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            Mesto Krupina je samostatný samosprávny a správny územný celok  Slovenskej 
republiky s  počtom obyvateľov, ktorí majú  na jeho území trvalý pobyt, k 31.12.2012 je   
 7 712 obyvateľov. 
      Je právnickou osobou, ktorá samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými 
príjmami. Hospodárenie je prevádzané za podmienok ustanovených zákonom. 
      Pri výkone samosprávy je prvoradou úlohou starostlivosť o všestranný rozvoj mesta 
a potreby jeho obyvateľov. 
      Kompetencie mesta sú vymedzené zákonom SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v znení neskorších predpisov. 
      Na mesto možno zákonom preniesť niektoré úlohy štátnej správy, ak je ich plnenie týmto  
spôsobom racionálnejšie a efektívnejšie. S prenesením týchto úloh na mesto, štát poskytuje 
mestu finančné prostriedky. 
      Jedná sa  o finančné prostriedky na úhradu nákladov pre úsek matriky na zabezpečenie 
matričnej činnosti, ďalej na zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy v oblasti 
Štátneho fondu rozvoja bývania v rozsahu zákona NR SR č.607/2003 Z.z., v znení 536/2004 
Z.z. , a  523/2004 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 608/2003 Z.z. o štátnej správe pre územné 
plánovanie, stavebný poriadok a bývanie ŠFRB. 
       A tiež finančné prostriedky na zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy na úseku 
hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov. 
      Mesto ďalej zabezpečuje činnosti  na úseku školstva – originálne kompetencie 
a prenesený výkon štátnej správy /normatívne a nenormatívne financovanie – doprava, 
vzdelávacie poukazy, odchodné/, hmotnú núdzu t.j.  strava, školské pomôcky, motivačný 
príspevok, ďalej súkromné školstvo /MŠ/ -Súkromné detské centrum. 
 
        Zásady finančného hospodárenia, princípy a pravidlá rozpočtového hospodárenia obcí 
upravuje zákon o obecnom zriadení a zákon o rozpočtových pravidlách. Konkrétne vzťahy 
štátneho rozpočtu k rozpočtu obcí každoročne určuje a kvantifikuje zákon o štátnom rozpočte. 
Mesto Krupina pri hospodárení sa riadilo: 
 
-    Zákonom č. 523/2004 Z,z, o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a                       
      doplnení niektorých zákonov 
- Zákonom č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov  
- Zákonom č.138/1991 Z.z. o majetku obcí 
- Zákonom č. 497/2009 o štátnom rozpočte na rok 2010 
- Zákonom č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na 

obce a VÚC 
- Zákonom č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite 
- Ďalšími súvisiacimi zákonmi a vyhláškami 


