
U Z N E S E N I A 
z    d e v i a t e h o    zasadnutia Mestského zast upite ľstva, konaného d ňa  

4. novembra 2020  v kinosále Kina Kultúra v  Krupin e 
 
 
Uznesenie č.  280/2020-MsZ                                       
Mestské zastupiteľstvo v Krupine 
s c h v a ľ u j e  
zverejnený program 9. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Krupine: 
1. Otvorenie 
2. Správa o činnosti Mestskej rady – primátor mesta 
3. Návrh VZN Mesta Krupina č.../2020 o dani z nehnuteľnosti, ktorým sa  
    mení  a dopĺňa VZN č. 6/2019 o dani z nehnuteľnosti – p. Plevová 
4. Návrh Zmluvy o poskytovaní vysielacieho času a súvisiacich služieb  
    v káblovej  televízii – JUDr. Kocková 
5. Návrh Zmluvy o poskytnutí služby – zimná údržba miestnych  
     komunikácií,  zóna I., zóna II. – Ing. Uramová 
6. Výstupy z komisií:  
    - Komisia pre školstvo, mládež, kultúru, šport a verejný poriadok 
    - Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a bytovej politiky 
     - Komisia rozvoja - oddelenie správy majetku 

                             - oddelenie projektového manažmentu 
7.  Rôzne 
    - informácia - voľba hlavného kontrolóra 
8.  Záver   
a to 11 hlasmi z 11 prítomných poslancov z celkového počtu 12 poslancov 
za: Mgr. Anna Surovcová, Mgr. Michal Strelec, Mgr. Martin Selecký, Ing. Albert 
Macko, Ing. Jozef Lutter, Ing. Eva Lukáčová, Mgr. Marián Hecl,  Mgr. Anna 
Borbuliaková, Ing. Jaroslav Bellák, Ing. Peter Filuš, Mgr. Oľga Búryová 
ospravedlnený: Doc. Ing. Jozef Krilek, PhD. 
 
Uznesenie č. 281/2020-MsZ                                        
Mestské zastupiteľstvo v Krupine 
s c h v a ľ u j e  
návrhovú komisiu v zložení: 
Mgr. Anna Borbuliaková, Mgr. Marián Hecl, Mgr. Oľga Búryová 
a to 11 hlasmi z 11 prítomných poslancov z celkového počtu 12 poslancov 
za: Mgr. Anna Surovcová, Mgr. Michal Strelec, Mgr. Martin Selecký, Ing. Albert 
Macko, Ing. Jozef Lutter, Ing. Eva Lukáčová, Mgr. Marián Hecl,  Mgr. Anna 
Borbuliaková, Ing. Jaroslav Bellák, Ing. Peter Filuš, Mgr. Oľga Búryová 
ospravedlnený: Doc. Ing. Jozef Krilek, PhD. 
 
Uznesenie č.  282/2020-MsZ                                       
berie na vedomie  
Správu o činnosti Mestskej rady v Krupine, konanej dňa 28.10.2020 



za: Mgr. Anna Surovcová, Mgr. Michal Strelec, Mgr. Martin Selecký, Ing. Albert 
Macko, Ing. Jozef Lutter, Ing. Eva Lukáčová, Mgr. Marián Hecl,  Mgr. Anna 
Borbuliaková, Ing. Jaroslav Bellák, Ing. Peter Filuš, Mgr. Oľga Búryová 
a to 11 hlasmi z 11 prítomných poslancov z celkového počtu 12 poslancov 
ospravedlnený: Doc. Ing. Jozef Krilek, PhD. 
 
Uznesenie č.  283/2020-MsZ                                       
Mestské zastupiteľstvo v Krupine 
s c h v a ľ u j e 
Všeobecne záväzné nariadenie o dani z nehnuteľnosti č. 10/2020, ktorým sa 
mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Krupina o dani 
z nehnuteľnosti č. 6/2019 podľa pôvodne zverejneného návrhu   
a to 10 hlasmi z 11 prítomných poslancov z celkového počtu 12 poslancov 
za: Mgr. Anna Surovcová, Mgr. Michal Strelec, Mgr. Martin Selecký, Ing. Albert 
Macko, Ing. Jozef Lutter, Ing. Eva Lukáčová, Mgr. Marián Hecl,  Mgr. Anna 
Borbuliaková, Ing. Jaroslav Bellák,  Mgr. Oľga Búryová 
proti: Ing. Peter Filuš 
ospravedlnený: Doc. Ing. Jozef Krilek, PhD. 

 
Uznesenie  č. 284/2020-MsZ                                     
Mestské zastupiteľstvo v Krupine 
schva ľuje  
zapracova ť do textu návrhu zmluvy o poskytnutí vysielacieho času 
nasledovný text v čl. V. bod 6: 
Štatút Redakčnej rady navrhuje RR a schvaľuje Mestské zastupiteľstvo  v 
Krupine 
a to 11 hlasmi z 11 prítomných poslancov z celkového počtu 12 poslancov 
za: Mgr. Anna Surovcová, Mgr. Michal Strelec, Mgr. Martin Selecký, Ing. Albert 
Macko, Ing. Jozef Lutter, Ing. Eva Lukáčová, Mgr. Marián Hecl, Ing. Peter 
Filuš,  Mgr. Anna Borbuliaková, Ing. Jaroslav Bellák,  Mgr. Oľga Búryová 
ospravedlnený: Doc. Ing. Jozef Krilek, PhD. 
 
Uznesenie č.  285/2020-MsR                                      
Mestské zastupiteľstvo  v Krupine 
s c h v a ľ u j e  
a/ návrh Zmluvy o poskytovaní vysielacieho času a súvisiacich služieb 
v káblovej televízii, ktorá bude neoddeliteľnou súčasťou vykonania prieskumu 
trhu v rámci predloženia ponúk od poskytovateľov regionálneho vysielacieho 
času 
b/ predpokladanú hodnotu zákazky na jeden rok v sume 37.076,-€, celkovú 
predpokladanú hodnotu zákazky na 4 roky v sume 148.304,- € 
a to 7 hlasmi z 11 prítomných poslancov z celkového počtu 12 poslancov 
za: Mgr. Michal Strelec, Ing. Eva Lukáčová, Mgr. Marián Hecl,  Mgr. Anna 
Borbuliaková, Ing. Jaroslav Bellák, Ing. Peter Filuš, Mgr. Oľga Búryová 
proti: Mgr. Anna Surovcová 



hlasovania sa zdržal: Ing. Albert Macko, Mgr. Marti n Selecký, Ing. Jozef 
Lutter 
ospravedlnený: Doc. Ing. Jozef Krilek, PhD. 
 
Uznesenie č. 286/2020-MsZ                                        
Mestské zastupiteľstvo v Krupine 
ruší  
uznesenie č. 212/2020-MsZ  
a to 8 hlasmi z 11 prítomných poslancov z celkového počtu 12 poslancov 
za: Mgr. Anna Surovcová, Mgr. Martin Selecký, Ing. Albert Macko, Ing. Jozef 
Lutter,  doc. Ing. Jozef Krilek, PhD, Mgr. Marián Hecl, Ing. Jaroslav Bellák,  
Mgr. Oľga Búryová 
Proti:  Mgr. Michal Strelec 
Hlasovania sa zdržali: Ing. Eva Luká čová, Ing. Peter Filuš 
ospravedlnený: Doc. Ing. Jozef Krilek, PhD. 
 
Uznesenie č.  287/2020-MsZ                                       
Mestské zastupiteľstvo v Krupine 
ukladá 
MsÚ osloviť prieskumom trhu minimálne 3 dodávateľov služby na 
poskytovanie vysielacieho času z okresu Krupina a minimálne po 1 
uchádzačovi z okresov Zvolen, Levice, Banská Štiavnica a Veľký Krtíš,  ako 
prípadných záujemcov o poskytnutie služby zo susedných okresov 
a to 8 hlasmi z 10 prítomných poslancov z celkového počtu 12 poslancov 
za: Mgr. Michal Strelec, Mgr. Martin Selecký, Ing. Albert Macko, Ing. Jozef 
Lutter, Ing. Eva Lukáčová, doc. Ing. Jozef Krilek, PhD., Ing. Jaroslav Bellák, , 
Mgr. Oľga Búryová 
Proti: Mgr. Marián Hecl 
Hlasovania sa zdržala: Mgr. Anna Borbuliaková 
Neprítomní: Mgr. Anna Surovcová, Ing. Peter Filuš 
 
Uznesenie č. 288/2020-MsZ                                        
Mestské zastupiteľstvo v Krupine 
s c h v a ľ u j e  
uzavretie zmluvy o poskytovaní služieb výkonu zimnej údržby miestnych 
komunikácii, chodníkov a spevnených plôch verejných priestranstiev 
v katastrálnom území Krupina, v zóne 1 a 2 na obdobie zimnej sezóny 
2020/2021 pred jej podpisom s budúcim zhotoviteľom spoločnosťou 
VIAKORP, s.r.o., Strážska cesta 7892, 960 01 Zvolen, IČO: 50228455 
v súlade s predloženou cenovou ponukou poskytovateľa v rámci vykonaného 
prieskumu trhu v zmysle § 117 ZVO, ktorá tvorí nedeliteľnú súčasť tejto 
zmluvy ako príloha č. 1 
a to 11 hlasmi z 11 prítomných poslancov z celkového počtu 12 poslancov 
za:, Mgr. Michal Strelec, Mgr. Martin Selecký, Ing. Albert Macko, Ing. Jozef 
Lutter, Ing. Eva Lukáčová, doc. Ing. Jozef Krilek, PhD., Mgr. Marián Hecl,  



Mgr. Anna Borbuliaková, Ing. Jaroslav Bellák, Ing. Peter Filuš, Mgr. Oľga 
Búryová 
neprítomná: Mgr. Anna Surovcová 
 
Uznesenie č. 289/2020-MsZ                                        
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. 
a to 11 hlasmi z 11 prítomných poslancov z celkového počtu 12 poslancov 
za: Mgr. Michal Strelec, Mgr. Martin Selecký, Ing. Albert Macko, Ing. Jozef 
Lutter, Ing. Eva Lukáčová, doc. Ing. Jozef Krilek, PhD., Mgr. Marián Hecl,  
Mgr. Anna Borbuliaková, Ing. Jaroslav Bellák, Ing. Peter Filuš, Mgr. Oľga 
Búryová 
neprítomná: Mgr. Anna Surovcová 
 

Uznesenie č. 290/2020-MsZ                                        
Mestské zastupiteľstvo v Krupine 
s c h v a ľ u j e 
za člena Komisie pre školstvo, mládež, kultúru, šport a verejný poriadok Mgr. 
Mariána Hecla, poslanca MsZ od 1.12.2020  
a to 10 hlasmi z 11 prítomných poslancov z celkového počtu 12 poslancov 
za: Mgr. Michal Strelec, Mgr. Martin Selecký, Ing. Albert Macko, Ing. Jozef 
Lutter, Ing. Eva Lukáčová, doc. Ing. Jozef Krilek, PhD., Mgr. Anna 
Borbuliaková, Ing. Jaroslav Bellák, Ing. Peter Filuš, Mgr. Oľga Búryová 
Hlasovania sa zdržal:  Mgr. Marián Hecl 
neprítomná:  Mgr. Anna Surovcová 
 
Uznesenie č.  291/2020-MsZ                                       
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      
a to 11 hlasmi z 11 prítomných poslancov z celkového počtu 12 poslancov 
za: Mgr. Michal Strelec, Mgr. Martin Selecký, Ing. Albert Macko, Ing. Jozef 
Lutter, Ing. Eva Lukáčová, doc. Ing. Jozef Krilek, PhD., Mgr. Marián Hecl,  
Mgr. Anna Borbuliaková, Ing. Jaroslav Bellák, Ing. Peter Filuš, Mgr. Oľga 
Búryová 
neprítomná: Mgr. Anna Surovcová 
 
Uznesenie č. 292/2020-MsZ                                        
Mestské zastupiteľstvo v Krupine 
s c h v a ľ u j e  
vydanie 0,- € bankovky Vartovka na podporu Múzea Andreja Sládkoviča 
v Krupine vo výške cca 7 200,- EUR  

a to 11 hlasmi z 11 prítomných poslancov z celkového počtu 12 poslancov 



za: Mgr. Michal Strelec, Mgr. Martin Selecký, Ing. Albert Macko, Ing. Jozef 
Lutter, Ing. Eva Lukáčová, doc. Ing. Jozef Krilek, PhD., Mgr. Marián Hecl,  
Mgr. Anna Borbuliaková, Ing. Jaroslav Bellák, Ing. Peter Filuš, Mgr. Oľga 
Búryová 
neprítomná: Mgr. Anna Surovcová 
 
Uznesenie č. 293/2020-MsZ                                        
Mestské zastupiteľstvo v Krupine 
o d 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 
a to 11  hlasmi z 11 prítomných poslancov z celkového počtu 12 poslancov 
za: Mgr. Michal Strelec, Mgr. Martin Selecký, Ing. Albert Macko, Ing. Jozef 
Lutter, Ing. Eva Lukáčová, doc. Ing. Jozef Krilek, PhD., Mgr. Marián Hecl,  
Mgr. Anna Borbuliaková, Ing. Jaroslav Bellák, Ing. Peter Filuš, Mgr. Oľga 
Búryová 
neprítomná: Mgr. Anna Surovcová 
 
Uznesenie č. 294/2020-MsZ                                        
Mestské zastupiteľstvo v Krupine 
o d p o r ú č a  
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. 
a to 10 hlasmi z 11 prítomných poslancov z celkového počtu 12 poslancov 
za: Mgr. Michal Strelec, Mgr. Martin Selecký, Ing. Albert Macko, Ing. Jozef 
Lutter, doc. Ing. Jozef Krilek, PhD., Mgr. Marián Hecl,  Mgr. Anna 
Borbuliaková, Ing. Jaroslav Bellák, Ing. Peter Filuš, Mgr. Oľga Búryová 
Hlasovania sa zdržala:  Ing. Eva Lukáčová 
neprítomná:  Mgr. Anna Surovcová 
 
Uznesenie č. 295/2020-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 
a to 11 hlasmi z 11 prítomných poslancov z celkového počtu 12 poslancov 
za: Mgr. Michal Strelec, Mgr. Martin Selecký, Ing. Albert Macko, Ing. Jozef 
Lutter, Ing. Eva Lukáčová, doc. Ing. Jozef Krilek, PhD., Mgr. Marián Hecl,  
Mgr. Anna Borbuliaková, Ing. Jaroslav Bellák, Ing. Peter Filuš, Mgr. Oľga 
Búryová 
neprítomná:  Mgr. Anna Surovcová 
    
 
 



Uznesenie č. 296/2020-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  
a to 11 hlasmi z 11 prítomných poslancov z celkového počtu 12 poslancov 
za: Mgr. Anna Surovcová, Mgr. Michal Strelec, Mgr. Martin Selecký, Ing. Albert 
Macko, Ing. Jozef Lutter, Ing. Eva Lukáčová, doc. Ing. Jozef Krilek, PhD., Mgr. 
Marián Hecl,  Mgr. Anna Borbuliaková, Ing. Jaroslav Bellák, Ing. Peter Filuš, 
Mgr. Oľga Búryová 
neprítomná: Mgr. Anna Surovcová 
 
Uznesenie č. 297/2020-MsZ                                        
Mestské zastupiteľstvo v Krupine  
s c h v a ľ u j e  
vypracovanie architektonickej štúdie  stavby nájomných bytov   v lokalite 
Červená Hora. 
a to 10 hlasmi z 10 prítomných poslancov z celkového počtu 12 poslancov 
za: Mgr. Michal Strelec, Mgr. Martin Selecký, Ing. Jozef Lutter, Ing. Eva 
Lukáčová, doc. Ing. Jozef Krilek, PhD., Mgr. Marián Hecl,  Mgr. Anna 
Borbuliaková, Ing. Jaroslav Bellák, Ing. Peter Filuš, Mgr. Oľga Búryová 
neprítomní:  Mgr. Anna Surovcová, Ing. Albert Macko 
 
Uznesenie č.  298/2020-MsZ  – uznesenie nebolo prijaté    
Mestské zastupiteľstvo v Krupine  
s c h 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. 
a to 0 hlasmi z 11 prítomných poslancov z celkového počtu 12 poslancov 
proti:  Mgr. Michal Strelec, Mgr. Martin Selecký, Ing. Jozef Lutter, Ing. Eva 
Lukáčová, doc. Ing. Jozef Krilek, PhD., Mgr. Marián Hecl,  Mgr. Anna 
Borbuliaková, Ing. Jaroslav Bellák, Ing. Peter Filuš, Mgr. Oľga Búryová 
Hlasovania sa zdržal: Ing. Albert Macko 
neprítomná:  Mgr. Anna Surovcová 
 
Uznesenie č.  299/2020-MsZ 
Mestské zastupiteľstvo v Krupine                                 
s c h 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.  
a to 11 hlasmi z 11 prítomných poslancov z celkového počtu 12 poslancov 
za: Mgr. Michal Strelec, Mgr. Martin Selecký, Ing. Albert Macko, Ing. Jozef 
Lutter, Ing. Eva Lukáčová, doc. Ing. Jozef Krilek, PhD., Mgr. Marián Hecl,  



Mgr. Anna Borbuliaková, Ing. Jaroslav Bellák, Ing. Peter Filuš, Mgr. Oľga 
Búryová 
neprítomná: Mgr. Anna Surovcová 
 
Uznesenie č. 300/2020-MsZ                                        
Mestské zastupiteľstvo v Krupine  
určuje 
za konečného užívateľa výhod Mgr. Oľgu Búryovú, r..č:....., nar......, trvale 
bytom Krupina...., doklad totožnosti:........ 
a to 9 hlasmi z 11 prítomných poslancov z celkového počtu 12 poslancov 
za: Mgr. Anna Surovcová, Mgr. Martin Selecký, Ing. Jozef Lutter, Ing. Eva 
Lukáčová, doc. Ing. Jozef Krilek, PhD., Mgr. Marián Hecl,  Mgr. Anna 
Borbuliaková, Ing. Jaroslav Bellák, Ing. Peter Filuš,  
Hlasovania sa zdržali:  Mgr. Michal Strelec, Mgr. O ľga Búryová 
Neprítomný: Ing. Albert Macko 
 
Uznesenie č.  301/2020-MsZ                                       
Mestské zastupiteľstvo v Krupine 
schva ľuje 
prenájom  nebytových priestorov z dôvodu hodného osobitného zreteľa 
v súlade s §9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov, 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.. 
a to 9  hlasmi z 10 prítomných poslancov z celkového počtu 12 poslancov 
za: Mgr. Martin Selecký, Ing. Jozef Lutter, Ing. Eva Lukáčová, doc. Ing. Jozef 
Krilek, PhD., Mgr. Marián Hecl,  Mgr. Anna Borbuliaková, Ing. Jaroslav Bellák, 
Ing. Peter Filuš, Mgr. Oľga Búryová 
Hlasovania sa zdržal: Mgr. Michal Strelec 
neprítomní: Mgr. Anna Surovcová, Ing. Albert Macko 
 
Uznesenie č.  302/2020-MsZ   
Mestské zastupiteľstvo v Krupine 
schva ľuje 
a) spôsob prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku na základe obchodnej 

verejnej súťaže 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 Obchodného zákonníka 
 
1. Vyhlasovateľ:  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 súťažných 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 podaných viac 

návrhov samostatne (každý pozemok bude označený 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.  
 

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

 
15. Vyhlasovateľ si v zmysle § 287 Obchodného zákonníka vyhradzuje 

právo odmietnuť všetky predložené návrhy. 
  

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

 
17. Účastník súťaže, ktorému MsZ schválilo predaj nehnuteľnosti je povinný 

uzatvoriť kúpnu zmluvu 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. 

 
a to 10 hlasmi z 10 prítomných poslancov z celkového počtu 12 poslancov 
za: Mgr. Michal Strelec, Mgr. Martin Selecký, , Ing. Jozef Lutter, Ing. Eva 
Lukáčová, doc. Ing. Jozef Krilek, PhD., Mgr. Marián Hecl,  Mgr. Anna 
Borbuliaková, Ing. Jaroslav Bellák, Ing. Peter Filuš, Mgr. Oľga Búryová 
neprítomní: Mgr. Anna Surovcová, Ing. Albert Macko 
 
Uznesenie č. 303/2020-MsZ                                        
Mestské zastupiteľstvo 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, 

• vlastník jestvujúceho oplotenia, ktoré zasahuje do mestského pozemku, je 
povinný presunúť si toto oplotenie na hranicu svojho pozemku podľa 
geodetického vytýčenia, 

• 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.. 

a to 11 hlasmi z 11 prítomných poslancov z celkového počtu 12 poslancov 
za: Mgr. Michal Strelec, Mgr. Martin Selecký, Ing. Albert Macko, Ing. Jozef 
Lutter, Ing. Eva Lukáčová, doc. Ing. Jozef Krilek, PhD., Mgr. Marián Hecl,  
Mgr. Anna Borbuliaková, Ing. Jaroslav Bellák, Ing. Peter Filuš, Mgr. Oľga 
Búryová 
neprítomná: Mgr. Anna Surovcová 



 
Uznesenie č.  304/2020-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 osobitného zreteľa 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. 
a to 9 hlasmi z 11 prítomných poslancov z celkového počtu 12 poslancov 
za: Mgr. Michal Strelec, Mgr. Martin Selecký, Ing. Albert Macko, Ing. Eva 
Lukáčová, Mgr. Marián Hecl,  Mgr. Anna Borbuliaková, Ing. Jaroslav Bellák, 
Ing. Peter Filuš, Mgr. Oľga Búryová 
Hlasovania sa zdržali: Ing. Jozef Lutter, Doc. Ing.  Jozef Krilek, PhD. 
neprítomná:  Mgr. Anna Surovcová 
 
Uznesenie č.  305/2020-MsZ                                               
Mestské zastupiteľstvo v Krupine 
schva ľuje 
a) spôsob prenájmu pozemkov, na základe obchodnej verejnej súťaže 

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. Vyhlasovateľ: Mesto Krupina, Svätotrojičné námestie 4/4, 963 01 

Krupina, IČO : 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 20.11.2020 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 
poľnohospodárskych pozemkov – neotvárať “. 
 

6. Obsah súťažných 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. 

a to 10 hlasmi z 10 prítomných poslancov z celkového počtu 12 poslancov 
za: Mgr. Martin Selecký, Ing. Albert Macko, Ing. Jozef Lutter, Ing. Eva 
Lukáčová, doc. Ing. Jozef Krilek, PhD., Mgr. Marián Hecl,  Mgr. Anna 
Borbuliaková, Ing. Jaroslav Bellák, Ing. Peter Filuš, Mgr. Oľga Búryová 
neprítomní: Mgr. Anna Surovcová, Mgr. Michal Strelec 
 
Uznesenie č.  306/2020-MsZ                                       
Mestské zastupiteľstvo v Krupine 
schva ľuje  
a) spôsob prenájmu majetku bližšie špecifikovaného v písm. b) tohto 

uznesenia, ako prípad hodný osobitného zreteľa, 
b) zámer prenájmu majetku ako prípad hodný osobitného zreteľa 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. 
a to 9 hlasmi z 10 prítomných poslancov z celkového počtu 12 poslancov 
za: Mgr. Martin Selecký, Ing. Albert Macko, Ing. Jozef Lutter, Ing. Eva 
Lukáčová, doc. Ing. Jozef Krilek, PhD., Mgr. Marián Hecl,  Mgr. Anna 
Borbuliaková, Ing. Jaroslav Bellák, Mgr. Oľga Búryová 
Hlasovania sa zdržal:  Ing. Peter Filuš 
neprítomní:  Mgr. Anna Surovcová, Mgr. Michal Strelec 
 
Uznesenie č.  307/2020-MsZ                                       
Mestské zastupiteľstvo v Krupine 
s c h v a ľ u j e 
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 meste 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. 
a to 10 hlasmi z 10 prítomných poslancov z celkového počtu 12 poslancov 
za: Mgr. Anna Surovcová,  Mgr. Martin Selecký, Ing. Albert Macko, Ing. Jozef 
Lutter, doc. Ing. Jozef Krilek, PhD., Mgr. Marián Hecl,  Mgr. Anna 
Borbuliaková, Ing. Jaroslav Bellák, Ing. Peter Filuš, Mgr. Oľga Búryová 
neprítomní:  Mgr. Michal Strelec, Ing. Eva Lukáčová 
 
 
Uznesenie č. 308/2020-MsZ                                        
Mestské zastupiteľstvo v Krupine 
berie na vedomie 
XI. aktualizáciu rozpočtu mesta na rok 2020, úpravu za mesiac november 
2020, podľa prílohy č. 1, písm. a) 
a to 12 hlasmi z 12 prítomných poslancov z celkového počtu 12 poslancov 
za: Mgr. Anna Surovcová,  Mgr. Michal Strelec, Mgr. Martin Selecký, Ing. 
Albert Macko, Ing. Jozef Lutter, doc. Ing. Jozef Krilek, PhD., Ing. Eva 
Lukáčová, Mgr. Marián Hecl,  Mgr. Anna Borbuliaková, Ing. Jaroslav Bellák, 
Ing. Peter Filuš, Mgr. Oľga Búryová 
 
 
Uznesenie č. 309/2020-MsZ                                        
schva ľuje 
XI. aktualizáciu rozpočtu mesta Krupina na rok 2020 za mesiac november 
podľa prílohy č. 1 písm.b) 
a to 12 hlasmi z 12 prítomných poslancov z celkového počtu 12 poslancov 
za: Mgr. Anna Surovcová,  Mgr. Michal Strelec, Mgr. Martin Selecký, Ing. 
Albert Macko, Ing. Jozef Lutter, doc. Ing. Jozef Krilek, PhD., Ing. Eva 



Lukáčová, Mgr. Marián Hecl,  Mgr. Anna Borbuliaková, Ing. Jaroslav Bellák, 
Ing. Peter Filuš, Mgr. Oľga Búryová 
 
 
 
Uznesenie č. 310/2020-MsZ– uznesenie nebolo prijaté                              
Mestské zastupiteľstvo v Krupine  
r u š í 
uznesenie č. 196/2020-MsZ 
a to 4 hlasmi z 11 prítomných poslancov z celkového počtu 12 poslancov 
za: Ing. Eva Lukáčová, Mgr. Marián Hecl,  Mgr. Anna Borbuliaková, Ing. Peter 
Filuš 
proti: Ing. Jaroslav Bellák, Doc. Ing. Jozef Krilek, PhD., Mgr. Michal Strelec, 
Mgr. Martin Selecký, Ing. Albert Macko, Ing. Jozef Lutter 
Hlasovania sa zdržala: Mgr. O ľga Búryová 
neprítomná: Mgr. Anna Surovcová 
 
 
V Krupine, 4. novembra 2020  
Zapísala: Slavka Debnáriková 
 
 
 
 
Ing. Jaroslav Bellák 
Overovate ľ I. 
 
 
 
Mgr. Anna Surovcová                                      Ing. Radoslav  V a z a n 
Overovate ľ II.                                                          primátor mesta 
 
 
 
 


