
 
U z n e s e n i a 

zo   š t v r t é h o    zasadnutia Mestského zastup iteľstva v Krupine,  
konaného d ňa 27. apríla 2022 od 13.00 hod. vo ve ľkej zasadacej miestnosti 

Mestského úradu v Krupine 
___________________________________________________________________ 
 
 
 
 
Uznesenie č.69/2022-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.    Správa o činnosti MsR v Krupine - primátor mesta 
  3.  Schválenie dodatku č. 1 Zmluvy o dielo č. 245/2021/ODPM, ktorej predmetom je 
.........zhotovenie diela "Rekonštrukcia atletických zariadení v areáli základných škôl v 
.........Krupine"- Ing. Belláková 
  4... Schválenie návrhu zmluvy o dielo, ktorá bude súčasťou súťažných podkladov pre 
.........zákazku "Revitalizácia medziblokových priestorov sídliska na Železničnej ulici v  meste 
.........Krupina"- Ing. Belláková 
  5.  Schválenie Návrhu Zmluvy o dielo na zákazku "Rekonštrukcia ulice Dionýza Štúra 
.........v meste Krupina"– Ing. Kemp 
  6.  Schválenie Návrhu Zmluvy o dielo na zákazku "P1396 Krupina, asanácia mosta, 
..........preložka 2 x NN vedenia" – Ing. Kemp  
  7.   Stanovisko hlavnej kontrolórky Mesta Krupina k Záverečnému účtu Mesta Krupina za 
.........rok 2021  - hlavná kontrolórka 
  8.   Schválenie Záverečného účtu Mesta Krupina a organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti 
.........mesta za rok 2021 - Ing. Slúková 
  9.   Výstupy z komisií: 
        - Komisia pre školstvo, mládež, kultúru, šport a verejný poriadok 
        - Komisia rozvoja mesta - oddelenie správy majetku mesta  
                                               - oddelenie výstavby, ŽP a rozvoja mesta 
                                             . - ekonomické oddelenie 
 10.  Rôzne   
 11.  Záver 
a to 8 hlasmi z 8 prítomných z celkového počtu 12 poslancov 
za: Ing. Jaroslav Bellák, Mgr. Anna Borbuliaková, Ing. Peter Filuš, Mgr. Marián Hecl, 
Ing. Jozef Lutter, Ing. Stanislava Pavlendová,  Mgr. Martin Selecký, Mgr.Michal 
Strelec 
proti: 
zdržal sa: 
neprítomní: Ing. Eva Lukáčová, Mgr. Oľga Búryová 
ospravedlnení: prof. Ing. Jozef Krilek, PhD., Mgr. Anna Surovcová 
 
 
 
 
 
 
 



Uznesenie č.70/2022-MsZ                                                                                                
Mestské zastupiteľstvo v Krupine 
s c h v a ľ u j e  
program zasadnutia s doplnenými bodmi do bodu rôzne 
  1.    Otvorenie – primátor mesta 
  2.    Správa o činnosti MsR v Krupine - primátor mesta 
  3.  Schválenie dodatku č. 1 Zmluvy o dielo č. 245/2021/ODPM, ktorej predmetom je 
.........zhotovenie diela "Rekonštrukcia atletických zariadení v areáli základných škôl v 
.........Krupine"- Ing. Belláková 
  4... Schválenie návrhu zmluvy o dielo, ktorá bude súčasťou súťažných podkladov pre 
.........zákazku "Revitalizácia medziblokových priestorov sídliska na Železničnej ulici v  meste 
.........Krupina"- Ing. Belláková 
  5.  Schválenie Návrhu Zmluvy o dielo na zákazku "Rekonštrukcia ulice Dionýza Štúra 
.........v meste Krupina"– Ing. Kemp 
  6.  Schválenie Návrhu Zmluvy o dielo na zákazku "P1396 Krupina, asanácia mosta, 
..........preložka 2 x NN vedenia" – Ing. Kemp  
  7.   Stanovisko hlavnej kontrolórky Mesta Krupina k Záverečnému účtu Mesta Krupina za 
.........rok 2021  - hlavná kontrolórka 
  8.   Schválenie Záverečného účtu Mesta Krupina a organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti 
.........mesta za rok 2021 - Ing. Slúková 
  9.   Výstupy z komisií: 
        - Komisia pre školstvo, mládež, kultúru, šport a verejný poriadok 
        - Komisia rozvoja mesta - oddelenie správy majetku mesta  
                                               - oddelenie výstavby, ŽP a rozvoja mesta 
                                             . - ekonomické oddelenie 
 10.  Rôzne   
 11.  Záver 
a to 9 hlasmi z 9 prítomných z celkového počtu 12 poslancov 
za: Ing. Jaroslav Bellák, Mgr. Anna Borbuliaková, Ing. Peter Filuš, Mgr. Marián Hecl, 
Ing. Eva Lukáčová, Ing. Jozef Lutter, Ing. Stanislava Pavlendová,  Mgr. Martin 
Selecký, Mgr. Michal Strelec 
proti: 
zdržal sa: 
neprítomný: Mgr. Oľga Búryová 
ospravedlnení: prof. Ing. Jozef Krilek, PhD., Mgr. Anna Surovcová 
 
 
Uznesenie č.71/2022-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, Ing. Stanislava Pavlendová  
a to 10 hlasmi z 10 prítomných z celkového počtu 12 poslancov 
za: Ing. Jaroslav Bellák, Mgr. Anna Borbuliaková, Mgr. Oľga Búryová, Ing. Peter 
Filuš, Mgr. Marián Hecl, Ing. Eva Lukáčová, Ing. Jozef Lutter, Ing. Stanislava 
Pavlendová,  Mgr. Martin Selecký, Mgr. Michal Strelec 
proti: 
zdržal sa: 
neprítomný:  
ospravedlnení: prof. Ing. Jozef Krilek, PhD., Mgr. Anna Surovcová 
 
 



Uznesenie č.72/2022-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, ktorá sa konala dňa 20.4.2022 o 15.00 
hod.  
a to 10 hlasmi z 10 prítomných z celkového počtu 12 poslancov 
za: Ing. Jaroslav Bellák, Mgr. Anna Borbuliaková, Mgr. Oľga Búryová, Ing. Peter 
Filuš, Mgr. Marián Hecl, Ing. Eva Lukáčová, Ing. Jozef Lutter, Ing. Stanislava 
Pavlendová,  Mgr. Martin Selecký, Mgr. Michal Strelec 
proti: 
zdržal sa: 
neprítomný:  
ospravedlnení: prof. Ing. Jozef Krilek, PhD., Mgr. Anna Surovcová 
 
Uznesenie č.73/2022-MsZ                                                                     
Mestské zastupiteľstvo v Krupine 
s c h v a ľ u j e  
a) návrh Dodatku č. 1 Zmluvy o dielo č. 245/2021/ODPM, ktorej predmetom je 
zhotovenie diela „Rekonštrukcia atletických zariadení v areáli zákla dných škôl v 
Krupine“  
b) uzavretie predmetného dodatku s dodávateľom Metrostav Slovakia a.s. , Mlynské 
Nivy 68,82477 Bratislava 26, IČO: 47144190 na základe výsledku verejného 
obstarávania v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,  
c) zabezpečenie finančných prostriedkov na realizáciu diela vo výške 53 641,88 
EUR.  
a to 10 hlasmi z 10 prítomných z celkového počtu 12 poslancov 
za: Ing. Jaroslav Bellák, Mgr. Anna Borbuliaková, Mgr. Oľga Búryová, Ing. Peter 
Filuš, Mgr. Marián Hecl, Ing. Eva Lukáčová, Ing. Jozef Lutter, Ing. Stanislava 
Pavlendová,  Mgr. Martin Selecký, Mgr. Michal Strelec 
proti: 
zdržal sa: 
neprítomný:  
ospravedlnení: prof. Ing. Jozef Krilek, PhD., Mgr. Anna Surovcová 
 
Uznesenie č.74/2022-MsZ                                                                     
Mestské zastupiteľstvo v Krupine 
s c h v a ľ u j e  
a) návrh zmluvy o dielo, ktorá bude súčasťou súťažných podkladov pre zákazku s 
názvom „Revitalizácia medziblokových priestorov sídliska n a Železni čnej ulici v 
meste Krupina- stavebné práce“ v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom 
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  
a to 9 hlasmi z 10 prítomných z celkového počtu 12 poslancov 
za: Ing. Jaroslav Bellák, Mgr. Anna Borbuliaková, Mgr. Oľga Búryová, Ing. Peter 
Filuš, Mgr. Marián Hecl, Ing. Eva Lukáčová, Ing. Jozef Lutter, Mgr. Martin Selecký, 
Mgr. Michal Strelec 
proti: 
zdržal sa: Ing. Stanislava Pavlendová 
neprítomný:  
ospravedlnení: prof. Ing. Jozef Krilek, PhD., Mgr. Anna Surovcová 



Uznesenie č.75/2022-MsZ                                                                     
Mestské zastupiteľstvo v Krupine 
s c h v a ľ u j e  
a) návrh Zmluvy o dielo na uskutočnenie stavebných prác na stavbe: „Rekonštrukcia 
ulice Dionýza Štúra v meste Krupina“ s budúcim zhotoviteľom VIAKORP, s.r.o., 
Strážska cesta 7892, 960 01 Zvolen, IČO: 50 228 455  
 
b) uzavretie Zmluvy o dielo na uskutočnenie stavebných prác na stavbe: 
„Rekonštrukcia ulice Dionýza Štúra v meste Krupina“ s budúcim zhotoviteľom 
VIAKORP, s.r.o., Strážska cesta 7892, 960 01 Zvolen, IČO: 50 228 455 v súlade s 
predloženou cenovou ponukou v rámci vykonaného prieskumu trhu podľa § 117 ZVO 
v celkovej sume: 215 897,28 Eur s DPH  
 
c) úpravu rozpočtu mesta Krupina na rok 2022 na realizáciu predmetného diela z 
pôvodnej sumy 163 205,88 Eur na sumu 215 897,28 Eur s DPH, ktorá je výsledkom 
vykonaného prieskumu trhu  
a to 10 hlasmi z 10 prítomných z celkového počtu 12 poslancov 
za: Ing. Jaroslav Bellák, Mgr. Anna Borbuliaková, Mgr. Oľga Búryová, Ing. Peter 
Filuš, Mgr. Marián Hecl, Ing. Eva Lukáčová, Ing. Jozef Lutter, Ing. Stanislava 
Pavlendová,  Mgr. Martin Selecký, Mgr. Michal Strelec 
proti: 
zdržal sa: 
neprítomný:  
ospravedlnení: prof. Ing. Jozef Krilek, PhD., Mgr. Anna Surovcová 
 
Uznesenie č.76/2022-MsZ                                                                     
Mestské zastupiteľstvo v Krupine 
s c h v a ľ u j e 
a) návrh Zmluvy o dielo č. 210197 na zhotovenie diela „P1396 Krupina, asanácia 
mosta, preložka 2 x NN vedenia“ s budúcim zhotoviteľom Elektroenergetické 
montáže, s.r.o., Pri Rajčianke 2926/10, 010 01 Žilina, IČO: 36 412 767  
 
b)uzavretie Zmluvy o dielo na zhotovenie diela „P1396 Krupina, asanácia mosta, 
preložka 2 x NN vedenia“ s budúcim zhotoviteľom Elektroenergetické montáže, s.r.o., 
Pri Rajčianke 2926/10, 010 01 Žilina, IČO: 36 412 767 v súlade s projektovou 
dokumentáciou vypracovanou spoločnosťou EUB, s.r.o., Priehradná 1690/30, 031 01 
Liptovský Mikuláš a v súlade s uzavretou Zmluvou č. Z-D-2021-000991 o súhlase na 
vykonanie preložky elektroenergetického rozvodného zariadenia, v nadväznosti na 
uzavretú Dohodu o prevode práv a povinností Stavebníka č. 66/2022/OSMM, v 
celkovej sume: 47 959,80 Eur s DPH  
a to 10 hlasmi z 10 prítomných z celkového počtu 12 poslancov 
za: Ing. Jaroslav Bellák, Mgr. Anna Borbuliaková, Mgr. Oľga Búryová, Ing. Peter 
Filuš, Mgr. Marián Hecl, Ing. Eva Lukáčová, Ing. Jozef Lutter, Ing. Stanislava 
Pavlendová,  Mgr. Martin Selecký, Mgr. Michal Strelec 
proti: 
zdržal sa: 
neprítomný:  
ospravedlnení: prof. Ing. Jozef Krilek, PhD., Mgr. Anna Surovcová 
 
 



Uznesenie č.77/2022-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 Záverečnému účtu Mesta Krupina za 
rok 2021   
a to 10 hlasmi z 10 prítomných z celkového počtu 12 poslancov 
za: Ing. Jaroslav Bellák, Mgr. Anna Borbuliaková, Mgr. Oľga Búryová, Ing. Peter 
Filuš, Mgr. Marián Hecl, Ing. Eva Lukáčová, Ing. Jozef Lutter, Ing. Stanislava 
Pavlendová,  Mgr. Martin Selecký, Mgr. Michal Strelec 
proti: 
zdržal sa: 
neprítomný:  
ospravedlnení: prof. Ing. Jozef Krilek, PhD., Mgr. Anna Surovcová 
 
Uznesenie č.78/2022-MsZ                                                                     
Mestské zastupiteľstvo v Krupine 
b e r i e   n a   v e d o m i e  
Hodnotiacu správu programového rozpočtu Mesta Krupina k 31.12.2021.  
a to 10 hlasmi z 10 prítomných z celkového počtu 12 poslancov 
za: Ing. Jaroslav Bellák, Mgr. Anna Borbuliaková, Mgr. Oľga Búryová, Ing. Peter 
Filuš, Mgr. Marián Hecl, Ing. Eva Lukáčová, Ing. Jozef Lutter, Ing. Stanislava 
Pavlendová,  Mgr. Martin Selecký, Mgr. Michal Strelec 
proti: 
zdržal sa: 
neprítomný:  
ospravedlnení: prof. Ing. Jozef Krilek, PhD., Mgr. Anna Surovcová 
 
Uznesenie č.79/2022-MsZ                                                                     
Mestské zastupiteľstvo v Krupine 
b e r i e   n a   v e d o m i e  
správu nezávislého audítora – Ing. Miloty Antalovej, štatutárny audítor, Licencia 
SKAU č. 919, z auditu Účtovnej závierky účtovnej jednotky Mesta Krupina k 
31.12.2021, ktorá obsahuje Súvahu, Výkaz ziskov a strát, Poznámky (tabuľková a 
textová časť). Správa obsahuje prehľad významných účtovných zásad a účtovných 
metód a iné vysvetľujúce informácie.  
Vyjadrenie Štatutárneho audítora Ing. Miloty Antalovej: „konštatujem, že Mesto 
Krupina konalo v súlade s požiadavkami zákona o rozpočtových pravidlách až na 
skutočnosť uvedenú v článku I bod (2) Poznámok účtovnej závierky, v ktorom sa 
uvádza, že v Meste Krupina v období od 1.7.2020 do 30.9.2021 nebola obsadená 
funkcia hlavného kontrolóra. Vychádzajúc z povinností hlavného kontrolóra 
stanovených zákonom č. 369/1990 Zb. z. o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov je zrejmé, že do dátumu zvolenia nového kontrolóra nemohol byť systém 
vnútornej kontroly a ani procesy s dodržiavaním rozpočtových pravidiel dostatočne 
zabezpečené. 
a to 10 hlasmi z 10 prítomných z celkového počtu 12 poslancov 
za: Ing. Jaroslav Bellák, Mgr. Anna Borbuliaková, Mgr. Oľga Búryová, Ing. Peter 
Filuš, Mgr. Marián Hecl, Ing. Eva Lukáčová, Ing. Jozef Lutter, Ing. Stanislava 
Pavlendová,  Mgr. Martin Selecký, Mgr. Michal Strelec 
proti: 
zdržal sa: 



neprítomný:  
ospravedlnení: prof. Ing. Jozef Krilek, PhD., Mgr. Anna Surovcová 
 
Uznesenie č.80/2022-MsZ                                                                     
Mestské zastupiteľstvo v Krupine 
b e r i e   n a   v e d o m i e  
celoročné hospodárenie Spoločnej obecnej úradovne, Svätotrojičné nám. č. 5, 963 
01 Krupina za rok 2021.  
a to 10 hlasmi z 10 prítomných z celkového počtu 12 poslancov 
za: Ing. Jaroslav Bellák, Mgr. Anna Borbuliaková, Mgr. Oľga Búryová, Ing. Peter 
Filuš, Mgr. Marián Hecl, Ing. Eva Lukáčová, Ing. Jozef Lutter, Ing. Stanislava 
Pavlendová,  Mgr. Martin Selecký, Mgr. Michal Strelec 
proti: 
zdržal sa: 
neprítomný:  
ospravedlnení: prof. Ing. Jozef Krilek, PhD., Mgr. Anna Surovcová 
 
Uznesenie č.81/2022-MsZ                                                                     
Mestské zastupiteľstvo v Krupine 
s c h v a ľ u j e 
celoročné hospodárenie rozpočtovej organizácie, ZŠ J. C. Hronského, Školská 10, 
963 01 Krupina za rok 2021.  
a to 10 hlasmi z 10 prítomných z celkového počtu 12 poslancov 
za: Ing. Jaroslav Bellák, Mgr. Anna Borbuliaková, Mgr. Oľga Búryová, Ing. Peter 
Filuš, Mgr. Marián Hecl, Ing. Eva Lukáčová, Ing. Jozef Lutter, Ing. Stanislava 
Pavlendová,  Mgr. Martin Selecký, Mgr. Michal Strelec 
proti: 
zdržal sa: 
neprítomný:  
ospravedlnení: prof. Ing. Jozef Krilek, PhD., Mgr. Anna Surovcová 
 
Uznesenie č.82/2022-MsZ                                                                     
Mestské zastupiteľstvo v Krupine 
s c h v a ľ u j e 
celoročné hospodárenie rozpočtovej organizácie, ZŠ E. M. Šoltésovej, M. R. 
Štefánika 3, 963 01 Krupina za rok 2021. 
a to 10 hlasmi z 10 prítomných z celkového počtu 12 poslancov 
za: Ing. Jaroslav Bellák, Mgr. Anna Borbuliaková, Mgr. Oľga Búryová, Ing. Peter 
Filuš, Mgr. Marián Hecl, Ing. Eva Lukáčová, Ing. Jozef Lutter, Ing. Stanislava 
Pavlendová,  Mgr. Martin Selecký, Mgr. Michal Strelec 
proti: 
zdržal sa: 
neprítomný:  
ospravedlnení: prof. Ing. Jozef Krilek, PhD., Mgr. Anna Surovcová 
 
 
 
 
 
 



Uznesenie č.83/2022-MsZ                                                                     
Mestské zastupiteľstvo v Krupine 
s c h v a ľ u j e 
celoročné hospodárenie rozpočtovej organizácie, ZUŠ, Svätotrojičné nám. 7, 963 01 
Krupina, za rok 2021.  
a to 10 hlasmi z 10 prítomných z celkového počtu 12 poslancov 
za: Ing. Jaroslav Bellák, Mgr. Anna Borbuliaková, Mgr. Oľga Búryová, Ing. Peter 
Filuš, Mgr. Marián Hecl, Ing. Eva Lukáčová, Ing. Jozef Lutter, Ing. Stanislava 
Pavlendová,  Mgr. Martin Selecký, Mgr. Michal Strelec 
proti: 
zdržal sa: 
neprítomný:  
ospravedlnení: prof. Ing. Jozef Krilek, PhD., Mgr. Anna Surovcová 
 
Uznesenie č.84/2022-MsZ                                                                     
Mestské zastupiteľstvo v Krupine 
s c h v a ľ u j e 
celoročné hospodárenie rozpočtovej organizácie, Domček–CVČ, M.R. Štefánika 33, 
963 01 Krupina za rok 2021  
a to 10 hlasmi z 10 prítomných z celkového počtu 12 poslancov 
za: Ing. Jaroslav Bellák, Mgr. Anna Borbuliaková, Mgr. Oľga Búryová, Ing. Peter 
Filuš, Mgr. Marián Hecl, Ing. Eva Lukáčová, Ing. Jozef Lutter, Ing. Stanislava 
Pavlendová,  Mgr. Martin Selecký, Mgr. Michal Strelec 
proti: 
zdržal sa: 
neprítomný:  
ospravedlnení: prof. Ing. Jozef Krilek, PhD., Mgr. Anna Surovcová 
 
Uznesenie č.85/2022-MsZ                                                                     
Mestské zastupiteľstvo v Krupine 
s c h v a ľ u j e 
celoročné hospodárenie rozpočtovej organizácie, MŠ Malinovského 874, 963 01 
Krupina za rok 2021.  
a to 10 hlasmi z 10 prítomných z celkového počtu 12 poslancov 
za: Ing. Jaroslav Bellák, Mgr. Anna Borbuliaková, Mgr. Oľga Búryová, Ing. Peter 
Filuš, Mgr. Marián Hecl, Ing. Eva Lukáčová, Ing. Jozef Lutter, Ing. Stanislava 
Pavlendová,  Mgr. Martin Selecký, Mgr. Michal Strelec 
proti: 
zdržal sa: 
neprítomný:  
ospravedlnení: prof. Ing. Jozef Krilek, PhD., Mgr. Anna Surovcová 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Uznesenie č.86/2022-MsZ                                                                     
Mestské zastupiteľstvo v Krupine 
s c h v a ľ u j e 
celoročné hospodárenie rozpočtovej organizácie, KCaMAS, Sládkovičova 9, 963 01 
Krupina za rok 2021.  
a to 10 hlasmi z 10 prítomných z celkového počtu 12 poslancov 
za: Ing. Jaroslav Bellák, Mgr. Anna Borbuliaková, Mgr. Oľga Búryová, Ing. Peter 
Filuš, Mgr. Marián Hecl, Ing. Eva Lukáčová, Ing. Jozef Lutter, Ing. Stanislava 
Pavlendová,  Mgr. Martin Selecký, Mgr. Michal Strelec 
proti: 
zdržal sa: 
neprítomný:  
ospravedlnení: prof. Ing. Jozef Krilek, PhD., Mgr. Anna Surovcová 
 
Uznesenie č.87/2022-MsZ                                                                     
Mestské zastupiteľstvo v Krupine 
s c h v a ľ u j e 
schodok rozpočtu v hodnote 270 409,96 € zisteného podľa ustanovenia § 10 ods. 3 
písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z. Z. o rozpočtových pravidlách územnej 
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Schodok rozpočtu je 
porovnaním príjmov a výdavkov bežného a kapitálového rozpočtu. 
a to 10 hlasmi z 10 prítomných z celkového počtu 12 poslancov 
za: Ing. Jaroslav Bellák, Mgr. Anna Borbuliaková, Mgr. Oľga Búryová, Ing. Peter 
Filuš, Mgr. Marián Hecl, Ing. Eva Lukáčová, Ing. Jozef Lutter, Ing. Stanislava 
Pavlendová,  Mgr. Martin Selecký, Mgr. Michal Strelec 
proti: 
zdržal sa: 
neprítomný:  
ospravedlnení: prof. Ing. Jozef Krilek, PhD., Mgr. Anna Surovcová 
 
Uznesenie č.88/2022-MsZ                                                                     
Mestské zastupiteľstvo v Krupine 
s c h v a ľ u j e 
prebytok hospodárenia mesta vo výške 377 895,94 € porovnaním celkových príjmov 
a výdavkov po zapojení finančných operácií. 
a to 10 hlasmi z 10 prítomných z celkového počtu 12 poslancov 
za: Ing. Jaroslav Bellák, Mgr. Anna Borbuliaková, Mgr. Oľga Búryová, Ing. Peter 
Filuš, Mgr. Marián Hecl, Ing. Eva Lukáčová, Ing. Jozef Lutter, Ing. Stanislava 
Pavlendová,  Mgr. Martin Selecký, Mgr. Michal Strelec 
proti: 
zdržal sa: 
neprítomný:  
ospravedlnení: prof. Ing. Jozef Krilek, PhD., Mgr. Anna Surovcová 
 
Uznesenie č.89/2022-MsZ                                                                     
Mestské zastupiteľstvo v Krupine 
s c h v a ľ u j e 
výsledok hospodárenia po vylúčení nevyčerpaných účelovo viazaných finančných 
prostriedkov vo výške 155 162,60 € podľa §16 ods.5 zákona č. 583/2004 Z. z. o 
rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých 



zákonov, prebytok vo výške 222 733,34 €, ktorý navrhujeme použiť na tvorbu 
rezervného fondu vo výške 191 720,34 € a na tvorbu fondu opráv v hodnote 31 
013,00 €. 
a to 10 hlasmi z 10 prítomných z celkového počtu 12 poslancov 
za: Ing. Jaroslav Bellák, Mgr. Anna Borbuliaková, Mgr. Oľga Búryová, Ing. Peter 
Filuš, Mgr. Marián Hecl, Ing. Eva Lukáčová, Ing. Jozef Lutter, Ing. Stanislava 
Pavlendová,  Mgr. Martin Selecký, Mgr. Michal Strelec 
proti: 
zdržal sa: 
neprítomný:  
ospravedlnení: prof. Ing. Jozef Krilek, PhD., Mgr. Anna Surovcová 
 
Uznesenie č.90/2022-MsZ                                                                     
Mestské zastupiteľstvo v Krupine 
s c h v a ľ u j e 
výsledok hospodárenia za účtovný rok 2021 v súlade so zákonom 431/2002 Z. z. o 
účtovníctve v znení neskorších predpisov s účtovnou stratou 737 253,12 €. 
a to 10 hlasmi z 10  prítomných z celkového počtu 12 poslancov 
za: Ing. Jaroslav Bellák, Mgr. Anna Borbuliaková, Mgr. Oľga Búryová, Ing. Peter 
Filuš, Mgr. Marián Hecl, Ing. Eva Lukáčová, Ing. Jozef Lutter, Ing. Stanislava 
Pavlendová,  Mgr. Martin Selecký, Mgr. Michal Strelec 
proti: 
zdržal sa: 
neprítomný:  
ospravedlnení: prof. Ing. Jozef Krilek, PhD., Mgr. Anna Surovcová 
 
Uznesenie č.91/2022-MsZ                                                                     
Mestské zastupiteľstvo v Krupine 
s c h v a ľ u j e 
celoročné hospodárenie Mesta Krupina za rok 2021 bez výhrad . 
a to 10 hlasmi z 10 prítomných z celkového počtu 12 poslancov 
za: Ing. Jaroslav Bellák, Mgr. Anna Borbuliaková, Mgr. Oľga Búryová, Ing. Peter 
Filuš, Mgr. Marián Hecl, Ing. Eva Lukáčová, Ing. Jozef Lutter, Ing. Stanislava 
Pavlendová,  Mgr. Martin Selecký, Mgr. Michal Strelec 
proti: 
zdržal sa: 
neprítomný:  
ospravedlnení: prof. Ing. Jozef Krilek, PhD., Mgr. Anna Surovcová 
 
Uznesenie č.92/2022-MsZ                                                                     
Mestské zastupiteľstvo v Krupine 
s c h v a ľ u j e  
ročníkové zápisy Kroniky mesta Krupina za roky 2010 a 2011 
a to 10 hlasmi z 10 prítomných z celkového počtu 12 poslancov 
za: Ing. Jaroslav Bellák, Mgr. Anna Borbuliaková, Mgr. Oľga Búryová, Ing. Peter 
Filuš, Mgr. Marián Hecl, Ing. Eva Lukáčová, Ing. Jozef Lutter, Ing. Stanislava 
Pavlendová,  Mgr. Martin Selecký, Mgr. Michal Strelec 
proti: 
zdržal sa: 
neprítomný:  



ospravedlnení: prof. Ing. Jozef Krilek, PhD., Mgr. Anna Surovcová 
 
Uznesenie č.93/2022-MsZ                                                                     
Mestské zastupiteľstvo v Krupine 
s c h v a ľ u j e 
udeliť Cenu mesta Krupina 
- Ing. Marian Pokorný 
a to 10 hlasmi z 10 prítomných z celkového počtu 12 poslancov 
za: Ing. Jaroslav Bellák, Mgr. Anna Borbuliaková, Mgr. Oľga Búryová, Ing. Peter 
Filuš, Mgr. Marián Hecl, Ing. Eva Lukáčová, Ing. Jozef Lutter, Ing. Stanislava 
Pavlendová,  Mgr. Martin Selecký, Mgr. Michal Strelec 
proti: 
zdržal sa: 
neprítomný:  
ospravedlnení: prof. Ing. Jozef Krilek, PhD., Mgr. Anna Surovcová 
 
Uznesenie č.94/2022-MsZ                                                                     
Mestské zastupiteľstvo v Krupine 
o d p o r ú č a 
primátorovi mesta Ing. Radoslavovi Vazanovi na udelenie Ceny primátora mesta 
Krupina  
- Erik Bačinský  
- MVDr. František Sekula  
a to 10 hlasmi z 10 prítomných z celkového počtu 12 poslancov 
za: Ing. Jaroslav Bellák, Mgr. Anna Borbuliaková, Mgr. Oľga Búryová, Ing. Peter 
Filuš, Mgr. Marián Hecl, Ing. Eva Lukáčová, Ing. Jozef Lutter, Ing. Stanislava 
Pavlendová,  Mgr. Martin Selecký, Mgr. Michal Strelec 
proti: 
zdržal sa: 
neprítomný:  
ospravedlnení: prof. Ing. Jozef Krilek, PhD., Mgr. Anna Surovcová 
 
Uznesenie č.95/2022-MsZ                                                                     
Mestské zastupiteľstvo v Krupine 
s c h v a ľ u j e 
udeliť Cenu mesta Krupina „in memoriam“ 
- Mária Víbošťoková 
a to 10 hlasmi z 10 prítomných z celkového počtu 12 poslancov 
za: Ing. Jaroslav Bellák, Mgr. Anna Borbuliaková, Mgr. Oľga Búryová, Ing. Peter 
Filuš, Mgr. Marián Hecl, Ing. Eva Lukáčová, Ing. Jozef Lutter, Ing. Stanislava 
Pavlendová,  Mgr. Martin Selecký, Mgr. Michal Strelec 
proti: 
zdržal sa: 
neprítomný:  
ospravedlnení: prof. Ing. Jozef Krilek, PhD., Mgr. Anna Surovcová 
 
 
 
 
 



Uznesenie č.96/2022-MsZ                                                                     
Mestské zastupiteľstvo v Krupine 
s c h v a ľ u j e 
a) za prebyto čný majetok Mesta Krupina, pozemok zameraný do novovytvorenej 
parcely registra C č. 9418/28 o výmere 29 m2, ktorý je odčlenený geometrickým 
plánom č. 53549511-41/2022 z parcely registra C č. 4687/2 o výmere 29 m2, druh 
pozemku trvalo trávnatý porast, zapísaná na LV č. 4578, nachádzajúca sa v k.ú. 
Krupina, okres Krupina,  
b) prevod majetku zámenou pozemkov 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, zameraný geometrickým plánom č. 53549511-41/2022 vyhotoveným 
geodetom Ing. Annou Molnárovou GEODETICKÉ PRÁCE, 935 82 Plášťovce 237, 
IČO 53549511, úradne overeným dňa 30.3.2022 pod č. 98/2022, do novovytvorenej 
parcely registra C č. 9418/28 o výmere 29 m2 , druh pozemku zastavaná plocha a 
nádvorie, 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. 5209/1 o výmere 34 m2 , ostatná plocha, a na parcele registra E 
č. 5209/2 o výmere 19 m2 , ostatná plocha, evidované na LV č 7667, ktoré sa 
zamieňajú v prospech Mesta Krupina.  
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 10 hlasmi z 10 prítomných z celkového počtu 12 poslancov 
za: Ing. Jaroslav Bellák, Mgr. Anna Borbuliaková, Mgr. Oľga Búryová, Ing. Peter 
Filuš, Mgr. Marián Hecl, Ing. Eva Lukáčová, Ing. Jozef Lutter, Ing. Stanislava 
Pavlendová,  Mgr. Martin Selecký, Mgr. Michal Strelec 
proti: 
zdržal sa: 
neprítomný:  
ospravedlnení: prof. Ing. Jozef Krilek, PhD., Mgr. Anna Surovcová 
 
Uznesenie č.97/2022-MsZ                                                                     
Mestské zastupiteľstvo v Krupine 
s c h v a ľ u j e 
a) doplnenie uznesenia č. 35/2022 - MsZ o geometrický plán č. 48 290 289-38/2022  
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. 
4614,  
zameraný geometrickým plánom č. 48 290 289-38/2022 vyhotoveným geodetom 
Miroslavou Lauroškovou GeoPlanML, Majerský rad 643/44, Krupina, IČO 48 290 
289, overeným dňa 31.3.2022 pod č. 100/2022, do novovytvorenej parcely č. 5067/7 



v diele 1, 2 o výmere 53 m2, druh záhrada, a do novovytvorenej parcely č. 5067/21 v 
diele 5 o výmere 4 m2, druh zastavaná plocha a nádvorie,  
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 č. 5067/8 v diele 3, 4 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 10 hlasmi z 10 prítomných z celkového počtu 12 poslancov 
za: Ing. Jaroslav Bellák, Mgr. Anna Borbuliaková, Mgr. Oľga Búryová, Ing. Peter 
Filuš, Mgr. Marián Hecl, Ing. Eva Lukáčová, Ing. Jozef Lutter, Ing. Stanislava 
Pavlendová,  Mgr. Martin Selecký, Mgr. Michal Strelec 
proti: 
zdržal sa: 
neprítomný:  
ospravedlnení: prof. Ing. Jozef Krilek, PhD., Mgr. Anna Surovcová 
 
Uznesenie č.98/2022-MsZ                                                                     
Mestské zastupiteľstvo v Krupine 
s c h v a ľ u j e 
prenechanie nebytových priestorov do bezodplatného 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 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 10 hlasmi z 10 prítomných z celkového počtu 12 poslancov 
za: Ing. Jaroslav Bellák, Mgr. Anna Borbuliaková, Mgr. Oľga Búryová, Ing. Peter 
Filuš, Mgr. Marián Hecl, Ing. Eva Lukáčová, Ing. Jozef Lutter, Ing. Stanislava 
Pavlendová,  Mgr. Martin Selecký, Mgr. Michal Strelec 
proti: 
zdržal sa: 
neprítomný:  
ospravedlnení: prof. Ing. Jozef Krilek, PhD., Mgr. Anna Surovcová 
 



Uznesenie č.99/2022-MsZ                                                                     
Mestské zastupiteľstvo v Krupine 
s c h v a ľ u j e 
prenájom pozemku ako prípad hodný osobitného 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 10 hlasmi z 10 prítomných z celkového počtu 12 poslancov 
za: Ing. Jaroslav Bellák, Mgr. Anna Borbuliaková, Mgr. Oľga Búryová, Ing. Peter 
Filuš, Mgr. Marián Hecl, Ing. Eva Lukáčová, Ing. Jozef Lutter, Ing. Stanislava 
Pavlendová,  Mgr. Martin Selecký, Mgr. Michal Strelec 
proti: 
zdržal sa: 
neprítomný:  
ospravedlnení: prof. Ing. Jozef Krilek, PhD., Mgr. Anna Surovcová 
 
Uznesenie č.100/2022-MsZ                                                                     
Mestské zastupiteľstvo v Krupine 
s c h v a ľ u j e 
a)  doplnenie uznesenia č. 39/2022 - MsZ o geometrický plán č. 48 290 289-37/2022  
b) 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 zameraný geometrickým plánom č. 48 290 
289-37/2022 vyhotoveným geodetom Miroslavou Lauroškovou GeoPlanML, Majerský 
rad 643/44, Krupina, IČO 48 290 289, overeným dňa 29.3.2022 pod č. 96/2022, do 
novovytvorenej parcely č. 1933/3 o výmere 90 m2, druh zastavaná plocha a 
nádvorie, od vlastníkov Pavla Ivaniča, rod. Ivanič a manželky Jolany Ivaničovej rod. 
Fojtíková, bytom Nová 23/202, Krupina,  
c) 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 10 hlasmi z 10 prítomných z celkového počtu 12 poslancov 
za: Ing. Jaroslav Bellák, Mgr. Anna Borbuliaková, Mgr. Oľga Búryová, Ing. Peter 
Filuš, Mgr. Marián Hecl, Ing. Eva Lukáčová, Ing. Jozef Lutter, Ing. Stanislava 
Pavlendová,  Mgr. Martin Selecký, Mgr. Michal Strelec 
proti: 
zdržal sa: 
neprítomný:  
ospravedlnení: prof. Ing. Jozef Krilek, PhD., Mgr. Anna Surovcová 



Uznesenie č.101/2022-MsZ                                                                     
Mestské zastupiteľstvo v Krupine 
s c h v a ľ u j e 
a) doplnenie uznesenia č. 47/2022 - MsZ o geometrický plán č. 48 290 289-
102/2021  
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. 48 290 289-102/2021 vyhotoveným 
geodetom Miroslavou Lauroškovou GeoPlanML, Majerský rad 643/44, Krupina, IČO 
48 290 289, overeným dňa 20.12.2021 pod č. 414/2021, do novovytvorenej parcely 
č. 2015/8 o výmere 45 m2, druh ostatná plocha, 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 9 hlasmi z 10 prítomných z celkového počtu 12 poslancov 
za: Ing. Jaroslav Bellák, Mgr. Anna Borbuliaková, Mgr. Oľga Búryová, Ing. Peter 
Filuš, Mgr. Marián Hecl, Ing. Eva Lukáčová, Ing. Stanislava Pavlendová,  Mgr. Martin 
Selecký, Mgr. Michal Strelec 
proti: 
zdržal sa: Ing. Jozef Lutter 
neprítomný:  
ospravedlnení: prof. Ing. Jozef Krilek, PhD., Mgr. Anna Surovcová 
 
Uznesenie č.102/2022-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 § 9a 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, nachádzajúci sa na parcele registra C 
č. 1481/3 o výmere 23 751 m2, druh ostatná plocha, zameraný geometrickým 
plánom č. 48 290 289-40/2022 vyhotoveným geodetom Miroslavou Lauroškovou 
GeoPlanML, Majerský rad 643/44, Krupina, overeným dňa 31.3.2022 pod č. 99/2022, 
do novovytvorenej parcely registra C č. 1481/305 o výmere 1218 m2 , sa zamieňa v 
prospech Mgr. Martina Rondíka, rod. Rondík, bytom Rudolfa Geschwinda 3166/6, 
Krupina, do výlučného vlastníctva v 1/1-ine k celku, a to za pozemky vo výlučnom 
vlastníctve Mgr. Martina Rondíka, rod. Rondík, bytom Rudolfa Geschwinda 3166/6, 
Krupina, nachádzajúce sa v k.ú. Krupina, okres Krupina, zapísané na LV č. 4512 a 
3887, menovite parcely:  
KN-E č. 1521/1 o výmere 149 m2, druh trvalo trávnatý porast, LV č. 4512  
KN-E č. 1521/2 o výmere 159 m2, druh trvalo trávnatý porast, LV č. 4512  
KN-E č. 1520/1 o výmere 391 m2, druh orná pôda, LV č. 4512  



KN-E č. 1520/2 o výmere 95 m2, druh orná pôda, LV č. 4512  
KN-E č. 1469/2 o výmere 144 m2, druh trvalo trávnatý porast, LV č. 4512,  
a novonavrhnutá parcela KN-C č. 7074/2 o výmere 400 m2, zameraná z parcely KN-
C č. 7074 o výmere 3289 m2, druh orná pôda, vedená na LV č. 3887, spolu o 
výmere 1338 m2, ktoré sa zamieňajú v prospech Mesta Krupina.  
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 to 10 hlasmi z 10 prítomných z celkového počtu 12 poslancov 
za: Ing. Jaroslav Bellák, Mgr. Anna Borbuliaková, Mgr. Oľga Búryová, Ing. Peter 
Filuš, Mgr. Marián Hecl, Ing. Eva Lukáčová, Ing. Jozef Lutter, Ing. Stanislava 
Pavlendová,  Mgr. Martin Selecký, Mgr. Michal Strelec 
proti: 
zdržal sa: 
neprítomný:  
ospravedlnení: prof. Ing. Jozef Krilek, PhD., Mgr. Anna Surovcová 
 
Uznesenie č.103/2022-MsZ                                                                     
Mestské zastupiteľstvo v Krupine 
s c h v a ľ u j e 
a) dojednanie predkupného práva ako ved ľajšieho dojednania ku kúpe, ktoré 
bude obsahom kúpnej zmluvy pod ľa Uznesenia č. 34/2022-MsZ zo dňa 
28.2.2022 pre prevod časti 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. Predkupné právo sa schvaľuje ako vecné právo v prospech Mesta Krupina 
na prístavbu budovy, ktorá bude postavená k budove Súkromnej materskej školy s.č. 
2344, nachádzajúcej sa na parcele KN-C č. 1279/1, vrátane zastavaného pozemku 
prístavbou.  
b) obsah návrhu Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve so z riadením vecného 
predkupného práva a vecného bremena, uzavretej v sú lade s uznesením č. 
34/2022- MsZ medzi Mestom Krupina ako budúcim predávajúcim, zároveň budúcim 
oprávneným z predkupného práva a vecného bremena a Mgr. Ingrid Kohútovou, 
bytom Družstevná 226/23, 962 61 Dobrá Niva, zriaďovateľkou Súkromnej materskej 
škôlky, so sídlom ul. Školská 2344, Krupina ako budúcou kupujúcou, zároveň 
budúcou povinnou z predkupného práva a z vecného bremena, ktorej obsahom je 
návrh kúpnej zmluvy so zriadením predkupného práva  a vecného bremena medzi 
zmluvnými stranami.  
 
Predkupné právo spočíva:  
• v práve Mesta Krupina odkúpiť nehnuteľnosti – budovu Materskej školy s 

prístavbou vrátane zastavaného pozemku v prípade, že sa vlastník nehnuteľností 
rozhodne ich ponúknuť na predaj, a to písomnou ponukou,  

• v prípade budúceho predaja nehnuteľností písomná ponuka na kúpu 
nehnuteľností musí obsahovať dohodnutú kúpnu cenu vo výške 16 215,- Eur za 



nehnuteľnosti podľa Kúpnej zmluvy č. 218152011 so zriadením vecného 
predkupného práva uzatvorenej dňa 1.12.2011, ďalej kúpnu cenu vo výške 3200,- 
Eur za pozemok predaný podľa budúcej kúpnej zmluvy v zmysle dojednaní touto 
Zmluvou o budúcej Kúpnej zmluve so zriadením vecného predkupného práva 
a vecného bremena č. 112832022. Prístavba postavená v roku 2022 bude 
ponúknutá vo výške kúpnej ceny zodpovedajúcej technickému zhodnoteniu 
budovy prístavbou, ktoré bude stanovené odborníkom na základe znaleckého 
posudku v čase spätného predaja Mestu Krupina. 

 
Vecné bremeno spočíva: 
• v povinnosti  vlastníka budovy súp. č. 2344 s prístavbou  na parcele registra C  č. 

1279/1 dodržať účel využitia stavby budovy Materskej školy súp. č. 2344 
s prístavbou na parcele KN-C č. 1279/1 evidovanej na LV č. 7988, k.ú. Krupina, 
v prospech oprávneného z vecného bremena a výlučne využívať a užívať 
priestory budovy na prevádzku školy a školského zariadenia alebo aj jednotlivo. 

Vecné bremeno bude spojené s vlastníctvom vyššie citovanej nehnuteľnosti a zriadi 
sa „in rem“ v prospech oprávneného z vecného bremena bezodplatne, na dobu 
neurčitú. 
a to 9 hlasmi z 10 prítomných z celkového počtu 12 poslancov 
za: Ing. Jaroslav Bellák, Mgr. Anna Borbuliaková, Mgr. Oľga Búryová, Ing. Peter 
Filuš, Ing. Eva Lukáčová, Ing. Jozef Lutter, Ing. Stanislava Pavlendová,  Mgr. Martin 
Selecký, Mgr. Michal Strelec 
proti: 
zdržal sa: Mgr. Marián Hecl 
neprítomný:  
ospravedlnení:  
 
Uznesenie č.104/2022-MsZ- UZNESENIE NEBOLO PRIJATÉ                                                               
Mestské zastupiteľstvo v Krupine 
s c h v a ľ u j e 
uzavretie zmluvy o budúcej kúpnej zmluve, ktorou sa Mesto zaväzuje odkúpiť 
nehnuteľnosti v prípade, že ju vlastník ponúkne napredaj. 
a to 3 hlasmi z 10 prítomných z celkového počtu 12 poslancov 
za: Ing. Jaroslav Bellák, Ing. Eva Lukáčová, Ing. Peter Filuš 
proti: Mgr. Marián Hecl, Mgr. Michal Strelec, Ing. Stanislava Pavlendová 
zdržal sa: Mgr. Oľga Búryová, Ing. Jozef Lutter, Mgr. Martin Selecký, Mgr. Anna 
Borbuliaková 
neprítomný:  
ospravedlnení: prof. Ing. Jozef Krilek, PhD., Mgr. Anna Surovcová 
 
Uznesenie č.105/2022-MsZ                                                                     
Mestské zastupiteľstvo v Krupine 
s c h v a ľ u j e 
uzatvorenie Nájomnej zmluvy na prenájom pozemkov nachádzajúcich sa v k.ú. 
Krupina, v meste Krupina, evidované na LV č. 3806, vo vlastníctve spoločnosti WAY 
INDUSTRIES, a.s., Priemyselná 937/4, 963 01 Krupina, IČO: 44965257, menovite:  
• parcela registra C č. 1206/39 o výmere 2 943 m2, druh pozemku zastavané 

plochy a nádvoria,  
• parcela registra C č. 1206/61 o výmere 1 819 m2, druh pozemku zastavané 

plochy a nádvoria,  



v prospech Mesta Krupina, Svätotrojičné námestie 4/4, Krupina, IČO 00159352,  
na dobu určitú 20 rokov, vo výške nájomného za celý predmet nájmu 1,- Eur/rok, za 
účelom investovania finančných prostriedkov do obnovy poškodenej panelovo 
betónovej cesty v Priemyselnej zóne Krupina juh a na vybudovanie cyklotrasy, ktorá 
bude spájať mesto s Priemyselnou zónou, na vybudovanie verejného osvetlenia a na 
umiestnenie príslušného mobiliáru.  
a to 8 hlasmi z 8 prítomných z celkového počtu 12 poslancov 
za: Ing. Jaroslav Bellák, Mgr. Anna Borbuliaková, Mgr. Oľga Búryová, Ing. Peter 
Filuš, Ing. Eva Lukáčová, Ing. Jozef Lutter, Ing. Stanislava Pavlendová,  Mgr. Martin 
Selecký 
proti: 
zdržal sa: 
neprítomní: Mgr. Marián Hecl, Mgr. Michal Strelec 
ospravedlnení: prof. Ing. Jozef Krilek, PhD., Mgr. Anna Surovcová 
 
Uznesenie č.106/2022-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, parcela registra C č. 1206/37 o výmere 71 m2, druh zastavaná plocha a 
nádvorie, evidovaná na LV č. 1835, v k.ú. Krupina, mesto Krupina, vo vlastníctve 
Slovenskej republiky a v správe Ministerstva Hospodárstva SR, vo výške kúpnej 
ceny 1,- Eur/m2, v prospech Mesta Krupina, Svätotrojičné námestie 4/4, Krupina, 
IČO 00159352, pre využívanie na verejné účely po dobu 10 rokov odo dňa 
nadobudnutia do vlastníckeho práva.  
Mesto Krupina nadobudne vlastnícke právo k pozemku za účelom investovania 
finančných prostriedkov do obnovy poškodenej panelovo betónovej cesty  v 
Priemyselnej zóne Krupina juh a na vybudovanie cyklotrasy, ktorá bude spájať mesto 
s Priemyselnou zónou, na vybudovanie verejného osvetlenia a na umiestnenie 
príslušného mobiliáru.  
a to 8 hlasmi z 8 prítomných z celkového počtu 12 poslancov 
za: Ing. Jaroslav Bellák, Mgr. Anna Borbuliaková, Mgr. Oľga Búryová, Ing. Peter 
Filuš, Ing. Eva Lukáčová, Ing. Jozef Lutter, Ing. Stanislava Pavlendová,  Mgr. Martin 
Selecký 
proti: 
zdržal sa: 
neprítomní: Mgr. Marián Hecl, Mgr. Michal Strelec 
ospravedlnení: prof. Ing. Jozef Krilek, PhD., Mgr. Anna Surovcová 
 
Uznesenie č.107/2022-MsZ                                                                     
Mestské zastupiteľstvo v Krupine 
s c h v a ľ u j e 
uzatvorenie Nájomnej zmluvy na prenájom nehnuteľného majetku nachádzajúceho 
sa v k.ú. Krupina, v meste Krupina, evidovaný na LV č. 2319, vo vlastníctve 
Banskobystrického samosprávneho kraja, Námestie SNP 23, Banská Bystrica, IČO 
37 828 100, a v správe Strednej odbornej školy obchodu a služieb, M. R. Štefánika 8, 
Krupina, menovite:  
• stavba s príslušenstvom súp. č. 888 na pozemku parcely KN-C č. 447,  



• pozemok parcela KN-C č. 447 o výmere 352 m2, druh zastavaná plocha a 
nádvorie,  

v prospech Mesta Krupina, Svätotrojičné námestie 4/4, Krupina, IČO 00159352, na 
dobu určitú do 31.12.2022, vo výške nájomného 1,- Eur na dobu nájmu, za účelom 
využitia nehnuteľností na verejno-prospešné účely a na riešenie mimoriadnej situácie 
v dôsledku utečeneckej vlny z Ukrajiny.  
Odôvodnením žiadosti o prenájom budovy je:  
• poskytnúť ubytovanie pre utečencov,  
• zriadiť detské centrum pre deti z Ukrajiny, aby sa matky mohli začleniť do 

pracovného procesu a do spoločnosti,  
• rozšíriť kapacitu Materskej škôlky na ul. Malinovského  
• poskytnúť priestory tejto budovy aj pre voľno-časové aktivity detí a mládeže 

mesta Krupina.  
a to 9 hlasmi z 9 prítomných z celkového počtu 12 poslancov 
za: Ing. Jaroslav Bellák, Mgr. Anna Borbuliaková, Mgr. Oľga Búryová, Mgr. Marián 
Hecl, Ing. Eva Lukáčová, Ing. Jozef Lutter, Ing. Stanislava Pavlendová,  Mgr. Martin 
Selecký, Mgr. Michal Strelec 
proti: 
zdržal sa: 
neprítomný: Ing. Peter Filuš 
ospravedlnení: prof. Ing. Jozef Krilek, PhD., Mgr. Anna Surovcová 
 
Uznesenie č.108/2022-MsZ                                                                     
Mestské zastupiteľstvo v Krupine 
s c h v a ľ u j e 
zámer na zriadenie vecného bremena , na priznanie práva prechodu a prejazdu cez 
pozemok vo vlastníctve Mesta Krupina, parcela registra E č. 3003 o výmere 4 123 
m2, druh trvalo trávnatý porast, ktorá je v registri C vedená ako parcela č. 7843/1 
druh ostatná plocha, v predpokladanej výmere cca 113 m2, v prospech Boženy 
Alakšovej , rod. Repiská, bytom Fraňa Kráľa 662/3, Krupina, v podiele 1/3 k celku, 
Milana Hašku, rod. Haško, bytom Školská 826/4, Krupina, v podiele 2/3 k celku, ako 
podielových spoluvlastníkov pozemku parcely registra E č. 7839 o výmere 9 804 m2, 
druh orná pôda, evidovanej na LV č. 3436, pre zabezpečenie prístupu k uvedenému 
pozemku.  
Vecné bremeno spočíva:  
• v práve oprávneného z vecného bremena využívať pozemok parcely KN-E č. 

3003 vo vyznačenom rozsahu geometrickým plánom v predpokladanej výmere 
cca 113 m2 na prechod peši, prejazd motorovými a nemotorovými dopravnými 
prostriedkami, a v povinnosti Mesta Krupina, ako povinného z vecného bremena 
strpieť právo oprávneného využívať pozemok v rozsahu vyznačenom v 
geometrickom pláne o výmere cca 113 m2,  

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

• vecné bremeno sa zriaďuje časovo neobmedzene, na dobu neurčitú,  
• vecné bremeno sa zriaďuje bez odplaty  
a to 9 hlasmi z 9 prítomných z celkového počtu 12 poslancov 
za: Ing. Jaroslav Bellák, Mgr. Anna Borbuliaková, Mgr. Oľga Búryová, Mgr. Marián 
Hecl, Ing. Eva Lukáčová, Ing. Jozef Lutter, Ing. Stanislava Pavlendová,  Mgr. Martin 
Selecký, Mgr. Michal Strelec 



proti: 
zdržal sa: 
neprítomný: Ing. Peter Filuš 
ospravedlnení: prof. Ing. Jozef Krilek, PhD., Mgr. Anna Surovcová 
 
 
 
Uznesenie č.109/2022-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  
pozemok vo vlastníctve Mesta Krupina, k.ú. Krupina, okres Krupina, vedený na LV č. 
4578, parcela registra E č. 4006/30 o výmere 430 m2, druh lesný pozemok, vedená v 
registri C ako parcela č. 2382 druh trvalo trávnatý porast, ktorý bude zameraný 
geometrickým plánom, v prospech Cyrila Ďuricu, rod. Ďurica a manželky Marty rod. 
Lasabovej, bytom Hollý Vrch 1388, Krupina, do bezpodielového spoluvlastníctva 
manželov v 1/1 k celku, vo výške kúpnej ceny 3,- Eur/m2.  
Dôvod hodný osobitného zreteľa je skutočnosť, že odpredajom časti pozemku podľa 
prirodzenej hranice v teréne, ako bola časť pozemku užívaná aj v minulosti, sa 
pozemok funkčne prepojí s pozemkom vo vlastníctve kupujúcich, zároveň si Mesto 
Krupina usporiada pozemkové vlastníctvo a zosúladí sa skutkový stav so stavom 
právnym.  
a to 9 hlasmi z 9 prítomných z celkového počtu 12 poslancov 
za: Ing. Jaroslav Bellák, Mgr. Anna Borbuliaková, Mgr. Oľga Búryová, Mgr. Marián 
Hecl, Ing. Eva Lukáčová, Ing. Jozef Lutter, Ing. Stanislava Pavlendová,  Mgr. Martin 
Selecký, Mgr. Michal Strelec 
proti: 
zdržal sa: 
neprítomný: Ing. Peter Filuš 
ospravedlnení: prof. Ing. Jozef Krilek, PhD., Mgr. Anna Surovcová 
 
Uznesenie č.110/2022-MsZ                                                                     
Mestské zastupiteľstvo v Krupine 
r u š í 
prijaté Uznesenie č. 196/2016-MsZ zo dňa 21.9.2016, ktorým bol schválený prevod 
majetku spôsobom predaja v prospech Anastázie Výbochovej, bytom Stará Hora 
1461, Krupina, z dôvodu neuzatvorenia kúpnej zmluvy.  
a to 10 hlasmi z 10 prítomných z celkového počtu 12 poslancov 
za: Ing. Jaroslav Bellák, Mgr. Anna Borbuliaková, Mgr. Oľga Búryová, Ing. Peter 
Filuš, Mgr. Marián Hecl, Ing. Eva Lukáčová, Ing. Jozef Lutter, Ing. Stanislava 
Pavlendová,  Mgr. Martin Selecký, Mgr. Michal Strelec 
proti: 
zdržal sa: 
neprítomný:  
ospravedlnení: prof. Ing. Jozef Krilek, PhD., Mgr. Anna Surovcová 
 



Uznesenie č.111/2022-MsZ                                                                     
Mestské zastupiteľstvo v Krupine 
s c h v a ľ u j e 
prevod majetku spôsobom predaja v súlade s § 9a ods . 8 písm. b) zákona č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, menovite pozemok vo 
vlastníctve Mesta Krupina, k.ú. Krupina, okres Krupina, vedený na LV č. 4578, 
parcela registra E č. 6947 o výmere 726 m2, druh trvalo trávnatý porast, v prospech 
Jána Výbocha, rod. Výboch, bytom Stará Hora 1461/39, Krupina, 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, ktorý svojím umiestnením tvorí neoddeliteľný 
celok k pozemku vo vlastníctve kupujúceho.  
a to 10 hlasmi z 10 prítomných z celkového počtu 12 poslancov 
za: Ing. Jaroslav Bellák, Mgr. Anna Borbuliaková, Mgr. Oľga Búryová, Ing. Peter 
Filuš, Mgr. Marián Hecl, Ing. Eva Lukáčová, Ing. Jozef Lutter, Ing. Stanislava 
Pavlendová,  Mgr. Martin Selecký, Mgr. Michal Strelec 
proti: 
zdržal sa: 
neprítomný:  
ospravedlnení: prof. Ing. Jozef Krilek, PhD., Mgr. Anna Surovcová 
 
Uznesenie č.112/2022-MsZ                                                                     
Mestské zastupiteľstvo v Krupine 
s c h v a ľ u j e 
Zabezpečiť projekt zmeny organizácie dopravy oprávnenou osobou, v zmysle 
ktorého by bolo vo vnútroareálovom priestore Mestskej tržnice vyhotovené 
vodorovné dopravné značenie, ktorým by došlo k vyznačeniu šikmých parkovacích 
miest v čo najväčšom možnom počte a súčasne by bola pri vstupnej bráne od 
Kuzmányho ulice umiestnená trvalá zvislá dopravná značka, ktorou by bolo povolené 
parkovanie vozidiel len na vyznačených parkovacích miestach. Po zabezpečení tohto 
riešenia by bolo parkovanie mimo vyznačených plôch zakázané a aj 
sankcionovateľné.  
a to 10 hlasmi z 10 prítomných z celkového počtu 12 poslancov 
za: Ing. Jaroslav Bellák, Mgr. Anna Borbuliaková, Mgr. Oľga Búryová, Ing. Peter 
Filuš, Mgr. Marián Hecl, Ing. Eva Lukáčová, Ing. Jozef Lutter, Ing. Stanislava 
Pavlendová,  Mgr. Martin Selecký, Mgr. Michal Strelec 
proti: 
zdržal sa: 
neprítomný:  
ospravedlnení: prof. Ing. Jozef Krilek, PhD., Mgr. Anna Surovcová 
 
Uznesenie č.113/2022-MsZ                                                                     
Mestské zastupiteľstvo v Krupine 
s c h v a ľ u j e 
zmenu rozpočtu mesta formou jeho aktualizácie z podprogramu „verejné osvetlenie“ 
na podprogram „verejné vodovody“ v celkovej výške 4 709,69 Eur, ktoré budú slúžiť 
na úhradu faktúr spojených s výmenou a montážou nového ponorného čerpadla pre 
vodojem Kukučka – Nová Hora.  
a to 10 hlasmi z 10 prítomných z celkového počtu 12 poslancov 



za: Ing. Jaroslav Bellák, Mgr. Anna Borbuliaková, Mgr. Oľga Búryová, Ing. Peter 
Filuš, Mgr. Marián Hecl, Ing. Eva Lukáčová, Ing. Jozef Lutter, Ing. Stanislava 
Pavlendová,  Mgr. Martin Selecký, Mgr. Michal Strelec 
proti: 
zdržal sa: 
neprítomný:  
ospravedlnení: prof. Ing. Jozef Krilek, PhD., Mgr. Anna Surovcová 
Uznesenie č.114/2022-MsZ                                                                     
Mestské zastupiteľstvo v Krupine 
s c h v a ľ u j e 
predložený návrh čiastočného podpivničenia novostavby RD v lokalite Nad 
Kltipochom žiadateľa Martina Oravca  
a to 10 hlasmi z 10 prítomných z celkového počtu 12 poslancov 
za: Ing. Jaroslav Bellák, Mgr. Anna Borbuliaková, Mgr. Oľga Búryová, Ing. Peter 
Filuš, Mgr. Marián Hecl, Ing. Eva Lukáčová, Ing. Jozef Lutter, Ing. Stanislava 
Pavlendová,  Mgr. Martin Selecký, Mgr. Michal Strelec 
proti: 
zdržal sa: 
neprítomný:  
ospravedlnení: prof. Ing. Jozef Krilek, PhD., Mgr. Anna Surovcová 
 
Uznesenie č.115/2022-MsZ                                                                     
Mestské zastupiteľstvo v Krupine 
b e r i e   n a   v e d o m i e 
Rozšírenie vyhradeného – plateného parkovania v severnej časti sídliska Majerský 
rad o 3 parkovacie boxy, pre zriadenie ktorých bude potrebné zakúpiť nové zvislé 
dopravné značky vrátane príslušenstva a vykonať ich montáž.  
a to 10 hlasmi z 10 prítomných z celkového počtu 12 poslancov 
za: Ing. Jaroslav Bellák, Mgr. Anna Borbuliaková, Mgr. Oľga Búryová, Ing. Peter 
Filuš, Mgr. Marián Hecl, Ing. Eva Lukáčová, Ing. Jozef Lutter, Ing. Stanislava 
Pavlendová,  Mgr. Martin Selecký, Mgr. Michal Strelec 
proti: 
zdržal sa: 
neprítomný:  
ospravedlnení: prof. Ing. Jozef Krilek, PhD., Mgr. Anna Surovcová 
 
Uznesenie č.116/2022-MsZ                                                                     
Mestské zastupiteľstvo v Krupine 
b e r i e   n a   v e d o m i e 
Zahájenie legislatívnych procesov vo veci povolenia stavby „Kontajnerové zázemie 
pre tenis“ a následne začať proces verejného obstarávania na výber zhotoviteľa 
tohto diela v zmysle vypracovanej projektovej dokumentácie stavby a výkazu-výmer.  
a to 7hlasmi z 7 prítomných z celkového počtu 12 poslancov 
za: Ing. Jaroslav Bellák, Mgr. Anna Borbuliaková, Mgr. Oľga Búryová, Ing. Peter 
Filuš, Ing. Eva Lukáčová, Ing. Jozef Lutter, Ing. Stanislava Pavlendová  
proti: 
zdržal sa: 
neprítomní: Mgr. Marián Hecl, Mgr. Martin Selecký, Mgr. Michal Strelec 
ospravedlnení: prof. Ing. Jozef Krilek, PhD., Mgr. Anna Surovcová 
 



 
 
 
 
 
 
 
Uznesenie č.117/2022-MsZ                                                                     
Mestské zastupiteľstvo v Krupine 
b e r i e   n a   v e d o m i e 
Vydanie nesúhlasnej územnoplánovacej informácie k žiadosti p. Pavla Sliackeho 
bytom Krupina na umiestnenie výstavbu 2 – 3 podlažného bytového domu na ulici 
Majerský rad.  
a to 9 hlasmi z 9 prítomných z celkového počtu 12 poslancov 
za: Ing. Jaroslav Bellák, Mgr. Anna Borbuliaková, Mgr. Oľga Búryová, Ing. Peter 
Filuš, Mgr. Marián Hecl, Ing. Eva Lukáčová, Ing. Jozef Lutter, Ing. Stanislava 
Pavlendová, Mgr. Michal Strelec 
proti: 
zdržal sa: 
neprítomný: Mgr. Martin Selecký 
ospravedlnení: prof. Ing. Jozef Krilek, PhD., Mgr. Anna Surovcová 
 
Uznesenie č.118/2022-MsZ- UZNESENIE NEBOLO PRIJATÉ                                                                    
Mestské zastupiteľstvo v Krupine 
s c h v a ľ u j e 
Zastavovaciu štúdiu vypracovanú Ing. Igor Záhorsky, autorizovanou Ing. arch. Vlasta 
Ilievovová predloženou žiadateľom ADVICE EXPERTS s.r.o. Bratislava k 
umiestneniu a výstavbe 3 rodinných domov a výhľadovo ďalších 10 rodinných 
domov.  
a to 0 hlasmi z 10 prítomných z celkového počtu 12 poslancov 
za:  
proti: Ing. Jaroslav Bellák, Mgr. Anna Borbuliaková, Mgr. Oľga Búryová, Ing. Peter 
Filuš, Mgr. Marián Hecl, Ing. Eva Lukáčová, Ing. Jozef Lutter, Ing. Stanislava 
Pavlendová,  Mgr. Martin Selecký, Mgr. Michal Strelec 
zdržal sa: 
neprítomný:  
ospravedlnení: prof. Ing. Jozef Krilek, PhD., Mgr. Anna Surovcová 
 
Uznesenie č.119/2022-MsZ                                                                     
Mestské zastupiteľstvo v Krupine 
u k l a d á 
vypracovať štúdiu vyťaženosti a intenzity dopravy, ako aj ostatnej infraštruktúry v 
predmetnej lokalite z ohľadom na existujúcu zástavbu a možnosti jej rozširovania do 
budúcnosti v súlade s platným Územným plánom mesta Krupina.  
a to 10 hlasmi z 10  prítomných z celkového počtu 12 poslancov 
za: Ing. Jaroslav Bellák, Mgr. Anna Borbuliaková, Mgr. Oľga Búryová, Ing. Peter 
Filuš, Mgr. Marián Hecl, Ing. Eva Lukáčová, Ing. Jozef Lutter, Ing. Stanislava 
Pavlendová,  Mgr. Martin Selecký, Mgr. Michal Strelec 
proti: 
zdržal sa: 



neprítomný:  
ospravedlnení: prof. Ing. Jozef Krilek, PhD., Mgr. Anna Surovcová 
 
 
 
 
 
Uznesenie č.120/2022-MsZ                                                                     
Mestské zastupiteľstvo v Krupine 
b e r i e   n a   v e d o m i e 
II. aktualizáciu rozpočtu mesta na rok 2022, podľa prílohy č.1 písm. a).  
a to 10 hlasmi z 10 prítomných z celkového počtu 12 poslancov 
za: Ing. Jaroslav Bellák, Mgr. Anna Borbuliaková, Mgr. Oľga Búryová, Ing. Peter 
Filuš, Mgr. Marián Hecl, Ing. Eva Lukáčová, Ing. Jozef Lutter, Ing. Stanislava 
Pavlendová,  Mgr. Martin Selecký, Mgr. Michal Strelec 
proti: 
zdržal sa: 
neprítomný:  
ospravedlnení: prof. Ing. Jozef Krilek, PhD., Mgr. Anna Surovcová 
 
Uznesenie č.121/2022-MsZ                                                                     
Mestské zastupiteľstvo v Krupine 
b e r i e   n a   v e d o m i e 
II. aktualizáciu rozpočtu mesta na rok 2022, podľa prílohy č.1 písm. b), rozpočtové 
opatrenia schválené primátorom mesta.  
a to 10 hlasmi z 10 prítomných z celkového počtu 12 poslancov 
za: Ing. Jaroslav Bellák, Mgr. Anna Borbuliaková, Mgr. Oľga Búryová, Ing. Peter 
Filuš, Mgr. Marián Hecl, Ing. Eva Lukáčová, Ing. Jozef Lutter, Ing. Stanislava 
Pavlendová,  Mgr. Martin Selecký, Mgr. Michal Strelec 
proti: 
zdržal sa: 
neprítomný:  
ospravedlnení: prof. Ing. Jozef Krilek, PhD., Mgr. Anna Surovcová 
 
Uznesenie č.122/2022-MsZ                                                                     
Mestské zastupiteľstvo v Krupine 
s c h v a ľ u j e 
II. aktualizáciu rozpočtu mesta na rok 2022, podľa prílohy č.1 písm. c).  
a to 10 hlasmi z 10 prítomných z celkového počtu 12 poslancov 
za: Ing. Jaroslav Bellák, Mgr. Anna Borbuliaková, Mgr. Oľga Búryová, Ing. Peter 
Filuš, Mgr. Marián Hecl, Ing. Eva Lukáčová, Ing. Jozef Lutter, Ing. Stanislava 
Pavlendová,  Mgr. Martin Selecký, Mgr. Michal Strelec 
proti: 
zdržal sa: 
neprítomný:  
ospravedlnení: prof. Ing. Jozef Krilek, PhD., Mgr. Anna Surovcová 
 
Uznesenie č.123/2022-MsZ                                                                     
Mestské zastupiteľstvo v Krupine 
b e r i e   n a   v e d o m i e 



vyhodnotenie účasti dochádzky poslancov na MsZ, MsR, komisiách a radách škôl a 
školských zariadení, za rok 2021.  
a to 8 hlasmi z 9 prítomných z celkového počtu 12 poslancov 
za: Ing. Jaroslav Bellák, Mgr. Anna Borbuliaková, Mgr. Oľga Búryová, Ing. Peter 
Filuš, Mgr. Marián Hecl, Ing. Jozef Lutter, Ing. Stanislava Pavlendová,  Mgr. Martin 
Selecký, Mgr. Michal Strelec 
proti: 
zdržal sa: Ing. Eva Lukáčová 
neprítomný:  
ospravedlnení: prof. Ing. Jozef Krilek, PhD., Mgr. Anna Surovcová 
 
Uznesenie č.124/2022-MsZ                                                                     
Mestské zastupiteľstvo v Krupine 
b e r i e   n a   v e d o m i e 
Žiadosť od pána PhDr. Richarda Roháčeka; Poľovníckeho združenia Hubert; 
Poľovníckeho združenia Kukučka; Poľovníckeho združenia Javor a Poľovníckej 
spoločnosti Čabraď. 
a to 10 hlasmi z 10 prítomných z celkového počtu 12 poslancov 
za: Ing. Jaroslav Bellák, Mgr. Anna Borbuliaková, Mgr. Oľga Búryová, Ing. Peter 
Filuš, Mgr. Marián Hecl, Ing. Eva Lukáčová, Ing. Jozef Lutter, Ing. Stanislava 
Pavlendová,  Mgr. Martin Selecký, Mgr. Michal Strelec 
proti: 
zdržal sa: 
neprítomný:  
ospravedlnení: prof. Ing. Jozef Krilek, PhD., Mgr. Anna Surovcová 
 
Uznesenie č.125/2022-MsZ                                                                     
Mestské zastupiteľstvo v Krupine 
u d e ľ u j e 
 
1. Splnomocnenie Ing. Radoslavovi Vazanovi, primátorovi Mesta Krupina, (ďalej len 
„splnomocnenec Mesta Krupina“) na zastupovanie Mesta Krupina na 
zhromaždeniach vlastníkov poľových pozemkov (podľa § 5 zákona č. 274/2009 Z. z. 
o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov (ďalej len „zákon o poľovníctve“) v rozsahu uvedenom v bode 2. tohto 
uznesenia.  
 
2. Oprávnenie splnomocnenca Mesta Krupina konať na zhromaždeniach vlastníkov 
poľovných pozemkov (v zmysle § 5 zákona o poľovníctve) podľa nasledovných 
bodov. Pri rozhodovaní o postúpení práva užívania poľovných revírov na jednotlivých 
zhromaždeniach vlastníkov poľovných pozemkov (v zmysle § 5 zákona o 
poľovníctve) bude splnomocnenec Mesta Krupina hlasovať za poľovnícke 
organizácie, ktoré aktuálne užívajú predmetné poľovné revíry a požadovať od nich 
dolu stanovené podmienky:  
 
a) navrhnúť a hlasovať za zvýšenie náhrady za postúpenie práva poľovníctva 
poľovníckej organizácii uvedenej v rámci bodu 2) nárast oproti doterajšej výške 
náhrady o 33 %, čo predstavuje ročnú náhradu vo výške 3,17 € za hektár lesných 
poľovných pozemkov a ročnú náhradu vo výške 0,878 € za hektár 
poľnohospodárskych poľovných pozemkov (na obdobie novej platnosti zmluvy o 



užívaní PR), kde je väčšinovým vlastníkom (nad 50 % výmery PR) poľovných 
pozemkov Mesto Krupina v rámci predmetného poľovného revíru Kukučka Krupina,  
 
b) navrhnúť a hlasovať za zvýšenie náhrady za postúpenie práva poľovníctva 
poľovníckej organizácii uvedenej v rámci bodu 2) nárast oproti doterajšej výške 
náhrady o 20 %, čo predstavuje ročnú náhradu vo výške 2,37 € za hektár lesných 
poľovných pozemkov a ročnú náhradu vo výške 0,792 € za hektár 
poľnohospodárskych poľovných pozemkov (na obdobie novej platnosti zmluvy o 
užívaní PR), kde je Mesto Krupina menšinovým vlastníkom poľovných pozemkov (do 
50 % výmery PR) ale zároveň je vlastníkom viac ako 1/3 poľovných pozemkov v 
rámci predmetného poľovného revíru Javor Krupina,  
 
c) navrhnúť a hlasovať za zvýšenie náhrady za postúpenie práva poľovníctva 
poľovníckej organizácii uvedenej v rámci bodu 2) nárast oproti doterajšej výške 
náhrady o 20 % čo predstavuje ročnú náhradu vo výške 2,82 € za hektár lesných 
poľovných pozemkov a ročnú náhradu vo výške 0,792 € za hektár 
poľnohospodárskych poľovných pozemkov (na obdobie novej platnosti zmluvy o 
užívaní PR), kde je Mesto Krupina menšinovým vlastníkom poľovných pozemkov do 
1/3 výmery PR v rámci predmetného poľovného revíru Hubert Krupina,  
 
d) okrem výšky finančnej náhrady za užívanie práva poľovníctva podľa jednotlivých 
zmlúv navrhnúť a hlasovať za zmluvné zachovanie podmienok (na obdobie nových 
platností zmlúv o užívaní poľovného revíru) pre Mesto Krupina, ako vlastníka 
poľovných pozemkov, v rámci jednotlivých poľovných revírov, vyplývajúcich aj z 
doteraz aktuálnych zmlúv o užívaní poľovných revírov nasledovne: 
 

• Navrhnúť a hlasovať za podmienku, aby v rámci jednej poľovníckej sezóny 
počas doby platnosti novej zmluvy užívateľ poľovného revíru zabezpečil 
bezodplatné dodanie diviny Mestu Krupina nasledovne (ustanovenia zákona 
o poľovníctve sú týmto nedotknuté): 

 
- užívateľ poľovného revíru Kukučka Krupina najviac 300 kg v 

jednej poľovníckej sezóne,  
- užívateľ poľovného revíru Javor Krupina najviac 100 kg v jednej poľovníckej 

sezóne, 
- užívateľ poľovného revíru Hubert Krupina najviac 100 kg v jednej 

poľovníckej sezóne. 
 

• Navrhnúť a hlasovať za podmienku, aby užívateľ poľovného revíru umožnil 
bezodplatný lov trofejovej raticovej zveri pre Mesto Krupina určenej osobe, 
ako reprezentačný lov v rámci poľovníckej sezóny a schváleného plánu chovu 
a lovu nasledovne (ustanovenia zákona o poľovníctve sú týmto nedotknuté): 

 
- užívateľ poľovného revíru Kukučka umožní lov najviac jedného kusa jeleňa  

za poľovnícku sezónu I. – III vekovej triedy. 
- užívateľ poľovného revíru Hubert umožní lov najviac jedného kusa daniela 

za poľovnícku sezónu I. – III vekovej triedy. 
- užívateľ poľovného revíru Javor umožní lov najviac jedného kusa srnca za 

poľovnícku sezónu I. – III vekovej triedy. 
 



• Navrhnúť a hlasovať za podmienku, aby užívateľ poľovného revíru umožnil 
bezodplatnú účasť osobám určeným Mestom Krupina a zamestnancom 
Mestských lesov, s.r.o. Krupina na jednej spoločnej poľovačke na diviačiu a 
netrofejovú raticovú zver v rámci schváleného plánu spoločných poľovačiek 
v poľovníckej sezóne, (ustanovenia zákona o poľovníctve sú týmto 
nedotknuté). 

 
• Navrhnúť a hlasovať za podmienku, aby užívateľ poľovného revíru Kukučka 

Krupina umožnil bezodplatné vystavenie povolení na lov netrofejovej raticovej 
zveri pre zamestnancov Mestských lesov, s.r.o. Krupina v rámci celej 
poľovníckej sezóny v zmysle schváleného plánu chovu a lovu ako 
väčšinovému užívateľovi poľovných pozemkov, v pôsobnosti Mesta Krupina 
z dôvodu minimalizácie škôd na lesných porastoch a kultúrach, (ustanovenia 
zákona o poľovníctve sú týmto nedotknuté).  

 
• Navrhnúť a hlasovať za podmienku, aby užívateľ poľovného revíru umožnil 

každoročne predloženie a odkonzultovanie návrhu ročného plánu 
poľovníckeho hospodárenia pre nadchádzajúcu poľovnícku sezónu (pred 
predložením na príslušný okresný úrad) s konateľom Mestských lesov, s.r.o. 
Krupina z dôvodu minimalizácie škôd na lesných porastoch a kultúrach, 
(ustanovenia zákona o poľovníctve sú týmto nedotknuté).  
 

• Navrhnúť a hlasovať za podmienku, aby užívateľ poľovného revíru 
bezodplatne spolupracoval s Mestskými lesmi, s.r.o. Krupina pri starostlivosti 
a údržbe dočasných ochranných oplôtkov slúžiacich na ochranu mladých 
lesných porastov pred vznikom škôd spôsobených zverou, (ustanovenia 
zákona o poľovníctve sú týmto nedotknuté).   

 
• Navrhnúť a hlasovať za podmienku, aby užívateľ poľovného revíru na žiadosť 

Mestských lesov, s.r.o. Krupina raz ročne vykonal bezodplatne pracovnú 
brigádu ako čiastočnú kompenzáciu za škody spôsobené raticovou zverou, na 
majetku Mestských lesov, s.r.o. Krupina, (ustanovenia zákona o poľovníctve 
sú týmto nedotknuté). 
 

• Navrhnúť a hlasovať, aby užívateľ poľovného revíru v rámci svojho poľovného 
revíru využíval lesnú cestnú sieť v správe Mestských lesov, s.r.o. Krupina 
podľa dohodnutých podrobností (uzamykanie rámp po prejazde, čistenie 
priečneho odvodnenia lesnej cesty, čistenie priepustov). 
 
 

Podrobnosti plnenia požadovaných podmienok: bezodplatnej dodávky diviny, 
umožnenia bezodplatného lovu trofejovej zveri osobe určenej Mestom Krupina, 
bezodplatného zorganizovania spoločnej poľovačky na diviačiu a netrofejovú raticovú 
zver, využívania cestnej lesnej siete v správe Mestských lesov Krupina s.r.o.,  budú 
upresnené v dohode, ktorú uzavrie užívateľ poľovného revíru podľa vecnej 
príslušnosti z Mestom Krupina alebo Mestskými lesmi, s.r.o. Krupina na obdobie 
novej platnosti zmluvy. 
 
Podrobnosti plnenia požadovaných podmienok: umožnenia bezodplatného lovu 
netrotrofejovej zveri zamestnancom Mestských lesov, s.r.o. Krupina, predkladania 



a konzultácie návrhu plánu hospodárenia v poľovnom revíri, starostlivosti o dočasné 
ochranné oplôtky, vykonávania brigády pre Mestské lesy, s.r.o. Krupina ako 
čiastočnej náhrady za škody spôsobené raticovou zverou, budú upresnené 
v uzatvorenej zmluve v zmysle § 26 ods. 1. písm. l) zákona o poľovníctve, ktorú 
uzavrie užívateľ poľovného revíru z Mestskými lesmi s.r.o., Krupina  na obdobie 
novej platnosti zmluvy. 
 
e) požadovať, aby náklady súvisiace s konaním zhromaždení vlastníkov poľovných 
pozemkov (pokiaľ bude zvolávateľom Mesto Krupina) a vyhotovením aktuálnych 
vlastníckych štruktúr v rámci predmetných poľovných revírov (pokiaľ bude zadávateľ 
prác Mesto Krupina), preplatil Mestu Krupina nový užívateľ poľovného revíru v prvom 
roku platnosti novej zmluvy o užívaní poľovného revíru.  
a to 10 hlasmi z 10 prítomných z celkového počtu 12 poslancov 
za: Ing. Jaroslav Bellák, Mgr. Anna Borbuliaková, Mgr. Oľga Búryová, Ing. Peter 
Filuš, Mgr. Marián Hecl, Ing. Eva Lukáčová, Ing. Jozef Lutter, Ing. Stanislava 
Pavlendová,  Mgr. Martin Selecký, Mgr. Michal Strelec 
proti: 
zdržal sa: 
neprítomný:  
ospravedlnení: prof. Ing. Jozef Krilek, PhD., Mgr. Anna Surovcová 
 
Uznesenie č.126/2022-MsZ                                                                     
Mestské zastupiteľstvo v Krupine 
s c h v a ľ u j e 
stravnú jednotku pre cudzích stravníkov (deti z Ukrajiny), ktoré budú zaradené  v 
detskom centre  v hodnote  1,84 eur  (1,54 eur stravné + 0,30 eur  
réžia). Detské centrum zriaďuje: Centrum sociálnych služieb v Krupine so sídlom 
Sládkovičova 39, 963 01 Krupina. 
a to 10 hlasmi z 10 prítomných z celkového počtu 12 poslancov 
za: Ing. Jaroslav Bellák, Mgr. Anna Borbuliaková, Mgr. Oľga Búryová, Ing. Peter 
Filuš, Mgr. Marián Hecl, Ing. Eva Lukáčová, Ing. Jozef Lutter, Ing. Stanislava 
Pavlendová,  Mgr. Martin Selecký, Mgr. Michal Strelec 
proti: 
zdržal sa: 
neprítomný:  
ospravedlnení: prof. Ing. Jozef Krilek, PhD., Mgr. Anna Surovcová 
 
Uznesenie č.127/2022-MsZ                                                                     
Mestské zastupiteľstvo v Krupine 
b e r i e   n a   v e d o m i e 
Výsledok vykonaného prieskumu trhu podľa ustanovení zákona č. 363/2015 Z.z. o 
verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov, ktorého predmetom je výber dodávateľa na zabezpečenie Parkovacieho 
systému na Svätotrojičnom námestí v meste Krupina a v ktorom predložil ponuku iba 
jeden uchádzač – spoločnosť Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 
Bratislava, IČO: 35697270. 
a to 9 hlasmi z 9 prítomných z celkového počtu 12 poslancov 
za: Ing. Jaroslav Bellák, Mgr. Anna Borbuliaková, Mgr. Oľga Búryová, Ing. Peter 
Filuš, Mgr. Marián Hecl, Ing. Jozef Lutter, Ing. Stanislava Pavlendová,  Mgr. Martin 
Selecký, Mgr. Michal Strelec 



proti: 
zdržal sa: 
neprítomný: Ing. Eva Lukáčová 
ospravedlnení: prof. Ing. Jozef Krilek, PhD., Mgr. Anna Surovcová 
 
 
Uznesenie č.128/2022-MsZ                                                                     
Mestské zastupiteľstvo v Krupine 
s c h v a ľ u j e 
a) návrh Dodatku č. 1 Zmluvy o dielo č. 48/2022/OVZP, ktorej predmetom je 
zhotovenie diela: „Most cez rieku Krupinica“ s budúcim zhotoviteľom VIAKORP, 
s.r.o., Strážska cesta 7892, 960 01 Zvolen, IČO: 50 228 455 
b) uzavretie Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo č. 48/2022/OVZP, ktorej predmetom je 
zhotovenie diela: „Most cez rieku Krupinica“ s budúcim zhotoviteľom VIAKORP, 
s.r.o., Strážska cesta 7892, 960 01 Zvolen, IČO: 50 228 455 uzavretej na základe 
vykonaného verejného obstarávania podľa ustanovení zákona č. 343/2015 Z.z. o 
verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov 
c) zabezpečenie finančných prostriedkov na realizáciu diela vo výške 68 780,76 Eur 
s DPH 
a to 10 hlasmi z 10 prítomných z celkového počtu 12 poslancov 
za: Ing. Jaroslav Bellák, Mgr. Anna Borbuliaková, Mgr. Oľga Búryová, Ing. Peter 
Filuš, Mgr. Marián Hecl, Ing. Eva Lukáčová, Ing. Jozef Lutter, Ing. Stanislava 
Pavlendová,  Mgr. Martin Selecký, Mgr. Michal Strelec 
proti: 
zdržal sa: 
neprítomný:  
ospravedlnení: prof. Ing. Jozef Krilek, PhD., Mgr. Anna Surovcová 
 
Uznesenie č.129/2022-MsZ                                                                     
Mestské zastupiteľstvo v Krupine 
s c h v a ľ u j e 
prevod finančných prostriedkov z Rezervného fondu vo výške 68 780, 76 eur 
zhotovenie diela: „Most cez rieku Krupinica“ s budúcim zhotoviteľom VIAKORP, 
s.r.o., Strážska cesta 7892, 960 01 Zvolen, IČO: 50 228 455.  
a to 10 hlasmi z 10  prítomných z celkového počtu 12 poslancov 
za: Ing. Jaroslav Bellák, Mgr. Anna Borbuliaková, Mgr. Oľga Búryová, Ing. Peter 
Filuš, Mgr. Marián Hecl, Ing. Eva Lukáčová, Ing. Jozef Lutter, Ing. Stanislava 
Pavlendová,  Mgr. Martin Selecký, Mgr. Michal Strelec 
proti: 
zdržal sa: 
neprítomný:  
ospravedlnení: prof. Ing. Jozef Krilek, PhD., Mgr. Anna Surovcová 
 
Uznesenie č.130/2022-MsZ                                                                     
Mestské zastupiteľstvo v Krupine 
s c h v a ľ u j e 
prevod finančných prostriedkov z Rezervného fondu vo výške 52 691,40 eur 
zhotovenie diela: „Rekonštrukcia ulice Dionýza Štúra v meste Krupina“ s budúcim 
zhotoviteľom VIAKORP, s.r.o., Strážska cesta 7892, 960 01 Zvolen, IČO: 50 228 455 



a to 10 hlasmi z 10 prítomných z celkového počtu 12 poslancov 
za: Ing. Jaroslav Bellák, Mgr. Anna Borbuliaková, Mgr. Oľga Búryová, Ing. Peter 
Filuš, Mgr. Marián Hecl, Ing. Eva Lukáčová, Ing. Jozef Lutter, Ing. Stanislava 
Pavlendová,  Mgr. Martin Selecký, Mgr. Michal Strelec 
proti: 
zdržal sa: 
neprítomný:  
ospravedlnení: prof. Ing. Jozef Krilek, PhD., Mgr. Anna Surovcová 
 
Uznesenie č.131/2022-MsZ                                                                     
Mestské zastupiteľstvo v Krupine 
s c h v a ľ u j e 
prevod finančných prostriedkov z Rezervného fondu vo výške 53 641,88 eur 
zhotovenie diela: „Rekonštrukcia atletických zariadení v areáli základných škôl v 
Krupine“ s dodávateľom Metrostav Slovakia a.s., Mlynské Nivy 68,82477 Bratislava 
26, IČO: 47144190 
a to 10 hlasmi z 10 prítomných z celkového počtu 12 poslancov 
za: Ing. Jaroslav Bellák, Mgr. Anna Borbuliaková, Mgr. Oľga Búryová, Ing. Peter 
Filuš, Mgr. Marián Hecl, Ing. Eva Lukáčová, Ing. Jozef Lutter, Ing. Stanislava 
Pavlendová,  Mgr. Martin Selecký, Mgr. Michal Strelec 
proti: 
zdržal sa: 
neprítomný:  
ospravedlnení: prof. Ing. Jozef Krilek, PhD., Mgr. Anna Surovcová 
 
Uznesenie č.132/2022-MsZ                                                                     
Mestské zastupiteľstvo v Krupine 
s c h v a ľ u j e 
prevod finančných prostriedkov z Rezervného fondu vo výške 47 959,80 eur 
zhotovenie diela: „P1396 Krupina, asanácia mosta, preložka 2 x NN vedenia“ s 
budúcim zhotoviteľom Elektroenergetické montáže, s.r.o., Pri Rajčianke 2926/10, 010 
01 Žilina, IČO: 36 412 767 
a to 10 hlasmi z 10 prítomných z celkového počtu 12 poslancov 
za: Ing. Jaroslav Bellák, Mgr. Anna Borbuliaková, Mgr. Oľga Búryová, Ing. Peter 
Filuš, Mgr. Marián Hecl, Ing. Eva Lukáčová, Ing. Jozef Lutter, Ing. Stanislava 
Pavlendová,  Mgr. Martin Selecký, Mgr. Michal Strelec 
proti: 
zdržal sa: 
neprítomný:  
ospravedlnení: prof. Ing. Jozef Krilek, PhD., Mgr. Anna Surovcová 
 
Uznesenie č.133/2022-MsZ                                                                     
Mestské zastupiteľstvo v Krupine 
s c h v a ľ u j e 
- zmenu platného Rokovacieho poriadku komisií zriadených MsZ v  čl. 12. ods. 1 tak, 
že doterajší text sa nahrádza novým, ktorý znie:  
(1) „Komisia je spôsobilá rokovať pri akomkoľvek počte prítomných členov komisie“ 
a to 10 hlasmi z 10 prítomných z celkového počtu 12 poslancov 



za: Ing. Jaroslav Bellák, Mgr. Anna Borbuliaková, Mgr. Oľga Búryová, Ing. Peter 
Filuš, Mgr. Marián Hecl, Ing. Eva Lukáčová, Ing. Jozef Lutter, Ing. Stanislava 
Pavlendová,  Mgr. Martin Selecký, Mgr. Michal Strelec 
proti: 
zdržal sa: 
neprítomný:  
ospravedlnení: prof. Ing. Jozef Krilek, PhD., Mgr. Anna Surovcová 
 
 
Uznesenie č.134/2022-MsZ                                                                     
Mestské zastupiteľstvo v Krupine 
s c h v a ľ u j e 
Zvýšenie zmluvnej paušálnej odmeny za poskytovanie právnej služby JUDr. Ele 
Kockovej, advokátke,  vo výške 23,- €/ za 1hodinu poskytnutej právnej pomoci 
v rozsahu 120 hodín mesačne, vrátane inflačnej doložky. Zmena Mandátnej zmluvy 
sa vykoná Dodatkom č. 5 k Mandátnej zmluve zo dňa 23.9. 2002, pričom odmena sa 
vyplatí prvýkrát za mesiac apríl 2022. 
a to 8 hlasmi z 10 prítomných z celkového počtu 12 poslancov 
za: Ing. Jaroslav Bellák, Mgr. Anna Borbuliaková, Mgr. Oľga Búryová, Ing. Peter 
Filuš, Ing. Eva Lukáčová, Ing. Jozef Lutter, Ing. Stanislava Pavlendová,  Mgr. Martin 
Selecký 
proti: 
zdržal sa: Mgr. Marián Hecl, Mgr. Michal Strelec 
neprítomný:  
ospravedlnení: prof. Ing. Jozef Krilek, PhD., Mgr. Anna Surovcová 
 
__________________________________________________________________ 
V Krupine, 27. apríl 2022 
Zapísala:  Ing. Tatiana Škvarková 
 
 
Ing. Jaroslav Bellák  
Overovate ľ I. 
 
 
                                                                              
Mgr. Marián Hecl                                                      Ing. Radoslav  V a z a n 
Overovate ľ II.                                                                   primátor mesta 
 


