
Uznesenia  
z jedenásteho zasadnutia Mestského zastupite ľstva v Krupine, konaného  

dňa 13. novembra 2019 v zasadacej miestnosti Mestskéh o úradu v Krupine 
___________________________________________________________________ 
 
Uznesenie č. 315/2019-MsZ 
Mestské zastupiteľstvo v Krupine 
s c h v a ľ u j e  
program zasadnutia tak, ako bol zverejnený v pozvánke na MsZ: 
 

1. Otvorenie 
2. Správa o činnosti MsR 
3. Kontrola plnenia uznesení z posledného zasadnutia MsZ 
4. VZN o dani z nehnuteľnosti 
5. Zmluva o poskytovaní služieb na zabezpečenie zimnej údržby miestnych 

štrkových komunikácií v katastrálnom území Krupina 
6. Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo  „Obnova strechy stolnotenisovej herne“ 
7. Výstupy z komisií:  

a) Komisia rozvoja mesta – odd. správy majetku, odd. výstavby, ŽP a RR, 
ekonomické oddelenie 

b) Komisia pre školstvo, mládež, kultúru, šport a verejný poriadok 
c) Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a bytovej politiky  

     8. Rôzne  
a to 8  hlasmi z 8 prítomných 
za: Ing. Jaroslav Bellák, Mgr. Anna Borbuliaková, Mgr. Marián Hecl, MUDr. Marián 
Korčok, Ing. Jozef Lutter, Ing. Albert Macko, Mgr. Martin Selecký,  Mgr. Michal 
Strelec 
neprítomní: Mgr. Anna Surovcová, doc. Ing. Jozef Krilek, PhD., Ing. Eva Lukáčová  
 
Uznesenie č. 316/2019-MsZ 
Mestské zastupiteľstvo v Krupine 
s c h v a ľ u j e  
program zasadnutia MsZ bez zmien: 

1. Otvorenie 
2. Správa o činnosti MsR 
3. Kontrola plnenia uznesení z posledného zasadnutia MsZ 
4. VZN o dani z nehnuteľnosti 
5. Zmluva o poskytovaní služieb na zabezpečenie zimnej údržby miestnych 

štrkových komunikácií v katastrálnom území Krupina 
6. Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo  „Obnova strechy stolnotenisovej herne“ 
7. Výstupy z komisií:  

a) Komisia rozvoja mesta – odd. správy majetku, odd. výstavby, ŽP a RR, 
ekonomické oddelenie 

b) Komisia pre školstvo, mládež, kultúru, šport a verejný poriadok 
c) Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a bytovej politiky  

8. Rôzne  
a to 8 hlasmi z 8 prítomných 
za: Ing. Jaroslav Bellák, Mgr. Anna Borbuliaková, Mgr. Marián Hecl, MUDr. Marián 
Korčok, Ing. Jozef Lutter, Ing. Albert Macko, Mgr. Martin Selecký,  Mgr. Michal 
Strelec 



neprítomní: Mgr. Anna Surovcová, doc. Ing. Jozef Krilek, PhD., Ing. Eva Lukáčová 
 
Uznesenie č. 317/2019-MsZ 
Mestské zastupiteľstvo v Krupine 
s c h v a ľ u j e  
členov návrhovej komisie v zložení: Mgr. Borbuliaková, Mgr. Hecl, Mgr. Selecký 
a to 8 hlasmi z 8 prítomných  
za: za: Ing. Jaroslav Bellák, Mgr. Anna Borbuliaková, Mgr. Marián Hecl, MUDr. 
Marián Korčok, Ing. Jozef Lutter, Ing. Albert Macko, Mgr. Martin Selecký,  Mgr. 
Michal Strelec 
neprítomní: Mgr. Anna Surovcová, doc. Ing. Jozef Krilek, PhD., Ing. Eva Lukáčová 
 
Uznesenie č. 318/2019-MsZ 
Mestské zastupiteľstvo v Krupine 
b e r i e    n a    v e d o m i e  
Správu o činnosti MsR prednesenú primátorom mesta 
a to 8 hlasmi z 8 prítomných 
za: Ing. Jaroslav Bellák, Mgr. Anna Borbuliaková,  MUDr. Marián Korčok, Ing. Eva 
Lukáčová, Ing. Jozef Lutter, Ing. Albert Macko, Mgr. Martin Selecký,  Mgr. Michal 
Strelec 
neprítomní: Mgr. Marián Hecl, Mgr. Anna Surovcová, doc. Ing. Jozef Krilek, PhD. 
 
Uznesenie č. 319/2019-MsZ 
Mestské zastupiteľstvo v Krupine 
b e r i e    n a   v e d o m i e  
kontrolu plnenia uznesení z posledného zasadnutia MsZ prednesenú hlavným 
kontrolórom mesta 
a to 8 hlasmi z 8 prítomných 
za: Ing. Jaroslav Bellák, Mgr. Anna Borbuliaková,  MUDr. Marián Korčok, Ing. Eva 
Lukáčová, Ing. Jozef Lutter, Ing. Albert Macko, Mgr. Martin Selecký,  Mgr. Michal 
Strelec 
neprítomní: Mgr. Marián Hecl, Mgr. Anna Surovcová, doc. Ing. Jozef Krilek, PhD. 
 
Uznesenie č. 320/2019-MsZ 
Mestské zastupiteľstvo v Krupine 
s c h v a ľ u j e 
VZN č. 6/2019 o dani z nehnuteľnosti Mesta Krupina 
a to 7 hlasmi z 8 prítomných 
za: Ing. Jaroslav Bellák, Mgr. Anna Borbuliaková, Mgr. Marián Hecl, MUDr. Marián 
Korčok, Ing. Eva Lukáčová, Ing. Jozef Lutter,  Mgr. Martin Selecký 
neprítomní: Ing. Albert Macko, Mgr. Anna Surovcová, doc. Ing. Jozef Krilek, PhD. 
nehlasoval: Mgr. Michal Strelec 
 
Uznesenie č.   321/2019–MsZ  
Mestské zastupiteľstvo v Krupine 
a) s c h v a ľ u j e   
    Zmluvu o poskytovaní služieb na zabezpečenie zimnej údržby 
    miestnych štrkových komunikácií v katastrálnom území mesta Krupina   
    s budúcim dodávateľom Ľubomír Rondík-ROBUS-Z, R.Geschwinda 2544/1, 
    963 01 Krupina 



b) s c h v a ľ u j e  
    uzavretie Zmluvy o poskytovaní služieb na zabezpečenie zimnej       
    údržby miestnych štrkových komunikácií v katastrálnom území mesta Krupina pred  
    jej podpisom s budúcim dodávateľom  Ľubomír Rondík-ROBUS-Z, R.Geschwinda 
    2544/1, 963 01 Krupina v jednotkových cenách podľa prílohy č.1, ktorá tvorí  
    neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy 
a to 8 hlasmi z 8 prítomných 
za: Ing. Jaroslav Bellák, Mgr. Anna Borbuliaková, MUDr. Marián Korčok, Ing. Eva 
Lukáčová, Ing. Jozef Lutter, Ing. Albert Macko, Mgr. Martin Selecký,  Mgr. Michal 
Strelec 
neprítomní: Mgr. Marián Hecl, Mgr. Anna Surovcová, doc. Ing. Jozef Krilek, PhD.  
 
Uznesenie č.  322/2019–MsZ  
Mestské zastupiteľstvo v Krupine 
s c h v a ľ u j e 
a) Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č.202/2019/OVZP zo dňa 30.9.2019, ktorej 
predmetom je zhotovenie diela „Obnova strechy stolnotenisovej herne“ z dôvodu 
potreby prác nad rámec výkazu výmer, 
b) uzavretie predmetného Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo č.202/2019/OVZP zo dňa 
30.9.2019 so zhotoviteľom  Ľubomír Dado, Osloboditeľov 931/17, 963 01 Krupina,      
IČO: 34788905 na základe výsledku verejného obstarávania a v súlade s  § 18 ods. 
1, bod a/ zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
b) zabezpečenie finančných prostriedkov na realizáciu diela vo výške 5 552,39 EUR. 
a to 9 hlasmi z 9 prítomných 
za: Ing. Jaroslav Bellák, Mgr. Anna Borbuliaková, Mgr. Marián Hecl, MUDr. Marián 
Korčok, Ing. Eva Lukáčová, Ing. Jozef Lutter, Ing. Albert Macko, Mgr. Martin Selecký,  
Mgr. Michal Strelec 
neprítomní: Mgr. Anna Surovcová, doc. Ing. Jozef Krilek, PhD. 
 
Uznesenie č. 323/2019-MsZ 
Mestské zastupiteľstvo v Krupine 
b e r i e    n a    v e d o m i e  
neúspešnosť obchodno verejnej súťaže vyhlásenej Mestom Krupina v zmysle 
uznesenia č. 298/2019-MsZ zo dňa 25.9.2019 
a to 9 hlasmi z 9 prítomných 
za: Ing. Jaroslav Bellák, Mgr. Anna Borbuliaková, Mgr. Marián Hecl, MUDr. Marián 
Korčok, Ing. Eva Lukáčová, Ing. Jozef Lutter, Ing. Albert Macko, Mgr. Martin Selecký,  
Mgr. Michal Strelec 
neprítomní: Mgr. Anna Surovcová, doc. Ing. Jozef Krilek, PhD. 
 
Uznesenie č. 324/2019-MsZ 
Mestské zastupiteľstvo v Krupina 
s ch v a ľ u j e 

a) spôsob prenájmu 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, prenájom  pozemkov evidovaných na LV č. 6456 
v katastrálnom území Krupina, bližšie špecifikovaných v bode b) odst. 2. tohto 
uznesenia, o celkovej výmere  5580 m2, na poľnohospodárske účely podľa 
zákona č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, 



poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých 
zákonov, 

 
b) podmienky OVS v súlade s § 281 až § 288 Obchodné ho zákonníka 

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

 
2. Predmet OVS:   prenájom poľnohospodárskych pozemkov vo vlastníctve 

Mesta Krupina, za účelom obhospodarovania podľa zákona č. 504/2003 Z. z. 
o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku 
a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov.  
• parcela registra E č. 9088/3 o výmere 1003 m2, trvalý trávnatý porast,  
• parcela registra E č. 9088/4 o výmere 1879 m2, orná pôda,  
• parcela registra E č. 9088/5 o výmere 1776 m2, orná pôda,  
• parcela registra E č. 9088/6 o výmere   922 m2, trvalý trávnatý porast,   
v celkovej výmere 5 580 m2, sa nachádza v katastrálnom území Krupina, 
okres Krupina, vedený katastrálnym odborom Okresného úradu v Krupine na 
liste vlastníctva č. 6456. 
• Prenájom poľnohospodárskych pozemkov je na dobu nájmu určitú 5 

rokov.  
 
3.  Kritérium pri výbere najvhodnejších ponúk:  

• vyhlasovateľ neurčuje v podmienkach súťaže spôsob najvhodnejšieho 
výberu v súlade s § 286 ods. 2 Obchodného zákonníka, a je oprávnený 
vybrať si návrh ktorý mu najlepšie vyhovuje. 

4. Lehota na podávanie návrhov:       do 29.11.2019 do 11.00 hod. 
 

5. 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 –nájom 
poľnohospodárskych pozemkov – neotvára ť “.  

 
6. Obsah sú ťažných návrhov:  

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

- návrh výšky nájomného, nie nižší ako 65,- Eur/ha/rok, 
- doklad preukazujúci, že je poľnohospodár a je oprávnený vykonávať 

poľnohospodársku činnosť, 
- doklad, že záujemca nemá nedoplatky alebo iné záväzky voči 

prenajímateľovi, 
- 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. 
 

7. Finančná zábezpeka:   30,- EUR, ktorá bude vrátená neúspešnému 
uchádzačovi bezprostredne po vyhlásení výsledku OVS a úspešnému 
uchádzačovi bude vrátená časť po odpočítaní nákladov súvisiacich so 



zverejňovaním OVS; finančnú zábezpeku je povinný uchádzač zložiť na 
bankový účet vyhlasovateľa: SK24 0200 0000 0000 2002 0412, prípadne 
do pokladne MsÚ, do poznámky je potrebné uviesť: „finančná zábezpeka – 
OVS nájom poľnohospodárskeho pozemku“, 

 
8. Kontakt na zamestnanca MsÚ:  t.č.: 0907/211288, oddelenie správy 

majetku mesta poskytne údaje o pozemku. 
      
       9.  Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odstúpiť od OVS bez uvedenia dôvodu. 

 
 10. Vyhlasovateľ je oprávnený odmietnuť všetky predložené návrhy až do 

uzavretia zmluvy s úspešným uchádzačom a zároveň má právo súťaž zrušiť. 
 
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 nájomnej zmluvy víťazovi 
obchodnej verejnej súťaže.  

 
14. Účastník súťaže, ktorému MsZ schválilo prenájom pozemku je povinný 
uzatvoriť nájomnú zmluvu najneskôr do 60 dní od schválenia výsledku OVS. 
V prípade ak nedôjde k uzatvoreniu nájomnej zmluvy do 60 dní z dôvodov na 
strane nájomcu, má vyhlasovateľ nárok na odstúpenie od OVS bez vrátenia 
finančnej zábezpeky v prospech víťaza. 

a to 9 hlasmi z 9 prítomných 
za: Ing. Jaroslav Bellák, Mgr. Anna Borbuliaková, Mgr. Marián Hecl, MUDr. Marián 
Korčok, Ing. Eva Lukáčová, Ing. Jozef Lutter, Ing. Albert Macko, Mgr. Martin Selecký,  
Mgr. Michal Strelec 
neprítomní: Mgr. Anna Surovcová, doc. Ing. Jozef Krilek, PhD. 
 
Uznesenie č. 325/2019-MsZ 
Mestské zastupiteľstvo v Krupine 
s c h v a ľ u j e       
zriadenie vecného bremena , na priznanie práva prechodu a prejazdu, a zároveň 
práva vybudovania telesa prístupovej komunikácie, na časť pozemku parcely registra 
E č. 7613, o výmere 1797 m2, druh trvalo trávnatý porast, vo vlastníctve Mesta 
Krupina, vedená na LV č. 4578, v k.ú. Krupina, v lokalite mesta Líška, v rozsahu 
zameranom geometrickým plánom, č. 47 843 632-240/2018, vyhotovený  geodetom 
Martin Lauroško GeoPlanML, Majerský rad 643/44, Krupina, IČO 47843632, 
overeným dňa 16.4.2019, pod č. 105/19, v diely 1, 2, spolu o výmere 120 m2, 
v prospech: 
Jany Balkovej, bytom Svätotrojičné námestie 1/1, Krupina, ako vlastníčky 
nehnuteľnosti evidovanej na LV č. 6968 a Mareka Kuťku, bytom  Hviezdoslavova 
281/20, Žiar nad Hronom, ako vlastníka nehnuteľnosti evidovanej na LV č. 6967.  
Vecné bremeno spočíva:  



a) v práve oprávneného z vecného bremena využívať pozemok vo vyznačenom 
rozsahu geometrickým plánom na prechod peši, prejazd motorovými 
a nemotorovými dopravnými prostriedkami a vybudovanie telesa prístupovej 
komunikácie, a v povinnosti Mesta Krupina, ako povinného z vecného 
bremena strpieť právo oprávneného využívať pozemok v rozsahu  
vyznačenom v geometrickom pláne o výmere 120 m2,   

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

c) vecné bremeno sa zriaďuje za jednorazovú odplatu vo výške 3,- Eur/m2 
a to 9 hlasmi z 9 prítomných 
za: Ing. Jaroslav Bellák, Mgr. Anna Borbuliaková, Mgr. Marián Hecl, MUDr. Marián 
Korčok, Ing. Eva Lukáčová, Ing. Jozef Lutter, Ing. Albert Macko, Mgr. Martin Selecký,  
Mgr. Michal Strelec 
neprítomní: Mgr. Anna Surovcová, doc. Ing. Jozef Krilek, PhD. 
 
Uznesenie č. 326/2019-MsZ 
Mestské zastupiteľstvo v Krupine  
s c h v a ľ u j e 
a/ za prebyto čný majetok Mesta Krupina,  pozemok zameraný do novovytvorenej 
parcely 2143/3 v časti dielu 3 o výmere 38 m2, ktorá je odčlenená geometrickým 
plánom č. 47 843 632-228/2019 z parcely registra E č. 4674/3 o výmere 38 m2, druh 
trvalo trávnatý porast, nachádzajúca sa v k.ú. Krupina, okres Krupina, zapísaná na 
LV č. 4578, 
 
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. 
4578, , zameraný geometrickým plánom č. 47 843 632-228/2019 vyhotovený 
geodetom Martinom Lauroškom GeoPlanML, Majerský rad 643/44, Krupina, IČO 
47 843 632, úradne overený dňa 13.9.2019 pod č. 259/19, do novovytvorenej parcely 
registra C č. 2143/3 v diely 3 o výmere 38 m2, druh záhrada, v prospech Františka 
Slobodu a manželky Ľubici Slobodovej rod. Greňová, bytom Vajsov 3026/1A, 
Krupina, do bezpodielového vlastníctva manželov, vo výške kúpnej 13,- Eur/m2.  
Kúpna cena je stanovená ako obvyklá pri predajoch v intraviláne mesta 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 nehnuteľnosti vo vlastníctve kupujúcich. Predajom 
pozemku dôjde k sceleniu pozemkov vo vlastníctve kupujúcich a k ich 
efektívnejšiemu využitiu 
a to 9 hlasmi z 9 prítomných 
za: Ing. Jaroslav Bellák, Mgr. Anna Borbuliaková, Mgr. Marián Hecl, MUDr. Marián 
Korčok, Ing. Eva Lukáčová, Ing. Jozef Lutter, Ing. Albert Macko, Mgr. Martin Selecký,  
Mgr. Michal Strelec 
neprítomní: Mgr. Anna Surovcová, doc. Ing. Jozef Krilek, PhD. 
 
Uznesenie č. 327/2019-MsZ 
Mestské zastupiteľstvo v Krupine  



s c h v a ľ u j e 
a) za prebyto čný majetok Mesta Krupina,  pozemok zameraný do novovytvorených 
parciel č. 3330/7 v diely 1 a 3 spolu o výmere 1064 m2, a č. 3358/2 v diely 5 
o výmere 571 m2 , ktoré sú odčlenené geometrickým plánom č. 47 843 632-232/2019 
z parcely registra E č. 3108/2 o výmere 61 m2, druh trvalo trávnatý porast, z parcely 
registra C č. 3334 o výmere 36 787 m2, druh lesný pozemok, a z parcely registra C č. 
3358 o výmere 2 404 m2, druh lesný pozemok, nachádzajúce sa v k.ú. Krupina, 
okres Krupina, zapísané na LV č.  4578, 2383,  
 
b)  prevod majetku predajom ako prípad hodný osobit ného 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. 
4578, 2383 zameraný geometrickým plánom č. 47 843 632-232/2019 vyhotovený 
geodetom Martinom Lauroškom GeoPlan ML, Majerský rad 643/33, Krupina, IČO: 
47843632, overený dňa 25.9.2019 pod č. 270/19, do novovytvorených parciel, 
menovite 
- parcela registra C č. 3330/7 v diely 1 a 3, spolu o výmere 1 064 m2, druh trvalo 
trávnatý porast,  
- parcela registra C č. 3358/2 v diely 5 o výmere 571 m3, druh ostatná plocha, 
v prospech Miroslava Pálku rod. Pálka,  bytom Kalinčiakova 6, Krupina, do výlučného 
vlastníctva, za podmienok dodržania náležitosti zákona č. 326/2005 Z.z. o lesoch §7 
– §9 o trvalom vyňatí lesných pozemkov z plnenia funkcií lesov, ako aj uhradenia 
všetkých nákladov za trvalé vyňatie z lesných pozemkov, vo výške kúpnej ceny 2,- 
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 žiadateľa 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. Marián Hecl, MUDr. Marián 
Korčok, Ing. Eva Lukáčová, Ing. Jozef Lutter, Ing. Albert Macko, Mgr. Martin Selecký,  
Mgr. Michal Strelec 
neprítomní: Mgr. Anna Surovcová, doc. Ing. Jozef Krilek, PhD. 
 
Uznesenie č. 328/2019-MsZ 
Mestské zastupiteľstvo v Krupine 
s c h v a ľ u j e 
a)     doplnenie uznesenia č. 190/2014 - MsZ o geometrický plán č. 33259330-
14/2019, 
b)  zriadenie vecného bremena na priznanie vecného práva umiestnenia 
inžinierskych sietí na pozemkoch v rozsahu geometrického plánu č. 33259330-
14/2019 vyhotoveného geodetom Ladislavom Filipom GEOMAP, Vinohradnícka 
190/33, 991 25 Čebovce, IČO: 33259330, overený dňa 12.8.2019 pod č. 205/19, 
spolu o výmere 470 m2, v prospech spoločnosti STEFE THS s.r.o., Okružná 42/9, 
050 01 Revúca, IČO: 35763469. Geometrickým plánom bola zameraná rekonštrukcia 
teplovodného potrubia 2. časti v II. etape realizácie. Vecné právo  spočíva 
v povinnosti Mesta Krupina, ako povinného z vecného bremena: 



• strpieť na dotknutých pozemkoch KN-C parcely č. 301/1, 301/41, 301/42 
a 301/43 v rozsahu vyznačenom v geometrickom pláne spolu o výmere 470 m2 
umiestnenie energetickej stavby s jej ochranným pásmom 1,5 m od osi 
teplovodného rozvodu na obidve strany po zemi a vo vzduchu, maximálna šírka 
záberu vecného bremena 3 m, 

• umožniť v nevyhnutnej miere vstup na dotknuté pozemky automobilmi, 
mechanizmami a pešo za účelom výkonu prác spojených s údržbou, 
prevádzkou, odstraňovaním porúch, rozkopaním, vykonávaním opráv a 
rekonštrukcií energetickej stavby,  

• bez súhlasu oprávneného z vecného bremena neumiestňovať nad energetickou 
stavbou a jej  ochranným pásmom v šírke 1,5 m od vonkajšieho pôdorysného 
okraja potrubia na obidve strany po zemi a vo vzduchu stavby, trvalé 
zariadenia, konštrukcie alebo iné podobné zariadenia, nevysádzať trvalé 
porasty, neumiestňovať skládky, nevykonávať terénne úpravy, nevykonávať 
činnosti, ktoré obmedzujú prístup k energetickej stavbe alebo ktoré by mohli 
ohroziť jej technický stav. 

• vecné bremeno sa zriaďuje na dobu funkčnosti teplovodného zariadenia 
s jednorazovou odplatou vo výške 7,- Eur/m2 

a to 9 hlasmi z 9 prítomných 
za: Ing. Jaroslav Bellák, Mgr. Anna Borbuliaková, Mgr. Marián Hecl, MUDr. Marián 
Korčok, Ing. Eva Lukáčová, Ing. Jozef Lutter, Ing. Albert Macko, Mgr. Martin Selecký,  
Mgr. Michal Strelec 
neprítomní: Mgr. Anna Surovcová, doc. Ing. Jozef Krilek, PhD. 
 
Uznesenie č. 329/2019-MsZ 
Mestské zastupiteľstvo v Krupine  
s c h v a ľ u j e  
a)   doplnenie uznesenia č. 237/2019-MsZ o geometrický plán č. 47 843 632-
262/2019 
b)  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. 
4578, zameraný geometrickým plánom č. 47 843 632-262/2019 vyhotovený 
geodetom Martinom Lauroškom GeoPlan ML, Majerský rad 643/33, Krupina, IČO: 
47843632, overený dňa 22.10.2019 pod č. 298/19, do novovytvorenej parcely č. 
516/1 diel 2 o výmere 14 m2, druh zastavaná plocha, v prospech Ing. Milana Baculíka 
a manželky Ing. Eleny rod. Matochová, bytom Starohorská cesta 1692/32, Krupina, 
do bezpodielového spoluvlastníctva, (veľkosť spoluvlastníckych podielov 
k nadobúdanému pozemku pre kupujúcich je totožná s veľkosťou ich podielov tak 
ako sú uvedené na liste vlastníctva č. 4663), vo výške kúpnej ceny 13,-  Eur/m2. 
Kúpna cena je stanovená ako obvyklá pri predajoch pozemkov v intraviláne mesta 
vzhľadom na polohu a charakter predávaného pozemku.    
 
Jedná sa o prevod priľahlého pozemku zastavaného stavbou, ktorý svojím 
umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok s nehnuteľnosťou vo vlastníctve 
nadobúdateľov. Odpredaj sa uskutoční formou kúpnej zmluvy 
a to 9 hlasmi z 9 prítomných 
za: Ing. Jaroslav Bellák, Mgr. Anna Borbuliaková, Mgr. Marián Hecl, MUDr. Marián 
Korčok, Ing. Eva Lukáčová, Ing. Jozef Lutter, Ing. Albert Macko, Mgr. Martin Selecký,  
Mgr. Michal Strelec 



neprítomní: Mgr. Anna Surovcová, doc. Ing. Jozef Krilek, PhD. 
 
Uznesenie č. 330/2019-MsZ 
Mestské zastupiteľstvo v Krupine  
s c h v a ľ u j e  
kúpu nehnute ľného majetku v súlade so  zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
v znení neskorších predpisov, konkrétne pozemok na parcele registra C č. 2031/5 
o výmere 336 m2, druh trvalo trávnatý porast, v meste Krupina, okres Krupina, k.ú. 
Krupina, zapísaná na LV č. 4609, od Ing. Taťány Belúchovej, rod. Vicianová, bytom 
U Plovárny 912, Dobříš, ČR, a to za kúpnu cenu 14,46 Eur/m2, čo celkovo 
predstavuje kúpnu cenu po zaokrúhlení 4 920,- Eur, ktorá bola stanovená znaleckým 
posudkom č. 64/2019 zo dňa 12.8.2019 vypracovaný znalcom Ing. Rastislavom 
Dobošom, Nový rad 185, Dudince.   
Nadobudnutím pozemku mesto Krupina získa scelený pozemok v lokalite – 
„pokračovanie ul. I. Krasku“ 
a to 9 hlasmi z 9 prítomných 
za: Ing. Jaroslav Bellák, Mgr. Anna Borbuliaková, Mgr. Marián Hecl, MUDr. Marián 
Korčok, Ing. Eva Lukáčová, Ing. Jozef Lutter, Ing. Albert Macko, Mgr. Martin Selecký,  
Mgr. Michal Strelec 
neprítomní: Mgr. Anna Surovcová, doc. Ing. Jozef Krilek, PhD. 
 
Uznesenie č. 331/2019-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, mesto Krupina, okres Krupina, 
vedený na LV č. 4578, zameraný geometrickým plánom do novovytvorenej parcely 
o výmere 12 m2, z parcely registra E č. 1462/1 o výmere 2 431 m2, druh trvalo 
trávnatý porast,  
v prospech Miroslava Trebulu a manželky Anny rod. Pečárková, bytom Nad Mestom 
1137/8, Krupina, do bezpodielového spoluvlastníctva manželov v 1/1  k celku, vo 
výške kúpnej ceny 13,- Eur/m2. Kúpna cena je stanovená ako obvyklá pri predajoch 
pozemkov v intraviláne mesta vzhľadom na polohu a charakter predávaného 
pozemku.    
 
Jedná sa o prevod priľahlého pozemku zastavaného stavbou, ktorý svojím 
umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok s nehnuteľnosťou vo vlastníctve 
nadobúdateľa. Odpredaj sa uskutoční formou kúpnej zmluvy  
a to 9 hlasmi z 9 prítomných 
za: Ing. Jaroslav Bellák, Mgr. Anna Borbuliaková, Mgr. Marián Hecl, MUDr. Marián 
Korčok, Ing. Eva Lukáčová, Ing. Jozef Lutter, Ing. Albert Macko, Mgr. Martin Selecký,  
Mgr. Michal Strelec 
neprítomní: Mgr. Anna Surovcová, doc. Ing. Jozef Krilek, PhD. 
 
Uznesenie č. 332/2019-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 novovytvorenej parcely registra C č. 1370/28 o výmere 
68 m2 v prospech Martina Dendiša a manželky Miroslavy rod.  Strelcová, bytom 
Fraňa Kráľa 677/18, Krupina, do bezpodielového spoluvlastníctva manželov v 1/1 
k celku, vo výške kúpnej ceny 13,- Eur/m2, vrátane nákladov spojených 
s vyhotovením geometrického plánu 37,- Eur.      
Kúpna zmluva bude predložená kupujúcimi. 
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 9 hlasmi z 9 prítomných 
za: Ing. Jaroslav Bellák, Mgr. Anna Borbuliaková, Mgr. Marián Hecl, MUDr. Marián 
Korčok, Ing. Eva Lukáčová, Ing. Jozef Lutter, Ing. Albert Macko, Mgr. Martin Selecký,  
Mgr. Michal Strelec 
neprítomní: Mgr. Anna Surovcová, doc. Ing. Jozef Krilek, PhD. 
 
Uznesenie č. 333/2019-MsZ 
Mestské zastupiteľstvo v Krupine 
s c h v a ľ u j e  
ukon čenie nájmu  v zmysle Nájomnej zmluvy č. 22346/2011 uzatvorenej 
s nájomcom COOP Jednota Krupina, spotrebné družstvo, Svätotrojičné nám. č. 22, 
Krupina, dohodou ku d ňu 31.12.2019.  
Predmetom nájmu je prenájom plochy na južnej strane budovy súpis. č. 2774 – veľká 
zasadačka (rozostavaná stavba), na parcele registra C č. 163/10, za účelom 
umiestnenia 1 ks bilboardu o rozmere 5000 x 2000 mm 
a to 9 hlasmi z 9 prítomných 
za: Ing. Jaroslav Bellák, Mgr. Anna Borbuliaková, Mgr. Marián Hecl, MUDr. Marián 
Korčok, Ing. Eva Lukáčová, Ing. Jozef Lutter, Ing. Albert Macko, Mgr. Martin Selecký,  
Mgr. Michal Strelec 
neprítomní: Mgr. Anna Surovcová, doc. Ing. Jozef Krilek, PhD. 
 
Uznesenie č. 334/2019-MsZ 
Mestské zastupiteľstvo v Krupine 
s c h v a ľ u j e  
Dodatok č. 4 k Nájomnej zmluve č. 9/2008 uzatvorenej s nájomcom  COOP 
Jednota Krupina, spotrebné družstvo, Svätotrojičné nám. č. 22, Krupina, ktorým sa 
mení doba nájmu  z doby určitej na dobu neur čitú s výpovednou lehotou tri 
mesiace, za tých istých podmienok dojednaných v nájomnej zmluve.  
Predmetom nájmu je časť pozemku na parcele KN-E č. 9605/1 o výmere 3575 m2, 
druh ostatná plocha a parcele KN- E č. 9607/4 o výmere 26297 m2, druh ostatná 
plocha, na ktorých sú umiestnené reklamné tabule, konkrétne na ul. Pribinova 
a Zvolenská cesta v Krupine 
a to 9 hlasmi z 9 prítomných 



za: Ing. Jaroslav Bellák, Mgr. Anna Borbuliaková, Mgr. Marián Hecl, MUDr. Marián 
Korčok, Ing. Eva Lukáčová, Ing. Jozef Lutter, Ing. Albert Macko, Mgr. Martin Selecký,  
Mgr. Michal Strelec 
neprítomní: Mgr. Anna Surovcová, doc. Ing. Jozef Krilek, PhD. 
 
Uznesenie č. 335/2019-MsZ 
Mestské zastupiteľstvo v Krupina 
s c h v a ľ u j e  
ukon čenie nájmu  v zmysle Nájomnej zmluvy č. 15850/2011 s Michalom 
Debnárikom, bytom Malinovského 5, 963 01  Krupina, ktorej predmetom je nájom 
garáže č. 2 nachádzajúcej sa na pozemku časti parcely registra C č. 1518/1, na ulici 
29. augusta v Krupine, výpove ďou  s výpovednou lehotou jeden mesiac, ktorá 
začína plynúť odo dňa doručenia písomnej výpovede  druhej zmluvnej strane a to 9 
hlasmi z 9 prítomných 
za: Ing. Jaroslav Bellák, Mgr. Anna Borbuliaková, Mgr. Marián Hecl, MUDr. Marián 
Korčok, Ing. Eva Lukáčová, Ing. Jozef Lutter, Ing. Albert Macko, Mgr. Martin Selecký,  
Mgr. Michal Strelec 
neprítomní: Mgr. Anna Surovcová, doc. Ing. Jozef Krilek, PhD. 
 
Uznesenie č. 336/2019-MsZ 
Mestské zastupiteľstvo v Krupina 
s c h v a ľ u j e  
ukon čenie nájmu  v zmysle Nájomnej zmluvy č. 16236/2011 s Ladislavom Bahnom, 
bytom 29. augusta 22,  963 01  Krupina, ktorej predmetom je nájom garáže č. 1, 
nachádzajúcej sa na pozemku časti parcely registra C č. 1518/1, na ulici 29. augusta 
v Krupine, výpove ďou  s výpovednou lehotou jeden mesiac, ktorá začína plynúť odo 
dňa doručenia písomnej výpovede druhej zmluvnej strane 
a to 9 hlasmi z 9 prítomných 
za: Ing. Jaroslav Bellák, Mgr. Anna Borbuliaková, Mgr. Marián Hecl, MUDr. Marián 
Korčok, Ing. Eva Lukáčová, Ing. Jozef Lutter, Ing. Albert Macko, Mgr. Martin Selecký,  
Mgr. Michal Strelec 
neprítomní: Mgr. Anna Surovcová, doc. Ing. Jozef Krilek, PhD. 
 
Uznesenie č. 337/2019-MsZ 
Mestské zastupiteľstvo v Krupine  
s c h v a ľ u j e 
zverenie dlhodobého hmotného nehnute ľného majetku  – Inventárne číslo 
DM200-2000100 –„Rekonštrukcia oplotenia Základnej školy E. M. Šoltésovej“,  
v nadobúdacej hodnote 24 410,66 EUR, do správy a majetkovej evidencie 
rozpo čtovej organizácii Základná škola E.M. Šoltésovej, so sídlom ul. M. R. 
Štefánika 3, 96301 Krupina v zmysle zmluvy o prevode správy majetku mesta č. 
1/2003 zo dňa 1.7.2002 a VZN č.2/2016 čl.4,písm.p/ a to 9 hlasmi z 9 prítomných 
za: Ing. Jaroslav Bellák, Mgr. Anna Borbuliaková, Mgr. Marián Hecl, MUDr. Marián 
Korčok, Ing. Eva Lukáčová, Ing. Jozef Lutter, Ing. Albert Macko, Mgr. Martin Selecký,  
Mgr. Michal Strelec 
neprítomní: Mgr. Anna Surovcová, doc. Ing. Jozef Krilek, PhD. 
 
Uznesenie č. 338/2019-MsZ 
Mestské zastupiteľstvo v Krupine  
s c h v a ľ u j e 



zverenie dlhodobého hmotného nehnute ľného majetku  – Inventárne číslo 
DM200-2000099 –„Rekonštrukcia oplotenia a spevnených plôch – Základnej školy J. 
C. Hronského“, v nadobúdacej hodnote 49 791,46 EUR, do správy a majetkovej 
evidencie rozpo čtovej organizácii Základná škola J.C. Hronského , so sídlom ul. 
Školská 10, 96301 Krupina v zmysle zmluvy o prevode správy majetku mesta č. 
1/2003 zo dňa 1.7.2002 a VZN č.2/2016 čl.4,písm.p/ a to 9 hlasmi z 9 prítomných 
za: Ing. Jaroslav Bellák, Mgr. Anna Borbuliaková, Mgr. Marián Hecl, MUDr. Marián 
Korčok, Ing. Eva Lukáčová, Ing. Jozef Lutter, Ing. Albert Macko, Mgr. Martin Selecký,  
Mgr. Michal Strelec 
neprítomní: Mgr. Anna Surovcová, doc. Ing. Jozef Krilek, PhD. 
 
Uznesenie č. 339/2019-MsZ 
Mestské zastupiteľstvo v Krupine 
s c h v a ľ u j e 
zriadenie vecného bremena na priznanie vecného práva uloženia inžinierskych sietí 
na pozemkoch vo vlastníctve Mesta Krupina, v rozsahu geometrického plánu č. 
444763329-95/2019 vyhotoveného spoločnosťou GEO-SLUŽBY s.r.o., Bzovík 7, 962 
41 Bzovík, IČO: 44476329, overený dňa 22.10.2019, pod č. 297/19, v prospech 
spoločnosti Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Banská Bystrica, IČO: 
36056006.  
Geometrickým plánom bol zameraný verejný vodovod, ako vodná stavba vedená 
v majetku mesta pod názvom „Priemyselný park Krupina inžinierske siete, predĺženie 
vodovodu“, ktorý je využívaný pre zásobovanie pitnou vodou prevádzok 
umiestnených v priemyselnom parku zóna Juh.  
Vecné právo  spočíva v povinnosti Mesta Krupina, ako povinného z vecného 
bremena: 

• strpieť na dotknutých pozemkoch v rozsahu vyznačenom v geometrickom 
pláne umiestnenie vodovodu s jej ochranným pásmom, 1,5 m od vonkajšieho 
pôdorysného okraja potrubia na obidve strany po zemi a vo vzduchu, 
maximálna šírka záberu vecného bremena vrátane potrubia je 3,10 m, 

• umožniť v nevyhnutnej miere vstup na dotknuté pozemky automobilmi, 
mechanizmami a pešo za účelom výkonu prác spojených s údržbou, 
prevádzkou, odstraňovaním porúch, rozkopaním, vykonávaním oprav a 
rekonštrukcií energetickej stavby,  

• bez súhlasu oprávneného z vecného bremena neumiestňovať nad 
energetickou stavbou a jej  ochranným pásmom v šírke 1,5 m od vonkajšieho 
pôdorysného okraja potrubia na obidve strany po zemi a vo vzduchu stavby, 
trvalé zariadenia, konštrukcie alebo iné podobné zariadenia, nevysádzať trvalé 
porasty, neumiestňovať skládky, nevykonávať terénne úpravy, nevykonávať 
činnosti, ktoré obmedzujú prístup k energetickej stavbe alebo ktoré by mohli 
ohroziť jej technický stav. 

• vecné bremeno sa zriaďuje časovo neobmedzene, na dobu neurčitú,  
• vecné bremeno sa zriaďuje „in rem“, prechádza s vlastníctvom nehnuteľností 

na nadobúdateľa, 
• vecné bremeno sa zriaďuje bez odplaty   

a to 9 hlasmi z 9 prítomných 
za: Ing. Jaroslav Bellák, Mgr. Anna Borbuliaková, Mgr. Marián Hecl, MUDr. Marián 
Korčok, Ing. Eva Lukáčová, Ing. Jozef Lutter, Ing. Albert Macko, Mgr. Martin Selecký,  
Mgr. Michal Strelec 
neprítomní: Mgr. Anna Surovcová, doc. Ing. Jozef Krilek, PhD. 



 
Uznesenie č. 340/2019-MsZ 
Mestské zastupiteľstvo v Krupine 
s c h v a ľ u j e 
návrh zmluvy o zriadení vecného bremena na priznanie vecného práva uloženia 
inžinierskych sietí na pozemku vo vlastníctve spoločnosti LIND MOBLER SLOVAKIA, 
s.r.o., Priemyselná 2002/6, Krupina, IČO 35760800, menovite na parcele KN-C č. 
6414/16 o výmere  367 m2, druh ostatná plocha, v diely 5 vrátane ochranného 
pásma, v rozsahu vyznačenom v geometrickom pláne č. 444763329-95/2019 
vyhotovený spoločnosťou GEO-SLUŽBY s.r.o., Bzovík 7, 962 41 Bzovík, IČO: 
44476329, overený dňa 22.10.2019, pod č. 297/19, v prospech  Mesta Krupina 
a v prospech prevádzkovateľa inžinierskych sietí – Stredoslovenská vodárenská 
spoločnosť, a.s., Banská Bystrica, IČO: 36056006.  
 
Geometrickým plánom bol zameraný verejný vodovod, ako vodná stavba vedená 
v majetku mesta pod názvom „Priemyselný park Krupina inžinierske siete, predĺženie 
vodovodu“, ktorý je využívaný pre zásobovanie vodou prevádzok umiestnených 
v priemyselnom parku zóna Juh.  
 
Obsahom zmluvy je, že vecné bremeno spočíva v záväzku povinného z vecného 
bremena, ako vlastníka pozemku strpieť výkon práv zodpovedajúcich vecnému 
bremenu, a to 

• strpieť na dotknutom pozemku parcely KN-C č. 6414/16 v diely 5, v rozsahu 
vyznačenom v geometrickom pláne umiestnenie vodovodu s jej ochranným 
pásmom, 1,5 m od vonkajšieho pôdorysného okraja potrubia na obidve strany 
po zemi a vo vzduchu, maximálna šírka záberu vecného bremena vrátane 
potrubia je 3,10 m, 

• umožniť v nevyhnutnej miere vstup na dotknuté pozemky automobilmi, 
mechanizmami a pešo za účelom výkonu prác spojených s údržbou, 
prevádzkou, odstraňovaním porúch, rozkopaním, vykonávaním oprav a 
rekonštrukcií energetickej stavby,  

• bez súhlasu oprávneného z vecného bremena neumiestňovať nad 
energetickou stavbou a jej  ochranným pásmom v šírke 1,5 m od vonkajšieho 
pôdorysného okraja potrubia na obidve strany po zemi a vo vzduchu stavby, 
trvalé zariadenia, konštrukcie alebo iné podobné zariadenia, nevysádzať trvalé 
porasty, neumiestňovať skládky, nevykonávať terénne úpravy, nevykonávať 
činnosti, ktoré obmedzujú prístup k energetickej stavbe alebo ktoré by mohli 
ohroziť jej technický stav, 

• vecné bremeno sa zriaďuje časovo neobmedzene, na dobu neurčitú,  
• vecné bremeno sa zriaďuje „in rem“, prechádza s vlastníctvom nehnuteľností 

na nadobúdateľa, 
• vecné bremeno sa zriaďuje bez odplaty   

a to 9 hlasmi z 9 prítomných 
za: Ing. Jaroslav Bellák, Mgr. Anna Borbuliaková, Mgr. Marián Hecl, MUDr. Marián 
Korčok, Ing. Eva Lukáčová, Ing. Jozef Lutter, Ing. Albert Macko, Mgr. Martin Selecký,  
Mgr. Michal Strelec 
neprítomní: Mgr. Anna Surovcová, doc. Ing. Jozef Krilek, PhD. 
 
Uznesenie č. 341/2019–MsZ 
Mestské zastupiteľstvo v Krupine 



s c h v a ľ u j e 
dotáciu na záujmové vzdelávanie vo výške 93,78 € Rímskokatolíckej cirkvi Biskupstvo 
Banská Bystrica, Diecézny školský úrad, na žiaka Slavomíra Kališa, bytom Zvolenská cesta 
343/3, Krupina, ktorý navštevuje Centrum voľného času pri Základnej škole sv. Dominika 
Savia vo Zvolene na školský rok 2019/2020 
a to 8 hlasmi z 8 prítomných 
za: Ing. Jaroslav Bellák, Mgr. Anna Borbuliaková, Mgr. Marián Hecl, Ing. Eva 
Lukáčová, Ing. Jozef Lutter, Ing. Albert Macko, Mgr. Martin Selecký,  Mgr. Michal 
Strelec 
neprítomní: MUDr. Marián Korčok, Mgr. Anna Surovcová, doc. Ing. Jozef Krilek, PhD. 
 
Uznesenie č. 342/2019–MsZ 
Mestské zastupiteľstvo v Krupine 
s c h v a ľ u j e 
preklasifikovanie finančných prostriedkov z bežných výdavkov na kapitálové výdavky vo 
výške 2 500 € v rozpočte na rok 2019 v Základnej umeleckej škole Krupina na zakúpenie 
klavíra  
a to 8 hlasmi z 8 prítomných 
za: Ing. Jaroslav Bellák, Mgr. Anna Borbuliaková, Mgr. Marián Hecl, Ing. Eva 
Lukáčová, Ing. Jozef Lutter, Ing. Albert Macko, Mgr. Martin Selecký,  Mgr. Michal 
Strelec 
neprítomní: MUDr. Marián Korčok, Mgr. Anna Surovcová, doc. Ing. Jozef Krilek, PhD. 
 
Uznesenie č. 343/2019–MsZ 
Mestské zastupiteľstvo v Krupine 
s c h v a ľ u j e 
preklasifikovanie finančných prostriedkov z bežných výdavkov na mzdové výdavky vo výške 
2 000 € v rozpočte na rok 2019 v Základnej umeleckej škole Krupina 
a to 8 hlasmi z 8 prítomných 
za: Ing. Jaroslav Bellák, Mgr. Anna Borbuliaková, Mgr. Marián Hecl, Ing. Eva 
Lukáčová, Ing. Jozef Lutter, Ing. Albert Macko, Mgr. Martin Selecký,  Mgr. Michal 
Strelec 
neprítomní: MUDr. Marián Korčok, Mgr. Anna Surovcová, doc. Ing. Jozef Krilek, PhD. 
 
Uznesenie č. 344/2019–MsZ 
Mestské zastupiteľstvo v Krupine 
s c h v a ľ u j e  
preklasifikovanie finančných prostriedkov z bežných výdavkov na kapitálové výdavky vo 
výške 2 814 € v rozpočte na rok 2019 v Materskej škole, Malinovského 874, Krupina na 
zakúpenie  šporáka na Elokované pracovisko I. Krasku  č. 60 Krupina 
a to 8 hlasmi z 8 prítomných 
za: Ing. Jaroslav Bellák, Mgr. Anna Borbuliaková, Mgr. Marián Hecl, Ing. Eva 
Lukáčová, Ing. Jozef Lutter, Ing. Albert Macko, Mgr. Martin Selecký,  Mgr. Michal 
Strelec 
neprítomní: MUDr. Marián Korčok, Mgr. Anna Surovcová, doc. Ing. Jozef Krilek, PhD. 
 
Uznesenie č. 345/2019-MsZ 
Mestské zastupiteľstvo v Krupine  
b e r i e   n a   v e d o m i e  



presun finančných prostriedkov z rozpočtu  výdavkov Mesta do rozpočtu  výdavkov v 
CVČ – Domček  v sume 4  979,06 € na odstránenie závad v zmysle zápisu z RÚVZ 
Zvolen a havarijného stavu kanalizácie 
a to 8 hlasmi z 8 prítomných 
za: Ing. Jaroslav Bellák, Mgr. Anna Borbuliaková, Mgr. Marián Hecl, Ing. Eva 
Lukáčová, Ing. Jozef Lutter, Ing. Albert Macko, Mgr. Martin Selecký,  Mgr. Michal 
Strelec 
neprítomní: MUDr. Marián Korčok, Mgr. Anna Surovcová, doc. Ing. Jozef Krilek, PhD. 
 
Uznesenie č. 346/2019-MsZ 
Mestské zastupiteľstvo v Krupine  
b e r i e   n a   v e d o m i e  
informáciu o predpokladanej naplnenosti vlastných príjmov v školách a školských 
zariadeniach vzhľadom na VZN č.5/2019 o určení výšky príspevku na čiastočnú 
úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach,  ktorých zriaďovateľom je 
Mesto Krupina, ktoré je účinné od 1.9.2019, spolu vo výške  23 644,– EUR, vlastné 
príjmy škôl a školských zariadení budú poukázané späť na jednotlivé subjekty 
a použijú ich na mzdové a bežné výdavky 
a to 8 hlasmi z 8 prítomných 
za: Ing. Jaroslav Bellák, Mgr. Anna Borbuliaková, Mgr. Marián Hecl, Ing. Eva 
Lukáčová, Ing. Jozef Lutter, Ing. Albert Macko, Mgr. Martin Selecký,  Mgr. Michal 
Strelec 
neprítomní: MUDr. Marián Korčok, Mgr. Anna Surovcová, doc. Ing. Jozef Krilek, PhD. 
 
Uznesenie č. 347/2019–MsZ 
Mestské zastupiteľstvo v Krupine 
s c h v a ľ u j e 
použitie finančných prostriedkov vo výške 5 426,74 EUR,  zo zvýšených príjmov 
z nájomného za hrobové miesta,  na výmenu oceľových okenných rámov na 
západnej strane budovy Nového domu smútku a opravu WC 
a to 8 hlasmi z 8 prítomných 
za: Ing. Jaroslav Bellák, Mgr. Anna Borbuliaková, Mgr. Marián Hecl, Ing. Eva 
Lukáčová, Ing. Jozef Lutter, Ing. Albert Macko, Mgr. Martin Selecký,  Mgr. Michal 
Strelec 
neprítomní: MUDr. Marián Korčok, Mgr. Anna Surovcová, doc. Ing. Jozef Krilek, PhD. 
 
Uznesenie č. 348/2019–MsZ 
Mestské zastupiteľstvo v Krupine 
b e r i e   n a    v e d o m i e  
IX. aktualizáciu rozpočtu mesta na rok 2019, úpravu za mesiac október 2019, podľa 
prílohy  č. 1 písm. a) 
a to 7 hlasmi z 7 prítomných 
za: Ing. Jaroslav Bellák, Mgr. Marián Hecl, Ing. Eva Lukáčová, Ing. Jozef Lutter, Ing. 
Albert Macko, Mgr. Martin Selecký,  Mgr. Michal Strelec 
neprítomní: MUDr. Marián Korčok, Mgr. Anna Surovcová, doc. Ing. Jozef Krilek, 
PhD., Mgr. Anna Borbuliaková 
 
Uznesenie č. 349/2019–MsZ 
Mestské zastupiteľstvo v Krupine 
b e r i e   n a   v e d o m i e  



úpravu rozpočtu mesta na rok 2019 za mesiac november  2019, podľa prílohy  č. 2 
písm. a) 
a to 7 hlasmi z 7 prítomných 
za: Ing. Jaroslav Bellák,  Mgr. Marián Hecl, Ing. Eva Lukáčová, Ing. Jozef Lutter, Ing. 
Albert Macko, Mgr. Martin Selecký,  Mgr. Michal Strelec 
neprítomní: MUDr. Marián Korčok, Mgr. Anna Surovcová, doc. Ing. Jozef Krilek, 
PhD., Mgr. Anna Borbuliaková 
 
Uznesenie č. 350/2019–MsZ 
Mestské zastupiteľstvo v Krupine 
s c h v a ľ u j e  
X. aktualizáciu rozpočtu mesta na rok 2019 za mesiac november  podľa prílohy č. 2 
písm. b) 
a to 7 hlasmi z 7 prítomných 
za: Ing. Jaroslav Bellák, Mgr. Marián Hecl, Ing. Eva Lukáčová, Ing. Jozef Lutter, Ing. 
Albert Macko, Mgr. Martin Selecký,  Mgr. Michal Strelec 
neprítomní: MUDr. Marián Korčok, Mgr. Anna Surovcová, doc. Ing. Jozef Krilek, 
PhD., Mgr. Anna Borbuliaková 
 
Uznesenie č. 351/2019–MsZ 
Mestské zastupiteľstvo v Krupine 
s c h v a ľ u j e  
odpísanie pohľadávky p. Kataríne Jakubíkovej,  nar. 12.2.1986,  vo výške 2 063,42 €, 
ktorá neplatila nájomné za nájomný byt  na ul. Špitzera č.8, 963 01 Krupina 
a to 8 hlasmi z 8 prítomných 
za: Ing. Jaroslav Bellák, Mgr. Anna Borbuliaková, Mgr. Marián Hecl, Ing. Eva 
Lukáčová, Ing. Jozef Lutter, Ing. Albert Macko, Mgr. Martin Selecký,  Mgr. Michal 
Strelec 
neprítomní: MUDr. Marián Korčok, Mgr. Anna Surovcová, doc. Ing. Jozef Krilek, PhD. 
 
Uznesenie č. 352/2019–MsZ 
Mestské zastupiteľstvo v Krupine 
r u š í  
uznesenie č. 165/2015 - MsZ zo dňa 24.6. 2015 
a to 8 hlasmi z 8 prítomných 
za: Ing. Jaroslav Bellák, Mgr. Anna Borbuliaková, Mgr. Marián Hecl, Ing. Eva 
Lukáčová, Ing. Jozef Lutter, Ing. Albert Macko, Mgr. Martin Selecký,  Mgr. Michal 
Strelec 
neprítomní: MUDr. Marián Korčok, Mgr. Anna Surovcová, doc. Ing. Jozef Krilek, PhD. 
 
Uznesenie č. 353/2019–MsZ 
Mestské zastupiteľstvo v Krupine 
s c h v a ľ u j e 
 
a) výšku peňažného dlhu 2 721,91 EUR p. Milana Geboru, nar. 25.1.1989, bytom 
Hontianske Nemce 178,  
 
b) vymáhanie  peňažného dlhu vo výške  2 721,91 EUR p. Milana Geboru, nar. 
25.1.1989, bytom Hontianske Nemce 178 súdnou cestou v zmysle podpísaného 



dokladu – „Uznanie dlhu  podľa § 558 Občianskeho zákonníka“, ktorý bol podpísaný 
2.4.2019 
a to 9 hlasmi z 9 prítomných 
za: Ing. Jaroslav Bellák, Mgr. Anna Borbuliaková, Mgr. Marián Hecl, MUDr. Marian 
Korčok, Ing. Eva Lukáčová, Ing. Jozef Lutter, Ing. Albert Macko, Mgr. Martin Selecký,  
Mgr. Michal Strelec 
neprítomní:  Mgr. Anna Surovcová, doc. Ing. Jozef Krilek, PhD. 
 
Uznesenie č.   354/2019-MsZ 
Mestské zastupiteľstvo v Krupine 
b e r i e   n a   v e d o m i e  
informáciu o predložených ročníkových záznamoch Kroniky mesta Krupina za roky 
2004 a 2005 
a to 9 hlasmi z 9 prítomných 
za: Ing. Jaroslav Bellák, Mgr. Anna Borbuliaková, Mgr. Marián Hecl, MUDr. Marian 
Korčok, Ing. Eva Lukáčová, Ing. Jozef Lutter, Ing. Albert Macko, Mgr. Martin Selecký,  
Mgr. Michal Strelec 
neprítomní:  Mgr. Anna Surovcová, doc. Ing. Jozef Krilek, PhD. 

 
Uznesenie č.   355/2019-MsZ 
Mestské zastupiteľstvo v Krupine 
s c h v a ľ u j e  
ročníkové záznamy Kroniky mesta Krupina za roky 2002 a 2003 
a to 9 hlasmi z 9 prítomných 
za: Ing. Jaroslav Bellák, Mgr. Anna Borbuliaková, Mgr. Marián Hecl, MUDr. Marian 
Korčok, Ing. Eva Lukáčová, Ing. Jozef Lutter, Ing. Albert Macko, Mgr. Martin Selecký,  
Mgr. Michal Strelec 
neprítomní:  Mgr. Anna Surovcová, doc. Ing. Jozef Krilek, PhD. 

 
Uznesenie č.   356/2019-MsZ 
Mestské zastupiteľstvo v Krupine 
s ch v a ľ u j e 
doplniť Štatút mesta Krupina, článok 30 o bod 4. udelenie Ceny Jána Amosa 
Komenského, ktorý znie: 

 
4. Cena Jána Amosa Komenského 
a) Cenu Jána Amosa Komenského navrhuje a udeľuje mestské zastupiteľstvo na 
základe návrhu príslušnej komisie pedagogickým a odborným zamestnancom škôl 
nachádzajúcich sa na území mesta Krupina za dlhoročnú záslužnú pedagogickú 
činnosť, riadiacu prácu v oblasti školstva, výchovnú a vzdelávaciu činnosť, vedeckú 
prácu, publikačnú a výskumnú činnosť v oblasti školstva a za dosiahnuté mimoriadne 
úspechy v reprezentácii školy. 

 
b) Návrhy na udelenie ceny môžu mestskému zastupiteľstvu predkladať riaditelia škôl 
a školských zariadení na území mesta. Každá škola navrhne na udelenie ceny 
maximálne jedného zamestnanca ročne. Návrhy musia byť riadne odôvodnené. 
O udelení ceny rozhoduje príslušná komisia. 

 
c) Cena Jána Amosa Komenského podlieha schváleniu mestským zastupiteľstvom. 

 



d) Cenu Jána Amosa Komenského  odovzdáva primátor mesta pri príležitosti Dňa 
učiteľov raz za rok,  vždy maximálne trom oceneným, po predchádzajúcom schválení 
MsZ. 

 
e) Cenu Jána Amosa Komenského predstavuje plaketa a finančný dar vo výške 200,- 
€ 
a to 9 hlasmi z 9 prítomných 
za: Ing. Jaroslav Bellák, Mgr. Anna Borbuliaková, Mgr. Marián Hecl, MUDr. Marian 
Korčok, Ing. Eva Lukáčová, Ing. Jozef Lutter, Ing. Albert Macko, Mgr. Martin Selecký,  
Mgr. Michal Strelec 
neprítomní:  Mgr. Anna Surovcová, doc. Ing. Jozef Krilek, PhD. 
 
Uznesenie č.   357/2019-MsZ 
Mestské zastupiteľstvo 
b e r i e   n a   v e d o m i e  
informáciu o pripravovaných podujatiach pri príležitosti osláv 200. výročia narodenia 
Andrea Braxatorisa Sládkoviča predloženú oddelením kultúry uvedenú v prílohe 
a to 9 hlasmi z 9 prítomných 
za: Ing. Jaroslav Bellák, Mgr. Anna Borbuliaková, Mgr. Marián Hecl, MUDr. Marian 
Korčok, Ing. Eva Lukáčová, Ing. Jozef Lutter, Ing. Albert Macko, Mgr. Martin Selecký,  
Mgr. Michal Strelec 
neprítomní:  Mgr. Anna Surovcová, doc. Ing. Jozef Krilek, PhD. 
 
Uznesenie č.   358/2019-MsZ 
Mestské zastupiteľstvo v Krupine 
o d p o r ú č a  
zaradiť do rozpočtu mesta v roku 2020: 
-  financie na zakúpenie rodného domu A.B. Sládkoviča;  
-  financie na organizovanie osláv 200. výročia narodenia A.B. Sládkoviča 
- spracovanie architektonického návrhu na úpravu parku A.B. Sládkoviča  
odborníkom na sadovníctvo - výsadba novej zelene, vytvoriť kvetinové a oddychové 
zóny, prípadne bylinkové záhony; posúdiť kondíciu a stav stromov; úprava chodníkov 
atď.;  
- dokúpiť aktuálne publikácie tematicky zamerané napr. na výročie SNP, narodenia 
A.B. Sládkoviča atď. 
- spracovať projektovú dokumentáciu na úpravu areálu medzi ZŠ;  
- zvýšené poplatky v školskej družine prerozdeliť tak, aby sa premietli tieto príjmy do 
rozpočtu základných škôl a následne boli použité v ŠKD; 
- upraviť lokalitu nad Štrampľochom  – odstránenie stavebnej sute, asfaltu 
a ostatného odpadu (pneumatiky, komunálny odpad), atď., kde následne 
Mládežnícky parlament plánuje zriadiť oddychovú zónu  
- oplotiť ihrisko medzi bytovkami na Železničnej ulici doplnením pletiva, resp. tkanej 
siete po jednej strane ihriska, pretože dochádza k častému rozbitiu okien na okolitých 
bytovkách;  
- zaradiť financie na udelenie ceny Jána Amosa Komenského 3 á 200,- EUR + 
plaketa 
a to 8 hlasmi z 8 prítomných 
za: Ing. Jaroslav Bellák, Mgr. Anna Borbuliaková, Mgr. Marián Hecl, Ing. Eva 
Lukáčová, Ing. Jozef Lutter, Ing. Albert Macko, Mgr. Martin Selecký,  Mgr. Michal 
Strelec 
neprítomní:  Mgr. Anna Surovcová, doc. Ing. Jozef Krilek, PhD., MUDr. Marian 
Korčok 
 



Uznesenie č.   359/2019-MsZ 
Mestské zastupiteľstvo v Krupine 
s c h v a ľ u j e 
finančnú pomoc rodine p. Polcíka, Krupina - Stará Hora, vo výške 1000 EUR na 
pokrytie časti nákladov spojených s obnovou alebo rekonštrukciou nebytových 
hospodárskych priestorov zničených úderom blesku 
a to 9 hlasmi z 9 prítomných 
za: Ing. Jaroslav Bellák, Mgr. Anna Borbuliaková, Mgr. Marián Hecl, MUDr. Marian 
Korčok, Ing. Eva Lukáčová, Ing. Jozef Lutter, Ing. Albert Macko, Mgr. Martin Selecký,  
Mgr. Michal Strelec 
neprítomní:  Mgr. Anna Surovcová, doc. Ing. Jozef Krilek, PhD. 
 
Uznesenie č.   360/2019-MsZ 
Mestské zastupiteľstvo v Krupine 
o d p o r ú č a  
informovať prostredníctvom Infolistov mesta, resp. iných informačných kanálov mesta 
o možnostiach podpory pre atestovaných lekárov s praxou pediatra 
a to 9 hlasmi z 9 prítomných 
za: Ing. Jaroslav Bellák, Mgr. Anna Borbuliaková, Mgr. Marián Hecl, MUDr. Marian 
Korčok, Ing. Eva Lukáčová, Ing. Jozef Lutter, Ing. Albert Macko, Mgr. Martin Selecký,  
Mgr. Michal Strelec 
neprítomní:  Mgr. Anna Surovcová, doc. Ing. Jozef Krilek, PhD. 
 
Uznesenie č. 361/2019-MsZ 
Mestské zastupiteľstvo v Krupine 
s c h v a ľ u j e  
finančné prostriedky vo výške 7 000,-EUR na opravu havarijného stavu kanalizácie 
v budove na Jesenského ul. č.  
a to 9 hlasmi z 9 prítomných 
za: Ing. Jaroslav Bellák, Mgr. Anna Borbuliaková, Mgr. Marián Hecl, MUDr. Marian 
Korčok, Ing. Eva Lukáčová, Ing. Jozef Lutter, Ing. Albert Macko, Mgr. Martin Selecký,  
Mgr. Michal Strelec 
neprítomní:  Mgr. Anna Surovcová, doc. Ing. Jozef Krilek, PhD. 
 
Uznesenie č. 362/2019-MsZ 
Mestské zastupiteľstvo v Krupine 
b e r i e    n a    v e d o m i e  
informáciu o stave počtu žiakov Materskej škole  Mesta Krupina a prognóze ďalšieho 
vývoja k 1.9.2020 
a to 10 hlasmi z 10 prítomných 
za: Ing. Jaroslav Bellák, Mgr. Anna Borbuliaková, Mgr. Marián Hecl, MUDr. Marian 
Korčok, Ing. Eva Lukáčová, Ing. Jozef Lutter, Ing. Albert Macko, Mgr. Martin Selecký,  
Mgr. Michal Strelec, Mgr. Anna Surovcová 
neprítomný: doc. Ing. Jozef Krilek, PhD. 
 
Uznesenie č. 363/2019-MsZ 
Mestské zastupiteľstvo v Krupine 
b e r i e    n a     v e d o m i e  
informáciu o ukončenom súdnom spore s bývalým zamestnancom mesta 
a to 10 hlasmi z 10 prítomných 



za: Ing. Jaroslav Bellák, Mgr. Anna Borbuliaková, Mgr. Marián Hecl, MUDr. Marian 
Korčok, Ing. Eva Lukáčová, Ing. Jozef Lutter, Ing. Albert Macko, Mgr. Martin Selecký,  
Mgr. Michal Strelec, Mgr. Anna Surovcová 
neprítomný: doc. Ing. Jozef Krilek, PhD. 
 
Uznesenie č. 364/2019–MsZ 
Mestské zastupiteľstvo v Krupine 
a/  b e r i e   n a    v e d o m i e  
schválenie dotácie zo Slovenského atletického zväzu vo výške 200.000 € na 
realizáciu projektu Rekonštrukcia atletickej dráhy a atletických sektor ov v meste 
Krupina , 
b/ b e r i e   n a    v e d o m i e  
dotáciu zo Slovenského futbalového zväzu vo výške 10.000 € na realizáciu projektu 
Vybudovanie automatického závlahového systému na št adióne MFK Strojár  
a to 10 hlasmi z 10 prítomných 
za: Ing. Jaroslav Bellák, Mgr. Anna Borbuliaková, Mgr. Marián Hecl, MUDr. Marian 
Korčok, Ing. Eva Lukáčová, Ing. Jozef Lutter, Ing. Albert Macko, Mgr. Martin Selecký,  
Mgr. Michal Strelec, Mgr. Anna Surovcová 
neprítomný: doc. Ing. Jozef Krilek, PhD. 
___________________________________________________________________ 
V Krupine, 20. novembra 2019  
Zapísala: Mária Víbošťoková 
 
 
Ing. Jaroslav  B e l l á k 
Overovate ľ I. 
 
 
 
MUDr. Marian  K o r č o k                                         Ing. R adoslav  V a z a n 
Overovate ľ II.                                                                  primátor mesta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


