachta upevnená na fasádu, 
osvetlená, neosvetlená alebo nasvietená. 

20. Svetelné RIP stavby  – neónové, krabicové, svetelné trubice a pod. 
 
 

DRUHÁ ČASŤ 
Povo ľovanie a odstra ňovanie RIP stavieb 

 
§ 4 

Povo ľovanie 
 

1. RIP stavby musia mať povolenie, pokiaľ sú umiestňované na miestach 
viditeľných z verejného priestranstva a pokiaľ sú spojené so stavbou alebo 
pozemkom. 

2. Pre umiestnenie RIP stavieb v zónach I a II je potrebný súhlas štátneho 
orgánu príslušného pre ochranu pamiatok  5),  ktorým je Krajský pamiatkový 
úrad v Banskej Bystrici. 

3. Žiadosť o povolenia musí obsahovať náležitosti uvedené v § 15 vyhlášky č. 
453/2000 Z. z, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného 
zákona. Pri reklamných stavbách, ktorých plocha je menšia ako 3 m2, sa 
postupuje ako pri ohlásení drobných stavieb. 

4. V zóne I a II je potrebné povolenie na umiestnenie, aj keď sa jedná o 
informačnú tabuľu (t. j. označenie prevádzky). 

5. Povolenie pre umiestnenie RIP stavieb vydáva Mesto Krupina, odd. výstavby, 
životného prostredia a regionálneho rozvoja,  ako príslušný stavebný úrad 
mesta Krupina. 

6. Pre umiestnenie RIP stavieb pri cestách, alebo v ich ochranných pásmach je 
pred podaním žiadosti na MsÚ potrebné vybaviť rozhodnutie o povolení 
výnimky zo zákazu činností v ochrannom pásme komunikácie 3), ktoré vydáva 
príslušný cestný správny orgán nasledovne: 
a) štátne cesty I. – Okresný  úrad v Banskej Bystrici, odbor pre cestnú 

dopravu a pozemné komunikácie, 
b) štátne cesty II. a III. triedy – Okresný úrad vo Zvolene, odbor pre cestnú 

dopravu a pozemné komunikácie.  
7. Pre umiestnenie RIP stavieb v obvode dráhy a v ochrannom pásme dráhy je 

potrebný súhlas Štátneho dráhového úradu Košice 2). 



8. Pre umiestnenie RIP stavieb v ochrannom pásme vodných tokov je potrebný 
súhlas príslušného vodohospodárskeho orgánu 3). 

9. Pre umiestnenie RIP stavieb na stĺpoch verejného osvetlenia je potrebný 
súhlas prevádzkovateľa verejného osvetlenia. 

10. RIP stavby nesmú byť postavené skôr, ako nadobudne právoplatnosť 
povolenie naň vydané. Povolenie môže byť vydané len po zaplatení 
príslušného správneho poplatku. 

11. Reklamné a iné informačné a propagačné stavby je zakázané umiestňovať na 
križovatke ciest tak, aby bránili vodičovi výhľad v rozhľadovom poli vodiča na 
križovatke.  

12. Povolenie môže byť zrušené v prípade porušenia podmienok, za ktorých bolo 
vydané. 

 
§ 5 

Povolenie 
 
Každé povolenie musí obsahovať okrem predpísaných náležitostí stavebného 
zákona (č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov) aj: 

a) podmienky údržby RIP stavby, 
b) podmienky, ktoré zamedzia, aby RIP stavba nepredstavovala ohrozenie pre 

verejnosť, alebo rušilo majiteľov v blízkom okolí, 
c) dobu platnosti povolenia a termín odstránenia RIP stavby, 
d) dobu platnosti povolenia na jeden až tri roky, pričom môže byť po uplynutí 

lehoty jeho platnosť obnovená na základe novej žiadosti. 
 

§ 6 
Odstránenie RIP stavieb 

 
1. Odstránenie RIP stavieb je potrebné nariadiť ak: 

a) svojim stavom ohrozuje život alebo zdravie osôb, bezpečnosť cestnej 
premávky, nevyhovuje estetickým kritériám a pod., 

b) osadenie sa uskutočnilo bez povolenia alebo v rozpore s ním, 
c) bolo zrušené povolenie, 
d) uplynula doba, na ktorú bola RIP stavba povolená a vlastník nepožiadal o 

jej predĺženie, 
e) neboli dodržané podmienky stanovené v povolení. 

2. Odstránenie RIP stavieb nariaďuje príslušný stavebný úrad. 
3. Náklady na odstránenie RIP stavieb znáša ich vlastník. 

 
 

TRETIA ČASŤ 
Umiest ňovanie RIP stavieb 

 
§ 7 

Všeobecné ustanovenia 
 
1. RIP stavba nesmie svojím vyhotovením a umiestnením rušiť krajinný ráz, 

ohrozovať verejnú bezpečnosť a poriadok, brániť rozhľadu na pozemnej 
komunikácii a na ceste, nad prípustnú mieru obťažovať okolie a obytné prostredie 
hlukom, osvetlením alebo estetickým vzhľadom 6). 



2. Umiestnením a prevádzkou RIP stavby nesmie vzniknúť na pozemnej 
komunikácii, verejnej ploche a verejnom priestranstve prekážka pre osoby s 
obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie 6). 

3. V ochrannom pásme vodného toku, železničnej dráhy, pozemnej komunikácie a v 
dosahu chránenej pamiatky, prírodného osobitne chráneného územia a pri 
významnom rekreačnom prostredí sa môže RIP stavba umiestniť, ak sú splnené 
podmienky podľa príslušných osobitých predpisov . 

4. RIP stavba umiestnená na budove musí byť prispôsobená jej architektúre a 
nesmie prekrývať základné členenie priečelia a jeho hodnotné detaily. 

5. RIP stavby umiestňované na strechách a atikách budov je potrebné osobitne 
posúdiť vzhľadom na architektúru objektu, verejný priestor a celkové prostredie. 

6. RIP stavby sa môžu umiestňovať na strechách len na základe posúdenia 
dotknutých orgánov a organizácií štátnej a verejnej správy.  Takéto stavby nie je 
možné použiť v zóne I a II. 

7. RIP zariadenia nesmú byť umiestnené nad chodníkom v priestore od 450 mm do 
2200 mm 6). 

8. Umiestniť reklamu alebo akékoľvek technické zariadenie na nehnuteľnej kultúrnej 
pamiatke alebo v pamiatkovom území možno len na základe povolenia krajského 
pamiatkového úradu 5). 

9. Ďalej sa RIP stavby nesmú umiestňovať na mostoch, pobrežných múroch, 
zábradliach a na iných pevných zariadeniach vodných tokov, ciest a celoštátnych 
dráh, na stĺpoch a stožiaroch telekomunikačného a energetického vedenia v zóne 
I a II. 

10. Na stĺpoch verejného osvetlenia ciest a miestnych komunikácií sa môžu 
umiestňovať iba informačné tabule a dopravné značky, ak nezasiahnu do 
prejazdného profilu pozemnej komunikácie 3). 

11. RIP stavby sa pri prejazdných úsekoch ciest cez obce a pri miestnych 
komunikáciách umiestňujú tak, aby vyhovovali požiadavkám bezpečnosti a 
plynulosti cestnej premávky 3). 

12. RIP stavby, ktoré neslúžia pre správu pozemných komunikácií, ani pre riadenie 
cestnej premávky a prevádzku dopravy, je zakázané umiestňovať na križovatke a 
v rozhľadovom poli vodiča na križovatke 3). 

13. Na diaľniciach, cestách pre motorové vozidlá a medzinárodných cestných ťahoch 
v extraviláne a v ich ochranných pásmach, okrem odpočívadiel, je zakázané 
umiestňovať RIP stavby 3). 

14. Na umiestnenie RIP stavby za hranicami zastavaného územia obce sa vyžaduje 
súhlas orgánu ochrany prírody na území, na ktorom platí druhý a tretí stupeň 
ochrany 3). 

  
§ 8 

Ustanovenia pre jednotlivé zóny 
 

1. V zóne I., II. sa nesmú umiestňovať samostatne stojace veľkoplošné RIP 
stavby. 

2. V zóne III. a IV. sa môžu umiestňovať veľkoplošné RIP stavby len po 
osobitnom posúdení ich situovania. 

3. V zóne I., II. a III. RIP stavby, ako napr. označenie obchodu, prevádzky, 
stravovacieho zariadenia a pod.   realizovať v maximálnej možnej miere 
formou vývesných štítov, plastických samostatne uchytávaných písmen, tabúľ 
s vhodným grafickým návrhom, resp. na nich nalepených plastických písmen. 



4. RIP stavby z bodu 3 sa smú osadiť v maximálnej výške do úrovne kordónovej 
rímsy prízemia a v minimálnej výške 2200 mm nad úrovňou terénu, ak sú 
umiestnené kolmo na fasádu objektu. 

5. V prípade, že označenie prevádzky, názov objektu a pod. je súčasťou 
architektúry objektu, t.j. nie je riešené samostatným RIP zariadením 
osadeným na fasáde objektu, môže byť toto umiestnené aj nad kordónovou 
rímsou, alebo v súlade s architektonickým návrhom. 

6. RIP stavby v zónach I., II. riešiť s použitím prevažne ušľachtilých materiálov. 
7. V zóne I. a II. sa na fasádach objektov môžu umiestňovať len informačné 

zariadenia (označenie obchodu, prevádzky, reštauračného zariadenia, 
označenie budovy...) formou plastických písmen. 

8. RIP stavby v zóne I. musia byť riešené na vysokej výtvarnej úrovni v kontexte 
s dizajnom ostatných prvkov mobiliáru centrálnej zóny. 

9. RIP stavby v zóne I. a II. je potrebné riešiť komplexne za celý objekt (napr. 
ako jednotný informačný systém – rámová konštrukcia s jednotnou veľkosťou 
tabúľ a možnosťou jej výmeny, a pod.) 

 
 

ŠTVRTÁ ČASŤ 
 

§ 9  
Požiadavky na RIP stavby 

 
1. Pri veľkoplošných RIP stavbách musí byť dodržaný min. formát cca 5,20 m x 2,40 
m. 
2. Veľkoplošné RIP stavby umiestnené vedľa seba, alebo v tesnej blízkosti, musia 
mať  rovnaké rozmery. 
3. Voľne stojace RIP stavby musia mať hliníkovú alebo kovovú konštrukciu, v 
prípade, že sú viditeľné z oboch    
     strán je potrebné riešiť ich ako obojstranné. 
  
 

PIATA ČASŤ 
 

§ 10 
Povinnosti vlastníka RIP stavby 

 
1. Vlastník alebo prevádzkovateľ RIP stavby je povinný: 

a) disponovať povolením na príslušné RIP stavby, 
b) písomne oznámiť ukončenie stavby, 
c) RIP stavby udržiavať vo vyhovujúcom technickom stave, spĺňajúcom 

požiadavky pôvodného určenia (bezpečnosť, estetika, aktuálnosť 
oznamovaných informácií), 

d) úpravy a zmeny oproti schválenému rozsahu, obsahu a farebnosti meniť len 
so súhlasom povoľujúceho orgánu. 

e) demontovať RIP stavby po ukončení doby platnosti. Pokiaľ tak neurobí, Mesto 
Krupina odstráni RIP stavbu na náklady vlastníka alebo prevádzkovateľa. 

f) označiť RIP stavbu tabuľkou s názvom vlastníka, resp. prevádzkovateľa. 
 
2. Nepovolené RIP stavby dá mesto odstrániť na náklady vlastníka. 



 
3. Vlastník nesmie RIP stavbu prenajímať alebo zapožičiavať na reklamné účely inej 
osobe, ak to nie je uvedené v podmienkach povolenia. 

 
 

ŠIESTA ČASŤ 
 

§ 11 
Správne poplatky 

 
Vyberajú sa za vydanie povolenia na umiestnenie RIP stavby podľa zákona o 
správnych poplatkoch v aktuálnom znení. 
 

§ 12 
Oslobodenie od poplatkov 

 
Od poplatkov sú oslobodené nasledovné stavby: 
1. označenia pri návestiach v záujme verejnej bezpečnosti a poriadku pri uličných, 
požiarnych, dopravných,  
     vodohospodárskych a opisných značkách, pri označení geodetických bodov a 
poštových schránok. 
2. pouličné dekorácie, dočasné transparenty, visiace transparenty (stuhy) a podobné 
neziskové reklamné  
     zariadenia. 
3. reklamné tabule (oznamy) vo výkladoch - reklamy na ploche vnútorných výkladov. 
4. vo vnútorných priestoroch objektov, na uzatvorených dvoroch, či iných 
uzatvorených priestranstvách. 
5. na kovových zábradliach miestnych komunikácií vo forme krátkodobých textilných 
transparentov s dobou  
    trvania maximálne 3 týždne. 
6. označenie prevádzky. 
7. označenie stavby. 
 

 
SIEDMA ČASŤ 

Prechodné a závere čné ustanovenia 
 

§ 13 
Prechodné ustanovenia 

RIP stavby, ktoré boli povolené a realizované pred nadobudnutím účinnosti tohto 
VZN budú ponechané do uplynutia lehoty povolenia. 
 

 
§ 14 

Záverečné ustanovenia 
 
1. Týmto nariadením nie je dotknutá pôsobnosť ostatných platným právnych 
predpisov 
2. Toto nariadenie  bolo schválené Uznesením Mestského zastupiteľstva v Krupine č. 
.........../2015-MsZ  zo dňa ............. a má pôsobnosť na celom území mesta Krupina. 



3. Nariadenie nadobúda účinnosť 15 dňom od jeho vyvesenia na úradnej tabuli 
Mestského úradu v Krupine. 
                                                                                                                 
 
                                                                                                              
 
 
                                                                                      Ing. Radoslav  Vazan  
                                                                                           primátor mesta 
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1/ zákon č.147/2001 Z. z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v 
znení neskorších predpisov 
2/ zákon č. 315/2009 Z.z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
3/ zákon č.135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení 
neskorších predpisov 
5/ zákon č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatok 
6/vyhláška č. 532/2002 Z. z. o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a 
o všeobecných 
   technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou 
pohybu a orientácie 













































































M  E S T S K Á     P O L Í C I A     K R U P I N A 

Svätotrojičné nám.  4/4    963 01  Krupina 
 
 
 
 
 

Správa  o činnosti  Mestskej  polície 

za  obdobie  od  1.1.2015  do  30.6.2015 
predkladaná Mestskému zastupite ľstvu konaného d ňa 23.9.2015 

 
 
 
      Mestská  polícia  v Krupine v období  od  1.1.2015 do 30.6. 2015 pracovala  
v zložení:  Martin GABERA náčelník Mestskej polície, Stanislav SUMEGA, Slavomír 
SLANINA, Pavel DUDIČ, teda v celkovom počte 4. 
      Mestská  polícia v Krupine v rámci výkonu služby používa vlastné  služobné  
motorové  vozidlo  značky FÁBIA, ev. číslo KA-X-006, o ktoré sa stará a používa 
podľa platnej smernice Mesta Krupina na používanie služobných motorových 
vozidiel, teda vozidlo tankuje, vykonáva vyúčtovanie pohonných hmôt za kalendárny 
mesiac a toto predkladá na organizačné oddelenie p. Slaninovej, zabezpečuje servis 
a údržbu vozidla, vozidlu zabezpečuje platnú technickú a emisnú kontrolu podľa 
zákonných termínov a ostatné s tým spojené.  
     Mestská polícia v Krupine v rámci výkonu služby používa aj vybudovaný 
monitorovací kamerový systém, pozostávajúci celkovo z 12 kamier, kde do 
29.11.2013 ich bolo 9 existujúcich a od uvedeného dátumu pribudli dve nové. 
Uvádzam, že daný systém pôsobí hlavne preventívne proti páchaniu trestnej činnosti 
či priestupkovosti či porušovaní VZN mesta Krupina, napomáha pri zisťovaní 
a objasňovaní spáchaných protiprávnych konaní. Pri práci kamerového systému nám 
tento pomáha pri našej činnosti vyhľadať či objasniť cca 50 percent prípadov, avšak 
záznamy sú používané aj pre potreby orgánov činných v trestnom konaní, či sú to 
súdy, prokuratúra ale aj rôzne policajné zložky /Obvodné oddelenie PZ v Krupine, 
Okresné riaditeľstvo PZ vo Zvolene – kriminálna polícia, dopravná polícia a pod. Celá 
činnosť monitorovacieho kamerového systému je v súlade s platnými zákonmi a teda 
aj spolupráca s orgánmi činnými v trestnom konaní. Náčelník MsP spolupracoval aj 
s oddelením managera mesta na projekte rozšírenia kamerového systému, kde 
koncom mesiaca november 2013 pribudli dve kamery, kde jedna statická bola 
umiestnená na Námestí SNP a druhá otočná na stĺp verejného osvetlenia na ul. 
Štefánikova, oproti GAS v Krupine. Tiež v roku 2015 pribudla jedna statická kamera 
v miestnosti pokladne v budove MsÚ v Krupine, ktorá slúži preventívne pre prípad 
krádeže finančných prostriedkov, poprípade podvodu a pod. Teda celkovo je ich 12 
kamier. Bola podaná výzva na rozšírenie kamerového systému na rok 2015.  Tiež sa 
v rámci roka rieši problém výpadkov kamier, či už v dôsledku poveternostných 
vplyvov či iných, údržba a tiež si táto činnosť vyžaduje svoj čas.  
      Za  hodnotené  obdobie  mestskí  policajti  spolu  odpracovali   3.375 hodín., 
653,07 hodín v nočných hodinách výkonu služby,  726,21 hodín počas sobôt  



a nedieľ, 38,48 hodín počas štátnych sviatkov a ďalej bolo v rámci spolupráce 
s Obvodným oddelením PZ v Krupine vykonaných spolu 12 služieb, čo predstavuje 
96 hodín. Následne bolo čerpaných 41 dní dovolenky, t.j. 307,30 hodín. Tiež sa 
oprávnene čerpala 1 priepustka čo predstavuje 7,30 hodín. Celkový fond pracovného 
času predstavoval 3.690 hodín.  
 
     V  uvedenom  období  Mestská  polícia  vyriešila  spolu  158  priestupkov,  z toho 
71   uložením  blokovej  pokuty  vo výške celkovo 890 Eur  a 87  priestupkov  
dohováraním .   Ďalej z daného počtu priestupkov riešených v blokovom konaní 
súviselo 56 v oblasti dopravy na sumu vo výške 715 Eur, 13 priestupkov proti 
verejnému poriadku podľa § 47 Zák. č. 372/90 Zb. o priestupkoch vo výške 160 Eur 
a jeden priestupok Iné priestupky v správe podľa § 46 Zák. č. 372/90 Zb. vo výške 10 
Eur ako aj jeden priestupok podľa § 48 Zák. č. 372/90 Zb. o priestupkoch vo výške 5 
Eur. V jednom prípade zistili policajti MsP spáchanie iného správneho deliktu, kde po 
spracovaní bol spisový materiál postúpený kompetentnému úradu na konečné 
prejednanie vo veci /zistené požitie alkoholických nápojov u osoby mladšej 18 rokov/.  
     Uvádzam, že za rovnaké obdobie ale v roku 2014 Mestská polícia v Krupine 
riešila spolu 87 priestupkov, z toho 27 uložením blokovej pokuty vo výške 435 Eur 
a 60 priestupkov dohováraním. Je teda vidieť, že došlo k nárastu riešených vecí za 
hodnotené obdobie zo strany Mestskej polície v Krupine.  
     V prvom polroku 2015 bolo odchytených 9 psov. V tejto správe spomeniem 
niektoré konkrétne prípady. Pri zistených protiprávnych deliktoch policajt postupuje 
v zmysle platnej legislatívy, teda na mieste rozhodne, či postačuje vec vybaviť 
dohováraním, pokarhaním, uložením blokovej pokuty, vykoná odňatie veci, prípadne 
vec podľa miestnej alebo vecnej príslušnosti postúpi oprávnenému orgánu konať a 
rozhodovať vo veci. Musí vec vyhodnotiť podľa závažnosti, spôsobu  spáchania 
skutku, miesta, osobe priestupcu, čase a pod.  
 
     Činnos ť Mestskej polície v Krupine vychádza zo Zákona Slovenskej národnej 
rady č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších noviel, teda jej základné 
úlohy, organizácia a práva a povinnosti príslušníkov obecnej /mestskej/ polície.  
     Podľa § 3 citovaného zákona mestská polícia plní tieto základné úlohy : 
1/ 
a/ zabezpečuje verejný poriadok v obci, spolupôsobí pri ochrane jej obyvateľov 
a iných osôb v obci pred ohrozením ich života a zdravia, 
b/ spolupôsobí s príslušnými útvarmi Policajného zboru pri ochrane majetku obce, 
majetku občanov, ako aj iného majetku, v obci pred poškodením, zničením, stratou 
alebo pred zneužitím i s využitím ústrední  zabezpečujúcich signalizáciu a iných 
zabezpečovacích systémov /pulty centrálnej ochrany – mesto Krupina nedisponuje, 
c/ dbá o ochranu životného prostredia v obci,  
d/ dbá o dodržiavanie poriadku, čistoty a hygieny v uliciach, iných verejných 
priestranstvách a verejne prístupných miestach,  
e/ vykonáva všeobecne záväzné nariadenia obce, uznesenia obecného 
zastupiteľstva a rozhodnutia starostu, 
f/ objasňuje priestupky, ak tak ustanovuje osobitný predpis, prejednáva v blokovom 
konaní priestupky ustanovené osobitným predpisom a priestupky cestnej premávky 
spáchané neuposlúchnutím pokynu vyplývajúceho  
     1/ z dopravnej značky zákaz zastavenia, zákaz státia, zákaz vjazdu, zákaz 
odbočovania, zákaz otáčania, prikázaný smer jazdy, prikázaný smer obchádzania, 



vyhradené parkovisko, obytná zóna, pešia zóna, školská zóna, zóna s dopravným 
obmedzením a parkovisko 
     2/ zo všeobecnej úpravy cestnej premávky, ktorou sa zakazuje zastavenie, státie 
a vjazd vozidiel,  
g/ oznamuje príslušným orgánom porušenie právnych predpisov, ktoré zistí pri plnení 
svojich úloh a ktorých riešenie nepatrí do pôsobnosti obce,  
h/ oznamuje obci porušenie zákazu požitia alkoholických nápojov a iných návykových 
látok osobou maloletou do 15 rokov alebo mladistvou do 18 rokov,  
i/ plní úlohy na úseku prevencie v rozsahu pôsobnosti ustanovenej týmto zákonom. 
2/  
Obec môže vymedziť obecnej /mestskej/ polícii aj ďalšie úlohy, ak to ustanovujú 
osobitné zákony.  
 
     Podľa § 6 riadenie a zastupovanie citovaného zákona  
1/ Činnosť obecnej /mestskej/ polícii riadi náčelník. Za týmto účelom najmä  
a/ organizuje prácu príslušníkov obecnej /mestskej/ polície,  
b/ podáva starostovi obce správy o situácii na úseku obecných vecí verejného 
poriadku a o výsledkoch činnosti obecnej polície, o závažných udalostiach ho 
vyrozumie okamžite, 
c/ spolupracuje s riaditeľom príslušného útvaru Policajného zboru, orgánmi štátnej 
zdravotníckej správy, orgánmi ochrany životného prostredia a inými orgánmi, 
d/ predkladá starostovi požiadavky na zabezpečenie činnosti obecnej polície 
a zodpovedá za hospodárne využívanie zverených prostriedkov,  
e/ zabezpečuje výcvik a školenie príslušníkov obecnej polície,  
f/ podáva starostovi návrhy súvisiace s pracovnoprávnymi vzťahmi príslušníkov 
obecnej polície,  
g/ plní ďalšie úlohy podľa organizačného poriadku a pokynov starostu. 
 
2/ Náčelníka v čase jeho neprítomnosti zastupuje ním poverený príslušník obecnej 
polície. V obciach, kde je to účelné, môže obecné zastupiteľstvo na návrh starostu 
zriadiť funkciu stáleho zástupcu náčelníka.  
 
     Náčelník MsP v Krupine si na základe platného zákona p lní jeho 
ustanovenia. Ďalej plní aj nad rámec svojich povinností zo zákona  a pracovnej 
náplne aj Povinnosti a oprávnenia príslušníkov obec nej /mestskej/ polície 
pod ľa § 7 citovaného zákona a pod ľa § 8 citovaného zákona využíva všeobecné 
oprávnenia.  Ďalej vykonáva plánovanie služieb policajtov na kalendárny mesiac, 
ktorý musí byť tiež v súlade so zákonníkom práce /teda odpracované hodiny 
v mesiaci, týždni a pod./, zohľadňuje bezpečnostnú situáciu, potreby a požiadavky 
mesta, občanov, firiem, štátnych či verejných organizácii a pod. V tomto prípade 
musím uviesť, že pri počte spolu 4 policajtov je dosť problematické napĺňať všetky 
požiadavky, ktoré sú smerované na mestskú políciu. Som si vedomý, že finančná 
situácia nateraz nedovoľuje rozšírenie stavov mestských policajtov, ale ak by to bolo 
možné do budúcnosti, bude potrebné minimálne tento stav udržať, teda nie stav 
krátiť, ale skôr pribrať do pracovného pomeru, kde týmto spôsobom dôjde 
k zlepšeniu, efektivite plnenia úloh a požiadaviek. Z poznatkov v rámci SR, kde sú 
zriadené mestské polície na približne rovnaký počet obyvateľov mesta, tieto fungujú 
v celkovom počte okolo 7 – 11 policajtov, aby čo najviac dokázali plniť zákonné a 
základné potreby, potreby mesta a jeho občanov, organizácii ako aj turistov. Už len 
prijatie jedného policajta v zmysle platnej legislatívy a jeho následne začlenenie do 



priameho výkonu služby aspoň trochu napomôže lepšie zvládnuť úlohy, ktoré sa 
vyžadujú od činnosti mestskej polície.  
     Náčelník MsP ďalej spracováva písomne: mesačné správy pre primátora mesta, 
následne ročnú správu o činnosti MsP pre Ministerstvo Vnútra SR zo zákona, 
pripravuje finančný rozpočet v celom rozsahu mestskej polície na každý kalendárny 
rok /platy, odvody a ostatné položky/, spotrebu PHM, nárokový stav stravných lístkov, 
evidenciu pokutových blokov – kde tieto spadajú do kontrolnej činnosti Daňového 
úradu v Banskej Bystrici a pokutové bloky, sa preberajú nielen na DÚ v Banskej 
Bystrici, ale sa aj písomne dokladuje ich spotreba, zostatok a samozrejme sú aj pod 
kontrolnou činnosťou Okresnej prokuratúry vo Zvolene, kde ani jedna z uvedených 
inštitúcii, keď vykonali kontrolu, nezistili žiadne pochybenie zo strany MsP a všetko 
bolo v súlade so zákonom za celé obdobie vedenia náčelníka MsP v Krupine. Tiež 
obdobná kontrola prebieha  zo strany Okresného riaditeľstva PZ vo Zvolene – 
oddelenie zbraní a streliva, nakoľko policajti pri svojom výkone služby používajú 
služobné zbrane a strelivo, skladujú ho, vedú evidenciu – bez zistených nedostatkov. 
V tomto prípade musí dozerať na platnosť zbrojných preukazov a pod. Čo sa týka 
zbraní plánuje 2 x ročne aj cvičné streľby na strelnici Okrúhla Hora pre policajtov 
MsP. Ohľadom služobného motorového vozidla, musí vodič tohto vozidla podľa 
zákona spĺňať aj psychickú spôsobilosť vodiča, o čom je vydaný doklad 
s obmedzenou platnosťou, bez ktorej by nemohol viesť služobné vozidlo MsP, 
pričom v prvom polroku 2015 u všetkých mestských policajtov prebehol úspešne 
proces psychologického preskúšania a vydania preukazu na obdobie 5 rokov. 
Zabezpečuje preškoľovanie policajtov pri zmene platnej legislatívy, oboznamovanie 
s platnými smernicami, Všeobecne záväznými nariadeniami mesta Krupina a inými 
právnymi predpismi. Vzhľadom k tomu, že z novely zákona vyplynulo, že každý 
priestupok, ktorý bol vybavený v blokovom konaní musí byť nahodený do registrácie 
zabezpečil jeho z funkčnenie, preškolenie a táto evidencia sa spracováva. 
Zabezpečuje u všetkých policajtov jedenkrát ročne vykonanie lekárskej preventívnej 
prehliadky, nakoľko sa vykonáva aj práca v noci. Zúčastňuje sa pracovných porád, 
mestských zastupiteľstiev, komisií  a iných pracovných stretnutí, či už s riaditeľom 
Obvodného oddelenia PZ v Krupine, preventistom Okresného riaditeľstva PZ vo 
Zvolene, riaditeľmi školských zariadení a pod. a to v niektorých prípadoch podľa 
potreby aj mimo svojho pracovného času. Uvádzam, že budova MsÚ v Krupine je 
zabezpečená signalizačným zariadením vyvedeným na súkromnú bezpečnostnú 
firmu na základe platnej zmluvy a v prípade, ak dôjde k narušeniu objektu, nás 
zamestnanci danej firmy telefonicky vyrozumejú o poplachu, pričom obhliadku 
budovy z vonka vykonáva daný pracovník, ale objekt musí z vnútra skontrolovať 
poverený zamestnanec mesta, v tomto prípade z MsP ide o náčelníka a člena MsP 
Pavla Dudiča a okrem toho aj zamestnanca Pavla Mokoša. Tiež pribudol objekt 
materskej školy na ul. I. Krasku v meste Krupina ako aj múzea A. Sládkoviča. 
V týchto prípadoch sa nezohľadňuje, či ide o poplach v pracovnom čase, alebo mimo 
neho, v ktorýkoľvek deň a hodinu,  kontrolu vykonajú a zabezpečia podľa potreby 
ďalšie kroky bez nároku ku mzde, prípadne za príplatok, či nadčas, ktorý u nás nie je 
zahrnutý do platu. Ďalej v rámci prevencie a na základe získaného certifikátu 
náčelník MsP vykonáva na ZŠ E. M. Šoltésovej prednáškovú činnosť v školskom 
roku určenú pre piatakov z 10 témami, či už ide o drogy, vandalizmus, dopravnú 
výchovu a pod., ale tiež po dohode s inými školskými zariadeniami vykonáva 
prednášku aj na ZŠ J. C. Hronského, v materských školách, v Špeciálnej základnej 
škole, ale aj pre dôchodcov.  



V spolupráci s  CVČ v Krupine a Policajným zborom sa zúčastňuje na organizovaní 
a priebehu rôznych súťaži, kde najznámejšia je s názvom: Na bicykli bezpečne 
/v tomto roku v našom meste sa konalo oblastné kolo/ a v prípade potreby do týchto 
aktivít zapojí aj členov MsP v Krupine. Samozrejme sú tu aj ďalšie aktivity.  
 
     Všetci policajti plnia svoju služobnú činnosť v súlade so Zákonom SNR č. 
564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších noviel, plnia uložené úlohy 
primátorom mesta Krupina, uznesenia mestského zastupiteľstva, pokynov náčelníka 
MsP v súlade s platnými právnymi predpismi. Tiež je pripravovaná novela zákona 
o obecnej polícii a na základe spolupráce medzi Policajným zborom SR a Združením 
náčelníkov miest a obcí SR, sa náčelník MsP zúčastňuje pracovných sedení. Ide 
o proces za ktorým následne ide návrh novely zákona do Národnej rady SR.  
  
 
Mestská  polícia  v  období  od  1.1.2015  do  30.6.2015  plnila  ďalšie  nasledujúce   
úlohy  : 
 
- Zabezpečovanie verejného poriadku na kultúrnych, športových , cirkevných 

podujatiach ako boli osláv Silvestra a Nového roka.  Beh oslobodenia, 
referendum, kladenie vencov pri príležitosti osláv oslobodenia mesta 
Krupina, De ň zeme, lampiónový sprievod, Cyklistické preteky, os lavy 
k ukon čeniu 2. svetovej vojny + vatra na Vartovke, Gazdovs ký dvor, Dni 
mesta Krupina, zabezpe čenie doh ľadu v cestnej premávke pri organizovaní 
krížovej cesty, organizovanej farským úradom v Krup ine a iné podujatia,  
kde bolo odpracovaných 830 hodín. 

- Počas daného obdobia Mestská  polícia doručovala doručenky súdov, doručenky 
a písomnosti Telekomunikačného úradu v Banskej Bystrici, Obvodného oddelenia 
PZ v Krupine, Okresného riaditeľstva PZ vo Zvolene, Krajského riaditeľstva PZ 
v Banskej Bystrici, Úradu práce, soc. vecí a rodiny Zvolen, exekútorských úradov 
v Nitre, Galante, Bratislavy, Lučenca a pod., doručenky  Mestského  úradu  
Krupina  a ostatnú poštu Mestského úradu v počte 170 ks /či sú to už materiály do 
Mestskej rady, mestského zastupiteľstva, exekúcie  a pod./. Samozrejme k tomu 
ešte pripadá aj zabezpečenie informovanosti občanov formou plagátov vo veci 
napr. kosenie, čistenia ulíc a chodníkov, stavebné úpravy v našom meste a pod. 

- Výkon služby mestských policajtov je velený formou pešej hliadky ako aj 
motohliadky a v prípadoch kombinovaných služieb s policajtmi OO PZ v Krupine, 
policajti MsP podliehajú v prvom rade pri výkone služby pokynom štátnych 
policajtov, ale zdôrazňujem, že zámer je spoločný, v súlade zo zákonom a potrieb 
po vzájomnej dohode.   

- V rámci spolupráce s primátorom mesta,  s prednostom MsÚ, s oddelením 
výstavby, ŽP a RR mesta, Mestským podnikom služieb,  Mestská polícia 
previedla  zmapovanie  dopravného  značenia  v meste, a je zabezpečované 
dopĺňanie a výmena dopravného značenia a v neposlednej rade aj v tejto oblasti 
netreba zabudnúť na financie. Bude sa tiež podieľať pri realizácii nových 
parkovacích miest, kde tieto prebehli už aj na Majerskom rade, ul. Malinovského a 
pokračujú či pod.  

- Náčelník MsP Krupina vykonáva s pracovníkmi MsP každý mesiac pracovnú 
poradu, od februára 2008 bol zavedený protokol udalosti, kde v roku 2015 /január 
– jún/ bolo zaevidovaných 49 udalostí, ktoré boli prijaté buď to telefonicky, alebo 
osobne.  



- Je evidovaných 5 úradných záznamov v roku 2015 o zistených nedostatkoch, 
vážnejších udalostí a pod., kde každý úradný záznam sa predkladá primátorovi 
mesta Krupina a súvisia hlavne s vlastnými zisteniami pri výkone služby, prípadne 
po oznámení občanom, inštitúciou a pod., kde tieto sú buď vybavené MsP, 
prípadne odovzdané na Obvodný úrad Zvolen, pracovisko Krupina, Obvodné 
oddelenie PZ  v Krupine, Oddelenie skráteného vyšetrovania v Krupine k ďalšej 
realizácii v zmysle zákona.  

- Počas školského roku je zabezpe čované v ranných hodinách pred 
začiatkom vyu čovania dozor nad cestnou premávkou pri prechode pre  
chodcov v blízkosti školských zariadení a od februá ra 2008 je 
zabezpečované aj umies ťovanie umelého policajta za ú čelom zvýšenia 
bezpečnosti premávky na miestnych komunikáciách a to v čase školskej 
dochádzky a tiež sú prekontrolované ulice Školská a  Malinovského kde sa 
nachádzajú školské zariadenia. 

- Mestskí policajti v rámci výkonu služby v dennej aj nočnej dobe fyzicky 
skontrolovali  za prvých 6 mesiacov 128 osôb v meste Krupina , ktorým sa 
zisťovalo či osoby nie sú v pátraní, osoby ktoré požívajú alkoholické nápoje na 
verejnosti, páchajú trestnú činnosť, či priestupkovosť či inú protispoločenskú 
činnosť a o týchto osobách sa vedie záznam o vykonanej kontrole. 

- MsP riadila  dopravu  v centre  mesta  počas   čistenia  komunikácii  od  snehu, 
spolupracuje počas zimnej údržby v celom meste, ale aj v prípadoch dopravných 
nehôd či škodových udalostí v meste Krupina, prípadne pri odprataní rôzneho 
druhu odpadu v miestach, kde toto zabezpečovalo mesto a bolo treba riadiť 
cestnú premávku a zabezpečiť tak jej plynulosť, hlavne aby nedochádzalo 
k ohrozeniu účastníkov cestnej premávky a pod.  

- MsP riešila sťažnosti  osôb  na  medziľudské  vzťahy, a  to v 3 prípadoch. 
- Riešili  sme  problematiku nájazdov rómov a iných neprispôsobivých osôb na  

skládku TKO, znečisťovania verejného priestranstva a iných neprístojností na 
verejnosti, na verejných a mestských pozemkov a táto činnosť sa neustále 
realizuje.  

 
     Uvediem niektoré prípady v ktorých mestská pol ícia spolupracovala 
s orgánmi činnými v trestnom konaní, prípadne inými oprávneným  subjektmi 
ale aj samostatne a tieto prípady sú uvedené za obd obie od januára do konca 
júna 2015.  
 
1/ Dňa 17.1.2015 v čase o 00.40 hod. skupina 5 osôb, kde tri osoby boli plnoleté 
a dve mladistvé, rušili nočný kľud hlasným vykrikovaním na ul. Štefánikova, kde za 
ich konanie im bola uložená bloková pokuta.  
2/ Dňa 20.1.2015 bola hliadka MsP požiadaná o súčinnosť pri preverovaní 
podozrenia týrania maloletej osoby zo strany matky, počas ktorého zo strany matky 
došlo k pokusu o spáchanie samovraždy a to vyskočením z balóna, kde v tomto jej 
pokuse jej bolo zamedzené a osoba bola následne prevezená sanitkou na 
hospitalizáciu v psychiatrickom zariadení.  
3/ Dňa 4.2.2015 nechala majiteľka psa tohto voľne pobehovať na miestach verejne 
prístupných a za dané konanie, nakoľko bol porušený zákon a Všeobecne záväzné 
nariadenie mesta Krupina jej bola uložená bloková pokuta.  
4/ Dňa 4.2.2015 v čase o 15.07 hod. v meste Krupina na ul. Prostredná, vodič 
motorového vozidla nerešpektoval dopravnú značku B2 – zákaz vjazdu všetkých 
vozidiel v jednom smere a menovanému bola uložená bloková pokuta. 



5/ Dňa 20.2.2015 štyria vodiči nerešpektovali pravidlo o státí na chodníku a za 
spáchanie priestupku v doprave im bola uložená bloková pokuta.  
6/ Dňa 24.2.2015 plnoletý občan fajčil na autobusovej zastávke na Nám. SNP, čím 
porušil ustanovenie zákona o ochrane nefajčiarov v znení neskorších predpisov 
a vec bola riešená v blokovom konaní.  
7/ Dňa 25.2.2015 bol vyriešený blokovom konaní vodič motorového vozidla, ktorý na 
ul. 29. augusta nerešpektoval zákaz státia na prechode pre chodcov a svojím 
konaním spáchal priestupok proti bezpečnosti a plynulosti v cestnej premávke.  
8/ Dňa 1.3.2015 v čase o 02.00 hod. hliadka MsP pri kontrole na ul. Školská našla 
neuzamknuté osobné motorové vozidlo, stotožnila majiteľa, ktorého kontaktovala, 
kde následne majiteľ zistil, že nedošlo ku krádeži ani k poškodeniu, vozidlo si 
uzamkla a poďakovala za našu činnosť. 
9/ Dňa 4.3.2015 sa nachádzal v priestoroch banky v meste Krupina neznámy chlapec 
s mentálnym postihnutím bez sprievodu zákonného zástupcu, kde policajti mestskej 
polície vykonali úkony k zabezpečeniu bezpečnosti danej osoby, okolia, stotožnenia 
osoby ako aj skontaktovanie s matkou ktorá si ho osobne prevzala.  
10/ Dňa 9.3.2015 bol vyriešený v blokovom konaní vodič motorového vozidla, ktorý 
na Majerskom rade nerešpektoval pravidlo o státí na chodníku a svojim konaním 
spáchal priestupok proti bezpečnosti a plynulosti v cestnej premávke.  
11/ Dňa 27.3.2015 v meste Krupina na Majerskom rade dve mladistvé osoby rušili 
nočný kľud hlasným vykrikovaním a za spáchanie priestupku proti verejnému 
poriadku im bola uložená bloková pokuta. 
12/ Dňa 28.3.2015 v meste Krupina na ul. Školská dve mladistvé osoby rušili nočný 
kľud hlasným vykrikovaním a za spáchanie priestupku proti verejnému poriadku im 
bola uložená bloková pokuta.  
13/ Dňa 4.4.2015 vo večerných hodinách hliadka mestskej polície obdržala 
oznámenie o vykonanie súčinnosti vo veci nezvestnosti maloletej osoby. Hliadka 
vykonala šetrenie po maloletej, ktorú sa podarilo nájsť schovanú na WC v miestnom 
bare a následne boli vykonané úkony, kde maloletú osobu si prevzala matka.  
14/ Dňa 16.4.2015 bolo zistené, že neznámy páchateľ ukradol v starom cintoríne kríž 
z hrobky, boli vykonané prvotné úkony a šetrenia a vec si prevzalo na následné 
dokumentovanie Obvodné oddelenie PZ v Krupine. 
15/ Dňa 24.4.2015 vodič osobného motorového vozidla v meste Krupina na ul. 
Hviezdoslavova, nerešpektoval dopravnú značku B27a – zákaz odbočenia v pravo, 
čím spáchal priestupok proti bezpečnosti a plynulosti v cestnej premávke a bola mu 
uložená bloková pokuta.  
16/ Dňa 2.5.2015 v čase o 00.26 hod. v meste Krupina na Svätotrojičnom nám. 
znečistil verejné priestranstvo plnoletý občan, kde jeho konanie bolo zachytené aj 
kamerovým systémom a za spáchanie priestupku proti verejnému poriadku mu bola 
uložená bloková pokuta. V tomto čase takýto priestupok spáchala aj osoba mladistvá 
a za jej konanie jej tiež bola uložená bloková pokuta.  
17/ Dňa 29.5.2015 boli vykonávané procesné úkony vo veci obzvlášť závažného 
zločinu lúpežného prepadnutia v rodinnom dome miestneho občana a tiež 
poskytnuté kamerové záznamy orgánom činným v trestnom konaní.  
18/ Dňa 30.5.2015 v čase o 03.05 hod. v meste Krupina na ul. 29. augusta, vykonal 
v podnapitom stave znečisťovanie verejného priestranstva plnoletý občan, čím svojim 
konaním spáchal priestupok proti verejnému poriadku a za jeho konanie mu bola 
uložená bloková pokuta.  
19/ Dňa 1.6.2015 bol v blokovom konaní riešený vodič osobného motorového vozidla 
na Majerskom rade, ktorý nerešpektoval pravidlo o zákaze státia na cestnej zeleni 



a inej verejne prístupnej verejnej zeleni, čím spáchal priestupok proti bezpečnosti 
a plynulosti v cestnej premávke.  
20/ Dňa  11.6.2015 bol v blokovom konaní riešený  plnoletý občan mesta Krupina, 
nakoľko ten v nočných hodinách na ul. Štefánikova rozhadzoval odpadkové koše, 
čím svojim konaním spáchal priestupok proti verejnému poriadku a jeho konanie bolo 
zachytené aj kamerovým systémom.  
21/ Dňa 15.6.2015 bola hliadka MsP požiadaná o odchytenie túlavého psa a ten bol 
v spolupráci s p. Bahnom aj odchytený.  
22/ Dňa 16.6.2015 vodič motorového vozidla spôsobil poškodenie barierneho stĺpika 
na Nám. SNP a túto udalosť dokumentuje Obvodné oddelenia PZ v Krupine.  
23/ Dňa 22.6.2015 hliadka MsP počas výkonu svojej služby v meste Krupina na 
Majerskom rade odchytili dvoch psov, pričom jeden bol vrátený majiteľke ktorej ušiel 
a druhého si prevzal p. Bahna.  
 
     Uvedené všetky prípady poukazujú na ich rôznorodosť, veľa krát bez ohľadu na 
čas, miesto spáchania či osoby, prípadne skupiny. Výkon samotnej služby mestských 
policajtov v čase samotného výkonu služby, ale aj mimo nej, spolupráca so štátnymi 
a verejnými subjektmi. Policajti v prvom kontakte prichádzajú do styku z osobami, 
ktoré sú buď to pod vplyvom alkoholických nápojov či iných návykových látok, 
možnosti nákazy rôznych druhov chorôb a tým mám na mysli aj nevyliečiteľných ako 
je napr. hepatitída typu C, prípadne sú vystavení riziku fyzických útokov a v 
niektorých prípadoch vystavení agresívnemu správaniu, vulgarizmom, vyhrážkam na 
ublížení na zdraví ich samotných či osôb blízkych, či poškodení ich majetku, čo sa už 
stalo aj v minulosti a pod. Tiež sú vystavovaní krivým obvineniam, že nepracujú, že 
sa len vozia a pod., plne však zastávam názor, že ten kto by túto pracovnú činnosť 
spoznal bližšie určite by ju ocenil, policajtov a ich pracovnú činnosť by si vážil oveľa 
viac. Samotným výkonom služby mestskej polície sa predchádza k spáchaniu 
väčšieho poštu protiprávneho konania. Samozrejme počas výkonu služby sa 
kontrolujú aj objekty hlavne patriace mestu Krupina, ale aj ostatným subjektom.  
     K udalostiam treba uviesť, že ide o objektívne čerpanie pracovného času, ktoré 
má svoju postupnosť, ale i prípadne podľa potreby zabezpečovanie úloh s tým 
spojené: začína to prijatím oznámenia, preverením, dokumentovaním, dokázaním 
viny, lustráciou osoby či motorového vozidla cestou štátnej polície, nakoľko MsP 
nemá možnosti lustrácie, stráženie objektu, riadenie cestnej premávky a pod. Vždy 
ide o sumár postupov zo zákona, ale aj neočakávaných záležitosti s tým spojených, 
ako napr. stráženie osoby či majetku, eskortovanie osoby, výsluchy policajtov pre 
orgány činné v trestnom konaní /mnohokrát mimo pracovnej doby/ a pod.  
     Vážení poslanci istotne máte aj svoje vlastné postrehy, názory, či podnety od 
občanov, a preto uvítam aj poslaneckú aktivitu a môžete v rámci poslaneckého 
prieskumu s nami stráviť aj čas počas nášho samotného výkonu služby, ktorý Vám 
istotne prinesie objektívnejšie fungovanie a samotnú práce Vašej Mestskej polície 
v Krupine. Takéto oboznámenie bude viesť aj prostredníctvom Vás k bližšej 
informovanosti občanov nášho mesta.  
     Záverom toľko, že problémov, ktoré naše mesto trápia je veľa a samotní policajti 
pracujú svedomito v zmysle platných zákonov a možností samotného mesta, veľa 
krát poskytujú aj právne rady pre občanov pri riešení ich problémov a to bezplatne, 
kde iné subjekty by si za právnu radu dali zaplatiť ako aj poskytujú informácie 
turistom, ktorý naše mesto navštívia. Moja posledná veta smeruje ku kolegom, že 
ďakujem za ich pracovnú činnosť vykonanú v období mesiacov január až jún 2015. 
V mnohých prípadoch riskujú vlastný život, zdravie, pričom si uvedomujem, že ide 



o plnenie svojich služobných činností v prospech každého občana nášho mesta 
Krupina.  
 
     Uvedené štatistické údaje budú v zmysle zákona posk ytnuté pre 
Ministerstvo vnútra SR, teda všetky stanovené ukazo vatele za rok 2015 po 
zosumarizovaní kalendárneho roku zaslané v roku 201 6. 
 
 
 
 Krupina  dňa   10.9. 2015     
         
 
 
              Martin Gabera 
 
         náčelník  Mestskej polície  Krupina 
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Mestské zastupiteľstvo v Krupine 
a) ruší  
uznesenie č. 189/–MsZ , 
ktorým bol schválený zámer  na prevod majetku zámenou z dôvodu hodného osobitného zreteľa  v súlade s 
§9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov,  
b) schvaľuje  
zámer na prevod majetku zámenou z dôvodu hodného osobitného zreteľa  v súlade s §9a ods. 8 písm. 
e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, 
pozemok registra C parcely č. 6997/8 zastavané plochy a nádvoria o výmere 267 m2, nachádzajúci sa v k.ú. 
Krupina, vo vlastníctve Kazimíra Filuša, nar. 28.2.1937 a manželky Márie rod. Machovičovej, nar. 
20.1.1944, obidvaja bytom Tanistravár 1096, Krupina, za pozemok vo vlastníctve Mesta Krupina zameraný 
geometrickým plánom č. 44476329-153/2015, konkrétne diel č. 1 o výmere 267 m2, odčlenený od 
pôvodnej parcely registra E č. 1788/1 trvalo trávny porast o výmere 40 695 m2 , diel č. 1 sa zlučuje 
s parcelou č. 6722/6, druh trvalo trávnatý povrch. 
Dôvod hodný osobitného zreteľa je, že zámenou sa opraví duplicitné vlastníctvo na zamieňanom pozemku, 
ktoré vzniklo pochybením pri zápise pozemkov do Katastra nehnuteľnosti. 
Zámena pozemkov sa uskutoční formou zámennej zmluvy. 
 
 
Mestské zastupiteľstvo v Krupine 
ruší  
uznesenie č. 191/2015–MsZ , 
ktorým bol schválený zámer  predaja majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa  v súlade s §9a ods. 8 
písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. 
 
 
Mestské zastupiteľstvo v Krupine 
schvaľuje  
zámer na zriadenie vecného bremena, na priznanie práva prechodu a prejazdu, a zároveň práva 
vybudovania telesa prístupovej komunikácie, na časť parcely registra E č. 2157 druh pozemku trvalo 
trávnatý porast, vo vlastníctve Mesta Krupina, podľa zamerania geometrickým plánom č. 47843632-
46/2015 , a to v prospech  
Anny  Lvomskej, rod. Cibuľová, nar. 09.11.1952, bytom Kalinčiakova 1525/49, Krupina  
Jána  Svitku, nar. 31.08.1967 a Oľgy rod. Fojtíková, nar. 26.03.1968, obidvaja bytom Kopanice 2385, 
Krupina  
Dany Stankovej, rod. Cibuľová, nar. 29.05.1970, bytom Nad Mestom 2739/37, Krupina  
Milana Cibuľu, nar. 12.02.1972, bytom Slnečná 1174/17, Krupina  
Nikoly Cibuľovej, rod. Cibuľová, nar. 30.07.1992, bytom Slnečná 1174/17, Krupina  
obsahom vecného bremena bude povinnosť Mesta Krupina: 

a) strpieť na dotknutom pozemku v rozsahu vyznačenom v geometrickom pláne, prechod, prejazd 
a vybudovanie telesa prístupovej komunikácie, 

b) vecné bremeno sa zriaďuje  „in rem“,  
c) vecné bremeno sa zriaďuje s odplatou vo výške 120,- Eur 

 
 
Mestské zastupiteľstvo v Krupine 
schvaľuje 
zámer predaja pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade s §9a ods. 8 písm. e) zákona č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, konkrétne  
pozemok vo vlastníctve Mesta Krupina, k.ú. Krupina, parcela registra C č. 1481/3 o výmere 594 m2 , 
zameraná geometrickým plánom, v prospech Mgr. Martina Rondíka, Geschvinda 2544/1, Krupina, vo 
výške kúpnej ceny podľa Znaleckého posudku 17,53 Eur/m2. 



 
 
 
 
Mestské zastupiteľstvo v Krupine 
schvaľuje  
prevod majetku predajom v súlade s §9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov,  
predaj pozemku parcely registra C  č. 131/1 o výmere 240 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, 
v podiele ¼ vo vlastníctve Mesta Krupina, v prospech Jána Kováča, nar. 6.12.1958, bytom Kuzmányho 
16/572, Krupina v podiele 1/8 a Jaroslava Kováča, nar. 23.12.1964,  bytom Kuzmányho 16/572, Krupina 
v podiele 1/8,  vo výške kúpnej ceny 13,- Eur/m2.  
Jedná sa o prevod priľahlého pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa. Odpredaj 
pozemku sa uskutoční formou kúpnej zmluvy. 
 
 
Mestské zastupiteľstvo v Krupine 
schvaľuje  
zámer prenechať pozemok  do nájmu z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade s §9a ods. 9 
písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, 
parcelu registra C č. 5208/3 o výmere 312 m2, druh pozemku trvalé trávne porasty, parcelu registra C č. 
5208/2 o výmere 41 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, stavbu bez súpisného čísla, ktorá sa 
nachádza na parcele registra C č. 5208/2, časť parcely registra E č. 6622 o výmere cca 1020 m2, druh 
pozemku trvalý trávny porast, v prospech Kynologického klubu Krupina, Bebrava, Krupina,  za účelom 
vykonávania kynologickej činnosti vo výške nájomného 1,- Eur/ročne, na dobu neurčitú.  
Dôvod hodný osobitného zreteľa je, že predmetné pozemky a stavba sú priľahlé k volieram pre psy a tvoria 
jeden celok - areál pre kynologickú činnosť.  
 
Mestské zastupiteľstvo v Krupine 
schvaľuje  
zámer predaja pozemku v súlade s § 9a ods. 1a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov. 
Podmienky Obchodnej verejnej súťaže: 

a) vyhlasovateľ:   Mesto Krupina, IČO: 00 320 056 
b) predmet OVS:  predaj pozemku, parcela registra E č. 4366/4 o výmere 167 m2, druh pozemku  

trvalé trávnaté porasty, nachádzajúca sa v k.ú. Krupina, zapísaná na LV č. 4578, evidovaná 
Okresným úradom , odbor katastra, 

c) kritérium pri výbere najvýhodnejších ponúk:  najvyššia kúpna cena za m2 pozemku, minimálna 
kúpna cena 2,- Eur/m2 

d) lehota na podávanie návrhov: do 20.10.2015, do 12,00 hod. 
e) lehota na oznámenie vybraného návrhu: účastníci budú písomne oboznámení písomne do 15 dní 

po schválení výsledku OVS mestským zastupiteľstvom,  
f) spôsob podávanie návrhov: v zalepenej obálke označenej „OVS – Predaj pozemku – neotvárať“  
g) obsah súťažných návrhov: meno (názov) navrhovateľa, bydlisko (sídlo), navrhovaná kúpna cena 

minimálne vo výške 2,- Eur/m2 
h) finančná zábezpeka: 20,- Eur, ktorá bude vrátená neúspešným účastníkom OVS bezprostredne po 

vyhlásení výsledkov a úspešnému uchádzačovi bude zohľadnená pri kúpnej cene, 
i) kontakt na zamestnanca MsÚ:  Ing. Žaneta Maliniaková, oddelenie správy majetku mesta,  tel. č.: 

045/55 503 17,  
j) Mesto Krupina si vyhradzuje možnosť odstúpenia od OVS bez uvedenia dôvodu, 
k) víťaz je povinný uzatvoriť kúpnu zmluvu v lehote do 60 dní od schválenia OVS, v opačnom 

prípade mu nebude vrátená finančná zábezpeka, ktorá prepadá v prospech mesta. 
 
 
 



Mestské zastupiteľstvo v Krupine 
schvaľuje       
zámer na zriadenie vecného bremena, na priznanie práva prechodu a prejazdu, a zároveň práva 
vybudovania telesa prístupovej komunikácie, na časť parcely registra C č. 8935, druh pozemku trvalo 
trávnatý porast, vo vlastníctve Mesta Krupina, podľa zamerania geometrickým plánom, a to v prospech 
Petra Bešinu, nar. 3.1.1978, bytom Beskydská 3975/6, Banská Bystrica, obsahom vecného bremena bude 
povinnosť Mesta Krupina: 

a) strpieť na dotknutom pozemku v rozsahu vyznačenom v geometrickom pláne, prechod, prejazd 
a vybudovanie telesa prístupovej komunikácie, 

b) vecné bremeno sa zriaďuje  „in rem“,  
c) vecné bremeno sa zriaďuje s odplatou vo výške 3,- Eur/m2. 

 
Mestské zastupiteľstvo v Krupine 
súhlasí  
aby nájomca - Centrum sociálnych služieb KA o.z., Kalinčiakova 781/2, Krupina, technicky zhodnotil 
nehnuteľnosť vo vlastníctve Mesta Krupina, konkrétne budovu na ul. 29. Augusta, č. 628, Krupina vo 
výške 13 412,12 Eur. 
 
Mestské zastupiteľstvo v Krupine 
berie na vedomie  
neúspešnosť OVS, pod názvom  
„OVS – predaj stavebných pozemkov v lokalite Nad Kltipochom“. 
 
 
Mestské zastupiteľstvo v Krupine 
schvaľuje  
predaj pozemku v súlade s §9a ods. 1a) zákona č. 138/1991 Zb., konkrétne  
 

1. pozemok parcely registra C č. 4872/58 v celkovej výmere 783 m2, druh orná pôda, vedený na LV č. 
2952 nachádzajúci sa v katastrálnom území Krupina, vo výlučnom vlastníctve Mesta Krupina. 
Minimálna cena je stanovená vo výške 22,- Eur/m2. 

2. pozemok  parcely registra C č. 4872/59 v celkovej výmere 1006 m2, druh orná pôda, vedený na LV 
č. 2952 nachádzajúci sa v katastrálnom území Krupina, vo výlučnom vlastníctve Mesta Krupina. 
Minimálna cena je stanovená vo výške 22,- Eur/m2, v prospech Mudr. Mariána Korčoka. 

 
 
Mestské zastupiteľstvo v Krupine 
schvaľuje 
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. 
Podmienky OVS: 

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

1. pozemok - parcela registra C č. 4872/54 o výmere 896 m2, druh pozemku orná pôda,  
2. pozemok - parcela registra C č. 4872/55 o výmere 897 m2, druh pozemku orná pôda, 
3. pozemok - parcela registra C č. 4872/56 o výmere 856 m2, druh pozemku orná pôda, 
4. pozemok - 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, 
5. pozemok - 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, 
6. pozemok - 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 
7. pozemok - 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 22,- eur/m2, 



d) lehota na podávanie návrhov: 20.10.2015, 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 súťažných 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 označený 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.  
 
Mestské zastupiteľstvo v Krupine 
schvaľuje  
výsledok OVS vyhlásenej Mestom Krupina podľa §281 až §288 Obchodného zákonníka a v zmysle 
uznesenia č. 194/2015-MsZ, nasledovne: 

- „OVS  - odpredaj osobného motorového vozidla  RENAULT KANGO“ prospech Ing. Jána Olšiaka, 
Kráľovce-Krnišov, Krnišov č. 131, 962 65 Hontianske Nemce vo výške kúpnej ceny 852,01  Eur. 

 
Mestské zastupiteľstvo v Krupine 
schvaľuje 

a) zrušiť § 6 odst. 24 a §13 ods. 4  VZN mesta Krupina č. 6/2013 – Prevádzkový poriadok pohrebísk 
mesta Krupina, 

b) nahradiť novými ustanoveniami, ktoré sú v súlade s platnou právnou úpravou podľa: 
§ 6 ods. 24  VZN – Pri úmrtí nájomcu hrobového miesta má prednostné právo na uzavretie novej 
nájomnej zmluvy na hrobové miesto osoba blízka, ak je blízkych osôb viac, tá blízka osoba, ktorá 
sa prihlási ako prvá. Prednostné právo na uzatvorenie nájomnej zmluvy možno uplatniť najneskôr 
do jedného roka od úmrtia nájomcu hrobového miesta. 
§ 13 ods. 1  VZN -  Podľa § 32 ods. 1 písm. a/ až i/  Zákona o pohrebníctve, priestupku na úseku 
pohrebníctva sa dopustí ten, kto              

a) vykonal prehliadku mŕtveho tela a neoznámi regionálnemu úradu verejného zdravotníctva, že mŕtvy bol 
v čase úmrtia nakazený nebezpečnou chorobou, 
b) ponúka, propaguje a informuje o pohrebných službách v zdravotníckom zariadení, v zariadení 
sociálnych služieb a na pracovisku úradu pre dohľad a v ich areáloch, 
c) nedodržiava ustanovenia prevádzkového poriadku pohrebiska, ktoré sa týkajú povinností nájomcu 
hrobového miesta podľa §24 písm. a/, 
d) neužíva hrobové miesto podľa nájomnej zmluvy podľa §24 písm. d/, 
e) neudržiava prenajaté hrobové miesto v poriadku na vlastné náklady podľa §24 písm. e/, 
f) písomne neoznámi prevádzkovateľovi pohrebiska všetky zmeny údajov, ktoré sú potrebné na vedenie 
evidencie podľa §24 písm. d/, 
g) neudržiava poriadok na pohrebisku podľa §24 písm. e/, 
h) nedodržiava ustanovenia prevádzkového poriadku pohrebiska, ktoré sa týkajú povinností návštevníkov 
podľa §25 písm. a/, 
i) nezachováva dôstojnosť pohrebiska podľa §25 písm. b/. 



          § 13 ods. 4  VZN – Priestupky podľa odseku 1 písm. c/ až i/ prejednáva a sankcie za ne ukladá obec. 
Výnos z pokút je príjmom rozpočtu obce. 
 
Mestské zastupiteľstvo v Krupine 
schvaľuje 
vyradenie DHM – budovy telocvične v nadobúdacej hodnote 91 391,93 Eur a v zostatkovej hodnote 
k 30.6.2015 – 70 299,93 Eur, z dôvodu sanácie a likvidácie uvedeného majetku. 
 
 
Mestské zastupiteľstvo v Krupine 
schvaľuje 
a) zriadenie vecného bremena, na priznanie práva prechodu a prejazdu, a zároveň práva vybudovania 
telesa prístupovej komunikácie a parkovacej plochy na parcele registra C č. 1241/1 o výmere 110 m2, druh 
pozemku zastavaná plocha a nádvorie, p.č. 1240/1 o výmere 391 m2, druh pozemku ostatná plocha, vo 
vlastníctve Mesta Krupina, nachádzajúca sa v k.ú. Krupina, a to v prospech KLM Krupina s.r.o., Námestie 
SNP 11, Zvolen , obsahom vecného bremena bude povinnosť Mesta Krupina:  

a) strpieť na dotknutom pozemku zriadenie vecného bremena v práve prechodu a prejazdu, 
b) strpieť vybudovanie telesa prístupovej komunikácie a parkovacej plochy,  
c) užívanie, prevádzkovanie, údržbu, opravy, úpravy, rekonštrukcie, modernizácie a akékoľvek iné 

stavebné úpravy, 
d) strpieť prechod  a prejazd peši,  motorovými a nemotorovými dopravnými prostriedkami, strojmi a 

mechanizmami vlastníkom stavebných objektov a ním poverenými osobami v rozsahu a spôsobom 
nevyhnutným na výkon povolenej činnosti, vrátane činností uvedených v bode b) a c).  

e) vecné bremeno sa zriaďuje bezodplatne, pričom všetky náklady na zriadenie vecného bremena bude 
znášať oprávnený z vecného bremena, 

f) na dobu určitú, min. do právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia,  
g) po zániku vec. bremena bude medzi zmluvnými stranami zmluvne upravený vlastnícky alebo 

užívací vzťah k prístupovej ceste,  
b) zámer prenajať pozemok z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade s §9a ods. 9 písm. c) 
zákona č. 138/1991 Zb. omajetku obcí v znení neskorších predpisov, jedná sa o pozemok parcela registra C 
č. 1243 o výmere 300 m2, druh pozemku ostatná plocha,  a to v  prospech KLM Krupina s.r.o., Námestie 
SNP 11, Zvolen, vo výške nájomného 1,- Eur/ročne, na dobu určitú, do právoplatnosti kolaudačného 
rozhodnutia. Dôvod hodný osobitného zreteľa je, že pozemok bude prenajatý za účelom vybudovania 
parkovacej plochy.  
 
 
Mestské zastupiteľstvo v Krupine 
schvaľuje 
zriadenie vecného bremena, na priznanie práva prechodu a prejazdu, a zároveň práva vybudovania telesa 
prístupovej komunikácie, na parcele registra C č. 234/9 o výmere 300 m2,  druh pozemku ostatná plocha, 
vo vlastníctve Mesta Krupina, nachádzajúca sa v k.ú. Krupina, a to v prospech Pekáreň Bzovík, s.r.o., 962 
41 Bzovík č. 227, IČO: 44088752, obsahom vecného bremena bude povinnosť Mesta Krupina:  

h) strpieť na dotknutom pozemku zriadenie vecného bremena v práve prechodu a prejazdu, 
i) strpieť vybudovanie telesa prístupovej komunikácie,  
j) užívanie, prevádzkovanie, údržbu, opravy, úpravy, rekonštrukcie, modernizácie a akékoľvek iné 

stavebné úpravy, 
k) strpieť prechod  a prejazd peši,  motorovými a nemotorovými dopravnými prostriedkami, strojmi a 

mechanizmami vlastníkom stavebných objektov a ním poverenými osobami v rozsahu a spôsobom 
nevyhnutným na výkon povolenej činnosti, vrátane činností uvedených v bode b) a c). 

l) vecné bremeno sa zriaďuje bezodplatne, pričom všetky náklady na zriadenie vecného bremena bude 
znášať oprávnený z vecného bremena, 

m) na dobu určitú, min. do právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia, 
      n)  po zániku vec. bremena bude medzi zmluvnými stranami zmluvne upravený vlastnícky alebo 
užívací vzťah k prístupovej ceste tak, aby ju mohol prenajímateľ nadobudnúť do svojho vlastníctva alebo 



do výhradného  bezodplatného užívania po celý čas prevádzkovania svojho podniku – Pekárne v Krupine, 
alebo na základe požiadavky prenajímateľa do svojho majetku. 
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1/ „ INS_FTTH_KA_ Krupina_B2B/B2C synergy, Svätotroji čné námestie č.1 “ 
 
Spoločnosť TELEKOMUNIK s.r.o., P.O.BOX D-27, 042 07 KOŠICE predložila Mestu 
Krupina, oddeleniu výstavby, ŽP a RR zámer vybudovania optickej telekomunikačnej siete 
v meste Krupina investora Slovak Telecom, a.s. v lokalitách komplexnej bytovej výstavby 
a v priemyselnej časti. Ide konkrétne o ulice Majerský rad, Malinovského, M.R.Štefánika, 
Školská, F.Kráľa, Jesenského , Mlynská, Železničná, Osloboditeľov a  Priemyselná. Situácia 
tvorí samostatnú prílohu. Podľa predloženého návrhu ide o 128 pozemkov, ktoré budú 
dotknuté umiestnením tejto stavby, pričom najvyšší podiel predstavujú pozemky vo 
vlastníctve Mesta Krupina. Ďalej sú  trasou dotknuté pozemky právnických a fyzických osôb. 
Telekomunikačná optická sieť je navrhnutá ako úložná zemná sieť. Výkopové práce budú 
pozostávať z výkopu zemných rýh – v zeleni 25x60 cm, v chodníkoch 25x 40 cm, pri 
križovaní chodníkov pretlakom v hĺbke 60 cm, miestnych komunikácií v hĺbke 90 cm a cesty 
I/66 v hĺbke 150 cm. Stavba bude križovať aj vodný tok Krupinica na Malinovského ulici 
smerom na ulicu Majerský rad na vtokovej strane mosta- lávka pre peších v mieste 
existujúceho križovania inou inžinierskou sieťou v oceľových chráničkách. Výstavba sa bude 
dotýkať aj miestnych komunikácií a cesty I/66. Križovanie miestnych komunikácií je 
navrhnuté pretláčaním. Multirúry budú uložené v minimálnej hľbke 90 cm pod niveletou MK 
s uložením optickej siete do chráničky PVC rúry s priemerom 110 mm. Križovanie chodníkov 
bude realizované kolmým pretlakom v minimálnej hĺbke 60 cm.  Zároveň spoločnosť 
predložila na majetkové oddelenie aj žiadosť o súhlas vlastníka pozemku. 
 
Nakoľko v záujmových územiach sú už uložené optické káble iných spoločností / Slovanet, 
Detronics / resp. v budúcnosti dôjde k ich dobudovaniu a to v rámci ich samostatných konaní 
resp. združených konaní / rekonštrukcia teplovodov spol. STEFFE s.r.o./ je potrebné veľmi 
citlivo zvážiť postoj Mesta Krupina k predloženej investícii. Zriaďovanie verejných 
elektronických komunikačných sietí sa uskutočňuje v súlade so zákonom Č. 50/1976 Zb. o 
územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) a v súlade so zákonom Č. 
351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len 
"ZEK"). ZEK upravuje v § 66 práva a povinnosti k cudzím nehnuteľnostiam v súvislosti s 
poskytovaním elektronických komunikačných sietí a služieb. Podľa § 66 ods. 1 podnik môže 
v nevyhnutnom rozsahu a ak je to vo verejnom záujme: 
a) zriaďovať a prevádzkovať verejné siete a stavať ich vedenia na cudzej nehnuteľnosti, 
b) vstupovať v súvislosti so zriaďovaním, prevádzkovaním, opravami a údržbou vedení 
na cudziu nehnuteľnosť, 
c) vykonávať nevyhnutné úpravy pôdy a jej porastu, najmä odstraňovať a okliesňovať 
stromy a iné porasty ohrozujúce bezpečnosť a spoľahlivosť vedenia, ak to po 
predchádzajúcej výzve neurobil vlastník alebo užívateľ pozemku.  
 
Tieto práva predstavujú závažný zásah do vlastníckych práv. ZEK však zakotvuje podmienky, 
za ktorých možno tento zásah uskutočniť. Základnou podmienkou je preukázanie verejného 
záujmu pri zámere vykonať niektoré zo zákonných oprávnení uvedených v § 66 ods. 1. 
Určenie, čo je verejný záujem, je pritom potrebné posudzovať vždy v konkrétnom prípade 
osobitne, pretože v prvom rade ide o stavbu komerčnú. 
Na základe uvedeného preto odporúčam možnosť riešenia takejto situácie/ ako v mnohých 
slovenských mestách/ , a to : 
V prípade, že v danej lokalite nie je vybudovaná vysokorýchlostná sieť s voľnou 
kapacitou, príslušný povoľovací orgán zváži povolenie stavby za predpokladu, že žiadateľ 
splní primerané a nediskriminačné podmienky, ktoré by prispeli k rozvoju infraštruktúry 
elektronických komunikácií a zlepšeniu konkurenčného prostredia v budúcnosti. Uvedené sa 
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dá dosiahnuť napríklad vybudovaním pridružených prostriedkov (v zmysle §4 ods. 4 ZEK) s 
takou kapacitou, ktorá by v budúcnosti mohla byť zdieľaná s inými podnikmi  -
poskytovateľmi siete. Takéto opatrenie by pomohlo zabrániť tomu, aby tie isté resp. susediace 
pozemky bolo nutné opakovane rozkopávať za účelom budovania, resp. modernizácie 
elektronických komunikačných sietí. Podľa § 66 ods. 2 sú povinnosti zodpovedajúce 
oprávneniam podľa odseku 1 písm. a), t. j. zriadenie a prevádzka verejnej siete a výstavba jej 
vedenia na cudzej nehnuteľnosti vecnými bremenami viaznucimi na dotknutých 
nehnuteľnostiach. Ak je vlastník alebo užívateľ nehnuteľnosti v dôsledku výkonu práv 
podniku podľa § 66 ods. 1 obmedzený v obvyklom užívaní nehnuteľnosti, má podľa § 66 ods. 
5 právo na jednorazovú primeranú náhradu za nútené obmedzenie užívania nehnuteľnosti. 
Vlastník si musí nárok na jednorazovú náhradu nehnuteľnosti uplatniť v príslušnom podniku 
do jedného roka odo dňa vzniku núteného obmedzenia užívania nehnuteľnosti, inak toto 
právo zaniká. 
 
2/ Výstavba optickej siete v obytných domov na ul. J. Špitzera 
Spoločnosť Detronics, s.r.o., Buzulucká 3, 960 01 Zvolen rovnako ako predchádzajúca 
spoločnosť predložila Mestu Krupina, oddeleniu výstavby, ŽP a RR žiadosť o schválenie 
výstavby Optickej siete Krupina v bytových domoch na ulici J. Špitzera, prostredníctvom 
ktorej zabezpečí používanie najrýchlejšieho optického internetu s rýchlosťou až 100Mbit/s 
a Interaktívnu digitálnu televíziu HD KABEL s najširšou ponukou programov vo vysokom 
HD rozlíšení / 130 programov, z toho viac ako 40 HD/. Súčasťou televízie sú aj interaktívne 
funkcie- zastavenie, pretočenie a nahratie pozeraného programu, archív a videopožičovňa. 
V súčasnosti v týchto domoch má spoločnosť už viac ako 20 zákazníkov využívajúcich 
bezdrôtový internet 5G LINE, pre využívanie ktorého je potrebné umiestnenie antény na 
fasádu/strechu budovy. Po vybudovaní prípojky do jednotlivých obytných domov , 
spoločnosť garantuje odstrániť tieto antény, nakoľko zákazníci budú prepojení do optickej 
prípojky. Spoločnosť Detronics, s.r.o.  má uznesením č. 176/2013-MsZ v Krupine schválené 
s Mestom Krupina Memorandum o spolupráci, ktorým obidve strany deklarujú vôľu a záujem 
pre spoluprácu pri rozširovaní telekomunikačného pripojenia obyvateľov a organizácií Mesta 
Krupina  s využívaním optickej a rádiovej siete spoločnosti Detronics, s.r.o. V rámci vedenia 
trasy dôjde k záberu  trávnatých plôch na mestských pozemkoch a jednému križovaniu s MK / 
nákres vedenia trasy – viď príloha /. Zároveň spoločnosť predložila na majetkové oddelenie aj 
žiadosť o súhlas vlastníka pozemku. 
 
3/ Pripojenie obytných domov na ul. J. Špitzera na televízny káblový rozvod  
Spoločnosť SLOVANET, a.s  Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava predložila na Mesto 
Krupina, oddelenie výstavby, ŽP a RR zámer stavby, účelom ktorej je poskytovanie 
telekomunikačných služieb, konkrétne z technologickej skrine umiestnenej na križovatke ulíc 
E.M.Šoltésovej a ul. Starohorskej pripojiť nájomné obytné domy na ulici J. Špitzera, a to 
prostredníctvom koaxiálnych káblov rôznych typov uložených v chráničke v zemi. Trasa bude 
vedená cez mestské pozemky , pri MK kolmo popod cestu pretlakom a to 2 vetvami, pričom 
z každej vetvy bude odboenie do každej bytovky za účelom pripojenia na rozvod TKR / 
nákres vedenia trasy – viď príloha /. Pre vnútorný rozvod v bytovkách bude použitý rozvod 
STA, kde sa prívodný kábel privedie do skrine STA a odtiaľ sa signál pripojí na jestvujúce 
káble vedúce do jednotlivých bytov. V prípade, že prívodný kábel do bytu je už použitý na 
iný účel,inštaluje sa nový kábel cez prázdnu chráničku, ktorá je zrealizovaná pi výstavbe 
bytovky ako rezerva. Žiadateľ zatiaľ nepredložil žiadosť na majetkové oddelenie o súhlas 
vlastníka pozemku. 
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Výstup zo zasadnutia  komisie rozvoja mesta :  
 
Na základe diskusie ohľadom riešenia optickej telekomunikačnej siete na území mesta 
Krupina , komisia odporúča Mestu Krupina zabezpečiť pracovné rokovanie 
s uvedenými žiadateľmi – poskytovateľmi týchto sietí  za účelom realizácie vybudovania 
pridružených prostriedkov – chráničiek k zdieľaniu, aby sa zabránilo opakované 
rozkopávanie pozemkov na území mesta, hlavne  mestských pozemkov – 10/10. 
 
 
 
 
 
Uznesenie č.   / 2015 –MsZ  
Mestské zastupiteľstvo v Krupine 
schvaľuje VZN o  reklamných, informačných a propagačných stavbách na území mesta 
Krupina . 
 
Dôvodová správa :  
 

Hlavným cieľom  predkladaného návrhu VZN  je vymedziť podmienky a postup Mesta 
Krupina pri umiestňovaní reklamných, informačných a propagačných stavieb (ďalej len RIP 
stavby) v katastrálnom  území mesta v súlade so zámermi napĺňania urbanistickej a dopravnej 
koncepcie podľa schválenej územnoplánovacej dokumentácie, zámermi ochrany prírody a 
krajiny, životného prostredia a ochrany pamiatkových hodnôt. Legislatívny rámec 
povoľovania RIP stavieb je daný v § 71 ods. 1 písm. c/ zákona č. 50/1976 Zb. o územnom 
plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov / stavebný zákon/, podľa 
ktorého sa povolenie stavebného úradu vyžaduje pre umiestnenie RIP stavieb, pokiaľ sa 
umiestňujú na miestach viditeľných z verejných priestorov alebo pokiaľ sú spojené so stavbou 
alebo pozemkom. K žiadosti je potrebné priložiť aj vyjadrenia dotknutých orgánov. 
Predkladané VZN v I. časti definuje svoj účel, rozsah platnosti a zadefinovanie základných 
pojmov. Vo svojej II. časti pojednáva o povoľovacom procese umiestňovania RIP stavieb, 
ako aj o ich odstránení. Časti III. sa zaoberá všeobecnými ustanoveniami ako aj konkrétnymi 
ustanoveniami v rámci vymedzených zón . Najprísnejšia regulácia je v zóne č. I.- Pamiatková 
zóna mesta s historickým jadrom a v zóne č.II. – Ochranné pásmo pamiatkovej zóny. V zóne 
I., II. sa nesmú umiestňovať samostatne stojace veľkoplošné RIP stavby.  

  

 
 

 



Zápisnica  

z Komisie pre školstvo, mládež, kultúru, šport a verejný poriadok 

pri MsZ v Krupine 

konaná dňa 3.9. 2015 
 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
 
Program:  

1. Otvorenie a privítanie členov komisie.  

2. Žiadosť o schválenie otváracích hodín.    

3. Prejednanie vyčlenenia plôch určených na reklamu a propagáciu výhradne pre  

propagáciu kultúrnych podujatí organizovaných mestom. 

4. Príprava na plánované aktivity a činnosti. 

5. Rôzne 

6. Záver 

 

1. Mgr. Selecký privítal zúčastnených a oboznámil s bodmi programu       

2.  Komisia bola oboznámená so žiadosťou prevádzky Royal Admiral v Krupine o schválenie  

      otváracích  hodín v čase od 0.00 do  24.00 hod., ide o  prevádzku s hracími automatmi. 

     Komisia odporúča neschváliť Žiadosť o zmene otváracích hodín od 0.00 do 24.00 hod. pre   

     prevádzku Royal Admiral v Krupine. 

3.  Komisia ďalej  vypočula pripomienky týkajúce sa plagátových plôch v meste Krupina. 

    Komisia odporúča vyčlenenie a označenie plagátovej plochy medzi Okresným úradom a  

    COOP Jednota, SD, výhradne na propagáciu a reklamu pre podujatia organizované Mestom  

    Krupina - oddelenie kultúry. Druhá polovica tejto plagátovej plochy bude naďalej  

    využívaná na účely propagácie a reklamu pre iné organizácie a subjekty. 

    Komisia odporúča zvýšenie počtu reklamných tabúľ slúžiacich na propagáciu kultúrnych  

    a športových podujatí, a to na sídlisku Majerský rad v počte 2 ks a 1 ks na Železničnej ulici.  

4. Komisia si vypočula návrh na prehodnotenie organizovania kultúrnych podujatí v meste  

    Krupina, organizovaných oddelením kultúry vzhľadom k neprimeranej – nízkej účasti   

    a záujmu obyvateľov mesta a okolia o také množstvo kultúrnych podujatí. 

5. V bode rôzne sa Mgr. O. Búryová opýtala v akom štádiu je riešenie presťahovania  

     Informačného centra z budovy Boryho domu, do budovy Domu služieb (predchádzajúcich   

    priestorov ).  

    Komisia poverila pracovníčku Informačného centra  vypracovaním dokumentu  



    zahŕňajúceho ekonomické ukazovatele a ďalšie dôvody týkajúce sa činnosti Informačného  

    centra mesta Krupina a zhodnotenie všetkých pre a proti v porovnaní súčasného priestoru  

    a predchádzajúceho priestoru v Dome Služieb, s využívania IC aj ako Kancelárie prvého  

    kontaktu  Mestského úradu v Krupine.  

    Ing. J. Capuliak vyjadril pozitívne hodnotenie prevádzky Kúpaliska Tepličky, ktorá je   

    v nájme p. M. Geboru. Všetky služby a celý areál kúpaliska slúžia k spokojnosti všetkých     

    návštevníkov. K tomuto hodnoteniu sa rovnako pozitívne vyjadrili všetci ostatní prítomní  

    členovia komisie. 

    Mgr. Borbuliaková navrhla, aby DVD k 70. výročiu ukončenia II. svetovej vojny, so   

    zameraním na vojnové udalosti a jej priebeh v meste Krupina, ktoré spracovala KATV   

    (Ing. V. Lukáč), bolo rozmnožené a distribuované do škôl ako pomôcka  pri vyučovaní 

    na hodinách dejepisu na základných a stredných školách. 

 

 

 

 

 

                                                                                                   Mgr. Martin Selecký 
                                                                                            predseda Komisie pre školstvo,  
                                                                                                mládež, kultúru a šport 
 
 
 
 
 
 
 
 
Krupina, 7.9.2015 
Zapísala. Mgr. Zdenka Sýkorová 


