
U z n e s e n i a 
zo štvrtého zasadnutia Mestského zastupite ľstva v Krupine, konaného  
dňa 29. júna 2020 v zasadacej miestnosti Mestského úr adu v Krupine 

___________________________________________________________________ 
 
Uznesenie č. 94/2020-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.      9.00  -    9.05    Otvorenie – primátor mesta 
     2.      9.05  -    9.30    Správa o činnosti Mestskej rady – primátor mesta 
     3.      9.30  -    9.45    Kontrola plnenia uznesení z posledného zasadnutia MsZ – hlavný kontrolór 
     4.      9.45  -  10.00    Schválenie VZN o určení príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách  
                                        a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je Mesto Krupina, ktorým sa  
                                        dopĺňa VZN č. 5/2019 – Ing. Žabková 
     5.    10.00  -  10.15    Ponuka záujmových klubov v CVČ na šk. rok 2020/2021 a výška mesačného 
                                       príspevku v jednotlivých kluboch – Ing. Žabková 
     6.    10.15  -  10.30    Schválenie VZN Mesta Krupina o miestnych daniach, ktorým sa mení  
                                       a dopĺňa  VZN č. 9/2019 o miestnych daniach – p. Monika Plevová 
     7.    10.30  -  11.00   Schválenie VZN Mesta Krupina o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta  
                                       Krupina, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 2/20217 o poskytovaní dotácií –  
                                       Ing. Murínová 
     8.    11.00  -  11.15    Schválenie VZN – Prevádzkový poriadok pohrebísk Mesta Krupina, ktorým sa 
                                       mení a dopĺňa VZN č. 3/2019 – Ing. Maliniaková          
     9.    11.15  -  11.30    Schválenie uzatvorenia Zmluvy o prevádzkovaní vodnej stavby v zmysle  
                                       projektovej dokumentácie: „Komunikácie, verejný vodovod a dažďová  
                                       kanalizácia pre IBV Nemcove zeme, SO – 02 verejný vodovod“  
                                       (Vinohradnícka ulica) so Stredoslovenskou vodárenskou prevádzkovou  
                                       spoločnosťou, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica –  
                                       Ing. Uramová 
   10.    11.30  -  11.35    Schválenie ročníkových záznamov kroniky mesta za roky 2006-2007 – 
                                       PhDr. Lukáč 
   11.    11.35  -  11.45    Schválenie orientačného harmonogramu zasadnutí MsR a MsZ na II. polrok 
                                       2020 – primátor mesta 
   12.   11.45  -  12.00    Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra Mesta Krupina – JUDr. Kocková 
           12.00  -  13.00    OBED – ŠJ ZŠ J.C.Hronského 
   13.   13.00  -  13.15    Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Krupina na II. polrok 2020 -                
                                      hlavný kontrolór            
   14.   13.15  -  13.30    Správa z vykonanej kontroly inventarizácie majetku mesta – hlavný kontrolór 
   15.   13.30  -  13.45    Správa z vykonanej kontroly dodržiavania zák. č. 357/2015 Z.z. o finančnej  
                                      kontrole a audite pri výkone základnej finančnej kontroly na MsÚ Krupina -   
                                      hlavný kontrolór 
   16.   13.45  -   14.00   Stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu Mesta Krupina za rok  
                                      2019 – hlavný kontrolór 
   17.   14.00  -   14.30   Záverečný účet Mesta Krupina k 31.12.2019 a organizácií v zriaďovateľskej 
                                      pôsobnosti Mesta Krupina – Ing. Murínová 
     18.    14.30  -  16.00  Výstup z Komisie rozvoja mesta – majetková časť, ekonomická časť 

19.   16.00  -  17.00  Riešenie problematiky MsPS, s.r.o., Krupina  
20.   17.00  -  18.00  Rôzne 

a to 8 hlasmi z 9 prítomných  
za: Ing. Jaroslav Bellák, Mgr. Anna Borbuliaková, Ing. Peter Filuš, Mgr. Marián Hecl, 
MUDr. Marián Korčok,   Ing. Eva Lukáčová,  Mgr. Martin Selecký, Mgr. Michal Strelec 
proti: Ing. Jozef Lutter 
ospravedlnení: doc. Ing. Jozef Krilek, PhD., Ing. Albert Macko, Ing. Anna Surovcová  
 
Uznesenie č. 95/2020-MsZ 



Mestské zastupiteľstvo v Krupine 
s c h v a ľ u j e  
program zasadnutia MsZ s navrhnutou zmenou: 
 
     1.      9.00  -    9.05    Otvorenie – primátor mesta 
     2.      9.05  -    9.30    Správa o činnosti Mestskej rady – primátor mesta 
     3.      9.30  -    9.45    Kontrola plnenia uznesení z posledného zasadnutia MsZ – hlavný kontrolór 
     4.                               Riešenie problematiky MsPS 
     5.      9.45  -  10.00    Schválenie VZN o určení príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách  
                                        a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je Mesto Krupina, ktorým sa  
                                        dopĺňa VZN č. 5/2019 – Ing. Žabková 
     6.    10.00  -  10.15    Ponuka záujmových klubov v CVČ na šk. rok 2020/2021 a výška mesačného 
                                       príspevku v jednotlivých kluboch – Ing. Žabková 
     7.    10.15  -  10.30    Schválenie VZN Mesta Krupina o miestnych daniach, ktorým sa mení  
                                       a dopĺňa  VZN č. 9/2019 o miestnych daniach – p. Monika Plevová 
     8.    10.30  -  11.00   Schválenie VZN Mesta Krupina o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta  
                                       Krupina, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 2/20217 o poskytovaní dotácií –  
                                       Ing. Murínová 
     9.    11.00  -  11.15    Schválenie VZN – Prevádzkový poriadok pohrebísk Mesta Krupina, ktorým sa 
                                       mení a dopĺňa VZN č. 3/2019 – Ing. Maliniaková          
    10.    11.15  -  11.30    Schválenie uzatvorenia Zmluvy o prevádzkovaní vodnej stavby v zmysle  
                                       projektovej dokumentácie: „Komunikácie, verejný vodovod a dažďová  
                                       kanalizácia pre IBV Nemcove zeme, SO – 02 verejný vodovod“  
                                       (Vinohradnícka ulica) so Stredoslovenskou vodárenskou prevádzkovou  
                                       spoločnosťou, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica –  
                                       Ing. Uramová 
   11.    11.30  -  11.35    Schválenie ročníkových záznamov kroniky mesta za roky 2006-2007 – 
                                       PhDr. Lukáč 
   12.    11.35  -  11.45    Schválenie orientačného harmonogramu zasadnutí MsR a MsZ na II. polrok 
                                       2020 – primátor mesta 
   13.   11.45  -  12.00    Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra Mesta Krupina – JUDr. Kocková 
           12.00  -  13.00    OBED – ŠJ ZŠ J.C.Hronského 
   14.   13.00  -  13.15    Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Krupina na II. polrok 2020 -                
                                      hlavný kontrolór            
   15.   13.15  -  13.30    Správa z vykonanej kontroly inventarizácie majetku mesta – hlavný kontrolór 
   16.   13.30  -  13.45    Správa z vykonanej kontroly dodržiavania zák. č. 357/2015 Z.z. o finančnej  
                                      kontrole a audite pri výkone základnej finančnej kontroly na MsÚ Krupina -   
                                      hlavný kontrolór 
   17.   13.45  -   14.00   Stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu Mesta Krupina za rok  
                                      2019 – hlavný kontrolór 
   18.   14.00  -   14.30   Záverečný účet Mesta Krupina k 31.12.2019 a organizácií v zriaďovateľskej 
                                      pôsobnosti Mesta Krupina – Ing. Murínová 
   19.    14.30  -  16.00  Výstup z Komisie rozvoja mesta – majetková časť, ekonomická časť 
   20.    17.00  -  18.00  Rôzne 
a to 7 hlasmi z 9 prítomných  
za: 0 
proti: Ing. Jaroslav Bellák, Mgr. Michal Strelec, Mgr. Anna Borbuliaková, Ing. Eva 
Lukáčová, Ing. Peter Filuš, Mgr. Marián Hecl, Mgr. Martin Selecký 
hlasovania sa zdržali: Ing. Jozef Lutter, MUDr. Marian Korčok 
ospravedlnení: doc. Ing. Jozef Krilek, PhD., Mgr. Anna Surovcová, Ing. Albert Macko 
 
Uznesenie č. 96/2020-MsZ 
Mestské zastupiteľstvo v Krupine 
s c h v a ľ u j e  
členov návrhovej komisie v zložení: Mgr. Anna Borbuliaková, Mgr. Michal Strelec, 
Mgr. Martin Selecký 
a to 9 hlasmi z 9 prítomných  



za: Ing. Jaroslav Bellák, Mgr. Anna Borbuliaková, Ing. Peter Filuš, Mgr. Marián Hecl, 
MUDr. Marián Korčok,  Ing. Eva Lukáčová, Ing. Jozef Lutter,  Mgr. Martin Selecký, 
Mgr. Michal Strelec 
ospravedlnení: doc. Ing. Jozef Krilek, PhD., Mgr. Anna Surovcová, Ing. Albert Macko 
 
Uznesenie č. 97/2020-MsZ 
Mestské zastupiteľstvo v Krupine 
b e r i e   n a   v e d o m i e 
Správu o činnosti Mestskej rady konanej dňa 17.6.2020 na Mestskom úrade 
v Krupine prednesenú primátorom mesta 
a to 9 hlasmi z 9 prítomných 
za: Ing. Jaroslav Bellák, Mgr. Anna Borbuliaková, Ing. Peter Filuš, Mgr. Marián Hecl, 
MUDr. Marián Korčok,  Ing. Eva Lukáčová, Ing. Jozef Lutter,  Mgr. Martin Selecký, 
Mgr. Michal Strelec 
ospravedlnení: doc. Ing. Jozef Krilek, PhD., Mgr. Anna Surovcová, Ing. Albert Macko 
 
Uznesenie č. 98/2020-MsZ 
Mestské zastupiteľstvo v Krupine 
s c h v a ľ u j e  
vybudovanie spevnenej plochy na Majerskom rade pri BD 57-58  vo výške  ,-EUR 
s tým, že táto finančná čiastka bude súčasťou VI. aktualizácie rozpočtu mesta na rok 
2020  
a to 9 hlasmi z 9 prítomných 
za: Ing. Jaroslav Bellák, Mgr. Anna Borbuliaková, Ing. Peter Filuš, Mgr. Marián Hecl, 
MUDr. Marián Korčok,  Ing. Eva Lukáčová, Ing. Jozef Lutter,  Mgr. Martin Selecký, 
Mgr. Michal Strelec 
ospravedlnení: doc. Ing. Jozef Krilek, PhD., Mgr. Anna Surovcová, Ing. Albert Macko 
 
Uznesenie č. 99/2020-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 9 hlasmi z 9 prítomných 
za: Ing. Jaroslav Bellák, Mgr. Anna Borbuliaková, Ing. Peter Filuš, Mgr. Marián Hecl, 
MUDr. Marián Korčok,  Ing. Eva Lukáčová, Ing. Jozef Lutter,  Mgr. Martin Selecký, 
Mgr. Michal Strelec 
ospravedlnení: doc. Ing. Jozef Krilek, PhD., Mgr. Anna Surovcová, Ing. Albert Macko 
 
Uznesenie č. 100/2020-MsZ 
Mestské zastupiteľstvo v Krupine 
v y d á v a   
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Krupina č. 4/2020, ktorým sa mení a dopĺňa 
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Krupina č. 5/2019 o určení výšky príspevku na 
čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, ktorých 
zriaďovateľom je Mesto Krupina so zapracovaním pripomienok, ktoré boli vznesené 
poslancami Mestského zastupiteľstva 
a to 9 hlasmi z 9 prítomných 



za: Ing. Jaroslav Bellák, Mgr. Anna Borbuliaková, Ing. Peter Filuš, Mgr. Marián Hecl, 
MUDr. Marián Korčok,  Ing. Eva Lukáčová, Ing. Jozef Lutter,  Mgr. Martin Selecký, 
Mgr. Michal Strelec 
ospravedlnení: doc. Ing. Jozef Krilek, PhD., Mgr. Anna Surovcová, Ing. Albert Macko 
 
Uznesenie č. 101/2020-MsZ 
Mestské zastupiteľstvo v Krupine 
s c h v a ľ u j e  
10 detí na klub, 7 individuálnych klubov vyňať, Domček - CVČ otvorené od 1.8.2020  
a to 9 hlasmi z 10 prítomných 
za:  Mgr. Anna Borbuliaková, Ing. Peter Filuš, Mgr. Marián Hecl, MUDr. Marián 
Korčok,  Ing. Eva Lukáčová, Ing. Jozef Lutter,  Mgr. Martin Selecký, Mgr. Michal 
Strelec,  Mgr. Anna Surovcová 
hlasovania sa zdržal: Ing. Jaroslav Bellák 
ospravedlnení: doc. Ing. Jozef Krilek, PhD., Ing. Albert Macko  
 
Uznesenie č. 102/2020–MsZ –  
Mestské zastupiteľstvo v Krupine 
s c h v a ľ u j e 
Prílohu č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 5/2019 o určení výšky príspevku 
na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, ktorých 
zriaďovateľom je Mesto Krupina – Záujmové kluby na školský rok 2020/2021 
a výšku mesačného poplatku v jednotlivých kluboch podľa prílohy č. 2 
a to hlasmi z prítomných 
a to 9 hlasmi z 10 prítomných 
za:  Mgr. Anna Borbuliaková, Mgr. Marián Hecl, Ing. Peter Filuš, MUDr. Marián 
Korčok, Ing. Eva Lukáčová, Ing. Jozef Lutter,  Mgr. Martin Selecký, Mgr. Michal 
Strelec, Mgr. Anna Surovcová 
hlasovania sa zdržal: Ing. Jaroslav Bellák 
ospravedlnení: doc. Ing. Jozef Krilek, PhD., Ing. Albert Macko 
 
Uznesenie č. /2020–MsZ – návrh uznesenia na základe uvedeného hlasovania 
nebolo prijaté  
Mestské zastupiteľstvo v Krupine 
s c h v a ľ u j e 
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Krupina č......../2020, ktorým sa mení a dopĺňa 
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Krupina č.9/2019 o miestnych daniach 
a to 1 hlasmi z 10 prítomných 
za: Mgr. Anna Borbuliaková 
proti: Mgr. Marián Hecl, Ing. Eva Lukáčová, Mgr. Martin Selecký, Mgr. Anna 
Surovcová, Ing. Jaroslav Bellák, Ing. Jozef Lutter, MUDr. Marian Korčok 
hlasovania sa zdržal: Mgr. Michal Strelec, Ing. Peter Filuš 
ospravedlnení: doc. Ing. Jozef Krilek, PhD., Ing. Albert Macko 
 
Uznesenie č.  103/2020-MsZ 
Mestské zastupiteľstvo v Krupine 
v y d á v a   
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Krupina č. 5 /2020, ktorým sa mení a dopĺňa 
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Krupina  č. 2/2017 o poskytovaní dotácií z 
rozpočtu Mesta Krupina 
a to 9 hlasmi z 10 prítomných 



za: Ing. Jaroslav Bellák, Mgr. Anna Borbuliaková, Ing. Peter Filuš, Mgr. Marián Hecl, 
MUDr. Marián Korčok,  Ing. Eva Lukáčová, Ing. Jozef Lutter,  Mgr. Martin Selecký, 
Mgr. Anna Surovcová 
proti: Mgr. Michal Strelec 
ospravedlnení: doc. Ing. Jozef Krilek, PhD., Ing. Albert Macko 
 
Uznesenie č. 104/2020-MsZ 
Mestské zastupiteľstvo v Krupine 
v y d á v a 
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Krupina  č. 6/2020, ktorým sa schvaľuje  Prevádzkový 
poriadok pohrebísk mesta Krupina, a ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie č. 
3/2019. Prevádzkový poriadok pohrebísk mesta Krupina sa vydáva v jeho úplnom znení 
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,  Mgr. Martin Selecký, Mgr. Michal 
Strelec, Mgr. Anna Surovcová 
ospravedlnení: Ing. Albert Macko, doc. Ing. Jozef Krilek, PhD., Ing. Peter Filuš 
 
Uznesenie č.   105/2020–MsZ  
Mestské zastupiteľstvo v Krupine 
Schvaľuje 
predložený návrh  zmluvy o prevádzkovaní infraštruktúrneho majetku mesta Krupina: 
„Verejný vodovod pre IBV Nemcove zeme / ulica Vinohradnícka /, SO-02 verejný 
vodovod“ uzatvorenej v zmysle § 269 odst. 2 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. 
v znení neskorších predpisov (OBZ) a zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných 
vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene  a doplnení zákona č. 276/2001 
Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach  v znení neskorších predpisov (ZVK) 
s budúcim prevádzkovateľom  Stredoslovenskou vodárenskou prevádzkovou 
spoločnosťou a.s., Partizánska cesta 5, 974 01  Banská Bystrica 
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,  Mgr. Martin Selecký, Mgr. Michal 
Strelec, Mgr. Anna Surovcová 
ospravedlnení: Ing. Albert Macko, doc. Ing. Jozef Krilek, PhD., Ing. Peter Filuš 
 
Uznesenie č. 106/2020-MsZ 
Mestské zastupiteľstvo v Krupine 
s c h v a ľ u j e  
ročníkové záznamy kroniky mesta za roky 2006-2007  
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,  Mgr. Martin Selecký, Mgr. Michal 
Strelec, Mgr. Anna Surovcová 
ospravedlnení: Ing. Albert Macko, doc. Ing. Jozef Krilek, PhD., Ing. Peter Filuš 
 
Uznesenie č. 107/2020-MsZ 
Mestské zastupiteľstvo v Krupine 
s c h v a ľ u j e  
orientačný harmonogram zasadnutí MsR a MsZ na II. polrok 2020: 
 
Mestské zastupite ľstvo: začiatok zasadnutia určí MsR 



30.9.2020 
4.11.2020 
9.12.2020 
 
Mestská rada: streda začiatok od 15.00 hod. 
23.9.2020 
28.10.2020 
2.12.2020 
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,  Mgr. Martin Selecký, Mgr. Michal 
Strelec, Mgr. Anna Surovcová 
ospravedlnení: Ing. Albert Macko, doc. Ing. Jozef Krilek, PhD., Ing. Peter Filuš 
 
Uznesenie č. 108/2020-MsZ 
Mestské zastupiteľstvo v Krupine 
v y h l a s u j e  
v súlade s § 18a zákona č. 369/1990 Zb. v znení neskorších právnych predpiso v 
termín vo ľby hlavného kontrolóra mesta Krupina na de ň 26.8. 2020 o 15.00 
hod., t.j. na de ň konania zasadnutia MsZ, s d ňom vzniku funkcie hlavného 
kontrolóra  1.11. 2020, s úväzkom 1,0, na funk čné obdobie 6 rokov. Kandidát na 
funkciu hlavného kontrolóra  musí odovzda ť svoju písomnú prihlášku 
najneskôr 14 dní pred d ňom konania vo ľby na mestskom úrade v Krupine, 
Svätotroji čné nám. 4/4. Predpoklady na funkciu hlavného kontro lóra ur čujú ust. 
§ 18a zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení,  v znení neskorš ích právnych 
predpisov. 
Náležitosti prihlášky Mesto Krupina stanovuje takto :  
 
1. Kvalifika čné predpoklady a podmienky kandidáta na funkciu hlavného kontrolóra 
- ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie 
- bezúhonnosť. 
 
2. Ďalšie predpoklady, ktoré budú výhodou pre uchádzača  
    (ale nie podmienkou pre účasť vo voľbe): 
- prax vo verejnej správe, samospráve alebo štátnej správe a prax v ekonomickej, právnickej  
  alebo kontrolnej   činnosti 
- ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa výhodou 
- znalosť legislatívy a noriem na úrovni samosprávy 
- komunikačné schopnosti na úrovni vedúceho zamestnanca 
- reprezentatívne vystupovanie 
- práca s počítačom na užívateľskej úrovni (Microsoft Word, Excel, Power Point) 
- zmysel pre zodpovednosť, presnosť, dôslednosť a samostatnosť. 
 
3. Náležitosti písomnej prihlášky: 
- osobné údaje kandidáta – meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, trvalé bydlisko,  
   kontaktné údaje (telefón, e-mail) 
- podklady  pre vyžiadanie si výpisu z registra trestov  
- úradne overená fotokópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní 
- profesijný životopis 
- informácia o tom, či ku dňu podania prihlášky podniká alebo vykonáva inú zárobkovú  



  činnosť a je členom riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánov právnických osôb,  
  ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť, 
- súhlas so zverejnením a spracovaním osobných údajov podľa zákona č.18/2018 Z. z. o  
- ochrane osobných údajov v platnom znení za účelom konania voľby hlavného kontrolóra 
- čestné prehlásenie, že kandidát nemá záväzky voči zdravotnej poisťovni, Sociálnej  
   poisťovni, mestu Krupina a daňovému úradu. 
 
4. Ďalšie informácie: 
Pracovný úväzok hlavného kontrolóra 1,0. Funkčné obdobie 6. rokov. 
Funkčné obdobie hlavného kontrolóra sa začína dňom, ktorý je určený ako deň nástupu  
do práce, týmto dňom je 1.11. 2020, ak sa strany nedohodnú inak. 
Plat hlavného kontrolóra je stanovený v § 18c zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v znení neskorších právnych predpisov. 
Postavenie hlavného kontrolóra , predpoklady na výkon funkcie, voľba a skončenie výkonu 
funkcie stanovujú § 18, 18a zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
právnych predpisov. 
Funkcia hlavného kontrolóra je nezlučiteľná s funkciou poslanca, primátora mesta, člena 
orgánu právnickej osoby, ktorej zriaďovateľom alebo zakladateľom je obec,  iného 
zamestnanca obce a funkciou podľa zákona č. 153/2001 Z. z. o prokurátoroch a právnych 
čakateľoch prokuratúry. 
Podrobnosti o spôsobe a vykonaní voľby hlavného kontrolóra určí resp. schváli mestské 
zastupiteľstvo na svojom rokovaní. 
 
5. Doručenie prihlášok: 
Kandidáti na funkciu hlavného kontrolóra doručia  písomné prihlášky v zalepenej obálke 
označenej „Voľba hlavného kontrolóra – neotvárať“ na adresu Mesto Krupina, Mestský úrad, 
Svätotrojičné nám. 4/4, 963 01 Krupina, v termíne do  11.8. 2020 do 12.00 hod., t.j. 14 dní 
pred konaním voľby hlavného kontrolóra. 
 
6. Zverejnenie voľby: 
Zverejnené v mieste obvyklým spôsobom (www.Krupina.sk, vyvesené na úradnej tabuli + 
webová stránka profesia. Ďalšie informácie na Mestskom úrade v Krupine, tel.: 045/5550328 
počas úradných hodín. 
a to 8 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, Mgr. Michal 
Strelec 
ospravedlnení: doc. Ing. Jozef Krilek, PhD., Mgr. Anna Surovcová, Ing. Peter Filuš, 
Mgr. Martin Selecký 
 
Uznesenie č. 109/2020-MsZ 
Mestské zastupiteľstvo v Krupine 
b e r i e    n a    v e d o m i e  
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2020 s tým, že kontroly sa 
budú vykonávať v zmysle priameho zadania MsZ, kontrola pokladničných dokladov 
zostáva v navrhnutom pláne kontrolnej činnosti na II. polrok 2020  
a to 9 hlasmi z 9 prítomných 
za: Ing. Jaroslav Bellák, Mgr. Anna Borbuliaková, Ing. Peter Filuš, Mgr. Marián Hecl, 
MUDr. Marián Korčok,   Ing. Eva Lukáčová, Ing. Jozef Lutter, Ing. Albert Macko,  
Mgr. Michal Strelec 



ospravedlnení: doc. Ing. Jozef Krilek, PhD., Mgr. Anna Surovcová, Mgr. Martin 
Selecký 
 
Uznesenie č. 110/2020-MsZ 
Mestské zastupiteľstvo v Krupine 
b e r i e    n a    v e d o m i e  
Správu z kontroly inventarizácie majetku Mesta Krupina 
a to 9 hlasmi z 9 prítomných 
za: Ing. Jaroslav Bellák, Mgr. Anna Borbuliaková, Ing. Peter Filuš, Mgr. Marián Hecl, 
MUDr. Marián Korčok,   Ing. Eva Lukáčová, Ing. Jozef Lutter, Ing. Albert Macko,  
Mgr. Michal Strelec 
ospravedlnení: doc. Ing. Jozef Krilek, PhD., Mgr. Anna Surovcová, Mgr. Martin 
Selecký 
 
Uznesenie č. 111/2020-MsZ 
Mestské zastupiteľstvo v Krupine 
b e r i e    n a    v e d o m i e  
Správu z vykonanej kontroly dodržiavania zák. č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole 
a audite pri výkone základnej finančnej kontroly na MsÚ Krupina 
a to 9 hlasmi z 9 prítomných 
za: Ing. Jaroslav Bellák, Mgr. Anna Borbuliaková, Ing. Peter Filuš, Mgr. Marián Hecl, 
MUDr. Marián Korčok,   Ing. Eva Lukáčová, Ing. Jozef Lutter, Ing. Albert Macko,  
Mgr. Michal Strelec 
ospravedlnení: doc. Ing. Jozef Krilek, PhD., Mgr. Anna Surovcová, Mgr. Martin 
Selecký 
 
Uznesenie č. 112/2020-MsZ 
Mestské zastupiteľstvo v Krupine 
b e r i e    n a    v e d o m i e  
Stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu Mesta Krupina k 31.12.2020  
a to 7 hlasmi z 7 prítomných 
za: Ing. Jaroslav Bellák,  Mgr. Marián Hecl, MUDr. Marián Korčok,   Ing. Eva 
Lukáčová, Ing. Jozef Lutter, Ing. Albert Macko,  Mgr. Michal Strelec 
ospravedlnení: doc. Ing. Jozef Krilek, PhD., Ing. Peter Filuš, Mgr. Anna Surovcová, 
Mgr. Martin Selecký, Mgr. Anna Borbuliaková 
 
Uznesenie č. 113/2020 –MsZ 
Mestské zastupiteľstvo v Krupine 
schva ľuje 
celoročné hospodárenie rozpočtovej organizácie, ZŠ J.C.Hronského, Školská 10, 963 01 
Krupina  za rok  2019 
a to 8 hlasmi z 8 prítomných 
za: Ing. Jaroslav Bellák, Mgr. Anna Borbuliaková,  Mgr. Marián Hecl, MUDr. Marián 
Korčok,   Ing. Eva Lukáčová, Ing. Jozef Lutter, Ing. Albert Macko,  Mgr. Michal 
Strelec 
ospravedlnení: doc. Ing. Jozef Krilek, PhD., Mgr. Anna Surovcová, Mgr. Martin 
Selecký, Ing. Peter Filuš 
 
Uznesenie č. 114/2020–MsZ 
Mestské zastupiteľstvo v Krupine 



schva ľuje 
celoročné hospodárenie rozpočtovej organizácie, ZŠ E.M.Šoltésovej, M.R.Štefánika 3, 963 
01 Krupina  za rok 2019 
a to 8 hlasmi z 8 prítomných 
za: Ing. Jaroslav Bellák, Mgr. Anna Borbuliaková,  Mgr. Marián Hecl, MUDr. Marián 
Korčok,   Ing. Eva Lukáčová, Ing. Jozef Lutter, Ing. Albert Macko,  Mgr. Michal 
Strelec 
ospravedlnení: doc. Ing. Jozef Krilek, PhD., Mgr. Anna Surovcová, Mgr. Martin 
Selecký, Ing. Peter Filuš 
 
Uznesenie č. 115/2020–MsZ 
Mestské zastupiteľstvo v Krupine 
schva ľuje 
celoročné hospodárenie rozpočtovej organizácie, ZUŠ, Svätotrojičné nám. č.7,  963 
01Krupina, za rok 2019 
a to 8 hlasmi z 8 prítomných 
za: Ing. Jaroslav Bellák, Mgr. Anna Borbuliaková,  Mgr. Marián Hecl, MUDr. Marián 
Korčok,   Ing. Eva Lukáčová, Ing. Jozef Lutter, Ing. Albert Macko,  Mgr. Michal 
Strelec 
ospravedlnení: doc. Ing. Jozef Krilek, PhD., Mgr. Anna Surovcová, Mgr. Martin 
Selecký, Ing. Peter Filuš 
 
Uznesenie č. 116/2020–MsZ 
Mestské zastupiteľstvo v Krupine 
schva ľuje 
celoročné hospodárenie rozpočtovej organizácie, Domček–CVČ, M .R .Štefánika č.33, 963 
01 Krupina za rok 2019 
a to 8 hlasmi z 8 prítomných 
za: Ing. Jaroslav Bellák, Mgr. Anna Borbuliaková,  Mgr. Marián Hecl, MUDr. Marián 
Korčok,   Ing. Eva Lukáčová, Ing. Jozef Lutter, Ing. Albert Macko,  Mgr. Michal 
Strelec 
ospravedlnení: doc. Ing. Jozef Krilek, PhD., Mgr. Anna Surovcová, Mgr. Martin 
Selecký, Ing. Peter Filuš 
 
Uznesenie č. 117/2020–MsZ 
Mestské zastupiteľstvo v Krupine 
schva ľuje 
celoročné hospodárenie rozpočtovej organizácie, MŠ Malinovského č.874, 963 01  Krupina 
za rok 2019 
a to 8 hlasmi z 8 prítomných 
za: Ing. Jaroslav Bellák, Mgr. Anna Borbuliaková,  Mgr. Marián Hecl, MUDr. Marián 
Korčok,   Ing. Eva Lukáčová, Ing. Jozef Lutter, Ing. Albert Macko,  Mgr. Michal 
Strelec 
ospravedlnení: doc. Ing. Jozef Krilek, PhD., Mgr. Anna Surovcová, Mgr. Martin 
Selecký, Ing. Peter Filuš 
 
Uznesenie č. 118/2020–MsZ 
Mestské zastupiteľstvo v Krupine 
schva ľuje 



celoročné hospodárenie rozpočtovej organizácie, KC a MAS, Sládkovičova č.9, 963 01 
Krupina za rok 2019 
a to 8 hlasmi z 8 prítomných 
za: Ing. Jaroslav Bellák, Mgr. Anna Borbuliaková,  Mgr. Marián Hecl, MUDr. Marián 
Korčok,   Ing. Eva Lukáčová, Ing. Jozef Lutter, Ing. Albert Macko,  Mgr. Michal 
Strelec 
ospravedlnení: doc. Ing. Jozef Krilek, PhD., Mgr. Anna Surovcová, Mgr. Martin 
Selecký, Ing. Peter Filuš 
 
Uznesenie č. 119/2020–MsZ 
Mestské zastupiteľstvo v Krupine 
berie   na   vedomie  
celoročné hospodárenie Spoločnej obecnej úradovne, Svätotrojičné nám. č. 5, 963 01  
Krupina za rok 2019 
a to 8 hlasmi z 8 prítomných 
za: Ing. Jaroslav Bellák, Mgr. Anna Borbuliaková,  Mgr. Marián Hecl, MUDr. Marián 
Korčok,   Ing. Eva Lukáčová, Ing. Jozef Lutter, Ing. Albert Macko,  Mgr. Michal 
Strelec 
ospravedlnení: doc. Ing. Jozef Krilek, PhD., Mgr. Anna Surovcová, Mgr. Martin 
Selecký, Ing. Peter Filuš 
 
Uznesenie č. 120/2020–MsZ 
Mestské zastupiteľstvo v Krupine 
berie   na   vedomie  
správu nezávislého audítora – INTERAUDIT Zvolen, spol. s.r.o. k účtovnej závierke 
účtovnej jednotky Mesta Krupina, ktorá obsahuje súvahu k 31.12. 2019, výkaz ziskov 
a strát za rok končiaci k uvedenému dátumu a poznámky, ktoré obsahujú prehľad 
významných účtovných zásad a účtovných metód a ďalšie vysvetľujúce informácie.  
Vyjadrenie spoločnosti INTERAUDIT Zvolen, s.r.o. – „Podľa nášho názoru, priložená 
účtovná závierka poskytuje vo všetkých významných súvislostiach pravdivý a verný 
obraz  finančnej situácie Mesta Krupina k 31. decembru 2019 a   výsledky jej 
hospodárenia a peňažné toky  za rok končiaci  k uvedenému dátumu, v súlade so 
zákonom č. 431/2002 Z.z.o účtovníctve v znení neskorších predpisov.“ 
Na základe overenia dodržiavania povinností pod ľa požiadaviek zákona 
o rozpo čtových pravidlách, platných v SR pre územnú samospr ávu v znení 
neskorších predpisov konštatujeme, že Mesto Krupina  konalo v súlade 
s požiadavkami zákona o rozpo čtových pravidlách 
a to 9 hlasmi z 9 prítomných 
za: Ing. Jaroslav Bellák, Mgr. Anna Borbuliaková, Ing. Peter Filuš, Mgr. Marián Hecl, 
MUDr. Marián Korčok,   Ing. Eva Lukáčová, Ing. Jozef Lutter, Ing. Albert Macko,  
Mgr. Michal Strelec 
ospravedlnení: doc. Ing. Jozef Krilek, PhD., Mgr. Anna Surovcová, Mgr. Martin 
Selecký 
 
Uznesenie č. 121/2020–MsZ 
Mestské zastupiteľstvo v Krupine 
schva ľuje  
rozpočtový výsledok hospodárenia, prebytok vo výške  550 118,21 EUR porovnaním 
príjmov a výdavkov bežného a kapitálového rozpočtu 
a to 9 hlasmi z 9 prítomných 



za: Ing. Jaroslav Bellák, Mgr. Anna Borbuliaková, Ing. Peter Filuš, Mgr. Marián Hecl, 
MUDr. Marián Korčok,   Ing. Eva Lukáčová, Ing. Jozef Lutter, Ing. Albert Macko,  
Mgr. Michal Strelec 
ospravedlnení: doc. Ing. Jozef Krilek, PhD., Mgr. Anna Surovcová, Mgr. Martin 
Selecký 
 
Uznesenie č. 122/2020–MsZ 
Mestské zastupiteľstvo v Krupine 
schva ľuje  
prebytok hospodárenia mesta vo výške  548 059,08 EUR porovnaním celkových príjmov 
a výdavkov po zapojení finančných operácií 
a to 9 hlasmi z 9 prítomných 
za: Ing. Jaroslav Bellák, Mgr. Anna Borbuliaková, Ing. Peter Filuš, Mgr. Marián Hecl, 
MUDr. Marián Korčok,   Ing. Eva Lukáčová, Ing. Jozef Lutter, Ing. Albert Macko,  
Mgr. Michal Strelec 
ospravedlnení: doc. Ing. Jozef Krilek, PhD., Mgr. Anna Surovcová, Mgr. Martin 
Selecký 
 
Uznesenie č. 123/2020–MsZ 
Mestské zastupiteľstvo v Krupine 
schva ľuje  
výsledok hospodárenia, po vylúčení zostatku nevyčerpaných prostriedkov vo výške 
96 873,40 EUR poskytnutých v roku 2019, prebytok vo výške  451 185,68 EUR, 
ktorý navrhujeme použiť vo výške 420 172,68 EUR na tvorbu rezervného fondu 
a vo výške  31 013,00 EUR na tvorbu  fondu opráv 
a to 9 hlasmi z 9 prítomných 
za: Ing. Jaroslav Bellák, Mgr. Anna Borbuliaková, Ing. Peter Filuš, Mgr. Marián Hecl, 
MUDr. Marián Korčok,   Ing. Eva Lukáčová, Ing. Jozef Lutter, Ing. Albert Macko,  
Mgr. Michal Strelec 
ospravedlnení: doc. Ing. Jozef Krilek, PhD., Mgr. Anna Surovcová, Mgr. Martin 
Selecký 
 
Uznesenie č. 124/2020–MsZ 
Mestské zastupiteľstvo v Krupine 
schva ľuje  
výsledok hospodárenia v súlade so zákonom 431/2002 Z .z. o účtovníctve v znení 
neskorších predpisov po zdanení je vo výške 408 012,10 EUR 
a to 9 hlasmi z 9 prítomných 
za: Ing. Jaroslav Bellák, Mgr. Anna Borbuliaková, Ing. Peter Filuš, Mgr. Marián Hecl, 
MUDr. Marián Korčok,   Ing. Eva Lukáčová, Ing. Jozef Lutter, Ing. Albert Macko,  
Mgr. Michal Strelec 
ospravedlnení: doc. Ing. Jozef Krilek, PhD., Mgr. Anna Surovcová, Mgr. Martin 
Selecký 
 
Uznesenie č. 125/2020–MsZ 
Mestské zastupiteľstvo v Krupine 
schva ľuje  
celoročné hospodárenie  Mesta Krupina za rok 2019 bez výhrad 
a to 9 hlasmi z 9 prítomných 



za: Ing. Jaroslav Bellák, Mgr. Anna Borbuliaková, Ing. Peter Filuš, Mgr. Marián Hecl, 
MUDr. Marián Korčok,   Ing. Eva Lukáčová, Ing. Jozef Lutter, Ing. Albert Macko,  
Mgr. Michal Strelec 
ospravedlnení: doc. Ing. Jozef Krilek, PhD., Mgr. Anna Surovcová, Mgr. Martin 
Selecký 
 
Uznesenie č. 126/2020-MsZ 
Mestské zastupiteľstvo v Krupine  
schva ľuje 
a)  za prebyto čný majetok Mesta Krupina, pozemok zameraný do novovytvorenej parcely 
2011/4 v diely 4 o výmere 83 m2 a do novovytvorenej parcely 2023/1 v diely 5 o výmere 16 
m2,  ktoré sú  odčlenené geometrickým plánom č. 47 843 632-22/2020 z parcely registra C č. 
2011/1 o výmere 140 m2, druh trvalo trávnatý porast, nachádzajúca sa v k.ú. Krupina, okres 
Krupina, zapísaná na LV č. 2952, 
 
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, 
menovite 
pozemok vo vlastníctve Mesta Krupina, k.ú. Krupina, okres Krupina, vedený na LV č. 2952, 
zameraný geometrickým plánom č. 47 843 632-22/2020 vyhotoveným geodetom Martinom 
Lauroškom GeoPlanML, Majerský rad 643/44, Krupina, IČO 47 843 632, úradne overeným 
dňa 2.3.2020 pod č. 44/2020, do novovytvorenej parcely registra C č. 2011/4 v diely 4 
o výmere 83 m2, druh trvalo trávny porast, a parcely registra C č. 2023/1 v diely 5 o výmere 
16 m2, druh zastavaná plocha,  
v prospech Mariána Fabiana, bytom I. Krasku 61/824, Krupina, do výlučného vlastníctva, 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 kupujúceho. Predajom pozemku dôjde 
k sceleniu pozemkov vo vlastníctve kupujúceho a k ich efektívnejšiemu využitiu 
a to 9 hlasmi z 9 prítomných 
za: Ing. Jaroslav Bellák, Mgr. Anna Borbuliaková, Ing. Peter Filuš, Mgr. Marián Hecl, 
MUDr. Marián Korčok,   Ing. Eva Lukáčová, Ing. Jozef Lutter, Ing. Albert Macko,  
Mgr. Michal Strelec 
ospravedlnení: doc. Ing. Jozef Krilek, PhD., Mgr. Anna Surovcová, Mgr. Martin 
Selecký 
 
Uznesenie č. 127/2020-MsZ 
Mestské zastupiteľstvo v Krupine 
schva ľuje  
nájom pozemku ako prípad hodný osobitného zrete ľa v súlade s § 9 a ods. 8 písm. c)  
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, menovite  
pozemok v časti na parcele registra C č. 286/2, druh ostatná plocha, v požadovanej výmere 
5 m2, nachádzajúci sa na ulici Námestie SNP v Krupine, pred predajňou Poľnoprodukt, 
v zelenom páse, za účelom vystavovania predajného tovaru, v prospech prevádzkovateľa 
predajne - POĽNOPRODUKT Krzysztof Florek, Majerský rad 653/60, Krupina, prevádzka 
Námestie SNP 7, Krupina, IČO 10918094, na dobu neurčitú, vo výške nájomného 0,10  Eur / 
m2 / deň, čo pri výmere 5 m2 predstavuje  výšku ročného nájomného 182,50 Eur. 

 
Dôvod hodný osobitného zreteľa je skutočnosť, že predmetná časť pozemku sa nachádza 
pred predajňou Poľnoprodukt na ulici Námestie SNP v Krupine a danú časť pozemku nie je 
možné využiť inou prevádzkou, nakoľko sa v jej tesnej blízkosti nenachádza iná prevádzka 



a to 9 hlasmi z 9 prítomných 
za: Ing. Jaroslav Bellák, Mgr. Anna Borbuliaková, Ing. Peter Filuš, Mgr. Marián Hecl, 
MUDr. Marián Korčok,   Ing. Eva Lukáčová, Ing. Jozef Lutter, Ing. Albert Macko,  
Mgr. Michal Strelec 
ospravedlnení: doc. Ing. Jozef Krilek, PhD., Mgr. Anna Surovcová, Mgr. Martin 
Selecký 
 
Uznesenie č. 128/2020-MsZ 
Mestské zastupiteľstvo v Krupine 
ruší   
uznesenie č. 329/2019-MsZ zo dňa 13.11.2019, ktorým sa dopĺňalo uznesenie č. 237/2019-
MsZ o geometrický plán. 
Dôvodom  je predloženie nového geometrického plánu so zameraním a vytvorením novej 
parcely 
a to 9 hlasmi z 9 prítomných 
za: Ing. Jaroslav Bellák, Mgr. Anna Borbuliaková, Ing. Peter Filuš, Mgr. Marián Hecl, 
MUDr. Marián Korčok,   Ing. Eva Lukáčová, Ing. Jozef Lutter, Ing. Albert Macko,  
Mgr. Michal Strelec 
ospravedlnení: doc. Ing. Jozef Krilek, PhD., Mgr. Anna Surovcová, Mgr. Martin 
Selecký 
 
Uznesenie č. 129/2020-MsZ 
Mestské zastupiteľstvo v Krupine  
schva ľuje  
a)   doplnenie uznesenia č. 237/2019-MsZ o geometrický plán č. 47 843 632-40/2020 
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, menovite 
pozemok vo vlastníctve Mesta Krupina, k.ú. Krupina, okres Krupina, vedený na LV č. 4578, 
zameraný geometrickým plánom č. 47 843 632-40/2020 vyhotoveným geodetom Martinom 
Lauroškom GeoPlan ML, Majerský rad 643/33, Krupina, IČO: 47843632, overený dňa 
23.3.2020 pod č. 80/2020, do novovytvorenej parcely č. 516/4 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 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 nadobúdateľov. 
Odpredaj sa uskutoční formou kúpnej zmluvy 
a to 9 hlasmi z 9 prítomných 
za: Ing. Jaroslav Bellák, Mgr. Anna Borbuliaková, Ing. Peter Filuš, Mgr. Marián Hecl, 
MUDr. Marián Korčok,   Ing. Eva Lukáčová, Ing. Jozef Lutter, Ing. Albert Macko,  
Mgr. Michal Strelec 
ospravedlnení: doc. Ing. Jozef Krilek, PhD., Mgr. Anna Surovcová, Mgr. Martin 
Selecký 
 
Uznesenie č. 130/2020-MsZ 
Mestské zastupiteľstvo v Krupine 
ruší   
uznesenie č. 134/2018 - MsZ zo dňa 20.6.2018, ktorým bol schválený predaj priľahlého 
pozemku v prospech Ondreja Mokoša st. a Anny rod. Šimovej, bytom Krupina. 



Dôvodom  je zmena vo vlastníctve nehnuteľností – rodinného domu a stavby, ktoré svojím 
umiestnením a využitím tvoria neoddeliteľný celok s priľahlým pozemkom vo vlastníctve 
mesta Krupina 
a to 9 hlasmi z 9 prítomných 
za: Ing. Jaroslav Bellák, Mgr. Anna Borbuliaková, Ing. Peter Filuš, Mgr. Marián Hecl, 
MUDr. Marián Korčok,   Ing. Eva Lukáčová, Ing. Jozef Lutter, Ing. Albert Macko,  
Mgr. Michal Strelec 
ospravedlnení: doc. Ing. Jozef Krilek, PhD., Mgr. Anna Surovcová, Mgr. Martin 
Selecký 
 
 
Uznesenie č. 131/2020-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, menovite 
pozemok vo vlastníctve Mesta Krupina, k.ú. Krupina, okres Krupina, vedený na LV č. 2952, 
zameraný geometrickým plánom č. 47 843 632 - 78/2020 vyhotoveným geodetom Martinom 
Lauroškom GeoPlan ML, Majerský rad 643/33, Krupina, IČO: 47843632, overený dňa 
19.5.2020 pod č. 123/2020, do novovytvorenej parcely č. 1763/60 o výmere 96 m2, druh orná 
pôda, 
v prospech Ondreja Mokoša ml., bytom Kalinčiakova 2542/36, Krupina, do výlučného 
vlastníctva  v 1/1 k celku, vo výške kúpnej ceny 13,-  Eur/m2 za časť pozemku priľahlého 
k stavbe, za časť pozemku zastavaného stavbou vo výške kúpnej ceny 26,- Eur/m2 a 
jednorazovej sumy 200,- Eur. Kúpna cena je stanovená ako obvyklá pri predajoch 
v intraviláne a charaktere predávaného pozemku a v zmysle Dodatku č. 1 VZN o zásadách 
hospodárenia s majetkom mesta. 
Jedná sa o prevod priľahlého pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa, 
ktorý svojím umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou. Odpredaj sa 
uskutoční formou kúpnej zmluvy 
a to 9 hlasmi z 9 prítomných 
za: Ing. Jaroslav Bellák, Mgr. Anna Borbuliaková, Ing. Peter Filuš, Mgr. Marián Hecl, 
MUDr. Marián Korčok,   Ing. Eva Lukáčová, Ing. Jozef Lutter, Ing. Albert Macko,  
Mgr. Michal Strelec 
ospravedlnení: doc. Ing. Jozef Krilek, PhD., Mgr. Anna Surovcová, Mgr. Martin 
Selecký 
 
Uznesenie č. 132/2020-MsZ 
Mestské zastupiteľstvo v Krupine 
schva ľuje 
a)   doplnenie uznesenia č. 92/2018-MsZ o geometrický plán č. 47 843 632 – 39/2020 
b)  prevod majetku predajom v súlade s § 9 a ods. 1  písm. a)   zákona č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov, menovite 
pozemok vo vlastníctve Mesta Krupina, k.ú. Krupina, okres Krupina, vedený na LV č. 4578, 
zameraný geometrickým plánom č. 47 843 632-39/2020 vyhotoveným geodetom Martinom 
Lauroškom GeoPlan ML, Majerský rad 643/33, Krupina, IČO: 47843632, overeným dňa 
10.3.2020 pod č. 76/2020, do novovytvorenej parcely č. 1302/89 v diely 1,2 spolu o výmere 
23 m2, druh zastavaná plocha, v prospech Ľuboša Milčíka, bytom Školská 11, 963 01 
Krupina, vo výške kúpnej ceny 24,- Eur/m2.  
Kúpna cena je stanovená na základe doručenej cenovej ponuky kupujúceho 
a to 9 hlasmi z 9 prítomných 
za: Ing. Jaroslav Bellák, Mgr. Anna Borbuliaková, Ing. Peter Filuš, Mgr. Marián Hecl, 
MUDr. Marián Korčok,   Ing. Eva Lukáčová, Ing. Jozef Lutter, Ing. Albert Macko,  
Mgr. Michal Strelec 



ospravedlnení: doc. Ing. Jozef Krilek, PhD., Mgr. Anna Surovcová, Mgr. Martin 
Selecký 
 
Uznesenie č. 133/2020-MsZ 
Mestské zastupiteľstvo v Krupine  
schva ľuje 
a)  spôsob prevodu vlastníctva nehnute ľného majetku, bližšie špecifikovaného v písm. b) 

tohto   uznesenia, ako prípad hodný osobitného zrete ľa, 
b)  zámer prevodu majetku predajom ako prípad hodný  osobitného zrete ľa v súlade s § 
9 a ods. 8 písm. e)   zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, 
menovite 
pozemok vo vlastníctve Mesta Krupina, k.ú. Krupina, okres Krupina, vedený na LV č. 2383, 
parcela registra C č. 4021/1 o výmere 168 002 m2, druh lesný pozemok, zameraný 
geometrickým plánom do novovytvorenej parcely o výmere cca 25 m2,  v prospech 
spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, IČO 
36 442 151, do výlučného vlastníctva, vo výške kúpnej  ceny stanovenej v zmysle 
znaleckého posudku.  
 
Dôvod hodný osobitného zreteľa je skutočnosť, že Mesto Krupina má záujem aby v  lokalite 
mesta – Nová Hora, kde sa predmetný pozemok nachádza, bolo zabezpečené spoľahlivé 
a bezpečné napájanie existujúcich a nových odberov, a preto predaj pozemku za účelom 
vybudovanie elektroenergetického zariadenia – transformačnej stanice, ako súčasť stavby 
„Krupina – Kukučka – Zahustenie TS“, SW kód: 12663 je vo verejnom záujme 
a to 8 hlasmi z 8 prítomných 
za: Ing. Jaroslav Bellák, Mgr. Anna Borbuliaková, Ing. Peter Filuš, Mgr. Marián Hecl, 
MUDr. Marián Korčok,   Ing. Eva Lukáčová, Ing. Jozef Lutter,  Mgr. Michal Strelec 
ospravedlnení: doc. Ing. Jozef Krilek, PhD., Mgr. Anna Surovcová, Mgr. Martin 
Selecký, Ing. Albert Macko 
 
Uznesenie č. 134/2020-MsZ 
Mestské zastupiteľstvo v Krupine 
schva ľuje  
návrh Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve   aj s jej predloženým obsahom, ktorý zaväzuje 
Mesto Krupina následne uzatvoriť riadnu kúpnu zmluvu.  
Návrh zmluvy bol Mestu predložený spoločnosťou Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri 
Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, IČO 36 442 151, ktorého predmetom je: 
• prevod časti pozemku o výmere 25 m2, za účelom vybudovania elektroenergetického 

zariadenia – transformačnej stanice, ako súčasť stavby „Krupina – Kukučka – 
Zahustenie TS,“ SW kód: 12663.  

• riadna kúpna zmluva sa uzatvorí najneskôr do 3 rokov po realizácii uvedenej stavby 
medzi zmluvnými stranami s nasledovnými náležitosťami:  
- predmetom prevodu bude novovytvorená parcela zameraná porealizačným 

geometrickým plánom, na ktorej bude umiestnené energetické zariadenie  
- kúpna cena bude stanovená v zmysle znaleckého posudku, vypracovanie ktorého 

bude zabezpečené kupujúcim, 
• náklady súvisiace s uzatvorením riadnej kúpnej zmluvy bude znášať budúci kupujúci. 
Návrh Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve je prílohou tohto uznesenia 
a to 8 hlasmi z 8 prítomných 
za: Ing. Jaroslav Bellák, Mgr. Anna Borbuliaková, Ing. Peter Filuš, Mgr. Marián Hecl, 
MUDr. Marián Korčok,   Ing. Eva Lukáčová, Ing. Jozef Lutter,  Mgr. Michal Strelec 
ospravedlnení: doc. Ing. Jozef Krilek, PhD., Mgr. Anna Surovcová, Mgr. Martin 
Selecký, Ing. Albert Macko 
 
 



Uznesenie č. 135/2020-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, menovite 
pozemok vo vlastníctve Mesta Krupina, k.ú. Krupina, mesto Krupina, okres Krupina, vedený 
na LV č. 4578, na parcele registra C č. 6543/2 o výmere 66 m2, druh orná pôda,  
v prospech Michaely Šurinovej a Andreja Molnára, obidvaja bytom Biely Kameň 2718/12, 
Krupina, do podielového spoluvlastníctva každý v 1/2 k celku, vo výške kúpnej ceny 10,76 
Eur/m2. Kúpna cena je stanovená na základe znaleckého posudku č. 108/2018, 
vypracovaného znalcom Ing. Rastislavom Dobošom, Nový rad č. 185, Dudince.  
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, Ing. Peter Filuš, Mgr. Marián Hecl, 
MUDr. Marián Korčok,   Ing. Eva Lukáčová, Ing. Jozef Lutter, Ing. Albert Macko,  
Mgr. Michal Strelec 
ospravedlnení: doc. Ing. Jozef Krilek, PhD., Mgr. Anna Surovcová, Mgr. Martin 
Selecký 
 
Uznesenie č. 136/2020-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, menovite 
pozemok vo vlastníctve Mesta Krupina, k.ú. Krupina, mesto Krupina, okres Krupina, vedený 
na LV č. 4578, zameraný geometrickým plánom č. 44724535-1/2020 vyhotovený geodetom - 
Bc. Poljovka Ján, Nad Mestom 1144/15, Krupina, IČO 44724535, overeným dňa 16.4.2020 
pod č. 97/2020, do novovytvorenej parcely č. 1373/4 o výmere 2 m2, druh zastavaná plocha 
a do novovytvorenej parcely č. 1373/5 o výmere 156 m2, druh zastavaná plocha, 
v prospech Kataríny Melichovej rod. Sedmáková, bytom Nad Mestom 1145, Krupina, do 
výlučného vlastníctva 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, Ing. Peter Filuš, Mgr. Marián Hecl, 
MUDr. Marián Korčok,   Ing. Eva Lukáčová, Ing. Jozef Lutter, Ing. Albert Macko,  
Mgr. Michal Strelec 
ospravedlnení: doc. Ing. Jozef Krilek, PhD., Mgr. Anna Surovcová, Mgr. Martin 
Selecký 
 
Uznesenie č. 137/2020-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, menovite 
pozemok vo vlastníctve Mesta Krupina, k.ú. Krupina, okres Krupina, vedený na LV č. 4578, 
zameraný geometrickým plánom č. 44724535-1/2020 vyhotovený geodetom Bc. Poljovka 
Ján, Nad Mestom 1144/15, Krupina, IČO 44724, overeným dňa 16.4.2020 pod č. 97/2020, 
do novovytvorenej parcely č. 1373/6 o výmere 9 m2, druh zastavaná plocha, v prospech Bc. 



Jána Poljovku a manž. Bc. Júlie rod. Takáčová, bytom Nad Mestom 1144, 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, Ing. Peter Filuš, Mgr. Marián Hecl, 
MUDr. Marián Korčok,   Ing. Eva Lukáčová, Ing. Jozef Lutter, Ing. Albert Macko,  
Mgr. Michal Strelec 
ospravedlnení: doc. Ing. Jozef Krilek, PhD., Mgr. Anna Surovcová, Mgr. Martin 
Selecký 
 
Uznesenie č. 138/2020-MsZ 
Mestské zastupiteľstvo v Krupine  
schva ľuje 
a)  spôsob prevodu vlastníctva nehnute ľného majetku, bližšie špecifikovaného v písm. b) 

tohto   uznesenia, ako prípad hodný osobitného zrete ľa, 
b) zámer prevodu majetku predajom ako prípad hodný osobitného zrete ľa v súlade s 

§ 9 a ods. 8 písm. e)   zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov, menovite 

pozemok vo vlastníctve Mesta Krupina, k.ú. Krupina, okres Krupina, vedený na LV č. 4578, 
parcela registra E č. 9750 o výmere 554 m2, druh ostatná plocha, zameraný geometrickým 
plánom do novovytvorených parciel, a to  
• novovytvorenej parcely o výmere cca 46 m2, v prospech Filipa Jombíka, bytom Saská 

150/19, Krupina, do výlučného vlastníctva v 1/1 k celku 
• novovytvorenej parcely o výmere cca 44 m2, v prospech Ľubomíra Vaškora a manž. 

Renáty rod. Shmotzerová, bytom Malinovského 16, Krupina, do bezpodielového 
spoluvlastníctva manželov v 1/1 k celku,  

• novovytvorenej parcely o výmere cca 4 m2, v prospech Stanislava Srnku a manž. Márie 
rod. Baculíkovej, bytom Školská 828/6, Krupina, do bezpodielového spoluvlastníctva 
manželov v 1/1 k celku,  

vo výške kúpnej ceny 3,- Eur/m2.  Kúpna cena je stanovená ako obvyklá pri predajoch 
pozemkov v extraviláne 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, Ing. Peter Filuš, Mgr. Marián Hecl, 
MUDr. Marián Korčok,   Ing. Eva Lukáčová, Ing. Jozef Lutter, Ing. Albert Macko,  
Mgr. Michal Strelec 
ospravedlnení: doc. Ing. Jozef Krilek, PhD., Mgr. Anna Surovcová, Mgr. Martin 
Selecký 
 
Uznesenie č. 139/2020-MsZ 
Mestské zastupiteľstvo v Krupine  
schva ľuje 
a)  spôsob prevodu vlastníctva nehnute ľného majetku, bližšie špecifikovaného v písm. b) 

tohto   uznesenia, ako prípad hodný osobitného zrete ľa, 



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

pozemok vo vlastníctve Mesta Krupina, k.ú. Krupina, okres Krupina, vedený na LV č. 4578, 
parcela registra E č. 6038 o výmere 984 m2, druh trvalo trávnatý porast, zameraný 
geometrickým plánom do novovytvorenej parcely o výmere cca 100 m2, v prospech Milana 
Seleckého, bytom Majerský rad 79, Krupina, do výlučného vlastníctva v 1/1 k celku, vo výške 
kúpnej ceny 3,- Eur/m2.  Kúpna cena je stanovená ako obvyklá pri predajoch pozemkov 
v extraviláne 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 kupujúceho. Predajom pozemku dôjde 
k sceleniu pozemkov vo vlastníctve kupujúceho a k ich efektívnejšiemu využitiu 
a to 9 hlasmi z 9 prítomných 
za: Ing. Jaroslav Bellák, Mgr. Anna Borbuliaková, Ing. Peter Filuš, Mgr. Marián Hecl, 
MUDr. Marián Korčok,   Ing. Eva Lukáčová, Ing. Jozef Lutter, Ing. Albert Macko,  
Mgr. Michal Strelec 
ospravedlnení: doc. Ing. Jozef Krilek, PhD., Mgr. Anna Surovcová, Mgr. Martin 
Selecký 
 
Uznesenie č. 140/2020-MsZ 
Mestské zastupiteľstvo v Krupine  
schva ľuje 
a) spôsob prevodu vlastníctva nehnute ľného majetku, bližšie špecifikovaného v písm. 

b) tohto uznesenia, ako prípad hodný osobitného zrete ľa, 
b)  prevod majetku zámenou pozemkov ako prípad hodn ý osobitného zrete ľa v súlade 

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

pričom predmetom zámeny je pozemok vo vlastníctve Mesta Krupina, k.ú. Krupina, okres 
Krupina, vedený na LV č. 4578, nachádzajúci sa na parcele, menovite 
- parcela registra E č. 1788/1 o výmere 40 428 m2, druh trvalo trávnatý porast,  
ktorý bude zameraný geometrickým plánom do novovytvorenej parcely o výmere cca   1650 
m2, sa zamieňa v prospech Kazimíra Filuša, rod. Filuš, bytom Tanistravár 1096/21, Krupina,  
 
a to za pozemok nachádzajúci sa v k.ú. Krupina, okres Krupina, vo výlučnom vlastníctve 
Kazimíra Filuša, bytom Tanistarvár 1096/21, Krupina, nachádzajúci sa na parcelách 
vedených na LV č. 2094 a 4391, menovite 
parcela registra E č. 1531/2 o výmere    618 m2, TTP 
parcela registra E č. 1531/4 o výmere        6 m2, TTP 
parcela registra E č. 1533/1 o výmere  1044 m2, ostatná plocha 
parcela registra E č. 1534    o výmere    607 m2, TTP 
parcela registra E č. 1538    o výmere    159 m2, orná pôda 
parcela registra E č. 1539    o výmere      22 m2, TTP 
parcela registra E č. 1541    o výmere    135 m2, TTP, 
ktorý bude zameraný geometrickým plánom do novovytvorenej parcely o výmere cca 1650 
m2, sa zamieňa v prospech Mesta Krupina. 
Výmera zamieňajúcich pozemkov bude stanovená až po zameraní pozemku pod miestnou 
komunikáciou geometrickým plánom . 
Pozemky sa zamieňajú bez finančného vyrovnania, vzhľadom na rozdiel výmery pozemkov. 
 
Dôvod hodný osobitného zreteľa je skutočnosť, že zámenou pozemkov sa vzájomne 
usporiada pozemkové vlastníctvo a zosúladí sa skutkový stav so stavom právnym, a zároveň 



zámenou pozemkov Mesto Krupina si usporiada vlastníctvo k pozemku pod miestnou 
komunikáciou 
a to 8 hlasmi z 8 prítomných 
za: Ing. Jaroslav Bellák, Mgr. Anna Borbuliaková, Ing. Peter Filuš, Mgr. Marián Hecl, 
MUDr. Marián Korčok,   Ing. Eva Lukáčová, Ing. Albert Macko,  Mgr. Michal Strelec 
ospravedlnení: doc. Ing. Jozef Krilek, PhD., Mgr. Anna Surovcová, Mgr. Martin 
Selecký, Ing. Jozef Lutter 
 
Uznesenie č. 141/2020-MsZ 
Mestské zastupiteľstvo v Krupine 
a) schva ľuje 
zrušenie  predkupného práva  zriadeného ako vecné právo v prospech Mesta Krupina, 
konkrétne na pozemky vo vlastníctve spoločnosti Roffelsen Plastics Slovakia, s.r.o. 
Nitrianska 59, Šurany, IČO 36 543 66, evidované na LV č. 7286, vedenom Okresným 
úradom Krupina,  katastrálny odbor, pre k.ú. Krupina, okres Krupina, menovite parcely KN-C 
č. 2309/1, 2309/6, 2309/15 a KN-E č. 9291/2, 9292/2, 9294/2,  
b) ukladá   
Mestu Krupina uzatvoriť Zmluvu o zrušení vecného práva, ktorou sa Mesto Krupina vzdáva 
predkupného práva na odkúpenie pozemkov evidovaných na LV č. 7286 vo vlastníctve 
spoločnosti  Roffelsen Plastics Slovakia, s.r.o. Nitrianska 59, Šurany, IČO 36 543 667 
a to 5 hlasmi z 8 prítomných 
za: Ing. Jaroslav Bellák, Mgr. Marián Hecl, MUDr. Marián Korčok, Ing. Eva Lukáčová, 
Ing. Albert Macko 
hlasovania sa zdržali: Mgr. Anna Borbuliaková, Mgr. Michal Strelec, Ing. Peter Filuš 
ospravedlnený: doc. Ing. Jozef Krilek, PhD., Mgr. Martin Selecký, Mgr. Anna Surovcová, Ing. 
Jozef Lutter 
 
Uznesenie č. 142/2020-MsZ 
Mestské zastupiteľstvo v Krupine  
schva ľuje 
a)  spôsob prevodu vlastníctva nehnute ľného majetku, bližšie špecifikovaného v písm. b) 

tohto   uznesenia, ako prípad hodný osobitného zrete ľa, 
b) zámer prevodu majetku predajom ako prípad hodný osobitného 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. 4429, 
parcela registra E č. 7352/1 o výmere 1182 m2, druh trvalo trávnatý porast, zameraný 
geometrickým plánom do novovytvorenej parcely o výmere cca 58 m2, v prospech Mgr. 
Lenky Bellákovej rod. Búliková, bytom Malinovského 5, Krupina, do výlučného vlastníctva 
v 1/1 k celku, vo výške kúpnej ceny 3,- Eur/m2.  Kúpna cena je stanovená ako obvyklá pri 
predajoch pozemkov v extraviláne mesta a charaktere predávaného pozemku. 
Pozemok bude zameraný geometrickým plánom až po odsúhlasení predloženej projektovej 
dokumentácie na rodinný dom a na osadenie stavby. Výmera parcely bude v rozsahu 
zabezpečenia  prístupu a vjazdu na pozemok v osobnom vlastníctve kupujúceho. 
Dôvod hodný osobitného zreteľa je skutočnosť, že sa jedná o pozemok susediaci 
s pozemkom vo vlastníctve žiadateľa, a po odčlenení časti mestského pozemku bude 
zabezpečený prístup a vjazd na pozemok  vlastníka susedného pozemku (žiadateľa) 
a to 8 hlasmi z 8 prítomných 
za: Ing. Jaroslav Bellák, Mgr. Anna Borbuliaková, Ing. Peter Filuš, Mgr. Marián Hecl, 
MUDr. Marián Korčok,   Ing. Eva Lukáčová, Ing. Albert Macko,  Mgr. Michal Strelec 
ospravedlnení: doc. Ing. Jozef Krilek, PhD., Mgr. Anna Surovcová, Mgr. Martin 
Selecký, Ing. Jozef Lutter 
 
Návrh uznesenia č. 143/2020-MsZ – hlasovaním návrh uznesenia nebol schválený.  



Mestské zastupiteľstvo v Krupine 
schva ľuje  
prevod majetku predajom v súlade so zákonom 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov, menovite 
nehnuteľnosť – budovu súpis. č. 427 vrátane priľahlého pozemku na parcelu registra C 
č.2126/1, 2127/1, evidované na LV č. 2952, v prospech Vladimíra Gregáňa – Revízie 
a montáž EZ, Mlynská 2, Krupina 
a to 0 hlasmi z 9 prítomných 
proti: Mgr. Anna Borbuliaková, Ing. Jaroslav Bellák, Ing. Jozef Lutter, Ing. Albert Macko, Ing. 
Peter Filuš 
hlasovania sa zdržal: Mgr. Michal Strelec, MUDr. Marián Korčok, Ing. Eva Lukáčová, Mgr. 
Marián Hecl 
ospravedlnený: doc. Ing. Jozef Krilek, PhD. 
neprítomní: Mgr. Martin Selecký, Mgr. Anna Surovcová 
 
Uznesenie č. 144/2020-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 pozemku 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 

časť pozemku na parcele registra C č. 9593/3 o výmere 3 m2, ostatná plocha,  na ulici 
Obchodná v Krupine, situovaná pred kaviarňou PROFILE, za účelom celoročného 
posedenia, v prospech Petra Rumana, bytom Majerský rad 69, Krupina, IČO: 52049396, na 
dobu neur čitú  vo výške nájomného 0,10 Eur / m2 / deň. 
 
Dôvod hodný osobitného zreteľa je skutočnosť, že predmetná časť pozemku je vstupnou 
časťou do prevádzky žiadateľa, menovite do kaviarne Profile na ulici Obchodná v Krupine, a 
preto nie je možné ju využívať inou prevádzkou. Pozemok bude využitý za účelom 
celoročného posedenia pred kaviarňou 
a to 10 hlasmi z 11 prítomných 
za: Ing. Jaroslav Bellák, Mgr. Anna Borbuliaková, Ing. Peter Filuš, Mgr. Marián Hecl, 
MUDr. Marián Korčok,   Ing. Eva Lukáčová, Ing. Jozef Lutter, Ing. Albert Macko, Mgr. 
Martin Selecký,  Mgr. Michal Strelec 
hlasovania sa zdržala: Mgr. Anna surovcová 
ospravedlnený: doc. Ing. Jozef Krilek, PhD. 
 
Uznesenie č. 145/2020-MSZ 
Mestské zastupiteľstvo v Krupine 
schva ľuje  
ukon čenie nájmu v súlade s Nájomnou zmluvou č. 14586/2019, uzatvorenou s nájomcom 
spoločnosťou Agrochov s.r.o., Bebrava, 963 01  Krupina, IČO: 31601898, dohodou  na časť 
predmetu nájmu, menovite 
- parcela registra E č. 6624 o výmere 5915 m2, druh orná pôda,  
- parcela registra E č. 6625 o výmere 5873 m2, druh orná pôda,  
evidované na LV č. 4479 v katastrálnom území Krupina 
a to 10 hlasmi z 11 prítomných 
za: Ing. Jaroslav Bellák, Mgr. Anna Borbuliaková, Ing. Peter Filuš, Mgr. Marián Hecl, 
MUDr. Marián Korčok, Ing. Eva Lukáčová, Ing. Jozef Lutter, Ing. Albert Macko,  Mgr. 
Martin Selecký, Mgr. Michal Strelec 
hlasovania sa zdržala: Mgr. Anna Surovcová 
ospravedlnený: doc. Ing. Jozef Krilek, PhD. 



Uznesenie č. 146/2020-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 pozemku 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 

poľnohospodárske pozemky v lokalite Bebrava, evidované na LV č. 4479 v katastrálnom 
území Krupina, 

• parcela registra E č. 6624 o výmere 5915 m2, druh pozemku orná pôda,  
• parcela registra E č. 6625 o výmere 6944 m2, druh pozemku orná pôda,  

spolu o výmere 12 859 m2, v prospech spoločnosti Mestské lesy s.r.o., Priemyselná 969/4, 
Krupina, IČO: 31616798, za účelom vytvorenia lesnej škôlky,  
Dôvod hodný osobitného zreteľa je skutočnosť, že poľnohospodárske pozemky budú využité 
za účelom vytvorenia lesnej škôlky a tým sa rozšíri podnikateľská činnosť mestskej 
spoločnosti.  
 
c) Dodatok č. 36 k Nájomnej zmluve zo dňa 2.1.2001, so spoločnosťou Mestské lesy s.r.o., 
Priemyselná 969/4, 963 01  Krupina, IČO: 31616798, ktorého predmetom  je rozšírenie 
predmetu nájmu o po ľnohospodárske pozemky v lokalite Bebrava, v katastrálnom 
území Krupina, spolu o výmere 12 859 m 2, za účelom vytvorenia lesnej škôlky v súlade s ich 
podnikateľskou činnosťou, na dobu platnosti Nájomnej zmluvy zo dňa 2.1.2001, platobné 
podmienky sa nemenia.  
a to 10 hlasmi z 11 prítomných 
za: Ing. Jaroslav Bellák, Mgr. Anna Borbuliaková, Ing. Peter Filuš, Mgr. Marián Hecl, 
MUDr. Marián Korčok, Ing. Eva Lukáčová, Ing. Jozef Lutter, Ing. Albert Macko,  Mgr. 
Martin Selecký, Mgr. Michal Strelec 
hlasovania sa zdržala: Mgr. Anna Surovcová 
ospravedlnený: doc. Ing. Jozef Krilek, PhD. 
 
Uznesenie č. 147/2020-MsZ 
Mestské zastupiteľstvo v Krupina 
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, prenájom 
pozemkov bližšie špecifikovaných v prílohe č. 1 tohto uznesenia, o celkovej výmere 50 353 
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, 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.  
• Nehnuteľný majetok pozostávajúci z parciel uvedených v zozname, tvoriaceho 

prílohu tohto vyhlásenia obchodnej súťaže, sa nachádza v k.ú. Krupina. Pozemky 
vo vlastníctve Mesta Krupina, vedené katastrálnym odborom Okresného úradu 
v Krupine,     v celkovej výmere 50 353 m2, bližšie špecifikované v prílohe č. 1. 



• 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 20.7.2020 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 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. 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 
za: Ing. Jaroslav Bellák, Mgr. Anna Borbuliaková, Ing. Peter Filuš,  MUDr. Marián 
Korčok, Ing. Eva Lukáčová, Ing. Jozef Lutter, Ing. Albert Macko,  Mgr. Martin 
Selecký, Mgr. Michal Strelec, Mgr. Anna Surovcová 
ospravedlnený: doc. Ing. Jozef Krilek, PhD. 
neprítomný: Mgr. Marián Hecl 
 
Príloha č. 1 
Pozemky tvoriace predmet OVS 
 

p.č.  parcela registra 
C č. 

výmera v 
m2 kultúra LV č.  podiel na 

parcele 
1 7028 3157 orná pôda 3538 1/1 
2 7029 495 TTP 3538 1/1 
3 7040 3892 TTP 3538 1/1 

 výmera spolu 7544     
      
      

p.č.  parcela registra 
E č. 

výmera v 
m2 kultúra LV č.  podiel na 

parcele 
1 1497 520 TTP 4479 1/1 
2 1498 282 TTP 4479 1/1 
3 1510 546 TTP 4479 1/1 
4 1511 3605 orná pôda 4479 1/1 
5 1512 392 TTP 4479 1/1 
6 1513 6261 orná pôda 4479 1/1 
7 1515 6390 orná pôda 4479 1/1 
8 1516 2716 orná pôda 4479 1/1 
9 1517/1 71 TTP 4479 1/1 

10 1517/2 129 TTP 4479 1/1 
11 1518 3335 orná pôda 4479 1/1 
12 1519 4315 orná pôda 4479 1/1 
13 1522 5468 orná pôda 4479 1/1 
14 1523/1 498 TTP 4479 1/1 
15 1523/2 156 TTP 4479 1/1 
16 1524/1 7568 TTP 4479 1/1 
17 1524/2 28 TTP 4479 1/1 
18 1525/1 127 TTP 4479 1/1 
19 1525/2 42 TTP 4479 1/1 
20 1525/3 132 TTP 4479 1/1 
21 1525/4 153 TTP 4479 1/1 
22 1525/5 75 TTP 4479 1/1 



 výmera spolu 42809     
      
 celková výmera 50353     
 
 
 
Uznesenie č. 148/2020-MsZ 
Mestské zastupiteľstvo v Krupine  
schva ľuje  
kúpu nehnute ľného majetku v súlade so  zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov, konkrétne 
pozemok na parcele registra E č. 6492/5 o výmere 145 m2, druh trvalo trávnatý porast, 
v meste Krupina, okres Krupina, k.ú. Krupina, zapísaná na LV č. 5853, od podielových 
spoluvlastníkov pozemku, a to 
Bočkayová Ida, bytom Backovská 10, 911 01 Trenčín, v podiele 1/3 k celku, 
Libuša Môťovská, bytom Želeyná Breznica 131, 962 34 Tŕnie, v podiele 1/3 k celku, 
Akad. arch. Milan Sýkora, bytom Čordakova 27, 040 23 Košice, v podiele 1/3 k celku, 
za kúpnu cenu 6,- Eur/m2, čo celkovo predstavuje kúpnu cenu 870,- Eur. Kúpna cena bola 
stanovená ako obvyklá trhová hodnota pozemku nachádzajúceho sa v intraviláne mesta 
a s prihliadnutím na charakter pozemku. 
Nadobudnutím pozemku mesto Krupina získa scelený pozemok v lokalite – „pokračovanie ul. 
I. Krasku“, ktorý je situovaný pod miestnou komunikáciou.  
Scelenie pozemkov pod príjazdovou komunikáciou je v prospech všetkých vlastníkov 
pozemkov, ktorí potrebujú mať prístup k svojmu pozemku, a zároveň je v záujme Mesta mať 
vysporiadaný pozemok pod miestnou komunikáciou, ktorá bude príjazdovou komunikáciou 
k budúcej stavbe - sociálnemu zariadeniu DSS, ktorý je zámerom vybudovania BBSK 
a to 10 hlasmi z 11 prítomných 
za: Ing. Jaroslav Bellák, Mgr. Anna Borbuliaková, Ing. Peter Filuš, MUDr. Marián 
Korčok, Ing. Eva Lukáčová, Ing. Jozef Lutter, Ing. Albert Macko,  Mgr. Martin 
Selecký, Mgr. Michal Strelec, Mgr. Anna Surovcová 
hlasovania sa zdržal: Mgr. Marián Hecl 
ospravedlnený: doc. Ing. Jozef Krilek, PhD. 
 
Uznesenie č. 149/2020-MsZ 
Mestské zastupiteľstvo v Krupina 
schva ľuje 
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. 2952 a LV č. 683 v katastrálnom území 
Krupina, mesta Krupina, bližšie špecifikovaných v bode b) ods. 2. tohto uznesenia, za 
účelom vybudovania a prevádzkovania siete nabíjacích staníc na nabíjanie 
elektromobilov na elektrický pohon elektrickou energiou,  

 
b) podmienky OVS v súlade s § 281 až § 288 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. 

Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, o najvhodnejší návrh na 
uzavretie nájomnej zmluvy na nájom častí vybraných pozemkov vo vlastníctve 
mesta Krupina za ú čelom vybudovania a prevádzkovania siete nabíjacích staníc na 
nabíjanie elektormobilov na elektrický pohon elektr ickou energiou: 

 
1. Vyhlasovate ľ:    
      Mesto Krupina, Svätotrojičné námestie 4/4, 963 01 Krupina, IČO : 00 320 056, 
 
2. Predmet a ú čel Obchodno verejnej sú ťaže: 

Predmetom súťaže je predloženie najvhodnejšieho návrhu na uzavretie nájomnej 
zmluvy na nájom častí vybraných pozemkov vo vlastníctve mesta Krupin a za 



účelom vybudovania a prevádzkovania siete nabíjacích staníc na nabíjanie 
elektromobilov na elektrický pohon elektrickou ener giou  podľa nasledovného 
rozpisu lokalít v meste Krupina: 
Lokality 
1. Námestie SNP, parkovisko  
2. Majerský rad, bočné parkovisko vedľa budovy autoumyvárne 

       
     Fotodokumentácia lokalít je uvedená v prílohe č. 1. 
 
     Účelom súťaže a účelom uzatvorenia zmluvy na nájom časti vybraných pozemkov je 

vybratie úspešného účastníka na vybudovanie a prevádzkovanie siete nabíjacích staníc 
na nabíjanie elektromobilov na elektrický pohon elektrickou energiou (ďalej len 
„Elektrostanice“). Elektrostanicou pre elektromobily sa pre účely tejto súťaže rozumie 
nabíjacia stanica, vrátane príslušenstva, s nabíjacím výkonom 2 x 22 kW. 

 
3. Špecifikácia predmetu nájmu: 
      Nájomca na vlastné náklady vybuduje nabíjacie stanice (zabezpečí si vlastné zameranie, 

projektovú dokumentáciu, zemné práce, osadenie a oživenie nabíjacej stanice, 
prevádzku, dopravné označenie) podľa tohto rozpisu na častiach uvedených pozemkov 
v meste Krupina s uvedeným počtom parkovacích státí a zriadi odberné miesto na meno 
nájomcu resp. prevádzkovateľa Elektrostanice . 
 
Lokalita Možnos ť nabíjania  Parkovacie 

miesta 
(počet) 

1. časť parcely CKN č. 286/2 (5315 m2), LV 2952,   
Námestie SNP, parkovisko 

Pomalá nabíjacia stanica 
Výkon 2 x 22 kW 

 
2 

2. časť parcely CKN č. 301/1 (34412 m2), LV 683, 
Majerský rad, bočné parkovisko vedľa budovy 
autoumyvárne 

Pomalá nabíjacia stanica 
Výkon 2 x 22 kW 

 
2 

 
4. Technické parametre a požiadavky Vyhlasovate ľa na obsah  nájomnej zmluvy: 

• Úspešný účastník (na účely tejto OVS ďalej ako „nájomca / účastník“) zvolí také 
technické riešenie Elektrostaníc, ktoré budú spĺňať svoju funkciu. 

• Elekrostanice budú zriadené ako dočasné stavby na dobu ich životnosti najviac 
však 10 rokov.  

 
• Účastník sa zaväzuje vybudovať Elektrostanice ako jeden funkčný celok bez chýb  

a nedorobkov v súlade s platnými technickými normami a technickými predpismi 
podľa projektovej dokumentácie vypracovanej odborne spôsobilou osobou, 
a v súlade s právnym predpisom platným a účinným v Slovenskej republike. 
Súčasťou plnenia je aj vykonanie bezpečnostných aj funkčných skúšok 
Elektrostaníc. Zároveň jeho povinnosťou bude odovzdať prenajímateľovi fotokópie 
východiskovej revíznej správy a protokoly originality zariadení.   

 
• Úspešný účastník je tiež povinný vykonávať preventívne kontroly, údržby, 

pravidelné revízie v súlade s technickými normami, platnými právnymi predpismi SR 
a odbornými skúškami podľa požiadavky výrobcu zariadení, a to počas celej doby 
trvania zmluvy. Zároveň je povinný predkladať fotokópiu pravidelnej správy 
o odbornej prehliadke a skúške elektrického zariadenia. Prevádzka Elektrostaníc 
musí umožňovať samoobslužný bezbariérový režim.  

 



• Elektrostanice musia umožňovať nabíjanie elektromobilov elektrickou energiou 
s nabíjacím výstupným výkonom 22 kW (pomalé nabíjacie stanice), dvoch 
elektromobilov súčasne. 

 
• Umiestnenie a celkové usporiadanie týchto zariadení musí umožňovať využívanie 

vo všetkých ročných obdobiach a poveternostných podmienkach. 
 
• Umiestnenie a celkové usporiadanie týchto nabíjacích zariadení nesmie nijako 

obmedziť užívanie vedľajších plôch a vedľajších parkovacích miest. 
 

• Priestorový záber resp. rozsah výmery častí pozemkov tvoriacich predmet nájmu 
bude stanovený plochou parkovacieho miesta a plochou nevyhnutnou pre 
umiestnenie Elektrostanice a jej príslušenstva, potrebného pre zabezpečenie 
prevádzky a funkčnosti Elektrostanice. Pod príslušenstvom Elektrostanice sa pre 
účely tejto súťaže rozumie nabíjacia stanica. 

 
• Výmera predmetu nájmu jednej lokality nepresiahne 26 m2 pre plochu jednej 

Elektrostanice s dvomi (2) parkovacími miestami. Súčasťou nájmu sú parkovacie 
plochy, ktoré k Elektrostaniciam prislúchajú.  

 
• Celý predmet nájmu tvorí súčet výmery plochy nevyhnutnej pre umiestnenie dvoch 

(2) Elektrostaníc a jej príslušenstva a súčet štyroch (4) parkovacích plôch. 
 
• Za účelom prevádzkovania Elektrostaníc v zmysle súťažných podmienok si 

účastnícke prípojky úspešný Účastník súťaže zabezpečí sám na vlastné náklady, 
s povinnosťou zriadenia odberného miesta.  

 
• Dodávku elektrickej energie a vody na stavebné účely Elektrostaníc je úspešný 

Účastník súťaže povinný zabezpečiť sám na vlastné náklady. 
 
• Úspešný účastník súťaže sa zaväzuje zabezpečiť nepretržitú prevádzku 

Elektrostaníc, ktoré umožnia nabíjanie elektromobilov elektrickou energiou. 
 
• Vyhlasovateľ uzavrie s úspešným Účastníkom súťaže zmluvu na nájom častí 

pozemkov (ďalej len „nájomná zmluva“) s vymedzením vzájomných práv 
a povinností pri realizácii Elektrostaníc na dobu určitú v trvaní 10 rokov odo dňa 
uzavretia nájomnej zmluvy. 

 
• Účastník súťaže predloží návrh nájomnej zmluvy, v ktorej budú zapracované všetky 

požiadavky, podmienky, povinnosti a práva podľa uverejnených súťažných 
podmienok.  

• Nájomná zmluva musí obsahovať možnosť odstúpenia od zmluvy zo strany 
prenajímateľa v prípade, že nájomca nedodrží podmienky dojednané v nájomnej 
zmluve a v prípade, že Elektrostanice budú nefunkčné po dobu viac ako 3 mesiace 
a nájomca resp. prevádzkovateľ nezabezpečí jej funkčnosť a prevádzky schopnosť. 

 
• Odstúpenie od nájomnej zmluvy bude účinné dňom oznámenia o odstúpení. 

 
• Nájomca bude po dobu nájmu 10 rokov prevádzkovať a zabezpečovať ich 

funkčnosť bezpečnosť a dostupnosť. 
• Úspešný účastník súťaže / nájomca je povinný na vlastné náklady zabezpečiť 

vodorovné aj zvislé dopravné značenie parkovacích miest na nabíjanie 
elektromobilov, a zároveň ich udržiavať v dobrom technickom stave počas trvanie 
celého obdobia nájmu. 



 
• Úspešný účastník súťaže / nájomca  umiestni na vhodnom mieste Elektrostanice 

(vonkajšia strana zariadenia) logo mesta Krupina, po odsúhlasení jeho vizualizácie 
zo strany vyhlasovateľa.  

 
• Nájomca zabezpečí propagáciu a zaradenie nabíjacej stanice v Krupine do digitálnej 

siete  (mapy) nabíjacích staníc.     
 
 
 
5. Nájomné: 

• Výška nájomného bude predmetom súťaže, pričom požadovaná minimálna výška 
nájomného za jeden (1) m 2 pre plochu Elektrostanice s parkovacím miestom 
na časti pozemku v jednej lokalite je 0,057 Eur/m 2/deň. 

• Navrhovaná výška nájomného musí byť stanovená podľa zákona č. 18/1996 Z.z. 
o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva financií SR č. 
87/1196 Z.z. v znení neskorších predpisov.   

• Nájomné za predmet nájmu bude nájomca povinný platiť odo dňa protokolárneho 
prevzatia predmetu nájmu. Za deň protokolárneho odovzdania predmetu nájmu sa 
považuje deň uvedený v protokole o prevzatí a odovzdaní predmetu nájmu. 

• Ročné nájomné je splatné každoročne najneskôr do 31.3 príslušného kalendárneho 
roka. 

• Alikvótna časť nájomného za rok 2020 bude splatná najneskôr do 14 dní odo dňa 
prevzatia predmetu nájmu. 

• Prenajímateľ je oprávnený výšku nájomného každoročne upraviť podľa ročnej miery 
inflácie  slovenskej meny za predchádzajúci kalendárny rok určenej Štatistickým 
úradom Slovenskej republiky. V prípade, že v príslušnom kalendárnom roku dôjde 
k zápornej inflácii (deflácii), suma za predmet nájmu sa o takúto výšku nebude 
ponižovať, ale bude rovnaká ako bola v predchádzajúcom kalendárnom roku.  

• Dňom ukončenia nájomnej zmluvy je nájomca povinný predmet nájmu odovzdať, 
nabíjacie stanice z premetu nájmu odstrániť a pozemky uviesť do pôvodného stavu. 
V prípade že sa nájomca dostane do omeškania s odovzdaním predmetu nájmu. 
Prenajímateľ je oprávnený vymáhať zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny nájmu, 
a zároveň vypovedať nájomnú zmluvu v jedno mesačnej výpovednej lehote. 

• Vyhlasovateľ súťaže nie je platcom DPH. 
 

6. Podmienky na vybudovanie a prevádzku zariadenia,  ktoré zabezpe čí prenajímate ľ: 
• Na realizáciu dvoch (2) Elektrosatníc boli určené  dve lokality v meste Krupina. Pre 

každú jednu Elektrostanicu sú určené dve (2) parkovacie miesta.  
• Prenajímateľ zabezpečí vyhradenie parkovacích miest na nabíjanie elektromobilov 

pred Elektrostanicou.  
 
7.   Zábezpeka: 

• Za účelom zabezpečenia splnenia záväzkov z nájomnej zmluvy bude Účastník 
súťaže povinný zložiť finančnú zábezpeku vo výške 1000,- Eur (slovom: jedentisíc 
eur). Zábezpeka musí byť zložená na bankový účet Vyhlasovateľa súťaže, a to SK 
24 0200 0000 0000 2002 0412, vedený vo VÚB, a.s., pob. Krupina, najneskôr do 
lehoty určenej na predkladanie súťažných návrhov. Do poznámky uviesť „finančná 
zábezpeka  - OVS“ 

• Neúspešným Účastníkom bude zo strany Vyhlasovateľa vrátená zábezpeka v plnej 
výške do (15) pracovných dní od oznámenia výsledkov súťaže na bankový účet, 
ktorý sú povinní Účastníci súťaže vo svojich súťažných návrhoch uviesť. 



• Úspešnému Účastníkovi bude zábezpeka zo strany Vyhlasovateľa vrátená v plnej 
výške do (15) pätnástich pracovných dní od oznámenia v prípade, že nájomná 
zmluva nenadobudne účinnosť. 

• V prípade, že nájomná zmluva nadobudne účinnosť, finančná zábezpeka slúžiaca 
na zabezpečenie splnenia záväzkov z nájomnej zmluvy bude úspešnému 
Účastníkovi vrátená do (30) tridsiatich pracovných dní odo dňa vydania 
právoplatného povolenia na užívanie stavby pre obidve  Elektrostanice.  

• Úspešný účastník súťaže je povinný uhradiť Vyhlasovateľovi náklad súvisiaci 
s vyhlásením OVS, jedná sa o zverejnenie obchodno verejnej súťaže v regionálnej 
tlači. 

 
 

8.   Predkladanie sú ťažných návrhov: 
• Lehota:     dňa  11.9.2020  do  12,00 hod. 
• Spôsob:  návrh je potrebné doručiť v písomnej podobe doručený poštou alebo 

osobne do podateľne Mestského úradu v zapečatenej obálke s označením: 
„Obchodná verejná sú ťaž – o najvhodnejší návrh na uzatvorenie nájomnej 
zmluvy na nájom častí vybraných pozemkov vo vlastníctve mesta Krupin a za 
účelom vybudovania a prevádzkovania siete nabíjacích staníc na nabíjanie 
motorových vozidiel na elektrický pohon elektrickou  energiou “ – neotvára ť. 

• Miesto:    Mestský úrad v Krupine, Svätotrojičné námestie 4/4, 963 01 Krupina 
 
 

9.    Otváranie obálok so sú ťažnými návrhmi: 
• Lehota:  dňa 16.9.2020  o 16,00 hod. 
• Miesto:  zasadacia miestnosť Mestského úradu v Krupine 
• Súťažná komisia:  je menovaná Mestským zastupiteľstvom, bude zložená 

z poslancov MsZ a členov Komisie rozvoja mesta. 
 

10.  Oznámenie výsledku sú ťaže: 
• Lehota: do 60 dní od odo dňa nasledujúceho po dni uplynutia lehoty na 

predkladanie súťažných návrhov. 
• Spôsob:  písomne prostredníctvom pošty 

 
 

11.   Predložený sú ťažný návrh musí obsahova ť:  
• identifikáciu účastníka súťaže: právnická osoba alebo fyzická osoba podnikateľ, 

(obchodné meno, sídlo, právna forma, štatutárny orgán, IČO, DIČ, Bankové 
spojenie, číslo účtu, výpis z obchodného registra), kontakt uchádzača,  

• vyhlásenie účastníka súťaže, že súhlasí s celým obsahom súťažných podmienok, 
• vyhlásenie účastníka súťaže o pravdivosti a úplnosti všetkých údajov a informácií 

uvedených v súťažnom návrhu, 
• návrh ročného nájomného za jeden (1) m2 pre plochy Elektrostanice s parkovacím 

miestom na časti pozemku v jednej lokalite je ...............Eur/m2/deň, resp. Eur/m2/rok 
(slovom:  ........................), 

• podpísaný návrh nájomnej zmluvy v jednom vyhotovení vypracovaný podľa 
uverejnených súťažných podmienok v slovenskom jazyku,  

• súťažný návrh a vyhlásenia musia byť podpísané štatutárnym orgánom, resp. 
členom štatutárneho orgánu účastníka súťaže oprávneného konať v mene 
účastníka súťaže podľa oprávnenia vymedzeného v obchodnom registri alebo 
v živnostenskom liste, resp. osobou splnomocnenou konať v mene účastníka 
súťaže. V takom prípade je nevyhnutné priložiť k súťažným návrhom aj originál 
plnomocenstva alebo úradne osvedčenú kópiu. 



• účastník súťaže musí v súťažnom návrhu uviesť pod akým obchodným menom 
bude Elektrostanice prevádzkovať, 

• 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. 
 
 
 

12.  Kritérium pri vyhodnotení predložených návrhov :  
• určujúcim kritériom pri vyhodnotení súťažných návrhov bude – najvhodnejšia 

ponuka pre mesto Krupina, t.j.:    najvyššia cena nájomného za jeden  (1) m2 za 
deň resp. rok. 

              
13.  Práva vyhlasovate ľa: 

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

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

• Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odstúpiť od súťaže bez uvedenia dôvodu.   
• Vyhlasovateľ je oprávnený odmietnuť všetky predložené návrhy až do uzavretia 

zmluvy s úspešným uchádzačom.  
• Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo zmeniť súťažné podmienky, súťaž vyhlásiť 

opätovne alebo súťaž zrušiť. Vyhlasovateľ je oprávnený súťaž zrušiť najneskôr do 
lehoty určenej na oznámenie výsledku podľa bodu 10. 

• V odôvodnených prípadoch je Vyhlasovateľ oprávnený primeranie predĺžiť lehotu na 
predkladanie súťažných návrhov a túto skutočnosť oznámiť rovnakým spôsobom 
ako bola zverejnená. 

• Vyhlasovateľ písomne oboznámi účastníkov súťaže s výsledkom súťaže do 
pätnástich (15) pracovných dní od dňa predloženého výsledku na vedomie 
Mestskému zastupiteľstvu v Krupine. 

• Vyhlasovateľ upozorňuje, že účastník súťaže je oprávnený predložiť aj iný návrh so 
zapracovaním do návrhu zmluvy, - t.z. alternatívne návrhy v súťaži sú prípustné 
a budú súčasťou vyhodnotenia. Na základe uvedeného si vyhlasovateľ vyhradzuje 
právo upraviť konečnú verziu nájomnej zmluvy s úspešným uchádzačom súťaže.   

• Vyhlasovateľ je oprávnený doplniť obsah nájomnej zmluvy v prípade potreby. 
• V prípade, ak vyhlasovateľ z akéhokoľvek dôvodu neuzatvorí nájomnú zmluvu 

s víťazom  súťaže alebo dôjde k jej zániku, je vyhlasovateľ oprávnený uzatvoriť 
nájomnú zmluvu s uchádzačom súťaže, ktorý skončil ako ďalší v poradí alebo je 
oprávnený vyhlásiť novú súťaž.  

• Úspešný účastník súťaže je povinný uzatvoriť nájomnú zmluvu s Vyhlasovateľom 
súťaže najneskôr do 60 dní od schválenia výsledku súťaže. V prípade ak nedôjde 
k uzatvoreniu nájomnej zmluvy do 60 dní z dôvodov na strane Nájomcu (úspešného 
uchádzača) má Vyhlasovateľ nárok na odstúpenie od OVS bez vrátenia finančnej 
zábezpeky v prospech víťaza. 

 
 
14.  Ostatné informácie  o OVS: 

• Znenie súťažných podmienok, základné informácie o predmete súťaže je možné 
získať na adrese: 

-  Mestský úrad Krupina, Svätotrojičné námestie 4/4, 963 01 Krupina 
-  e-mailom na adrese: fertsek@krupina.sk,  majetok@krupina.sk  
-  na internetovej stránke: www.krupina.sk 



-  kontakt na zamestnanca MsÚ:   
     t.č.: 0915 831876, energetik – referent odd. správy majetku mesta  
     t.č.: 0907 100275, vedúca odd. správy majetku mesta. 

• Obhliadka pozemku sa vykoná po vzájomnom dohovore s kontaktnou osobou zo 
strany vyhlasovateľa OVS, 

• Tieto súťažné podmienky na prenájom predmetu OVS boli zo strany vyhlasovateľa 
schválené Mestským zastupiteľstvom v Krupine č. ............................. 

a to 10 hlasmi z 11 prítomných 
za: Ing. Jaroslav Bellák, Mgr. Anna Borbuliaková, Ing. Peter Filuš,  MUDr. Marián 
Korčok, Ing. Eva Lukáčová, Ing. Jozef Lutter, Ing. Albert Macko,  Mgr. Martin 
Selecký, Mgr. Michal Strelec, Mgr. Anna Surovcová 
hlasovania sa zdržal: Mgr. Marián Hecl 
ospravedlnený: doc. Ing. Jozef Krilek, PhD. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Príloha  
Lokalita č.1   - časť parcely CKN č. 286/2 (5315 m2), LV 2952,   Námestie SNP, parkovisko 



 
 

 
Lokalita č.2  -  časť parcely CKN č. 301/1 (34 412 m2), LV 683, Majerský rad, bočné 

parkovisko vedľa budovy autoumyvárne 



 
 

 
 
 



Uznesenie č. 150/2020–MsZ 
Mestské zastupiteľstvo v Krupine 
b e r i e    n a    v e d o m i e  
IV. aktualizáciu rozpočtu mesta na rok 2020, úpravu za mesiac apríl 2020, podľa 
prílohy  č.1 písm. a) 
a to 9 hlasmi z 9 prítomných 
za: Ing. Jaroslav Bellák, Mgr. Anna Borbuliaková, Ing. Peter Filuš,  MUDr. Marián 
Korčok,  Ing. Jozef Lutter, Ing. Albert Macko,  Mgr. Martin Selecký, Mgr. Michal 
Strelec, Mgr. Anna Surovcová 
ospravedlnený: doc. Ing. Jozef Krilek, PhD. 
neprítomní: Mgr. Marián Hecl, Ing. Eva Lukáčová 
 
Uznesenie č. 151/2020–MsZ 
Mestské zastupiteľstvo v Krupine 
b e r i e    n a    v e d o m i e  
V. aktualizáciu rozpočtu mesta na rok 2020, úpravu za mesiac máj 2020, podľa 
prílohy  č.2 písm. a) 
a to 9 hlasmi z 9 prítomných 
za: Ing. Jaroslav Bellák, Mgr. Anna Borbuliaková, Ing. Peter Filuš, MUDr. Marián 
Korčok,  Ing. Jozef Lutter, Ing. Albert Macko,  Mgr. Martin Selecký, Mgr. Michal 
Strelec, Mgr. Anna Surovcová 
ospravedlnený: doc. Ing. Jozef Krilek, PhD. 
neprítomní: Mgr. Marián Hecl, Ing. Eva Lukáčová 
 
Uznesenie č. 152/2020–MsZ 
Mestské zastupiteľstvo v Krupine 
b e r i e   n a   v e d o m i e  
VI. aktualizáciu rozpočtu mesta na rok 2020, úpravu za mesiac jún 2020, podľa 
prílohy  č. 3 písm. a) 
a to 8 hlasmi z 8 prítomných 
za: Ing. Jaroslav Bellák, Mgr. Anna Borbuliaková,  MUDr. Marián Korčok,  Ing. Jozef 
Lutter, Ing. Albert Macko,  Mgr. Martin Selecký, Mgr. Michal Strelec, Mgr. Anna 
Surovcová 
ospravedlnený: doc. Ing. Jozef Krilek, PhD. 
neprítomní: Mgr. Marián Hecl, Ing. Eva Lukáčová, Ing. Peter Filuš 
 
Uznesenie č. 153/2020–MsZ 
Mestské zastupiteľstvo v Krupine 
s c h v a ľ u j e  
prevod finančných prostriedkov z Rezervného fondu vo výške 21 431,06 €, na  úpravu 
havarijného stavu plochy medzi školami, odvodnenie a asfaltovanie 
a to 11 hlasmi z 11 prítomných 
za: Ing. Jaroslav Bellák, Mgr. Anna Borbuliaková, Ing. Peter Filuš, Mgr. Marián Hecl, 
MUDr. Marián Korčok, Ing. Eva Lukáčová, Ing. Jozef Lutter, Ing. Albert Macko,  Mgr. 
Martin Selecký, Mgr. Michal Strelec, Mgr. Anna Surovcová 
ospravedlnený: doc. Ing. Jozef Krilek, PhD. 
 
Uznesenie č. 154/2020–MsZ 
Mestské zastupiteľstvo v Krupine 
s c h v a ľ u j e  



VI. aktualizáciu rozpočtu mesta na rok 2020 za mesiac jún 2020   podľa prílohy č. 3 
písm. b) 
a to 9 hlasmi z 11 prítomných 
za: Ing. Jaroslav Bellák, Mgr. Anna Borbuliaková,  Mgr. Marián Hecl, MUDr. Marián 
Korčok, Ing. Eva Lukáčová, Ing. Jozef Lutter, Mgr. Martin Selecký, Mgr. Michal 
Strelec, Mgr. Anna Surovcová 
hlasovania sa zdržal: Ing. Albert Macko, Ing. Peter Filuš 
ospravedlnený: doc. Ing. Jozef Krilek, PhD. 
 
Uznesenie č. 155/2020-MsZ 
Mestské zastupiteľstvo v Krupine  
b e r i e    n a    v e d o m i e  
informáciu o rozpočtových opatreniach realizovaných primátorom mesta za obdobie 
od 1.1. 2020  do 31.5.2020  podľa prílohy č. 4 
a to 11 hlasmi z 11 prítomných 
za: Ing. Jaroslav Bellák, Mgr. Anna Borbuliaková, Ing. Peter Filuš, Mgr. Marián Hecl, 
MUDr. Marián Korčok, Ing. Eva Lukáčová, Ing. Jozef Lutter, Ing. Albert Macko,  Mgr. 
Martin Selecký, Mgr. Michal Strelec, Mgr. Anna Surovcová 
ospravedlnený: doc. Ing. Jozef Krilek, PhD. 
 
Uznesenie č. 156/2020-MsZ 
Mestské zastupiteľstvo v Krupine  
b e r i e    n a    v e d o m i e  
informáciu o viazaní finančných prostriedkov vo výške 503 519,– EUR. 
a to 11 hlasmi z 11 prítomných 
za: Ing. Jaroslav Bellák, Mgr. Anna Borbuliaková, Ing. Peter Filuš, Mgr. Marián Hecl, 
MUDr. Marián Korčok, Ing. Eva Lukáčová, Ing. Jozef Lutter, Ing. Albert Macko,  Mgr. 
Martin Selecký, Mgr. Michal Strelec, Mgr. Anna Surovcová 
ospravedlnený: doc. Ing. Jozef Krilek, PhD. 
 
Uznesenie č. 157/2020–MsZ 
Mestské zastupiteľstvo v Krupine 
schva ľuje  
patronátne vyhlásenie  Mesta Krupina, IČO: 00 320 056, sídlo Svätotrojičné nám. 
č.4/4, 963 01 Krupina, zastúpené Ing. Radoslavom Vazanom, primátorom mesta, pre 
Mestské lesy, s.r.o., Priemyselná 969/14, 963 01 Krupina 
a to 10 hlasmi z 12 prítomných 
za: Ing. Jaroslav Bellák, Mgr. Anna Borbuliaková, Ing. Peter Filuš, Mgr. Marián Hecl, 
MUDr. Marián Korčok,  Ing. Eva Lukáčová, Ing. Jozef Lutter, Ing. Albert Macko,  Mgr. 
Martin Selecký, Mgr. Michal Strelec 
proti: Mgr. Anna Surovcová 
hlasovania sa zdržal: doc. Ing. Jozef Krilek, PhD. 
 
Uznesenie č. 158/2020–MsZ 
Mestské zastupiteľstvo v Krupine 
b e r i e       n a     v e d o m i e   
správu nezávislého audítora – INTERAUDIT Zvolen, spol. s.r.o. ku konsolidovanej 
účtovnej závierke  Mesta Krupina, k 31.12. 2019,  vyjadrenie spoločnosti 
INTERAUDIT Zvolen, s.r.o. – „Podľa nášho názoru, konsolidovaná účtovná závierka  
účtovnej jednotky verejnej správy, poskytuje vo všetkých významných súvislostiach 
pravdivý a verný obraz konsolidovanej  finančnej situácie  k 31. decembru 2019 a jej 



konsolidovaného výsledku hospodárenia  za rok končiaci  k uvedenému dátumu, 
v súlade so zákonom č. 431/2002 Z.z.o účtovníctve v znení neskorších predpisov“ 
a to 12 hlasmi z 12 prítomných 
za: Ing. Jaroslav Bellák, Mgr. Anna Borbuliaková, Ing. Peter Filuš, Mgr. Marián Hecl, 
MUDr. Marián Korčok,   doc. Ing. Jozef Krilek, PhD., Ing. Eva Lukáčová, Ing. Jozef 
Lutter, Ing. Albert Macko,  Mgr. Martin Selecký, Mgr. Michal Strelec, Mgr. Anna 
Surovcová 
 
Uznesenie č. 159/2020–MsZ 
Mestské zastupiteľstvo v Krupine 
b e r i e    n a    v e d o m i e 
zostavenú konsolidovanú účtovnú závierku mesta Krupina k 31.12.2019, ktorú za 
konsolidovaný celok zostavila materská spoločnosť Mesto Krupina a ktorá obsahuje 
konsolidovanú súvahu k 31.12. 2019, konsolidovaný výkaz ziskov a strát za rok 
končiaci sa k uvedenému dátumu a súvisiace poznámky konsolidovanej účtovnej 
závierky obsahujúce súhrn významných účtovných zásad a účtovných metód a 
ďalšie vysvetľujúce informácie 
a to 12 hlasmi z 12 prítomných 
za: Ing. Jaroslav Bellák, Mgr. Anna Borbuliaková, Ing. Peter Filuš, Mgr. Marián Hecl, 
MUDr. Marián Korčok,   doc. Ing. Jozef Krilek, PhD., Ing. Eva Lukáčová, Ing. Jozef 
Lutter, Ing. Albert Macko,  Mgr. Martin Selecký, Mgr. Michal Strelec, Mgr. Anna 
Surovcová 
 
Uznesenie č. 160/2020–MsZ 
Mestské zastupiteľstvo v Krupine 
b e r i e   n a    v e d o m i e 
vyjadrenie nezávislého audítora  INTERAUDIT Zvolen spol. s.r.o., ku Konsolidovanej 
výročnej správe Mesta Krupina k 31.12.2019  – Informácie uvedené v konsolidovanej 
výročnej správe sú v súlade s individuálnou a konsolidovanou  účtovnou závierkou 
k 31.12.2019,  konsolidovaná výročná správa obsahuje informácie v súlade so 
zákonom č. 431/2002 Z.z.o účtovníctve v znení neskorších predpisov 
a to 12 hlasmi z 12 prítomných 
za: Ing. Jaroslav Bellák, Mgr. Anna Borbuliaková, Ing. Peter Filuš, Mgr. Marián Hecl, 
MUDr. Marián Korčok,   doc. Ing. Jozef Krilek, PhD., Ing. Eva Lukáčová, Ing. Jozef 
Lutter, Ing. Albert Macko,  Mgr. Martin Selecký, Mgr. Michal Strelec, Mgr. Anna 
Surovcová 
 
Uznesenie č. 161/2020–MsZ 
Mestské zastupiteľstvo v Krupine 
b e r i e    n a   v e d o m i e 
Konsolidovanú výročnú správu Mesta Krupina za rok 2019 
a to 12 hlasmi z 12 prítomných 
za: Ing. Jaroslav Bellák, Mgr. Anna Borbuliaková, Ing. Peter Filuš, Mgr. Marián Hecl, 
MUDr. Marián Korčok,   doc. Ing. Jozef Krilek, PhD., Ing. Eva Lukáčová, Ing. Jozef 
Lutter, Ing. Albert Macko,  Mgr. Martin Selecký, Mgr. Michal Strelec, Mgr. Anna 
Surovcová 
 
Uznesenie č. 162/2020-MsZ 
Mestské zastupiteľstvo v Krupine 
s c h v a ľ u j e  



čiastočnú úpravu havarijného stavu spevnenej  plochy medzi školami /odvodnenie, 
výmena obrubníkov, asfaltovanie/ vo výške 21 431,06 EUR z finančných 
prostriedkov, ktoré boli  určené na riešenie opravy havarijného stavu oporného múru 
Nad Kotlom a miestnej komunikácie, nakoľko uvedená investícia bola v roku 2020 
pozastavená 
a to 11 hlasmi z 11 prítomných 
za: Ing. Jaroslav Bellák, Mgr. Anna Borbuliaková, Ing. Peter Filuš, Mgr. Marián Hecl, 
MUDr. Marián Korčok,   doc. Ing. Jozef Krilek, PhD., Ing. Eva Lukáčová, Ing. Jozef 
Lutter, Ing. Albert Macko,  Mgr. Martin Selecký, Mgr. Michal Strelec 
neprítomná: Mgr. Anna Surovcová 
___________________________________________________________________ 
V Krupine, 6. júla 2020  
Zapísala: Mária Víbošťoková 
 
 
 
Ing. Jaroslav  B e l l á k 
Overovate ľ I. 
 
 
 
MUDr. Marián  K o r č o k                                            Ing . Radoslav  V a z a n 
Overovate ľ II.                                                                     primátor mesta 
 
 


