Uznesenia
zo šiesteho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Krupine, konanom
dňa 23. júna 2021 v zasadacej miestnosti Mestského úradu v Krupine
___________________________________________________________________
Uznesenie č. 217/2021-MsZ
Mestské zastupiteľstvo v Krupine
schvaľuje
program zasadnutia tak, ako bol zverejnený v pozvánke na MsZ:
1. Otvorenie – primátor mesta
2. Voľba hlavného kontrolóra Mesta Krupina – primátor mesta
3. Schválenie VZN Mesta Krupina, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 5/2019
o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských
zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je Mesto Krupina zmenené VZN č.
4/2020 a VZN č. 1/2021 – Ing. Žabková
4. Schválenie podpisu zmluvy o dielo pre zákazku s názvom "Rekonštrukcia
atletickej dráhy a atletických sektorov v Krupine“ – Ing. Belláková
5. Schválenie Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve so Stredoslovenskou
distribučnou, a.s., Žilina – Ing. Maliniaková
6. Schválenie budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena so Stredoslovenskou
distribučnou, a.s., Žilina – Ing. Maliniaková
7. Orientačný harmonogram zasadnutí na II. polrok 2021 – primátor mesta
8. Informácia o rokovaní primátora mesta so schválenými zástupcami
do štatutárneho orgánu MsL, s.r.o., Krupina – primátor mesta
9. Rôzne
10.Záver
a to 11 hlasmi z 11 prítomných
za: Ing. Jaroslav Bellák, Mgr. Anna Borbuliaková, Mgr. Olga Búryová, Ing. Peter
Filuš, Mgr. Marián Hecl, Ing. Eva Lukáčová, Ing. Jozef Lutter, Ing. Stanislava
Pavlendová, Mgr. Martin Selecký, Mgr. Michal Strelec, Mgr. Anna Surovcová
ospravedlnený: doc. Ing. Jozef Krilek, PhD.
Uznesenie č. 218/2021-MsZ
Mestské zastupiteľstvo v Krupine
schvaľuje
program zasadnutia MsZ so zmenami:
1. Otvorenie – primátor mesta
2. Voľba hlavného kontrolóra Mesta Krupina – primátor mesta
3. Schválenie VZN Mesta Krupina, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 5/2019
o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských
zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je Mesto Krupina zmenené VZN č.
4/2020 a VZN č. 1/2021 – Ing. Žabková
4. Schválenie podpisu zmluvy o dielo pre zákazku s názvom "Rekonštrukcia
atletickej dráhy a atletických sektorov v Krupine“ – Ing. Belláková
5. Orientačný harmonogram zasadnutí na II. polrok 2021 – primátor mesta
6. Informácia o rokovaní primátora mesta so schválenými zástupcami
do štatutárneho orgánu MsL, s.r.o., Krupina – primátor mesta
7. Informácia DR o MsL - Ing. Capuliak, Ing, Kučerová
8. Rôzne
9. Záver

a to 11 hlasmi z 11 prítomných
za: Ing. Jaroslav Bellák, Mgr. Anna Borbuliaková, Mgr. Olga Búryová, Ing. Peter
Filuš, Mgr. Marián Hecl, Ing. Eva Lukáčová, Ing. Jozef Lutter, Ing. Stanislava
Pavlendová, Mgr. Martin Selecký, Mgr. Michal Strelec, Mgr. Anna Surovcová
ospravedlnený: doc. Ing. Jozef Krilek, PhD.
Uznesenie č. 219/2021-MsZ
Mestské zastupiteľstvo v Krupine
schvaľuje
členov návrhovej komisie v zložení: Mgr. Anna Borbuliaková, Mgr. Marián Hecl, Ing.
Stanislava Pavlendová
a to 11 hlasmi z 11 prítomných
za: Ing. Jaroslav Bellák, Mgr. Anna Borbuliaková, Mgr. Olga Búryová, Ing. Peter
Filuš, Mgr. Marián Hecl, Ing. Eva Lukáčová, Ing. Jozef Lutter, Ing. Stanislava
Pavlendová, Mgr. Martin Selecký, Mgr. Michal Strelec, Mgr. Anna Surovcová
ospravedlnený: doc. Ing. Jozef Krilek, PhD.
Uznesenie č. 220/2021-MsZ
Mestské zastupiteľstvo v Krupine
a) volí
členov volebnej komisie pre voľbu hlavného kontrolóra Mesta Krupina konanú dňa
23.6. 2021:
Mgr. Anna Borbuliaková
Ing. Jaroslav Bellák
Mgr. Michal Strelec
Ing. Jozef Lutter
Mgr. Oľga Búryová, predseda volebnej komisie
Ing. Peter Filuš
Ing. Stanislava Pavlendová
Mgr. Martin Selecký
b) ukladá
volebnej komisii z voľby hlavného kontrolóra Mesta Krupina konanej dňa
23.6. 2021 vyhotoviť písomný zápis, s minimálnym obsahom
- počet prítomných poslancov, počet poslancov, ktorým boli vydané hlasovacie
lístky, počet odovzdaných hlasovacích lístkov, počet platných hlasovacích
lístkov, počet hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov, výsledok
voľby I. kola, meno zvoleného kandidáta, v prípade nezvolenia kandidáta
voľby predložiť návrh uznesenia MsZ.
a to 11 hlasmi z 11 prítomných
za: Ing. Jaroslav Bellák, Mgr. Anna Borbuliaková, Mgr. Olga Búryová, Ing. Peter
Filuš, Mgr. Marián Hecl, Ing. Eva Lukáčová, Ing. Jozef Lutter, Ing. Stanislava
Pavlendová, Mgr. Martin Selecký, Mgr. Michal Strelec, Mgr. Anna Surovcová
ospravedlnený: doc. Ing. Jozef Krilek, PhD
Uznesenie č. 2212021-MsZ
Mestské zastupiteľstvo v Krupine
berie na vedomie
výsledky voľby hlavného kontrolóra vyhlásené volebnou komisiou, pričom
s poukazom na ust. § 18a ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. v platnom znení, MsZ
hlavného kontrolóra nezvolilo, nakoľko sa pre voľbu hlavného kontrolóra prihlásil

jediný kandidát, ktorý v I. kole nezískal nadpolovičnú väčšinu hlasov všetkých
poslancov a pre uskutočnenie II. kola voľby nebola naplnená zákonná podmienka:
„Ak ani jeden z kandidátov takú väčšinu nezískal, obecné zastupiteľstvo ešte na tej
istej schôdzi vykoná druhé kolo volieb, do ktorého postúpia dvaja kandidáti, ktorí
získali v prvom kole volieb najväčší počet platných hlasov. V prípade rovnosti hlasov
do druhého kola volieb postupujú všetci kandidáti s najväčším počtom platných
hlasov“.
a to 11 hlasmi z 11 prítomných
za: Ing. Jaroslav Bellák, Mgr. Anna Borbuliaková, Mgr. Olga Búryová, Ing. Peter
Filuš, Mgr. Marián Hecl, Ing. Eva Lukáčová, Ing. Jozef Lutter, Ing. Stanislava
Pavlendová, Mgr. Martin Selecký, Mgr. Michal Strelec, Mgr. Anna Surovcová
ospravedlnený: doc. Ing. Jozef Krilek, PhD
Uznesenie č. 222/2021-MsZ
Mestské zastupiteľstvo v Krupine
vyhlasuje
v súlade s § 18a zákona č. 369/1990 Zb. v znení neskorších právnych predpisov
termín voľby hlavného kontrolóra mesta Krupina na deň 8.9.2021 o 15.00 hod.,
t.j. na deň konania zasadnutia MsZ, s dňom vzniku funkcie hlavného kontrolóra
najskôr 1. 10. 2021, s úväzkom 1,0, na funkčné obdobie 6 rokov. Kandidát na
funkciu hlavného kontrolóra
musí odovzdať svoju písomnú prihlášku
najneskôr 14 dní pred dňom konania voľby na mestskom úrade v Krupine,
Svätotrojičné nám. 4/4. Predpoklady na funkciu hlavného kontrolóra určujú ust.
§ 18 a zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších
právnych predpisov.
Náležitosti prihlášky Mesto Krupina stanovuje takto:
1. Kvalifikačné predpoklady a podmienky kandidáta na funkciu hlavného
kontrolóra
- ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie
- bezúhonnosť.
2. Ďalšie predpoklady, ktoré budú výhodou pre uchádzača
(ale nie podmienkou pre účasť vo voľbe):
- prax vo verejnej správe, samospráve alebo štátnej správe a prax v ekonomickej,
právnickej alebo kontrolnej činnosti
- ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa výhodou
- znalosť legislatívy a noriem na úrovni samosprávy
- komunikačné schopnosti na úrovni vedúceho zamestnanca
- reprezentatívne vystupovanie
- práca s počítačom na užívateľskej úrovni (Microsoft Word, Excel, Power Point)
- zmysel pre zodpovednosť, presnosť, dôslednosť a samostatnosť.
3. Náležitosti písomnej prihlášky:
- osobné údaje kandidáta – meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, trvalé bydlisko,
kontaktné údaje (telefón, e-mail)
- podklady pre vyžiadanie si výpisu z registra trestov
- úradne overená fotokópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
- profesijný životopis

- informácia o tom, či ku dňu podania prihlášky podniká alebo vykonáva inú
zárobkovú činnosť a je členom riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánov
právnických osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť,
- súhlas so zverejnením a spracovaním osobných údajov podľa zákona č.18/2018 Z.
z. o ochrane osobných údajov v platnom znení za účelom konania voľby hlavného
kontrolóra
- čestné prehlásenie, že kandidát nemá záväzky voči zdravotnej poisťovni, Sociálnej
poisťovni, mestu Krupina a daňovému úradu.
4. Ďalšie informácie:
Pracovný úväzok hlavného kontrolóra 1,0. Funkčné obdobie 6. rokov.
Funkčné obdobie hlavného kontrolóra sa začína dňom, ktorý je určený ako deň
nástupu do práce, týmto dňom je 1. 10. 2021, ak sa strany nedohodnú inak.
Plat hlavného kontrolóra je stanovený v § 18c zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších právnych predpisov.
Postavenie hlavného kontrolóra , predpoklady na výkon funkcie, voľba a skončenie
výkonu funkcie stanovujú § 18, 18a zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších právnych predpisov.
Funkcia hlavného kontrolóra je nezlučiteľná s funkciou poslanca, primátora mesta,
člena orgánu právnickej osoby, ktorej zriaďovateľom alebo zakladateľom je obec,
iného zamestnanca obce a funkciou podľa zákona č. 153/2001 Z. z. o prokurátoroch
a právnych čakateľoch prokuratúry.
Podrobnosti o spôsobe a vykonaní voľby hlavného kontrolóra určí resp. schváli
mestské zastupiteľstvo na svojom rokovaní.
5. Doručenie prihlášok:
Kandidáti na funkciu hlavného kontrolóra doručia písomné prihlášky v zalepenej
obálke označenej „Voľba hlavného kontrolóra – neotvárať“ na adresu Mesto Krupina,
Mestský úrad, Svätotrojičné nám. 4/4, 963 01 Krupina, v termíne do 24.8. 2021 do
12.00 hod., t.j. 14 dní pred konaním voľby hlavného kontrolóra.
6. Zverejnenie voľby:
Zverejnené na www.krupina.sk, vyvesené na úradnej tabuli, zverejnené
v regionálnych novinách My Zvolensko-Podpolianske noviny, ECHO, Petit Press.
Ďalšie informácie na Mestskom úrade v Krupine, tel.: 045/5550328 počas úradných
hodín.
Na úradnej tabuli vyvesené dňa 7.7.2021
Zvesené z úradnej tabuli dňa .....
a to 11 hlasmi z 11 prítomných
za: Ing. Jaroslav Bellák, Mgr. Anna Borbuliaková, Mgr. Olga Búryová, Ing. Peter
Filuš, Mgr. Marián Hecl, Ing. Eva Lukáčová, Ing. Jozef Lutter, Ing. Stanislava
Pavlendová, Mgr. Martin Selecký, Mgr. Michal Strelec, Mgr. Anna Surovcová
ospravedlnený: doc. Ing. Jozef Krilek, PhD
Uznesenie č. 223/2021-MsZ
Mestské zastupiteľstvo v Krupine
schvaľuje podrobnosti o spôsobe a vykonaní voľby hlavného kontrolóra:
a) k voľbe, t.j. k hlasovaniu hlavného kontrolóra MsZ pristúpi po predstavení všetkých

kandidátov, pričom na každého kandidáta sa určuje verbálny prejav maximálne
v rozsahu max. 5 minút.
b) voľbu vykoná MsZ tajným hlasovaním, krúžkovaním čísla kandidáta, pričom sa
krúžkuje len jeden kandidát
- I. kolo- na zvolenie hlavného kontrolóra je potrebný súhlas nadpolovičnej
väčšiny hlasov všetkých poslancov
- II. kolo - sa vykoná, ak v I. kole ani jeden kandidát nezískal nadpolovičnú
väčšinu hlasov všetkých poslancov, v tomto prípade postupujú do II. kola dvaja
kandidáti
s najväčším počtom hlasov z I. kola, alebo pri rovnosti hlasov do druhého kola
postupujú všetci kandidáti s najväčším počtom hlasov,
v II. kole je zvolený ten kandidát, ktorý získal najväčší počet hlasov, pri
rovnosti hlasov v druhom kole sa rozhoduje žrebom,
- žrebovanie sa vykoná výberom jedného kandidáta z kandidátov, ktorí získali
v druhom kole rovnaký počet hlasov. Mená kandidátov budú uložené
v zalepených obálkach a vytiahnutím obálky určeným poslancom bude vybratý
kandidát zvolený do funkcie hlavného kontrolóra mesta Krupina,
- žrebovanie vykoná poslanec Ing. Jaroslav Bellák,
c) volebná komisia vyhotoví z voľby hlavného kontrolóra písomný zápis
s povinnými náležitosťami - počet prítomných poslancov, počet poslancov,
ktorým boli vydané hlasovacie lístky, počet odovzdaných hlasovacích lístkov,
počet platných hlasovacích lístkov, počet hlasov odovzdaných pre jednotlivých
kandidátov, výsledok voľby I. kola, meno zvoleného kandidáta, v prípade
neúspešnosti voľby, predložiť návrh uznesenia MsZ.
a to 11 hlasmi z 11 prítomných
za: Ing. Jaroslav Bellák, Mgr. Anna Borbuliaková, Mgr. Olga Búryová, Ing. Peter
Filuš, Mgr. Marián Hecl, Ing. Eva Lukáčová, Ing. Jozef Lutter, Ing. Stanislava
Pavlendová, Mgr. Martin Selecký, Mgr. Michal Strelec, Mgr. Anna Surovcová
ospravedlnený: doc. Ing. Jozef Krilek, PhD
Uznesenie č. 224/2021-MsZ
Mestské zastupiteľstvo v Krupine
schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Krupina č. 5/2021, ktorým sa mení a dopĺňa
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Krupina č. 5/2019 o určení výšky príspevku na
čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, ktorých
zriaďovateľom je Mesto Krupina zmenené Všeobecne záväzným nariadením č.
4/2020 a Všeobecne záväzným nariadením č. 1/2021
a to 11 hlasmi z 11 prítomných
za: Ing. Jaroslav Bellák, Mgr. Anna Borbuliaková, Mgr. Olga Búryová, Ing. Peter
Filuš, Mgr. Marián Hecl, Ing. Eva Lukáčová, Ing. Jozef Lutter, Ing. Stanislava
Pavlendová, Mgr. Martin Selecký, Mgr. Michal Strelec, Mgr. Anna Surovcová
ospravedlnený: doc. Ing. Jozef Krilek, PhD.
Uznesenie č. 225/2021 – MsZ
Mestské zastupiteľstvo v Krupine
schvaľuje
uzavretie zmluvy o dielo s dodávateľom STRABAG s.r.o., Mlynské Nivy 61/A, 825 18
Bratislava, IČO: 17317282, ktorá je výsledkom procesu verejného obstarávania pre zákazku
s názvom "Rekonštrukcia atletickej dráhy a atletických sektorov v Krupine“ postupom
podlimitnej zákazky bez využitia elektronického trhoviska podľa § 113 až § 116 zákona č.

343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov

a to 11 hlasmi z 11 prítomných
za: Ing. Jaroslav Bellák, Mgr. Anna Borbuliaková, Mgr. Olga Búryová, Ing. Peter
Filuš, Mgr. Marián Hecl, Ing. Eva Lukáčová, Ing. Jozef Lutter, Ing. Stanislava
Pavlendová, Mgr. Martin Selecký, Mgr. Michal Strelec, Mgr. Anna Surovcová
ospravedlnený: doc. Ing. Jozef Krilek, PhD.
Uznesenie č. 226/2021-MsZ
Mestské zastupiteľstvo v Krupine
schvaľuje
orientačný návrh Harmonogramu zasadnutí MsZ a MsR na II. polrok 2021:
Mestské zastupiteľstvo: začiatok zasadnutia určí MsR
29.9.2021
27.10.2021
8.12.2021
Mestská rada: streda začiatok od 15.00 hod.
14.9.2021
13.10.2021
24.11.2021
a to 11 hlasmi z 11 prítomných
za: Ing. Jaroslav Bellák, Mgr. Anna Borbuliaková, Mgr. Olga Búryová, Ing. Peter
Filuš, Mgr. Marián Hecl, Ing. Eva Lukáčová, Ing. Jozef Lutter, Ing. Stanislava
Pavlendová, Mgr. Martin Selecký, Mgr. Michal Strelec, Mgr. Anna Surovcová
ospravedlnený: doc. Ing. Jozef Krilek, PhD.
Uznesenie č. 227/2021- MsZ
Mestské zastupiteľstvo v Krupine
berie na vedomie
Informáciu o rokovaní primátora mesta so schválenými zástupcami do štatutárneho
orgánu MsL, s.r.o., Krupina
a to 11 hlasmi z 11 prítomných
za: Ing. Jaroslav Bellák, Mgr. Anna Borbuliaková, Mgr. Olga Búryová, Ing. Peter
Filuš, Mgr. Marián Hecl, Ing. Eva Lukáčová, Ing. Jozef Lutter, Ing. Stanislava
Pavlendová, Mgr. Martin Selecký, Mgr. Michal Strelec, Mgr. Anna Surovcová
ospravedlnený: doc. Ing. Jozef Krilek, PhD.
__________________________________________________________________
V Krupine, 28. júna 2021
Zapísala: Mária Víbošťoková
Mgr. Oľga B ú r y o v á
Overvateľ I.

Ing. Jaroslav B e l l á k
Overovateľ II.

Ing. Radoslav V a z a n
primátor mesta

