
MESTO KRUPINA, SVÄTOTROJIČNÉ NÁMESTIE 4/4, 963 01 KRUPINA, IČO: 00320056  

 

 

 
N Á V R H  

 
 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Krupina o dani z nehnute ľnosti 

 
č.   /2020 

 
 
 
 
 
 
  

Predkladá: Ing. Marta Murínová 
ekonómka  MsÚ 

Vypracoval:                                                                        Monika Plevová 

Prerokované:    
                      
       Komisia rozvoja mesta    20.10.2020 
       Mestská rada                    28.10.2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Uznesenie č. ....  / 2020 – MsZ 
Mestské zastupiteľstvo v Krupine 
schva ľuje  
návrh Všeobecne záväzného nariadenia o dani z nehnuteľnosti č. .... /2020-MsZ, ktorým sa mení a dopĺňa 
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Krupina o dani z nehnuteľnosti č.16/2019 –MsZ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MESTO KRUPINA, SVÄTOTROJIČNÉ NÁMESTIE 4/4, 963 01 KRUPINA, IČO: 00320056  

 

 

 

 

 

 

Všeobecne záväzné nariadenie  Mesta Krupina  

č. .../2020 o dani z nehnuteľnosti, ktorým sa mení  

a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie Mesta  
Názov materiálu  

Krupina č. 6/2019 o dani z nehnuteľnosti   

 Označenie  Návrh na pripomienkovanie do komisie 

 Dátum vyvesenia  16.10.2020 

Dátum zvesenia  31.10.2020 

Spracovateľ Ing. Marta Murínová, ekonómka mesta   

Autor  Monika Plevová  

Prerokované  V komisii rozvoja mesta 20.10.2020 

 
Mesto  Krupina  predkladá  v  zmysle  § 6 zákona SNR č.  369/1990 Zb. o obecnom zriadení  
v  znení neskorších predpisov na  pripomienkovanie  návrh  VZN Mesta Krupina  č. .../2020,  
ktorým sa dopĺňa VZN Mesta Krupina č. 6/2019 o dani z nehnuteľnosti.  
 
Pripomienkovane:  
Počas  plynutia  desaťdňovej  lehoty  môžu  fyzické a právnické osoby uplatniť pripomienky  
k návrhu VZN a to:  

- v písomnej forme na adresu: Mestský úrad Krupina, Svätotrojičné nám. 4/4, 96301 
Krupina  

- elektronicky na e-mailovú adresu: ekonom@krupina.sk 
- ústne do zápisnice na Mestskom úrade v Krupine, oddelenie správa daní a poplatkov  

  
Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá, musí byť opodstatnená a zdôvodnená.  
Návrh VZN bol vyvesený na úradnej tabuli a zverejnený na webovom sídle  mesta dňa 16.10.2020. 
Dňom vyvesenia začína plynúť 10 dňová lehota na pripomienkovanie.  

 
 



Všeobecne záväzné nariadenie mesta Krupina  
č. /2019 

o miestnych daniach 

 
 
 
 
Mesto Krupina v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona SNR   č.  369/1990 Zb. o obecnom  zriadení  v  

znení  neskorších predpisov  a ustanoveniami  zákona  NR SR č. 582 / 2004  Z. z. o miestnych daniach a 
miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady  v znení neskorších predpisov  v y d á v a  

 
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Krupina  o dani z  nehnute ľnosti č.   /2020 o podmienkach  
určovania a vyberania dane z nehnute ľností na území mesta Krupina 

 
 

  
Článok 1 

ZÁKLADNÉ  USTANOVENIE 
 

§ 1 
 
1) Mestské zastupiteľstvo v Krupine podľa § 11 ods. 4 písm. d) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov rozhodlo, že v nadväznosti na § 98 zákona NR SR č. 582 /2004 Z. z. o 
miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady  v znení 
neskorších predpisov  vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie, ktorým upravuje podrobne podmienky 
ukladania dane z nehnuteľností. 

 
 
2) Daň z nehnuteľností  zahŕňa: 

a) daň z pozemkov 
b) daň zo stavieb 
c) daň z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome  

 
 
 
 
 
  

Článok 2 
DAŇ Z POZEMKOV 

  
§ 2 

Základ dane 
  
1) Základom dane z pozemkov  je hodnota pozemku bez porastov určená vynásobením výmery pozemkov v m2 

a hodnoty pôdy  za 1 m2.  
 

Hodnota  pôdy je: 
a) orná pôda, chme ľnice, vinice, ovocné sady  0,2260 €/m 2 ( príloha č. 1 zákona č. 582/2004 Z.z. 

o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady)   
b) trvalé trávnaté porasty   0,0458 €/m 2 ( príloha č. 1 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach 

a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady)   
c) záhrady 4,64 €/m 2 (príloha č. 2 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady) 
d) zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy 4,64 €/ m2 (príloha č. 2  zákona č. 582/2004 Z.z. 

o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady) 
e) lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske  lesy  0,1 8 €/m2 (určuje správca dane) 
f) rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky využívan é vodné plochy 0,34€/m 2 (určuje správca 

dane) 
g) stavebné pozemky 46,47 €/m 2 (príloha č. 2  zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom 

poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady) 
h) pozemky na ktorých sa nachádza transforma čná stanica alebo predajný stánok slúžiaci k predaju  

tovaru a poskytovaniu služieb 46,47 €/m 2 (príloha č. 2  zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach 
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady) 
 

  
 
 
 
 



Všeobecne záväzné nariadenie mesta Krupina  
č. /2019 

o miestnych daniach 

 
 

§ 3 
Sadzba dane 

 
1) Správca  dane na území celej obce určuje ročnú sadzbu dane z pozemkov pre pozemky druhu: 
 

a) orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady, trvalé trávnaté porasty  0,66 %  
b) záhrady   0,66 %  
c) zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy 0,66 % 
d) lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané 

vodné plochy  0,66 %  
e) stavebné pozemky   0,66 %  
 
 

2) Správca dane určuje na  pozemky na ktoré bolo vydané povolenie dobývania ložiska nevyhradeného nerastu  
a na pozemky na ktorých sa nachádza zariadenie na výrobu elektriny zo slnečnej energie, transformačná stanica 
alebo predajný stánok  ročnú sadzbu  dane na všetky druhy  pozemkov  3,30 % 

 
 
 

Článok 3 
DAŇ ZO STAVIEB 

 
§ 4 

 Sadzba dane 
 

1) Správca dane  na území celej obce určuje ročnú sadzbu dane zo stavieb za každý aj začatý m2  zastavanej 
plochy stavby vo výške : 

  
a) 0,246 € za stavby na bývanie  a drobné stavby ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu, 
a1) 0,205 € za stavby na bývanie a drobné stavby ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú  stavbu  v          

jednotlivých častiach obce určených v zmysle prílohy č. 1 VZN, 
b) 0,246 € za stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, stavby 

využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na vlastnú 
administratívu, 

c) 0,923 € za chaty a stavby na  individuálnu rekreáciu, 
d) 0,923 € samostatne stojace garáže, 
e) 0,923€  stavby hromadných garáží, 
f) 0,899 € stavby hromadných garáží umiestnené pod zemou, 
g) 1,848 € priemyselné  stavby a stavby slúžiace energetike, stavby súžiace stavebníctvu, stavby 

využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu, 
h) 2,050 € stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie administratívu súvisiacu 

s ostatným podnikaním a zárobkovou činnosťou, 
i) 1,759 € ostatné stavby neuvedené v písmenách a) až h) 

 
2) Pri viacpodlažných stavbách správca dane určuje pre všetky druhy stavieb príplatok za podlažie 0,04 € za 

každé ďalšie podlažie okrem prvého nadzemného podlažia. 
 
 
 
 
 

Článok 4 
DAŇ Z BYTOV 

  
§ 5 

Sadzba dane 
 
1) Správca dane na území celej obce určuje ročnú sadzbu dane z bytov za každý aj  začatý m2 podlahovej 

plochy  bytu  a nebytového priestoru vo výške : 
a)  0,246 € za byty 
b)  2,050 € za nebytové priestory. 

 
 



Všeobecne záväzné nariadenie mesta Krupina  
č. /2019 

o miestnych daniach 

 
Článok 5 

§ 6 
Označenie platby dane 

 
     Daňovník označí platbu dane z nehnuteľnosti variabilným symbolom (VS) uvedeným vo výrokovej časti 
Rozhodnutia. 
 

Článok 6 
§ 7 

Vyrubovanie dane 
 

Správca dane ustanovuje, že daň nižšiu v úhrne  do sumy  3 € nebude vyrubovať ani vyberať. 
 
 

Článok 7 
Záverečné ustanovenia 

 
§ 8 

 
1) Mestské  zastupiteľstvo v Krupine sa  na tomto  všeobecne záväznom  nariadení  o dani z nehnuteľností  

uznieslo dňa       uznesením  č.              – MsZ. 
2) V  ostatnom  sa správa  dane  riadi príslušnými ustanoveniami  zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych 

daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. 
 
3) Zároveň sa ruší VZN 6 /2019. 
 
4) Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 01.01.2021. 
 
5) Súčasťou  tohto VZN je príloha č. 1 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            Ing. Radoslav Vazan   
                                                pri mátor mesta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deň vyvesenia: 16.10.2020 
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Materiál  z Komisie pre školstvo, mládež, kultúru, šport a verejný poriadok 
konanej d ňa 22.10.2020 

 
 
 
 
 
  

Predkladá: Mgr. Michal Strelec 
predseda komisie 

Vypracoval:                                                                 

 
Gabriela O čovská 

zapisovate ľka 
 

Prerokované: 
22.10.2020 

v Komisii pre školstvo, mládež, kultúru, 
šport a verejný poriadok 
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NÁVRH UZNESENÍ  
KOMISIE PRE ŠKOLSTVO, MLÁDEŽ, KULTÚRU, ŠPORT A VERE JNÝ PORIADOK: 

 
 
 
 
Mestské zastupiteľstvo v Krupine 
b e r i e   n a    v e d o m i e   
vzdanie sa členstva Petra Sedmáka v Komisii pre školstvo, mládež, kultúru, šport a verejný 
poriadok pri Mestskom zastupiteľstve v Krupine ku dňu 9.10.2020. 
 

Mestské zastupiteľstvo v Krupine 
s ch v a ľ u j e 
za člena Komisie pre školstvo, mládež, kultúru, šport a verejný poriadok Mgr. Mariána Hecla, 
poslanca MsZ 
Dôvodová správa:  
Z dôvodu vzdania sa  funkcie  troch členov  navrhuje  komisia za člena  Mgr. Mariána Hecla, 
poslanca MsZ, zároveň komisia navrhuje zvyšných dvoch členov nenahradiť novými členmi a 
pracovať v 7- člennom zložení.  
 
 
Mestské zastupiteľstvo v Krupine 
b e r i e  n a   v e d o m i e  
informáciu o neudelení ocenenia Športovec roka 2020   
Dôvodová správa:    
Z dôvodu opatrení na zamedzenie šírenia infekčného ochorenia COVID-19 bolo v roku 2020  
pozastavené organizovanie hromadných športových podujatí. Vzhľadom na uvedené komisia 
navrhuje ocenenia Športovec roka 2020 neudeliť.  
 
 
Uznesenie č.   /2020-MsZ 
Mestské zastupiteľstvo v Krupine 
s ch v a ľ u j e  
vydanie 0,- € bankovky Vartovka na podporu Múzea Andreja Sládkoviča v Krupine vo výške cca 
7 200,- EUR.  

Dôvodová správa:   Komisia navrhuje schváliť vydanie bankovky  a výťažok z predaja použiť na 
podporu Múzea A. Sládkoviča. 

 
 
 
Uznesenie č.   /2020-MsZ 
Mestské zastupiteľstvo v Krupine 
od p o r ú č a  
zaradiť do rozpočtu mesta na rok 2021 finančné prostriedky na realizáciu činností na 
sprístupnení pivníc  a s tým súvisiacich prác na objekte  národnej kultúrnej pamiatky - Múzea 
Andreja Sládkoviča v Krupine 
Dôvodová správa:    
Komisia podporuje realizáciu činností na sprístupnenie pivníc preto navrhuje každoročne 
vyčleniť v rozpočte mesta čiastku na postupné sprístupnenie pivníc verejnosti.  
 
 
Uznesenie č.   /2020-MsZ 
Mestské zastupiteľstvo v Krupine 
o d p o r ú č a  
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zaradiť do rozpočtu mesta na rok 2021 finančné prostriedky na vypracovanie projektovej 
dokumentácie na rekonštrukciu ihriska v areáli základných škôl – vybudovanie športovísk 
a atletickej dráhy s využitím polyuretánového povrchu. 
Dôvodová správa:  
Komisia v nadväznosti na predloženú štúdiu rekonštrukcie ihriska v areáli škôl navrhuje 
vypracovať   projektovú dokumentáciu. V prípade vyhlásenia výzvy na realizáciu projektov 
financovanú z eurofondov, resp. uvoľnenia zdrojov zo štátneho rozpočtu, bude mesto mať 
spracovanú PD. 
 
 
Uznesenie č.   /2020-MsZ 
Mestské zastupiteľstvo v Krupine 
o d p o r ú č a  
spracovať vizualizáciu  projektu umiestnenia hracích prvkov pre deti do 8 rokov na vybrané 
verejné priestranstvo v Krupine 
Dôvodová správa:  
Komisia podporila možnosť umiestniť na  vybrané verejné priestranstvo – park A. Sládkoviča  
hracie prvky pre deti do 8 rokov (gumové figúrky). Detaily projektu boli  predrokované s 
oddelením výstavby a ŽP, ktoré zabezpečí od dodávateľ vizualizáciu umiestnenia  prvkov ako 
i nevyhnutné povolenia na realizáciu projektu. 
 
 
Uznesenie č.   /2020-MsZ 
Mestské zastupiteľstvo v Krupine 
o d p o r ú č a  
odovzdať Cenu J.A. Komenského v roku 2020 oceneným pedagógom na individuálnej báze  v 
súlade s platnými nariadeniami na zamedzenie šírenia ochorenia COVID 19  
 
Dôvodová správa : Z dôvodu opatrení na zamedzenie šírenia infekčného ochorenia COVID-19 
bolo v roku 2020  pozastavené organizovanie kultúrnych podujatí ako i čerpanie finančných 
prostriedkov schváleného rozpočtu mesta Krupina na úrovni miezd, odvodov a energií. 
Vzhľadom na uvedené Cena J. A. Komenského v roku 2020 nebola odovzdaná. Komisia 
navrhuje ocenenie odovzdať ešte v roku 2020 na individuálnej báze tak, aby odovzdanie ceny 
bolo v súlade s nariadeniami na zamedzenie šírenia COVID 19. 

 
 

 

 

 



 
Návrh uznesení 

z Komisie sociálnych vecí, zdravotníctva a bytovej politiky dňa 19.10.2020 
 
 
Uznesenie č      /2020-MsZ 
Mestské zastupiteľstvo v Krupine  
s ch v a ľ u j e  
vypracovanie architektonickej štúdie  stavby nájomných bytov   v lokalite Červená Hora. 
 
Dôvodová správa: 
Členovia komisie v spolupráci s pracovníkmi MsÚ (Ing. Križan, Ing. Belláková) odporúčajú 
zadanie vypracovania architekt. štúdie z dôvodu následného rozhodovania sa o možnostiach 
obstarania a financovania nájomných bytov. Zároveň navrhujeme uvedenú požiadavku 
zapracovať buď do aktualizácie rozpočtu 2020 alebo do návrhu rozpočtu 2021  
 
Uznesenie č      /2020-MsZ 
Mestské zastupiteľstvo v Krupine  
n e s ch v a ľ u j e  
poskytnutie jednorazovej dávky hmotnej pomoci pre pána Jána Židíka z dôvodu nesplnenia 
základných podmienok nadobudnutia dávky v hmotnej pomoci vzhľadom na  dlh voči mestu. 
 
Dôvodová správa: 
Pán Židík je síce v nepriaznivej sociálnej situácii, avšak na platné VZN nie je možné mu touto 
formou poskytnúť jednorázovú dávku, nakoľko nemá uhradené záväzky voči mestu. 
 
Uznesenie č      /2020-MsZ 
Mestské zastupiteľstvo v Krupine  
s ch v a ľ u j e 
zaradenie investície na výstavbu altánku v nemocničnej záhrade do návrhu rozpočtu na rok 
2021, vysúťažiť v roku 2020 a realizáciu uskutočniť v prvej polovici roka 2021.  
 
 
Uznesenie č      /2020-MsZ 
Mestské zastupiteľstvo v Krupine  
1/ odporúča 
presun osobného motorového vozidla KIA Ceed pre zabezpečenie sociálnych služieb 
zariadenia Svetlo Krupina n.o.  
2/ schvaľuje 
nákup osobného motorového vozidla pre potreby MsÚ 

 
Dôvodová správa: 
Členovia komisie na základe spoločného súhlasu s budúcim rozšírením poskytovania 
sociálnych služieb cez n.o. Svetlo pre obyvateľov mesta (napr. prepravná služba) odporúčajú 
presun mot. vozidla KIA pre účely Svetla Krupina, n.o., avšak následne je potrebné zakúpiť 
osobné motorové vozidlo pre potreby MsÚ.  
 
 
 



Mesto Krupina, Svätotroji čné námestie 4/4, 963 01 Krupina, I ČO: 00320056  

 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

NÁVRH  UZNESENÍ 
 

na schválenie 
 

Mestskému zastupiteľstvu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Vypracovala 
a predkladá:                                                                        

 
Ing. Žaneta Maliniaková 
vedúca oddelenia správy majetku mesta 
 

Prerokované na Komisii rozvoja mesta: 
Prerokované  na Mestskej rade: 
Predložené na schválenie so MsZ: 

 
20.10.2020 
28.10.2020 
  4.11.2020 
 

 
 



 
Návrhy uznesení, ktoré boli prerokované d ňa 20.10.2020 na Komisii rozvoja mesta  a na 
Mestskej rade d ňa 28.10.2020.  
Mestská rada odporú ča predloži ť návrhy uznesení na schválenie Mestskému 
zastupite ľstvu: 

 
 
1.)  Schválený zámer prenájmu nebytových priestorov bol zverejnený na úradnej tabuli a internetovej 
stránke mesta  dňa 16.10.2020.  K samotnému schváleniu prenájmu  je potrebných 7 hlasov. 
 
Uznesenie č.      /2020-MsZ   
Mestské zastupiteľstvo v Krupine 
schva ľuje 
prenájom  nebytových priestorov z dôvodu hodného os obitného zrete ľa v súlade s §9a ods. 9 
písm. c)  zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, menovite 
nebytové priestory vo vlastníctve Mesta Krupina, nachádzajúce sa v budove nemocnice na ul. 29. 
augusta súpis. č. 630 v Krupine, parcela registra C č. 1527/1, k.ú. Krupina, zapísaná na LV č. 122, 
situované na prízemí budovy - tri miestnosti spolu o výmere 26,10 m2,  
v prospech spoločnosti Harmónia SCM, s.r.o., Malinovského 880/13, 963 01  Krupina, IČO: 47493551, 
za účelom prevádzkovania ambulantnej pohotovostnej služby pre dospelých, na dobu neurčitú 
s výpovednou lehotou 3 mesiace,  vo výške nájomného 120,- Eur/rok za celý predmet nájmu.  
Užívanie spoločných priestorov (haly, schodištia, čakárne v spoločných priestoroch, chodby), 
príslušenstvo (WC) a spotreba energií bude riešená v osobitnej Dohode uzavretej s väčšinovým 
nájomcom Nemocnicou Zvolen a.s.. 
 
Dôvod hodný osobitného zreteľa je skutočnosť, že prevádzka ambulantnej pohotovostnej služby pre 
dospelých plní verejnoprospešný záujem, ktorým je poskytovanie zdravotnej starostlivosti pre občanov 
Mesta Krupina a širšieho okolia. 
 
 
 
 
2.)  Návrh uznesenia na predaj pozemku určeného na výstavbu rodinného domu v k.ú. Krupina, mesta 
Krupina, spôsobom obchodno verejnej spoločnosti.  
Komisia rozvoja mesta:  8/8  súhlasia s návrhom spôsobu predaja, a to vyhlásením OVS, výška kúpnej 
ceny  min. 22,- Eur/m2 

 
 
Uznesenie č.      /2020-MsZ   
Mestské zastupiteľstvo v Krupine 
schva ľuje 
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, pozemky vedené 

katastrálnym odborom Okresného úradu v Krupine, na LV č. 2952 k.ú. Krupina, určené na 
výstavbu rodinných domov, menovite: 
• pozemok č. 7 - parcela registra C č.  4872/62 o výmere 768 m2, druh pozemku orná pôda, 

                         a parcela registra C č. 4872/89 o výmere    35 m2, druh pozemku orná pôda, 
• pozemok č. 9 - parcela registra C č. 4872/70 o výmere  602 m2, druh pozemku orná pôda. 
 
Minimálna kúpna cena za pozemok je vyhlásená v zmysle znaleckého posudku vo výške 22,- 
Eur/m2. 

3. Kritérium pri výbere najvýhodnejších ponúk :  



-  najvyššia ponúknutá kúpna cena za predmet OVS , (minimálna kúpna cena je 22,- Eur/m2) 
4. Lehota na podávanie návrhov : do 20.11.2020 do 11,00 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 do podateľne Mestského úradu v zalepenej obálke s výrazným označením: „OVS – 
predaj stavebných pozemkov v lokalite Nad Kltipochom - neotvárať“ 

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

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

- cenová ponuka za predmet OVS,  
- označenie jedného z pozemkov o ktorý má uchádzač záujem, 
- účel kúpy: výstavba rodinného domu v zmysle zastavovacej štúdie, 
- 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. V prípade záujmu o viac ako jeden pozemok, bude pod aných viac návrhov samostatne 
(každý pozemok bude ozna čený v obsahu návrhu),   

9. Finančná zábezpeka:  100,- Eur/návrh, ktorá bude vrátená neúspešnému účastníkovi OVS 
bezprostredne po vyhlásení výsledkov a úspešnému účastníkovi bude zohľadnená pri vyplatení 
kúpnej ceny. 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 20.11.2020, do 11,00 hod., do poznámky je potrebné uviesť 
„finančná zábezpeka – OVS predaj pozemku“. 

10. Kontakt na zamestnanca MsÚ:  t. č.: 045/5550317, 0907 100275, oddelenie správy majetku 
mesta, poskytne údaje o konkrétnych pozemkoch, o prípadných ochranných pásmach, stave 
inžinierskych sietí. 

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

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

13. Vyhlasovateľ si vyhradzuje možnosť odstúpenia od OVS bez uvedenia dôvodu.  
 
 
 
 
 
3.)  Návrh uznesenia na predaj pozemku v prospech Romana Vištiaka, bytom Železničná 884/9, 
Krupina.  
Komisia rozvoja mesta:  7/9  súhlasia s predajom pozemku zastavaným hospodárskou stavbou, vo 
výške kúpnej ceny 3,- Eur/m2, ktorá bude navýšená o 200 % v zmysle Dodatku č. 1 VZN č.  2/2016 
o zásadách hospodárenia s majetkom mesta, a to vo výške 9,- Eur /m2 + 200,- Eur jednorazový poplatok  
 (zdržali sa: Mgr. strelec, Ing. Macko) 
Podmienkou majetkovoprávneho usporiadania je: legalizovať stavbu, odstrániť oplotenie z pozemku, tak 
aby p. Vištiak mal oplotený súkromný pozemok podľa geodetického zamerania, vodomernú šachtu 
umiestniť na dostupné miesto podľa stanovených podmienok prevádzkovateľa verejného vodovodu 
MsBP, s.r.o..  
9/9 nesúhlasia z prenájmom ostatnej plochy mestského pozemku podľa požiadavky p. Vištiaka, nakoľko 
je potrebné si zo strany p. Vištiaka najprv doriešiť odkúpenie zastavaného pozemku súčasne 
s legalizáciou stavby a upravením oplotenia svojho pozemku podľa geodetického zamerania.  
Mestský pozemok je neoprávnene oplotený, Komisia odporúča MsÚ aby sa doriešilo odstránenie  
oplotenia. 
 
 



Uznesenie č.      /2020-MsZ   
Mestské zastupiteľstvo v Krupine 
Mestské zastupite ľstvo v Krupine  
schva ľuje  
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. 
2952 ako parcela registra C č. 4975/3 o výmere 9169 m2, druh zastavaná plocha a nádvorie, zameraný 
geometrickým plánom do novovytvorenej parcely o celkovej výmere cca 50 m2, presná výmera pozemku 
bude stanovená na základe geodetického zamerania stavby a priľahlého pozemku ku stavbe, 
v prospech Romana Vištiaka, bytom Železničná 884/9, Krupina , do výlučného vlastníctva, 
vo výške kúpnej ceny 9,- Eur/m2 a jednorazový poplatok vo výške 200,- Eur.  
Kúpna cena je stanovená ako obvyklá pri predajoch pozemkov v extraviláne a charaktere predávaného 
pozemku a je stanovená v zmysle Dodatku č. 1 VZN č. 2/2016 mesta Krupina o zásadách hospodárenia 
s majetkom mesta. 
Jedná sa o prevod pozemku zastavaného stavbou a priľahlého pozemku ku stavbe, ktorý svojím 
umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok s nehnuteľnosťou vo vlastníctve nadobúdateľa. 
Odpredaj sa uskutoční formou kúpnej zmluvy. 
Majetkovoprávny prevod pozemku sa zrealizuje za podmienok, že: 
• predmetom predaja bude len časť pozemku zastavaná stavbou (hospodárskou budovou) 

s minimálnou plochou priľahlého pozemku a neoprávnené oplotenie mestského pozemku bude 
odstránené, 

• predajom zastavaného pozemku bude súčasne stavba zlegalizovaná, 
• vodomerná šachta (tohto času umiestnená v hospodárskej budove) bude umiestnená na dostupnom 

mieste podľa stanovených podmienok prevádzkovateľa verejného vodovodu  MsBP, s.r.o.. 
 
 
 
 
4.)  Návrh uznesenia na prenájom pozemku v prospech spoločnosti VEGO MARKETING s.r.o., Timravy 
12, 974 01  Banská Bystrica.  
Komisia rozvoja mesta: 9/9  súhlasia s návrhom spôsobu prenájmu, vo výške nájomného 100,- Eur /rok/ 
1 ks reklamného zariadenia, čo celkovo predstavuje výšku nájomného 200,- Eur/ rok. 
 
 
Uznesenie č.      /2020-MsZ   
Mestské zastupiteľstvo v Krupine 
schva ľuje  
a) spôsob prenájmu majetku, bližšie špecifikovaného v písm. b) tohto uznesenia ako prípad 

osobitného zreteľa, 
b) zámer prenájmu pozemku ako prípad hodný osobitné ho zrete ľa v súlade s § 9a ods. 8 písm. 

c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, konkrétne 
časť pozemku vo vlastníctve Mesta Krupina, k.ú. Krupina, okres Krupina, nachádzajúci sa 
• na parcele registra E č. 9605/1, ostatná plocha, LV č. 4578, na Pribinovej ulici, a 
• na parcele registra C č. 208, zastavaná plocha a nádvorie, LV č. 2952, na ul. M. R. Štefánika,  
z dôvodu umiestnenie 2 ks informačno-navigačných tabúľ o veľkosti 80 x 120 cm, t.j.: 0,96 m2. Jedná 
o zabratie plochy spolu o výmere 1,92 m2 , v prospech spoločnosti VEGO MARKETING s.r.o., Timravy 
12, 974 01  Banská Bystrica na dobu určitú do 9.11.2022, vo výške nájomného 100,- Eur /rok/ 1 ks 
reklamného zariadenia, čo celkovo predstavuje výšku nájomného 200,- Eur/ rok. 
 
Dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že pozemky doteraz žiadateľ dlhodobo užíval za 
účelom umiestnenia informačno-navigačných tabúľ na základe Nájomnej zmluvy č. 22985/2019, 
o prenájom pozemkov nikto neprejavil záujem. Umiestnením informačno-navigačných tabúľ dôjde 
k využitiu daných pozemkov. 
 
 
 



5.)   Návrh uznesenia na prenájom poľnohospodárskeho pozemku v k.ú. Krupina, mesta Krupina, 
spôsobom obchodno verejnej spoločnosti.  
Komisia rozvoja mesta:  9/9  súhlasia s návrhom spôsobu prenájmu, a to vyhlásením OVS, výška 
nájomnej ceny  min. 65,- Eur/ha/ rok 
 
 
Uznesenie č.      /2020-MsZ   
Mestské zastupiteľstvo v Krupine 
schva ľuje 
a) spôsob prenájmu pozemkov, na základe obchodnej v erejnej sú ťaže v súlade s § 9a ods. 1a) 

zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, menovite pozemky vo 
vlastníctve mesta Krupina, nachádzajúce sa v k.ú. Krupina, vedené na LV č. 4578, 
� parcela reg. E č. 9172/2 o výmere 365 m2, trvalý trávny porast, 
� parcela reg. E č. 9169/2 o výmere 74 m2, ostatná plocha ( v registri C trvalý trávny porast), 
a na LV č. 4612,  
� parcela reg. E č. 9173/1 o výmere 1329 m2, trvalý trávny porast, 
� parcela reg. E č. 9174/1 o výmere 1756 m2, orná pôda, 
o celkovej výmere 3 524 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, v znení neskorších predpisov, 
 

b) podmienky OVS v súlade s § 281 až § 288 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení 
neskorších predpisov, o najvhodnejší návrh nájomnej zmluvy na prenájom 
poľnohospodárskych pozemkov vo vlastníctve mesta Krupina v k.ú. Krupina. Nájom pozemkov 
sa uskutočňuje v zmysle § 663 a nasl. Občianskeho zákonníka, zákona č. 504/2003 Z. z. o nájme 
poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene 
niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov. 

       Podmienky OVS: 
        

1. Vyhlasovate ľ:   Mesto Krupina, Svätotrojičné námestie 4/4, 963 01 Krupina, IĆO : 00 320 056, 
 
2. Predmet OVS:  prenájom poľnohospodárskych pozemkov za účelom obhospodarovania podľa 

zákona č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku 
a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov, nachádzajúcich sa v k.ú. Krupina, vedené na 
LV č. na LV č. 4578, menovite  

- parcela reg. E č. 9172/2 o výmere 365 m2, trvalý trávny porast, 
- parcela reg. E č. 9169/2 o výmere 74 m2, ostatná plocha (v registri C trvalý trávny porast), 

a na LV č. 4612, menovite 
- parcela reg. E č. 9173/1 o výmere 1329 m2, trvalý trávny porast, 
- parcela reg. E č. 9174/1 o výmere 1756 m2, orná pôda, 

o celkovej výmere 3 524 m2 , t.j. 0,3524 ha. 
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 20.10.2020 do 11.00 hod. 

 
5. Spôsob na podávanie návrhov: návrh je potrebné doručiť v písomnej podobe poštou alebo 

osobne. Osobne do podateľne Mestského úradu v zapečatenej obálke s výrazným označením: 
„OVS – nájom po ľnohospodárskych 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, 



- fotokópia listu vlastníctva čím záujemca preukáže, že je vlastníkom alebo spoluvlastníkom 
pozemku, ktorý sa dotýka predmetu OVS, alebo fotokópia nájomnej zmluvy, čím záujemca 
preukáže obhospodarovanie okolitých pozemkov, 

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

činnosť, 
- 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:   40,- EUR, ktorá bude vrátená neúspešnému uchádzačovi bezprostredne 
po vyhlásení výsledku OVS a úspešnému uchádzačovi bude vrátená časť po odpočítaní 
nákladov súvisiacich so zverejňovaním OVS; rozdiel bude započítaný do nájomného, 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:  0907/211288, oddelenie správy majetku mesta poskytne údaje 

o pozemkoch. 
 

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. Návrh nájomnej zmluvy zo strany vyhlasovateľa Mesta Krupina bude predložený víťazovi 
obchodnej verejnej súťaže do 30 dní od dňa predloženého výsledku na vedomie Mestskému 
zastupiteľstvu v Krupine.  

 
14. Účastník súťaže, ktorému MsZ schválilo prenájom pozemkov 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. 

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
6.)   Návrh uznesenia na prenájom lesných pozemkov a lesných porastov, lesných ciest, 
poľnohospodárskych pozemkov nachádzajúcich sa  v k.ú. Krupina, mesta Krupina. spôsobom obchodno 
verejnej spoločnosti.  
Komisia rozvoja mesta:  9/9  súhlasia s návrhom spôsobu prenájmu a s návrhom výšky nájomného:   
• za nájomné vo výške 100 000,- Eur za rok 2021, ktoré sa bude každoročne dohodou zmluvných 

strán upravovať písomným dodatkom k nájomnej zmluve a to v súlade so schváleným rozpočtom 
Mesta Krupina. 

• povinnosť nájomcu spočíva okrem iného v starostlivosti o lesné cesty, ktoré je povinný opravovať 
a udržiavať v stave spôsobilom, na vlastné náklady.  

 
 
Uznesenie č.      /2020-MsZ   
Mestské zastupiteľstvo v Krupine 
schva ľuje  
a) spôsob prenájmu majetku bližšie špecifikovaného v písm. b) tohto uznesenia, ako prípad hodný 

osobitného zrete ľa, 
 
b) zámer prenájmu majetku ako prípad hodný osobitné ho zrete ľa v súlade s § 9 a ods. 9 písm. c) 

zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, menovite 
• lesné pozemky a  lesné porasty  
vo výlučnom vlastníctve Mesta Krupina, vedených v registri C na LV č. 2383, v registri E na LV 
2952, 4395, 4429, 4578, 4612, 4404 a  
v podielovom spoluvlastníctve Mesta Krupina, vedených v registri E na LV č. 4791, 5406, 5414, 
5577, 5714, 6883, 
• lesné cesty - Stará Hora, Krupina - Líška, Kopanice, Krupina - Tanistravár,  
• poľnohospodárske pozemky  v lokalite Červená Hora a Bebrava, 
za účelom odborného hospodárenia v súlade so zákonom č. 326/2005 Z.z. o lesoch a v súlade 
s predmetom činnosti nájomcu, 
• poľnohospodárske pozemky  v lokalite Šváb, na poľnohospodársky účel v súlade so zákonom 
č. 504/2003 Z.z. a v súlade s ich podnikateľskou činnosťou,  
 
v prospech spoločnosti Mestské lesy s.r.o., Priemyselná 969/4, Krupina, IČO: 31616798,  
vo výške nájomného 100 000,- Eur za rok, ktoré sa bude každoročne dohodou zmluvných strán 
upravovať písomným dodatkom k nájomnej zmluve a to v súlade so schváleným rozpočtom Mesta 
Krupina. 

       Povinnosť nájomcu bude spočívať okrem iného aj v starostlivosti o lesné cesty, ktoré je povinný 
opravovať a udržiavať v stave spôsobilom, na vlastné náklady.  

        
       Dôvod hodný osobitného zreteľa je skutočnosť, že prenájom lesných pozemkov, lesného porastu, 

lesných ciest ako aj poľnohospodárskych pozemkov na daný účel je v súlade so Všeobecne 
záväzným nariadením mesta Krupina č. 2/2016 o nakladaní s majetkom mesta, v zmysle Čl. 7 ods. 
6, kedy mesto Krupina zabezpečuje prenájom lesných pozemkov prostredníctvom spoločnosti so 
100 % majetkovou účasťou mesta, a to Mestskými lesmi, s.r.o., so sídlom Priemyselná  969/4, 
Krupina, IČO: 31616798. 
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Návrh uznesenia 
 

z oddelenia projektového manažmentu 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Predkladá: Ing.  Dajana Belláková  
projektová manažérka 

Vypracoval:                                                                        Ing. Dajana Belláková 

Prerokované:  
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Uznesenie č. ....  / 2020 –MsZ 
Mestské zastupiteľstvo v Krupine 
Schva ľuje 
predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie na podporu budovania verejne prístupných 
elektrických nabíjacích staníc, kód výzvy č. 11378/2020-4210-52028 pre projekt s názvom 
„Výstavba verejne prístupnej nabíjacej stanice v me ste Krupina“  s maximálnou výškou 
celkového spolufinancovania projektu zo strany Mesta Krupina vo výške 4.500,00 € 
a zverejnením tohto uznesenia na stránke www.krupina.sk. 
 

  
Dôvodová správa: 
 
Mesto Krupina plánuje predložiť žiadosť o poskytnutie dotácie na podporu budovania verejne 
prístupných elektrických nabíjacích staníc v termíne do 30. 11. 2020. V záujme získania čo 
najvyššieho počtu bodov v hodnotiacom procese budeme predkladať žiadosť na 
vybudovanie tzv. HUB-u, čo je kombinácia viacerých typov nabíjacích staníc.  
Maximálna výška dotácie – 18.000,00 € 
Spolufinancovanie žiadateľa – 5% z celkových oprávnených výdavkov projektu. 
Predpokladaný rozpočet projektu – 22.500,00 € 
Projekt rieši vybudovanie dvoch nabíjacích staníc – 1 x DC 25 kW  a 1 x AC 22 kW s tromi 
nabíjacími vstupmi. Súčasťou projektu bude predpríprava na montáž ďalších dvoch AC 
nabíjacích staníc spolu so štyrmi nabíjacími bodmi. Výstavbu plánujeme zrealizovať na 
pozemku vo vlastníctve Mesta Krupina vedeného na liste vlastníctva 2950, parcela č. 266/41 
(pri kotolni STEFE na Malinovského ulici) z dôvodu existencie elektrickej prípojky 
s dostatočným istením na tomto pozemku. V prípade schválenia žiadosti bude nutné 
zabezpečiť vybudovanie spevnenej plochy (napr. zámková dlažba) pod nabíjacie stanice 
nakoľko sa v mieste plánovaného umiestnenia v súčasnosti nachádza trávnatá plocha 
(náklady na jej budovanie nie sú vyčíslené).  
 
 
 


