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Správa o činnosti Mestskej polície v Krupine
za obdobie od 1.7.2018 do 31.12.2018
/+ za celý kalendárny rok 2018/

predkladaná Mestskému zastupiteľstvu v Krupine dňa 20.02.2019

Mestská polícia v Krupine, v období od 01.07.2018 do 31.10.2018, pracovala v zložení:
Martin GABERA, náčelník MsP, Stanislav SUMEGA, Slavomír SLANINA, Pavel DUDIČ, členovia
MsP, teda v celkovom počte 1+3. Od 01.11.2018 Mestská polícia pracovala o jedného menej,
teda celkovo v počte 1+2.
Mestská polícia v Krupine v rámci výkonu služby používala služobné motorové vozidlo
značky KIA CEED SW, evidenčné číslo: KA-219BA, o ktoré sa stará a používa podľa platnej
smernice Mesta Krupina č. 4/2017 na používanie služobných motorových vozidiel, teda
vozidlo tankuje, vykonáva vyúčtovanie pohonných hmôt za kalendárny mesiac, a toto
predkladá na organizačné oddelenie p. Slaninovej, ďalej zabezpečuje servis a údržbu vozidla,
vozidlu zabezpečuje platnú technickú a emisnú kontrolu podľa zákonných termínov
a ostatné, s tým spojené. Služobné vozidlo bolo zakúpené v roku 2016. Dané vozidlo je
využívané od 01.12.2016 pre MsP v Krupine.
Mestská polícia v Krupine v rámci výkonu služby používa aj vybudovaný monitorovací
kamerový systém, pozostávajúci celkovo z 32 kamier, kde do 29.11.2013 ich bolo 9
existujúcich a od uvedeného dátumu pribudlo ďalších 23. V roku 2016 nedošlo k rozšíreniu
kamerového systému. V roku 2017, teda presnejšie od 30.11.2017 boli na základe projektu
dané do užívania ďalšie kamery v počte 8 ks, od 29.12.2017 2 ks kamier darovaním a od
27.12.2017 3 ks kamier z vlastných finančných zdrojov mesta Krupiny a od 20.12.2018
rozšírenie kamerového systému o 2 ks kamier z vlastných zdrojov. Uvádzam, že daný systém
pôsobí hlavne preventívne proti páchaniu trestnej činnosti, či priestupkovosti, či porušovaní
VZN mesta Krupina, ale taktiež napomáha pri zisťovaní a objasňovaní spáchaných
protiprávnych konaní. Pri práci nám kamerový systém pomáha pri našej činnosti vyhľadať, či
objasniť cca 50 percent prípadov, avšak záznamy sú používané aj pre potreby orgánov
činných v trestnom konaní, či sú to súdy, prokuratúra, ale aj rôzne policajné zložky /Obvodné
oddelenie PZ v Krupine, Okresné riaditeľstvo PZ vo Zvolene – kriminálna polícia, dopravná

polícia a pod./ Celá činnosť monitorovacieho kamerového systému je v súlade s platnou
legislatívou, a teda aj spolupráca s orgánmi činnými v trestnom konaní. Náčelník MsP
spolupracoval aj s oddelením manažéra mesta na projekte rozšírenia kamerového systému a
koncom mesiaca november 2013 pribudli dve kamery, pričom jedna, statická, bola
umiestnená na Námestí SNP a druhá, otočná, na stĺp verejného osvetlenia na ul. Štefánikova
oproti GAS v Krupine. Ďalšia výzva na rozšírenie kamerového systému bola podaná v roku
2014, avšak v danom roku 2014 neboli poskytnuté finančné zdroje na jeho rozšírenie. Na
konci roka 2014 došlo k podaniu nového projektu na rozšírenie kamerového systému pre rok
2015. V decembri 2015 boli dané do užívania tri otočné kamery na sídlisku Majerský rad.
Takisto bola podaná žiadosť o realizáciu rozšírenia kamerového systému pre rok 2016. Ku
koncu mesiaca december 2016 došlo k schváleniu časti finančných zdrojov na rozšírenie
kamerového systému pre rok 2017, ktorý však na základe pokynu vychádzal z projektu
podaného v roku 2015. Teda kamery odovzdané do užívania dňom 30.11.2017 sú na
nasledovných miestach – 3 ks statických na ul. Pribinova /cesta I/66/ pri križovatke ul. na
Zvolenskú cestu a ul. Jilemnického a ul. Plaviarenska, 1 ks statická na ul. Malinovského
v priestore za Tescom v smere k budove Okresného úradu, 1 ks otočná na ul. Špitzera a 3 ks
statické, kde jedna sníma cestu v smere na Starú Horu, druhá priestor pred novým
cintorínom, tretia strednú časť samotnej ulice. Dňa 27.12.2017 boli odovzdané do užívania
tri ks statických kamier a to 1 ks na budove MsÚ snímajúcu časť popred budovu Domu
služieb, 1 ks statická umiestnená na stĺpe verejného osvetlenia snímajúca zadnú časť Domu
služieb a 1 ks statická umiestnená na Klube dôchodcov snímajúca križovatku na Bočkayho
nám. a rohovú zadnú časť Domu služieb. Dňa 29.12.2017 boli odovzdané do užívania 1 ks
statická kamera na budove MsÚ snímajúcu časť pred barom Fontána a časť parkoviska na
Svätotrojičnom nám., 1 ks statická kamera na budove MsÚ snímajúca pred hlavným
vchodom do budovy MsÚ. V decembri 2017 bol podaný projekt na rozšírenie kamerového
systému na rok 2018 pre ďalšie vytipované lokality. Dňa 14.5.2018 bola darovacou zmluvou
daná do užívania statická kamera na ul. M. R. Štefánika, ktorá sníma cestu I/66
a križovatku do ulice Železničná. I keď v tomto prípade ide o druhý polrok tak dňa 9.8.2018
bola tiež darovacou zmluvou daná do užívania statická kamera umiestnená na Vartovke,
ktorá sníma Vartovku a blízke okolie. Dňa 20.12.2018 boli do užívania dané 2 ks kamier
a to 1 ks statická ktorá sníma ul. Horná a 1 ks otočná ktorá sníma ul. Horná a vrchnú časť
Nám. SNP nad tribúnov a tieto kamery boli zadovážené z vlastných finančných zdrojov na
základe prijatého uznesenia Mestského zastupiteľstva. Tiež sa v rámci roka rieši problém
výpadkov kamier, či už v dôsledku poveternostných alebo iných vplyvov a údržba si taktiež
vyžaduje určitý čas. Kamerový systém ako aj jeho rozširovanie má svoje opodstatnenie. Ide
v prvom rade o prevenciu. Budeme riešiť nielen centrum nášho mesta, ale aj iné lokality ako
je ul. Železničná, ul. Školská a pod., nakoľko v daných lokalitách je tiež sústredené väčšie
množstvo obyvateľov. Tieto lokality sa tiež rozvíjajú a môžu do budúcnosti priniesť
zvyšovanie páchania protispoločenskej činnosti.
Za hodnotené obdobie mestskí policajti spolu odpracovali 2460 hodín. 715,35 hodín
v nočných hodinách výkonu služby, 440,11 hodín počas sobôt a nedieľ, 53,09 hodín počas
štátnych sviatkov. Bolo čerpaných 76 dní dovolenky, t.j. 570 hodín. Bolo čerpaných 51 dní PN
čo predstavuje 382,30 hodín a 2 dni priepustky čo je 15 hodín. Celkový fond pracovného času
predstavoval 3427,30 hodín. V priamom výkone mestskí policajti odslúžili s policajtmi
Obvodného oddelenia PZ v Krupine 3 služby čo predstavuje 24 hodín.

Celkovo v roku 2018 mestskí policajti odpracovali 5595 hodín, 1429,29 hodín počas
nočných služieb, 1102,39 hodín počas sobôt a nedieľ, 129,25 hodín počas sviatkov. Čerpalo
sa 87 dní dovolenky čo predstavuje 652,30 hodín. Priepustkou bolo čerpaných 4 dni čo
predstavuje 30 hodín. Práceneschopnosť predstavovala celkovo 120 dní čo je 900 hodín.
V priamom výkone mestskí policajti odslúžili s policajtmi Obvodného oddelenia PZ v Krupine
11 služieb, čo predstavuje 88 hodín. Celkový fond pracovného času v kalendárnom roku
predstavoval 7177,30 hodín.
V uvedenom období Mestská polícia vyriešila spolu 75 priestupkov, z toho 22 uložením
blokovej pokuty vo výške celkovo 280 Eur a 52 priestupkov dohováraním a jeden
priestupok proti majetku podľa § 50/1 Zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení
neskorších predpisov spisovým materiálom vo veci neznámeho priestupcu. Z daného počtu
priestupkov riešených v blokovom konaní súviselo 21 v oblasti dopravy na sumu vo výške
270 Eur, 1 priestupok proti verejnému poriadku vo výške 10 Eur. 1 priestupok proti majetku
riešila spisovým materiálom proti neznámemu priestupcovi a po ukončení si Mesto Krupina
uplatňovalo spôsobenú škodu cez poistku.
Celkovo bolo v roku 2018 riešených 178 priestupkov, kde 124 bolo vybavených
dohováraním, 52 priestupkov bolo vyriešených v blokovom konaní vo výške 705 Eur a 2
priestupky proti majetku riešených spisovým materiálom proti neznámemu priestupcovi
a po skončení spisových materiálov si Mesto Krupina uplatňovala spôsobenú škodu cestou
poistky. Priestupky v doprave riešené v blokovom konaní predstavovali počet 40 na sumu
530 Eur, priestupky proti verejnému poriadku boli v počte 10 na sumu vo výške 155 Eur,
Iné priestupky v správe v počte 2 na sumu 20 Eur /to sa týkalo majiteľov psov/.
Pre porovnanie, celkovo bolo v roku 2017 zo strany mestskej polície riešených 185
priestupkov, kde 128 bolo vybavených dohováraním a 50 priestupkov v blokovom konaní na
sumu vo výške 630 Eur a 7 priestupkov proti majetku spisovým materiálom proti
neznámemu priestupcovi a po skončení spisových materiálov si Mesto Krupina uplatňovalo
spôsobenú škodu cestou poistky.
V roku 2018 sa rekonštruovali miestne komunikácie a vykonávala sa aj ďalšia stavebná
činnosť na území mesta Krupina, čo malo za následok dočasne vo väčšej miere zhoršenie
cestnej premávky hlavne prejazdy miestnymi komunikáciami a samotné parkovanie
motorových vozidiel. Po dokončení rekonštrukčných prác a iných stavebných prác dôjde
k všeobecne k zlepšeniu cestnej premávky na miestnych komunikáciach.
Pri zistených protiprávnych deliktoch policajt postupuje v zmysle platnej legislatívy, teda
na mieste rozhodne, či postačuje vec vybaviť dohováraním, pokarhaním, uložením blokovej
pokuty, vykoná odňatie veci, prípadne vec podľa miestnej alebo vecnej príslušnosti postúpi
oprávnenému orgánu konať a rozhodovať vo veci, prípadne privolať RZP. Musí vec
vyhodnotiť podľa závažnosti, spôsobu spáchania skutku, miesta, osobe priestupcu, čase
a pod.
Bolo odchytených 8 psov v druhom polroku 2018 a celkovo 17 psov v roku 2018.
V jednom prípade si odchyteného psa osvojil nový majiteľ, nakoľko ani po vykonanom
šetrení a výzvach cestou médií sa nepodarilo zistiť majiteľa. Bolo skontrolovaných 67 osôb
v druhom polroku 2018 a teda celkovo 136 osôb vo veciach podozrenia spáchania
priestupkov alebo prípadne pri páchaných iných protispoločenských činnostiach.

Činnosť Mestskej polície v Krupine vychádza zo Zákona Slovenskej národnej rady č.
564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších noviel, teda jej základné úlohy, organizácia
a práva a povinnosti príslušníkov obecnej /mestskej/ polície.
Podľa § 3 citovaného zákona mestská polícia plní tieto základné úlohy :
1/
a/ zabezpečuje verejný poriadok v obci, spolupôsobí pri ochrane jej obyvateľov a iných osôb v obci
pred ohrozením ich života a zdravia,
b/ spolupôsobí s príslušnými útvarmi Policajného zboru pri ochrane majetku obce, majetku občanov,
ako aj iného majetku, v obci pred poškodením, zničením, stratou alebo pred zneužitím i s využitím
ústrední zabezpečujúcich signalizáciu a iných zabezpečovacích systémov /pulty centrálnej ochrany –
mesto Krupina nedisponuje,
c/ dbá o ochranu životného prostredia v obci,
d/ dbá o dodržiavanie poriadku, čistoty a hygieny v uliciach, iných verejných priestranstvách
a verejne prístupných miestach,
e/ vykonáva všeobecne záväzné nariadenia obce, uznesenia obecného zastupiteľstva a rozhodnutia
starostu,
f/ objasňuje priestupky, ak tak ustanovuje osobitný predpis, prejednáva v blokovom konaní
priestupky ustanovené osobitným predpisom a priestupky cestnej premávky spáchané
neuposlúchnutím pokynu vyplývajúceho
1/ z dopravnej značky zákaz zastavenia, zákaz státia, zákaz vjazdu, zákaz odbočovania, zákaz
otáčania, prikázaný smer jazdy, prikázaný smer obchádzania, vyhradené parkovisko, obytná zóna,
pešia zóna, školská zóna, zóna s dopravným obmedzením a parkovisko
2/ zo všeobecnej úpravy cestnej premávky, ktorou sa zakazuje zastavenie, státie a vjazd vozidiel,
g/ oznamuje príslušným orgánom porušenie právnych predpisov, ktoré zistí pri plnení svojich úloh
a ktorých riešenie nepatrí do pôsobnosti obce,
h/ oznamuje obci porušenie zákazu požitia alkoholických nápojov a iných návykových látok osobou
maloletou do 15 rokov alebo mladistvou do 18 rokov,
i/ plní úlohy na úseku prevencie v rozsahu pôsobnosti ustanovenej týmto zákonom.
2/
Obec môže vymedziť obecnej /mestskej/ polícii aj ďalšie úlohy, ak to ustanovujú osobitné zákony.

Podľa § 6 riadenie a zastupovanie citovaného zákona
1/ Činnosť obecnej /mestskej/ polícii riadi náčelník. Za týmto účelom najmä
a/ organizuje prácu príslušníkov obecnej /mestskej/ polície,
b/ podáva starostovi obce správy o situácii na úseku obecných vecí verejného poriadku
a o výsledkoch činnosti obecnej polície, o závažných udalostiach ho vyrozumie okamžite,
c/ spolupracuje s riaditeľom príslušného útvaru Policajného zboru, orgánmi štátnej zdravotníckej
správy, orgánmi ochrany životného prostredia a inými orgánmi,
d/ predkladá starostovi požiadavky na zabezpečenie činnosti obecnej polície a zodpovedá za
hospodárne využívanie zverených prostriedkov,
e/ zabezpečuje výcvik a školenie príslušníkov obecnej polície,
f/ podáva starostovi návrhy súvisiace s pracovnoprávnymi vzťahmi príslušníkov obecnej polície,
g/ plní ďalšie úlohy podľa organizačného poriadku a pokynov starostu.
2/ Náčelníka v čase jeho neprítomnosti zastupuje ním poverený príslušník obecnej polície. V obciach,
kde je to účelné, môže obecné zastupiteľstvo na návrh starostu zriadiť funkciu stáleho zástupcu
náčelníka.

Náčelník MsP v Krupine si na základe platného zákona plní jeho ustanovenia. Ďalej plní
aj nad rámec svojich povinností zo zákona a pracovnej náplne aj Povinnosti a oprávnenia

príslušníkov obecnej /mestskej/ polície podľa § 7 citovaného zákona a podľa § 8
citovaného zákona využíva všeobecné oprávnenia. Ďalej vykonáva plánovanie služieb
policajtov na kalendárny mesiac, ktorý musí byť tiež v súlade so zákonníkom práce /teda
odpracované hodiny v mesiaci, týždni a pod./, zohľadňuje bezpečnostnú situáciu, potreby
a požiadavky mesta, občanov, firiem, štátnych či verejných organizácii a pod.
Náčelník MsP ďalej spracováva písomne: mesačné správy pre primátora mesta, následne
ročnú správu o činnosti MsP pre Ministerstvo vnútra SR zo zákona, pripravuje finančný
rozpočet v celom rozsahu mestskej polície na každý kalendárny rok /platy, odvody a ostatné
položky/, spotrebu PHM, nárokový stav stravných lístkov, evidenciu pokutových blokov – kde
tieto spadajú do kontrolnej činnosti Daňového úradu v Banskej Bystrici a pokutové bloky sa
preberajú nielen na DÚ v Banskej Bystrici, ale sa aj písomne dokladuje ich spotreba, zostatok
a samozrejme sú aj pod kontrolnou činnosťou Okresnej prokuratúry vo Zvolene, kde ani
jedna z uvedených inštitúcii pri výkone kontroly nezistila žiadne pochybenie zo strany MsP
a všetko bolo v súlade so zákonom za celé obdobie vedenia náčelníka MsP v Krupine.
Obdobná kontrola tiež prebieha zo strany Okresného riaditeľstva PZ vo Zvolene – oddelenie
zbraní a streliva, nakoľko policajti pri svojom výkone služby používajú služobné zbrane
a strelivo, skladujú ho, vedú evidenciu – bez zistených nedostatkov. V tomto prípade musí
dozerať na platnosť zbrojných preukazov a pod. Čo sa týka zbraní, plánuje aj cvičné streľby
na strelnici Okrúhla Hora pre policajtov MsP. Ohľadom služobného motorového vozidla,
musí vodič tohto vozidla podľa zákona spĺňať aj psychickú spôsobilosť vodiča, o čom je
vydaný doklad s obmedzenou platnosťou, bez ktorej by nemohol viesť služobné vozidlo MsP.
Zabezpečuje preškoľovanie policajtov pri zmene platnej legislatívy, oboznamovanie
s platnými smernicami, Všeobecne záväznými nariadeniami mesta Krupina a inými právnymi
predpismi. Vzhľadom k tomu, že z novely zákona vyplynulo, že každý priestupok, ktorý bol
vybavený v blokovom konaní musí byť nahodený do registrácie, zabezpečuje jeho funkčnosť,
preškolenie a táto evidencia sa spracováva. Zabezpečuje u všetkých policajtov jedenkrát
ročne vykonanie lekárskej preventívnej prehliadky. Zúčastňuje sa pracovných porád,
zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Krupine, komisií a iných pracovných stretnutí, či už
s riaditeľom Obvodného oddelenia PZ v Krupine, preventistom Okresného riaditeľstva PZ vo
Zvolene, riaditeľmi školských zariadení a pod., a to v niektorých prípadoch, podľa potreby, aj
mimo svojho pracovného času. Uvádzam, že budova MsÚ v Krupine je zabezpečená
signalizačným zariadením vyvedeným na súkromnú bezpečnostnú firmu na základe platnej
zmluvy, a v prípade, ak dôjde k narušeniu objektu, nás zamestnanci danej firmy telefonicky
vyrozumejú o poplachu, pričom obhliadku budovy zvonka vykonáva daný pracovník, ale
objekt musí zvnútra skontrolovať poverený zamestnanec mesta, v tomto prípade ide
o náčelníka MsP a okrem toho aj zamestnanca Pavla Mokoša. Tiež v meste Krupina ide o
objekt Materskej školy na ul. I. Krasku a aj budovu Múzea Andreja Sládkoviča. V týchto
prípadoch sa nezohľadňuje, či ide o poplach v pracovnom čase, alebo mimo neho. Ďalej
v rámci prevencie a na základe získaného certifikátu náčelník MsP vykonáva na ZŠ E. M.
Šoltésovej prednáškovú činnosť, v školskom roku určenú pre piatakov s desiatimi témami,
či už ide o drogy, vandalizmus, dopravnú výchovu a pod., ale tiež po dohode s inými
školskými zariadeniami. Dňa 8.3.2018 náčelník MsP spolu s Ing. Alakšovou vykonali
prednášku v školských družinách našich oboch základných škôl k téme dopravnej
bezpečnosti a odovzdal im reflexné vesty a reflexné pásky. Mestská polícia vykonala tiež
prednášku v MŠ na ul. Malinovského ako aj na elokovanom pracovisku na ul. I. Krasku a to
s ozrejmením na prácu Mestskej polície v Krupine ako aj dopravnej výchove a dopravnej

bezpečnosti a tiež boli odovzdané reflexné vesty detičkám a reflexné pásky zamestncom.
Samozrejme sú tu aj ďalšie aktivity.
Všetci policajti plnia svoju služobnú činnosť v súlade so Zákonom SNR č. 564/1991 Zb.
o obecnej polícii v znení neskorších noviel, plnia uložené úlohy primátorom mesta Krupina,
uznesení Mestského zastupiteľstva v Krupine, pokynov náčelníka MsP v súlade s platnými
právnymi predpismi. Tiež je pripravovaná novela zákona o obecnej polícii a na základe
spolupráce medzi Policajným zborom SR a Združením náčelníkov miest a obcí SR sa náčelník
MsP zúčastňuje pracovných sedení k novelizácii zákona. Ide o proces, za ktorým následne ide
návrh novely zákona do Národnej rady SR.

Mestská polícia v období od 1.1.2018 do 31.12.2018 plnila ďalšie nasledujúce úlohy :
-

-

-

-

-

-

Zabezpečovanie verejného poriadku na kultúrnych, športových, či cirkevných
podujatiach, ako boli oslavy Silvestra a Nového roka, Beh oslobodenia, kladenie vencov
pri príležitosti osláv oslobodenia mesta Krupina, Deň zeme, Cyklistické preteky,
Lampiónový sprievod, protest farmárov, motoristické preteky na ul. Malinovského
a Priemyselná, oslavy k ukončeniu 2. svetovej vojny + vatra na Vartovke, Dni mesta
Krupina, cyklistické preteky Okolo Slovenska, Vatra SNP, FUN RUN beh, Medzinárodný
deň materských škôl, Jesenný jarmok, voľby primátorov, zabezpečenie dohľadu
v cestnej premávke pri kosení, či odvoze sena pri cestách a iné podujatia, kde bolo
odpracovaných 1000 hodín.
Počas daného obdobia Mestská polícia doručovala doručenky súdov, žiadosti
prokuratúry, žiadosti exekútorských úradov, Okresného riaditeľstva PZ vo Zvolene a pod.
v počte 13, teda celkovo v roku 2018 v počte 34 a ostatnú poštu Mesta Krupina v počte
67 obálok, teda celkovo v roku 2018 v počte 136./či sú to už materiály do Mestskej rady,
mestského zastupiteľstva, exekúcie a pod./. Samozrejme k tomu ešte pripadá aj
zabezpečenie informovanosti občanov formou plagátov vo veci napr. kosenie, čistenia
ulíc a chodníkov, stavebné úpravy v našom meste, oprava chodníkov, parkovísk a pod.
Výkon služby mestských policajtov je velený formou pešej hliadky a taktiež motohliadky,
a v prípadoch kombinovaných služieb s policajtmi OO PZ v Krupine, policajti MsP
podliehajú v prvom rade pri výkone služby pokynom štátnych policajtov, ale
zdôrazňujem, že zámer je spoločný, v súlade so zákonom a potrebami po vzájomnej
dohode.
V rámci spolupráce s primátorom mesta, s prednostkou MsÚ, s oddelením výstavby, ŽP
a RR mesta, Mestským podnikom služieb, Mestská polícia v Krupine vykonala
zmapovanie dopravného značenia v meste a je zabezpečované dopĺňanie a výmena
dopravného značenia, a v neposlednej rade aj v tejto oblasti netreba zabudnúť na
financie. Tiež sa podieľala pri realizácii nových parkovacích miest, ktoré prebehli už aj na
Majerskom rade a ul. Malinovského, pri tenisových kurtoch a pod.
Náčelník MsP Krupina vykonáva s pracovníkmi MsP každý mesiac pracovnú poradu, od
februára 2008 bol zavedený protokol udalosti, kde v druhom polroku 2018 bolo
zaevidovaných 32 udalostí, ktoré boli prijaté buď telefonicky, alebo osobne čo
predstavuje spolu počet 51 za rok 2018.
Sú evidované úradné záznamy v druhom polroku 2018 v počte 2, celkovo 5, o zistených
nedostatkoch, vážnejších udalostiach a pod., kde každý úradný záznam sa predkladá

primátorovi mesta Krupina a súvisia hlavne s vlastnými zisteniami pri výkone služby,
prípadne po oznámení občanom inštitúciou a pod., ktoré sú buď vybavené MsP príslušné oddelenie mesta, prípadne odovzdané na Obvodný úrad Zvolen, pracovisko
Krupina, Obvodné oddelenie PZ v Krupine, Oddelenie skráteného vyšetrovania v Krupine
k ďalšej realizácii v zmysle zákona.
- Počas školského roku je zabezpečovaný v ranných hodinách pred začiatkom vyučovania
dozor nad cestnou premávkou pri prechode pre chodcov v blízkosti školských zariadení
a od februára 2008 je zabezpečované aj umiesťovanie umelého policajta za účelom
zvýšenia bezpečnosti premávky na miestnych komunikáciách, a to v čase školskej
dochádzky, a tiež sú prekontrolované ulice Školská a Malinovského, kde sa nachádzajú
školské zariadenia. Táto naša činnosť má svoje opodstatnenie, je žiadaná zo strany
hlavne rodičov žiakov našich školských zariadení.
- MsP riadila dopravu v centre mesta počas čistenia komunikácii od snehu, spolupracuje
počas zimnej údržby v celom meste, ale aj v prípadoch dopravných nehôd, či škodových
udalostí v meste Krupina, prípadne pri odprataní rôzneho druhu odpadu v miestach, kde
túto činnosť zabezpečovalo mesto a bolo treba riadiť cestnú premávku a zabezpečiť tak
jej plynulosť, hlavne aby nedochádzalo k ohrozeniu účastníkov cestnej premávky a pod.
- MsP riešila sťažnosti osôb na medziľudské vzťahy, a to v 9
- prípadoch.
- Riešili sme problematiku nájazdov rómskych občanov a iných neprispôsobivých osôb na
skládku TKO, znečisťovania verejného priestranstva a iných neprístojností na verejnosti,
na verejných a mestských pozemkoch, a táto činnosť sa neustále realizuje.
- V troch prípadoch musela hliadka MsP privolať rýchlu zdravotnú pomoc.
Všetky preverované či dokumentované prípady poukazujú na ich rôznorodosť, veľakrát
bez ohľadu na čas, miesto spáchania, či osoby, prípadne skupiny. Výkon samotnej služby
mestských policajtov v čase výkonu služby, ale aj mimo nej, spolupráca so štátnymi
a verejnými subjektmi. Policajti v prvom kontakte prichádzajú do styku s osobami, ktoré sú
buď pod vplyvom alkoholických nápojov, či iných návykových látok, možnosti nákazy rôznych
druhov chorôb, a tým mám na mysli aj nevyliečiteľných ako je napr. hepatitída typu C,
prípadne sú vystavení riziku fyzických útokov a v niektorých prípadoch vystavení
agresívnemu správaniu, vulgarizmom, vyhrážkam ublížením na zdraví ich samotných, či osôb
blízkych, či poškodení ich majetku, čo sa už stalo aj v minulosti a pod. Tiež sú vystavovaní
krivým obvineniam, že nepracujú, len sa vozia a pod. Plne však zastávam názor, že ten, kto
by túto pracovnú činnosť spoznal bližšie, určite by ju ocenil a policajtov a ich pracovnú
činnosť by si vážil oveľa viac. Samotným výkonom služby mestskej polície sa predchádza
k spáchaniu väčšieho počtu protiprávneho konania. Samozrejme počas výkonu služby sa
kontrolujú aj objekty, hlavne patriace mestu Krupina, ale aj ostatným subjektom.
K udalostiam treba uviesť, že ide o objektívne čerpanie pracovného času, ktoré má svoju
postupnosť, ale i prípadne, podľa potreby, zabezpečovanie úloh s tým spojené: začína to
prijatím oznámenia, preverením, dokumentovaním, dokázaním viny, lustráciou osoby, či
motorového vozidla prostredníctvom štátnej polície, nakoľko MsP nemá možnosti lustrácie,
stráženie objektu, riadenie cestnej premávky a pod. Vždy ide o sumár postupov zo zákona,
ale aj neočakávaných záležitosti s tým spojených, ako napr. stráženie osoby či majetku,
eskortovanie osoby, výsluchy policajtov pre orgány činné v trestnom konaní /mnohokrát
mimo pracovnej doby/ a pod.
Treba tiež uviesť, že na základe zistených, evidovaných páchaných protiprávnych konaní je
ich najväčšie množstvo práve spáchaných v centrálnej časti mesta, ale sem aj patrí sídlisko

Majerský rad. Aj obyvatelia okrajových častí mesta, našich lazov /Kopanice, Červená Hora
a pod./, očakávajú našu činnosť, hlavne prevenciu, hliadkovú službu, nakoľko aj v týchto
lokalitách majú svoje problémy. S poznatkami o páchaných skutkoch najčastejšie
komunikujeme a spolupracujeme s tunajším Obvodným oddelením PZ v Krupine. To sa týka
aj zabezpečovania rôznych kultúrnych, športových či iných podujatí na území nášho mesta
Krupina.
Vážení poslanci, určite máte aj svoje vlastné postrehy, názory či podnety od občanov,
a preto uvítam aj poslaneckú aktivitu. V rámci poslaneckého prieskumu môžete s nami
stráviť čas počas nášho samotného výkonu služby, ktorý Vám istotne prinesie objektívnejšie
fungovanie na samotnú prácu Mestskej polície v Krupine. Takéto oboznámenie bude viesť, aj
prostredníctvom Vás, k bližšej informovanosti občanov nášho mesta.
Takisto sa tiež chcem poďakovať policajtom Obvodného oddelenia PZ v Krupine za
spoluprácu v roku 2018 pri zabezpečovaní plnenia služobných úloh, či to už bolo počas
konania kultúrnych či športových udalostí, pri objasňovaní protispoločenskej činnosti
a plnení iných služobných úloh v meste Krupina.
Záverom toľko, že problémov, ktoré naše mesto trápia je veľa a samotní policajti pracujú
svedomito v zmysle platných zákonov a možností samotného mesta, veľakrát poskytujú aj
právne rady pre občanov pri riešení ich problémov, a to bezplatne, kde iné subjekty by si za
právnu radu dali zaplatiť a takisto poskytujú informácie turistom, ktorí naše mesto navštívia.
Moja posledná veta smeruje ku kolegom. Ďakujem za ich pracovnú činnosť vykonanú v roku
2018. V mnohých prípadoch riskujú vlastný život a zdravie, pričom si uvedomujem, že ide
o plnenie svojich služobných činností v prospech každého občana nášho mesta Krupina.
Uvedené štatistické údaje budú v zmysle zákona poskytnuté pre Ministerstvo vnútra SR,
teda všetky stanovené ukazovatele za rok 2018.
V Krupine, dňa 07.02. 2019

Martin Gabera
náčelník Mestskej polície Krupina

Mesto Krupina, Svätotrojičné námestie 4/4, 963 01 Krupina, IČO: 00320056

PRÍLOHA Č. 2
NÁVRH

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Krupina
č. ../2019

o pravidlách času predaja v obchodoch a času prevádzky služieb

Účinnosť:

Mesto Krupina podľa § 4 ods. 3 písm. d) a i), § 6 ods. 1 a § 11ods. 4 písm. g) Zákona
SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov
a v súlade s čl. 68 Ústavy Slovenskej republiky v platnom znení vydáva
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE MESTA KRUPINA
č. /2019
o pravidlách času predaja v obchodoch a času prevádzky služieb
§1
Úvodné ustanovenia
1/ Mesto Krupina pri usmerňovaní ekonomickej činnosti v meste v rámci svojej samosprávnej
pôsobnosti utvára podmienky na plynulé zásobovanie, plní úlohy na úseku ochrany
spotrebiteľa, určuje nariadením pravidlá času predaja v obchode a času prevádzky služieb.
2/ Toto všeobecne záväzné nariadenie určuje pravidlá času predaja v obchode a času
prevádzky služieb na území mesta Krupina.
3/ Všeobecne záväzné nariadenie sa vzťahuje na všetky právnické a fyzické osoby –
podnikateľov, ktoré prevádzkujú na území mesta Krupina prevádzkarne obchodu a služieb.
§2
Vymedzenie pojmov
1/ Uzavretou spoločnosťou sa pre účely tohto VZN rozumie: neverejná akcia, ktorej
návštevníci sú individuálne určení a teda akcia nie je verejnosti prístupná, to znamená, že je to
skupina ľudí, zdržujúcich sa v prevádzkarni na základe osobných pozvánok, rodinné, firemné
akcie a pod.
2/ Prísluchovou hudbou sa pre účely tohto VZN rozumie hudba reprodukovaná technickým
zariadením alebo akustickými prístrojmi alebo živá hudba, vo všetkých prípadoch určená
výlučne na počúvanie.
3/ Hudobnou produkciou sa rozumie hudba, určená na tanečnú zábavu, diskotéku, tanečné
alebo koncertné vystúpenie, reprodukovanú technickým zariadením alebo živá hudba.
§3
Povinnosti prevádzkovateľa
1/ Prevádzkovateľ /poskytovateľ služieb/ najneskôr v deň začatia živnosti prevádzkareň
zvonku viditeľne označí spôsobom tak, ako určujú osobitné predpisy.
2/ Prevádzkovateľ pre potreby usmerňovania ekonomickej činnosti mesta Krupina ohlási
mestu Krupina zriadenie prevádzkarne na území mesta Krupina najmenej 5 pracovných dní

po zahájení činnosti v prevádzkarni, spolu s časom predaja v obchode a časom prevádzky
služieb, ktoré si určuje sám podnikateľ, v súlade s týmto VZN.
3/ Prevádzkareň musí byť zriadená z hľadiska funkčného členenia a umiestnenia v súlade s
platným územným plánom mesta a v súlade so stavebným zákonom a jeho vykonávacími
vyhláškami.
4/ Prevádzkovateľ oznámi mestu Krupina zrušenie prevádzkovej doby a ukončenie činnosti
prevádzky najneskôr do 15 dní odo dňa jej zrušenia.
§4
Určenie prevádzkovej doby
1/ Mesto Krupina pre usmerňovanie podnikateľskej činnosti na svojom území, pre riadne
zásobovanie, pre ochranu svojich záujmov a záujmov obyvateľstva, určuje prevádzkovú dobu
v prevádzkach obchodu a služieb, v rámci ktorej je prevádzkovateľ oprávnený zvoliť si
prevádzkovú dobu v obchode alebo v prevádzkarni poskytujúcej služby v rámci nasledovných
pravidiel.

2/ Pri určovaní prevádzkovej doby mesto vychádzalo z maximálne pružnej doby, aby boli
uspokojené potreby obyvateľov mesta a požiadavky podnikateľov a preto stanovuje
všeobecnú prevádzkovú dobu v dňoch pondelok – nedeľa. Všeobecný prevádzkový čas a čas
predaja v prevádzkach obchodu a služieb na území mesta Krupina v pracovných dňoch
pondelok až štvrtok a v nedeľu sa stanovuje v časovom rozmedzí od 06.00 hod. do 24.00 hod.
3. Čas predaja v obchode a čas prevádzky služieb Mesto Krupina týmto nariadením ďalej
určuje
a/ v obchodných prevádzkach a v prevádzkach služieb s predajom a podávaním alebo bez
predaja a podávania alkoholu v čase bez prevádzkovania hudobnej produkcie v dňoch
-

piatok a sobotu od 6.00 hod. do 04.00 hod. nasledujúceho dňa,

b/ v obchodných prevádzkach a v prevádzkach služieb s predajom a podávaním alebo bez
predaja a podávania alkoholu v čase prevádzkovania hudobnej produkcie – organizovanie
diskoték, tanečných zábav, prípadne iných spoločenských podujatí, v dňoch
-

piatok od 6.00 hod. do 04.00 hod. nasledujúceho dňa,
sobotu od. 6.00 hod. do 22.00 hod.
Veľkonočná nedeľa od 6.00 hod. do 04.00 hod. nasledujúceho dňa
26.12. (na Štefana) od. 6.00 hod. do 04.00 hod. nasledujúceho dňa

c/ na čerpacích staniciach a v prevádzkach ubytovacích služieb – bez obmedzenia,
d/ v prevádzkach služieb na neverejných firemných a rodinných akciách pre uzavretú
spoločnosť, vrátane klubov a vstupov na členskú kartu, od. 6.00 hod. do 24. hod. okrem –
svadba a stužková slávnosť budúcich maturantov, venček usporiadaný rodičmi základných
škôl - neobmedzene,

– firemné večierky, rodinné akcie usporadúvané v stravovacích zariadeniach s prípravou a
výdajom teplej stravy – neobmedzene,
e/ pre prevádzky rýchleho občerstvenia bez predaja a podávania alkoholu v dňoch
- pondelok až štvrtok, nedeľa v čase od 06.00 hod. do 24.00 hod.
- v piatok a sobotu od 06.00 hod. do 02.00 hod. nasledujúceho dňa
f/ v prevádzkach s letnými terasami v čase bez hudobnej produkcie sa stanovuje v období od
1.4. do 30.10. príslušného kalendárneho roka od 06.00 hod. do 24.00 hod., pri dodržaní
nočného kľudu.
g/ Prevádzková doba všetkých prevádzkarní obchodu a služieb na území mesta zo dňa 31.12.
príslušného kalendárneho roka na 01.01. nasledujúceho kalendárneho roka je neobmedzená.
h/ Prevádzková doba v obchodných prevádzkach a v prevádzkach služieb v dňoch
pripadajúcich na sviatky: Veľký piatok, Biela sobota, 15. septembra, 1. a 2. novembra, 24. a
25. decembra sa určuje od 06.00 hod. do 24.00 hod. bez hudobnej produkcie
j) Prevádzková doba letného kina a kultúrnych podujatí organizovaných odd. kultúry a Mestom
Krupina na Amfiteátri V. Polónyiho v Krupine, vrátane prevádzky bufetu sa stanovuje v
mesiacoch máj až september v čase od 8.00 do 24.00 hod.
4/ Prevádzky otvorené po 22.00 hod. sú povinné dodržiavať nočný kľud a verejný poriadok.
5/ V rámci takto určeného času si prevádzkovateľ prevádzky stanoví prevádzkový čas pre
každú prevádzku.
§5
Kontrola a sankcie
1/ Kontrolu dodržiavania tohto všeobecne záväzného nariadenia vykonávajú príslušníci
Mestskej polície a hlavný kontrolór Mesta Krupina. Porušenie ustanovení tohto VZN môže
Mesto Krupina sankcionovať uložením pokuty v zmysle zákona č. 372/1990 Zb. o
priestupkoch, v znení neskorších právnych predpisov.
§6
Zrušovacie a záverečné ustanovenia
1/ Toto všeobecne záväzné nariadenie ruší Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2018
o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Krupina.
2/ Návrh tohto Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Krupina č. ..../2019 pravidlách času
predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Krupina bol vyvesený na
pripomienkovanie občanom dňa .... 2019.
3/ Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Krupina č. 1/2018 o pravidlách času predaja v
obchode a času prevádzky služieb na území mesta Krupina bolo schválené uznesením č.
..2019MsZ, konaného dňa ......... 2019.

4/ Toto všeobecne záväzné nariadenie mesta Krupina č. ...2019 nadobúda účinnosť 15. dňom
od vyvesenia na úradnej tabuli Mesta Krupina.
Dátum vyvesenia: ......... 2019
Dátum zvesenia: .............2019

Ing. Radoslav Vazan
primátor mesta

Mesto Krupina, Svätotrojičné námestie 4/4, 963 01 Krupina, IČO: 00320056

PRÍLOHA Č. 3

Návrh dodatku č.5
k všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Krupina č.1/2015
o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských
zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je Mesto Krupina

Predkladá:

Ing.Adriana Žabková
Vedúca oddelenia školstva a
organizačného

Vypracoval:

Ing.Adriana Žabková
Vedúca oddelenia školstva a
organizačného

Prerokované:

Komisia rozvoja mesta
12.02.2019

Návrh uznesenia
z ekonomickej komisie

Návrh dodatku č.5
k všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Krupina
č. 1/2015 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských
zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je Mesto Krupina

Týmto dodatkom č. 5 sa mení VZN č.1/2015 v znení dodatkov 1-4, a to v Čl. 2 v ods.1, ktorý
s účinnosťou tohto dodatku znie nasledovne:

Čl.2
Príspevok za pobyt dieťaťa v materskej škole
1/ Za pobyt dieťaťa v materskej škole prispieva zákonný zástupca na čiastočnú úhradu
výdavkov materskej školy mesačne na jedno dieťa nasledovne:

a/ dieťa od 2 do 3 rokov
b/ dieťa od 3 do 5 rokov

50 €
17 €

V ostatnom zostávajú ustanovenia VZN č. 1/2015 v znení dodatkov nezmenené v platnosti.

Tento dodatok č.5 k VZN č.1/2015 bol schválený uznesením Mestského zastupiteľstva
v Krupine č.

/2019 MsZ

dňa ………... Nadobúda účinnosť 15- tym dňom od jeho

vyvesenia na úradnej tabuli Mesta Krupina.

Vyvesené dňa : 5.2.2019

Ing. Radoslav V a z a n
primátor mesta
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Návrh uznesenia
z ekonomickej komisie
Mestské zastupiteľstvo v Krupine.
Návrh na schválenie uznesenia:
Uznesenie č. /2019-MsZ
Mestské zastupiteľstvo v Krupine
s c h v a ľ u j e - n e s ch v a ľ u j e
dodatok č.5 k VZN Mesta Krupina č. 1/2015 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách
a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je Mesto Krupina

Dôvodová správa
Na základe uznesenia Rady školy pri MŠ Malinovského 874 Krupina, bol predložený návrh dodatku č.5 k VZN
1/2015 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, ktorých
zriaďovateľom je Mesto Krupina na pripomienkovanie.

Predmetom návrhu dodatku č.5 je upraviť
zvýšiť výšku príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole:
- pre dieťa od 2 do 3 rokov z 35 € na 50 €
- pre dieťa od 3 do 5 rokov z 13 € na 17 €
Uvedené navýšenie predstavuje čiastku 6275,50 € z vypočítaných podkladov materskej školy

Zvýšený poplatok by mal byť použitý na tieto účely:
- ak požiada rodič o zmenu výchovy a vzdelávania na základe zaradenia dieťaťa so ŠVVP bude potrebné prijať
asistenta učiteľa,
- pri prijatí vyššieho počtu 2 ročných detí viac ako 10 od septembra 2019 bude potrebné prijať ďalšieho
pedagogického zamestnanca

Stanovisko riaditeľky MŠ:
Dňa 28.01.2019 sa o 16:00 hod. sa v priestoroch MŠ uskutočnila rada školy, kde v bode č. 5 – diskusia
RŠ rozoberala tému edukácie dvojročných detí v MŠ. Nakoľko požiadavky spoločnosti nútia rodičov ísť do
zamestnania pred ukončením tretieho roku veku dieťaťa MŠ legislatívne môže prijať aj deti mladšie ako tri roky
a takto vyhovieť pracujúcim rodičom. V súčasnej dobe je v MŠ zriadených 5 tried, v ktorých sú deti 2 – 4 ročné.
Vzhľadom k tomu, že práve dvojročné deti nemajú ešte vytvorené sebaobslužné návyky, práca s nimi je
náročnejšia a vyžaduje si zvýšené úsilie pedagogického zamestnanca.
Z uvedenej diskusie vzišiel návrh
zabezpečiť pre MŠ ďalšieho pedagogického zamestnanca, resp. asistenta učiteľa. Počas rokovania RŠ padol
návrh, či by nebolo možné zriadiť triedu iba s dvojročnými deťmi. Táto trieda by bola posilnená o ďalšieho
pedagogického pracovníka. RŠ navrhla ako riešenie zvýšiť poplatky za pobyt dieťaťa v MŠ od 2 rokov do 3
rokov z 35 € na 50 € od zákonných zástupcov, čím by sa čiastočne pokryli mzdové náklady na pedagogického
zamestnanca. Tento návrh bol jednohlasne schválený všetkými prítomnými členmi RŠ pri MŠ. Medzi členmi RŠ
sú aj poslanci MsZ, p. Ing, A. Macko, p. Mgr. M. Selecký, Ing. R. Vazan, Ing. A. Žabková, ktorí návrh pri
hlasovaní podporili.
V súčasnosti sa v MŠ nachádzajú deti s výchovno – vzdelávacími ťažkosťami , u ktorých prebieha
diagnostika v špeciálnych pedagogicko-psychologických zariadeniach. Je predpoklad, že po ukončení vyšetrení
detí bude potrebné prideliť im asistenta.
Vzhľadom k tomu, že v súčasnej dobe sa zvyšujú celkové náklady na prevádzku MŠ a hlavne vyššie
uvedené skutočnosti viedli RŠ k možnosti zvýšiť poplatok aj u detí od 3 do 5 rokov z 13 eur na 17 eur za pobyt
dieťaťa v MŠ, čo bolo predložené ako návrh na prerokovanie poslancom mestského zastupiteľstva.
Oceňujem snahu RŠ získať finančné prostriedky pre zvýšenie kvality výchovy a vzdelávania v MŠ.
Verím, že poslanci podporia návrh RŠ ohľadom zvýšenia poplatkov za pobyt dieťaťa v MŠ a získané finančné
prostriedky budú správne použité v prospech detí .
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Mesto Krupina, Svätotrojičné námestie 4/4, 963 01 Krupina, IČO: 00320056

PRÍLOHA Č. 4

NÁVRH UZNESENIA
na schválenie
Mestskému zastupiteľstvu

Vypracovala a predkladá:

Ing. Žaneta Maliniaková
vedúca oddelenia správy majetku mesta

Prerokované na Komisii rozvoja mesta:
Prerokované na Mestskej rade:
Predložené na schválenie do MsZ:

12.2.2019
13.2.2019
20.2.2019

Komisia rozvoja mesta odporúča predložiť návrhy nakladania s majetkom Mesta Krupina na
schválenie MsZ:

Mestské zastupiteľstvo v Krupine
schvaľuje
a) spôsob prenájmu majetku, na základe obchodnej verejnej súťaže v súlade s 9a ods. 1a)
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, prenájom mestského
pohrebiska za účelom prevádzkovania pohrebiska. Pohrebisko je zriadené na pozemkoch
v zastavanom území Mesta Krupina a je rozdelené na dva objekty:
- starý cintorín, umiestnený na pozemkoch, vedené na LV č. 2952 a 4578, k.ú. Krupina, menovite:
parcela KN C č. 1556/4 o výmere 54 m2, zastavané plochy a nádvoria, parcela KN E č. 563/2
o výmere 20 426 m2, druh trvalo trávnatý porast, parcela KN E č. 564/3 o výmere 2 393 m2, druh
trvalo trávnatý porast, parcela KN E č. 6594/2 o výmere 574 m2, druh orná pôda, a súčasťou
starého cintorína je stavba Dom smútku, súpisné číslo 1817, postavená na parcele KN C č. 1556/4
- nový cintorín, umiestnený na pozemkoch, vedené na LV č. 2952, k.ú. Krupina, menovite: parcela
KN C č. 5173/1 o výmere 142 m2, orná pôda, parcela KN C č. 5173/2 o výmere 6912 m2, orná
pôda, parcela KN C č. 5173/3 o výmere 1824 m2, parcela KN C č. 5173/6 o výmere 297 m2,
ostatné plochy, parcela KN C č. 5173/7 o výmere 7381 m2, ostatné plochy, parcela KN C č. 5173/8
o výmere 2946 m2, ostatné plochy, parcela KN C č. 5173/12 o výmere 665 m2, ostatné plochy,
a súčasťou nového cintorína je stavba Dom smútku, súpisné číslo 1816, postavená na parcele KN
C č. 5173/4.
b)
podmienky obchodnej verejnej súťaže v súlade s § 281 až § 288 zákona č. 513/1991 Zb.
Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, na najvhodnejší návrh na uzatvorenie
nájomnej zmluvy na predmet OVS a zmluvy o prevádzke pohrebiska:
1.

Vyhlasovateľ:
Mesto Krupina, Svätotrojičné námestie 4/4, 963 01 Krupina, IČO: 00 320 056,

2.

Predmet obchodnej verejnej súťaže (ďalej len OVS):
Predmetom OVS je výber najvhodnejšej ponuky na uzatvorenie zmluvy o nájme nehnuteľností objektov cintorínov a domov smútku v meste Krupina a na prevádzkovanie pohrebísk v meste
Krupina na dobu 5 (piatich) rokov, menovite:
• Starý cintorín a Dom smútku – nachádzajúci sa na parcelách KN E č. 563/2, 564/3,
6594/2, a na parcele KN C č. 1556/4, vedené na LV č. 2952 a 4578, vrátane hnuteľného
majetku nachádzajúceho sa v priestoroch domu smútku,
• Nový cintorín a Dom smútku – nachádzajúci sa na parcelách KN C č. 5173/1, 5173/2,
5173/3, 5173/4, 5173/6, 5173/7, 5173/8, 5173/12, vedené na LV č. 2952, vrátane
hnuteľného majetku nachádzajúceho sa v priestoroch domu smútku,
Predmetné nehnuteľnosti sú zapísané v katastri nehnuteľností Okresného úradu Krupina,
katastrálny odbor, v podiele 1/1 v prospech vlastníka Mesta Krupina a hnuteľný majetok je
evidovaný v majetku mesta Krupina.
• Vyhlásená minimálna cena nájmu, za ktorú sa predmet OVS ponúka na prenájom je vo
výške ........... Eur/mesačne.
• Celková hodnota výdavku na opravu a údržbu predmetu nájmu počas kalendárneho roka bude podľa najvhodnejšej ponuky navrhovateľa, ktorá nebude nižšia ako 300,- Eur/ročne.
• Povinnosti nájomcu a prevádzkovateľa pohrebísk sú zapracované v návrhu zmluvy
o nájme a o prevádzkovaní pohrebísk.

3.

Obsah zamýšľanej zmluvy o nájme nehnuteľností (Domy smútku v meste Krupina)
a o prevádzkovaní pohrebísk v meste Krupina, na ktorých vyhlasovateľ OVS trvá:

•
•
•

•

•
•
•

•
•
•
•
•
•

•

•
•

•

prenechanie predmetu nájmu do užívania nájomcovi sa na účely tejto OVS rozumie užívanie
objektov cintorínov, stavieb – Domov smútku a hnuteľného majetku, za účelom prevádzkovania
pohrebísk a poskytovania pohrebných služieb v meste Krupina,
nájomca sa zaväzuje platiť prenajímateľovi za užívanie predmetu nájmu dohodnuté nájomné,
povinnosť nájomcu sprístupniť priestory predmetu nájmu pozostalým, inej verejnosti a iným
prevádzkovateľom pohrebných služieb v súlade s platným prevádzkovým poriadkom mestského
pohrebiska a v súlade s dohodnutými hodinami rozlúčky, pričom nájomca je povinný na verejne
prístupnom mieste zverejniť výšky poplatkov za tieto služby,
povinnosť nájomcu udržiavať domy smútku a ich okolie nepoškodené, zabezpečovať na vlastné
náklady čistotu domov smútku, (dezinfekciu a deratizáciu priestorov), vrátane ich vnútorného
vybavenia a zariadenia, zabezpečovať zdravotnú nezávadnosť pravidelné hygienické nátery
stien, drobné opravy obkladov, dlažby, stien, okien, dverí, a podobne tak, aby interiéry predmetu
nájmu boli nepretržite spôsobilé na dôstojné vykonávanie pietnych obradov, údržba oplotenia
a vstupných zariadení,
nájomca zabezpečí revízne správy na bleskozvod a elektroinštaláciu na náklady vlastníka,
povinnosť nájomcu na vlastné náklady vykonávať drobné opravy a bežnú údržbu predmetu
nájmu vrátane prenajatých hnuteľných vecí a zariadení počas kalendárneho roka v minimálnej
výške 300,- eur/ročne,
v prípadoch, ak hodnota výdavku na celkovú údržbu alebo opravu presiahne stanovený finančný
limit - opravy a údržbu predmetu nájmu nad daný limit financuje prenajímateľ na základe
písomnej požiadavky nájomcu. V prípade, ak prenajímateľ na základe písomnej požiadavky
nájomcu vyhodnotí, že jeho požiadavka nie je oprávnená, nakoľko náklady na výkon
požadovanej opravy alebo údržby sú v dohodnutom limite, je nájomca povinný toto rešpektovať
a údržbu alebo opravu vykonať, príp. zabezpečiť bezodkladne na vlastné náklady.
bezodkladne informovať prenajímateľa o potrebe vykonania opráv, ku ktorým je povinný
prenajímateľ, ako aj nahlásiť akékoľvek poruchy zariadení, ktoré sa vyskytnú počas doby nájmu
v priestoroch cintorínov a domov smútku,
povinnosť nájomcu na vlastné náklady zabezpečiť riadnu prevádzku a funkčnosť všetkých
chladiacich zariadení vrátane ich pravidelnej údržby, opráv, čistenia a dezinfekcie a servisnej
prehliadky,
nájomca na vlastné náklady doplní a zaobstará vnútorné zariadenie domu smútku, ak to jeho
technická, účelová, prípadne estetická úroveň vyžaduje,
nájomca je povinný pred pietnymi obradmi priestory skontrolovať a pripraviť k odovzdaniu,
vrátane funkčnosti hudobnej aparatúry a chladiacich zariadení,
nájomca hradí náklady za spotrebovanú el. energiu chladiacich zariadení, osvetlenia vnútorných
priestorov domov smútku a klimatizačných jednotiek, ohrevu vody, a to v mesačnom paušálnom
poplatku,
pod pojmom prevádzkovanie pohrebísk v meste Krupina sa na účely tejto OVS rozumie, že
prevádzkovateľ sa zaväzuje prevádzkovať pohrebiská a súčasne poskytovať pohrebné služby
v súlade s platnou právnou úpravou vzťahujúcou sa na uvedené činnosti, najmä na dodržiavanie
platného ustanovenia zákona o pohrebníctve a súvisiacich právnych predpisov (zákon č.
131/2010 Z.z. Zákon o pohrebníctve),
prevádzkovateľ pohrebísk sa zaväzuje vykonávať služby v súlade s § 17 ods. 3 zákona č.
131/2010 Z.z. o pohrebníctve, vrátane pochovávania, odkrytia a zakrytia hrobového miesta,
hrobky a urnovej schránky, ak tak neurobí iná pohrebná služba objednaná obstarávateľom
pohrebu, ktorá poskytne službu v súlade s § 8 zákona 131/2010 Z.z. o pohrebníctve,
prevádzkovateľ pohrebísk na základe žiadosti obstarávateľa pohrebu zabezpečí pohrebnú
službu,
prevádzkovateľ pohrebiska sa zaväzuje starať sa o celkový estetický vzhľad cintorínov, udržiavať
čistotu a poriadok na pohrebiskách, na priľahlých parkoviskách a pred vstupmi do areálov,
vykonávať bežnú údržbu komunikácií a zelene na pohrebisku, odpratávať sneh
z vnútroareálových komunikácií pohrebísk, odstraňovanie buriny so spevných plôch, t.j.
prístupový chodník k domom smútku, schodište k domu smútku a chodníky v urnovom háji,
(okrem kosenia trávnikov a hlavnej zimnej údržby, ktorú zabezpečuje vlastník pohrebiska),
prevádzkovateľ pohrebiska bude sledovať potrebu kosenia, orezávania kríkov, atď. a informovať
vlastníka pohrebiska Mesto,

•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•

4.

prevádzkovateľ bude zabezpečovať funkčnosť odberných miest vody určených pre verejnosť
a v zimnom
období
zabezpečí
pred
poškodením
mrazom,
bude
sa
starať
o funkčnosť kanalizačnej prípojky,
povinnosť prevádzkovateľa je viesť a aktualizovať evidenciu pohrebiska súvisiacu
s prevádzkovaním pohrebiska, tak ako to stanovuje § 17 zákona č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve,
v elektronickej aj papierovej podobe (dostupné na webovej stránke Mesta Krupina),
prevádzkovateľ zabezpečiť geografický informačný systém s digitálnym zameraním cintorínov
mesta Krupina – (na vlastné náklady alebo po dohode s Mestom Krupina)
prevádzkovateľ na svoje náklady zabezpečí pred vstupom na pohrebiská informačnú tabuľu
s vyznačenými hrobových miest a pravidelne ju bude aktualizovať,
prevádzkovateľ pohrebiska k prevozu zosnulých pohrebným autom musí mať na túto činnosť
vydané rozhodnutie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva,
uzatvárať v mene mesta Krupina a na základe udeleného splnomocnenia zmluvy o nájme
hrobového miesta medzi mestom a nájomcom hrobového miesta, viesť evidenciu platieb
nájomného za hrobové miesto a náhrad za služby spojené s nájmom,
prevádzkovateľ v súlade s § 17 ods. 5 zákona 131/2010Z.z. o pohrebníctve je povinný predložiť
na schválenie prevádzkový poriadok pohrebiska a cenník, ktorý bude schválený MsZ,
za výkon činnosti prevádzkovania pohrebísk sa zriaďovateľ zaväzuje poskytnúť
prevádzkovateľovi mesačne odplatu vo výške .......vo výške 50 % minimálnej hrubej mzdy ako je
stanovené v príslušnom kalendárnom roku. (t.j. v roku 2019 vo výške 260,- Eur/mesačne)
Mesto Krupina, ako vlastník nehnuteľností a zriaďovateľ pohrebiska vyberá nájomné (poplatok)
za hrobové miesta od občanov/ nájomcov hrobových miest. Z príjmu za nájomné Mesto Krupina,
ako vlastník cintorínov, vyplatí prevádzkovateľovi dohodnutú odplatu za prevádzkovanie
pohrebiska a zabezpečí kosenie, zimnú údržbu, odvoz odpadu, spotrebu el. energie na
osvetlenie areálu cintorínov a priľahlého parkoviska,
prevádzkovateľ umožní iným FO a PO vykonanie úprav hrobových miest a kamenárskych prác,
a zabezpečí evidenciu o vstupoch motorových vozidiel a výkone stavebných a kamenárskych
prác,
sankcie a právne dôsledky za nesplnenie podmienok uvedených v zmluve o nájme
a nehnuteľností a o prevádzkovaní pohrebísk:
- písomná výzva s upozornením na porušenie podmienok zmluvy,
- okamžité ukončenie zmluvy pri opakovanom porušení týchto podmienok alebo po
nevykonaní nápravy v dohodnutej dobe.

Povinné náležitosti návrhu do OVS, spôsob podávania návrhov, okruh možných
navrhovateľov v OVS:
a) Forma podávania návrhov je písomná a súťažné návrhy musia byť vyhotovené v slovenskom
jazyku. Navrhovateľ môže predložiť najviac jeden návrh. Ak podá navrhovateľ viac návrhov, budú
všetky zo súťaže vylúčené.
Navrhovateľ predkladá do OVS podpísaný písomný návrh zmluvy o nájme nehnuteľností
a o prevádzkovaní pohrebísk v meste Krupina v súlade s podmienkami OVS a povinných náležitosti
návrhu stanovené vyhlasovateľom OVS, doručený v štyroch vyhotoveniach (vzor návrhu zmluvy
tvorí prílohu).
Povinnými náležitosťami návrhu do OVS sú:
• presné označenie navrhovateľa (fyzická osoba uvedie meno, priezvisko, bydlisko, rodné
číslo, tel. číslo, e-mail, fyzická osoba podnikateľ a právnická osoba uvedie názov, sídlo, IČO,
konajúcu osobu, resp. zástupcu, zápis v obchodnom registri, tel. číslo, e-mail)
• právnická osoba alebo fyzická osoba podnikateľ doloží originál, príp. overenú fotokópiu
aktuálneho výpisu z obchodného registra, resp. iného registra, oprávňujúceho ho podnikať v
predmete OVS, nie staršieho ako 3 mesiace,
• čestné vyhlásenie navrhovateľa, že nebolo na jeho majetok vyhlásené exekučné konanie,
konkurz, nebolo proti nemu začaté konkurzné konanie alebo konanie o reštrukturalizácii,
nebol proti nemu pre nedostatok majetku zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu,
• originál osvedčenia, príp. overená fotokópia o odbornej spôsobilosti navrhovateľa na
prevádzkovanie pohrebiska a na prevádzkovanie pohrebnej služby v zmysle § 26 zák. č.
131/2010 Z.z. o pohrebníctve,

•

čestné prehlásenie navrhovateľa, že má k dispozícii personálne, technické ako i materiálne
zabezpečenie k poskytovaniu požadovaných služieb v súlade so zákonom č. 131/2010 Z.z.
o pohrebníctve,
• návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Krupina - Prevádzkový poriadok pohrebísk
mesta Krupina
• fyzická osoba doloží vyhlásenie o súhlase so spracovaním osobných údajov v zmysle
zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov,
• navrhovateľ doloží doklad o zaplatení finančnej zábezpeky v stanovenej výške na účet
vyhlasovateľa (výpis z účtu, resp. potvrdenie o vklade na účet vyhlasovateľa)
• číselné a slovné vyjadrenie navrhovanej ceny nájmu za nehnuteľný a hnuteľný majetok
spolu, ktorá nesmie byť nižšia ako vyhlásená minimálna cena nájmu,
• čestné vyhlásenie navrhovateľa, že má splnené všetky daňové a iné povinnosti a záväzky
voči vyhlasovateľovi OVS.
Predložený súťažný návrh je možné meniť a dopĺňať po uplynutí termínu stanoveného podmienkami
súťaže na predkladanie návrhov len na základe výzvy vyhlasovateľa a v ním stanovenej lehote a
každá zmena alebo doplnenie návrhu pred termínom musí byť písomne doručená spôsobom
určeným na predkladanie návrhov. V prípade, že predložený súťažný návrh nebude spĺňať
podmienky súťaže a náležitosti vyššie uvedené, resp. niektoré z jeho vyššie uvedených prehlásení
bude alebo budú nepravdivé, bude pri vyhodnocovaní ponúk zo súťaže vylúčený.
b) Návrhy do OVS sa predkladajú, resp. doručujú v zalepenej obálke, s výrazným označením „OVS
– nájom nehnuteľností (cintoríny a Domy smútku v meste Krupina) a prevádzkovanie
pohrebísk v meste Krupina“, s viditeľným označeným textom – „NEOTVÁRAŤ“ a to na adresu
vyhlasovateľa súťaže Mesto Krupina, Svätotrojičné nám. 4/4, 963 01 Krupina,
• návrh je možné doručiť osobne do podateľne na Mestskom úrade v Krupine, I. poschodie.,
resp. prostredníctvom pošty na vyššie uvedenú adresu,
• navrhovateľ na obálke uvedie svoju presnú a úplnú adresu,
• vyhlasovateľ OVS označí došlé návrhy podacím číslom, dátumom a hodinou doručenia a
zabezpečí, aby návrhy zostali uzavreté do stanovenej doby ich otvárania.
c) Účastníkom súťaže môže byť právnická osoba alebo fyzická osoba podnikateľ. Navrhovatelia
musia mať splnené všetky daňové a iné povinnosti a záväzky voči vyhlasovateľovi OVS.
Navrhovatelia nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s ich účasťou v OVS.
5. Časový plán OVS, lehoty na podávanie návrhov do OVS, termín zasadnutia súťažnej komisie,
kritéria na vyhodnotenie súťažných návrhov
a) Vyhlásenie OVS: 20.2.2019
b) Ukončenie predkladania návrhov do OVS: 29.3.2019 do 11,00 hod.
c) Termín zasadnutia súťažnej komisie, otváranie obálok a vyhodnotenie súťažných návrhov je:
..........2018 o 15,00 hod., zasadacia miestnosť na Mestskom úrade v Krupine.
• súťažná komisia je menovaná MsZ v Krupine,
• pred otvorením prvého návrhu oznámi predseda komisie počet došlých návrhov a
skontroluje neporušenosť obálok. Návrhy doručené po uplynutí lehoty na predkladanie
návrhov sa otvárať nebudú. Návrh, v ktorom nebude splnená niektorá z podmienok súťaže,
nebude do súťaže zaradený.
• o otváraní obálok a vyhodnotení súťaže sa spíše protokol, do ktorého sa uvedú mená a sídla
uchádzačov, či návrhy obsahujú všetky požadované náležitosti, ponúkaná výška nájomného,
spôsob hodnotenia a výsledok hodnotenia.
• členovia komisie vyhlásia poradie uchádzačov a podpíšu protokol, resp. zápisnicu. Všetci
účastníci OVS sa môžu na základe pozvánky zúčastniť zasadnutia súťažnej komisie. Každý
z nich má právo skontrolovať neporušiteľnosť obálok pred ich otváraním.
d) Kritériom na hodnotenie predložených návrhov je najvhodnejšia ponuka, t.j.:
• najvyššia ponúknutá cena nájmu,
• návrh hodnoty výdavku na bežné opravy a údržbu ročne,
• návrh služieb, ktoré prevádzkovateľ pohrebiska chce poskytnúť nad rámec výkonu činností
spojených s prevádzkou pohrebiska zmysle § 17 zákona 131/2010 Z.z. o pohrebníctve.

Víťazom OVS bude navrhovateľ najvhodnejšej ponuky, t.j.:
- navrhovateľovi, ktorý podá návrh s najvyššou ponúknutou cenou nájmu (priradená hodnota 40 %),
návrh s najvyššou ročnou hodnotou bežných opráv a údržby (priradená hodnota 30 %)
a najvhodnejšími podmienkami poskytovania služieb vrátane ich rozsahu na pohrebisku (priradená
hodnota 30%), bude priradené poradie č.1.
- v poradí druhej najvhodnejšej ponuke sa priradí poradie č.2. Takto bude postupované aj pri ďalších
ponukách, ktorým bude priradené číslo podľa poradia.
- v prípade rovnakej ponúknutej ceny nájmu a rovnakých ponúknutých podmienok poskytovania
služieb na pohrebisku, ako aj rovnakého návrhu hodnoty výdavku na bežné opravy a údržbu ročne,
rozhodne skorší termín, t.j. čas podania návrhu.
e) Výsledok OVS podlieha schváleniu Mestským zastupiteľstvom v Krupine v súlade s
vyhodnotením súťaže. Vyhlasovateľ OVS – Mesto Krupina písomne oboznámi účastníkov súťaže navrhovateľov s výsledkom OVS do 7 dní odo dňa schválenia výsledku OVS Mestským
zastupiteľstvom v Krupine. Oznámenie výsledkov súťaže navrhovateľom obsahuje označenie
navrhovateľa (identifikácia), označenie predmetu OVS, predložený cenový návrh a návrh podmienok
poskytovania služieb prevádzkovateľom pohrebiska, uvedenie poradia v OVS a informáciu o prijatí,
resp. odmietnutí predloženého návrhu.
f) V prípade, ak vyhlasovateľ OVS – Mesto Krupina z akéhokoľvek dôvodu neuzatvorí nájomnú
zmluvu s víťazom OVS alebo dôjde k jej zániku, je vyhlasovateľ OVS – Mesto Krupina oprávnený
uzatvoriť nájomnú zmluvu s uchádzačom OVS, ktorý skončil ako ďalší v poradí alebo vyhlásiť novú
súťaž.
g) Lehota na uzatvorenie zmluvy o nájme nehnuteľností a o prevádzke pohrebísk je 30 dní odo
dňa schválenia výsledkov OVS Mestským zastupiteľstvom v Krupine, resp. 30 dní odo dňa, keď
uplynie lehota na uzatvorenie zmluvy predchádzajúcemu uchádzačovi alebo dôjde k zániku zmluvy
alebo uchádzač písomne odmietne uzatvoriť zmluvu. V prípade ak nedôjde k uzatvoreniu zmluvy do
30 dní z dôvodov na strane nájomcu a zároveň prevádzkovateľa , OVS sa stáva neplatnou.
6.

Ďalšie podmienky OVS
a) Podmienkou účasti v OVS je zloženie povinnej finančnej zábezpeky v sume 1.000,- Eur na účet
vyhlasovateľa OVS – Mesto Krupina, a to najneskôr do konca lehoty na podávanie návrhov, inak
návrh nebude do súťaže zahrnutý.
Neúspešným uchádzačom bude zábezpeka vrátená po termíne schválenia výsledkov súťaže MsZ,
najneskôr do 15 dní. Víťazovi OVS bude zaplatená zábezpeka započítaná do ceny nájmu po
odrátaní nákladov s OVS.
b) Vyhlasovateľ OVS upozorňuje, že účastník súťaže je oprávnený predložiť aj iný návrh so
zapracovaním do návrhu zmluvy, - t.z. alternatívne návrhy v OVS sú prípustné a budú súčasťou
vyhodnotenia. Na základe uvedeného si vyhlasovateľ vyhradzuje upraviť konečnú verziu zmluvy
s úspešným uchádzačom OVS.
c) Vyhlasovateľ OVS si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy, súťaž kedykoľvek
počas jej priebehu zrušiť alebo ukončiť súťaž ako neúspešnú. V takomto prípade sa zaplatené
zábezpeky uchádzačom súťaže vrátia. Vyhlasovateľ si taktiež vyhradzuje právo meniť podmienky
súťaže, predĺžiť lehotu na predkladanie ponúk alebo predĺžiť lehotu na vyhlásenie výsledku súťaže.
Zmena podmienok súťaže sa vykoná spôsobom a prostriedkami tak, ako bola vyhlásená.

7.

Ostatné informácie o OVS
a) Znenie súťažných podmienok, vzor súťažného návrhu nájomnej zmluvy, základné informácie o
predmete OVS (podklady pre OVS) je možné získať na adrese:
- Mestský úrad Krupina, Svätotrojičné nám. 4/4, 963 01 Krupina
- e-mailom na adrese: majetok@krupina.sk
- na internetovej stránke: www.krupina.sk
b) Kontaktná osoba zo strany vyhlasovateľa OVS určená na styk s navrhovateľmi: vedúca oddelenia
správy majetku mesta t.č. 0907 100 275,

c) Obhliadka nehnuteľností sa vykoná po vzájomnom dohovore s kontaktnou osobou zo strany
vyhlasovateľa OVS,
d) Tieto súťažné podmienky na prenájom predmetu OVS boli zo strany vyhlasovateľa OVS
schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Krupine č. ..................

Mesto Krupina, Svätotrojičné námestie 4/4, 963 01 Krupina, IČO: 00320056

Príloha č. 5b

Materiál z Komisie pre školstvo, mládež, kultúru, šport a verejný poriadok
konanej dňa 7. 2. 2019

Predkladá:

Mgr. Michal Strelec
predseda komisie

Vypracoval:

Gabriela Očovská
zapisovateľka

Prerokované:

7.2.2019
v Komisii pre školstvo, mládež, kultúru,
šport a verejný poriadok
13.2.2019
V Mestskej rade

Návrh uznesenia
z komisie pre školstvo, mládež, kultúru, šport a verejný poriadok

NÁVRH UZNESENÍ
KOMISIE PRE ŠKOLSTVO, MLÁDEŽ, KULTÚRU, ŠPORT A VEREJNÝ PORIADOK:

Uznesenie č. /2019-MsZ
Mestské zastupiteľstvo v Krupine
odporúča
Komisia odporúča vybrať na ocenenie Krupinský športovec roka 2018 nasledovných športovcov:
1. Martin Balog (návrh CK Krupina)
2. Anna Kohútová (návrh Volejbalového klubu Krupina)
3. Ján Klimko (návrh Atletického klubu Krupina)
4. Ing. Ján Murín (návrh Klubu slovenských turistov)
5. Alžbeta Zelmanová (návrh karate klubu)
6. Alex Dado (návrh karate klubu)
a to 9 hlasmi z 9 prítomných
Za Mgr. Martin Selecký, Mgr. Anna Borbuliaková, Mgr. Michal Strelec, Ing. Peter Mitter, MUDr.
Marián Korčok, Ing. Jozef Lutter, Mgr. Oľga Búryová, Ing. Jozef Capuliak PhD., Peter Sedmák
Dôvodová správa:
Návrhy boli podané jednotlivými športovými klubmi a riadne odôvodnené, a to dlhodobými
športovými úspechmi vyššie uvedených športovcov v roku 2018, alebo v predchádzajúcom
období, v čase ich aktívneho pôsobenia.
Uznesenie č. /2019-MsZ
Komisia pre školstvo, mládež, kultúru, šport a verejný poriadok
odporúča
zriadiť odbornú porotu na vyhodnotenie návrhov predložených do súťaže na návrh loga mesta
Krupina
a to 9 hlasmi z 9 prítomných
Za Mgr. Martin Selecký, Mgr. Anna Borbuliaková, Mgr. Michal Strelec, Ing. Peter Mitter, MUDr.
Marián Korčok, Ing. Jozef Lutter, Mgr. Oľga Búryová, Ing. Jozef Capuliak PhD., Peter Sedmák
Dôvodová správa:
Do súťaže bolo určenom termíne doručených 8 súťažných návrhov; pre správne posúdenie a
výber víťazného návrhu komisia navrhuje zriadiť odbornú porotu pod gesciou primátora mesta v
zložení zástupca mesta, odborníci z oblasti grafického dizajnu a histórie
Uznesenie č. /2019-MsZ
Mestské zastupiteľstvo v Krupine
schvaľuje
dotáciu pre Cyklistický klub Krupina vo výške 1500,-€ na organizačné zabezpečenie 24. ročníka
medzinárodných cyklistických pretekov „Cena Krupiny“ a na činnosť klubu v r. 2019
a to 9 hlasmi z 9 prítomných
Za Mgr. Martin Selecký, Mgr. Anna Borbuliaková, Mgr. Michal Strelec, Ing. Peter Mitter, MUDr.
Marián Korčok, Ing. Jozef Lutter, Mgr. Oľga Búryová, Ing. Jozef Capuliak PhD., Peter Sedmák
Dôvodová správa:
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Komisia odporúča
zabezpečiť vyššie uvedené z dôvodu veľkej účasti športovcov
a návštevníkov, čo súvisí so všeobecnou potrebou i verejným záujmom a s povinnosťou
organizátora veľkých podujatí zabezpečiť dostupnosť týchto služieb.
Uznesenie č. /2019-MsZ
Mestské zastupiteľstvo v Krupine
schvaľuje
dotáciu pre KTK – Krupinský tenisový klub Krupina vo výške vo výške 500,-€ na nákup
tenisových sietí, loptičiek a pomôcok
a to 9 hlasmi z 9 prítomných
Za Mgr. Martin Selecký, Mgr. Anna Borbuliaková, Mgr. Michal Strelec, Ing. Peter Mitter, MUDr.
Marián Korčok, Ing. Jozef Lutter, Mgr. Oľga Búryová, Ing. Jozef Capuliak PhD., Peter Sedmák
Dôvodová správa:
Komisia odporúča zabezpečiť vyššie uvedené z dôvodu vytvárania podmienok pre fungovanie
detského krúžku a dvoch tenisových družstiev.
Uznesenie č. /2019-MsZ
Mestské zastupiteľstvo v Krupine
schvaľuje
dotáciu pre Atletický klub Krupina, o. z. vo výške 5.100,-€ na podporu talentovanej mládeže,
fungovanie klubu, zabezpečenie súťaží a podporu športového podujatia „ROZBEHAJME
KRUPINU“
a to 7 hlasmi z 9 prítomných, zdržal sa Sedmák, proti búryová
Za Mgr. Martin Selecký, Mgr. Anna Borbuliaková, Mgr. Michal Strelec, Ing. Peter Mitter, MUDr.
Marián Korčok, Ing. Jozef Lutter, Ing. Jozef Capuliak PhD.
Proti Mgr. Oľga Búryová
Zdržal sa: Peter Sedmák
Dôvodová správa:
Komisia odporúča
zabezpečiť vyššie uvedené z dôvodu vytvárania podmienok pre
systematický rozvoj atletickej a športovej prípravy detí a mládeže.
Uznesenie č. /2019-MsZ
Mestské zastupiteľstvo v Krupine
schvaľuje
dotáciu pre Volejbalový klub - TJ Športové kluby Krupina vo výške 5.380,-€ na zabezpečenie
prípravy a účasti družstiev volejbalového klubu v súťažiach organizovaných SVF v roku 2019
a to 8 hlasmi z 9 prítomných
Za Mgr. Martin Selecký, Mgr. Anna Borbuliaková, Mgr. Michal Strelec, Ing. Peter Mitter, MUDr.
Marián Korčok, Ing. Jozef Lutter, Ing. Jozef Capuliak PhD., Peter Sedmák
Proti: Mgr. Oľga Búryová
Dôvodová správa:
Komisia odporúča zabezpečiť vyššie uvedené z dôvodu vytvárania podmienok pre kontinuálne
zabezpečenie tréningového procesu a prípravy družstiev volejbalového klubu na súťaže
organizované SVF
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Uznesenie č. /2019-MsZ
Mestské zastupiteľstvo v Krupine
schvaľuje
dotáciu pre Klub slovenských turistov - TJ Športové kluby Krupina vo výške 400,-€ na účely
vlastivedného poznávania Slovenska
a to 7 hlasmi z 9 prítomných
Za Mgr. Martin Selecký, Mgr. Anna Borbuliaková, Mgr. Michal Strelec, Ing. Peter Mitter, MUDr.
Marián Korčok, Ing. Jozef Lutter, Peter Sedmák
Zdržal sa: Mgr. Oľga Búryová, Ing. Jozef Capuliak PhD.
Dôvodová správa:
Komisia odporúča
zabezpečiť vyššie uvedené z dôvodu vytvárania podmienok pre
systematický rozvoj poznávacej turistiky.
Uznesenie č. /2019-MsZ
Mestské zastupiteľstvo v Krupine
schvaľuje
dotáciu pre Spevácky zbor Cantus Carponensis pri Rímskokatolíckom kostole v Krupine vo
výške 750,-€ na rozvíjanie zborovej kultúry na Slovensku a účasťou na festivaloch
a speváckych súťažiach
a to 9 hlasmi z 9 prítomných
Za Mgr. Martin Selecký, Mgr. Anna Borbuliaková, Mgr. Michal Strelec, Ing. Peter Mitter, MUDr.
Marián Korčok, Ing. Jozef Lutter, Mgr. Oľga Búryová, Ing. Jozef Capuliak PhD., Peter Sedmák
Dôvodová správa:
Komisia odporúča zabezpečiť vyššie uvedené z dôvodu zviditeľnenia a reprezentácie Mesta
Krupina na festivaloch a súťažiach speváckych zborov - na XIV. Horehronských slávnostiach
zborového spevu Brezno, Festivale adventnej a vianočnej hudby Lučenec, Gorazdových dňoch
chrámovej piesne Zvolen
Uznesenie č. /2019-MsZ
Mestské zastupiteľstvo v Krupine
schvaľuje
dotáciu pre Slovenský zväz chovateľov ZO Krupina – Hontianske Nemce vo výške 100,-€ na
zabezpečenie účasti na výstavách a jarmokoch chovateľov v roku 2019
a to 9 hlasmi z 9 prítomných
Za Mgr. Martin Selecký, Mgr. Anna Borbuliaková, Mgr. Michal Strelec, Ing. Peter Mitter, MUDr.
Marián Korčok, Ing. Jozef Lutter, Mgr. Oľga Búryová, Ing. Jozef Capuliak PhD., Peter Sedmák
Dôvodová správa:
Komisia odporúča zabezpečiť vyššie uvedené z dôvodu zachovania kultúrneho dedičstva
existujúcich plemien.
Uznesenie č. /2019-MsZ
Mestské zastupiteľstvo v Krupine
schvaľuje
dotáciu pre SOŠOaS, M. R. Štefánika 8, Krupina vo výške 200,-€ na podporu 8. ročníka akcie
„TRADIČNÝ MEDOVNÍK“
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a to 9 hlasmi z 9 prítomných
Za Mgr. Martin Selecký, Mgr. Anna Borbuliaková, Mgr. Michal Strelec, Ing. Peter Mitter, MUDr.
Marián Korčok, Ing. Jozef Lutter, Mgr. Oľga Búryová, Ing. Jozef Capuliak PhD., Peter Sedmák
Dôvodová správa:
Komisia odporúča
zabezpečiť vyššie uvedené z dôvodu rozvíjania úcty k tradíciám
a poznávaniu významu zdravého stravovania.
Uznesenie č. /2019-MsZ
Mestské zastupiteľstvo v Krupine
schvaľuje
dotáciu pre Gymnázium Andreja Sládkoviča, M. R. Štefánika 8, Krupina vo výške 200,-€ na
účasť žiakov v súťaži programovania robotov v roku 2019.
a to 9 hlasmi z 9 prítomných
Za Mgr. Martin Selecký, Mgr. Anna Borbuliaková, Mgr. Michal Strelec, Ing. Peter Mitter, MUDr.
Marián Korčok, Ing. Jozef Lutter, Mgr. Oľga Búryová, Ing. Jozef Capuliak PhD., Peter Sedmák
Dôvodová správa:
Komisia odporúča zabezpečiť vyššie uvedené z dôvodu rozvíjania mimoškolských aktivít,
znalostí a zručností žiakov.
Uznesenie č. /2019-MsZ
Mestské zastupiteľstvo v Krupine
neschvaľuje
dotáciu pre Občianske združenie AKTIVITY TALENT, o. z., Námestie Mieru 1393/4, Detva vo
výške 1.500,-€ na realizáciu projektu Futbalový kemp FUTBALOVÝ TALENT na podporu
a rozvoj futbalových talentov v žiackych kategóriách v Krupine
a to 9 hlasmi z 9 prítomných
Za Mgr. Martin Selecký, Mgr. Anna Borbuliaková, Mgr. Michal Strelec, Ing. Peter Mitter, MUDr.
Marián Korčok, Ing. Jozef Lutter, Mgr. Oľga Búryová, Ing. Jozef Capuliak PhD., Peter Sedmák
Dôvodová správa:
Komisia odporúča vyššie uvedené z dôvodu, že žiadateľ nespĺňa podmienky pre poskytovanie
dotácií z rozpočtu mesta v súlade s VZN č. 2/2017, §3 ods.1) písm. c, nakoľko nemá sídlo na
území mesta Krupina.
Uznesenie č. /2019-MsZ
Mestské zastupiteľstvo v Krupine
neschvaľuje
zaradenie futbalového klubu p. Miloša Dedoka, DEMITRANS, Krupina do štruktúry rozpočtovej
organizácie KCaMAS v Krupine
a to 9 hlasmi z 9 prítomných
Za Mgr. Martin Selecký, Mgr. Anna Borbuliaková, Mgr. Michal Strelec, Ing. Peter Mitter, MUDr.
Marián Korčok, Ing. Jozef Lutter, Mgr. Oľga Búryová, Ing. Jozef Capuliak PhD., Peter Sedmák
Dôvodová správa:
Žiadateľ nespĺňa požiadavky na začlenenie do KCaMAS
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Uznesenie č. /2018-MsZ
Mestské zastupiteľstvo v Krupine
berie na vedomie
Informáciu o projekte „Program rozvoja Múzea Andreja Sládkoviča v Krupine na najbližších 5
rokov“
a to 9 hlasmi z 9 prítomných
Za Mgr. Martin Selecký, Mgr. Anna Borbuliaková, Mgr. Michal Strelec, Ing. Peter Mitter, MUDr.
Marián Korčok, Ing. Jozef Lutter, Mgr. Oľga Búryová, Ing. Jozef Capuliak PhD., Peter Sedmák
Dôvodová správa:
Vzhľadom na požiadavku finančného zabezpečenia projektu alebo jej časti komisia navrhuje
projekt predložiť na prerokovanie v komisii rozvoja mesta a odporúča zaoberať sa zhodnotením
vízie, ale aj finančným zabezpečením niektorých návrhov.
Informácia k projektu
PhDr. Miroslav Lukáč prestavil víziu, časový harmonogram, požiadavku na personálne
a finančné zabezpečenie projektu podľa požiadavky, ktorá bola vznesená na poslednom MsZ
v Krupine. Predstavil plán na zakúpenie a rekonštrukciu rodného domu A. Sládkoviča;
informoval o stave Múzea Andreja Sládkoviča, kultúrnych inštitúcií a kultúrnych pamiatok;
predložil komplexný návrh
na využitie pamiatok a aj krupinského podzemia, vrátane
predpokladaných finančných nákladov, spojených s realizáciou niektorých cieľov.

Uznesenie č. /2018-MsZ
Mestské zastupiteľstvo v Krupine
s ch v a ľ u j e
vyhotovenie a osadenie pamätnej tabule príslušníkom rumunskej armády - osloboditeľom mesta
v dňoch 3. – 5. marca 1945 podľa priloženého návrhu (na budove radnice mesta),
a to 9 hlasmi z 9 prítomných
Za Mgr. Martin Selecký, Mgr. Anna Borbuliaková, Mgr. Michal Strelec, Ing. Peter Mitter, MUDr.
Marián Korčok, Ing. Jozef Lutter, Mgr. Oľga Búryová, Ing. Jozef Capuliak PhD., Peter Sedmák
Dôvodová správa:
Vzhľadom na to, že v Krupine existuje jediný pamätník (pôvodne náhrada náhrobného kameňa)
rumunských vojakom, ktorý sa nachádza na cintoríne a keďže je nepraktické usporadúvať
verejné slávnosti v tomto priestore a rovnako je vhodné si udalosť oslobodenia mesta Rumunmi
pripomenúť na hlavnom námestí, komisia odporúča schváliť vyššie uvedený návrh, ktorý
predložil a zdôvodnil kronikár mesta PhDr. Miroslav Lukáč.

Informácia pre MsR a MsZ
Komisia spolu s primátorom mesta vyhlási možnosť navrhovať osobnosti mesta, ktoré môžu byť
ocenené cenami podľa VZN – Štatútu mesta Krupina.
Dôvodová správa:
Podľa Tretej hlavy § 30 Štatútu mesta Krupina o udeľovaní cien komisia do prvého štvrťroku
vyhlási výzvu na predkladanie návrhov ocenených osobností. Mestské zastupiteľstvo a primátor
môžu alebo nemusia vybrať ocenených.

Informácia pre MsR a MsZ
Kríž na Majeroch – oprava.
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Komisia bola historikom múzea PhDr. Miroslavom Lukáčom informovaná, že sa pripravuje
reštaurovanie najstaršieho kríža v katastri mesta Krupina – kamenného kríža na Majeroch
z roku 1848. Na tento kríž darovala pani Dlouhá 2 500,- EUR, Rímskokatolícka cirkev – Farnosť
Krupina prisľúbila minimálne 1 000,- EUR, pričom celkom na opravu je potrebné cca 7 800,EUR, a to podľa odborného reštaurátorského rozpočtu. Komisia sa zaoberala aj tým, z akých
zdrojov je možné zabezpečiť ďalšie finančné prostriedky. Je potrebné zvážiť či bude vyhlásená
zbierka (zvláštny účet, kasičky – študenti budú zbierať v meste), alebo sa vyhlási len výzva
a občania budú môcť sponzorsky na pokladni alebo na účet mesta prispieť ďalšie financie. Je
možné, že Krupinčania budú chcieť prispieť na tento kríž (podobne ako prispeli na hrobku),
ktorý je spojený s históriou Krupiny. Komisia odporúča sa týmto zaoberať aj na Komisii rozvoja
mesta, ako aj na na MsZ (vyhlásenie zbierky/nevyhlásenie/vyhlásenie výzvy).
Informácia pre MsR a MsZ
Kríž a hroby na starom cintoríne.
Historik múzea PhDr. Miroslav Lukáč informoval, že bol skontrolovať kríž, ktorý podľa informácií
z posledného zasadania MsZ v Krupine mal vykazovať známky poškodenia, prípadne
rozpadnutia, ale – ako sa na mieste presvedčil – ide len o zdanie. Kríž je vo vynikajúcej kondícii,
je stabilný, z veľmi dobrého materiálu (pevného kameňa), takže nie je potrebné robiť doň žiadne
zásahy.
Na cintoríne sú však niektoré náhrobné kamene v zlom stave, sú vychýlené apod. Napríklad
náhrobný kameň Bundsmannovcov v železnej ohrade, ktorý je výrazne naklonený a je ho
potrebné opraviť. Tento hrob má evidovaných majiteľov, ktorí sa oň starajú a údajne ho plánujú
opraviť, takže mesto zatiaľ do toho zasahovať nemôže.

.
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Predkladá:

Mgr. Anna Surovcová
Predseda komisie

Vypracoval:

Mgr. Denisa Tomašovičová
zapisovateľka

Prerokované:

11.02.2019
v Komisii sociálnych vecí,
zdravotníctva a bytovej politiky
a v Mestskej rade 13.02.2019

Návrh uznesenia
z komisie sociálnych vecí, zdravotníctva a bytovej politiky

NÁVRH UZNESENÍ
KOMISIE SOCIÁLNYCH VECÍ, ZDRAVOTNÍCTVA A BYTOVEJ POLITIKY:

Uznesenie č. /2019-MsZ
Mestské zastupiteľstvo v Krupine
ruší
uznesenie č. 236/2016 kde MsZ schvaľuje „zámer výstavby bytov nízkeho štandardu v r.
2017 v prípade získania dotácie z Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
SR“.

Uznesenie č. /2019-MsZ
Mestské zastupiteľstvo v Krupine
Schvaľuje
zámer výstavby prestupného bývania vo vhodnej lokalite.
Dôvodová správa: Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a bytovej politiky navrhuje
uchádzať sa o podporu z výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok
zameranej na zlepšené formy bývania pre obce s prítomnosťou marginalizovaných rómskych
komunít s prvkami prestupného bývania s kódom: OPLZ-PO6-SC611-2018-2.
Komisia odporúča oddeleniu správy majetku mesta preveriť možnosť výstavby prestupného
bývania – na návrh komisie v lokalite č. 1 „stará čistička“ alebo v lokalite č. 2 „smer na
pijavice“, prípadne nájsť inú vhodnú lokalitu s pozemkom vo vlastníctve mesta.

Uznesenie č. /2019-MsZ
Mestské zastupiteľstvo v Krupine
Odporúča
primátorovi mesta Krupina navrhnúť stretnutie vedenia mesta Krupina s vedením Nemocnice
Zvolen a poskytovateľom LsPP za účelom prehodnotenia výšky nájomného za priestory
využívajúce LsPP
Dôvodová správa: Poskytovateľ, ktorý zastrešuje lekársku službu prvej pomoci (LsPP)
v Krupine informoval že má od firmy Agel neúnosne vysoký nájom za priestory v porovnaní s
nájmom ambulancií, ktoré v nemocnici prenajíma mesto Krupina. Komisia sociálnych vecí,
zdravotníctva a bytovej politiky navrhuje zistiť, či je možné vyňať priestory pre LsPP z nájmu
firmy Agel. Inak sa môže stať že mesto Krupina príde o LsPP, nakoľko podľa poskytovateľa
LsPP, ročný nájom za priestory predstavuje polovicu nájomného firmy Agel za všetky
priestory, ktoré má od mesta v prenájme.

Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a bytovej politiky dáva na zváženie MsR, či prijať
uznesenie o predložení správy o prideľovaní nájomných bytov alebo bude správa predložená
poslancom MsZ na základe zápisnice zo zasadania Komisie sociálnych vecí, zdravotníctva
a bytovej politiky.
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