Uznesenia
schválené na piatom výjazdovom zasadnutí MsZ,
konanom dňa 24.8.2012 v zariadení Šváb pri Krupine:
Uznesenie č. 151/2012-MsZ
Mestské zastupiteľstvo v Krupine
berie na vedomie
vzdanie sa funkcie zástupcu primátora Dpt. Petra Neuratha a odvolanie z funkcie
zástupcu primátora k 31.7.2012
a to 11 hlasmi z 12 prítomných
za: Ing. Jaroslav Bellák, Mgr. Július Gálik, Mgr. Ján Hambacher, Mgr. Leonard
Lendvorský, Ing. Adrián Macko, Ing. Albert Macko, Ing. Ján Macko, Dpt. Peter
Neurath, Ing. Stanislava Pavlendová, Dušan Ramšík, Ing. Jozef Tvrdošinský
hlasovania sa zdržala Mgr. Anna Borbuliaková.
Uznesenie č. 152/2012-MsZ
Mestské zastupiteľstvo v Krupine
odvoláva
postupom podľa § 14 ods. 1/ zákona č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov
Dpt. Petra Neuratha z funkcie člena MsR
a to 11 hlasmi z 12 prítomných
za: Ing. Jaroslav Bellák, Mgr. Július Gálik, Mgr. Ján Hambacher, Mgr. Leonard
Lendvorský, Ing. Adrián Macko, Ing. Albert Macko, Ing. Ján Macko, Dpt. Peter
Neurath, Ing. Stanislava Pavlendová, Dušan Ramšík, Ing. Jozef Tvrdošinský
hlasovania sa zdržala Mgr. Anna Borbuliaková.
Uznesenie č. 153/2012-MsZ
Mestské zastupiteľstvo v Krupine
volí
postupom podľa § 14 ods. 1/ a v súlade s § 13b ods. 2/ zákona č. 369/1990 Zb.
v znení neskorších právnych predpisov za člena MsR Mgr. Annu Borbuliakovú,
zástupkyňu primátora mesta
a to 11 hlasmi z 12 prítomných
za: Ing. Jaroslav Bellák, Mgr. Július Gálik, Mgr. Ján Hambacher, Mgr. Leonard
Lendvorský, Ing. Adrián Macko, Ing. Albert Macko, Ing. Ján Macko, Dpt. Peter
Neurath, Ing. Stanislava Pavlendová, Dušan Ramšík, Ing. Jozef Tvrdošinský
hlasovania sa zdržala Mgr. Anna Borbuliaková.
Uznesenie č. 154/2012-MsZ
Mestské zastupiteľstvo v Krupine
berie na vedomie
informáciu o kontrole verejného obstarávania nákupov tovarov v Mestských lesoch,
s.r.o. s tým, že vypracuje správu písomne a odovzdá ju Dozornej rade MsL s.r.o.,
následne DR odporučí VZ ďalšie kroky – vyvodiť dôsledky
a to 11 hlasmi z 11 prítomných
za: Ing. Jaroslav Bellák, Mgr. Anna Borbuliaková, Mgr. Július Gálik, Mgr. Ján
Hambacher, Mgr. Leonard Lendvorský, Ing. Adrián Macko, Ing. Albert Macko, Ing.
Ján Macko, Ing. Stanislava Pavlendová, Dušan Ramšík, Ing. Jozef Tvrdošinský
neprítomný Dpt. Peter Neurath
Uznesenie č. 155/2012-MsZ
Mestské zastupiteľstvo v Krupine
berie na vedomie
Správu o činnosti Mestskej polície za I. polrok 2012

a to 11 hlasmi z 11 prítomných
za: Ing. Jaroslav Bellák, Mgr. Anna Borbuliaková, Mgr. Július Gálik, Mgr. Ján
Hambacher, Mgr. Leonard Lendvorský, Ing. Adrián Macko, Ing. Albert Macko, Ing.
Ján Macko, Ing. Stanislava Pavlendová, Dušan Ramšík, Ing. Jozef Tvrdošinský
neprítomný Dpt. Peter Neurath
Uznesenie č. 156/2012-MsZ
Mestské zastupiteľstvo v Krupine
schvaľuje
jednorazovú dávku v hmotnej núdzi p. Marcele Karácsonyovej, trvale bytom Krupina,
Majerský rad 56, t.č. Senohrad 46
a to 11 hlasmi z 11 prítomných
za: Ing. Jaroslav Bellák, Mgr. Anna Borbuliaková, Mgr. Július Gálik, Mgr. Ján
Hambacher, Mgr. Leonard Lendvorský, Ing. Adrián Macko, Ing. Albert Macko, Ing.
Ján Macko, Ing. Stanislava Pavlendová, Dušan Ramšík, Ing. Jozef Tvrdošinský
neprítomný Dpt. Peter Neurath
Uznesenie č. 157/2012-MsZ
Mestské zastupiteľstvo v Krupine
schvaľuje
kritériá pre výber zhotoviteľa verejnou obchodnou súťažou výstavby nájomných bytov
na Špitzerovej ulici:
Mesto Krupina podľa § 9a ods. 1 písm. a) respektíve § 9a ods. 9 zákona č. 138/1991
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a podľa § 281 až § 288
Obchodného zákonníka vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na prevod vlastníctva
pozemkov alebo nájom pozemkov za účelom výstavby bytových domov podľa
projektovej dokumentácie na stavbu BYTOVÝ DOM BLOK B 2-4 a projektovej
dokumentácie na stavbu BYTOVÝ DOM BLOK B 2-1, vypracovaných Ing. Pavlom
Hucákom, vo vlastníctve mesta Krupina a na predaj týchto projektových
dokumentácií:
1. Predmetom obchodnej verejnej súťaže je predaj alebo nájom časti parcely
registra C č. 5174/1, vedenej Správou katastra Krupina v k. ú. Krupina o
celkovej výmere 5841 m2, druh pozemku trvalý trávny porast, konkrétne sú
predmetom predaja prípadne nájmu dva pozemky pod výstavbu dvoch
bytových domov, a to aj samostatne (pozemok s príslušnou projektovou
dokumentáciou). Pozemky budú odčlenené geometrickým plánom na základe
projektovej dokumentácie bližšie špecifikovanej v nasledujúcom bode.
Účastník OVS môže podať návrh zmluvy na kúpu, alebo nájom jedného
alebo obidvoch pozemkov a zároveň návrh zmluvy o budúcej kúpnej
zmluve na predaj hotových bytových domov v zmysle ktorej by mesto ako
budúci kupujúci odkúpilo hotové byty v bytových domoch, za podmienok
poskytnutia úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania a dotácie Ministerstva
dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, v prospech budúceho
kupujúceho Mesta Krupina.
2. Predmetom obchodnej verejnej súťaže je zároveň predaj projektovej
dokumentácie na stavbu BYTOVÝ DOM BLOK B 2-4 v obstarávacej hodnote
5.500,- Eur a projektovej dokumentácie na stavbu BYTOVÝ DOM BLOK B 2-1
v obstarávacej hodnote 5.500,- Eur, vypracovaných Ing. Pavlom Hucákom,
a to aj jednotlivo s príslušným pozemkom.
PODMIENKY SÚŤAŽE

a) vyhlasovateľ OVS: Mesto Krupina, Svätotrojičné námestie 4/4, 963 01
Krupina, IČO: 00 320 056
b) názov OVS: „OVS – kúpa (nájom) pozemku za účelom výstavby bytových
domov“,
c) predmet OVS:
- predaj alebo nájom časti parcely registra C č. 5174/1, vedenej Správou
katastra Krupina v k. ú. Krupina o celkovej výmere 5841 m2, druh pozemku
trvalý trávny porast, konkrétne sú predmetom predaja alebo nájmu dva
pozemky pod výstavbu dvoch bytových domov, a to aj samostatne, pozemky
budú odčlenené geometrickým plánom v súlade s projektovou dokumentáciou
bližšie špecifikovanou v nasledujúcom bode,
- predaj projektovej dokumentácie na stavbu BYTOVÝ DOM BLOK B 2-4 a
projektovej dokumentácie na stavbu BYTOVÝ DOM BLOK B 2-1,
vypracovaných Ing. Pavlom Hucákom, minimálna navrhovaná cena
projektovej dokumentácie je vo výške jej obstarávacej hodnoty (5.500,- Eur za
jednu dokumentáciu),
(účastník OVS na kúpu alebo nájom pozemku, za účelom výstavby bytového
domu, zároveň podá návrh aj na kúpu príslušnej projektovej dokumentácie, v
prípade ak podá návrh na kúpu (nájom) obidvoch pozemkov, podá aj návrh na
kúpu obidvoch projektových dokumentácií).
d) kritériá pri výbere najvýhodnejšej ponuky:
- termín začatia a ukončenia investície, výstavby bytového domu (bytových
domov),
- počet doposiaľ postavených a skolaudovaných bytov v rámci výstavby
bytových domov,
- ostatné verejnoprospešné benefity pre mesto (vybudovanie chodníkov,
parkovacích miest, detského ihriska, terénne úpravy, verejná zeleň a
podobne, pri vybudovaných bytových domoch B 2-1 a B 2-4),
- kúpna cena (nájomné) za pozemok a za jednu projektovú dokumentáciu,
- ostatné ustanovenia predložených návrhov zmlúv,
na základe uvedených kritérií si vyhlasovateľ vyberie návrh, ktorý mu najlepšie
vyhovuje,
e) lehota na podávanie návrhov kúpnej alebo nájomnej zmluvy: do
1.10.2012 do 11.00 hod. na podateľňu mestského úradu alebo poštou, návrhy
doručené po 11.00 hod. nebudú akceptované (pri poštovom doručení sa berie
do úvahy doručenie na podateľňu MsÚ),
návrhy musia byť doručené v zalepenej obálke s označením „OVS – kúpa
(nájom) pozemku za účelom výstavby bytových domov – NEOTVÁRAŤ“,
f) lehota na oznámenie vybraného návrhu: vyhlasovateľ oznámi uchádzačom
výsledky súťaže písomne v termíne do 7 dní po nadobudnutí účinnosti
uznesenia z najbližšieho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Krupine
(predpokladaný termín MsZ je 3.10 2012), ktorému budú výsledky OVS
predložené,
g) obsah súťažných návrhov:
- doklad o oprávnení uskutočňovať stavebné práce - výstavba bytových domov
(výpis z Obchodného registra SR, respektíve živnostenské oprávnenie),
- návrh kúpnej zmluvy (nájomnej zmluvy) vypracovanej v súlade s Občianskym
zákonníkom, v piatich vyhotoveniach podpísaných zo strany navrhovateľa,
- predloženie originálnych dokladov alebo úradne overených kópií minimálne 3
referencií stavebných prác (zmlúv) súvisiacich s výstavbou bytových domov za

predchádzajúcich päť rokov doplnených potvrdeniami o kvalitnom vykonaní
stavebných prác,
- doloženie odbornej činnosti uchádzača v stavebníctve v minimálnej dĺžke 10
rokov,
- profesijné zloženie - štruktúra zamestnancov v trvalom pracovnom pomere,
- preukázanie odborne spôsobilej osoby, ktorá bude pridelená len pre danú
stavbu (bytový dom),
- predloženie certifikátu systému environmentálneho manažérstva podľa ISO
radu 14001 v oblasti Stavebná činnosť,
- predloženie certifikátu systému manažérstva kvality podľa ISO radu 9001 v
oblasti Stavebná činnosť,
- predloženie certifikátu systému manažérstva bezpečnosti a ochrana zdravia
pri práci
podľa OHSAS 18001:2007 pre oblasť stavebnej činnosti,
- doklad o poistení zodpovednosti za škodu pri výkone stavebnej činnosti,
- výpis z registra trestov konateľa spoločnosti nie starší ako tri mesiace,
- potvrdenie príslušného súdu nie staršie ako tri mesiace o tom, že nebol na
navrhovateľa vyhlásený konkurz, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu
zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz
pre nedostatok majetku,
- potvrdenie sociálnej poisťovne a zdravotnej poisťovne nie starší ako tri
mesiace o tom, že navrhovateľ nemá evidované nedoplatky poistného na
zdravotné poistenie, sociálne poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové
sporenie, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia,
- potvrdenie miestne príslušného daňového úradu nie starší ako tri mesiace o
tom, že uchádzač nemá evidované daňové nedoplatky, ktoré sa vymáhajú
výkonom rozhodnutia,
- doklad o poukázaní finančnej zábezpeky na účet Mesta Krupina, prípadne do
pokladne mestského úradu,
- v prípade záujmu zo strany navrhovateľa o predaj hotových bytov Mestu
Krupina, predloží navrhovateľ návrh zmluvy o budúcej kúpnej zmluve na kúpu
hotových bytov budúcim kupujúcim - Mestom Krupina, pričom záväzok
vznikne Mestu Krupina odkúpiť byty v novopostavených a skolaudovaných
bytových domoch len v prípade a za podmienky, že Mestu Krupina na
vyplatenie kúpnej ceny bude poskytnutý úver zo Štátneho fondu rozvoja
bývania a dotácia Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR,
h) finančná zábezpeka: 10.000,- Eur, ktorá bude vrátená neúspešnému
účastníkovi bezodkladne po vyhlásení výsledkov OVS na účet z ktorého bola
poukázaná, v prípade úhrady do pokladne bude uhradená k rukám konateľa
spoločnosti, respektíve inej splnomocnenej alebo poverenej osoby a
úspešnému uchádzačovi bude zohľadnená pri kúpnej cene, finančnú
zábezpeku je povinný zložiť uchádzač na bankový účet vyhlasovateľa súťaže
č. 20020412/0200, prípadne do pokladne mestského úradu v Krupine, suma
musí byť pripísaná na účet (do pokladne) najneskôr 1.10.2012 do 11.00 hod.,
i) kontakt na zamestnanca mestského úradu: Ing. Katarína Repková,
oddelenie správy majetku mesta, tel.: 045/555 03 13, mobil: 0918 849 340, email: majetok@krupina.sk, podávanie informácií telefonicky, e-mailom, osobné
stretnutie za účelom nahliadnutia do projektových dokumentácií, podkladov
správy katastra
a
geometrického plánu je možné dohodnúť vopred
telefonicky,

j) ostatné podmienky:
- akceptovaný môže byť len navrhovateľom podpísaný návrh kúpnej zmluvy,
nájomnej zmluvy alebo zmluvy o budúcej zmluve, spracovaný v zmysle
príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka a doručený vyhlasovateľovi
OVS v predpísanom termíne,
- vyhlasovateľ požaduje aby návrh kúpnej zmluvy obsahoval ustanovenie, účel
predaja pozemku – výstavba bytových domov v súlade s podmienkami a
kritériami obchodnej verejnej súťaže vyhlásenej Mestom Krupina dňa
12.9.2012 pod názvom: „OVS – kúpa (nájom) pozemku za účelom výstavby
bytových domov“,
- vyhlasovateľ požaduje, aby v prípade predloženia návrhu zmluvy o budúcej
zmluve na kúpu hotových bytov, bolo jej obsahom ustanovenie o vzniku
záväzku Mestu Krupina odkúpiť byty v novopostavených a skolaudovaných
bytových domoch len v prípade a za podmienky, že Mestu Krupina na
vyplatenie kúpnej ceny bude poskytnutý úver zo Štátneho fondu rozvoja
bývania a dotácia Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR,
ďalej ustanovenie o vzniku záväzku Mestu Krupina vyplatiť kúpnu cenu za
byty v čase, keď budú mestu poukázané finančné prostriedky z úveru zo
Štátneho fondu rozvoja bývania a dotácia Ministerstva dopravy, výstavby a
regionálneho rozvoja SR,
- vyhlasovateľ požaduje, aby v prípade predloženia návrhu zmluvy o budúcej
zmluve na kúpu hotových bytov bol záväzok budúceho predávajúceho
(navrhovateľa OVS), že vybuduje bytový dom (bytové domy) v súlade s
príslušnou kúpenou projektovou dokumentáciou alebo v súlade s územným
plánom mesta, so súhlasným stanoviskom architekta mesta,
- vyhlasovateľ požaduje, aby v prípade predloženia návrhu zmluvy o budúcej
zmluve na kúpu skolaudovaných bytov bol záväzok budúceho predávajúceho
(navrhovateľa OVS), dodržať priemernú podlahovú plochu pre poskytnutie
dotácie vo výške 30 %, v súlade so zákonom č. 443/2010 Z.z. o dotáciách na
rozvoj bývania a o sociálnom bývaní,
- vyhlasovateľ požaduje, aby v prípade predloženia návrhu zmluvy o budúcej
zmluve, bolo jej obsahom ustanovenie o zmluvnej pokute, ktorú je povinný
zaplatiť budúci predávajúci (navrhovateľ OVS) Mestu Krupina do 60 dní od
doručenia výzvy Mestom Krupina v prípade, že budúci predávajúci nedodrží
deklarovaný záväzok výstavby verejnoprospešných benefitov pre Mesto
Krupina, a to pokuta vo výške 50.000,- Eur,
- účastníkom súťaže môže byť iba fyzická alebo právnická osoba, ktorá nemá
žiadnu dlžobu voči Mestu Krupina a ani organizáciám zriadeným mestom,
- vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy aj bez
udania dôvodu a ukončiť súťaž ako neúspešnú alebo zrušiť súťaž,
v ktoromkoľvek jej štádiu, túto skutočnosť ihneď oznámi navrhovateľom,
- vyhlasovateľ si vyhradzuje právo na vyžiadanie doplnenia resp. vysvetlenia
súťažného návrhu v prípade pochybnosti o splnení podmienok obchodnej
verejnej súťaže zo strany uchádzača,
- vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo na doplnenie návrhov kúpnej
(nájomnej) zmluvy a zmluvy o budúcej kúpnej zmluve na kúpu hotových bytov,
tak aby bola zmluva v súlade so zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, v
súlade s požiadavkami katastrálneho úradu pre potreby podania návrhu na
vklad do katastra, v súlade so zákonom č. 443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj

-

bývania a sociálnom bývaní, v súlade so zákonom č. 607/2003 Z. z. o Štátnom
fonde rozvoja bývania a požiadavkami vyhlasovateľa,
tieto podmienky OVS je možné meniť a doplniť vyhlasovateľom za účelom ich
spresnenia,
navrhovatelia nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou na
súťaži

a to 11 hlasmi z 11 prítomných
za: Ing. Jaroslav Bellák, Mgr. Anna Borbuliaková, Mgr. Július Gálik, Mgr. Ján
Hambacher, Mgr. Leonard Lendvorský, Ing. Adrián Macko, Ing. Albert Macko, Ing.
Ján Macko, Ing. Stanislava Pavlendová, Dušan Ramšík, Ing. Jozef Tvrdošinský
neprítomný Dpt. Peter Neurath
Uznesenie č. 158/2012–MsZ
Mestské zastupiteľstvo v Krupine
odporúča
zvolanie stretnutia v budove so s. č. 720, bývalé jasle na ulici Záhradnej, v zložení:
- poslanci mestského zastupiteľstva,
- členovia komisie výstavby, životného prostredia a regionálneho rozvoja,
- architekt mesta,
- iný odborník z oblasti stavebníctvo (statik, projektant),
za účelom posúdenia budovy a navrhnutia jej ďalšieho využitia,
termín 17.9.2012 – 15.00 hod.
a to 10 hlasmi z 10 prítomných
za: Mgr. Anna Borbuliaková, Mgr. Július Gálik, Mgr. Ján Hambacher, Mgr. Leonard
Lendvorský, Ing. Adrián Macko, Ing. Albert Macko, Ing. Ján Macko, Ing. Stanislava
Pavlendová, Dušan Ramšík, Ing. Jozef Tvrdošinský
neprítomní Dpt. Peter Neurath, Ing. Jaroslav Bellák
Uznesenie č. 159/2012 –MsZ
Mestské zastupiteľstvo v Krupine
schvaľuje
zmenu uznesenia č. 32/2012 nasledovne:
mestské zastupiteľstvo schvaľuje podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov predaj nehnuteľností vo vlastníctve
mesta, a to:
- parcely registra C č. 2087/22 o výmere 87 m2,
- parcely registra C č. 2087/23 o výmere 15 m2,
- parcely registra C č. 2087/24 o výmere 30 m2,
všetky druh pozemku ostatná plocha, vedené na LV č. 4578, a to v prospech
Alfréda Juríčeka, narodeného 28.8.1953, bytom I. Krasku 803/55, 963 01 Krupina,
kúpna cena 1862,- Eur.
Dôvodom zmeny uznesenia je skutočnosť, že pôvodne prijaté uznesenie bolo
naformulované v zmysle geometrického plánu č. 233/2011 vyhotoviteľa GeoSlužby
s.r.o. Žiadateľ o kúpu zadal vyhotovenie nového geometrického plánu za iným
účelom a požiadal o jeho prevedenie v údajoch správy katastra ešte pred zápisom
kúpnej zmluvy pripravenej mestom Krupina na základe uznesenia č. 32/2012 – MsZ.
V novej kúpnej zmluve budú predmetom predaja parcely 2087/22, 2087/23 a
2087/24, ktoré sú identické s pôvodne schváleným predajom parciel 2087/17,
2087/19 a 2087/20. Podpisom novej kúpnej zmluvy sa pôvodne uzatvorená kúpna
zmluva č. 53912012 zruší dohodou zmluvných strán a kúpna cena, nakoľko je

totožná s pôvodnou kúpnou cenou, sa započíta na plnenie podľa vypracovanej
kúpnej zmluvy podľa tohto uznesenia
a to 10 hlasmi z 10 prítomných
za: Mgr. Anna Borbuliaková, Mgr. Július Gálik, Mgr. Ján Hambacher, Mgr. Leonard
Lendvorský, Ing. Adrián Macko, Ing. Albert Macko, Ing. Ján Macko, Ing. Stanislava
Pavlendová, Dušan Ramšík, Ing. Jozef Tvrdošinský
neprítomní Dpt. Peter Neurath, Ing. Jaroslav Bellák
Uznesenie č. 160/2012–MsZ
Mestské zastupiteľstvo v Krupine
schvaľuje
doplnenie uznesenia č. 67/2012 – MsZ nasledovne:
Mestské zastupiteľstva v Krupine schvaľuje trojpätinovou väčšinou poslancov
predaj novovytvorenej parcely registra C č. 7493/2 o výmere 374 m2, druh pozemku
záhrada v prospech Koľovej Anny, narodenej 26.11.1962, bytom Majerský rad
647/51, Krupina a predaj novovytvorenej parcely registra C č. 7493/12 o výmere 309
m2, druh pozemku záhrada v prospech Kohútovej Stanislavy, nar. 12.3.1982,
bytom Kalinčiakova 1, Krupina. Novovytvorené parcely boli zamerané geometrickým
plánom č. 44476329 – 141/2012, vyhotoviteľa GEO SLUŽBY s.r.o., zo dňa
14.6.2012. Kúpna cena 1,- Euro/ m2.
Prevod je v súlade s § 9a odsek 1e) zákona č. 138/1991 Zb.
Osobitný zreteľ je odôvodnený neefektívnosťou vypracovania znaleckého posudku,
nakoľko táto hodnota by bola nižšia ako je schvaľovaná kúpna cena (jedná sa o
poľnohospodársky pôdny fond, lokalita Kopanice). Pozemky sú situované tak, že nie
je vhodný a ani reálny predaj inej osobe (tvar a umiestnenie pozemku), ako
vlastníkom priľahlých pozemkov. Odkúpením si scelia nadobúdatelia pozemok tak,
ako ho užívajú a udržiavajú
a to 10 hlasmi z 10 prítomných
za: Mgr. Anna Borbuliaková, Mgr. Július Gálik, Mgr. Ján Hambacher, Mgr. Leonard
Lendvorský, Ing. Adrián Macko, Ing. Albert Macko, Ing. Ján Macko, Ing. Stanislava
Pavlendová, Dušan Ramšík, Ing. Jozef Tvrdošinský
neprítomní Dpt. Peter Neurath, Ing. Jaroslav Bellák
Uznesenie č. 161/2012–MsZ
Mestské zastupiteľstvo v Krupine
schvaľuje
doplnenie uznesenia č. 69/2012 – MsZ nasledovne:
Mestské zastupiteľstva v Krupine schvaľuje trojpätinovou väčšinou poslancov
predaj novovytvorenej parcely registra C č. 1289/5 o výmere 13 m2, druh pozemku
zastavaná plocha, v prospech Márie Sivákovej, narodenej 6.2.1939, bytom 29.
augusta, Krupina. Novovytvorená parcela bola zameraná geometrickým plánom č.
44476329 – 153/2012, vyhotoviteľa GEO SLUŽBY s.r.o., zo dňa 4.7.2012, podľa
zamerania časti drevenej stavby v užívaní kupujúcej. Kúpna cena 12,- Euro/ m2.
Prevod je v súlade s § 9a odsek 1e) zákona č. 138/1991 Zb.
Osobitný zreteľ je odôvodnený dlhodobým užívaním drevenej stavby nachádzajúcej
sa na pozemku, ktorá prislúcha k rodinnému domu vo vlastníctve Márie Sivákovej.
Zámer schválenia osobitného zreteľa bol prejednaný v príslušnej komisii a
zverejnený v zmysle zákona 138/1991 Zb.
a to 10 hlasmi z 10 prítomných
za: Mgr. Anna Borbuliaková, Mgr. Július Gálik, Mgr. Ján Hambacher, Mgr. Leonard
Lendvorský, Ing. Adrián Macko, Ing. Albert Macko, Ing. Ján Macko, Ing. Stanislava
Pavlendová, Dušan Ramšík, Ing. Jozef Tvrdošinský

neprítomní Dpt. Peter Neurath, Ing. Jaroslav Bellák
Uznesenie č. 162/2012–MsZ
Mestské zastupiteľstvo v Krupine
schvaľuje
a) dar darcu – Lesov Slovenskej republiky, š.p., so sídlom Námestie SNP 8, 975 66
Banská Bystrica, IČO: 36038351, v prospech obdarovaného Mesta Krupina,
predmetom daru je vlastnícke právo k zbierkovým predmetom, pričom mesto získa
predmet daru v súlade so zák. č. 206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách a o
ochrane predmetov kultúrnej hodnoty v znení neskorších predpisov a zák. č.
278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov
b) následný prevod darom nadobudnutého zbierkového fondu do správy
rozpočtovej organizácie, Kultúrneho centra a Múzea Andreja Sládkoviča v Krupine
a to 10 hlasmi z 10 prítomných
za: Mgr. Anna Borbuliaková, Mgr. Július Gálik, Mgr. Ján Hambacher, Mgr. Leonard
Lendvorský, Ing. Adrián Macko, Ing. Albert Macko, Ing. Ján Macko, Ing. Stanislava
Pavlendová, Dušan Ramšík, Ing. Jozef Tvrdošinský
neprítomní Dpt. Peter Neurath, Ing. Jaroslav Bellák
Uznesenie č. 163/2012 –MsZ
Mestské zastupiteľstvo v Krupine
schvaľuje
poskytnutie členského príspevku Mikroregiónu Krupinská planina vo výške 400,EUR ako spolufinancovanie projektu: „V sedle bicykla za poznaním a prírodou“
a to 10 hlasmi z 10 prítomných
za: Mgr. Anna Borbuliaková, Mgr. Július Gálik, Mgr. Ján Hambacher, Mgr. Leonard
Lendvorský, Ing. Adrián Macko, Ing. Albert Macko, Ing. Ján Macko, Ing. Stanislava
Pavlendová, Dušan Ramšík, Ing. Jozef Tvrdošinský
neprítomní Dpt. Peter Neurath, Ing. Jaroslav Bellák
Uznesenie č. 164/ 2012 –MsZ
Mestské zastupiteľstvo v Krupine
schvaľuje
presun finančných prostriedkov rozpočtu nasledovne:

Z oddielu
Do oddielu

Funkčné
členenie
01.1.1.6
06.1.0

Program

Zdroj

1.2.1
1.2.1

41
41

Ekonomické
členenie
637005
637005

Suma
200,00

a to 10 hlasmi z 10 prítomných
za: Mgr. Anna Borbuliaková, Mgr. Július Gálik, Mgr. Ján Hambacher, Mgr. Leonard
Lendvorský, Ing. Adrián Macko, Ing. Albert Macko, Ing. Ján Macko, Ing. Stanislava
Pavlendová, Dušan Ramšík, Ing. Jozef Tvrdošinský
neprítomní Dpt. Peter Neurath, Ing. Jaroslav Bellák
Uznesenie č. 165/2012 –MsZ
Mestské zastupiteľstvo v Krupine
schvaľuje
zvýšenie rozpočtu na rok 2012 pre MsKS – MFK futbalový klub Strojár, Plavárenská
17, 963 01 Krupina z 10 000,– EUR na 15 000,– EUR na zabezpečenie odohratia
jesennej časti roku 2012 všetkých 6 futbalových družstiev /3 tis. € zo Správy mesta, 2
tis. € z rezervy Komisie pre mládež/
a to 10 hlasmi z 10 prítomných

za: Mgr. Anna Borbuliaková, Mgr. Július Gálik, Mgr. Ján Hambacher, Mgr. Leonard
Lendvorský, Ing. Adrián Macko, Ing. Albert Macko, Ing. Ján Macko, Ing. Stanislava
Pavlendová, Dušan Ramšík, Ing. Jozef Tvrdošinský
neprítomní Dpt. Peter Neurath, Ing. Jaroslav Bellák
Uznesenie č. 166/2012 –MsZ
Mestské zastupiteľstvo v Krupine
schvaľuje
finančné prostriedky pre CVČ Domček - DFS Vartašík, v zast. Jaroslav Uhrín,
Horná 58, Lieskovec na „Medzinárodný detský folklórny festival Roda v Srbsku vo
výške 500 €
a to 10 hlasmi z 10 prítomných
za: Mgr. Anna Borbuliaková, Mgr. Július Gálik, Mgr. Ján Hambacher, Mgr. Leonard
Lendvorský, Ing. Adrián Macko, Ing. Albert Macko, Ing. Ján Macko, Ing. Stanislava
Pavlendová, Dušan Ramšík, Ing. Jozef Tvrdošinský
neprítomní Dpt. Peter Neurath, Ing. Jaroslav Bellák
Uznesenie č. 167/2012 –MsZ
Mestské zastupiteľstvo v Krupine
berie na vedomie
Monitorovaciu správu Programového rozpočtu Mesta Krupina k 30.06.2012
príloha č.1
a to 8 hlasmi z 10 prítomných
za: Mgr. Anna Borbuliaková, Mgr. Július Gálik, Mgr. Ján Hambacher, Mgr. Leonard
Lendvorský, Ing. Ján Macko, Ing. Stanislava Pavlendová, Dušan Ramšík, Ing. Jozef
Tvrdošinský
neprítomní Dpt. Peter Neurath, Ing. Jaroslav Bellák
hlasovania sa zdržali Ing. Adrián Macko, Ing. Albert Macko
Uznesenie č. 168/2012 –MsZ
Mestské zastupiteľstvo v Krupine
berie na vedomie
prísun podielových daní za obdobie január – august 2012
príloha č.2
a to 10 hlasmi z 10 prítomných
za: Mgr. Anna Borbuliaková, Mgr. Július Gálik, Mgr. Ján Hambacher, Mgr. Leonard
Lendvorský, Ing. Adrián Macko, Ing. Albert Macko, Ing. Ján Macko, Ing. Stanislava
Pavlendová, Dušan Ramšík, Ing. Jozef Tvrdošinský
neprítomní Dpt. Peter Neurath, Ing. Jaroslav Bellák
Uznesenie č. 169/2012-MsZ
Mestské zastupiteľstvo v Krupine
schvaľuje
zvýšený nájom od MsL, s.r.o.
a to 10 hlasmi z 10 prítomných
za: Mgr. Anna Borbuliaková, Mgr. Július Gálik, Mgr. Ján Hambacher, Mgr. Leonard
Lendvorský, Ing. Adrián Macko, Ing. Albert Macko, Ing. Ján Macko, Ing. Stanislava
Pavlendová, Dušan Ramšík, Ing. Jozef Tvrdošinský
neprítomní Dpt. Peter Neurath, Ing. Jaroslav Bellák
Uznesenie č. 170/2012-MsZ
Mestské zastupiteľstvo v Krupine
ukladá
pripraviť právne podklady na založenie nadačného fondu určeného na rozvoj detí
a mládeže

a to 10 hlasmi z 10 prítomných
za: Mgr. Anna Borbuliaková, Mgr. Július Gálik, Mgr. Ján Hambacher, Mgr. Leonard
Lendvorský, Ing. Adrián Macko, Ing. Albert Macko, Ing. Ján Macko, Ing. Stanislava
Pavlendová, Dušan Ramšík, Ing. Jozef Tvrdošinský
neprítomní Dpt. Peter Neurath, Ing. Jaroslav Bellák
___________________________________________________________________
V Krupine 31. augusta 2012
Zapísala: Mária Víbošťoková

Mgr. Leonard L e n d v o r s k ý
overovateľ I.

Mgr. Július G á l i k
Overovateľ II.

Ing. Radoslav V a z a n
primátor mesta

