
 
U z n e s e n i a  

z piateho zasadnutia Mestského zastupite ľstva v Krupine, 
konaného d ňa 20. júna 2018 v zasadacej miestnosti Mestského 

úradu v Krupine 
 

 
Uznesenie č. 99/2018-MsZ 
Mestské zastupiteľstvo v Krupine 
b e r i e   n a   v e d o m i e 
kontrolu plnenia uznesení zo zasadnutí Mestského zastupiteľstva konaných v dňoch 
25.4.2018 a 30.5.2018 predloženú hlavným kontrolórom mesta 
a to 9 hlasmi z 9 prítomných 
za: Ing. Jaroslav Bellák,  Mgr. Anna Borbuliaková, Mgr. Ján Hambacher,  doc. Ing. 
Jozef Krilek, PhD., Mgr. Leonard Lendvorský, Ing. Albert Macko,  Ing. Stanislava 
Pavlendová, Mgr. Martin Selecký, Mgr. Anna Surovcová 
ospravedlnení: Ing. Ján Macko, Marián Dado 
 
Uznesenie č. 100/2018-MsZ 
Mestské zastupiteľstvo v Krupine 
s c h v a ľ u j e  
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2018 s doplnením: 

- kontrola hospodárenia v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti 
mesta za rok 2017 

- kontrola hospodárnosti a efektívnosti vynaloženia verejných zdrojov pri 
starostlivosti o verejnú zeleň v meste Krupina za obdobie 2017, do 31.10.2018  

- kontrola hospodárenia v MsPS, s.r.o. a MsBP, s.r.o. za obdobie r. 2017 a I. 
polrok 2018  

a to 5 hlasmi z 9 prítomných 
za: Mgr. Anna Borbuliaková, Mgr. Anna Surovcová, Ing. Jaroslav Belák, doc. Ing. 
Jozef Krilek, PhD., Mgr. Martin Selecký 
hlasovania sa zdržal: Mgr. Hambacher, Mgr. Lendvorský, Ing. Albert Macko, Ing. 
Pavlendová 
ospravedlnení: Ing. Ján Macko, Marián Dado 
 
Uznesenie č. 101/2018-MsZ 
Mestské zastupiteľstvo v Krupine 
b e r i e    n a   v e d o m i e  
stanovisko hlavného kontrolóra mesta k Záverečnému účtu Mesta Krupina 
a organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti k 31.12.2017 
a to 8 hlasmi z 9 prítomných 
za: Ing. Jaroslav Bellák,  Mgr. Anna Borbuliaková, Mgr. Ján Hambacher,  doc. Ing. 
Jozef Krilek, PhD., Mgr. Leonard Lendvorský, Ing. Albert Macko,  Ing. Stanislava 
Pavlendová, Mgr. Martin Selecký 
proti: Mgr. Anna Surovcová 
ospravedlnení: Ing. Ján Macko, Marián Dado 
 
Uznesenie č. 102/2018–MsZ 
Mestské zastupiteľstvo v Krupine 



s c h v a ľ u j e 
celoročné hospodárenie rozpočtovej organizácie, ZŠ J.C.Hronského, Školská 10, 963 01 
Krupina  za rok  2017 
a to 9 hlasmi z 9 prítomných 
za: Ing. Jaroslav Bellák,  Mgr. Anna Borbuliaková, Mgr. Ján Hambacher,  doc. Ing. 
Jozef Krilek, PhD., Mgr. Leonard Lendvorský, Ing. Albert Macko,  Ing. Stanislava 
Pavlendová, Mgr. Martin Selecký, Mgr. Anna Surovcová 
ospravedlnení: Ing. Ján Macko, Marián Dado 
 
Uznesenie č. 103/2018–MsZ 
Mestské zastupiteľstvo v Krupine 
s c h v a ľ u j e 
celoročné hospodárenie rozpočtovej organizácie, ZŠ E.M.Šoltésovej, M.R.Štefánika 3, 963 
01 Krupina  za rok 2017 
a to 9 hlasmi z 9 prítomných 
za: Ing. Jaroslav Bellák,  Mgr. Anna Borbuliaková, Mgr. Ján Hambacher,  doc. Ing. 
Jozef Krilek, PhD., Mgr. Leonard Lendvorský, Ing. Albert Macko,  Ing. Stanislava 
Pavlendová, Mgr. Martin Selecký, Mgr. Anna Surovcová 
ospravedlnení: Ing. Ján Macko, Marián Dado 
 
Uznesenie č. 104/2018–MsZ 
Mestské zastupiteľstvo v Krupine 
s c h v a ľ u j e 
celoročné hospodárenie rozpočtovej organizácie, ZUŠ, Svätotrojičné nám. č.7,  963 
01Krupina, za rok 2017 
a to 9 hlasmi z 9 prítomných 
za: Ing. Jaroslav Bellák,  Mgr. Anna Borbuliaková, Mgr. Ján Hambacher,  doc. Ing. 
Jozef Krilek, PhD., Mgr. Leonard Lendvorský, Ing. Albert Macko,  Ing. Stanislava 
Pavlendová, Mgr. Martin Selecký, Mgr. Anna Surovcová 
ospravedlnení: Ing. Ján Macko, Marián Dado 
 
Uznesenie č. 105/2018–MsZ 
Mestské zastupiteľstvo v Krupine 
s c h v a ľ u j e 
celoročné hospodárenie rozpočtovej organizácie, Domček –CVČ, M .R .Štefánika č.33, 963 
01 Krupina za rok 2017 
a to 9 hlasmi z 9 prítomných 
za: Ing. Jaroslav Bellák,  Mgr. Anna Borbuliaková, Mgr. Ján Hambacher,  doc. Ing. 
Jozef Krilek, PhD., Mgr. Leonard Lendvorský, Ing. Albert Macko,  Ing. Stanislava 
Pavlendová, Mgr. Martin Selecký, Mgr. Anna Surovcová 
ospravedlnení: Ing. Ján Macko, Marián Dado 
 
Uznesenie č. 106/2018–MsZ 
Mestské zastupiteľstvo v Krupine 
s c h v a ľ u j e 
celoročné hospodárenie rozpočtovej organizácie, MŠ Malinovského č.874, 963 01  Krupina 
za rok 2017 
a to 9 hlasmi z 9 prítomných 



za: Ing. Jaroslav Bellák,  Mgr. Anna Borbuliaková, Mgr. Ján Hambacher,  doc. Ing. 
Jozef Krilek, PhD., Mgr. Leonard Lendvorský, Ing. Albert Macko,  Ing. Stanislava 
Pavlendová, Mgr. Martin Selecký, Mgr. Anna Surovcová 
ospravedlnení: Ing. Ján Macko, Marián Dado 
 
Uznesenie č. 107/2018–MsZ 
Mestské zastupiteľstvo v Krupine 
s c h v a ľ u j e 
celoročné hospodárenie rozpočtovej organizácie, KC a MAS, Sládkovičova č.9, 963 01 
Krupina za rok 2017 
a to 9 hlasmi z 9 prítomných 
za: Ing. Jaroslav Bellák,  Mgr. Anna Borbuliaková, Mgr. Ján Hambacher,  doc. Ing. 
Jozef Krilek, PhD., Mgr. Leonard Lendvorský, Ing. Albert Macko,  Ing. Stanislava 
Pavlendová, Mgr. Martin Selecký, Mgr. Anna Surovcová 
ospravedlnení: Ing. Ján Macko, Marián Dado 
 
Uznesenie č. 108/2018–MsZ 
Mestské zastupiteľstvo v Krupine 
b e r i e      n a     v e d o m i e  
celoročné hospodárenie Spoločnej obecnej úradovne, Svätotrojičné nám. č. 5, 963 01  
Krupina za rok 2017 
a to 9 hlasmi z 9 prítomných 
za: Ing. Jaroslav Bellák,  Mgr. Anna Borbuliaková, Mgr. Ján Hambacher,  doc. Ing. 
Jozef Krilek, PhD., Mgr. Leonard Lendvorský, Ing. Albert Macko,  Ing. Stanislava 
Pavlendová, Mgr. Martin Selecký, Mgr. Anna Surovcová 
ospravedlnení: Ing. Ján Macko, Marián Dado 
 
Uznesenie č. 109/2018–MsZ 
Mestské zastupiteľstvo v Krupine 
b e r i e    n a    v e d o m i e  
správu nezávislého audítora – INTERAUDIT Zvolen, spol. s.r.o. k účtovnej závierke 
účtovnej jednotky Mesta Krupina, ktorá obsahuje súvahu k 31.12. 2017, výkaz ziskov 
a strát za rok končiaci k uvedenému dátumu a poznámky, ktoré obsahujú prehľad 
významných účtovných zásad a účtovných metód a ďalšie vysvetľujúce informácie.  
Vyjadrenie spoločnosti INTERAUDIT Zvolen, s.r.o. – „Podľa nášho názoru, priložená 
účtovná závierka poskytuje vo všetkých významných súvislostiach pravdivý a verný 
obraz  finančnej situácie Mesta Krupina k 31. decembru 2017 a   výsledky jej 
hospodárenia a peňažné toky  za rok končiaci  k uvedenému dátumu, v súlade so 
zákonom č. 431/2002 Z.z.o účtovníctve v znení neskorších predpisov“ 
a to 9 hlasmi z 9 prítomných 
za: Ing. Jaroslav Bellák,  Mgr. Anna Borbuliaková, Mgr. Ján Hambacher,  doc. Ing. 
Jozef Krilek, PhD., Mgr. Leonard Lendvorský, Ing. Albert Macko,  Ing. Stanislava 
Pavlendová, Mgr. Martin Selecký, Mgr. Anna Surovcová 
ospravedlnení: Ing. Ján Macko, Marián Dado 
 
Uznesenie č. 110/2018–MsZ 
Mestské zastupiteľstvo v Krupine 
s c h v a ľ u j e  
rozpočtový výsledok hospodárenia, prebytok vo výške  539 690,78 EUR porovnaním 
príjmov a výdavkov bežného a kapitálového rozpočtu 



a to 9 hlasmi z 9 prítomných 
za: Ing. Jaroslav Bellák,  Mgr. Anna Borbuliaková, Mgr. Ján Hambacher,  doc. Ing. 
Jozef Krilek, PhD., Mgr. Leonard Lendvorský, Ing. Albert Macko,  Ing. Stanislava 
Pavlendová, Mgr. Martin Selecký, Mgr. Anna Surovcová 
ospravedlnení: Ing. Ján Macko, Marián Dado 
 
Uznesenie č. 111/2018–MsZ 
Mestské zastupiteľstvo v Krupine 
s c h v a ľ u j e  
prebytok hospodárenia mesta vo výške  287 803,31 EUR porovnaním celkových príjmov 
a výdavkov po zapojení finančných operácií 
a to 9 hlasmi z 9 prítomných 
za: Ing. Jaroslav Bellák,  Mgr. Anna Borbuliaková, Mgr. Ján Hambacher,  doc. Ing. 
Jozef Krilek, PhD., Mgr. Leonard Lendvorský, Ing. Albert Macko,  Ing. Stanislava 
Pavlendová, Mgr. Martin Selecký, Mgr. Anna Surovcová 
ospravedlnení: Ing. Ján Macko, Marián Dado 
 
Uznesenie č. 112/2018–MsZ 
Mestské zastupiteľstvo v Krupine 
s c h v a ľ u j e  
výsledok hospodárenia, po vylúčení zostatku nevyčerpaných prostriedkov 
poskytnutých v roku 2017, prebytok vo výške  236 779,80 EUR, ktorý navrhujeme 
použiť vo výške 205 766,80 EUR na tvorbu rezervného fondu a vo výšk e  
31 013,00 EUR na tvorbu  fondu opráv 
a to 9 hlasmi z 9 prítomných 
za: Ing. Jaroslav Bellák,  Mgr. Anna Borbuliaková, Mgr. Ján Hambacher,  doc. Ing. 
Jozef Krilek, PhD., Mgr. Leonard Lendvorský, Ing. Albert Macko,  Ing. Stanislava 
Pavlendová, Mgr. Martin Selecký, Mgr. Anna Surovcová 
ospravedlnení: Ing. Ján Macko, Marián Dado 
 
Uznesenie č. 113/2018–MsZ 
Mestské zastupiteľstvo v Krupine 
s c h v a ľ u j e  
výsledok hospodárenia v súlade so zákonom 431/2002 Z .z. o účtovníctve v znení 
neskorších predpisov po zdanení vo výške 191 620,74 EUR 
a to 9 hlasmi z 9 prítomných 
za: Ing. Jaroslav Bellák,  Mgr. Anna Borbuliaková, Mgr. Ján Hambacher,  doc. Ing. 
Jozef Krilek, PhD., Mgr. Leonard Lendvorský, Ing. Albert Macko,  Ing. Stanislava 
Pavlendová, Mgr. Martin Selecký, Mgr. Anna Surovcová 
ospravedlnení: Ing. Ján Macko, Marián Dado 
 
Uznesenie č. 114/2018–MsZ 
Mestské zastupiteľstvo v Krupine 
s c h v a ľ u j e  
celoročné hospodárenie  Mesta Krupina za rok 2017  b e z    v ý h r a d  
a to 9 hlasmi z 9 prítomných 
za: Ing. Jaroslav Bellák,  Mgr. Anna Borbuliaková, Mgr. Ján Hambacher,  doc. Ing. 
Jozef Krilek, PhD., Mgr. Leonard Lendvorský, Ing. Albert Macko,  Ing. Stanislava 
Pavlendová, Mgr. Martin Selecký, Mgr. Anna Surovcová 
ospravedlnení: Ing. Ján Macko, Marián Dado 



 
Uznesenie č.  115/2018–MsZ  
Mestské zastupiteľstvo v Krupine 
s c h v a ľ u j e  
predložený návrh Dodatku č.1 k Zmluve o dielo č. 31/2017/OVZP (ďalej len ZoD) zo 
dňa 14.2.2017, kde zmluvné dielo predstavuje územnoplánovacia dokumentácia 
„Územný plán mesta Krupina“ 
a to 9 hlasmi z 9 prítomných 
za: Ing. Jaroslav Bellák,  Mgr. Anna Borbuliaková, Mgr. Ján Hambacher,  doc. Ing. 
Jozef Krilek, PhD., Mgr. Leonard Lendvorský, Ing. Albert Macko,  Ing. Stanislava 
Pavlendová, Mgr. Martin Selecký, Mgr. Anna Surovcová 
ospravedlnení: Ing. Ján Macko, Marián Dado 
 
Uznesenie č. 116/2018–MsZ  
Mestské zastupiteľstvo v Krupine 

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

     „Obnova fasády na objekte Mestského úradu Krupina“ s budúcim  
     zhotoviteľom KOŠÚT Plus, s.r.o., Školská 2000, 962 06 Hriňová 

a) s c h v a ľ u j e 
     uzavretie zmluvy o dielo  na vykonanie stavebných prác na stavbe  
     „Obnova fasády na objekte Mestského úradu Krupina“ pred jej podpisom  
     so zhotoviteľom  KOŠÚT Plus, s.r.o., Školská 2000, 962 06 Hriňová 
     v celkovej výške  130 023,92 EUR 
a to 9 hlasmi z 9 prítomných 
za: Ing. Jaroslav Bellák,  Mgr. Anna Borbuliaková, Mgr. Ján Hambacher,  doc. Ing. 
Jozef Krilek, PhD., Mgr. Leonard Lendvorský, Ing. Albert Macko,  Ing. Stanislava 
Pavlendová, Mgr. Martin Selecký, Mgr. Anna Surovcová 
ospravedlnení: Ing. Ján Macko, Marián Dado 
 
Uznesenie č. 117/2018–MsZ 
Mestské zastupiteľstvo v Krupine 
s c h v a ľ u j e  
použitie finančných prostriedkov z Rezervného fondu vo výške 104 755,56 EUR na 
investičnú akciu „Havarijný stav krovu MsÚ“ 
a to 9 hlasmi z 9 prítomných 
za: Ing. Jaroslav Bellák,  Mgr. Anna Borbuliaková, Mgr. Ján Hambacher,  doc. Ing. 
Jozef Krilek, PhD., Mgr. Leonard Lendvorský, Ing. Albert Macko,  Ing. Stanislava 
Pavlendová, Mgr. Martin Selecký, Mgr. Anna Surovcová 
ospravedlnení: Ing. Ján Macko, Marián Dado 
 
Uznesenie č. 118/2018–MsZ 
Mestské zastupiteľstvo v Krupine 
schva ľuje  
použitie finančných prostriedkov z Rezervného fondu vo výške 40 845,02 EUR na 
investičnú akciu „Obnova fasády  MsÚ“. 
a to hlasmi z 9 prítomných 
za: Ing. Jaroslav Bellák,  Mgr. Anna Borbuliaková, Mgr. Ján Hambacher,  doc. Ing. 
Jozef Krilek, PhD., Mgr. Leonard Lendvorský, Ing. Albert Macko,  Ing. Stanislava 
Pavlendová, Mgr. Martin Selecký, Mgr. Anna Surovcová 



ospravedlnení: Ing. Ján Macko, Marián Dado 
 
Uznesenie č. 119/2018–MsZ  
Mestské zastupiteľstvo v Krupine 

a) s c h v a ľ u j e  
návrh  zmluvy o dielo na vypracovanie projektovej dokumentácie   

      „Technická infraštruktúra – Vinohradnícka ulica“ s budúcim  
      zhotoviteľom ZINGER spol. s r.o., Kalinčiakova 6027/3,974 05 Banská  
     Bystrica 

b) s c h v a ľ u j e  
     uzavretie zmluvy o dielo na vypracovanie projektovej   
     dokumentácie „Technická infraštruktúra – Vinohradnícka ulica“ pred jej  
     podpisom so zhotoviteľom  ZINGER spol. s r.o., Kalinčiakova 6027/3,974 05  
     Banská  Bystrica v celkovej výške 8352,00 EUR 
a to 9 hlasmi z 9 prítomných 
za: Ing. Jaroslav Bellák,  Mgr. Anna Borbuliaková, Mgr. Ján Hambacher,  doc. Ing. 
Jozef Krilek, PhD., Mgr. Leonard Lendvorský, Ing. Albert Macko,  Ing. Stanislava 
Pavlendová, Mgr. Martin Selecký, Mgr. Anna Surovcová 
ospravedlnení: Ing. Ján Macko, Marián Dado 
 
Uznesenie č. 120/2018-MsZ 
Mestské zastupiteľstvo v Krupine 
s c h v a ľ u j e  
orientačný harmonogram zasadnutí MsZ a MsR na II. polrok 2018: 
Mestské zastupite ľstvo:  
streda začiatok 9.00 hod. 
26.9.2018 
24.10.2018 
Mestská rada: 
streda začiatok od 13.00 hod. 
19.9.2018 
17.10.2018 
a to 9 hlasmi z 9 prítomných 
za: Ing. Jaroslav Bellák,  Mgr. Anna Borbuliaková, Mgr. Ján Hambacher,  doc. Ing. 
Jozef Krilek, PhD., Mgr. Leonard Lendvorský, Ing. Albert Macko,  Ing. Stanislava 
Pavlendová, Mgr. Martin Selecký, Mgr. Anna Surovcová 
ospravedlnení: Ing. Ján Macko, Marián Dado 
 
Uznesenie č. 121/2018–MsZ 
Mestské zastupiteľstvo v Krupine 
u r č u j e 
v zmysle § 166 zákona NR SR č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného 
práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 11 
ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov pre 
volebné obdobie 2018 – 2022 pre mesto Krupina: 
 

a) 1 volebný obvod  
b) s počtom 12 poslancov Mestského zastupiteľstva Mesta Krupina 

 a to 9 hlasmi z 9 prítomných 



za: Ing. Jaroslav Bellák,  Mgr. Anna Borbuliaková, Mgr. Ján Hambacher,  doc. Ing. 
Jozef Krilek, PhD., Mgr. Leonard Lendvorský, Ing. Albert Macko,  Ing. Stanislava 
Pavlendová, Mgr. Martin Selecký, Mgr. Anna Surovcová 
ospravedlnení: Ing. Ján Macko, Marián Dado 

 
Uznesenie č.  122/2018–MsZ 
Mestské zastupiteľstvo v Krupine 
u r č u j e  
rozsah výkonu funkcie primátora mesta Krupina pre volebné obdobie 2018-2022 na 
plný úväzok 
a to 9 hlasmi z 9 prítomných 
za: Ing. Jaroslav Bellák,  Mgr. Anna Borbuliaková, Mgr. Ján Hambacher,  doc. Ing. 
Jozef Krilek, PhD., Mgr. Leonard Lendvorský, Ing. Albert Macko,  Ing. Stanislava 
Pavlendová, Mgr. Martin Selecký, Mgr. Anna Surovcová 
ospravedlnení: Ing. Ján Macko, Marián Dado 
 
Uznesenie č. 123/2018–MsZ 
Mestské zastupiteľstvo v Krupine 
s c h v a ľ u j e 
Prílohu č. 4 k VZN č. 1/2015 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov 
v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je Mesto Krupina – 
Záujmové kluby na školský rok 2018/2019 
a to 8 hlasmi z 8 prítomných 
za: Ing. Jaroslav Bellák,   Mgr. Ján Hambacher,  doc. Ing. Jozef Krilek, PhD., Mgr. 
Leonard Lendvorský, Ing. Albert Macko,  Ing. Stanislava Pavlendová, Mgr. Martin 
Selecký, Mgr. Anna Surovcová 
ospravedlnení: Ing. Ján Macko, Marián Dado 
neprítomná: Mgr. Anna Borbuliaková 
 
Uznesenie č. 124/2018-MsZ 
Mestské zastupiteľstvo v Krupine  
s c h v a ľ u j e  
a)  za prebyto čný majetok Mesta Krupina, pozemok  – parcela registra C č. 1031  
o výmere 311 m2, druh orná pôda, vedená na LV č. 2696, v podiele vlastníctva 1/4 
k celku o výmere 77,75 m2, nachádzajúca sa v k.ú. Krupina, okres Krupina, 
 
b) prevod majetku predajom ako prípad hodný osobitn ého zrete ľa v súlade s § 
9 a ods. 8 písm. e)   zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov, konkrétne  
pozemok vo vlastníctve Mesta Krupina, k.ú. Krupina, okres Krupina, vedený na LV č. 
2696, parcela registra C č. 1031 o výmere 311 m2, druh orná pôda, v podiele 
vlastníctva 1/4 k celku o výmere 77,75 m2, v prospech Radky Plachéj, rod. 
Bertanová, bytom 962 65 Medovarce 43, v podiele 1/8 k celku (38,875 m2) 
a v prospech Juraja Šlanka, rod. Šlank, bytom Plavárenská 469/13, Krupina, 
v podiele 1/8 k celku (38,875 m2), vo výške kúpnej ceny 13,- Eur/m2. Kúpna cena je 
stanovená ako obvyklá pri predajoch pozemkov v intraviláne vzhľadom na polohu 
a charakter predávaného pozemku.  
Dôvod hodný osobitného zreteľa je skutočnosť, že predávaný pozemok Mesto 
Krupina nevyužíva a jedná sa o pozemok, ktorý svojím umiestnením a využitím tvorí 
neoddeliteľný celok s nehnuteľnosťou vo vlastníctve kupujúcich 



a to 7 hlasmi z 7 prítomných 
za: Ing. Jaroslav Bellák,   doc. Ing. Jozef Krilek, PhD., Mgr. Leonard Lendvorský, Ing. 
Albert Macko,  Ing. Stanislava Pavlendová, Mgr. Martin Selecký, Mgr. Anna 
Surovcová 
ospravedlnení: Ing. Ján Macko, Marián Dado 
neprítomní: Mgr. Ján Hambacher, doc. Ing. Jozef Krilek, PhD. 
 
Uznesenie č. 125/2018-MsZ 
Mestské zastupiteľstvo v Krupine  
s c h v a ľ u j e  
a)  za prebyto čný majetok Mesta Krupina, pozemok  – parcela registra C č. 
2004/5  o výmere 410 m2, druh zastavaná plocha a nádvorie, vedená na LV č. 2952, 
nachádzajúca sa v k.ú. Krupina, okres Krupina, 
 
b) prevod majetku predajom ako prípad hodný osobitn ého zrete ľa v súlade s § 
9 a ods. 8 písm. e)   zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov, konkrétne  
pozemok vo vlastníctve Mesta Krupina, k.ú. Krupina, okres Krupina, vedený na LV č. 
2952, parcela registra C č. 2004/5 o výmere 410 m2, druh zastavaná plocha 
a nádvorie, v prospech Ivety Ďurovkinovej, rod. Kuzmová, bytom Nová ulica 199, 
Krupina, vo výške kúpnej ceny 5,00 Eur/m2.  
Kúpna cena je stanovená na základe okolností daného prípadu, ktorá spočíva 
v existencii inžinierskych sietí na pozemku (hlavná vetva vodovodného potrubia, 
vzdušné elektrické vedenie vrátane elektrických stĺpov). Vzhľadom na existenciu 
inžinierskych sietí na pozemku, kupujúci bude povinný zriadiť vecné bremeno 
v prospech vlastníkov  inžinierskych  sietí.  
Dôvod hodný osobitného zreteľa je skutočnosť, že sa jedná sa o pozemok, ktorý 
svojím umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok s nehnuteľnosťou vo 
vlastníctve kupujúceho 
a to 9 hlasmi z 9 prítomných 
za: Ing. Jaroslav Bellák,  Mgr. Anna Borbuliaková, Mgr. Ján Hambacher,  doc. Ing. 
Jozef Krilek, PhD., Mgr. Leonard Lendvorský, Ing. Albert Macko,  Ing. Stanislava 
Pavlendová, Mgr. Martin Selecký, Mgr. Anna Surovcová 
ospravedlnení: Ing. Ján Macko, Marián Dado 
 
 
 
Uznesenie č. 126/2018-MsZ 
Mestské zastupiteľstvo v Krupine  
s c h v a ľ u j e 
a)   za prebyto čný majetok Mesta Krupina, pozemok - novovytvorená parcela 
o výmere 26 m2  a novovytvorená parcela o výmere 15 m2, odčlenené geometrickým 
plánom č. 47 843 632-110/2018 z parcely registra E č. 3891/2, 3893/1, 4667/2, 
9715/1, vedené na LV č. 2952, 4429, 4578, nachádzajúce sa v k.ú. Krupina, okres 
Krupina, 
 
b)   prevodu majetku predajom ako prípad hodný osob itného zrete ľa v súlade s 
§ 9 a ods. 8 písm. e)   zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov, konkrétne  



pozemok vo vlastníctve Mesta Krupina, k.ú. Krupina, okres Krupina, vedený na LV č. 
2952, 4429 a 4578, zameraný geometrickým plánom č. 47 843 632-110/2018  
vyhotovený spoločnosťou Martin Lauroško GeoPlan ML, Majerský rad 643/33, 
Krupina, IČO: 47843632, overený dňa 7.6.2018 pod č. 157/18, do novovytvorenej 
parcely registra C č. 2142/1 v časti dielov 1,2,3,4 o výmere 15 m2, druh zastavaná 
plocha a nádvorie, a do novovytvorenej parcely registra C č. 2143/2 v časti dielov 
10,11 o výmere 26 m2, druh zastavaná plocha a nádvorie, 
v prospech Františka Slobodu a manželky Ľubici rod. Greňová, bytom Vajsov 420/12, 
Krupina, do bezpodielového spoluvlastníctva manželov, vo výške kúpnej ceny 13,- 
Eur/m2. Kúpna cena je stanovená ako obvyklá pri predajoch pozemkov v intraviláne 
vzhľadom na polohu a charakter predávaného pozemku.  
Dôvod hodný osobitného zreteľa je skutočnosť, že predávaný pozemok Mesto 
Krupina nevyužíva a jedná sa o pozemok, ktorý svojím umiestnením a využitím tvorí 
neoddeliteľný celok s nehnuteľnosťou vo vlastníctve kupujúcich 
a to 9 hlasmi z 9 prítomných 
za: Ing. Jaroslav Bellák,  Mgr. Anna Borbuliaková, Mgr. Ján Hambacher,  doc. Ing. 
Jozef Krilek, PhD., Mgr. Leonard Lendvorský, Ing. Albert Macko,  Ing. Stanislava 
Pavlendová, Mgr. Martin Selecký, Mgr. Anna Surovcová 
ospravedlnení: Ing. Ján Macko, Marián Dado 
 
Uznesenie č. 127/2018-MsZ 
Mestské zastupiteľstvo v Krupine 
s c h v a ľ u j e 
a) spôsob prevodu vlastníctva nehnute ľného majetku, bližšie špecifikovaného 

v prílohe v písm. b) tohto uznesenia, ako prípad hodný osobitného zrete ľa, 
b) zámer prevodu majetku zámenou v súlade s § 9 a o ds. 8 písm. e)   zákona č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, konkrétne 
pozemok vo vlastníctve Mesta Krupina, k.ú. Krupina, okres Krupina, v celkovej 
výmere  4 715 m2 menovite: 
- parcela  registra E č. 4351/1 o výmere 496 m2,  druh trvalo trávnatý porast, 

vedená na LV č. 4578,  
- parcela registra E č. 4351/2 o výmere 563 m2, druh trvalo trávnatý porast, 

vedená na LV č. 4578,  
- parcela registra E č. 4351/3 o výmere 581 m2, druh trvalo trávnatý porast, 

vedená na LV č. 4578,  
- parcela registra E č. 4352    o výmere 1 666 m2, druh trvalo trávnatý porast, 

vedená na LV č. 4578,  
- parcela registra E č. 4353/1 o výmere 1 711 m2, druh trvalo trávnatý porast, 

v požadovanej výmere 87 m2, vedená na LV č. 4578,  
- parcela registra E č. 4353/2 o výmere 1 023 m2, druh trvalo trávnatý porast, 

v požadovanej výmere 308 m2, vedená na LV č. 4429, 
- parcela  registra C č. 3972/2 o výmere 830 m2,  druh trvalo trávnatý porast, 

vedená na LV č. 4578,  
- parcela registra E č. 9710 o výmere 1762 m2, druh trvalo trávnatý porast, 

v požadovanej výmere 184 m2, vedená na LV č. 4578,  
sa zamieňa v prospech Doc. Ing. Jozefa Krileka, PhD, bytom Malinovského 886/20, 
Krupina, a Petra Krileka, bytom Nová Hora 1340, Krupina,  
a to za pozemok nachádzajúci na parcele registra E č. 5451/1, o výmere 4 990 m 2, 
druh trvalo trávnatý porast, vedený na LV č. 5669 , vo vlastníctve Doc. Ing. Jozefa 



Krileka, PhD, bytom Malinovského 886/20, Krupina, a Petra Krileka, bytom Nová 
Hora 1340, Krupina,   
v prospech Mesta Krupina. Pozemky sa zamieňajú bez finančného vyrovnania, 
vzhľadom na rozdiel výmery pozemkov.  
Dôvod hodný osobitného zreteľa je majetkovoprávne usporiadanie pozemkov, ktoré 
sa nachádzajú v tesnej blízkosti nehnuteľnosti vo vlastníctve žiadateľa a pozemku. 
Zámenou pozemkov sa vzájomne usporiada pozemkové vlastníctvo a zosúladí sa 
skutkový stav so stavom právnym 
a to 8 hlasmi z 9 prítomných 
za: Ing. Jaroslav Bellák,  Mgr. Anna Borbuliaková, Mgr. Ján Hambacher,   Mgr. 
Leonard Lendvorský, Ing. Albert Macko,  Ing. Stanislava Pavlendová, Mgr. Martin 
Selecký, Mgr. Anna Surovcová 
nehlasoval: doc. Ing. Jozef Krilek, PhD. 
ospravedlnení: Ing. Ján Macko, Marián Dado 
 
Uznesenie č. 128/2018-MsZ 
Mestské zastupiteľstvo v Krupine  
s c h v a ľ u j e  
prevod majetku spôsobom predaja  v súlade s § 9a ods. 8 písm. b)   zákona č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, 
pozemok vo vlastníctve Mesta Krupina, k.ú. Krupina, okres Krupina, zameraný 
geometrickým plánom č. 47 843 632-79/2018  vyhotovený spoločnosťou Martin 
Lauroško GeoPlan ML, Majerský rad 643/33, Krupina, IČO: 47843632, overený dňa 
3.5.2018 pod č. 108/18, do novovytvorenej parcely registra C č. 9183/1 v časti dielov 
1,3,4 o výmere 1323 m2, druh ostatná plocha, a do novovytvorenej parcely registra C 
č. 9183/2 v časti dielu 5 o výmere 26 m2, druh trvalo trávnatá plocha,  
v prospech Henriety Výbohovej, rod. Šebianová, bytom Dráhy 2857/4, Krupina, vo 
výške kúpnej ceny 2,- Eur/m2 za výmeru 1298 m2, vo výške kúpnej ceny 6,- Eur/m2 
za výmeru 51 m2, a jednorazovej sumy 200,- Eur, za podmienok dodržania náležitosti 
zákona č. 326/2005 Z.z. o lesoch §7 – §9 o trvalom vyňatí lesných pozemkov 
z trvalých funkcií lesov, ako aj uhradenia všetkých nákladov za trvalé vyňatie z LPF. 
Kúpna cena je stanovená ako obvyklá pri predajoch v extraviláne a charaktere 
predávaného pozemku a v zmysle Dodatku č. 1 VZN o zásadách hospodárenia 
s majetkom mesta. 
Jedná sa o prevod priľahlého pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve 
nadobúdateľa, ktorý svojím umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so 
stavbou. Odpredaj sa uskutoční formou kúpnej zmluvy 
a to 9 hlasmi z 9 prítomných 
za: Ing. Jaroslav Bellák,  Mgr. Anna Borbuliaková, Mgr. Ján Hambacher,  doc. Ing. 
Jozef Krilek, PhD., Mgr. Leonard Lendvorský, Ing. Albert Macko,  Ing. Stanislava 
Pavlendová, Mgr. Martin Selecký, Mgr. Anna Surovcová 
ospravedlnení: Ing. Ján Macko, Marián Dado 
 
Uznesenie č. 129/2018-MsZ 
Mestské zastupiteľstvo v Krupine  
s c h v a ľ u j e 
a)  spôsob prevodu vlastníctva nehnute ľného majetku, bližšie špecifikovaného 

v písm. b) tohto   uznesenia, ako prípad hodný osobitného zrete ľa, 
b) zámer prevodu majetku predajom v súlade s § 9 a ods. 8 písm. e)   zákona č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, konkrétne  



pozemok vo vlastníctve Mesta Krupina, k.ú. Krupina, okres Krupina, vedený na LV č. 
4578, časť parcely registra E č. 8516 o výmere 7 911 m2, druh trvalé trávnaté 
porasty, v požadovanej výmere cca 525 m2, v prospech Ing. Márii Trnkovej, bytom 
Červená Hora 1649/81, Krupina, do výlučného vlastníctva, vo výške kúpnej 2,-  
Eur/m2.  Kúpna cena je stanovená ako obvyklá pri predajoch v extraviláne 
a charaktere predávaného pozemku. 
 
Dôvod hodný osobitného zreteľa je skutočnosť, že predávaný pozemok Mesto 
Krupina nevyužíva a ani nemá pre Mesto využiteľnosť. Jedná sa o pozemok, ktorý sa 
nachádza v tesnej blízkosti nehnuteľností vo vlastníctve kupujúcej a je dlhodobo 
udržiavaný na jej náklady. Predajom pozemku dôjde k sceleniu pozemkov vo 
vlastníctve kupujúcej a k ich efektívnejšiemu využitiu 
a to 9 hlasmi z 9 prítomných 
za: Ing. Jaroslav Bellák,  Mgr. Anna Borbuliaková, Mgr. Ján Hambacher,  doc. Ing. 
Jozef Krilek, PhD., Mgr. Leonard Lendvorský, Ing. Albert Macko,  Ing. Stanislava 
Pavlendová, Mgr. Martin Selecký, Mgr. Anna Surovcová 
ospravedlnení: Ing. Ján Macko, Marián Dado 
 
Uznesenie č. 130/2018-MsZ 
Mestské zastupiteľstvo v Krupine  
s c h v a ľ u j e 
a)  spôsob prevodu vlastníctva nehnute ľného majetku, bližšie špecifikovaného 

v písm. b) tohto   uznesenia, ako prípad hodný osobitného zrete ľa, 
b) zámer prevodu majetku predajom v súlade s § 9 a ods. 8 písm. e)   zákona č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, konkrétne  
pozemok vo vlastníctve Mesta Krupina, k.ú. Krupina, okres Krupina, vedený na LV č. 
4578, časť parcely registra E č. 9607/4 druh ostatná plocha a časť parcely registra E 
č.  9451/1 druh trvalo trávnatý porast, zameraná geometrickým plánom do 
novovytvorenej parcely o výmer 83 m2,  a časť parcely registra E č. 6451/27 druh 
trvalo trávnatý porast, zameraná geometrickým plánom do novovytvorenej parcely 
o výmere  10 m2,  
v prospech Štefana Vozára rod. Vozár a manželky Jolany rod. Zacharová, bytom 
Štefánika 29, Krupina, do BSM v 1/1 k celku, vo výške kúpnej ceny 6,- Eur/m2.  
Kúpna cena je stanovená ako obvyklá pri predajoch v intraviláne a charaktere 
predávaného pozemku. 
Dôvod hodný osobitného zreteľa je skutočnosť, že sa jedná o pozemok, ktorý tvorí 
s nehnuteľnosťou vo vlastníctve žiadateľov neoddeliteľný celok, a predajom pozemku 
sa zosúladí skutkový stav so stavom právnym 
a to 9 hlasmi z 9 prítomných 
za: Ing. Jaroslav Bellák,  Mgr. Anna Borbuliaková, Mgr. Ján Hambacher,  doc. Ing. 
Jozef Krilek, PhD., Mgr. Leonard Lendvorský, Ing. Albert Macko,  Ing. Stanislava 
Pavlendová, Mgr. Martin Selecký, Mgr. Anna Surovcová 
ospravedlnení: Ing. Ján Macko, Marián Dado 
 
Uznesenie č. 131/2018-MsZ 
Mestské zastupiteľstvo v Krupine  
s c h v a ľ u j e 
a)  spôsob prevodu vlastníctva nehnute ľného majetku, bližšie špecifikovaného 

v písm. b) tohto   uznesenia, ako prípad hodný osobitného zrete ľa, 



b) zámer prevodu majetku predajom v súlade s § 9 a ods. 8 písm. e)   zákona č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, konkrétne  

pozemok vo vlastníctve Mesta Krupina, k.ú. Krupina, okres Krupina, vedený na LV č. 
4578, časť parcely registra E č. 4366/2 druh ostatná plocha a časť parcely registra E 
č.  4366/10 vedená v registri C ako parcela č. 2810/1 druh trvalo trávnatý porast, 
zameraná geometrickým plánom do novovytvorenej parcely o výmer 276 m2,   
v prospech Petra Verónyho, rod. Veróny, bytom Majerský rad 67, Krupina, do 
výlučného vlastníctva,  vo výške kúpnej ceny 2,- Eur/m2.  Kúpna cena je stanovená 
ako obvyklá pri predajoch v extraviláne a charaktere predávaného pozemku. 
Dôvod hodný osobitného zreteľa je skutočnosť, že sa jedná o pozemok, ktorý tvorí 
s nehnuteľnosťou vo vlastníctve žiadateľov neoddeliteľný celok, a predajom pozemku 
sa zosúladí skutkový stav so stavom právnym 
a to 9 hlasmi z 9 prítomných 
za: Ing. Jaroslav Bellák,  Mgr. Anna Borbuliaková, Mgr. Ján Hambacher,  doc. Ing. 
Jozef Krilek, PhD., Mgr. Leonard Lendvorský, Ing. Albert Macko,  Ing. Stanislava 
Pavlendová, Mgr. Martin Selecký, Mgr. Anna Surovcová 
ospravedlnení: Ing. Ján Macko, Marián Dado 
 
Uznesenie č. 132/2018-MsZ 
Mestské zastupiteľstvo v Krupine  
s c h v a ľ u j e  
prevod majetku spôsobom predaja  v súlade s § 9a ods. 8 písm. b)   zákona č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, konkrétne 
pozemok vo vlastníctve Mesta Krupina, k.ú. Krupina, okres Krupina, novovytvorená 
parcela o výmere 789 m2 , ktorá bude geometrickým plánom odčlenená od parcely 
registra E č. 4814/5 o výmere 1181 m2, druh trvalo trávnatý porast, vedená na LV č. 
4578, a novovytvorená parcela  o výmere 227 m2, ktorá bude geometrickým plánom 
odčlenená od parcely registra C č. 5120 o výmere 17 946 m2, druh lesný pozemok, 
vedená na LV č. 2383, v prospech Štefana Lukáča rod. Lukáč, bytom Fitzberg 1386, 
Krupina, do výlučného vlastníctva, vo výške kúpnej ceny 2,- Eur/m2, za podmienok 
dodržania náležitosti zákona č. 326/2005 Z.z. o lesoch §7 – §9 o trvalom vyňatí 
lesných pozemkov z trvalých funkcií lesov, ako aj uhradenia všetkých nákladov za 
trvalé vyňatie z LPF. Kúpna cena je stanovená ako obvyklá pri predajoch 
v extraviláne a charaktere predávaného pozemku. 
Jedná sa o prevod priľahlého pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve 
nadobúdateľa, ktorý svojím umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so 
stavbou. Odpredaj sa uskutoční formou kúpnej zmluvy 
a to 9 hlasmi z 9 prítomných 
za: Ing. Jaroslav Bellák,  Mgr. Anna Borbuliaková, Mgr. Ján Hambacher,  doc. Ing. 
Jozef Krilek, PhD., Mgr. Leonard Lendvorský, Ing. Albert Macko,  Ing. Stanislava 
Pavlendová, Mgr. Martin Selecký, Mgr. Anna Surovcová 
ospravedlnení: Ing. Ján Macko, Marián Dado 
 
Uznesenie č. 133/2018-MsZ 
Mestské zastupiteľstvo v Krupine  
s c h v a ľ u j e 
a)  spôsob prevodu vlastníctva nehnute ľného majetku, bližšie špecifikovaného 

v písm. b) tohto   uznesenia, ako prípad hodný osobitného zrete ľa, 
b) zámer prevodu majetku predajom v súlade s § 9 a ods. 8 písm. e)   zákona č. 

138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, konkrétne  



pozemok vo vlastníctve Mesta Krupina, k.ú. Krupina, okres Krupina, vedený na LV č. 
2952, časť parcely registra E č. 3889/1, 3889/2, 3890, 3891/2, vedené v registri C 
ako parcela č. 2137/1  výmere 1562 m2, druh zastavaná plocha a nádvorie, 
zameraná geometrickým plánom do novovytvorenej parcely o výmere 53 m2,   
v prospech Jozefa Dendiša a manželky Márii rod. Marčoková, bytom Nám SNP 20, 
Krupina, do BSM v 1/1 k celku, vo výške kúpnej ceny 13,-  Eur/m2.  Kúpna cena je 
stanovená ako obvyklá pri predajoch v intraviláne a charaktere predávaného 
pozemku. 
Dôvod hodný osobitného zreteľa je skutočnosť, že sa jedná o pozemok, ktorý tvorí 
s nehnuteľnosťou vo vlastníctve žiadateľov neoddeliteľný celok, a predajom pozemku 
sa zosúladí skutkový stav so stavom právnym 
a to 9 hlasmi z 9 prítomných 
za: Ing. Jaroslav Bellák,  Mgr. Anna Borbuliaková, Mgr. Ján Hambacher,  doc. Ing. 
Jozef Krilek, PhD., Mgr. Leonard Lendvorský, Ing. Albert Macko,  Ing. Stanislava 
Pavlendová, Mgr. Martin Selecký, Mgr. Anna Surovcová 
ospravedlnení: Ing. Ján Macko, Marián Dado 
 
Uznesenie č. 134/2018-MsZ 
Mestské zastupiteľstvo v Krupine  
s c h v a ľ u j e 
prevod majetku spôsobom predaja  v súlade s § 9a ods. 8 písm. b)   zákona č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, konkrétne 
pozemok vo vlastníctve Mesta Krupina, k.ú. Krupina, okres Krupina, vedený na LV č. 
2952, časť parcely registra C č. 1763/1 o výmere 2681 m2, druh orná pôda, 
zameraná geometrickým plánom do novovytvorenej parcely o výmere 96 m2,   
v prospech Ondreja Mokoša a manželky Anny rod. Šimová,  bytom Kalinčiakova 
2542/36, Krupina, do BSM v 1/1 k celku, vo výške kúpnej ceny 13,-  Eur/m2 za časť 
pozemku priľahlého k stavbe, za časť pozemku zastavaného stavbou vo výške 
kúpnej ceny 26,- Eur/m2 a jednorazovej sumy 200,- Eur. Kúpna cena je stanovená 
ako obvyklá pri predajoch v intraviláne a charaktere predávaného pozemku a 
v zmysle Dodatku č. 1 VZN o zásadách hospodárenia s majetkom mesta. 
Jedná sa o prevod priľahlého pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve 
nadobúdateľa, ktorý svojím umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so 
stavbou. Odpredaj sa uskutoční formou kúpnej zmluvy 
a to 9 hlasmi z 9 prítomných 
za: Ing. Jaroslav Bellák,  Mgr. Anna Borbuliaková, Mgr. Ján Hambacher,  doc. Ing. 
Jozef Krilek, PhD., Mgr. Leonard Lendvorský, Ing. Albert Macko,  Ing. Stanislava 
Pavlendová, Mgr. Martin Selecký, Mgr. Anna Surovcová 
ospravedlnení: Ing. Ján Macko, Marián Dado 
 
Uznesenie č. 135/2018-MsZ 
Mestské zastupiteľstvo v Krupine 
s c h v a ľ u j e 
a) spôsob prevodu vlastníctva nehnute ľného majetku na základe obchodnej 

verejnej sú ťaže v súlade s § 9a ods. 1a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku 
obcí v znení neskorších predpisov, predaj pozemkov bližšie špecifikované 
v písmene b) tohto uznesenia, 

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



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

2. Predmet OVS:   prevod nehnuteľného majetku vo vlastníctva Mesta Krupina, 
pozemok vedený katastrálnym odborom Okresného úradu v Krupine, na LV č. 
2952, k.ú. Krupina, pozemok za účelom výstavby murovanej garáže, 
konkrétne  
Pozemok č.1 – nachádzajúci sa na parcele KN C č. 1481/285 o výmere 20 
m2, druh orná pôda,  
Pozemok č.2 – nachádzajúci sa na parcele KN C č. 1481/286 o výmere 20 
m2, druh orná pôda, 
Vyhlásená minimálna kúpna cena za pozemok je stanovená vo výške 23,90 
Eur/m2 .  

3. Kritérium pri výbere najvhodnejších ponúk:  
- najvyššia ponúknutá kúpna cena za predmet OVS, 
- uvedenie účelu kúpy pozemku 

4. Lehota na podávanie návrhov:  do 7.9.2018  do 12,00 hod. 
5. Lehota na oznámenie vybraného návrhu:  účastníci budú oboznámení 

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

poštou alebo osobne. Osobne do podateľne Mestského úradu v zapečatenej 
obálke s výrazným označením: „OVS – predaj pozemku za ú čelom 
výstavby garáže  - neotvára ť“  

7. Obsah sú ťažných návrhov:  
- identifikačné údaje uchádzača (pri fyzickej osobe: meno, bydlisko, pri 

právnickej osobe: názov, sídlo, IČO, výpis z obchodného registra), kontakt 
uchádzača, číslo účtu na ktorý bude vrátená finančná zábezpeka 
v prípade, že uchádzač bude neúspešný, 

- cenová ponuka na predmet OVS, 
- účel kúpy – výstavba murovanej garáže, a to za podmienok, že plošná 

výmera garáže bude rovnaká ako u susedných radových garážach v danej 
sekcii, a zároveň výškovo a vzhľadovo bude rovnaká ako ostatné garáže 
v sekcii, 

- písomný súhlas uchádzača, že súhlasí so spracovaním svojich osobných 
údajov počas obchodnej verejnej súťaže v zmysle zákona č. 428/2002 Z.z. 
o ochrane osobných údajov, 

- potvrdenie o zaplatení finančnej zábezpeky. 
8. Finančná zábezpeka:  300,- Eur, ktorá bude vrátená neúspešnému 

účastníkovi OVS bezprostredne po vyhlásení výsledkov a úspešnému 
účastníkovi bude zohľadnená pri vyplatení kúpnej ceny po odpočítaní 
nákladov súvisiacich so zverejnením OVS. Finančnú zábezpeku je povinný  
zložiť uchádzač na bankový účet vyhlasovateľa IBAN SK24 0200 0000 0000 
2002 0412, prípadne do pokladne mestského úradu, suma musí byť 
uhradená najneskôr do 7.9.2018 do  12,00 hod., do poznámky je potrebné 
uviesť „finančná zábezpeka – OVS predaj pozemku“, 

9. Kontakt na zamestnanca MsÚ:  t. č.: 0907 100 275, oddelenie správy 
majetku mesta, poskytne údaje o pozemku.  

10. Vyhlasovateľ si vyhradzuje možnosť odstúpenia od OVS bez uvedenia 
dôvodu.  

11. V súlade s § 284 Obchodného zákonníka bude do súťaže prijatý len ten 
návrh, ktorý obsahom zodpovedá uverejneným podmienkam súťaže.  



12. Vyhlasovateľ si v zmysle § 287 Obchodného zákonníka vyhradzuje právo 
odmietnuť všetky predložené návrhy.   

13. Výsledok OVS odsúhlasí mestské zastupiteľstvo, na základe čoho bude zo 
strany vyhlasovateľa Mesta Krupina predložený návrh zmluvy o budúcej 
zmluve kúpnej zmluvy víťazovi obchodno verejnej súťaže.  

14. Účastník súťaže, ktorému MsZ schválilo predaj nehnuteľnosti je povinný 
uzatvoriť zmluvu o budúcej kúpnej zmluve najneskôr do 60 dní od schválenia 
v mestskom zastupiteľstve. V prípade ak nedôjde k uzatvoreniu zmluvy do 60 
dní z dôvodov na strane kupujúceho, OVS sa stáva neplatnou. 

15. Obsahom zmluvy o budúcej kúpnej zmluve bude:  
• kúpna cena bude vyplatená budúcim kupujúcim,  
• zmluvné strany sa zaväzujú, že uzatvoria riadnu kúpnu zmluvu, ktorej 

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

• budúci predávajúci nezodpovedá za inžinierske siete na pozemku, budúci 
kupujúci  je povinný osloviť správcov sietí a získať ich súhlasné stanoviská 
k výstavbe na základe projektovej dokumentácie, 

• budúci predávajúci je povinný do 30 dní od doručenia získaného 
stavebného povolenia a geometrického plánu od budúceho kupujúceho 
uzatvoriť riadnu kúpnu zmluvu 

a to 9 hlasmi z 9 prítomných 
za: Ing. Jaroslav Bellák,  Mgr. Anna Borbuliaková, Mgr. Ján Hambacher,  doc. Ing. 
Jozef Krilek, PhD., Mgr. Leonard Lendvorský, Ing. Albert Macko,  Ing. Stanislava 
Pavlendová, Mgr. Martin Selecký, Mgr. Anna Surovcová 
ospravedlnení: Ing. Ján Macko, Marián Dado 
 
Uznesenie č. 136/2018-MsZ 
Mestské zastupiteľstvo v Krupine 
s c h v a ľ u j e 
a) spôsob prenájmu majetku, bližšie špecifikovaného v písm. b) tohto uznesenia, 

ako prípad hodný osobitného zrete ľa, 
b) zámer prenájmu majetku v súlade s § 9 a ods. 9 p ísm. c)   zákona č. 138/1991 
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, konkrétne 
pozemok vo vlastníctve Mesta Krupina, k. ú. Krupina, okres Krupina, časť parcely 
registra C č. 460/1 o výmere 435 m2, druh zastavaná plocha a nádvorie, vedená na 
LV č. 2952, v požadovanej výmere 6 m2, v prospech Ing. Lucii Moravčíkovej, rod. 
Moravčíková, bytom M. R. Štefánika 862/29, Krupina, vo výške nájomného 3,- 
Eur/rok, na dobu neurčitú, za účelom zloženia palivového dreva vo dvore bytového 
domu súpis. č. 862,  v ktorom vlastní byt. 
Dôvod hodný osobitného zreteľa je skutočnosť, že priľahlý pozemok je dvorová časť 
k bytovému domu, a je určená na užívanie vlastníkmi bytového domu. Uskladnením 
dreva na časti pozemku nebude znemožnené užívanie pozemku ostatným 
spoluvlastníkom bytového domu 
a to 9 hlasmi z 9 prítomných 
za: Ing. Jaroslav Bellák,  Mgr. Anna Borbuliaková, Mgr. Ján Hambacher,  doc. Ing. 
Jozef Krilek, PhD., Mgr. Leonard Lendvorský, Ing. Albert Macko,  Ing. Stanislava 
Pavlendová, Mgr. Martin Selecký, Mgr. Anna Surovcová 



ospravedlnení: Ing. Ján Macko, Marián Dado 
 
Uznesenie č. 137/2018-MsZ 
Mestské zastupiteľstvo v Krupine 
s c h v a ľ u j e   
a) spôsob prenájmu majetku, bližšie špecifikovaného v písm. b) tohto uznesenia, 

ako prípad hodný osobitného zrete ľa, 
b) zámer prenájmu majetku v súlade s § 9 a ods. 9 p ísm. c)   zákona č. 138/1991 

Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, konkrétne 
pozemok vo vlastníctve Mesta Krupina, k.ú. Krupina, časť parcely registra E č. 195/2 
o výmere 1142 m2, druh zastavaná plocha a nádvorie, vedená na LV č. 4612, 
v požadovanej výmere  7 m2, za účelom umiestnenia terasy na betónových pätkách 
o rozmere 3,5 m x 2,0 m, k bytu pri byte č. 7 na ulici Školská 823/2 na prvom 
poschodí, v prospech Lukáša Kobelu, rod. Kobel, bytom Družstevná 114/8, 
Hontianske Moravce, a Gabriely Hraškovej, rod. Hrašková, Dionýza Štúra 984/4, 
Krupina,  vo výške nájomného 7,- Eur/m2/rok, na dobu neurčitú s výpovednou 
lehotou 3 mesiace. 
Dôvod hodný osobitného zreteľa je skutočnosť, že Mesto Krupina, ako vlastník 
priľahlého pozemku súhlasí s postavením terasy k bytu č. 7 na prízemí, ktorý je vo 
vlastníctve žiadateľov, nakoľko nebude zamedzený vstup  do dvorovej časti bytového 
domu a ani nebude znemožnené ostatným vlastníkom bytového domu užívať 
dvorovú časť pozemku. Spoluvlastníci bytového domu nemajú výhrady a súhlasia 
s postavením terasy 
a to 9 hlasmi z 9 prítomných 
za: Ing. Jaroslav Bellák,  Mgr. Anna Borbuliaková, Mgr. Ján Hambacher,  doc. Ing. 
Jozef Krilek, PhD., Mgr. Leonard Lendvorský, Ing. Albert Macko,  Ing. Stanislava 
Pavlendová, Mgr. Martin Selecký, Mgr. Anna Surovcová 
ospravedlnení: Ing. Ján Macko, Marián Dado 
 
Uznesenie č. 138/2018-MsZ 
Mestské zastupiteľstvo v Krupine 
s c h v a ľ u j e 
a) spôsob prenájmu majetku, bližšie špecifikovaného v písm. b) tohto uznesenia, 

ako prípad hodný osobitného zrete ľa, 
b) zámer prenájmu majetku v súlade s § 9 a ods. 9 p ísm. c)   zákona č. 138/1991 
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, konkrétne 
pozemok vo vlastníctve Mesta Krupina, k. ú. Krupina, okres Krupina, časť parcely 
registra C č. 301/40 o výmere 3 530 m2, druh zastavaná plocha a nádvorie, vedená 
na LV č. 683, v požadovanej výmere 131 m2, v prospech COOP Jednota  Krupina, 
spotrebné družstvo, sídlo Svätotrojičné námestie 22, Krupina, IČO 00169021, na 
dobu nájmu 10 rokov, v celkovej výške nájomného  7 259,42 Eur za 10 rokov, čo je 
v prepočte 725,94 Eur/rok,  za účelom spevnenia plochy a vybudovania parkovacích 
miest v počte 7 miest. 
Výška nájomného predstavuje výšku nákladov na vybudovanie parkovacích miest, 
ktoré znáša nájomca. 
Dôvod osobitného zreteľa je skutočnosť, že predmetná časť pozemku je vhodná na 
využitie za účelom spevnenia plochy a vybudovania parkovacích miest. Prenajatím 
predmetnej časti pozemku Mesto Krupina získa nové parkovacie miesta pre širokú 
spotrebiteľskú verejnosť 
a to 9 hlasmi z 9 prítomných 



za: Ing. Jaroslav Bellák,  Mgr. Anna Borbuliaková, Mgr. Ján Hambacher,  doc. Ing. 
Jozef Krilek, PhD., Mgr. Leonard Lendvorský, Ing. Albert Macko,  Ing. Stanislava 
Pavlendová, Mgr. Martin Selecký, Mgr. Anna Surovcová 
ospravedlnení: Ing. Ján Macko, Marián Dado 
 
Uznesenie č. 139/2018-MsZ 
Mestské zastupiteľstvo v Krupine  
s c h v a ľ u j e 
a) doplnenie uznesenia č. 214/2017-MsZ o geometrický plán č. 44476329-

79/2018 
b)  prevod majetku spôsobom predaja v súlade s § 9 a ods. 8 písm. b)   zákona č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, konkrétne  
novovytvorené parcely zamerané geometrickým plánom č. 44476329-.79/2018 
vyhotovený spoločnosťou GEO-SLUŽBY s.r.o., 962 41 Bzovík 7, IČO: 44476329, 
overený dňa 19.6.2018 pod č. 175/18, 
–  parcela registra C č. 1360/23 o výmere 16 m2, druh zastavaná plocha a nádvorie, 
v prospech vlastníkov bytového domu na ul. Fraňa Kráľa so súpis. č. 677/18, 
Krupina, vedného na LV č. 6595, a 
– parcela registra C č. 1360/5 o výmere 9 m2, druh zastavaná plocha a nádvorie, 

     – parcela registra C č. 1360/22 o výmere 12 m2, druh zastavaná plocha a nádvorie, 
– parcela registra C č. 1361/2 o výmere 20 m2, druh zastavaná plocha a nádvorie,      
v prospech vlastníkov bytového domu na ul. Fraňa Kráľa so súpis. č. 678/19, 
Krupina, vedného na LV č. 6681, vo výške kúpnej ceny stanovenej v súlade s § 18a 
ods. 2 zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov, a to 0,10 
Eur/m2.  
Jedná sa o prevod pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa 
vrátane priľahlej plochy, ktorá svojím umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný 
celok so stavbou 
a to 9 hlasmi z 9 prítomných 
za: Ing. Jaroslav Bellák,  Mgr. Anna Borbuliaková, Mgr. Ján Hambacher,  doc. Ing. 
Jozef Krilek, PhD., Mgr. Leonard Lendvorský, Ing. Albert Macko,  Ing. Stanislava 
Pavlendová, Mgr. Martin Selecký, Mgr. Anna Surovcová 
ospravedlnení: Ing. Ján Macko, Marián Dado 
 
Uznesenie č. 140/2018-MsZ 
Mestské zastupiteľstvo v Krupine  
s c h v a ľ u j e 
a)  za prebyto čný majetok Mesta Krupina, pozemok  –  parcela registra E č. 
8122/2  o výmere 722 m2, druh zastavaná plocha a nádvorie, vedená na LV č. 4578, 
nachádzajúca sa v k.ú. Krupina, okres Krupina, zameraná geometrickým plánom č. 
44476329-79/2018 do novovytvorených parciel, 
 
b) prevodu majetku predajom v súlade s § 9 a ods. 8  písm. e)   zákona č. 
138/1991 Zb.      o majetku obcí v znení neskorších predpisov, konkrétne  
pozemok vo vlastníctve Mesta Krupina, k.ú. Krupina, okres Krupina, vedený na LV č. 
4578, zameraný  geometrickým plánom č. 44476329-79/2018 vyhotovený 
spoločnosťou GEO-SLUŽBY s.r.o., 962 41 Bzovík 7, IČO: 44476329, overený dňa 
19.6.2018 pod č. 175/18, do novovytvorených parciel: 



- novovytvorená parcela  o výmere 145 m2 v prospech Jozefa Alakšu 
a manželky Anny r. Malčekovej, bytom Fraňa Kráľa 19/678, Krupina, do BSM 
v 1/1 k celku, 

- novovytvorená parcela  o výmere 108 m2 v prospech Júliusa Ližbetina, bytom 
Fraňa Kráľa 19/678, Krupina, v 1/1 k celku, 

- novovytvorená parcela  o výmere 94 m2 v prospech Igora Ivana a manželky 
Anny r. Šlankovej, bytom Fraňa Kráľa 19/678, Krupina, do BSM v 1/1 k celku, 

- novovytvorená parcela  o výmere 90 m2 v prospech Jozefa Igora a manželky 
Kataríny r. Hrčkovej, bytom Fraňa Kráľa 19/678, Krupina, do BSM v 1/1 
k celku, 

- novovytvorená parcela  o výmere 77 m2 v prospech Jozefa Šutu, bytom Nad 
Kotlom 30/637, Krupina, v 1/1 k celku, 

- novovytvorená parcela  o výmere 21 m2 v prospech Ing. Tibora Tuhárskeho, 
bytom Kalinčiakova 43/1026, Krupina, v 1/2 k celku, a v prospech Mgr. Alici 
Polakovičovej r. Tuhárskej, bytom Šustekova 21, Bratislava, v 1/2 k celku, 

vo výške kúpnej ceny 13,- Eur/m2.      
Dôvod hodný osobitného zreteľa je skutočnosť, že predávaný pozemok Mesto 
Krupina nevyužíva, nakoľko naň nie je prístup z verejného priestranstva a jedná sa 
o pozemok, ktorý svojím umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok s bytovým 
domom vo vlastníctve kupujúcich 
a to 8 hlasmi z 9 prítomných 
za: Ing. Jaroslav Bellák,  Mgr. Anna Borbuliaková, Mgr. Ján Hambacher,  doc. Ing. 
Jozef Krilek, PhD.,  Ing. Albert Macko,  Ing. Stanislava Pavlendová, Mgr. Martin 
Selecký, Mgr. Anna Surovcová 
hlasovania sa zdržal: Mgr. Leonard Lendvorský 
ospravedlnení: Ing. Ján Macko, Marián Dado 
 
Uznesenie č. 141/2018–MsZ 
Mestské zastupiteľstvo v Krupine 
b e r i e   n a   v e d o m i e  
úpravu rozpočtu mesta na rok 2018 za mesiac  jún,  podľa prílohy  č.1 písm. a) 
a to 9 hlasmi z 9 prítomných 
za: Ing. Jaroslav Bellák,  Mgr. Anna Borbuliaková, Mgr. Ján Hambacher,  doc. Ing. 
Jozef Krilek, PhD., Mgr. Leonard Lendvorský, Ing. Albert Macko,  Ing. Stanislava 
Pavlendová, Mgr. Martin Selecký, Mgr. Anna Surovcová 
ospravedlnení: Ing. Ján Macko, Marián Dado 
 
Uznesenie č. 142/2018–MsZ 
Mestské zastupiteľstvo v Krupine 
s c h v a ľ u j e  
VI. aktualizáciu rozpočtu mesta na rok 2018 za mesiac jún podľa prílohy č. 1 písm. b) 
a to 9 hlasmi z 9 prítomných 
za: Ing. Jaroslav Bellák,  Mgr. Anna Borbuliaková, Mgr. Ján Hambacher,  doc. Ing. 
Jozef Krilek, PhD., Mgr. Leonard Lendvorský, Ing. Albert Macko,  Ing. Stanislava 
Pavlendová, Mgr. Martin Selecký, Mgr. Anna Surovcová 
ospravedlnení: Ing. Ján Macko, Marián Dado 
 
Uznesenie č.  143/2018-MsZ 
Mestské zastupiteľstvo v Krupine 
s c h v a ľ u j e  



dotáciu pre Slovenský zväz protifašistických bojovníkov ZO Krupina, vo výške 100€ 
na organizačné zabezpečenie  vedomostnej súťaže Medzníky II. svetovej vojny  
a to 9 hlasmi z 9 prítomných 
za: Ing. Jaroslav Bellák,  Mgr. Anna Borbuliaková, Mgr. Ján Hambacher,  doc. Ing. 
Jozef Krilek, PhD., Mgr. Leonard Lendvorský, Ing. Albert Macko,  Ing. Stanislava 
Pavlendová, Mgr. Martin Selecký, Mgr. Anna Surovcová 
ospravedlnení: Ing. Ján Macko, Marián Dado 
 
Uznesenie č.  144/2018-MsZ 
Mestské zastupiteľstvo v Krupine 
s c h v a ľ u j e  
dotáciu pre Slovenský zväz chovateľov ZO Hontianske Nemce vo výške 200€ na 
zabezpečenie účasti na výstavách a jarmokoch chovateľov v roku 2018 
a to 9 hlasmi z 9 prítomných 
za: Ing. Jaroslav Bellák,  Mgr. Anna Borbuliaková, Mgr. Ján Hambacher,  doc. Ing. 
Jozef Krilek, PhD., Mgr. Leonard Lendvorský, Ing. Albert Macko,  Ing. Stanislava 
Pavlendová, Mgr. Martin Selecký, Mgr. Anna Surovcová 
ospravedlnení: Ing. Ján Macko, Marián Dado 
 
Uznesenie č.  145/2018-MsZ 
Mestské zastupiteľstvo v Krupine 
n e s c h v a ľ u j e  
dotáciu pre Rómske občianske združenie Romasam vo výške 2000€ na 
zabezpečenie účasti na  Festivale rómskej kultúry v Rusku vzhľadom k tomu, že 
vreckové nie je oprávnený výdavok pre poskytnutie dotácie 
a to 9 hlasmi z 9 prítomných 
za: Ing. Jaroslav Bellák,  Mgr. Anna Borbuliaková, Mgr. Ján Hambacher,  doc. Ing. 
Jozef Krilek, PhD., Mgr. Leonard Lendvorský, Ing. Albert Macko,  Ing. Stanislava 
Pavlendová, Mgr. Martin Selecký, Mgr. Anna Surovcová 
ospravedlnení: Ing. Ján Macko, Marián Dado 
 
Uznesenie č.  146/2018-MsZ 
Mestské zastupiteľstvo v Krupine 
u k l a d á  
oddeleniu výstavby pripraviť rozpočet na prípojku vody v areáli štadióna MFK Strojár 
Krupina na tréningovú činnosť pre Dobrovoľný hasičský zbor v Krupine,  a tým sa 
uvoľní atletická dráha na štadióne MFK na tréningovú činnosť a súťaže v atletike pre 
Atletický klub Krupina 
a to 9 hlasmi z 9 prítomných 
za: Ing. Jaroslav Bellák,  Mgr. Anna Borbuliaková, Mgr. Ján Hambacher,  doc. Ing. 
Jozef Krilek, PhD., Mgr. Leonard Lendvorský, Ing. Albert Macko,  Ing. Stanislava 
Pavlendová, Mgr. Martin Selecký, Mgr. Anna Surovcová 
ospravedlnení: Ing. Ján Macko, Marián Dado 
 
Uznesenie č.  147/2018-MsZ 
Mestské zastupiteľstvo v Krupine 
o d p o r ú č a 
odhalenie pamätnej tabule RNDr. Júliusovi Vacholdovi, a to podľa priloženého 
návrhu 
a to 9 hlasmi z 9 prítomných 



za: Ing. Jaroslav Bellák,  Mgr. Anna Borbuliaková, Mgr. Ján Hambacher,  doc. Ing. 
Jozef Krilek, PhD., Mgr. Leonard Lendvorský, Ing. Albert Macko,  Ing. Stanislava 
Pavlendová, Mgr. Martin Selecký, Mgr. Anna Surovcová 
ospravedlnení: Ing. Ján Macko, Marián Dado 
 
Uznesenie č.  148/2018-MsZ 
Mestské zastupiteľstvo v Krupine 
o d p o r ú č a  
udeliť Cenu mesta Krupina Prof. RNDr. Petrovi Andrášovi, C Sc.  
a to 9 hlasmi z 9 prítomných 
za: Ing. Jaroslav Bellák,  Mgr. Anna Borbuliaková, Mgr. Ján Hambacher,  doc. Ing. 
Jozef Krilek, PhD., Mgr. Leonard Lendvorský, Ing. Albert Macko,  Ing. Stanislava 
Pavlendová, Mgr. Martin Selecký, Mgr. Anna Surovcová 
ospravedlnení: Ing. Ján Macko, Marián Dado 
 
Uznesenie č.  149/2018-MsZ 
Mestské zastupiteľstvo v Krupine 
o d p o r ú č a  
primátorovi mesta Ing. Radoslavovi Vazanovi na  udelenie Ceny primátora mesta 
Krupina  RNDr.  Eve Tomanovej (rod. Masaryková) CSc.  
a to 9 hlasmi z 9 prítomných 
za: Ing. Jaroslav Bellák,  Mgr. Anna Borbuliaková, Mgr. Ján Hambacher,  doc. Ing. 
Jozef Krilek, PhD., Mgr. Leonard Lendvorský, Ing. Albert Macko,  Ing. Stanislava 
Pavlendová, Mgr. Martin Selecký, Mgr. Anna Surovcová 
ospravedlnení: Ing. Ján Macko, Marián Dado 
 
Uznesenie č.   150/2018-MsZ 
Mestské zastupiteľstvo v Krupine 
o d p o r ú č a  
primátorovi mesta Ing. Radoslavovi Vazanovi udelenie Ceny primátora mesta 
Krupina  MVDr.  Františkovi Sekulovi  
a to 9 hlasmi z 9 prítomných 
za: Ing. Jaroslav Bellák,  Mgr. Anna Borbuliaková, Mgr. Ján Hambacher,  doc. Ing. 
Jozef Krilek, PhD., Mgr. Leonard Lendvorský, Ing. Albert Macko,  Ing. Stanislava 
Pavlendová, Mgr. Martin Selecký, Mgr. Anna Surovcová 
ospravedlnení: Ing. Ján Macko, Marián Dado 
 
Uznesenie č.   151/2018-MsZ 
Mestské zastupiteľstvo v Krupine 
b e r i e   n a   v e d o m i e  
ročníkové zápisy  Kroniky mesta Krupina za roky 2002 a 2003  predložené 
kronikárom mesta PhDr. Miroslavom Lukáčom 
a to 9 hlasmi z 9 prítomných 
za: Ing. Jaroslav Bellák,  Mgr. Anna Borbuliaková, Mgr. Ján Hambacher,  doc. Ing. 
Jozef Krilek, PhD., Mgr. Leonard Lendvorský, Ing. Albert Macko,  Ing. Stanislava 
Pavlendová, Mgr. Martin Selecký, Mgr. Anna Surovcová 
ospravedlnení: Ing. Ján Macko, Marián Dado 
 
Uznesenie č.  152/2018-MsZ 
Mestské zastupiteľstvo v Krupine 



s c h v a ľ u j e 
na základe platného VZN č.02/2012 o Kronike mesta Krupina podľa §6 ods. 7,  
mimoriadnu odmenu pri príležitosti vykonávania kronikárskej práce v dĺžke viac ako 
10 rokov a to  podľa uváženia, kronikárovi  mesta PhDr. Miroslavovi Lukáčovi  za 
zápisy do Kroniky mesta Krupina   
a to 9 hlasmi z 9 prítomných 
za: Ing. Jaroslav Bellák,  Mgr. Anna Borbuliaková, Mgr. Ján Hambacher,  doc. Ing. 
Jozef Krilek, PhD., Mgr. Leonard Lendvorský, Ing. Albert Macko,  Ing. Stanislava 
Pavlendová, Mgr. Martin Selecký, Mgr. Anna Surovcová 
ospravedlnení: Ing. Ján Macko, Marián Dado 
 
Uznesenie č. 153/2018-MsZ 
Mestské zastupiteľstvo v Krupine 
a/ r u š í 
uznesenie č. 230/2017-MsZ a uznesenie č.59/2018  MsZ o poskytnutí finančného 
príspevku na zakúpenie 5 priestorových metrov palivového  dreva  
b/ s c h v a ľ u j e 
poskytnutie jednorazovej dávky podľa § 17 odsek 1, 2 zákona č.417/2013 Z.z 
o pomoci v hmotnej núdzi, jednotne vo výške 70 EUR na zakúpenie palivového dreva 
všetkým občanom, ktorí v roku 2018 požiadajú o jednorazovú dávku. Jednorazová 
dávka na zakúpenie palivového dreva bude poskytnutá iba tým občanom, ktorí sa 
nachádzajú v hmotnej núdzi podľa § 2 odsek 1 zákona č.417/2013 Z.z. o pomoci 
v hmotnej núdzi v platnom znení. Jednorazová dávka bude poskytnutá podľa § 18 
odsek 4 zákona č.417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi v platnom znení. 
a to 9 hlasmi z 9 prítomných 
za: Ing. Jaroslav Bellák,  Mgr. Anna Borbuliaková, Mgr. Ján Hambacher,  doc. Ing. 
Jozef Krilek, PhD., Mgr. Leonard Lendvorský, Ing. Albert Macko,  Ing. Stanislava 
Pavlendová, Mgr. Martin Selecký, Mgr. Anna Surovcová 
ospravedlnení: Ing. Ján Macko, Marián Dado 
 
Uznesenie č. 154/2018-MsZ 
Mestské zastupiteľstvo v Krupine 
s c h v a ľ u j e 
a) nákup osobného motorového vozidla Kia cee´d Sportswagon 1,6 GDi GOLD 99 

kW/135k formou finančného leasingu od dodávateľa  Motor-Car Zvolen s.r.o., 
Stráž 21, 960 1 Zvolen 1, IČO 36768162, v zastúpení Viliamom Kováčikom 
konateľom spoločnosti, na základe výsledku verejného obstarávania zákazky 
s najnižšou ponukovou cenou za celý predmet zákazky podľa špecifikácie vo 
výzve na predkladanie ponúk, v súlade so zákonom č. 343/2015 Z.z. o verejnom 
obstarávaní a o zmene  a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov, vo výške kúpnej ceny 16 685,66 Eur (vrátane DPH). 

 
b) návrh leasingovej zmluvy so spoločnosťou Uni Credit Leasing Slovakia, a.s. na 

financovanie nákupu osobného motorového vozidla, 
 
c) uzavretie  leasingovej zmluvy  spoločnosťou Uni Credit Leasing Slovakia, a.s. 

pobočka Banská Bystrica,  
 



d) realizácia prvej splátky leasingovej zmluvy je vo výške odkupnej hodnoty 
osobného motorového  vozidla Kia Rio, ktoré bude odpredané spoločnosti Moto-
Car Zvolen s.r.o., Stráž 21, Zvolen,  vo výške 4 700,- Eur 

a to 9 hlasmi z 9 prítomných 
za: Ing. Jaroslav Bellák,  Mgr. Anna Borbuliaková, Mgr. Ján Hambacher,  doc. Ing. 
Jozef Krilek, PhD., Mgr. Leonard Lendvorský, Ing. Albert Macko,  Ing. Stanislava 
Pavlendová, Mgr. Martin Selecký, Mgr. Anna Surovcová 
ospravedlnení: Ing. Ján Macko, Marián Dado 
 
Uznesenie č. 155/2018-MsZ 
Mestské zastupiteľstvo v Krupine 
s c h v a ľ u j e  
ponuku získania mapových podkladov z leteckých meračských snímok (digitálne 
ortofotomapy), ktoré je možné používať v geografickom informačnom systéme a pre 
prácu oddelení MsÚ, od spoločnosti SURVEYE, s.r.o. Kapitulská 12, Banská 
Bystrica, IČO 47619651, vo variante č. 3 – Rozšírený dátový balík t.j. základný 
dátový balík a aktuálna ortofotomapa 0,05 m/pixel na zastavanú časť mesta vo 
vymedzenom rozsahu (cca 4 km2). Cena za kompletný rozšírený dátový balík  
v rámci variantu č. 3 je navrhnutá v zmysle ponuky, ktorá je prílohou tohto uznesenia.   
a to 9 hlasmi z 9 prítomných 
za: Ing. Jaroslav Bellák,  Mgr. Anna Borbuliaková, Mgr. Ján Hambacher,  doc. Ing. 
Jozef Krilek, PhD., Mgr. Leonard Lendvorský, Ing. Albert Macko,  Ing. Stanislava 
Pavlendová, Mgr. Martin Selecký, Mgr. Anna Surovcová 
ospravedlnení: Ing. Ján Macko, Marián Dado 
 
V Krupine, 26. júna 2018 
Za správnosť: Mária víbošťoková 
 
 
Ing. Jaroslav  B e l l á k                                                    Ing. Eva  L u k á č o v á 
Overovate ľ I.                                                                          prednostka MsÚ 
 
Doc. Ing. Jozef  K r i l e k, PhD.                                       Ing. Radoslav  V a z a n 
Overovate ľ II.                                                                          primátor mesta 


