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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 31.12.2009 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. 
 
        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. 596/2008 o štátnom rozpočte na rok 2009 
- 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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 31.12.2008 – vo fyzických osobách  115 
                                                                               prepočítaný 7,7 
  Spoločná obecná úradovňa – v štruktúre MsÚ   vo fyzických osobách   38 
                                                                              prepočítaný 19,9 
  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 31.12.2008 je zostavená ako riadna účtovná 
závierka podľa § 6 odst.5 písm. a zákona 431/2002 Z.z. o účtovníctve za 
účtovné obdobie od 01.01.2008 do 31.12.2008. 
 
4.Schválenie účtovnej závierky za predchádzajúce účtovné obdobie 
 
Účtovná závierka Mesta Krupina k 31.12.2007 bola schválená uznesením č. 
47/2007 dňa 28.02.2008. 
 
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 31.12.2008 
pracovalo v nasledovnom zložení: 
- MUDr. Peter Ťavoda, člen MsZ,  a sociálnej komisie . 
- Mgr. Ján Hambacher, člen MsZ a komisie pre kultúru, šport a vzdelávanie, 
- Ing. Pavel Hucák, člen MsZ, predseda komisie výstavby a regionálneho 
rozvoja. 
- Ing. Rastislav Kohút, člen MsZ a komisie kriminality a verejného poriadku. 
-  Mgr. Leonard Lendvorský, člen MsZ, MsR a predseda komisie pre kultúru, 
šport a vzdelávanie. 
- Ing. Peter Ličko, člen MsZ, MsR a predseda ekonomickej komisie. 
- Ing. Albert Macko, člen MsZ a ekonomickej komisie. 
- Ing. Ján Macko, člen MsZ a ekonomickej komisie a komisie pre kultúru, šport 
a vzdelávanie a sociálnej komise. 
- Dpt. Peter Neuráth, zástupca primátora, člen MsZ, člen MsR a predseda 
sociálnej komisie. 
- Ing. Stanislava Pavlendová, člen MsZ, komisie výstavby a ŽP a ekonomickej 
komisie. 
- Dušan Ramšík, člen MsZ a predseda komisie kriminality, člen ekonomickej 
komisie, komisie pre kultúru, šport a vzdelávanie a komisie Človek človeku. 
-  Miloš Vaňo, člen MsZ, člen komisie kriminality. 
 
Hlavný kontrolór mesta: Ing. Eva Lukáčová 
 
Prednosta MsÚ: Ing. Jaroslav Bellák 



 
Náčelník mestskej polície /MsP/: Martin Gabera 
MsP pracovala k 31.12.2008 v počte 5  členov. 
 
Vedúca Spoločnej obecnej úradovne SOÚ/: Mária Šulcová. 
SoÚ je súčasťou štruktúry MsÚ. 
 
INFORMÁCIE O ÚČTOVNÝCH ZÁSADÁCH A ÚČTOVÝCH 
METÓDACH 
 
     Účtovná jednotka od 01.01.2005 účtuje podľa Opatrenia ministerstva 
financií SR č. 24501/2003-92 z 11.12.2003, ktorým sa ustanovujú podrobnosti 
o postupoch účtovania a rámcová účtová osnova pre rozpočtové organizácie, 
štátne fondy a obce, vyššie územné celky, príspevkové organizácie, ktorých 
hlavným predmetom činnosti nie je podnikanie v súlade so zákonom NR SR 
č.431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. 
     Opatrenie Ministerstva financií SR č.1407/2003-92, ktorým sa ustanovujú 
podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek 
účtovnej závierky a miesto predkladania účtovnej závierky pre rozpočtové 
organizácie, štátne fondy a obce, vyššie územné celky, príspevkové organizácie 
v znení opatrenia MF SR č.1487/2004-74. 
 
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 2008 neúčtovala doklady, ktoré boli vystavené v cudzích 
menách. 
 
 
POZNÁMKY K ÚČTOVNEJ ZÁVIERKE K 31.12.2008. 
 
 
2. Dlhodobý majetok je v účtovníctve evidovaný v obstarávacej cene. 
     Pri zaradení nehmotného majetku nad 50.000,– Sk  a dlhodobého hmotného 
majetku nad 30.000,– Sk sa postupuje podľa čl. 2 odst. d  vnútornej smernice  
Mesta Krupina o spôsobe vedenia účtovníctva a obehu účtovných dokladov. 



     Drobný dlhodobý hmotný majetok je vedený na podsúvahových účtoch, 
ktorého obstarávacia cena je od 1001 – do 30.000,– Sk a rok upotrebiteľnosti 
dlhší ako 1 rok. 
     Ostatný majetok sa eviduje v operatívnej evidencii, ktorého obstarávacia 
cena je od 1 do 1.000,– Sk a rok upotrebiteľnosti dlhší ako 1 rok. 
Nakupované zásoby sú v účtovníctve evidované v obstarávacej cene. 
     Majetok obstaraný ako spotrebný materiál v cene nižšej ako 1.000,– Sk sa 
účtuje priamo do spotreby. 
3.Odpisový plán. 
V zmysle zákona č. 431/2002 z.z. o účtovníctve § 27 – rovnomerné odpisovanie, 
najviac do výšky vstupnej ceny majetku, prípadne zvýšenej o vykonané 
technické zhodnotenie. 
Odpis skupiny 1 – 4 roky    ročný odpis ¼ 
                        2 – 6 rokov  ročný odpis 1/6 
                        3 – 12 rokov ročný odpis 1/12 
                        4 -  20 rokov ročný odpis 1/20 
 
Odpisy na dlhodobom hmotnom majetku a dlhodobom nehmotnom majetku sa 
vykonávajú vzhľadom na opotrebenie zodpovedajúce bežným podmienkam jeho 
používania. 
Nehmotný majetok sa odpisuje do piatich rokov od jeho obstarania. 
 
Analýza rozpočtového hospodárenia. 
 
     Návrh rozpočtu mesta na roky 2007, 2008 a 2009 bol schválený na ôsmom 
zasadnutí MsZ dňa 29.11.2007 uznesením č. 230/2006-MsZ. Je záväzný na rok 
2007, na obdobie rokov 2008 a 2009 len informatívny, kde sme počítali s 5-%-
ým navýšením na obidva roky. 
     Pri príprave predbežného návrhu rozpočtu Mesto postupovalo podľa 
ustanovení zákonov  č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej 
samosprávy, zákona 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane 
z príjmov, zákona 668/2004 Z.z. nariadenie vlády SR o rozdeľovaní výnosu 
dane z príjmov územnej samosprávy a zákona č.582/2004 Z.z. o miestnych 
daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, 
v ktorých sú definované pravidlá a rámcové východiská pre rozpočtovanie 
príjmov a výdavkov. 
     Ďalej v zmysle VZN mesta Krupina č.1/2000, príručky na zostavenie 
rozpočtu verejnej správy uverejnenej vo finančnom spravodajcovi 
č.6/2004, 7/2005 a 9/2006. 
     Bol vzatý na vedomie na zasadnutí MsZ dňa 25.10.2006 uznesením č. 
217/2006-MsZ. 



     Návrh rozpočtu na rok 2007 bol schválený v celkovej výške 119.306.608,– 
Sk, kde vo výške 33.341.000,– Sk predstavujú výdavky na školstvo, právne 
subjekty v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. 
     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. 
 
     V priebehu roka 2007 bol rozpočet mesta 4 x aktualizovaný na jednotlivých 
zasadnutiach MsZ. 
      I. aktualizácia  rozpočtu  bola schválená v celkovej výške 39.707.179,– Sk 
–  dňa 11.04.2007, uznesením č. 140/2007-MsZ. 
Vychádzala zo schválenej výstavby ďalších BD B1-1 a B1-2 na ul. Starohorská 
v celkovej čiastke 22.367.062,– Sk z toho úver zo ŠFRB predstavoval 
14.304.000,– Sk, dotácia na výstavbu BD 4.768.000,– Sk, dotácia na technickú 
vybavenosť 1.204.000,– Sk , jedná sa o príjmové finančné operácie a vlastné 
zdroje vo výške 2.089.517,60 Sk. 
Dočerpanie úveru „Zavedenie nemocničného informačného systému“ v MNsP 
n.o. – 2.828.074,20 Sk. 
     Dotácia z MŠ SR na Súkromné detské centrum – 513.000,– Sk. Na túto 
skutočnosť sa upozornilo pri schvaľovaní rozpočtu na rok 2007 t.j. na 
pripravované zmeny v oblasti súkromného školstva. 
     Dotácia z MV SR na úseku hlásenia pobytu občanov vo výške 78.120,– Sk. 
     Na základe reálnych predpokladov napĺňania mestského a štátneho rozpočtu 
sa aktualizovali miestne dane a poplatky v čiastke – 1.783.424, Sk. 
Príjmy z minulých rokov vo výške 4.848.872,– Sk a daň poukazovaná miestnej 
samospráve – 6.051.000,– Sk. 
Ďalej nájomné vo výške 2.020.000,– Sk, úroky z termínovaných účtov 
250.000,– Sk a sponzorstvo z Lind Mobler 200.000,– Sk. 
     Vo výdavkovej časti rozpočtu sa okrem výstavby BD aktualizovala splátka 
istín z úverov ŠFRB a úrokov. 



     Ďalej výkup pozemkov pod skládku TKO 200.000,– Sk, nákup budovy od 
VÚC Banská Bystrica, na ul. Jesenského vo výške 2.200.000,– Sk, občianska 
vybavenosť 831.000,– Sk, programové vybavenie, zakúpenie licencie, Centrum 
geografických systémov 147.000,– Sk, úprava priestorov pre registratúrne 
stredisko – 200.000,– Sk, výmena okien na MsÚ – 600.000,– Sk, rekonštrukcia 
WC na námestí SNP – 500.000,– Sk.      
     Na úseku školstva oprava strechy na ZŠ E.M.Šoltésovej, výmena okien na 
telocvični ZŠ Školská 10 a ďalšie spolu vo výške 1.018.000,– Sk. 
     Z bežných výdavkov, ešte stále dobiehali výdavky súvisiace s NsP p.o. – 
722.630,– Sk, rozdelenie sponzorských finančných prostriedkov -200.000,– Sk, 
príspevky rozdelené komisiou pre kultúru, šport a vzdelávanie, - 250.000,– Sk, 
komisia pre prevenciu a kriminality - 30.000,– Sk, tiež výdavky na dopravu 
žiakov z extravilánu – 125.000,– Sk, Informačné Centrum /IKC/ 250.000,– Sk, 
výroba propagačných materiálov – 100.000,– Sk, príspevok pri narodení dieťaťa 
200.000,– Sk, svetelný audit škôl 80.000,– Sk, náklady súvisiace s novými 
symbolmi 81.000,– Sk, náklady súvisiace s ukončením Knihy o Krupine 
30.000,– Sk a tiež ako každý rok spolufinancovanie projektov, pri získaní 
finančných prostriedkov  z fondov EÚ – 1.245.000,– Sk. 
 
     II. aktualizácia na rok 2007 predstavovala čiastku 2.261.360,– Sk, schválená 
na zasadnutí MsZ dňa 23.05.2007 uznesením č. 166/2007-MsZ. 
     Jednalo sa o kapitálové výdavky na úseku vodného hospodárstva vo výške 
2.154.000,– Sk, opravu vežových hodín – 56.000,– Sk, príspevok Domčeku-
CVČ na zabezpečenie dňa detí -50.000,– Sk. 
A presun finančných prostriedkov medzi Správou mesta,/presun knižnice do 
organizačnej štruktúry MsÚ, / MsKS a novovzniknutým Kultúrnym centrom 
v zmysle schváleného rozpočtu. 
 
  Návrh III. aktualizácie rozpočtu vychádzal z plnenia k 31.08.2007, 
prijatých uznesení, podpísaných zmlúv, predložených požiadaviek a nových 
skutočností, v celkovej výške 15.771.426,– Sk. 
     Bol prerokovaný na zasadnutí ekonomickej komisie 18.09.2007, kde boli 
prijaté niektoré korekcie a na zasadnutí MsR dňa 19.09.2007. 
     Príjmová časť obsahovala nasledovné skutočnosti: 
     Prijatie úveru vo výške 17.231.340,– Sk, z toho 10.000.000,– Sk na ďalší 
výkup pozemkov pre vybudovanie priemyselného parku a 7.231.340,– Sk na 
splátku istín existujúcich štyroch úverov v Dexia Banka Slovenskoa.s.. 
     Ďalej výťažky  dane z nehnuteľností 1.000.000,– Sk, získanie finančných 
prostriedkov z dividend – 1.127.000,– Sk /Stredoslovenská vodárenská 
spoločnosť/, výnos dane poukazovanej územnej samospráve – 1.847.465,– Sk, 
kde plnenie  predpokladáme na 100% t.j. 51 miliónov Sk. 
     Úprava dotácií na matričnú činnosť vo výške 8.024,– Sk, pre ŠFRB – 2.937,– 
Sk, Európsky sociálny fond /ESF/ – 500.000,– Sk. 



     Získané finančné prostriedky na kapitálové výdavky na úseku školstva od 
KŠÚ vo výške 800.000,– Sk na opravu strechy na ZŠ E.M.Šoltésovej, / jednalo 
sa o havíriu/ dofinancovanie neštátnych školských zariadení – 436.000,– Sk... 
     Použitie finančných prostriedkov vo výdavkovej časti  rozpočtu je na 
zabezpečenie činnosti Dobrovoľného hasičského zboru – 15.000,– Sk, 
Folklórneho súboru Hont – 42.625,–, Mestského futbalového klubu – 65.000,– 
Sk, Furmanské preteky, Ján Francisty v čiastke 10.000,– Sk a tiež Strelecký 
klub. Ďalej  Súkromného detského centra 64.000,–Sk, MŠ – 85.000,– Sk,  
Špeciálnej základnej školy 840,– Sk, Gymnázium A.Sládkoviča a Obchodnej 
akadémie -ocenenie najlepších žiakov v čiastkach 2.000,– Sk. 
     Zabezpečenie  podujatia Dni mesta Krupina – 150.000,– Sk /nultý ročník/, 
s tým súvisiaca rekonštrukcia sociálnych zariadení v budove Kina – 100.000,– 
Sk. 
    Realizácia uznesenia č. 243/2007-MsZ t.j. zabezpečenie týždenného vývozu 
KO 1 100 l zberných nádob nádob v bytových domoch – 214.000,– Sk. 
     Mestská polícia – 50.000,– Sk /príplatky/ zabezpečenie služieb v zmysle 
rozpisu schváleného p. primátorom a Spoločná obecná úradovňa  - 300.000,– 
Sk. 
     Zabezpečenie činnosti ŠKD – 58.000,– Sk, ŠJ – 45.000,– Sk pri ZŠ, 
oplotenie areálu škôl – 100.000,– Sk, zvody na ZŠ Školská – 50.000,– Sk. 
     Ďalej Vodovody Červená Hora – 70.000,– Sk, Vĺčok – 120.000,– Sk, 
Kanalizácia D. Štúra - 500.000,– Sk, Garáže MsÚ 300.000,– Sk, Odpadové 
hospodárstvo 637.000,– Sk a Cestné hospodárstvo 1.000.000,– Sk. 
 
     IV. aktualizácia rozpočtu bola schválená na zasadnutí MsZ dňa 
21.novembra 2007. 
Nakoľko došlo k podpísaniu dodatku zmluvy s f. Nikara, ktorá zabezpečovala 
vydanie publikácie Kniha o Krupine, jednalo sa o čiastku 107.214,– Sk. 
Náklady súvisiace s exekúciou na MsKS p.o. JUDr. Boľošom, ďalej NÚP - 
aktivácia nezamestnaných 112.036,– Sk, úhrada fa SSE Banská Bystrica – 
203.263,– Sk. V obidvoch prípadoch sa jedná o navýšenie finančných 
prostriedkov pre obidve príspevkové organizácie mesta a to MsKS a Kultúrne 
centrum Krupina. 
Tieto výdavky boli vykryté príjmami -  za užívanie verejného priestranstva, 
z exekúcií, ostatné poplatky, granty a transfery. 
 
     Rozpočtové opatrenia boli prijaté uznesením č.393/2007-MsZ na zasadnutí 
dňa 12. decembra 2007. Jednalo sa o presun rozpočtových prostriedkov v rámci 
schváleného rozpočtu, pričom sa nemenili celkové príjmy a výdavky. t.j. medzi 
oddielmi 06.6.0 Bývanie a občianska vybavenosť a 05.1.0 Odpadové 
hospodárstvo, 06.3.0 Vodné hospodárstvo a 04.5.1 Doprava, 01.1.1.6 Všeobecné 
verejné služby a 03.1.0 Policajné služby. 



     Tiež došlo k úprave rozpočtových prostriedkov medzi jednotlivými 
položkami na základe §-u 8 odst.4 VZN č.1/2000 o rozpočtových pravidlách , 
pričom nedošlo k navýšeniu celkových príjmov ani výdavkov. 
 

 

 Rozpočtové  Hospodárenie 
 
 
 
     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. 
 



     Rozpočet mesta na rok 2008 bol schválený mestským zastupiteľstvom dňa 
12.12.2007.  uznesením č.378/07. 
V priebehu roka bol upravený  mestským zastupiteľstvom nasledovne:  

- prvá  zmena  schválená dňa   12.03.2008     uznesením č.   81/08 
- druhá zmena schválená dňa   18.06.2008      uznesením č. 169/08 
- tretia zmena  schválená dňa   08.10.2008      uznesením č  240/08 
- štvrtá zmena schválená dňa   12.12.2008       uznesením č  340/08 
- piata zmena schválená dňa.   12.12.2008       uznesením č. 382/08. 
- šiesta zmena schválená dňa  22.12.2008        uznesením č. 383/08 

 
 
 
 
 
 
Rozpočet celkom: v tis. Sk 
 Schválený 

rozpočet 
Upravený 
rozpočet 

Čerpanie 
Rozpočtu 

Príjmy celkom  112 866 190 016 182 113 
Výdavky celkom   78 111         169 718         132 135 
Hospodárenie mesta: prebytok 
rozpočtu – schodok rozpočtu - - 49 978 

 
Bežný rozpočet: 
 Schválený 

rozpočet 
Upravený 
rozpočet 

Čerpanie 
Rozpočtu 

Bežné príjmy celkom  112 366       178 091 170 373 
Bežné výdavky celkom           62 397        79 885 78 080 
Hospodárenie mesta:prebytok 
rozpočtu – schodok rozpočtu - - 92 293 

* Výdavky školstvo právne subjekty      48 000  
 
Kapitálový rozpočet: 
 Schválený 

rozpočet 
Upravený 
rozpočet 

Čerpanie 
Rozpočtu 

Kapitálové príjmy celkom   500 11 925  11 740 
Kapitálové výdavky celkom 15 714          89 833  54 055 
Hospodárenie mesta: prebytok 
rozpočtu – schodok rozpočtu - - - 42 315 

 
Finančné operácie: 
 Schválený 

rozpočet 
Upravený 
rozpočet 

Čerpanie 
Rozpočtu 

Príjmové finančné operácie celkom  9 242 60 504 37 319 
Výdavkové finančné operácie 
celkom   6 197 33 281 32 658 

Hospodárenie mesta: prebytok 
rozpočtu – schodok rozpočtu - - 4 661 

 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
Rozbor plnenia príjmov za rok 2008: 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––- 
Plnenie  príjmov bolo na 87,59% 
 
     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. 
 
                                                                  Schválený:  Upravený:  Skutočnosť:   
Výnos dane z príjmov  poukazov. úz. sam.   52.391        63.872           64.025 
Daň z nehnuteľností                                      13.294        13.294           13.488 
Daň za psa                                                           231            231                236 
Za nevýherné a hracie prístroje                              0                0                     0 
Za užívanie verejného priestranstva                    300            300                412 
Za komunálne odpady                                      5 697         6.539              7.748 
 
Príjmy nedaňové: 
Príjmy z vlastníctva  majetku                             4.308           6.024            7.160 
Administratívne poplatky a iné platby               2.085           2.796            3.392 
Úroky                                                                    150              350                513 
Ostatné príjmy                                                        50                50                 126    
Dotácie zo ŠR                                                  27.333         51.917            50.643 
Európsky fond regionálneho rozvoja                        0        15.034             14.916 
Európsky sociálny fond                                         550          1.250                 478 
 
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.                                             3.300.000,– Sk 
Slovenský poľovnícky zväz Kukučka, Javor, Hubert, COOP Jednota                                        
Agrochov ...                                               
 
Z prenajatých budov, objektov od MsBP s.r.o.    450.000,– Sk 
                                                           MsPS s.r.o.     100.000,– Sk 



MsNP n.o., SOÚ ...nájomné za byty v BD.  Špitzerova ul., Majerský rad...spolu 
2.206.074,– Sk.                                                                         
 
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     36.650,– Sk 
- miniihrisko                         9.000,– Sk 
- knižnica                            52.108,– Sk 
- Informačné Centrum       326.422,– Sk 
tiež výrub drevín a iné poplatky, ktoré sa už  všetky vyberajú priamo v pokladni 
MsÚ. 
 
Za predajné  automaty sú: 
ASCOMP s.r.o.          225.000,– Sk 
COMERCOMP s.r.o.   45.000,– Sk 
PROGRAM s.r.o.       180.000,– Sk 
DELTACOMP           360.000,– Sk 
CBG                            180.000,–Sk 
 
Za predaj výrobkov tovarov a služieb: 
príjem finančných prostriedkov bol nasledovný: 
Recyklačný fond vo výške                                               57.740,- Sk 
Príjmy OS-SOÚ                                                              278.404,– Sk 
Poplatky za mater. škôlku „rodičovské“ boli vo výške  369.950,– Sk 
Poplatky „Ivana Krasku“ elokované pracovisko              19.766,– Sk  
Za stravné  v ŠJ pri MŠ boli vo výške                              281.737,–Sk 
Za stravné ŠJ     I. Krasku                                                  13.498,– Sk 
 
Za znečisťovanie ovzdušia vo výške                                  9.183,– Sk 
/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                                    45.375,– Sk 
Príjmy z dobropisov, z minulých rokov                               94.607,30 Sk 
/ 
 
Z výťažkov lotérií a iných hier                                         362.731,97 Sk 
/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                                                            690.232,44 Sk 
Verejno- prospešné služby /ESF/                                                  476.570,– Sk 
Rodinné prídavky                                                                             34.260,– Sk 
ŠFRB                                                                                              134.486,– Sk 
Matrika                                                                                           246.000,– Sk 
Hmotná núdza stravné                                                                    443.874,– Sk 
                        štipendium                                                              221.000,– Sk 
                       školské potreby                                                        106.500,– Sk 
Školstvo                                                                                     31.234.000,– Sk 
Školstvo-doprava                                                                            104.000,– Sk 
Vzdelávacie poukazy                                                                      740.000,– Sk 
Súkromné školstvo                                                                       1.753.648,– Sk 
REGOP                                                                                             78.350,– Sk 
Knižnica, nákup kníh                                                                        20.000,– Sk 
MŠ Malinovského                                                                            47.000,– SK 
Elokované pracovisko I.Krasku                                                       24.000,– Sk 
Domček-CVČ, oprava budovy                                                     2.500.000,– Sk 
ZUŠ, rekonštrukcia strešnej krytiny                                               380.000,– Sk 
Rekonštrukcia parku A.Sládkoviča                                              2.500.000,– Sk 
Priemyselná zóna Krupina-Juh                                                   12.000.000,– Sk 
Enviromentálny fond                                                                    2.000.000,– Sk 
Kultúrne poukazy                                                                            57.950,– Sk 
Z VÚC: 
Knižnica, nákup kníh                                                                       10.000,– Sk 
Jednota dôchodcov, SND Bratislava                                               23.250,– Sk 
Technické zabezpečenie hudobnej skupiny FREEDOM                50.000,– Sk 
Tuzemské bežné granty. 
Lind Mobler Slovakia                                                                    250.000,– Sk  
Z toho pre FRESH                                                                           25.000,– Sk 
                  Nákup kníh, knižnica                                                     20.000,– Sk 
                  Súkromné detské centrum                                              20.000,– Sk  
                 FS HONT                                                                        25.000,– Sk 
                 Spev. zbor rímsko-kat. cirkev                                         20.000,– Sk 
                 FREEDOM                                                                     10.000,– Sk 
                 Hokelbal. hrisko                                                            100.000,– Sk 
Európsky fond regionálneho rozvoja 



Program hosp. a soc. Rozvoja                                                       902.025,– Sk 
Zmeny a doplnky UPD                                                                  450.680,– Sk 
Optimalizácia energetickej náročnosti MsNP                          13.563.993,13Sk 
 
 
Príjem z predaja kapitálových aktív 
Príjmy z odpredaja bytov                                                                72.992,– Sk 
Príjem z predaja pozemkov: 
Eurovia-kamenolomy                                                                   137. 500,– Sk 
WITTUR                                                                                 10.441.357,50 Sk         
Ostatné odpredaje                                                                         908 .867,– Sk 
 
 
Príjmové finančné operácie. 
      Vo výške 8.086.738,– Sk finančné prostriedky – dočerpanie úveru zo ŠFRB 
na dokončenie výstavby BD B1-1 a BD B1-2  na ul. Špitzera . 
     Vo výške 9.352.769,00 Sk bol čerpaný úver na BD 1-3, BD B1-4 a BD B 2-3 
 
Bežné výdavky: 
 
Výdavky verejnej správy /vlastné „41“ kód/                  
Mzdy                                                    10.074.000,– Sk    
Poistné fondy                                         3.325.000,– Sk 
Cestovné náhrady                                     135.000,– Sk 
Energie                                                     795.000,– Sk 
Vodné, stočné                                            25.000,– Sk 
Poštovné a telekomunikačné služby        826.000,– Sk  
Materiál                                                 1.432.000,– Sk 
Dopravné                                                  512.000,– Sk 
Rutinná a štandardná údržba                  1.226.000,– Sk 
Nájomné za prenájom                                  14.000,– Sk 
Služby /všeobecné, špeciálne/               4.280.000,– Sk 
Bežné transfery                                        225.000,– Sk 
Transakcie verejného dlhu                    3.456.000,– Sk 
 
ŠFRB /kód 41, vlastné zdroje/                  321.000,– Sk 
          /kód 111  zo štátneho rozpočtu/      129.000,– Sk 
 
Matrika  „41“                                             119.000,– Sk 
               „111“                                           246.000,– Sk 
 
Mestská polícia 
Mzdy                                                       1.410.000,– Sk  



Poistné fondy                                             351.000,– Sk 
Energie, voda a komunikácie                       13.000,– Sk 
Materiál                                                       174.000,– Sk 
Dopravné                                                      47.000,– Sk 
Služby                                                         101.000,– Sk 
Bežné transfery                                              3.000,– Sk 
Splácanie úrokov, leasing                               1.000,– Sk 
 
Dobrovoľný  hasičský zbor 
Energie, voda                                             37.000,– Sk 
Materiál                                                      28.000,– Sk 
Dopravné                                                    39.000,– Sk 
Služby                                                          25.000,– Sk 
Bežné transfery                                            11.000,– Sk 
 
Verejnoprospešné služby                       
Mzdy                                                         245.000,– Sk     
Poistné fondy                                               99.000,– Sk   
Materiál                                                      173.000,– Sk   
Služby                                                           52.000,– Sk   
 
Výstavba 
Špeciálne služby                                          154.000,– Sk 
Jedná sa o poradenskú službu Ing. Valkoviča 
 
Cestná doprava 
SAD /lazy/                                                  164.000,– Sk 
Doprava                                                    6.019.000,– Sk 
 
Nakladanie s odpadmi                            8.750.000,– Sk 
 
Nakladanie s odpadovými vodami           488.000,– Sk 
 
Zásobovanie vodou                                   661.000,– Sk 
 
Verejné osvetlenie                                   1.775.000,– Sk  
 
Rozvoj bývania                                           133.000,– Sk 
 
Rozvoj obcí                                                239.000,– Sk                                                          
 
Bývanie a občianska vybavenosť            172.000,– Sk 
 



Zdravotníctvo                                               36.000,– Sk 
 
Rekreačné a športové služby                   1.454.000,– Sk 
Energie                                                           189.000,– Sk 
Prehľad platieb:  
 
Energie:                                 Mestský futbalový klub /MFK/ 
                                        Zálohy                                    Vyúčtovanie 
MFK                      72.900,– I.polrok 2008           
                                72.900,– II. polrok 2008       69.366,– Sk   I. polrok 2008 
                               145.800,– Sk            +           69.366,– Sk  
 
S p o l u :                                   215.166,– Sk 
 
Doprava                                      499.876,- Sk 
Údržba , valcovanie                         11.247,– Sk 
Údržba boilerov                               44.700,– Sk 
MFK, S p o l u:                             770.989,– Sk   
 
 
Stolný tenis              39.200,– I. polrok 2008        
                                  39.200,– II. polrok 2008          22.389,50 Sk II. polrok 2008 
                                 78.400,–                 +                 22.389,50 
S p o l u :                              100.789,50 Sk 
 
Santovka     
Energie, preplatok                                              -762,– Sk 
Vyúčtovanie                                                      9.741,– Sk 
Zálohy                                                                  165,– Sk                                        
Vodné                                                                   881,– Sk 
 
Miniihrisko /správca/ 
Mzdy                                                                 74.000,– Sk 
Odvody                                                              27.000,– Sk 
Telekomunikačné služby                                   5.321,50 Sk 
Ostatné bežné výdavky                                    157.000,– Sk 
S p o l u :                                                        263.321,50Sk 
 
Transfery                                                       172.000,– Sk 
     V zmysle rozdelenia komisie pre kultúru šport a vzdelávanie pre jednotlivé 
športové kluby a zariadenia, jednotlivcov... 
A vo výške 200.000,– Sk pre  MJC s.r.o. na prevádzku kúpaliska Tepličky 
v zmysle podpísanej zmluvy. 



 
Umelecké súbory 
Transfery                                                       110.000– Sk  
folklórny súbor Hont 100.378,– Sk, k 15.výročiu založenia súboru a vo výške 
25.000,– Sk  finančné prostriedky zo sponzorských z LINDU. 
10.000,– Sk Cimbal Krnáčik v zmysle rozdelenia komisie. 
 
Klubové zariadenia – Kultúrne centrum           
Vodné, stočné , amfiteáter                              11.000,– Sk 
Údržba budov, objektov, výmena rádiatorov 114.000,– Sk 
 
Knižnica 
Mestská knižnica: 
Mzdy                                                                 600.000,– Sk 
Odvody                                                              149.000,– Sk 
Bežné výdavky                                                   444.000,– Sk 
 
Informačné centrum 
Mzdy                                                             174.650,– Sk 
Odvody                                                           65.365,– Sk 
Tovary a služby                                          326.896,20Sk 
 
Pamiatková starostlivosť                           240.523,50 Sk 
Rutinná a štandartná údržba, kosenie                 3.213,– Sk 
Úprava  vojnových hrobov                                 5.592,– Sk 
Pamätná tabuľa, zhotovenie                             17.540,50 Sk 
Oprava, Mamateyová, Sládkovič                     214.178,– Sk                                                             
 
Ostatné kultúrne služby – ZPOZ 
Naturálne mzdy                                           45.000 ,– Sk 
Materiál                                                       103.853,– Sk 
Odmeny                                                         56.609,– Sk 
Výdavky spojené s činnosťou komisie „Človek človeku“-obrady. 
 
Vysielacie a vydavateľské služby 
Atelier s.r.o.                                           250.000,– Sk 
Zabezpečenie relácií a video-textov v zmysle podpísanej zmluvy s firmou. 
 
Náboženské a iné spoločenské služby        403.143,– Sk 
Správa cintorínov: 
Energie                                                            77.000,– Sk 
Vodné, stočné                                                  10.355,– Sk 
Služby  /kosenie, hrabanie cintorínov/           258.426,– Sk 



 
Transfery                                                       58.000,– Sk 
/Rímsko-katolícka cirkev, letný tábor, vianočný koncert 24.843,– Sk  a tiež 
Evanjelická cirkev, OZ Téva 22.000,– Sk, Spevácky zbor pri Rímsko-kat. cirkvi 
cez rozdelenie sponzorstva -  LIND MOBLER SLOVAKIA 30.000,– Sk, 
hudobná skupina FREEDOM nákup hudobných nástrojov 51.310,– Sk/VÚC/ 
 
Rekreácia a kultúra inde neklasifikované, jesenný jarmok-trhy 
Elektrická energia, zálohy a vyúčtovania        32.000,– Sk 
Služby, čistenie mesta po skončení trhov        3.000,– Sk 
     Mesto každoročne organizuje v mesiaci október jesenné trhy. 
V  roku 2008 boli organizované v súvislosti s „Dňami mesta“ v septembri 
a tiež v novembri. 
 
                                          Š k o l s t v o   p r á v n e  s u b j e k t y 

r  o  k     2 0 0 8 
 
 
Mesto Krupina malo v roku 2008 objem finančných prostriedkov na financovanie 
prenesených kompetencií vo výške                                                                                          
                                                                                     27 058 000 Sk 
 
 

1.Prenesené kompetencie 
 
Normatívne určený  objem finančných prostriedkov pre ZŠ Školská Krupina  
na rok 2007                                                                                                15 613 607  Sk   
                                                                                                                        
 
Normatívne určený  objem finančných prostriedkov pre ZŠ E.M.Šoltésovej Krupina  
na rok 2007                                                                              11 444 393 Sk 



 
 
Nenormatívne finančné prostriedky poukázané z Krajského školského úradu 
vo výške                                                                                                  2 520 000 Sk 
 
pozostávajúce z : 

 finančných  prostriedkov na dopravné  žiakom...............................             104 000  Sk 
 finančných  prostriedkov na vzdelávacie poukazy ...................................    740 000 Sk 
 na odchodné...............................................................................................      30 000 Sk 
 na bežné výdavky-havaria kanalizácie a oprava WC.ZŠ E.M.Šoltésovej..1 200 000 Sk 
 mimoriadne výsledky žiakov...........................................................................  6 000 Sk 
 jazykové laboratórium ZŠ E.M.Šoltésovej..................................................   290 000 Sk 
 projekt Športové triedy ZŠ E.M.Šoltésovej.................................................   150 000 Sk 

 
 
 
2.Finančné prostriedky poukázané z Úradu práce , sociálnych vecí a rodiny pre  
   potreby hmotnej núdze                                                                              771 351 Sk 
 
   pozostávajúce z: 

 finančných prostriedkov na školské potreby .............................................106 500 Sk 
 finančných prostriedkov na motivačný príspevok .....................................221 000 Sk 
 finančné prostriedky na stravné .................................................................443 851 Sk  

 
  
 
 
 
 
 
Podielové dane v roku 2008.................................................................................64 024 733 Sk 
 
Objem finančných prostriedkov na originálne školské kompetencie.............28 750 898 Sk 
 
 
1.ZŠ Školská Krupina                                                               2 415 463   Sk 
ŠKD                                                                                                                      835 463 Sk 
ŠJ                                                                                                                          1 580 000 Sk   
 
2.ZŠ  E.M.Šoltésovej Krupina                                                   1 705 536   Sk 
ŠKD                                                                                                                         565 536 Sk 
ŠJ                                                                                                                         1 140 000 Sk 
 
3.Základná umelecká škola                                                                             2 800  000 Sk 
 
4.Centrum voľného času Krupina                                                                  5 050 000 Sk 
    / MDD, Vartášik, volejbal,Fresch /                                                                      350 000 Sk 
5. Doprava – Lazy pre I.a II.ZŠ                                                                           120 000 Sk 



 
6. Financovanie súkromnej MŠ                                                                          1 753 648 Sk   
   
Materská škola Malinovského Krupina                                                               8 481 526 Sk  
ŠJ Malinovského Krupina                                                                                     2 223 259 Sk 
Elokované pracovisko Ivana Krasku                                                                    3 337 822 Sk 
ŠJ Ivana Krasku                                                                                                       863 644 Sk 
7. MŠ a ŠJ spolu                                                                            14 906 251 Sk 
 
 
Finančné prostriedky na investičné akcie 
 
1.Základná umelecká škola                                                                              399 482 Sk 
   
Kapitálové prostriedky z MF SR na rekonštrukciu strešnej krytiny :                   380 000 Sk                                   
           
Finančné prostriedky z rozpočtu mesta                                                              
        19 482 Sk 
    
 
2.Centrum voľného času ,M.R.Štefánika Krupina 
   

Celkové náklady na opravu budovy CVČ :                                                     
2 530 614 Sk    
 
Fin.prostriedky bežné výdavky MF SR                                                               2 500 000 Sk 
Finančné prostriedky z rozpočtu mesta                                                                 30 614 Sk 
 
3. Spolufinancovanie mesta na opravu kanalizácie a WC ZŠ E.M.Š                                               
                                                                                                                    119 998 Sk     
 
                                                                                                      
Školské zariadenia bez právnej subjektivity: 
 
Materská škola                                         11.435.000,– Sk 
ŠJ pri MŠ                                                   2.922.000,– Sk           
 
MŠ Malinovského + elokované pracovisko I.Krasku 
Mzdy                                                            5.360.000.,– Sk 
Poistné fondy                                                1.321.000,– Sk 
Energie, voda a komunikácie                           810.000,– Sk 
Materiál                                                         1.162.000,– Sk 
Dopravné                                                             1.000,– Sk 
Rutinná a štandartná údržba                              76.000,– Sk 
Služby                                                              279.000,– Sk 
Transfery                                                            38.000,– Sk 
 



ŠJ pri MŠ Malinovského + elokované pracovisko 
Mzdy                                                                    845.000,– Sk 
Poistné fondy                                                       210.000,– Sk 
Energie, voda a komunikácie                               290.000,– Sk 
Materiál                                                                653.000,– Sk 
Rutinná a štandartná údržba                                  302.000,– Sk   
Služby                                                                     44.000,– Sk 
Transfery                                                                   4.000,– Sk 
 
Gymnáziá + Stredné odborné učilište 
Transfery                                                             4.000,– Sk 
Ocenenie najlepšieho študenta 
 
Zariadenia pre záujmovú činnosť /ZUŠ/ 
Služby /poistné/                                                   3.000,– Sk 
 
Centrá voľného času 
Služby /úhrada poistného/                                  3.000,– Sk 
 
Zariadenia výchovno-vzdelávacej činnosti             
Transfery                                                            6.000,– Sk 
Pedagogicko psychologická poradňa, na zabezpečenie podaného projektu.                                   
                             
Ďalšie sociálne služby /opatrovateľská služba -spoločná obecná úradovňa -
SOÚ/ 
Mzdy                                                                   1.419.000,– Sk 
Poistné fondy                                                         346.000,– Sk 
Energie, voda a komunikácie                                   22.000,– Sk 
Materiál                                                                      3.000,– Sk 
Dopravné                                                                    1.000,– Sk 
Služby                                                                     110.000,– Sk 
     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                                                                     61.000,– Sk 
Vodné, stočné                                                             6.000,– Sk 
Poštovné a telekomunikačné služby                         10.000,– Sk 
Transfery                                                                   20.000,– Sk 



     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 rozdelené dotácie z mesta. 
 
Rodina a deti 
 
Transfery                                                              108.000,– Sk 
     Príspevky poskytované pri narodení dieťaťa vo výške 3.000,– Sk, ktoré 
mesto začalo realizovať v roku 2007 v zmysle „Smernice o poskytovaní 
jednorázovej finančnej výpomoci osobitnej skupine obyvateľov na území Mesta 
Krupina, ktorú každý rok aktualizujeme. Jedná sa o 36 narodených detičiek. 
 
Ďalšie dávky sociálneho zabezpečenia 
Rodinné prídavky                                                34.000,– Sk 
Jedná sa o dávky financované  zo štátneho rozpočtu a Mesto následne vypláca 
rodinné prídavky v naturálnej forme t.j. potraviny, ošatenie týmto osobám: 
 
 
Sociálna pomoc občanom v hmotnej núdzi 
 
Transfery                                                             6.000,– Sk 
 
Jedná sa o rôzne dávky v hmotnej núdzi a príspevky k dávke,doprava . 
 
Kapitálové výdavky. 
 
Výdavky verejnej správy 
Nákup pozemkov                                                  7.374.384,– Sk 
Jedná sa o výkup pozemkov, dočerpanie úveru, šiestim fyzickým osobám, 
ktorým mesto spolu uhradilo čiastku vo výške 3.023.302,– Sk. 
     Ďalej sa realizoval výkup pozemkov od Slov. pozemkový fond vo výške 
177.900,– Sk, od Rímsko.kat. cirkev vo výške 103.570,– Sk. 
     A v sume 69.612– Sk sa realizovali ďalšie výkupy v počte 3. odpredaje. 
 
Nákup výpočtovej techniky                                                  100.000,50 Sk 
Zakúpenie kamerového systému 
 
Nákup, prevádzkových strojov a prístrojov                          11.328,– Sk 
Jedná sa o výdavok Spoločnej obecnej úradovne. 
 
Nákup osobných automobilov                                               799.999,– Sk 
Vo výške 160.000,– Sk bola uhradená prvá splátka. 



Vo výške 639.999,– bol prijatý úver na realizáciu nákupu. 
 
Nákup nákladných, prípojných vozidiel a traktorov        2.177.105,–Sk 
Jedná sa o nákup kolesového traktora LANDÍNI, nakladač a vyklápací príves. 
Vo výške 2.000.000,– Sk mesto získalo finančné prostriedky 
z Enviromentálneho fondu a v čiastke 177.105,– Sk spolufinancovalo. 
 
Ekonomická oblasť 
Rekonštrukcia a modernizácia                                       1.884. 305,70 Sk 
Jedná sa o rekonštrukciu, dlažobnú úpravu Vodnej uličky. 
 
Nakladanie s odpadmi, verejné priestranstvo 
Realizácia nových stavieb                                                   1.467.970,50 Sk 
Kanalizácia D.Štúra, odstr. asfaltu, výkop, kamenivo. 
Projekt stavby, vyjadrenie k projektu, zámočnícke práce. 
 
Rozvoj bývania 
Realizácia nových stavieb                                2.529.497,60,– Sk                                           
V tejto výške bola financovaná bytová výstavba z vlastných zdrojov                                                 
Z toho vo výške 123.760,– Sk bola uhradená PD BD B2-1 a vo výške 147.560,– 
Sk PD BD B2-4. 
Rozdiel predstavuje stavebné práce a náklady na komunikáciu a kanalizáciu BD 
B 1-1, B1-2. Z toho  B 1-3,B 1-4 je v sume 356.679,– Sk a B 2-3 vo výške 
222.924,– Sk 
 
Realizácia z úveru ŠFRB  a dotácie                  23.929.213,30 Sk 
Dokončenie BD B1-1, B 1-2 a realizácia BD B1-3, B1-4. a B 2-3. 
 
Rozvoj obcí                                                          15.591.434,70 Sk 
Jedná sa o realizáciu investičnej akcie „Priemyselný park“ –PD, inžinierske 
siete, vytýčenie cesty, plynovodu, predĺženie vodovodu, vytýčenie kábelových 
vedení, odvodňovací kanál, archeologické  práce, prístupová cesta. 
Z toho vo výške 21.420,– Sk bola uhradená prípravná projektová dokumentácia  
k rekonštrukcii Parku A.Sládkoviča. 
 
Zásobovanie vodou 
Rekonštrukcia a modernizácia                                 153.688,10 Sk 
Jedná sa práce na Vodovode Vĺčok vo výške 45.688,– Sjk 
108.000,– Sk Ing. Valkovič MK verej. vodovod Nemcove zeme. 
643.000,– Sk rekonštrukcia vodného zdroja Fitzberg. 
 
Bývanie a občianska vybavenosť 
Rekonštrukcia a modernizácia                                 675.432,– Sk 



Dokončenie, stavebné úpravy, elektroinštalácia, voda WC na nám. SNP. 
                      
Šport 
Realizácia nových stavieb                                         350.954,10 Sk 
Realizácia - žiarovozinkovaná konštrukcia hokejbalového ihriska 
+ revízna správa. /Starohorská cesta/ 
 
Rekreácia a kultúra                                                342.871,– Sk 
Demontáž a montáž kinotech. zariadenia vo výške 292.871,– Sk 
a zakúpenie premietača MEO od obce H. Nemce. Vo výške 50.000,– Sk. 
/Kultúrne Centrum/ 
 
 
 
 
Vzdelávanie                                                            2.928.947,96 Sk 
Rekonštrukcia a modernizácia elokovaného pracoviska na ul. Ivana Krasku pri 
MŠ Malinovkého vo výške  2.067.000,– Sk. 
ZUŠ rekonštrukcia strešnej krytiny na budove na ul. M.R.Štefánika vo výške 
399.482,– Sk, z toho vo výške 380.000,– Sk sa jedná o kapitálové prostriedky 
z MF SR a vo výške 19.482,– Sk bolo spolufinancovanie mesta. 
Nákup parného konvektomatu pre ŠJ na ul. Malinovského spolu vo výške  
462.465,96 Sk. 

 
Výdavkové finančné operácie 
 
Všeobecné verejné služby, transakcie verejného dlhu     29.286.167,16 Sk 
 
Splátky istiny Dexia banka Slovensko a.s.                                 1.723.140,– Sk  
VÚB a.s.                                                                                      1.056.000,– Sk 
OTP Zavedenie nemoc. Inf. systému MsNP n.o.                        9.990.000,– Sk 
OTP Optimal. energ. náročnosti MNsP n.o.                            14.275.017,16 Sk 
 
Splátky ŠFRB 44 b.j. BD Majerský rad „Sever“, 8 b.j. BD ul. Hviezdoslavova                           
10 b.j. BD ul. Starohorská B 2-2, 8 b.j. BD, B 1-2, 8 b.j. BD,  B 1- 1 sú spolu vo 
výške                                                                                          2.242..000,– Sk                          
 
Splátky finančného prenájmu /leasing áut/                                   184.000,– Sk 
. 
 
Policajné služby 
Splátka finančného prenájmu                                                        32.000,– Sk 
 



Bývanie a občianska vybavenosť, verejné osvetlenie                                       
Účasť na majetku, nákup akcií                                                      956.000,– Sk 
     V zmysle podpísanej zmluvy o prevode akcií /zmluva o kúpe cenných 
papierov/ s 1. slovenská úsporová a.s., Pekná cesta 19, 831 05 Bratislava 
/predávajúci/ predáva mestu akcie akciovej spoločnosti FIN.M.O.S. Stodolova 
č.5 821 08 Bratislava.  
Akcie sú v menovitej hodnote 10.000,– SKK sú v listinnej podobe a znejú na 
meno. 
 
Zdravotníctvo                                                                           2.200.000,– Sk  
V zmysle uznesenia č.344/2008-MsZ bol schválený peňažný vklad do MNsP 
n.o. 
 
Vypracovala: Ing. Murínová 
Vedúca ekonomického oddelenia 
 
 
 
 
 
 


