
 
U z n e s e n i a 

zo    š i e s t e h o   zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Krupine, konaného 
dňa 6. septembra 2022 o 14.00 hod. vo veľkej zasadacej miestnosti Mestského 

úradu v Krupine 
___________________________________________________________________ 
 
Uznesenie č.221/2022-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.    Schválenie Prílohy č.2 k Všeobecne záväznému nariadeniu č.6/2021 o určení výšky príspevkov  
          na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je  
          Mesto  Krupina „Ponuka klubov na školský rok 2022/2023.“ - Ing. Žabková 
   3.    Schválenie uznesení  z Oddelenia správy majetku mesta – Ing. Maliniaková  
   4.    Schválenie uznesenia hlavnej kontrolórky mesta - hlavná kontrolórka 
   5.    Záver 

a to 8 hlasmi z 8 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. Michal 
Strelec 
proti: 0 
zdržal sa: 0 
neprítomní: Mgr. Martin Selecký, Ing. Peter Filuš 
ospravedlnení: Mgr. Anna Surovcová, prof. Ing. Jozef Krilek, PhD. 
 
Uznesenie č.222/2022-MsZ                                                                                                                                                                                
Mestské zastupiteľstvo v Krupine 
s c h v a ľ u j e  
program zasadnutia s doplneným bodom Rôzne:  
   1.    Otvorenie – primátor mesta 
   2.    Schválenie Prílohy č.2 k Všeobecne záväznému nariadeniu č.6/2021 o určení výšky príspevkov   
          na .čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je   
          Mesto.Krupina „Ponuka klubov na školský rok 2022/2023.“ - Ing. Žabková 
   3.    Schválenie uznesení  z Oddelenia správy majetku mesta – Ing. Maliniaková  
   4.    Schválenie uznesenia hlavnej kontrolórky mesta - hlavná kontrolórka 
   5.    Rôzne - Ing. Kemp 
   6.    Záver 

a to 8 hlasmi z 8 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. Michal 
Strelec 
proti: 0 
zdržal sa: 0 
neprítomní: Mgr. Martin Selecký, Ing. Peter Filuš 
ospravedlnení: Mgr. Anna Surovcová, prof. Ing. Jozef Krilek, PhD. 

 
 
 
 
 
 



Uznesenie č.223/2022-MsZ                                                                                                                                                                                               
Mestské zastupiteľstvo v Krupine 
s c h v a ľ u j e  
členov návrhovej komisie v zložení:  
Mgr. Anna Borbuliaková, Ing. Stanislava Pavlendová, Mgr. Michal Strelec 
a to 8 hlasmi z 8 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. Michal 
Strelec 
proti: 0 
zdržal sa: 0 
neprítomní: Mgr. Martin Selecký, Ing. Peter Filuš 
ospravedlnení: Mgr. Anna Surovcová, prof. Ing. Jozef Krilek, PhD. 
 

Uznesenie č.224/2022-MsZ                                                                                                                                                                                                 
Mestské zastupiteľstvo v Krupine 
s c h v a ľ u j e  
Príloha č.2 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 6/2021 o určení výšky príspevkov 
na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, ktorých 
zriaďovateľom je Mesto Krupina - Záujmové kluby na školský rok 2022/2023. 
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. Michal 
Strelec, Mgr. Martin Selecký 
proti: 0 
zdržal sa: 0 
neprítomný: Ing. Peter Filuš 
ospravedlnení: Mgr. Anna Surovcová, prof. Ing. Jozef Krilek, PhD. 
 
Uznesenie č.225/2022-MsZ                                                                                                                                                                                                
Mestské zastupiteľstvo v Krupine 
s c h v a ľ u j e  
a) spôsob prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku, bližšie špecifikovaného v písm. 
b) tohto uznesenia, ako prípad hodný osobitného zreteľa, 
 
b)   zámer prevodu majetku zámenou nehnuteľností ako prípad 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  
pozemky vo vlastníctve Mesta Krupina, k.ú. Krupina, okres Krupina, vedené na OÚ Krupina, 
katastrálny odbor na LV č. 4578, 7716: 

 pozemky pod plánovanou stavbou soc. zariadenia, LV 7716, 4578,  
     parcela KN-C č. 2031/7 o výmere 6225 m², druh pozemku trvalý trávny porast 
     parcela KN-C č. 2015/5 o výmere 123 m² , druh pozemku ostatná plocha, 
spolu o výmere 6 348 m2, ktorých všeobecná hodnota bola stanovená ZP č. 148/2022, 
vyhotoveným dňa 20.07.2022 znalcom Ing. Martou Kalinovou, znalec v odbore Stavebníctvo 
370000, odvetvie: Odhad hodnoty nehnuteľností,  vo výške 212 975,40 Eur 
 

 pozemky pod cestou III/2562  smer Žibritov zamerané do novovytvorených parciel – v 
celom rozsahu 4 547 m2, LV č. 4578: 

     parcela KN-C č. 2174/4 o výmer e 3 553 m2, druh zastavaná plocha a nádvorie 
     parcela KN-C č. 2175/4 o výmere    994 m2, druh zastavaná plocha a nádvorie,  



spolu o výmere 4 547 m2, ktorých všeobecná hodnota bola stanovená ZP č. 149/2022, 
vyhotoveným dňa 20.07.2022 znalcom Ing. Martou Kalinovou, znalec v odbore Stavebníctvo 
370000, odvetvie: Odhad hodnoty nehnuteľností,  vo výške 101 852,80 Eur   

 pozemky  pod cestou III/2562 smer Žibritov – v celom rozsahu 6 563 m2 vedené v registri 
E ako lesný pozemok ale právny stav v registri C je zastavaná plocha, LV 4578:   

     parcela KN-E č. 5118/6 o výmere 608 m2 ,  druh pozemku lesný pozemok  
     parcela KN-E č. 5395/19  o výmere 100  m2 ,druh pozemku lesný pozemok 
     parcela KN-E č. 5395/18 o výmere 179  m2 ,druh pozemku lesný pozemok 
     parcela KN-E č. 5395/3 o výmere 340  m2 ,druh pozemku lesný pozemok 
     parcela KN-E č. 5667/8 o výmere 1670 m2 , druh pozemku lesný pozemok 
     parcela KN-E č. 5667/78 o výmere 1060 m2 , druh pozemku lesný pozemok 
     parcela KN-E č. 5667/77  o výmere 214 m2 , druh pozemku lesný pozemok 
     parcela KN-E č. 5767/59 o výmere 89  m2 ,druh pozemku lesný pozemok 
     parcela KN-E č. 5667/76 o výmere  2303 m2 ,druh pozemku lesný pozemok, 
spolu o výmere 6 563 m2, ktorých všeobecná hodnota bola stanovená ZP č. 292/2022, 
vyhotoveným dňa 11.08.2022 znalcom Ing. Mariánom Saksom, znalec z odboru 
Stavebníctvo, odvetvie: Podzemné stavby, Stavebná fyzika, Odhad hodnoty nehnuteľností, 
ev.č.: 915029, vo výške 21 657,90 Eur 

 
sa zamieňajú v prospech Banskobystrického samosprávneho kraja, Námestie SNP 23, 
974 01 Banská Bystrica, IČO 37 828 100, 

 
a to za nehnuteľný majetok  vo vlastníctve  Banskobystrického samosprávneho kraja, so 
sídlom Námestie SNP 23, 974 01 Banská Bystrica, IČO 37 828 100 a v správe Strednej 
odbornej školy obchodu a služieb, M.R. Štefánika 8, Krupina, nachádzajúci sa v k.ú. Krupina, 
okres Krupina, vedený na OÚ Krupina, katastrálny odbor na LV č. 2319, menovite 

 budova 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, 

 pozemok parcela KN-C č. 448/6 o výmere 603 m2, druh zastavaná plocha a nádvorie, 

 časť pozemku zameraného do novovytvorenej parcely KN-C č. 449/5 o výmere 129 m2, 
druh zastavaná plocha a nádvorie, 

všeobecná hodnota nehnuteľností bola stanovená ZP č. 122/2022 vyhotoveným dňa 
30.03.2022 znalcom Ing. Mariánom Saksom, znalec z odboru Stavebníctvo, odvetvie: 
Podzemné stavby, Stavebná fyzika, Odhad hodnoty nehnuteľností, ev.č.: 915029, v celkovej 
výške 329 684,12 Eur, a priľahlý pozemok  k budove parcela č. 449/5 je stanovený 
v hodnote 4  209,27 Eur, 
 
sa zamieňa v prospech Mesta Krupina, Svätotrojičné námestie 4/4, Krupina, IČO 
00320056. 
 
Nehnuteľnosti sa zamieňajú bez finančného vyrovnania ako prípad hodný osobitného 
zreteľa.  
 
Dôvod hodný osobitného zreteľa je skutočnosť, že zámenou nehnuteľností sa vzájomne 
usporiada pozemkové vlastníctvo a zosúladí sa skutkový stav so stavom právnym vo vzťahu 
k cestnému telesu cesty III/2562, čo predstavuje pre BBSK, ako vlastníka telesa cesty, 
optimálny stav k akejkoľvek budúcej modernizácii, rekonštrukcii, oprave ako i správe  
a údržbe cestného telesa, a zároveň zámenou pozemkov Mesto Krupina získa budovu súpis. 
č. 888 s priľahlým pozemkom, nachádzajúcu sa na ul. Jesenského, ktoré v súčasnej dobe 
užíva na základe uzatvorenej Nájomnej zmluvy, do vlastníctva, so zámerom zlepšiť kvalitu 
občianskej vybavenosti v meste Krupina, s využitím budovy pre potreby detí, mládeže 
a mladých rodín.  

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. Michal 
Strelec, Mgr. Martin Selecký 
proti: 0 
zdržal sa: 0 
neprítomný: Ing. Peter Filuš 
ospravedlnení: Mgr. Anna Surovcová, prof. Ing. Jozef Krilek, PhD. 
 
Uznesenie č.226/2022-MsZ                                                                                                                                                                                                     
Mestské zastupiteľstvo v Krupine 
s c h v a ľ u j e  
a) doplnenie uznesenia č. 155/2022-MsZ zo dňa 29.6.2022 
b) za prebytočný majetok Mesta Krupina, pozemok zameraný do novovytvorenej parcely 

registra C č. 1279/1 diel 2 o výmere 2 m2, druh zastavaná plocha a nádvorie, ktorá je 
odčlenená geometrickým plánom č. 48 290 289-63/2022  z parcely registra C č. 1280/1 
o výmere 2 358 m2, druh zastavaná plocha a nádvorie, zapísaná na LV č. 4578, 
nachádzajúca sa v k.ú. Krupina, okres Krupina,  

c) prevod majetku predajom ako prípad 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, 
zameraný geometrickým plánom č. 48 290 289-63/2022 vyhotoveným geodetom Miroslavou 
Lauroškovou GeoPlanML, Majerský rad 643/44, Krupina, IČO48 290 289 overeným dňa 
17.6.2022 pod č. 197/2022, do novovytvorenej parcely registra C č. 1279/1 diel 2 o výmere 2 
m2, podľa zamerania existujúcej budovy 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.  Cena je navrhnutá ako obvyklá pri predajoch pozemkov v intraviláne mesta 
vzhľadom na polohu a charakter predávaného pozemku.    

 

Dôvod hodný osobitného zreteľa je skutočnosť, že odpredajom časti pozemku podľa 
zamerania existujúcej budovy sa 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. Michal 
Strelec, Mgr. Martin Selecký 
proti: 0 
zdržal sa: 0 
neprítomný: Ing. Peter Filuš 
ospravedlnení: Mgr. Anna Surovcová, prof. Ing. Jozef Krilek, PhD. 
 
Uznesenie č.227/2022-MsZ                                                                                                                                                                                                     
Mestské zastupiteľstvo v Krupine 
s c h v a ľ u j e  
výkon funkcie zapisovateľky Ing. Marty Murínovej, narodenej 7.3.1963, bytom 
Tanistravár 1820/30, 963 01 Krupina vo voľbách do orgánov samosprávy obcí a 
voľbách do orgánov samosprávnych krajov, ktoré sa budú konať dňa 29.10.2022.  
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. Michal 
Strelec, Mgr. Martin Selecký 



proti: 0 
zdržal sa: 0 
neprítomný: Ing. Peter Filuš 
ospravedlnení: Mgr. Anna Surovcová, prof. Ing. Jozef Krilek, PhD. 
 
Uznesenie č.228/2022-MsZ                                                                                                                                                                                                    
Mestské zastupiteľstvo v Krupine 
a) schvaľuje návrh Dodatku č. 2 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) schvaľuje uzavretie Dodatku č. 2 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. 

a to 10 hlasmi z 10 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. Michal 
Strelec, Mgr. Martin Selecký, Ing. Peter Filuš 
proti: 0 
zdržal sa: 0 
neprítomný: 0 
ospravedlnení: Mgr. Anna Surovcová, prof. Ing. Jozef Krilek, PhD. 
__________________________________________________________________ 
V Krupine, 6.9.2022 
Zapísala:  Ing. Tatiana Škvarková 
 
 
 
 
Ing. Jaroslav Bellák 
Overovateľ I. 
 
 
 
 
                                                                              
Mgr. Oľga Búryová                                                 Ing. Radoslav  V a z a n 
Overovateľ II.                                                                   primátor mesta 
 

 


