
 U z n e s e n i a  
z    d r u h é h o   zasadnutia Mestského zastupite ľstva v Krupine, konaného 

dňa 28. februára 2022 od 9.00 hod. vo ve ľkej zasadacej miestnosti Mestského 
úradu v Krupine 

___________________________________________________________________ 
 
Uznesenie č.9/2022-MsZ                                                     
Mestské zastupiteľstvo v Krupine 
s c h v a ľ u j e  
program zasadnutia tak, ako bol zverejnený v pozvánke na MsZ:  
  1.    Otvorenie – primátor mesta 
  2.    Prezentácia geotermálneho vrtu na zásobovanie mesta teplom  
  3.    Správa o činnosti MsR v Krupine - primátor mesta 
  4.    Správa o činnosti Mestskej polície v Krupine - náčelník MsP 
  5....Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Krupina č......./2022 o určení výšky finančných  
........prostriedkov na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy 
........a dieťa školského zariadenia zriadených mestom Krupina pre rok 2022  – Ing. Žabková 
  6.    Vyhodnotenie ankety o záujme vybudovania Detských jaslí v meste Krupina - Ing. Žabková 
  7.  .Návrh VZN o podmienkach poskytovania sociálnych služieb a o platení úhrad za poskytované 
.........sociálne služby v neziskovej organizácii SVETLO Krupina, n.o. 
  8. . Technicko - ekonomické zhodnotenie hospodárenia MsL s.r.o., Krupina k 31.12.2021- informácia    
.........Ing. Jozef Capuliak, PhD. 
  9.    OBED 
 10. .Správa z vykonanej kontroly hospodárenia v Základnej umeleckej škole za rok 2021 - hlavná 
.........kontrolórka 
 11. .Správa z vykonanej kontroly hospodárenia v Domčeku  - Centrum voľného času za rok 2021- 
.........hlavná kontrolórka 
 12..  Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Krupina za rok 2021 – hlavná .kontrolórka 
 13. . Správa z kontroly plnenia uznesení za IV.Q.2021 - hlavná kontrolórka 
 14....Správa z kontroly čerpania finančných prostriedkov z Rezervného fondu Mesta Krupina za 
.........obdobie rokov 2017-2021- hlavná kontrolórka 
 15.  Stanovisko hlavnej kontrolórky Mesta Krupina k dodržaniu podmienok na prijatie návratných 
.........zdrojov financovania - hlavná kontrolórka 
 16.  Výstupy z komisií: 
        - Komisia pre školstvo, mládež, kultúru, šport a verejný poriadok 
        - Komisia rozvoja mesta - oddelenie správy majetku mesta  
                                               - oddelenie školstva  
                                             . - ekonomické oddelenie 
 17.  Rôzne   
 18.  Záver 
a to 7 hlasmi z 7 prítomných 
za: Ing. Jaroslav Bellák, Mgr. Anna Borbuliaková, Ing. Peter Filuš, Mgr. Marián Hecl, 
prof. Ing. Jozef Krilek, PhD., Ing. Eva Lukáčová,  Mgr. Martin Selecký 
proti: 
zdržal sa: 
neprítomný:  
ospravedlnení: Ing. Jozef Lutter, Mgr. Oľga Búryová, Mgr. Michal Strelec, Ing. 
Stanislava Pavlendová, Mgr. Anna Surovcová 
 
Uznesenie č.10/2022-MsZ                                                                                                
Mestské zastupiteľstvo v Krupine 
s c h v a ľ u j e  
program zasadnutia s doplnenými bodmi do bodu č. 17. Rôzne: 
  1.    Otvorenie – primátor mesta 
  2.    Prezentácia geotermálneho vrtu na zásobovanie mesta teplom  
  3.    Správa o činnosti MsR v Krupine - primátor mesta 



  4.    Správa o činnosti Mestskej polície v Krupine - náčelník MsP 
  5....Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Krupina č......./2022 o určení výšky finančných  
........prostriedkov na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy 
.......a dieťa školského zariadenia zriadených mestom Krupina pre rok 2022  – Ing. Žabková 
  6.    Vyhodnotenie ankety o záujme vybudovania Detských jaslí v meste Krupina - Ing. Žabková 
  7.  .Návrh VZN o podmienkach poskytovania sociálnych služieb a o platení úhrad za poskytované 
.........sociálne služby v neziskovej organizácii SVETLO Krupina, n.o. 
  8. . Technicko - ekonomické zhodnotenie hospodárenia MsL s.r.o., Krupina k 31.12.2021- informácia    
.........Ing. Jozef Capuliak, PhD. 
  9.    OBED 
 10. .Správa z vykonanej kontroly hospodárenia v Základnej umeleckej škole za rok 2021 - hlavná 
.........kontrolórka 
 11. .Správa z vykonanej kontroly hospodárenia v Domčeku  - Centrum voľného času za rok 2021- 
.........hlavná kontrolórka 
 12..  Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Krupina za rok 2021 – hlavná .kontrolórka 
 13. . Správa z kontroly plnenia uznesení za IV.Q.2021 - hlavná kontrolórka 
 14....Správa z kontroly čerpania finančných prostriedkov z Rezervného fondu Mesta Krupina za 
.........obdobie rokov 2017-2021- hlavná kontrolórka 
 15.  Stanovisko hlavnej kontrolórky Mesta Krupina k dodržaniu podmienok na prijatie návratných 
.........zdrojov financovania - hlavná kontrolórka 
 16.  Výstupy z komisií: 
        - Komisia pre školstvo, mládež, kultúru, šport a verejný poriadok 
        - Komisia rozvoja mesta - oddelenie správy majetku mesta  
                                               - oddelenie školstva  
                                             . - ekonomické oddelenie 
 17.  Rôzne: 
       -Podanie informácie o predložení ponuky na vypracovanie projektovej dokumentácie na stavbu 
......."Pokračovanie chodníka pozdĺž cesty I/66 - Zvolenská cesta, Krupina" a zároveň podanie 
.......informácie o možnostiach riešenia chodníka do Vajsova  
      -Informácia o súčasnom stave diela „Revitalizácia medziblokových priestorov sídliska Majerský 
......rad v meste Krupina“ 
     -Informácia ohľadom vybudovania oplotenia areálu pri atletickej dráhe 
 18.  Záver 
a to 7 hlasmi z 7 prítomných 
za: Ing. Jaroslav Bellák, Mgr. Anna Borbuliaková, Ing. Peter Filuš, Mgr. Marián Hecl, 
prof. Ing. Jozef Krilek, PhD., Ing. Eva Lukáčová,  Mgr. Martin Selecký 
proti: 
zdržal sa: 
neprítomný:  
ospravedlnení: Ing. Jozef Lutter, Mgr. Oľga Búryová, Mgr. Michal Strelec, Ing. 
Stanislava Pavlendová, Mgr. Anna Surovcová 
 
Uznesenie č.11/2022-MsZ                                                                                                                             
Mestské zastupiteľstvo v Krupine 
s c h v a ľ u j e  
členov návrhovej komisie v zložení:   
Mgr. Anna Borbuliaková, Ing. Peter Filuš, Mgr. Martin Selecký 
a to 7 hlasmi z 7 prítomných 
za: Ing. Jaroslav Bellák, Mgr. Anna Borbuliaková, Ing. Peter Filuš, Mgr. Marián Hecl, 
prof. Ing. Jozef Krilek, PhD., Ing. Eva Lukáčová,  Mgr. Martin Selecký 
proti: 
zdržal sa: 
neprítomný:  
ospravedlnení: Ing. Jozef Lutter, Mgr. Oľga Búryová, Mgr. Michal Strelec, Ing. 
Stanislava Pavlendová, Mgr. Anna Surovcová 
 



Uznesenie č.12/2022-MsZ                                                                                     
Mestské zastupiteľstvo v Krupine 
b e r i e   n a   v e d o m i e  
prezentáciu spoločnosti Geovrt, s.r.o., Kežmarok o pripravovanom geotermálnom 
vrte na zásobovanie mesta Krupina teplom 
a to 7 hlasmi z 7 prítomných 
za: Ing. Jaroslav Bellák, Mgr. Anna Borbuliaková, Ing. Peter Filuš, Mgr. Marián Hecl, 
prof. Ing. Jozef Krilek, PhD., Ing. Eva Lukáčová,  Mgr. Martin Selecký 
proti: 
zdržal sa: 
neprítomný:  
ospravedlnení: Ing. Jozef Lutter, Mgr. Oľga Búryová, Mgr. Michal Strelec, Ing. 
Stanislava Pavlendová, Mgr. Anna Surovcová 
 
Uznesenie č.13/2022-MsZ                                                                                                                             
Mestské zastupiteľstvo v Krupine 
b e r i e   n a   v e d o m i e  
Správu o činnosti Mestskej rady v Krupine 
a to 7 hlasmi z 7 prítomných 
za: Ing. Jaroslav Bellák, Mgr. Anna Borbuliaková, Ing. Peter Filuš, Mgr. Marián Hecl, 
prof. Ing. Jozef Krilek, PhD., Ing. Eva Lukáčová,  Mgr. Martin Selecký 
proti: 
zdržal sa: 
neprítomný:  
ospravedlnení: Ing. Jozef Lutter, Mgr. Oľga Búryová, Mgr. Michal Strelec, Ing. 
Stanislava Pavlendová, Mgr. Anna Surovcová 
 
Uznesenie č.14/2022-MsZ                                                               
Mestské zastupiteľstvo v Krupine 
b e r i e   n a   v e d o m i e  
Správu o činnosti Mestskej polície za obdobie od 1.7.2021 do 31.12.2021 
a to 7 hlasmi z 7 prítomných 
za: Ing. Jaroslav Bellák, Mgr. Anna Borbuliaková, Ing. Peter Filuš, Mgr. Marián Hecl, 
prof. Ing. Jozef Krilek, PhD., Ing. Eva Lukáčová,  Mgr. Martin Selecký 
proti: 
zdržal sa: 
neprítomný:  
ospravedlnení: Ing. Jozef Lutter, Mgr. Oľga Búryová, Mgr. Michal Strelec, Ing. 
Stanislava Pavlendová, Mgr. Anna Surovcová 
 
Uznesenie č.15/2022-MsZ                                                               
Mestské zastupiteľstvo v Krupine 
v y d á v a 
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Krupina č.1/2022 o určení výšky finančných  
prostriedkov na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa 
materskej školy a dieťa školského zariadenia zriadených mestom Krupina pre rok 
2022   
a to 8 hlasmi z 8 prítomných 



za: Ing. Jaroslav Bellák, Mgr. Anna Borbuliaková, Ing. Peter Filuš, Mgr. Marián Hecl, 
prof. Ing. Jozef Krilek, PhD., Ing. Eva Lukáčová,  Mgr. Martin Selecký, Mgr. Anna 
Surovcová 
proti: 
zdržal sa: 
neprítomný:  
ospravedlnení: Ing. Jozef Lutter, Mgr. Oľga Búryová, Mgr. Michal Strelec, Ing. 
Stanislava Pavlendová 
 
Uznesenie č.16/2022-MsZ                                                             
Mestské zastupiteľstvo v Krupine 
b e r i e   n a   v e d o m i e  
vyhodnotenie ankety o záujme vybudovania Detských jaslí v meste Krupina  
a to 7 hlasmi z 7 prítomných 
za: Ing. Jaroslav Bellák, Mgr. Anna Borbuliaková, Ing. Peter Filuš, Mgr. Marián Hecl, 
prof. Ing. Jozef Krilek, PhD., Ing. Eva Lukáčová,  Mgr. Martin Selecký 
proti: 
zdržal sa: 
neprítomný:  
ospravedlnení: Ing. Jozef Lutter, Mgr. Oľga Búryová, Mgr. Michal Strelec, Ing. 
Stanislava Pavlendová, Mgr. Anna Surovcová 
 
Uznesenie č.17/2022-MsZ                                                              
Mestské zastupiteľstvo v Krupine 
v y d á v a 
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Krupina č.2/2022 o podmienkach 
poskytovania sociálnych služieb a o platení úhrad za poskytované sociálne služby v 
neziskovej organizácii SVETLO Krupina, n.o.  
a to 8 hlasmi z 8 prítomných 
za: Ing. Jaroslav Bellák, Mgr. Anna Borbuliaková, Ing. Peter Filuš, Mgr. Marián Hecl, 
prof. Ing. Jozef Krilek, PhD., Ing. Eva Lukáčová,  Mgr. Martin Selecký, Mgr. Anna 
Surovcová 
proti: 
zdržal sa: 
neprítomný:  
ospravedlnení: Ing. Jozef Lutter, Mgr. Oľga Búryová, Mgr. Michal Strelec, Ing. 
Stanislava Pavlendová 
 
Uznesenie č.18/2022-MsZ                                                             
Mestské zastupiteľstvo v Krupine 
b e r i e   n a   v e d o m i e  
Technicko- ekonomické zhodnotenie hospodárenia MsL s.r.o., Krupina k 31.12.2021 
a to 8 hlasmi z 8 prítomných 
za: Ing. Jaroslav Bellák, Mgr. Anna Borbuliaková, Ing. Peter Filuš, Mgr. Marián Hecl, 
prof. Ing. Jozef Krilek, PhD., Ing. Eva Lukáčová,  Mgr. Martin Selecký, Mgr. Anna 
Surovcová 
proti: 
zdržal sa: 
neprítomný:  



ospravedlnení: Ing. Jozef Lutter, Mgr. Oľga Búryová, Mgr. Michal Strelec, Ing. 
Stanislava Pavlendová 
 
Uznesenie č.19/2022-MsZ                                                            
Mestské zastupiteľstvo v Krupine 
b e r i e   n a   v e d o m i e  
Správu z vykonanej kontroly hospodárenia v Základnej umeleckej škole za rok 2021 
a to 8 hlasmi z 8 prítomných 
za: Ing. Jaroslav Bellák, Mgr. Anna Borbuliaková, Ing. Peter Filuš, Mgr. Marián Hecl, 
prof. Ing. Jozef Krilek, PhD., Ing. Eva Lukáčová,  Mgr. Martin Selecký, Mgr. Anna 
Surovcová 
proti: 
zdržal sa: 
neprítomný:  
ospravedlnení: Ing. Jozef Lutter, Mgr. Oľga Búryová, Mgr. Michal Strelec, Ing. 
Stanislava Pavlendová 
 
Uznesenie č.20/2022-MsZ                                                            
Mestské zastupiteľstvo v Krupine 
b e r i e   n a   v e d o m i e  
Správu z vykonanej kontroly hospodárenia v Domčeku  - Centrum voľného času za 
rok 2021 
a to 7 hlasmi z 7 prítomných 
za: Ing. Jaroslav Bellák, Ing. Peter Filuš, Mgr. Marián Hecl, prof. Ing. Jozef Krilek, 
PhD., Ing. Eva Lukáčová,  Mgr. Martin Selecký, Mgr. Anna Surovcová 
proti: 
zdržal sa: 
neprítomný: Mgr. Anna Borbuliaková 
ospravedlnení: Ing. Jozef Lutter, Mgr. Oľga Búryová, Mgr. Michal Strelec, Ing. 
Stanislava Pavlendová 
 
Uznesenie č.21/2022-MsZ                                                             
Mestské zastupiteľstvo v Krupine 
b e r i e   n a   v e d o m i e  
Správu o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Krupina za rok 2021  
a to 8 hlasmi z 8 prítomných 
za: Ing. Jaroslav Bellák, Mgr. Anna Borbuliaková, Ing. Peter Filuš, Mgr. Marián Hecl, 
prof. Ing. Jozef Krilek, PhD., Ing. Eva Lukáčová,  Mgr. Martin Selecký, Mgr. Anna 
Surovcová 
proti: 
zdržal sa: 
neprítomný:  
ospravedlnení: Ing. Jozef Lutter, Mgr. Oľga Búryová, Mgr. Michal Strelec, Ing. 
Stanislava Pavlendová 
 
Uznesenie č.22/2022-MsZ                                                               
Mestské zastupiteľstvo v Krupine 
b e r i e   n a   v e d o m i e  
Správu z kontroly plnenia uznesení za IV.Q.2021  
a to 7 hlasmi z 7 prítomných 



za: Ing. Jaroslav Bellák, Mgr. Anna Borbuliaková, Ing. Peter Filuš, Mgr. Marián Hecl, 
prof. Ing. Jozef Krilek, PhD., Ing. Eva Lukáčová,  Mgr. Martin Selecký 
proti: 
zdržal sa: 
neprítomný: Mgr. Anna Surovcová 
ospravedlnení: Ing. Jozef Lutter, Mgr. Oľga Búryová, Mgr. Michal Strelec, Ing. 
Stanislava Pavlendová 
 
Uznesenie č.23/2022-MsZ                                                               
Mestské zastupiteľstvo v Krupine 
b e r i e   n a   v e d o m i e  
Správu z kontroly čerpania finančných prostriedkov z Rezervného fondu Mesta 
Krupina za obdobie rokov 2017-2021  
a to 7 hlasmi z 7 prítomných 
za: Ing. Jaroslav Bellák, Mgr. Anna Borbuliaková, Ing. Peter Filuš, Mgr. Marián Hecl, 
prof. Ing. Jozef Krilek, PhD., Ing. Eva Lukáčová,  Mgr. Martin Selecký 
proti: 
zdržal sa: 
neprítomný: Mgr. Anna Surovcová 
ospravedlnení: Ing. Jozef Lutter, Mgr. Oľga Búryová, Mgr. Michal Strelec, Ing. 
Stanislava Pavlendová 
 
Uznesenie č.24/2022-MsZ                                                              
Mestské zastupiteľstvo v Krupine 
b e r i e   n a   v e d o m i e  
Stanovisko hlavnej kontrolórky Mesta Krupina k dodržaniu podmienok na prijatie 
návratných zdrojov financovania  
a to 7 hlasmi z 7 prítomných 
za: Ing. Jaroslav Bellák, Mgr. Anna Borbuliaková, Ing. Peter Filuš, Mgr. Marián Hecl, 
prof. Ing. Jozef Krilek, PhD., Ing. Eva Lukáčová,  Mgr. Martin Selecký 
proti: 
zdržal sa: 
neprítomný: Mgr. Anna Surovcová 
ospravedlnení: Ing. Jozef Lutter, Mgr. Oľga Búryová, Mgr. Michal Strelec, Ing. 
Stanislava Pavlendová 
 
Uznesenie č.25/2022-MsZ                                                               
Mestské zastupiteľstvo v Krupine 
b e r i e   n a   v e d o m i e  
informáciu o predložených ročníkových záznamoch Kroniky mesta Krupina za roky 
2010 a 2011 
a to 7 hlasmi z 7 prítomných 
za: Ing. Jaroslav Bellák, Mgr. Anna Borbuliaková, Ing. Peter Filuš, Mgr. Marián Hecl, 
prof. Ing. Jozef Krilek, PhD., Ing. Eva Lukáčová,  Mgr. Martin Selecký 
proti: 
zdržal sa: 
neprítomný: Mgr. Anna Surovcová 
ospravedlnení: Ing. Jozef Lutter, Mgr. Oľga Búryová, Mgr. Michal Strelec, Ing. 
Stanislava Pavlendová 
 



Uznesenie č.26/2022-MsZ                                                             
Mestské zastupiteľstvo v Krupine 
s c h v a ľ u j e 
Štatút redakčnej rady Infolistov Mestského úradu v Krupine 
a to 7 hlasmi z 7 prítomných 
za: Ing. Jaroslav Bellák, Mgr. Anna Borbuliaková, Ing. Peter Filuš, Mgr. Marián Hecl, 
prof. Ing. Jozef Krilek, PhD., Ing. Eva Lukáčová,  Mgr. Martin Selecký 
proti: 
zdržal sa: 
neprítomný: Mgr. Anna Surovcová 
ospravedlnení: Ing. Jozef Lutter, Mgr. Oľga Búryová, Mgr. Michal Strelec, Ing. 
Stanislava Pavlendová 
 
Uznesenie č.27/2022-MsZ                                                               
Mestské zastupiteľstvo v Krupine 
s c h v a ľ u j e 
udeliť „cenu Jána Amosa Komenského“ v roku 2022 
- Mgr. Mária Strelcová 
- p. Ružena Borchová 
- Mgr. Elena Illanitzová 
- Ing. Mária Šumichrastová 
- p. Alica Peressényiová 
spolu s finančným darom vo výške 100,-€/osoba 
a to 7 hlasmi z 7 prítomných 
za: Ing. Jaroslav Bellák, Mgr. Anna Borbuliaková, Ing. Peter Filuš, Mgr. Marián Hecl, 
prof. Ing. Jozef Krilek, PhD., Ing. Eva Lukáčová,  Mgr. Martin Selecký 
proti: 
zdržal sa: 
neprítomný: Mgr. Anna Surovcová 
ospravedlnení: Ing. Jozef Lutter, Mgr. Oľga Búryová, Mgr. Michal Strelec, Ing. 
Stanislava Pavlendová 
 
Uznesenie č.28/2022-MsZ                                                            
Mestské zastupiteľstvo v Krupine 
s ú h l a s í 
s vyhlásením výzvy na predkladanie návrhov na udeľovanie osobnosti mesta 
a to 7 hlasmi z 7 prítomných 
za: Ing. Jaroslav Bellák, Mgr. Anna Borbuliaková, Ing. Peter Filuš, Mgr. Marián Hecl, 
prof. Ing. Jozef Krilek, PhD., Ing. Eva Lukáčová,  Mgr. Martin Selecký 
proti: 
zdržal sa: 
neprítomný: Mgr. Anna Surovcová 
ospravedlnení: Ing. Jozef Lutter, Mgr. Oľga Búryová, Mgr. Michal Strelec, Ing. 
Stanislava Pavlendová 
 
 
 
 
 
 



Uznesenie č.29/2022-MsZ                                                              
Mestské zastupiteľstvo v Krupine 
s c h v a ľ u j e 
prenájom nebytových priestorov ako prípad hodný oso bitného zrete ľa v súlade 
s § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov, menovite  
vonkajšie a vnútorné priestory nachádzajúce sa v budove Kina so súpisným číslom 
40, na ul. Sládkovičova, Krupina, postavenej na pozemku parcely registra C č. 33/1, 
vedenej na LV č. 2952 v k.ú. Krupina, v rozsahu  

• vymedzenej časti vestibulu Kina kultúry, 
• vstupné schodište, 
• priestor bufetu, 
• sociálne zariadenie, 

v prospech Štúrova, s.r.o., Nám. SNP 19, 960 01 Zvolen, IČO 45927464, vo výške 
nájomného 100,- Eur/mesačne, na dobu neurčitú s výpovednou lehotou 1 mesiac, za 
účelom zriadenia odberového miesta v rámci plošného testovania Covid 19 na území 
mesta Krupina. 
 
Dôvod hodný osobitného zreteľa je skutočnosť, že Mesto Krupina, ako vlastník 
nehnuteľnosti, prenajme nebytové priestory za účelom zriadenia odberového miesta 
v rámci plošného testovania Covid 19,  a tým poskytne služby pre obyvateľov okresu 
Krupina.  
a to 8 hlasmi z 8 prítomných 
za: Ing. Jaroslav Bellák, Mgr. Anna Borbuliaková, Ing. Peter Filuš, Mgr. Marián Hecl, 
prof. Ing. Jozef Krilek, PhD., Ing. Eva Lukáčová,  Mgr. Martin Selecký, Mgr. Anna 
Surovcová 
proti: 
zdržal sa: 
neprítomný:  
ospravedlnení: Ing. Jozef Lutter, Mgr. Oľga Búryová, Mgr. Michal Strelec, Ing. 
Stanislava Pavlendová 
 
Uznesenie č.30/2022-MsZ                                                             
Mestské zastupiteľstvo v Krupine 
s c h v a ľ u j e 
a) za prebyto čný majetok Mesta Krupina, pozemok parcela registra C č. 2031/7 

o výmere 6 225 m2, druh trvalý trávnatý porast, zapísaná na LV č. 7716, 
a pozemok parcela registra C č. KN-C č. 2015/5 o výmere 123 m2, druh ostatná 
plocha, zapísaná na LV č. 4578, nachádzajúce sa v k.ú. Krupina, okres Krupina,  

b) prevod majetku predajom ako prípad hodný  osobitnéh o zrete ľa v súlade s § 
9a  ods. 8 písm. e)   zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov, menovite pozemky vo vlastníctve Mesta Krupina, nachádzajúce sa 
v k.ú. Krupina, okres Krupina, evidované v katastri nehnuteľností Okresného 
úradu v Krupine na LV č. 7716 a 4578, menovite:   

-  parcela  registra C č. 2031/7 o výmere 6 225 m2, druh trvalý trávny porast, LV 
7716, 

- parcela registra C č. 2015/5 o výmere 123 m2, druh ostatná plocha, LV 4578, 
spolu o výmere 6 348 m2, v prospech Banskobystrického samosprávneho kraja, so 
sídlom Námestie SNP 23, 974 01  Banská Bystrica, IČO 37828100, vo výške kúpnej 
ceny 1,- Euro.  



c) uzatvorenie  Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve , ktorej obsahom bude 
špecifikácia účelu prevodu predmetných pozemkov pre účel realizácie stavby: 
„Výstavba nového účelového zariadenia sociálnych služieb v Krupine“  najmä pre 
potreby seniorov v meste Krupina a okrese Krupina a občanov odkázaných na 
sociálnu službu s dôrazom na niektoré špecifické diagnózy, a lehota do ktorej sa 
Mesto Krupina zaväzuje uzavrieť budúcu - hlavnú kúpnu zmluvu.  

d) lehotu uzatvorenia budúcej - hlavnej Kúpnej zmluvy ,  ktorá nemôže 
predchádzať začatiu stavby po odovzdaní staveniska na základe vydaného 
právoplatného stavebného povolenia na stavbu „Výstavba nového účelového 
zariadenia sociálnych služieb v Krupine“, najmä pre potreby seniorov v meste 
Krupina a okrese Krupina a občanov odkázaných na sociálnu službu s dôrazom 
na niektoré špecifické diagnózy, 
  

u k l a d á   
primátorovi Mesta Krupina, uzatvori ť Zmluvu o budúcej kúpnej zmluve  a následne 
po splnení podmienok dohodnutých v Zmluve o budúcej kúpnej zmluve uzatvori ť 
Kúpnu zmluvu  na prevod vlastníctva predmetných pozemkov pre realizáciu stavby: 
„Výstavba nového účelového zariadenia sociálnych služieb v Krupine“  najmä pre 
potreby seniorov v meste Krupina a okrese Krupina a občanov odkázaných na 
sociálnu službu s dôrazom na niektoré špecifické diagnózy . 
Obsahom každej z uvedených zmlúv musia byť dojednané podmienky najmä 
v nasledovnom rozsahu 

� dojedna ť možnos ť budúceho predávajúceho a predávajúceho odstúpi ť od 
zmluvy o budúcej kúpnej zmluve a  kúpnej zmluvy, v prípade porušenia 
jednotlivých ustanovení zmluvy o budúcej kúpnej zmluve a kúpnej zmluvy 
podstatným spôsobom, za ktoré sa považuje: 
• nedodržanie účelu zmlúv, ktorým  je realizácia stavby  „Výstavba účelového 

zariadenia sociálnych služieb v Krupine“ najmä pre potreby seniorov 
v meste Krupina a okrese Krupina a občanov odkázaných na sociálnu 
službu s dôrazom na niektoré špecifické diagnózy, vrátane získania 
právoplatného kolaudačného rozhodnutia v prospech stavebníka BBSK, 

• nerealizácia samotnej stavby „Výstavba účelového zariadenia sociálnych 
služieb v Krupine“ najmä pre potreby seniorov v meste Krupina a okrese 
Krupina a občanov odkázaných na sociálnu službu s dôrazom na niektoré 
špecifické diagnózy, 

• omeškanie so začatím stavby „Výstavba účelového zariadenia sociálnych 
služieb v Krupine“ najmä pre potreby seniorov v meste Krupina a okrese 
Krupina a občanov odkázaných na sociálnu službu s dôrazom na niektoré 
špecifické diagnózy, o viac ako 5 rokov od  uzavretia zmluvy o budúcej 
kúpnej zmluve na prevod predmetných pozemkov,  

• nerealizácia stavby prístupovej cesty a inžinierskych sietí (voda, el. 
vedenie, kanalizácia) do lokality, v zmysle projektovej dokumentácie 
predloženej v čase prijatia tohto uznesenia MsZ, pri ktorej má byť 
vybudované  nové účelové zariadenie sociálnych služieb najmä pre potreby 
seniorov v meste Krupina a okrese Krupina a občanov odkázaných na 
sociálnu službu s dôrazom na niektoré špecifické diagnózy,  v lehote 5 
rokov  od uzavretia zmluvy o budúcej kúpnej zmluve na prevod 
predmetných pozemkov a od uzavretia nájomnej zmluvy na nájom 
pozemkov za účelom vybudovania prístupovej cesty a inžinierskych sietí, 



• porušenie predkupného práva v prospech predávajúceho k predmetu 
kúpnej zmluvy tvoriacim pozemkom,   

• iné skutočnosti, v dôsledku ktorých sa nenaplní účel uzavretých zmlúv, 
ktorým je realizácia stavby „Výstavba účelového zariadenia sociálnych 
služieb v Krupine“  najmä pre potreby seniorov v meste Krupina a okrese 
Krupina a občanov odkázaných na sociálnu službu s dôrazom na niektoré 
špecifické diagnózy, vrátane získania kolaudačného rozhodnutia na 
stavebníka BBSK s lehotou do 7 rokov od získania stavebného povolenia, 

• povinnosť BBSK na základe odstúpenia od zmluvy vrátiť pozemok mestu 
Krupina nezaťažený právom tretej osoby, v pôvodnom stave v akom ho 
prevzal, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak. 

 
� v kúpnej zmluve  na prevod predmetných pozemkov dojedna ť 

• predkupné právo k predmetným pozemkom v prospech predávajúceho za 
rovnakých cenových podmienok, t.j. 1,- Euro za celú výmeru predmetu 
kúpy, v prípade, že sa ich BBSK rozhodne ponúknuť na predaj,  

• zmluvnú pokutu vo výške aktuálnej hodnoty predmetných pozemkov 
určenej na základe znaleckého posudku v prípade, že BBSK ako vlastník  
stavby „Výstavba účelového zariadenia sociálnych služieb v Krupine“  
slúžiacej najmä pre potreby seniorov v meste Krupina a okrese Krupina 
a občanov odkázaných na sociálnu službu s dôrazom na niektoré špecifické 
diagnózy a predmet zmluvy tvoriacich pozemkov, tieto scudzí akýmkoľvek 
spôsobom v prospech tretej osoby. Uvedené sa vzťahuje aj pre prípad, že 
Mesto Krupina nevyužije dojednané predkupné právo ( vzhľadom na 
zastavanosť pozemku stavbou vo vlastníctve BBSK alebo tretej osoby), 
alebo scudzí jednotlivé nehnuteľnosti samostatne. 

 
Dôvod hodný osobitného zreteľa je skutočnosť, že Mesto Krupina, ako vlastník 
pozemku, predáva pozemok za 1,- Euro s odôvodnením, že má záujem na tom, aby 
BBSK vybudoval na uvedených pozemkoch nové účelové zariadenie sociálnych 
služieb v Krupine  najmä pre potreby seniorov v meste Krupina a okrese Krupina 
a občanov odkázaných na sociálnu službu s dôrazom na niektoré špecifické 
diagnózy, a zároveň má záujem na tom, že s vybudovaním nového zariadenia bude 
súčasne vybudovaná nová prístupová cesta do tejto lokality ako aj nové inžinierske 
siete (voda, el. vedenie, kanalizácia) v zmysle projektovej dokumentácie pre rozvoj 
tejto lokality.  
a to 8 hlasmi z 8 prítomných 
za: Ing. Jaroslav Bellák, Mgr. Anna Borbuliaková, Ing. Peter Filuš, Mgr. Marián Hecl, 
prof. Ing. Jozef Krilek, PhD., Ing. Eva Lukáčová,  Mgr. Martin Selecký, Mgr. Anna 
Surovcová 
proti: 
zdržal sa: 
neprítomný:  
ospravedlnení: Ing. Jozef Lutter, Mgr. Oľga Búryová, Mgr. Michal Strelec, Ing. 
Stanislava Pavlendová 
 
 
 
 
 



Uznesenie č.31/2022-MsZ                                                               
Mestské zastupiteľstvo v Krupine 
s c h v a ľ u j e 
prenájom pozemkov ako prípad hodný osobitného zrete ľa v súlade s § 9a ods. 
9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, 
menovite  
pozemky vo vlastníctve Mesta Krupina, nachádzajúce sa v k.ú. Krupina, okres 
Krupina, evidované  v katastri nehnuteľností Okresného úradu v Krupine na LV č. 
7716, 4578, menovite:   
parcela registra C č. 2031/16 o výmere 537 m2, druh trvalý trávnatý porast, LV 7716, 
parcela registra C č. 2016/9 o výmere 34 m2, druh zastavaná plocha a nádvorie, LV 
4578, 
parcela registra C č. 2016/8 o výmere 1 119 m2, druh zastavaná plocha a nádvorie, 
LV 4578, 
parcela registra C č. 2024/6 o výmere 135 m2, druh trvalý trávnatý porast, LV 4578, 
parcela registra C č. 2015/6 o výmere 61 m2, druh ostatná plocha, LV 4578 
parcela registra C č. 2029/2 o výmere 10 m2, druh trvalý trávnatý porast, LV 4578  
spolu o výmere 1 896 m2, v prospech Banskobystrického samosprávneho kraja, so 
sídlom Námestie SNP 23, 974 01  Banská Bystrica, IČO 37828100, vo výške 
nájomného  1,- Euro/ rok,  na dobu určitú 5 rokov, resp. na dobu počas prípravy 
a realizácie stavby, za účelom vybudovania prístupovej  
cesty a inžinierskych sietí (voda, el. vedenie, kanalizácia) v zmysle projektovej 
dokumentácie pre nové účelové zariadenie sociálnych služieb v Krupine, určené 
najmä pre potreby seniorov v meste Krupina a okrese Krupina a občanov 
odkázaných na sociálnu službu s dôrazom na niektoré špecifické diagnózy a pre 
rozvoj tejto lokality.  
 
Dôvod hodný osobitného zreteľa je skutočnosť, že Mesto Krupina, ako vlastník 
pozemku, má záujem na tom, aby BBSK vybudovalo na uvedených pozemkoch novú 
prístupovú cestu a inžinierske siete pre nové zariadenie sociálnych služieb pre 
seniorov v meste Krupina a okrese Krupina a občanov odkázaných na sociálnu 
službu s dôrazom na niektoré špecifické diagnózy, ktorá napomôže rozvoju tejto časti 
mesta, prístupová cesta bude po jej kolaudácii odovzdaná do vlastníctva mesta 
Krupina. 
a to 8 hlasmi z 8 prítomných 
za: Ing. Jaroslav Bellák, Mgr. Anna Borbuliaková, Ing. Peter Filuš, Mgr. Marián Hecl, 
prof. Ing. Jozef Krilek, PhD., Ing. Eva Lukáčová,  Mgr. Martin Selecký, Mgr. Anna 
Surovcová 
proti: 
zdržal sa: 
neprítomný:  
ospravedlnení: Ing. Jozef Lutter, Mgr. Oľga Búryová, Mgr. Michal Strelec, Ing. 
Stanislava Pavlendová 
 
 
 
 
 
 
 



Uznesenie č.32/2022-MsZ                                                             
Mestské zastupiteľstvo v Krupine 
s c h v a ľ u j e 
zriadenie vecného bremena , na priznanie vecného práva umiestnenia 
elektroenergetického zariadenia, ako súčasť stavby „Krupina – ul. Juraja Spitzera – 
rozšírenie NNk“, SW kód: 13562, vrátane ochranného pásma,  
na pozemkoch vo vlastníctve Mesta Krupina, k.ú. Krupina, okres Krupina, vedené na 
LV č. 4578, menovite: 
- parcela KN-C č. 5174/2, o výmere  3 406 m2, druh trvalý trávnatý porast, v rozsahu 
dielu č. 1 o výmere 221 m2,  
parcela KN-C č. 5174/11, o výmere  1 308 m2, druh zastav. plocha a nádvorie, 
v rozsahu dielu č. 2 o výmere 1 m2,  
parcela KN-E č. 6735/4, o výmere  5 309 m2, druh ostatná plocha, v rozsahu dielu č. 
3 o výmere 6 m2, a v rozsahu dielu č. 4 o výmere 3 m2, 
v celkovom rozsahu 231 m 2 vyznačenom geometrickým plánom č. 53549511-
3/2022, vypracovaným Ing. Annou Molnárovou, GEODETICKÉ PRÁCE, 935 82 
Plášťovce 237, IČO 53549511, úradne overeným dňa 14.1.2022 pod č. 11/2022, 
a to v prospech spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri  Rajčianke 2927/8, 
010 47 Žilina, IČO: 36 442 151, obsahom vecného bremena bude povinnosť Mesta 
Krupina, ako vlastníka pozemkov: 

• strpieť na dotknutých pozemkoch vedených na LV č. 4578, na parcelách KN-C č. 
5174/2, 5174/11 a na parcele KN-E č. 6735/4, umiestnenie a uloženie 
inžinierskych sietí a k nim prislúchajúcim ochranné pásmo, v celkovom rozsahu 
231 m2  vyznačenom v geometrickom pláne č.  53549511-3/2022,  

• umožniť v nevyhnutnej miere vstup na dotknutý pozemok za účelom prevádzky, 
údržby a rekonštrukcie v ktoromkoľvek ročnom období,  

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

• vecné bremeno sa zriaďuje s odplatou vo výške 1 438,66 Eur stanovenej 
v zmysle Znaleckého posudku č. 35/2022, vyhotoveného znalcom Ing. V. 
Pražmom, Bacúrova č. 87, 962 61 Dobrá Niva,  

• jednorazovú náhradu za zriadenie vecného bremena je povinný poskytnúť 
povinnému z vecného bremena investor – spoločnosť VERÓNY OaS, s.r.o., 
Priemyselná 936/3, Krupina, IČO 320 056, a to pred podaním návrhu na vklad 
Zmluvy o zriadení vecného bremena do katastra nehnuteľností. 

b) uzavretie Zmluvy o zriadení vecného bremena v pr ospech tretej osoby , 
v ktorej sa zmluvné strany, a to povinný z vec. bremena - Mesto Krupina a investor - 
VERÓNY OaS, s.r.o., Krupina zaväzujú uzatvoriť zmluvu o zriadení vecného 
bremena v prospech tretej osoby – oprávneného z vecného bremena, ktorým je 
Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri  Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, IČO: 
36 442 151. 
a to 8 hlasmi z 8 prítomných 
za: Ing. Jaroslav Bellák, Mgr. Anna Borbuliaková, Ing. Peter Filuš, Mgr. Marián Hecl, 
prof. Ing. Jozef Krilek, PhD., Ing. Eva Lukáčová,  Mgr. Martin Selecký, Mgr. Anna 
Surovcová 
proti: 
zdržal sa: 
neprítomný:  
ospravedlnení: Ing. Jozef Lutter, Mgr. Oľga Búryová, Mgr. Michal Strelec, Ing. 
Stanislava Pavlendová 



Uznesenie č.33/2022-MsZ                                                             
Mestské zastupiteľstvo v Krupine 
s c h v a ľ u j e 
a) spôsob prevodu vlastníctva nehnute ľného majetku, bližšie špecifikovaného 

v písm. b) tohto uznesenia, ako prípad hodný osobitného zrete ľa, 
 
b) zámer prevodu majetku zámenou pozemkov ako prípa d hodný osobitného 

zreteľa 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, nachádzajúci sa na parcele registra E č. 4687/2 o výmere 29 m 2, druh trvalo 
trávnatý porast, sa zamieňa v prospech Bc. Petra Oravca, rod. Oravec, bytom E. M. 
Šoltésovej 84/21, Krupina, do výlučného vlastníctva v 1/1-ine k celku,  
 
a to za pozemky vo výlučnom vlastníctve Bc. Petra Oravca, rod. Oravec, bytom E.M. 
Šoltésovej 84/21, Krupina, nachádzajúce sa v k.ú. Krupina, okres Krupina, na 
parcele registra E č. 5209/2 o výmere 34 m 2, ostatná plocha, a na parcele registra E 
č. 5209/1 o výmere 19 m 2, ostatná plocha, evidované na LV č 7667, ktoré sa 
zamieňajú v prospech Mesta Krupina. 
 
Presná výmera zamieňajúcich pozemkov bude uvedená až po zameraní 
geometrickým plánom do novovytvorených parciel. Pozemky sa zamieňajú bez 
finančného vyrovnania, vzhľadom na rozdiel výmery pozemkov a vzhľadom na ich 
umiestnenie. 
 
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, 
prof. Ing. Jozef Krilek, PhD., Ing. Eva Lukáčová,  Mgr. Martin Selecký, Mgr. Anna 
Surovcová 
proti: 
zdržal sa: 
neprítomný:  
ospravedlnení: Ing. Jozef Lutter, Mgr. Oľga Búryová, Mgr. Michal Strelec, Ing. 
Stanislava Pavlendová 
 
Uznesenie č.34/2022-MsZ                                                               
Mestské zastupiteľstvo v Krupine 
s c h v a ľ u j e 
a) spôsob prevodu vlastníctva nehnute ľného majetku, bližšie špecifikovaného 

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

časť pozemku vo vlastníctve Mesta Krupina, k.ú. Krupina, okres Krupina, vedený na 
LV č. 4578, parcela registra C č. 1280/1 o výmere 2 358 m2, druh zastavaná plocha a 
nádvorie, v požadovanej výmere cca 100 m2 v zmysle projektovej dokumentácie na 



prístavbu k existujúcej budove Súkromnej materskej školy, súpis. č. 2344, v 
prospech Mgr. Ingrid Kohútovej, Družstevná 226/23, 962 61 Dobrá Niva, 
zriaďovateľky Súkromnej materskej škôlky, so sídlom ul. Školská 2344, Krupina, vo 
výške kúpnej ceny 32,- Eur/m2, za účelom vybudovania prístavby k budove. Cena je 
navrhnutá ako obvyklá pri predajoch pozemkov v intraviláne mesta vzhľadom na 
polohu a charakter predávaného pozemku.    
Presná výmera pozemku bude stanovená na základe porealizačného zamerania 
stavby.  
c) uzavretie Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve medzi Mestom Krupina a Mgr. 
Ingrid Kohútovou, Družstevná 226/23, 962 61 Dobrá Niva, vlastníčkou budovy súpis. 
č. 2344, v ktorej sa zmluvné strany zaväzujú uzatvoriť riadnu kúpnu zmluvu na 
prevod pozemku po porealizačnom zameraní stavby. 
 
Dôvod hodný osobitného zreteľa je skutočnosť, že Mesto Krupina má zámer 
žiadateľovi odpredať časť pozemku, ktorý užíva zariadenie Súkromnej materskej 
školy v nájme ako hraciu plochu, a to za účelom vybudovania prístavby k  budove 
Materskej školy, čím sa zvýši kapacita pre umiestnenie detí do materskej školy ako aj 
detského centra v meste Krupina. 
a to 8 hlasmi z 8 prítomných 
za: Ing. Jaroslav Bellák, Mgr. Anna Borbuliaková, Ing. Peter Filuš, Mgr. Marián Hecl, 
prof. Ing. Jozef Krilek, PhD., Ing. Eva Lukáčová,  Mgr. Martin Selecký, Mgr. Anna 
Surovcová 
proti: 
zdržal sa: 
neprítomný:  
ospravedlnení: Ing. Jozef Lutter, Mgr. Oľga Búryová, Mgr. Michal Strelec, Ing. 
Stanislava Pavlendová 
 
Uznesenie č.35/2022-MsZ                                                               
Mestské zastupiteľstvo v Krupine 
s c h v a ľ u j e 
prevod majetku spôsobom predaja v súlade s § 9 a od s. 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. 
4614, parcela registra E č. 5180/1 o výmere 887 m2, druh orná pôda, ktorá je 
v registri C vedená ako parcela č. 9408/1 druh lesný pozemok, ktorá bude zameraná 
geometrickým plánom do novovytvorenej parcely  o výmere 57 m2 v prospech  
PaedDr. Tichomíra Tomusa rod. Tomus a manželky Mgr. Gabriely Tomusovej rod. 
Kunová, bytom Majerský rad 652/57, Krupina, do BSM v 1/1 k celku, vo výške kúpnej 
ceny 3,- Eur/m2,  
a do novovytvorenej parcely  o výmere 33 m2 v prospech Štefana Božu rod. Božo 
a manželky Viery Božovej rod. Horváthová, Majerský rad 55, Krupina, do BSM v 1/1 
k celku, vo výške kúpnej ceny 3,- Eur/m2. 
Kúpna cena je stanovená ako obvyklá pri predajoch pozemkov v extraviláne 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 7 hlasmi z 7 prítomných 



za: Ing. Jaroslav Bellák, Mgr. Anna Borbuliaková, Ing. Peter Filuš, Mgr. Marián Hecl, 
prof. Ing. Jozef Krilek, PhD., Mgr. Martin Selecký, Mgr. Anna Surovcová 
proti: 
zdržal sa: 
neprítomný: Ing. Eva Lukáčová 
ospravedlnení: Ing. Jozef Lutter, Mgr. Oľga Búryová, Mgr. Michal Strelec, Ing. 
Stanislava Pavlendová 
 
Uznesenie č.36/2022-MsZ                                                              
Mestské zastupiteľstvo v Krupine 
s c h v a ľ u j e 
a) spôsob prenechania nebytových priestorov do užív ania, bližšie 

špecifikované v písm. b) tohto uznesenia, ako prípad hodný osobitného 
zreteľa, 

b) zámer prenechania nebytových priestorov do bezod platného užívania ako 
prípad hodný osobitného zrete ľa v súlade s §9a ods. 9 písm. c) zákona  č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, menovite  

nebytový priestor o výmere 60 m2, konkrétne časť bývalej kotolne v suteréne budovy 
Domu Služieb č. 5, na parcele registra C č. 94, evidovaná na LV č. 2952, k.ú. 
Krupina, okres Krupina, v prospech občianskeho združenia Podzemie Krupiny o. z., 
so sídlom Svätotrojičné námestie 20, 963 01  Krupina, IČO: 53314646, na základe 
zmluvy o výpožičke v súlade s § 659 Občianskeho zákonníka 40/1964 Zb. v platnom 
znení, na dobu určitú 1 rok,  
za účelom skladovania inventáru a prípravy pri príležitostiach výstav a činností, ktoré 
súvisia s činnosťou občianskeho združenia. 
 
Dôvod hodný osobitného zreteľa je skutočnosť, že Mesto Krupina v súčasnosti 
uvedené nebytové priestory nevyužíva, a umožnením bezodplatného užívania 
priestorov v prospech občianskeho združenia tak Mesto podporí Podzemie Krupiny 
o.z. v plánovaných aktivitách, ako je príprava výstav v podzemných pivniciach mesta 
Krupina, ktoré sprístupňujú širokej verejnosti v spolupráci s Múzeom A. Sládkoviča 
v Krupine.   
a to 8 hlasmi z 8 prítomných 
za: Ing. Jaroslav Bellák, Mgr. Anna Borbuliaková, Ing. Peter Filuš, Mgr. Marián Hecl, 
prof. Ing. Jozef Krilek, PhD., Ing. Eva Lukáčová,  Mgr. Martin Selecký, Mgr. Anna 
Surovcová 
proti: 
zdržal sa: 
neprítomný:  
ospravedlnení: Ing. Jozef Lutter, Mgr. Oľga Búryová, Mgr. Michal Strelec, Ing. 
Stanislava Pavlendová 
 
Uznesenie č.37/2022-MsZ                                                             
Mestské zastupiteľstvo v Krupine 
s c h v a ľ u j e 
a) spôsob prenájmu majetku, bližšie špecifikovaného v písm. b) tohto uznesenia 

ako prípad hodný osobitného zrete ľa, 
b) zámer prenájmu 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 



pozemok vo vlastníctve Mesta Krupina, k.ú. Krupina, časť parcely registra E č. 
1373/1 o výmere 3540 m2, druh trvalý trávnatý porast, vedená na LV č. 4578, 
v požadovanej výmere 18 m2, v prospech Ľubomíra Dadu, bytom Školská 826/4, 
Krupina, vo  výške nájomného 3,- Eur/rok, na dobu neurčitú s výpovednou lehotou tri 
mesiace, za účelom skladovania palivového dreva v priľahlej časti rodinného domu 
súpisné číslo 1976, na parcele registra C č. 7114/4. 
 
Dôvod hodný osobitného zreteľa je skutočnosť, že predmetný mestský pozemok je 
priľahlým pozemkom k rodinnému domu súpisné číslo 1976, užívaním pozemku 
v požadovanej výmere a určenej polohe nikoho neobmedzí, nakoľko podmienkou 
nájomnej zmluvy bude neobmedziť prístup na pozemky susediace s vlastníctvom 
žiadateľa a nijako nezabrať časť prístupovej cesty, ktorá sa na pozemku nachádza.  
a to 8 hlasmi z 8 prítomných 
za: Ing. Jaroslav Bellák, Mgr. Anna Borbuliaková, Ing. Peter Filuš, Mgr. Marián Hecl, 
prof. Ing. Jozef Krilek, PhD., Ing. Eva Lukáčová,  Mgr. Martin Selecký, Mgr. Anna 
Surovcová 
proti: 
zdržal sa: 
neprítomný:  
ospravedlnení: Ing. Jozef Lutter, Mgr. Oľga Búryová, Mgr. Michal Strelec, Ing. 
Stanislava Pavlendová 
 
Uznesenie č.38/2022-MsZ                                                               
Mestské zastupiteľstvo v Krupine 
s c h v a ľ u j e 
nadobudnutie nehnute ľného majetku odplatne do vlastníctva Mesta Krupina 
v súlade so VZN č. 2/2016 o zásadách hospodárenia s majetkom mesta, čl. 5 ods. 1 
písm. a), menovite 
pozemok nachádzajúci sa v meste Krupina, k.ú. Krupina, vedený na LV č. 4571 
v podielovom spoluvlastníctve PhDr. Anny Slámkovej, rod. Mrázová, bytom Saská 
145/14, Krupina, v podiele 1/2 k celku, a Jany Výbochovej, rod. Mrázová, bytom 
Novozámocká 2477/7, Zvolen, v podiele 1/2 k celku, zameraný geometrický plánom 
č. 48 290 289-94/2021 vyhotoveným geodetom Miroslavou Lauroškovou  
GeoPlanML, Majerský rad  643/44, Krupina, IČO 48 290 289, úradne overeným 
8.12.2021 pod č. 396/2021, do novovytvorenej  parcely KN-C č. 4872/206 o výmere 
187 m2, druh orná pôda, v prospech Mesta Krupina, Svätotrojičné námestie 4/4, 
Krupina, IČO 003 200 56, vo výške kúpnej ceny 22,- Eur/m2, za účelom uloženia 
inžinierskych sietí – dažďovej a splaškovej kanalizácie pre rodinné domy v lokalite 
Nad Kltipochom.  
a to 7 hlasmi z 7 prítomných 
za: Ing. Jaroslav Bellák, Mgr. Anna Borbuliaková, Ing. Peter Filuš, Mgr. Marián Hecl, 
prof. Ing. Jozef Krilek, PhD., Mgr. Martin Selecký, Mgr. Anna Surovcová 
proti: 
zdržal sa: 
neprítomný: Ing. Eva Lukáčová 
ospravedlnení: Ing. Jozef Lutter, Mgr. Oľga Búryová, Mgr. Michal Strelec, Ing. 
Stanislava Pavlendová 
 
 
 



Uznesenie č.39/2022-MsZ                                                              
Mestské zastupiteľstvo v Krupine 
s c h v a ľ u j e 
a) nadobudnutie nehnute ľného majetku bezodplatne do vlastníctva Mesta 

Krupina v súlade so VZN č. 2/2016 o zásadách hospodárenia s majetkom mesta, 
čl. 5 ods. 1 písm. a), menovite 

pozemok na parcele KN-E č. 812/10 o výmere 307 m2, druh zastavaná plocha a 
nádvorie nachádzajúci sa v k.ú. Krupina, okres Krupina, vedený na LV č. 1449, ktorý 
bude zameraný geometrickým plánom do novovytvorenej parcely o výmere  84 m2, 
od vlastníkov  Pavla Ivaniča, rod. Ivanič a manželky Jolany Ivaničovej rod. Fojtíková, 
bytom Nová 23/202, Krupina,  
 
b) uzatvorenie darovacej zmluvy na nehnuteľný majetok zapísaný na LV č. 1449, 
vedený  Okresným úradom v Krupine, odbor katastrálny, nachádzajúci sa v k.ú. 
Krupina, okres Krupina, medzi darcom Pavlom Ivaničom, rod. Ivanič a manželkou 
Jolanou Ivaničovou rod. Fojtíková, bytom Nová 23/202, Krupina, a obdarovaným 
Mestom Krupina.  
a to 7 hlasmi z 7 prítomných 
za: Ing. Jaroslav Bellák, Mgr. Anna Borbuliaková, Ing. Peter Filuš, Mgr. Marián Hecl, 
prof. Ing. Jozef Krilek, PhD., Mgr. Martin Selecký, Mgr. Anna Surovcová 
proti: 
zdržal sa: 
neprítomný: Ing. Eva Lukáčová 
ospravedlnení: Ing. Jozef Lutter, Mgr. Oľga Búryová, Mgr. Michal Strelec, Ing. 
Stanislava Pavlendová 
 
Uznesenie č.40/2022-MsZ                                                               
Mestské zastupiteľstvo v Krupine 
s c h v a ľ u j e 
prevod vlastníctva hnute ľného majetku spôsobom predaja v súlade s § 9 ods. 2  
písm. d)  zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, 
menovite kanalizačná infraštruktúra „Prekládka verejnej kanalizácie, stoka „CC“- 
Majerský rad - sever  - verejná kanalizácia“ v celkovej dĺžke 117,87 m, vo vlastníctve 
Mesta Krupina, vybudovaná na pozemkoch v k.ú. Krupina, vo vlastníctve Mesta 
Krupina, menovite na parcelách  KN-C č.  376/11, 234/4, 2346, 234/7, 376/1, KN-E č. 
9602/2, ako vyvolaná investícia pri výstavbe bytového domu v lokalite Krupina – 
Majerský rad, a slúži len pre bytový dom, v prospech Stredoslovenskej vodárenskej 
spoločnosti, a.s. Partizánska cesta 5, Banská Bystrica, v navrhnutej kúpnej cene 35,- 
za celý predmet prevodu. 
Kúpna cena bola stanovená kupujúcim v zmysle článku III, bod E) Pravidiel pre 
realizáciu a odkupovanie infraštruktúrneho majetku. 
a to 7 hlasmi z 7 prítomných 
za: Ing. Jaroslav Bellák, Mgr. Anna Borbuliaková, Ing. Peter Filuš, Mgr. Marián Hecl, 
prof. Ing. Jozef Krilek, PhD., Mgr. Martin Selecký, Mgr. Anna Surovcová 
proti: 
zdržal sa: 
neprítomný: Ing. Eva Lukáčová 
ospravedlnení: Ing. Jozef Lutter, Mgr. Oľga Búryová, Mgr. Michal Strelec, Ing. 
Stanislava Pavlendová 
 



Uznesenie č.41/2022-MsZ                                                               
Mestské zastupiteľstvo v Krupine 
s c h v a ľ u j e 
a) zámer na zriadenie vecného bremena , na priznanie vecného práva umiestnenia 
elektroenergetického zariadenia, ako súčasť stavby „P1396 – Krupina – asanácia 
mosta – preložka 2x NN vedenia“ SW kód: P1396, vrátane ochranného pásma,  
na pozemkoch vo vlastníctve Mesta Krupina, k.ú. Krupina, okres Krupina, menovite 
• pozemky vedené na LV č. 2952 

- parcely KN-C č. 266/1,  
• pozemky vedené na LV č. 4578 

- parcely KN-E č. 9600/3,  
• pozemky vedené na LV č. 683 

- parcela KN-C č. 301/38, 301/39, 301/42 
v rozsahu podľa projektovej dokumentácie vypracovanej firmou EUB, s.r.o. 
Priehradná 1690/30, Liptovský Mikuláš, v predpokladanej výmere  69,6 m2, skutočný 
rozsah vecného bremena bude vymedzený po realizácii stavby porealizačným 
geometrickým plánom, a to v prospech spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s., 
Pri  Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, IČO: 36 442 151, obsahom vecného bremena 
bude povinnosť Mesta Krupina, ako vlastníka pozemkov: 

• strpieť na dotknutých pozemkoch vedených na LV č. 4578, 2952, 683, 
umiestnenie elektroenergetického zariadenia a k nemu s prislúchajúcim 
ochranným pásmom, v rozsahu vyznačenom v geometrickom pláne,  

• umožniť v nevyhnutnej miere vstup na dotknutý pozemok za účelom 
prevádzky – vykonávanie povolenej činnosti a prístup k nemu v zmysle 
zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike,  

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

• vecné bremeno sa zriaďuje bez odplaty  
 
b) uzavretie Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vec ného bremena , v ktorej sa 
zmluvné strany zaväzujú uzatvoriť Riadnu zmluvu o zriadení vecného bremena po 
zrealizovaní uvedenej stavby a jej zameraní porealizačným geometrickým plánom 
s vyznačením skutočného rozsahu vecného bremena na nehnuteľnosti dotknutej 
stavbou.  
a to 8 hlasmi z 8 prítomných 
za: Ing. Jaroslav Bellák, Mgr. Anna Borbuliaková, Ing. Peter Filuš, Mgr. Marián Hecl, 
prof. Ing. Jozef Krilek, PhD., Ing. Eva Lukáčová,  Mgr. Martin Selecký, Mgr. Anna 
Surovcová 
proti: 
zdržal sa: 
neprítomný:  
ospravedlnení: Ing. Jozef Lutter, Mgr. Oľga Búryová, Mgr. Michal Strelec, Ing. 
Stanislava Pavlendová 
 
 
 
 
 
 
 



Uznesenie č.42/2022-MsZ                                                               
Mestské zastupiteľstvo v Krupine 
s c h v a ľ u j e 
nadobudnutie nehnute ľného majetku odplatne do vlastníctva Mesta Krupina 
v súlade so VZN č. 2/2016 o zásadách hospodárenia s majetkom mesta, čl. 5 ods. 1 
písm. a), menovite 
pozemok nachádzajúci sa v meste Krupina, k.ú. Krupina, vedený na LV č. 2185 vo 
výlučnom vlastníctve v 1/1 k celku Rudolfa Weissa, rod. Weiss, bytom Nad Mestom 
1133/4, Krupina, zameraný geometrický plánom č. 47 843 632-138/2021 
vyhotoveným geodetom Martinom Lauroškom GeoPlanML, Majerský rad 643/33, 
Krupina, IČO 47843632, overeným dňa 2.8.2021, pod č. 250/2021, do 
novovytvorenej  parcely KN-C č. 1124/2 o výmere 21 m2, druh ostatná plocha, 
v prospech Mesta Krupina, Svätotrojičné námestie 4/4, Krupina, IČO 003 200 56,  
vo výške kúpnej ceny 17,13 Eur/m2, ktorá bola stanovená Znaleckým posudkom č. 
43/2021 vyhotoveným znalcom Ing. Ľubomírom Lehockým, Š. Višňovského 2505/5, 
960 01 Zvolen, znalcom z odboru stavebníctvo, odhad hodnoty nehnuteľností, 
za účelom realizácie stavebných prác na stavbe – „Oprava oporného múru na 
zachytenie havarijného stavu miestnej cesty na ul. Nad Kotlom“, ktorej investorom 
bude Mesto Krupina. 
a to 7 hlasmi z 7 prítomných 
za: Ing. Jaroslav Bellák, Mgr. Anna Borbuliaková, Ing. Peter Filuš, Mgr. Marián Hecl, 
prof. Ing. Jozef Krilek, PhD., Mgr. Martin Selecký, Mgr. Anna Surovcová 
proti: 
zdržal sa: 
neprítomný: Ing. Eva Lukáčová 
ospravedlnení: Ing. Jozef Lutter, Mgr. Oľga Búryová, Mgr. Michal Strelec, Ing. 
Stanislava Pavlendová 
 
Uznesenie č.43/2022-MsZ                                                               
Mestské zastupiteľstvo v Krupine 
s c h v a ľ u j e 
1./ uzavretie Zmluvy o zriadení vecného bremena, ktorému zodpovedá právo 
vstupovať na pozemok za účelom výkonu stavebných prác pri oprave oporného múru 
na zachytenie havarijného stavu miestnej cesty, menovite na parcele registra C č. 
1124 o výmere 201 m2, druh zastavaná plocha a nádvorie vo vlastníctve Rudolfa 
Weissa, rod. Weiss, bytom Nad Mestom 1133/4, Krupina,   zameraná geometrický 
plánom č. 47 843 632-138/2021 vyhotoveným geodetom Martinom Lauroškom 
GeoPlanML, Majerský rad 643/33, Krupina, IČO 47843632, overeným dňa 2.8.2021, 
pod č. 250/2021, do novovytvorenej parcely KN-C č. 1124/1 a s vyznačením rozsahu 
vecného bremena o výmere 39 m2, 
v prospech   Mesta Krupina, Svätotrojičné námestie 4/4, Krupina, IČO 00 320 056, 
ako oprávneného z vecného bremena. 
 
s c h v a ľ u j e 
2./  návrh Zmluvy o zriadené vecného bremena , ktorej obsahom je vecné 
bremeno spočívajúce: 
a) v povinnosti vlastníka pozemku parcely KN-C č. 1124/1, ako povinného 

z vecného bremena,   
• strpieť výkon stavebných prác na parcele KN-C č. 1124/1 v diele 2 a 3 vo 

vyznačenom rozsahu geometrickým plánom č. 47 843 632-138/2021, 



o výmere 39 m2, za účelom opravy oporného múru na zachytenie havarijného 
stavu miestnej cesty, a s tým súvisiaci prechod peši a prejazd motorovými 
a nemotorovými dopravnými prostriedkami, strojmi a mechanizmami 
zhotoviteľa diela a ním poverenými osobami v rozsahu a spôsobom 
nevyhnutným na výkon povolenej činnosti, na dobu ur čitú, t.j. na dobu 
realizácie stavebných prác,  

• strpieť na dotknutom pozemku parcely KN-C č. 1124/1 v diele 2 vo 
vyznačenom rozsahu geometrickým plánom č. 47 843 632-138/2021, 
o výmere 18 m2, po ukončení realizácie stavebných prác vstup, prechod 
a prejazd oprávneného z vecného bremena za účelom údržby, opráv, úprav, 
rekonštrukcie, modernizácie a iných stavebných úprav – oporného múru, na 
dobu neur čitú,  

 
b) v práve Mesta Krupina, ako oprávneného z vecného bremena,   

• vstupovať na pozemok parcely KN-C č. 1124/1 v diele 2 a 3 vo vyznačenom 
rozsahu geometrickým plánom č. 47 843 632-138/2021, o výmere 39 m2, za 
účelom výkonu stavebných prác pri oprave oporného múru na zachytenie 
havarijného stavu komunikácie, a s tým súvisiaci prechod peši a prejazd 
motorovými a nemotorovými dopravnými prostriedkami, stojmi  mechanizmami 
zhotoviteľa diela a ním poverenými osobami v rozsahu a spôsobom 
nevyhnutným na výkon povolenej činnosti, na dobu ur čitú, t.j. na dobu 
realizácie stavebných prác,  

• vstupovať na pozemok parcely KN-C č. 1124/1 v diele 2 vo vyznačenom 
rozsahu geometrickým plánom č. 47 843 632-138/2021, o výmere  18 m2, po 
ukončení realizácie stavebných prác za účelom zabezpečovania údržby, opráv, 
úprav, rekonštrukcie, modernizácie a iných stavebných úprav – oporného 
múru, na dobu neur čitú .  

• vecné bremeno sa zriaďuje na dobu ur čitú, t.j. na dobu realizácie 
stavebných prác , v zmysle geometrického plánu č. 47 843 632-138/2021 
v diele 2 a 3 parcely KN-C č. 1124/1 

• vecné bremeno sa zriaďuje na dobu neur čitú v zmysle geometrického 
plánu č. 47 843 632-138/2021 v diele 2 parcely KN-C č. 1124/1 

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

• vecné bremeno sa zriaďuje s odplatou na rozsah zabratého pozemku 
o výmere 39 m2 vo výške 17,13 Eur/m2, podľa všeobecnej hodnoty pozemku 
stanovenej Znaleckým posudkom č. 43/2021 vyhotoveným znalcom Ing. 
Ľubomírom Lehockým, Š. Višňovského 2505/5, 960 01 Zvolen, znalcom 
z odboru stavebníctvo, odhad hodnoty nehnuteľností. 

a to 7 hlasmi z 7 prítomných 
za: Ing. Jaroslav Bellák, Mgr. Anna Borbuliaková, Ing. Peter Filuš, Mgr. Marián Hecl, 
prof. Ing. Jozef Krilek, PhD., Mgr. Martin Selecký, Mgr. Anna Surovcová 
proti: 
zdržal sa: 
neprítomný: Ing. Eva Lukáčová 
ospravedlnení: Ing. Jozef Lutter, Mgr. Oľga Búryová, Mgr. Michal Strelec, Ing. 
Stanislava Pavlendová 
 
 
 



Uznesenie č.44/2022-MsZ                                                              
Mestské zastupiteľstvo v Krupine 
r u š í 
prijaté Uznesenie č. 125/2021-MsZ zo dňa 12.5.2021, ktorým bola schválená kúpa 
nehnuteľného majetku v prospech Mesta Krupina od vlastníčky pozemku Emílie 
Mozoľovej, bytom Nad Kotlom 974/19, Krupina, a prijaté Uznesenie č. 126/2021-
MsZ zo dňa 12.5.2021, ktorým  bolo schválené uzavretie Zmluvy o zriedení vecného 
bremena v prospech Mesta Krupina na pozemok vo vlastníctve Emílie Mozoľovej, 
bytom Krupina, za účelom výkonu stavebných prác pri oprave oporného múru na 
zachytenie havarijného stavu komunikácie.    
Dôvodom zrušenia uznesení je zmena vo vlastníctve k pozemku, a prijatie nových 
uznesení  pre  schválenie  prevodu nehnuteľného majetku a zriadenie vecného 
bremena v prospech Mesta Krupina s novým vlastníkom Rudolfom Weissom, bytom 
Krupina. 
a to 7 hlasmi z 7 prítomných 
za: Ing. Jaroslav Bellák, Mgr. Anna Borbuliaková, Ing. Peter Filuš, Mgr. Marián Hecl, 
prof. Ing. Jozef Krilek, PhD., Mgr. Martin Selecký, Mgr. Anna Surovcová 
proti: 
zdržal sa: 
neprítomný: Ing. Eva Lukáčová 
ospravedlnení: Ing. Jozef Lutter, Mgr. Oľga Búryová, Mgr. Michal Strelec, Ing. 
Stanislava Pavlendová 
 
Uznesenie č.45/2022-MsZ                                                               
Mestské zastupiteľstvo v Krupine 
s c h v a ľ u j e 
návrh na prehodnotenie kúpnej ceny stanovenej Uznesením č. 281/2021-MsZ za 
priľahlý pozemok vo vlastníctve Mesta Krupina v prospech Mgr. Oľgy Láslovej, bytom 
I. Krasku 65, Krupina,  
a to 7 hlasmi z 7 prítomných 
za: Ing. Jaroslav Bellák, Mgr. Anna Borbuliaková, Ing. Peter Filuš, Mgr. Marián Hecl, 
prof. Ing. Jozef Krilek, PhD., Mgr. Martin Selecký, Mgr. Anna Surovcová 
proti: 
zdržal sa: 
neprítomný: Ing. Eva Lukáčová 
ospravedlnení: Ing. Jozef Lutter, Mgr. Oľga Búryová, Mgr. Michal Strelec, Ing. 
Stanislava Pavlendová 
 
Uznesenie č.46/2022-MsZ                                                               
Mestské zastupiteľstvo v Krupine 
r u š í 
prijaté Uznesenie č. 281/2021-MsZ zo dňa 29.9.2021, ktorým bola schválená kúpa 
nehnuteľného majetku – priľahlého pozemku v prospech Mgr. Oľgy Láslovej, bytom I. 
Krasku 65, Krupina. 
a to 7 hlasmi z 7 prítomných 
za: Ing. Jaroslav Bellák, Mgr. Anna Borbuliaková, Ing. Peter Filuš, Mgr. Marián Hecl, 
prof. Ing. Jozef Krilek, PhD., Mgr. Martin Selecký, Mgr. Anna Surovcová 
proti: 
zdržal sa: 
neprítomný: Ing. Eva Lukáčová 



ospravedlnení: Ing. Jozef Lutter, Mgr. Oľga Búryová, Mgr. Michal Strelec, Ing. 
Stanislava Pavlendová 
 
Uznesenie č.47/2022-MsZ                                                               
Mestské zastupiteľstvo v Krupine 
s c h v a ľ u j e 
prevod majetku spôsobom predaja v súlade s § 9 a od s. 8 písm. b)  zákona č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, menovite 
časť pozemku vo vlastníctve Mesta Krupina, k.ú. Krupina, okres Krupina, vedený na 
LV č. 4578, parcela registra E č. 9607/4 o výmere 26 282 m2, druh ostatná plocha, 
zameraná geometrickým plánom do novonavrhnutej parcely  o výmere cca 49 m2, 
v prospech Mgr. Oľgy Láslovej , rod. Krajčiová, bytom I. Krasku 65, Krupina,  do 
výlučného vlastníctva v 1/1 k celku, vo výške kúpnej ceny 18,- Eur/m2 a jednorazovej 
sumy 200,- Eur. 
Kúpna cena je stanovená ako obvyklá pri predajoch v intraviláne mesta a charaktere 
predávaného pozemku a je stanovená v zmysle Dodatku č. 2 VZN č. 2/2016 
o zásadách hospodárenia s majetkom mesta. 
Jedná sa o prevod priľahlého pozemku zastavaného múrikom a oplotením vo 
vlastníctve nadobúdateľa. Odpredaj sa uskutoční formou kúpnej zmluvy. 
a to 7 hlasmi z 7 prítomných 
za: Ing. Jaroslav Bellák, Mgr. Anna Borbuliaková, Ing. Peter Filuš, Mgr. Marián Hecl, 
prof. Ing. Jozef Krilek, PhD., Mgr. Martin Selecký, Mgr. Anna Surovcová 
proti: 
zdržal sa: 
neprítomný: Ing. Eva Lukáčová 
ospravedlnení: Ing. Jozef Lutter, Mgr. Oľga Búryová, Mgr. Michal Strelec, Ing. 
Stanislava Pavlendová 
 
Uznesenie č.48/2022-MsZ Uznesenie nebolo hlasovaním schválené   
Mestské zastupiteľstvo v Krupine 
s c h v a ľ u j e 
aktualizáciu zvýšenie rozpočtu Základnej školy Jozefa Cígera Hronského v Krupine o 
1000,- EUR na dofinancovanie bežných výdavkov opráv strojov v školskej jedálni.  
a to 0 hlasmi z 7 prítomných 
za:  
proti: Ing. Jaroslav Bellák, Mgr. Anna Borbuliaková, Ing. Peter Filuš, Mgr. Marián 
Hecl, prof. Ing. Jozef Krilek, PhD., Mgr. Martin Selecký, Mgr. Anna Surovcová 
zdržal sa: 
neprítomný: Ing. Eva Lukáčová 
ospravedlnení: Ing. Jozef Lutter, Mgr. Oľga Búryová, Mgr. Michal Strelec, Ing. 
Stanislava Pavlendová 
 
Uznesenie č.49/2022-MsZ                                                                
Mestské zastupiteľstvo v Krupine 
s c h v a ľ u j e 
a/ aktualizáciu zvýšenie rozpočtu Domčeka Centra voľného času v Krupine o  
19.650,96 EUR na dofinancovanie navýšenia miezd pre vedúcich záujmových 
útvarov pracujúcich na Dohodu o pracovnej činnosti mimo pracovný pomer podľa 
predloženého návrhu. Aktualizované finančné prostriedky mesačne poukazovať na 
základe predložených mzdových podkladov za predchádzajúci mesiac.  



b/ aktualizáciu finančných prostriedkov vo výške 19.650,96 EUR z programu 1.1.2 
prednosta  
a to 8 hlasmi z 8 prítomných 
za: Ing. Jaroslav Bellák, Mgr. Anna Borbuliaková, Ing. Peter Filuš, Mgr. Marián Hecl, 
prof. Ing. Jozef Krilek, PhD., Ing. Eva Lukáčová,  Mgr. Martin Selecký, Mgr. Anna 
Surovcová 
proti: 
zdržal sa: 
neprítomný:  
ospravedlnení: Ing. Jozef Lutter, Mgr. Oľga Búryová, Mgr. Michal Strelec, Ing. 
Stanislava Pavlendová 
 
Uznesenie č.50/2022-MsZ                                                                
Mestské zastupiteľstvo v Krupine  
b e r i e   n a   v e d o m i e  
Správu z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva vykonanú v Domček CVČ, 
Krupina  
a to 8 hlasmi z 8 prítomných 
za: Ing. Jaroslav Bellák, Mgr. Anna Borbuliaková, Ing. Peter Filuš, Mgr. Marián Hecl, 
prof. Ing. Jozef Krilek, PhD., Ing. Eva Lukáčová,  Mgr. Martin Selecký, Mgr. Anna 
Surovcová 
proti: 
zdržal sa: 
neprítomný:  
ospravedlnení: Ing. Jozef Lutter, Mgr. Oľga Búryová, Mgr. Michal Strelec, Ing. 
Stanislava Pavlendová 
 
Uznesenie č.51/2022-MsZ                                                               
Mestské zastupiteľstvo v Krupine  
u k l a d á  
do 31.5.2022 riaditeľke Domček CVČ, Krupina Mgr. Terenovej zabezpečiť všetky 
náležitosti na zriadenie záujmového klubu Happy Balance v Domček CVČ, Krupina 
podľa požiadaviek RÚVZ  a cenovú kalkuláciu realizácie uvedeného klubu 
a to 8 hlasmi z 8 prítomných 
za: Ing. Jaroslav Bellák, Mgr. Anna Borbuliaková, Ing. Peter Filuš, Mgr. Marián Hecl, 
prof. Ing. Jozef Krilek, PhD., Ing. Eva Lukáčová,  Mgr. Martin Selecký, Mgr. Anna 
Surovcová 
proti: 
zdržal sa: 
neprítomný:  
ospravedlnení: Ing. Jozef Lutter, Mgr. Oľga Búryová, Mgr. Michal Strelec, Ing. 
Stanislava Pavlendová 
 
 
 
 
 
 
 
 



Uznesenie č.52/2022-MsZ                                                                
Mestské zastupiteľstvo v Krupine 
s c h v a ľ u j e 
bezplatné vzájomné poskytovanie priestorov medzi školami a školskými zariadeniami  
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta s účinnosťou od 1. marca 2022. 
a to 8 hlasmi z 8 prítomných 
za: Ing. Jaroslav Bellák, Mgr. Anna Borbuliaková, Ing. Peter Filuš, Mgr. Marián Hecl, 
prof. Ing. Jozef Krilek, PhD., Ing. Eva Lukáčová,  Mgr. Martin Selecký, Mgr. Anna 
Surovcová 
proti: 
zdržal sa: 
neprítomný:  
ospravedlnení: Ing. Jozef Lutter, Mgr. Oľga Búryová, Mgr. Michal Strelec, Ing. 
Stanislava Pavlendová 
 
Uznesenie č.53/2022-MsZ                                                              
Mestské zastupiteľstvo v Krupine 
b e r i e    n a   v e d o m i e 
I. aktualizáciu rozpočtu mesta na rok 2022, podľa prílohy  č.1 písm. a). 
a to 8 hlasmi z 8 prítomných 
za: Ing. Jaroslav Bellák, Mgr. Anna Borbuliaková, Ing. Peter Filuš, Mgr. Marián Hecl, 
prof. Ing. Jozef Krilek, PhD., Ing. Eva Lukáčová,  Mgr. Martin Selecký, Mgr. Anna 
Surovcová 
proti: 
zdržal sa: 
neprítomný:  
ospravedlnení: Ing. Jozef Lutter, Mgr. Oľga Búryová, Mgr. Michal Strelec, Ing. 
Stanislava Pavlendová 
 
Uznesenie č.54/2022-MsZ                                                               
Mestské zastupiteľstvo v Krupine 
b e r i e    n a   v e d o m i e 
I. aktualizáciu rozpočtu mesta na rok 2022, podľa prílohy č.1 písm. b), rozpočtové 
opatrenia schválené primátorom mesta. 
a to 8 hlasmi z 8 prítomných 
za: Ing. Jaroslav Bellák, Mgr. Anna Borbuliaková, Ing. Peter Filuš, Mgr. Marián Hecl, 
prof. Ing. Jozef Krilek, PhD., Ing. Eva Lukáčová,  Mgr. Martin Selecký, Mgr. Anna 
Surovcová 
proti: 
zdržal sa: 
neprítomný:  
ospravedlnení: Ing. Jozef Lutter, Mgr. Oľga Búryová, Mgr. Michal Strelec, Ing. 
Stanislava Pavlendová 
 
 
 
 
 
 
 



Uznesenie č.55/2022-MsZ                                                               
Mestské zastupiteľstvo v Krupine 
s c h v a ľ u j e 
I. aktualizáciu rozpočtu mesta na rok 2022, podľa prílohy č.1 písm. c). 
a to 8 hlasmi z 8 prítomných 
za: Ing. Jaroslav Bellák, Mgr. Anna Borbuliaková, Ing. Peter Filuš, Mgr. Marián Hecl, 
prof. Ing. Jozef Krilek, PhD., Ing. Eva Lukáčová,  Mgr. Martin Selecký, Mgr. Anna 
Surovcová 
proti: 
zdržal sa: 
neprítomný:  
ospravedlnení: Ing. Jozef Lutter, Mgr. Oľga Búryová, Mgr. Michal Strelec, Ing. 
Stanislava Pavlendová 
 
Uznesenie č.56/2022-MsZ                                                             
Mestské zastupiteľstvo v Krupine 
s c h v a ľ u j e 
I. aktualizáciu rozpočtu mesta na rok 2022, podľa prílohy č.1 písm. c). 
a to 8 hlasmi z 8 prítomných 
za: Ing. Jaroslav Bellák, Mgr. Anna Borbuliaková, Ing. Peter Filuš, Mgr. Marián Hecl, 
prof. Ing. Jozef Krilek, PhD., Ing. Eva Lukáčová,  Mgr. Martin Selecký, Mgr. Anna 
Surovcová 
proti: 
zdržal sa: 
neprítomný:  
ospravedlnení: Ing. Jozef Lutter, Mgr. Oľga Búryová, Mgr. Michal Strelec, Ing. 
Stanislava Pavlendová 
 
Uznesenie č.57/2022-MsZ                                                             
Mestské zastupiteľstvo v Krupine 
s c h v a ľ u j e 
čerpanie finančných prostriedkov schváleného rozpočtu mesta Krupina na rok 2022, 
vrátane rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Krupina len na 
úrovni miezd, odvodov, energií a tovarov i služieb v zmysle platných zmluvných 
vzťahov. 
a to 8 hlasmi z 8 prítomných 
za: Ing. Jaroslav Bellák, Mgr. Anna Borbuliaková, Ing. Peter Filuš, Mgr. Marián Hecl, 
prof. Ing. Jozef Krilek, PhD., Ing. Eva Lukáčová,  Mgr. Martin Selecký, Mgr. Anna 
Surovcová 
proti: 
zdržal sa: 
neprítomný:  
ospravedlnení: Ing. Jozef Lutter, Mgr. Oľga Búryová, Mgr. Michal Strelec, Ing. 
Stanislava Pavlendová 
 
Uznesenie č.58/2022-MsZ                                                             
Mestské zastupiteľstvo v Krupine 
b e r i e    n a   v e d o m i e 
informáciu o súčasnom stave diela „Revitalizácia medziblokových priestorov sídliska 
Majerský rad v meste Krupina“ 



a to 7 hlasmi z 7 prítomných 
za: Ing. Jaroslav Bellák, Mgr. Anna Borbuliaková, Ing. Peter Filuš, Mgr. Marián Hecl, 
prof. Ing. Jozef Krilek, PhD., Mgr. Martin Selecký, Mgr. Anna Surovcová 
proti: 
zdržal sa: 
neprítomný: Ing. Eva Lukáčová 
ospravedlnení: Ing. Jozef Lutter, Mgr. Oľga Búryová, Mgr. Michal Strelec, Ing. 
Stanislava Pavlendová 
 
 
Uznesenie č.59/2022-MsZ                                                               
Mestské zastupiteľstvo v Krupine 
b e r i e   n a   v e d o m i e 
podanie informácie o predložení ponuky na vypracovanie projektovej dokumentácie 
na stavbu "Pokračovanie chodníka pozdĺž cesty I/66 - Zvolenská cesta, Krupina" a 
zároveň podanie informácie o možnostiach riešenia chodníka do Vajsova 
konzultovanými s Krajským dopravným inšpektorátom Banská Bystrica 
a to 8 hlasmi z 8 prítomných 
za: Ing. Jaroslav Bellák, Mgr. Anna Borbuliaková, Ing. Peter Filuš, Mgr. Marián Hecl, 
prof. Ing. Jozef Krilek, PhD., Ing. Eva Lukáčová,  Mgr. Martin Selecký, Mgr. Anna 
Surovcová 
proti: 
zdržal sa: 
neprítomný:  
ospravedlnení: Ing. Jozef Lutter, Mgr. Oľga Búryová, Mgr. Michal Strelec, Ing. 
Stanislava Pavlendová 
 
Uznesenie č.60/2022-MsZ                                                             
Mestské zastupiteľstvo v Krupine 
u k l a d á 
predložiť komplexnú správu o poskytovaní sociálnych služieb Mestom Krupina na 
území mesta 
a to 7 hlasmi z 7 prítomných 
za: Ing. Jaroslav Bellák, Mgr. Anna Borbuliaková, Ing. Peter Filuš, Mgr. Marián Hecl, 
prof. Ing. Jozef Krilek, PhD., Mgr. Martin Selecký, Mgr. Anna Surovcová 
proti: 
zdržal sa: 
neprítomný: Ing. Eva Lukáčová 
ospravedlnení: Ing. Jozef Lutter, Mgr. Oľga Búryová, Mgr. Michal Strelec, Ing. 
Stanislava Pavlendová 
 
__________________________________________________________________ 
V Krupine, 28. február 2022 
Zapísala:  Ing. Tatiana Škvarková 
 
prof. Ing. Jozef  K r i l e k, PhD. 
Overovate ľ I. 
                                                                      
Ing. Eva  L u k á č o v á                                           In g. Radoslav  V a z a n 
Overovate ľ II.                                                                   primátor mesta 


