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INFORMÁCIE O ÚČTOVNEJ JEDNOTKE 
 
 
  MESTO KRUPINA                                                   
   Svätotrojičné nám.č.4 
   963 01 Krupina 
   IČO:   00320056 
   DIČO:  2021152540 
   Dátum vzniku: 01.01.1991 
 
2.Opis činnosti: 
 
        Mesto Krupina je samostatný samosprávny a správny územný celok  
Slovenskej republiky s  počtom obyvateľov, ktorí majú  na jeho území trvalý 
pobyt, k 31.12.2009 je   7 776 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. 
 
Vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti má mesto  - 4 rozpočtové organizácie: 
 
 
                                                                     IČO               Predmet činnosti 



- I.ZŠ Školská 10 Krupina,                       37833758        základné vzdelanie 
- ZŠ E.M.Šoltésovej  Krupina,                 37830813           -               „        - 
 
- Domček CVČ Krupina,                          37830783       výchovno - 
- vzdelávacia a záujmová činnosť 
 
- ZUŠ Krupina                                          378331682     individuálne a skupinové 
- vzdelávanie 
 
príspevkovú organizáciu: 
 
Kultúrne centrum Krupina                       42012805        kultúrna činnosť 
DIČ:                                                         202375025 
  
3 mestské s.r.o. so 100%-ou majetkovou účasťou mesta: 
Mestské lesy s.r.o. Krupina                316167498    lesníctvo, kúpa a predaj, 
služby spojené s lesníctvom 
DIČ:                                                         2020474280 
 
Mestský podnik služieb s.r.o. Krupina   3627278        odvoz odpadu, prevádzka 
skládky TKO, správa verejných vodovodov, 
zimná a letná údržba miestnych komunikácií 
DIČ:                                                       2020071284 
 
Mestský bytový podnik s.r.o.                36054381       správa bytov a nebytových 
– priestorov 
DIČ:                                                       2020071284 
 
2.Priemerný počet za zamestnancov 
 
   Priemerný počet zamestnancov k 31.12.2009 – vo fyzických osobách  104 
                                                                                
  Spoločná obecná úradovňa – v štruktúre MsÚ   vo fyzických osobách   23 
                                                                              prepočítaný 14,5 
  jedná sa o opatrovateľskú službu, stavebný úrad, pozemné komunikácie, 
  starostlivosť o  životné prostredie a výrub drevín. 
                    
3.Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky 
 
Účtovná závierka Mesta Krupina k 31.12.2009 je zostavená ako riadna účtovná 
závierka podľa § 6 odst.5 písm. a zákona 431/2002 Z.z. o účtovníctve za 
účtovné obdobie od 01.01.2009 do 31.12.2009. 
 



4.Schválenie účtovnej závierky za predchádzajúce účtovné obdobie 
 
Účtovná závierka Mesta Krupina k 31.12.2008 bola schválená uznesením č. 
144/2009 dňa 27.05.2009. 
 
INFORMÁCIE O ORGÁNOCH ÚČTOVNEJ JEDNOTKY 
 
Predstaviteľom mesta a najvyšším výkonným orgánom mesta je primátor:  
Ing. Radoslav Vazan. 
 
Orgánmi mesta  je ďalej 12 členné mestské zastupiteľstvo. K 31.12.2009  
pracovalo v nasledovnom zložení: 
- MUDr. Peter Ťavoda, člen MsZ,  a komisie pre veci verejné . 
- Mgr. Ján Hambacher, člen MsZ a komisie pre kultúru, šport a vzdelávanie. 
- Ing. Pavel Hucák, člen MsZ, predseda komisie výstavby a ŽP. 
- Ing. Rastislav Kohút, člen MsZ, komisie výstavby a ŽP a komisie pre veci 
verejné. 
-  Mgr. Leonard Lendvorský, člen MsZ, MsR a člen komisie pre veci verejné. 
- Ing. Peter Ličko, člen MsZ, MsR a predseda ekonomickej komisie. 
- Ing. Albert Macko, člen MsZ, ekonomickej komisie a komisie výstavby a ŽP. 
- Ing. Ján Macko, člen MsZ, MsR a ekonomickej komisie. 
- Dpt. Peter Neuráth, zástupca primátora, člen MsZ a člen MsR . 
- Ing. Stanislava Pavlendová, člen MsZ, komisie výstavby a ŽP a ekonomickej 
komisie. 
- Dušan Ramšík, člen MsZ člen komisie pre veci verejné , člen ekonomickej 
komisie a komisie Človek človeku. 
-  Miloš Vaňo, člen MsZ, predseda komisie pre veci verejné. 
 
Hlavný kontrolór mesta: Ing. Eva Lukáčová 
 
Prednosta MsÚ: Ing. Jaroslav Bellák do 1.4.2009 
 
Náčelník mestskej polície /MsP/: Martin Gabera 
MsP pracovala k 31.12.2009 v počte 5  členov. 
 
Vedúca Spoločnej obecnej úradovne SOÚ/: Mária Šulcová. 
SoÚ je súčasťou štruktúry MsÚ. 
 
INFORMÁCIE O ÚČTOVNÝCH ZÁSADÁCH A ÚČTOVÝCH 
METÓDACH 

 
Od 1.1.2008 sa menila metodika účtovania v súlade s Opatrením MF SR 
z 8.augusta 2007, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania 



a rámcovej účtovnej osnove pre rozpočtové organizácie, príspevkové 
organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky.  
Z najvýznamnejších zmien v metodike postupov účtovania  sú najmä : 
- zisťovanie výsledku hospodárenia porovnaním nákladov a výnosov  
- zavedenie účtovania o výnosoch aj v hlavnej činnosti  
- zavedenie povinnosti časového rozlišovania nákladov a výnosov aj 

v hlavnej činnosti 
- zavedenie povinnosti tvorby rezerv 
- zavedenie povinnosti tvorby opravných položiek 

zavedenie pojmu „transfery“ pre popis vzájomných zúčtovacích vzťahov 
vznikajúcich z rôznych spôsobov financovania organizácií v rámci subjektov 
verejnej správy označujúce vzťahy rozpočtového, mimorozpočtového, 
peňažného aj nepeňažného charakteru, ktorých hlavným predmetom činnosti nie 
je podnikanie v súlade so zákonom NR SR v súlade so zákonom č.431/2002 Z.z. 
o účtovníctve v znení neskorších predpisov. 
 
Záväzky a pohľadávky sú zaúčtované v sume v čase ich vzniku. 
 
    Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene sa prepočítavajú na slovenskú 
menu kurzom vyhláseným NBS platným ku dňu uskutočnenia účtovného 
prípadu, ku dňu ktorému sa zostavuje účtovná závierka. Pri kúpe a predaji 
cudzej meny za slovenskú menu sa použije kurz, za ktoré boli tieto hodnoty 
nakúpené alebo predané. Pri prevode peňažných prostriedkov z účtu zriadeného 
v cudzej mene na účet zriadený v slovenskej mene sa použije kurz, za ktorý boli 
tieto hodnoty nakúpené alebo predané. 
     Spôsob prepočtu údajov v cudzích menách na slovenskú menu: účtovná 
jednotka v roku 2009 neúčtovala doklady, ktoré boli vystavené v cudzích 
menách. 
 
  Podstata odpisovania dlhodobého nehmotného a dlhodobého hmotného 
majetku 

Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku sú 
stanovené tak, že sa vychádza z predpokladanej doby jeho užívania a 
predpokladaného priebehu jeho opotrebenia. Odpisovať sa začína odo dňa 
jeho zaradenia do používania. Účtovné odpisy sa zaokrúhľujú na celé koruny 
smerom nahor. Metóda odpisovania sa používa lineárna. Predpokladaná doba 
užívania a odpisové sadzby sú stanovené takto: 

 
Odpisová skupina Doba odpisovania v 

rokoch 
Ročná odpisová sadzba 

1 4 25% 
2 6 16,67% 

        3              12            8,33% 



4 20 5% 
   

 
Drobný nehmotný majetok nad 33 EUR do 2400 EUR, ktorý podľa 
rozhodnutia účtovnej jednotky nie je dlhodobým nehmotným majetkom sa 
účtuje pri obstaraní do nákladov na účet 518 - Ostatné služby. 
Drobný hmotný majetok nad 33 do 1700 EUR, ktorý podľa rozhodnutia 
účtovnej jednotky nie je dlhodobým hmotným majetkom sa účtuje ako 
zásoby.  

 
 
Analýza rozpočtového hospodárenia. 
     Rozpočet mesta na rok 2008 bol zostavený v súlade s ustanovením  § 10 
zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
     Vnútorne sa člení na bežné príjmy a bežné výdavky /ďalej len bežný 
rozpočet/, kapitálové príjmy  a kapitálové výdavky /ďalej len kapitálový 
rozpočet/ a finančné operácie príjmové a výdavkové. 
 
     Od 1.januára 2008 začala platiť pre subjekty verejnej správy a teda aj pre 
mestá a obce nová účtovná legislatíva. Cieľom novej metodiky účtovania 
a vykazovania je: 
- efektívnejšie riadenie verejných  financií 
- zosúladenie účtovníctva vo verejnom sektore na Slovensku 

s medzinárodnými účtovnými štandardami. 
 
     Podstatou novej metodiky /tzv. akruálneho účtovníctva/ je zohľadnenie 
všetkých nákladov a výnosov t.j. postupy účtovania sa priblížili k platným 
postupom účtovania pre podnikateľov. O nákladoch a výnosoch sa účtuje 
oddelene, nezávisle od príjmov a výdavkov. Porovnaním nákladov a výnosov sa 
zisťuje výsledok hospodárenia bez ohľadu na to, kedy vznikol príjem peňažných 
prostriedkov resp. kedy mesto zaplatilo svojmu dodávateľovi.     Tento 
hospodársky výsledok sa uvádza vo výkazníctve.  
     Porovnaním príjmov a výdavkov sa zisťuje zmena stavu  peňažných 
prostriedkov, prírastok alebo úbytok, čo predstavuje rozpočtový prebytok resp. 
schodok – tento hospodársky výsledok sa vykazuje pri plnení rozpočtu – 
v účtovníctve sa nevykazuje.  
     Výsledok  hospodárenia sa nemôže rovnať  zmene stavu peňažných 
prostriedkov. Implementácia akruálneho účtovníctva by mala priniesť 
efektívnejšie riadenie verejných financií samosprávy. 
     Mestské zastupiteľstvo schvaľuje v rámci záverečného účtu rozpočtový 
výsledok hospodárenia – t.j. zostatky peňažných prostriedkov, ktoré sú 
predmetom prerozdelenia do rezervného fondu a jeho použitie. 



 
    Bežný rozpočet mesto bolo povinné zostaviť ako vyrovnaný alebo 
prebytkový. 
     Kapitálový rozpočet mohol byť zostavený ako schodkový, ak je tento 
schodok krytý prebytkom bežného rozpočtu, alebo zostatkami finančných 
prostriedkov z minulých rokov a tiež  návratnými zdrojmi financovania. 
     Finančné operácie sú súčasťou rozpočtu obce, ale neovplyvňujú výsledok 
rozpočtového hospodárenia. 
To znamená, že sa rozpočtujú aj príjmové aj výdavkové finančné operácie. 
     V prípade zostaveného schodkového kapitálového rozpočtu sa na vykrytie 
schodku použijú prostriedky peňažných fondov alebo návratné zdroje 
financovania. Zapojenie týchto prostriedkov do rozpočtu obce je príjmovou 
finančnou operáciou. 
      Na vyrovnanie časového nesúladu medzi príjmami a výdavkami bežného 
rozpočtu možno použiť príjmy kapitálového rozpočtu, ak sa vrátia do termínu 
ich použitia na rozpočtový účel, najneskôr však do konca rozpočtového roka. 
 
     Návrh rozpočtu mesta na roky 2009, 2010 a 2011 bol schválený na zasadnutí 
MsZ dňa 10.12.2008 uznesením č. 346/2008-MsZ. Je záväzný na rok 2009, na 
obdobie rokov 2010 a 2011 len informatívny.  
Rozpočet na rok 2009 bol na zasadnutí MsZ dňa 4.2.2009   doplnený v zmysle 
zákona 324/2007 Zz. o programovú štruktúru: 
     V zmysle uznesenia z Mestskej rady, pripraviť pracovný materiál k návrhu 
rozpočtu na rok 2009 bez prerokovania v komisiách a rade, príjmová časť 
vychádzala zo 100% plnenia dane z nehnuteľností, miestnych  daní  a poplatku 
za TKO.  Podielové dane a ostatné poplatky boli navrhnuté v zmysle plnenia 
k 30.09.2008. Nájomné bolo navrhnuté podľa predložených návrhov riaditeľov 
jednotlivých s.r.o. Návrh rozpočtu bol vypracovaný bez predpokladov na roky 
2010 a 2011 v Sk a zatiaľ len v SK. 
     Rozdiel medzi príjmami a výdavkami bol vo výške 48.084.000,– SK. jedná 
sa o finančné prostriedky pre rozpočtové a príspevkové organizácie s právnou 
subjektivitou, ktoré vedú samostatné účtovníctvo. 
 
    Ich požiadavky boli nasledovné: 
Kultúrne Centrum                                                                            2.385.000,– Sk 
Z toho pre súbory a kluby                                                                  200.000,– Sk 
ZŠ Školská 10, prenesený výkon                                                  16.585.000,– Sk                                                                             
ŠKD, originálne kompetencie                                                         1.089.000,– Sk 
ŠJ                                                                                                     1.688.500,– Sk 
ZŠ E.M.Šoltésovej, prenesený výkon                                           11.999.000,– Sk                                         
ŠKD                                                                                                    792.000,– Sk 
ŠJ                                                                                                     1.152.000,– Sk 
ZUŠ                                                                                                 3.240.000,– Sk 



Domček-CVČ                                                                                  4.997.000,– Sk 
     
Spolu právne subjekty:                                                               44.127.500,– Sk 
 
Originálne kompetencie  MŠ, ŠJ                                                   14.664.000,– Sk 
Spolu ostatné originálne kompetencie                                           12.958.000,– Sk 
                                                                                                       27.622.000,– Sk 
Podielové dane:                                                                             64.000.000,– Sk 
Percentuálny podiel z podielových daní                                                      43% 
Percentuálny podiel z bežného rozpočtu                                                          35% 
Z celkového rozpočtu mesta celé školstvo tvorí                                              45%          
/originálne kompetencie + prenesený výkon/ 
 
     Výška výdavkov v oddieli 03.1.0 Mestská polícia a 09.1.1.1 Materská škôlka 
a 09.6.0.1 Školská jedáleň bola podľa  návrhu náčelníka MsP, riaditeľky MŠ 
a vedúcej ŠJ, tiež v oddieloch 08.2.0.5 a 08.2.09 vedúcej knižnice a IKC. 
Požiadavky na rozpočet ďalej predložili p. Knotka, náčelník DHZ, Mgr. Baťová 
za sociálne zabezpečenie. 
     PhDr. Lukáč predložil návrh rozpočtu Múzea A. Sládkoviča na rok 2009 
vo výške 1.442.000,– Sk + 10.000,– Sk posudok statika a 120.000,– Sk projekt 
na rekonštrukciu objektu. Tento návrh nebol zapracovaný nakoľko bol ešte 
predmetom jednania ekonomickej komisie 09.12.2008. 
     Investície vodného hospodárstva predložil p. Mráz z MsPS s.r.o.  spolu vo 
výške 6.270.000,– Sk, ďalšie podklady predložil konateľ MsPS s.r.o., plán opráv 
na nebytových priestoroch p. Hlivárová, konateľka MsBP s.r.o.. 
     Ďalej investície na úseku školsva 
MŠ, prerobenie detských toaliet      800.000,– Sk 
ZŠ Školská 10                                  320.000,– Sk 
ZŠ E.M.Šoltésovej                           230.000,– Sk 
    Výška investícií   bola  tiež predmetom  rokovania 09.12.2008 
    Komisia  odporučila návrh p. primátora zvýšiť rozpočet bežných výdavkov 
ZUŠ.  
    Po vzájomnom prerokovaní p. riaditeľa a vedúcej oddelenia školstva MsÚ 
navrhuje schváliť rozpočet ZUŠ vo výške 3.760.000,– Sk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Rozpočet celkom: /Mesta bez RO a PO/ 
 
Príjmy celkom  4 896 206 
Výdavky celkom 3 974 186 
Hospodárenie obce: prebytok rozpočtu 922 020 
 
Bežný rozpočet: 
 
Bežné príjmy celkom  4 474 016 
Bežné výdavky celkom 2 382 479 
Hospodárenie obce: prebytok rozpočtu  rozpočtu +2 091 537 
Prebytok:               2 091 537,00 € 
Právne subjekty: - 1 683 187,75 € 
R o z d i e l:              408 349,25 € 
Účelovo viazané   -  231 726,08 € 
R o z d i e l:           176 623,17 € /prebytok/ 
 
Kapitálový rozpočet: 
 
Kapitálové príjmy celkom  422 190 
Kapitálové výdavky celkom 1 591 707 
Hospodárenie obce: prebytok rozpočtu – schodok 
rozpočtu -1 169 517 

 
Prebytok BR:      176 623,17 € 
Schodok KR: - 1 169 517,00 € 
R o z d i e l :  -     992 893,83 € /schodok/ 
 
Finančné operácie:  
 
Príjmové finančné operácie celkom  1 336 483 
Výdavkové finančné operácie celkom 338 437 
Hospodárenie z finančných operácií 998 046 
 
Prebytok na FO:    998 046,00 € 
Schodok KR:     -  992 893,83 € 
R o z d i e l :            5 153,17 € /prebytok/ 
 
ZŠ J.C.Hronského 626 486 € 
ŠJ                               56 048 € 
ŠKD                           36 146 



 
ZŠ E.M.Šoltésovej 478 725,72 € 
ŠJ                               39 369 
ŠKD                           29 376 
 
Domček CVČ         222 216 € 
ZUŠ                         128 807 € 
 
ŠZŠ                        8 538,23 € 
 
S p o l u:                   1 625 711,95 € 
KC:                                80 620 € 
 
S p o  l  u:                 1 706 331,95 € 
InLight, poistenie       - 23 126,90 € 
Brána                                -   17,15 € 
S p o l u:                    1 683 187,75 € 
 
Návrh na finančné vysporiadanie za rok 2009: 
 
 
Prebytok hospodárenia za rok 2009 zistený z rozdielu príjmov bežného  
a kapitálového rozpočtu je vo výške  922 020 € bez PO a RO. 
Účelovo viazaných finančné prostriedky v celkovej výške  231 726,08 €. 
R o z d i e l:                                                                                      690 293,92 € 
Právne subjekty:                                                                        - 1 683 187,75 € 
S p o l u: /schodok/                                                                       - 992 893,83 € 
 
1.Finančné  prostriedky určené do  peňažných fondov mesta: 
   Minimálna čiastka 10% do  -                          Rezervný fond                                                                                                                                                                       
 
2.Finančné účelové prostriedky, ktoré sa vrátia do ostatných rozpočtov  Sk: 
  
I.ZŠ –nevyčerpané vzdelávacie poukazy v r. 2009                              1 353,40 € 
I.ZŠ –nevyčerpané dopravné v r. 2009                                                      61,32 € 
II.ZŠ –nevyčerpané dopravné v r. 2009                                                     28,57 € 
S p o l u :                                                                                               1 443,29 € 
 
3.Finančné účelové prostriedky nevyčerpané v roku 2009: 
 
Mimoriadna dotácia MF SR  na financovanie bežných výdavk       147 297,99 € 
Park A.Sládkoviča účel zmenený na „Rekonštrukcia strechy MŠ“    82 984,80 € 
S p o l u :                                                                                           230 282,79 € 



 
 S p o l u  účelovo viazané finančné prostriedky bod 2. a 3.         231 726,08 € 
 
 
Zostatok príjmových finančných operácií  vo výške 998 046 €. 
Bol použitý na úhradu kapitálových výdavkov. /schodok kapitálového rozpočtu/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

Informácie o rozpočte a hodnotenie plnenia rozpočtu  
 

 
 
Rozpočet Mesta Krupina bol schválený mestským zastupiteľstvom dňa 10. 
decembra 2008.  uznesením č 346/2008. 
Bol zmenený:  

- prvá  zmena  schválená dňa   8.4.2009 uznesením  č.  55/2009 
- druhá zmena schválená dňa   1.7.2009 uznesením č. 224/2009 
- tretia zmena  schválená dňa 16.12.2009 uznesením č368/2009 
- štvrtá zmena schválená dňa   21.12.2009 uznesením č.394/2009 

 
 
Rozbor plnenia príjmov za rok 2009: 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––- 
Plnenie  príjmov bolo na 98,04% 
 
     Návrh bežných príjmov vychádzal z reálneho plnenia výnosu dane z príjmov 
poukazovaných územnej samospráve, dane z nehnuteľností, ďalších miestnych 
daní a miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 
k 31.10.2008. 
 
 V €                                                           Schválený:  Upravený:  Skutočnosť:   
Výnos dane z príjmov  poukazov. úz. sam.  2 124 411  2 124 411   1 990 612 
Daň z nehnuteľností                                      438.027        438.027        530.449 
Daň za psa                                                         8 133            8 133            7 644 
 
Za užívanie verejného priestranstva                 8 298            8 298            8 298 
Za komunálne odpady                                  203 578        203 578        203 578 
 
Príjmy nedaňové: 
Príjmy z vlastníctva  majetku                             104 860    151 491       260 222 
Administratívne poplatky a iné platby                 58 753      58 753          28 909 
Úroky                                                                      4 307        4 307           1 341 
Ostatné príjmy                                                        9 626         9 626          18 019   
Dotácie zo ŠR                                                     967 105  1 650 476     1 337 067 
Európsky sociálny fond                                              0        38 456            17 281 



Z rozpočtu VUC                                                         0           8 298             3 232 
Dotácie MV a RR                                                       0         58 722         308 580 
ŠFRB dlhodobý úver                                                  0          656 593      646 393 
 
Užívanie verejného priestranstva – poplatky za predajné miesta na jesennom 
jarmoku, užívanie verejného priestranstva –parkovanie.  
 
Príjmy z vlastníctva majetku sú nasledovné: 
Nájomné za pozemky  
- MsL s.r.o.                                             86.304,23 € 
Slovenský poľovnícky zväz 202,94 €, PZ Kukučka 1 195,20 €, Javor, Hubert, 
COOP Jednota 597,49 €, 497,91 €, 13 278 €, Toppres D.A. 484,63 €, BB Expo 
296,59 €, Agrochov 263,02 €, Eurovia 248,95 €, DU CRE Ivan Zelenay 199,16 
€, Stefe 1 659,70 €, Ravafol 593,17 €,   Magar 148,29 €                                          
 
Z prenajatých budov, objektov od MsBP s.r.o.    13 277,56 € 
                                                           MsPS s.r.o.    29 874,53 
MsNP n.o. vo výške poistného, Spoločná obecná úradovňa...nájomné za byty 
v BD.  Špitzerova ul., Majerský rad...spolu 308 579 €.                                                                   
 
V obidvoch prípadoch sa jedná o príjmy z nájomného v zmysle platných 
nájomných zmlúv. 
 
Ostatné poplatky  predstavujú poplatky za rybárske lístky, správne poplatky na 
- úseku vedenia matriky      
- miniihrisko                            153 € 
- Knižnica                                891 € 
- Informačné Centrum           3 678 € 
tiež výrub drevín a iné poplatky, ktoré sa už  všetky vyberajú priamo v pokladni 
MsÚ. 
 
Za predajné  automaty sú: 
ASCOMP s.r.o.                   2 987 € 
COMERCOMP s.r.o.          1 494 € 
DELTACOMP                    7 467 € 
CBG                                    2 986 € 
 
Poplatky a platby vo výške 40 586 66 € 
  
 
Za znečisťovanie ovzdušia vo výške                                  310,99 € 



/Hontapex spol .s.r.o.,  Tesco Stores SRa.s..,  Spol. vlastníkov bytov BYT LES.,   
Spol. vlastníkov bytov Kalinčiakova 1,49. Kraj. riadit. PZ  B.B., Bansk. Region. 
Správa ciest, Nikara-R.Jurových, Robus s.r.o. Spoločnosť a.s. COOP Jednota ./ 
 
Príjmy z náhrad z poistného plnenia                                        2 779 € 
Príjmy z dobropisov, z minulých rokov                                 546,29 € 
/ 
 
Z výťažkov lotérií a iných hier                                         15 034,39 € 
/Victory Tip s.r.o., Niké spol. sr.o., Slovenské lotérie a.s.,CBG spol. s.r.o., 
Fortuna SK, Ascomp spol s.r.o,/. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prehľad dotácií zo štátneho rozpočtu: 
Spoločná obecná úradovňa                                                                  8 216,38 € 
Verejno- prospešné služby /ESF/                                                      17 280,44 € 
Rodinné prídavky                                                                                     1 258 € 
ŠFRB                                                                                                  4 528,80 € 
Matrika                                                                                                8 544,99 € 
Hmotná núdza stravné                                                                       16 377,94 € 
                        štipendium                                                                       2 000 € 
                       školské potreby                                                            3 949,71 € 
Školstvo                                                                                             1 006 904 € 
Školstvo-doprava                                                                                     3 020 € 
Vzdelávacie poukazy                                                                             24 892 € 
Odchodné                                                                                                 2 852 € 
Asistent                                                                                                    4 634 € 
MŠ KŠÚ                                                                                                  9 014 € 
REGOP                                                                                               2 573,01 € 
Knižnica, nákup kníh                                                                          1 962,78 € 
Vzdelávanie                                                                                      21 240,00 € 
Voľby prezidenta                                                                                     7 139 € 
Voľby VUC                                                                                              7 009 € 
Voľby Europarlamentu                                                                             4 009 € 



Rekonštrukcia parku A.Sládkoviča, prechod z roku 2008                     82 985 €                               
Priemyselná zóna Krupina-Juh, prechod z roku 2008                          398 327 €                       
Vojnové hroby, starostlivosť                                                                 195,27 € 
Kultúrne poukazy                                                                                     2 585 € 
Mimoriadna dotácia                                                                             164 900 € 
Z VÚC: 
Dni mesta                                                                                                500 € 
Kluby dôchodcov                                                                                 1 238 € 
ZŠ J.C.Hronského                                                                           1 294,99 € 
Básnická zbierka                                                                                     200 € 
Tuzemské bežné granty. 
Cesta Kopanice                                                                                    2 985 € 
Kapitálové granty 
Multifunkčné ihrisko                                                                         39 832,70 € 
Kamerový systém                                                                              19 900 € 
MV a RR, výstavba BD                                                                     308 579,84€ 
Príjem z predaja pozemkov:                                                        52 647,80 € 
Predaj kapitálových aktív                                                                  1 228,71 € 
 
Príjmové finančné operácie                                                          1 336 438 € 
 
Bežné výdavky: 
 
Výdavky verejnej správy /vlastné „41“ kód/                  
Mzdy                                                          225 034 €    
Poistné fondy                                               54 624 € 
Cestovné náhrady                                             176 € 
Energie                                                        49 720 € 
Vodné, stočné                                                   529 € 
Poštovné a telekomunikačné služby            25 585 €  
Materiál                                                       41 083 € 
Dopravné                                                    15 776 € 
Rutinná a štandardná údržba                      14 094 € 
Nájomné za prenájom                                     267 € 
Služby /všeobecné, špeciálne/                  135 267 € 
Bežné transfery                                          11 435 € 
Transakcie verejného dlhu                         60 136 € 
 
Správa mesta, školenia 
ESF                                                             8 949 € 
Spolufinancovanie 11G6                            2 221 € 
 
ŠFRB /kód 41, vlastné zdroje/                10 870,00 € 



          /kód 111  zo štátneho rozpočtu/      4 528,80 € 
 
Matrika  „41“                                             8 546,00 € 
              „111“                                            4 513,00 € 
 
Mestská polícia 
Mzdy                                                          
Poistné fondy                                                 45 810 € 
Energie, voda a komunikácie                        16 908 € 
Materiál                                                           2 631 € 
Dopravné                                                         1 220 € 
Služby                                                             3 744 € 
Bežné transfery                                                  112 € 
                                
Dobrovoľný  hasičský zbor 
Energie, voda                                                2 022 € 
Materiál                                                            290 € 
Dopravné                                                      1 428 € 
Služby                                                              534 € 
                                             
Verejnoprospešné služby „41“                      
Mzdy                                                              6 842 € 
Poistné fondy                                                 3 566 € 
Materiál                                                            133 € 
Služby                                                            1 320 € 
VPP 
ESF                                                               5 678 € 
 
Výstavba, špeciálne služby 
Špeciálne služby                                            3 381 € 
Jedná sa o poradenskú službu Ing. Valkoviča 
 
Cestná doprava 
SAD /lazy/                                                   4 355 € 
Doprava                                                    160 073 € 
 
Nakladanie s odpadmi                            280 248 € 
 
Nakladanie s odpadovými vodami           17 010 € 
 
Rozvoj obcí                                                   4 364 € 
 
Zásobovanie vodou                                      43 189 € 



 
Verejné osvetlenie                                        53 424 € 
 
Rozvoj bývania                                              7 024 € 
 
Bývanie a občianska vybavenosť              10 164 € 
 
Zdravotníctvo                                              17 662 € 
 
Rekreačné a športové služby                      37 946 € 
 
MFK                                                        20 014,91 €   
Stolný tenis                                               6 621,08 € 
 
Santovka                                                       34,08 € 
Miniihrisko /správca/ 
Mzdy                                                                 802,93 € 
Odvody                                                              8871,30€ 
Bežné výdavky                                                  330,91 € 
                                   
 
 
Transfery                                                       8 517 € 
 
Umelecké súbory                                           1 594 € 
 
Vodné, stočné , amfiteáter                              120 € 
 
 
Knižnica 
Mestská knižnica: 
Mzdy                                                                 20 342 € 
Odvody                                                               7 550 € 
Bežné výdavky                                                  12 964 € 
 
Informačné centrum 
Mzdy                                                              6 516,76 € 
Odvody                                                           2 485,11 € 
Tovary a služby                                            4 544,99 € 
 
Ostatné kultúrne služby – ZPOZ 
Materiál                                                             6 088,74 € 
Odmeny                                                             1 396,96 € 



Ostatné                                                               2 220,00 € 
Výdavky spojené s činnosťou komisie „Človek človeku“-obrady. 
 
Vysielacie a vydavateľské služby 
Atelier s.r.o.                                                          21 908 € 
Zabezpečenie relácií a video-textov v zmysle podpísanej zmluvy s firmou. 
 
Náboženské a iné spoločenské služby               13 847 € 
Správa cintorínov: 
Energie                                                                    5 058 € 
Vodné, stočné                                                             171 € 
Služby  /kosenie, hrabanie cintorínov/                    8 580 € 
 
Rekreácia a kultúra inde neklasifikované, jesenný jarmok-trhy 
                                                                                  295 €                          
     Mesto každoročne organizuje v mesiaci október jesenné trhy. 
V  roku 2009boli organizované v súvislosti s „Dňami mesta“ v septembri 
a tiež v novembri. 
 
Ďalšie sociálne služby /opatrovateľská služba -spoločná obecná úradovňa -
SOÚ/ 
Mzdy                                                                         49 132 € 
Poistné fondy                                                            16 936 € 
Energie, voda a komunikácie                                        890 € 
Materiál                                                                         167 € 
Dopravné                                                                        39 € 
Služby                                                                       7 091 € 
     Spoločná obecná úradovňa vedie samostatné učtovníctvo, ktoré sa 
v decembri príslušného roka spája s účtovníctvom mesta, nakoľko je súčasťou 
mesta, v štruktúre MsÚ. Jej činnosť je popísaná v úvode poznámok. 
 
Zariadenia sociálnych služieb /Klub dôchodcov/ 
 
Energie                                                                         2 997 € 
Vodné, stočné                                                                 164 € 
Poštovné a telekomunikačné služby                              346 € 
Materiál                                                                          130 € 
                                                                                                                                                 
     Jedná sa o činnosť nasledovných troch klubov dôchodcov: 
Jednota dôchodcov na Slovensku, Združenie kresťanských seniorov 
na Slovensku a Jednota dôchodcov učiteľov. 
     Výdavky na správu samotnej budovy klubu a nákup materiálu a zariadení. 
 



Pozostalí                                                                          180 € 
 
Rodina a deti 
Príspevok pri narodení  dieťaťa                                    4 072 € 
Dávky sociálneho zabezpečenia                                      801 € 
 
     Príspevky poskytované pri narodení dieťaťa vo výške 4.072€, ktoré mesto 
začalo realizovať v roku 2009 v zmysle „Smernice o poskytovaní jednorázovej 
finančnej výpomoci osobitnej skupine obyvateľov na území Mesta Krupina, 
ktorú každý rok aktualizujeme. Jedná sa o 40 narodených detičiek. 
 
Ďalšie dávky sociálneho zabezpečenia 
Rodinné prídavky                                                          1 237 € 
Jedná sa o dávky financované  zo štátneho rozpočtu a Mesto následne vypláca 
rodinné prídavky v naturálnej forme t.j. potraviny, ošatenie týmto osobám: 
 
Terénni sociálni pracovníci 
ESF                                                                              17 940 € 
Spolufinancovanie 11G6                                                 339 € 
Z rozpočtu mesta                                                           8 222€ 
 
 
Správa mesta, školenia 
ESF                                                                                 8 949 € 
Spolufinancovanie 11G6                                                2 221 € 

Prehľad o poskytnutých zárukách 
 
V roku 2009 neboli poskytnuté. 
 

 Údaje o podnikateľskej činnosti 
 
Mesto Krupina  nevykonáva podnikateľskú činnosť  je zriaďovateľom 4 
rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie KC. 
 
 
V Krupine  26.5.2010 
 
Vypracovala. Ing. Murínová 
Vedúca ekonomického oddelenia 


