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1. Základná charakteristika konsolidovaného celku   

      
Mesto Krupina je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky. Je 
právnickou osobou, ktorá samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami, 
jeho základnou úlohou pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj  územia 
mesta  a o potreby jeho obyvateľov.  
 
1.1 Geografické údaje 
 
Geografická poloha mesta: Krupina leží na trase Zvolen - Šahy v geomorfologickom celku 
Krupinská planina, podcelku Bzovícka pahorkatina a predstavuje podhorie Štiavnických 
vrchov. 
 
Susedné väčšie mestá a obce: Dudince, Zvolen, Sliač, Banská Bystrica, Banská Štiavnica, 
Levice, Šahy, Veľký Krtíš, Sebechleby, Ladzany, Devičie, Hontianske Nemce, Rakovec, 
Hontianske Tesáre, Bzovík, Žibritov, Babiná, Dobrá Niva, Podzámčok, Svätý Anton,  
 
Celková rozloha mesta: Katastrálne územie celkom: 88,669 km2 z toho: 

• Poľnohospodárska pôda: 36,190 km² 
• Lesná pôda: 46,000 km² 
• Vodné plochy: 0,760 km² 
• Ostatné plochy: 5,719 km² 

                                     
Nadmorská výška : 280 m nad morom (stred obce) 
 
1.2 Demografické údaje  
 
Počet obyvateľov k 31.12.2011: 7 755 
z toho: 

• Muži od 18 – 59 rokov: 2 421 
• Žene od 18 – 59 rokov: 2 419 
• Deti do 17 rokov:  1 440 
• Ostatní obyvatelia nad 60 rokov: 

1 475  
 
Národnostná štruktúra : 

• slovenská: 7802  
• česká: 30  
• maďarská: 27  
• ukrajinská: 2  
• rómska: 91  
• moravská: 3  
• nemecká: 4  
• poľská: 2  
• chorvátska: 1  
• iná: 12  
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Štruktúra obyvateľstva podľa náboženského významu : 
• rímskokatolíci: 5619  
• evanjelici, a.v.: 1427  
• židia: 1  
• gréckokatolíci: 5  
• reformovaná kresťanská cirkev: 2  
• pravoslávna cirkev: 2  
• Jehovovi svedkovia: 7  
• evanjelická cirkev metodistická: 4  
• bratská jednota baptistov: 2  
• cirkev adventistov siedmeho dňa: 8  
• apoštolská cirkev: 8  
• starokatolícka cirkev: 2  
• kresťanské zbory: 1  
• cirkev československá husitská: 2  
• iné: 6  
• nezistené: 131  
• bez vyznania: 741 

 
Vývoj počtu obyvateľov -  prehľad za posledných 5 rokov: 
 
Rok 2007 2008 2009 2010 2011 
Počet obyvateľov  7 837 7 794 7 800 7 785 7 755 
 
1.3 Ekonomické údaje  
 
Nezamestnanosť v meste :  15,56 
Počet evidov. nezam.:            647 
Z toho ženy:                           261 
Ekonomicky aktívne obyv. 3 657 
 
1.4 Symboly mesta 
 
Mesto Krupina používa základné symboly, medzi ktoré patria erb, vlajka a pečať mesta, ktoré 
sú priamo zahrnuté v Štatúte meste Krupina.  
 
Erb mesta Krupina : 

 MALÝ ERB - inšpirovaný erbovou listinou z roku 1609,  
delený štít v hornej červenej polovici po zelenej nerovnej 
pažiti kráčajúci strieborný, obrátený, ohliadajúci sa, zlatým 
prstencom nimbovaný Baránok Boží v zlatej zbroji, držiaci za 
sebou zlatú pravošikmú krížovú žrď so striebornou, tromi 
jazykmi ukončenou koruhvou so znamením červeného 
priebežného kríža, z hrude Baránka striekajúca červená krv do 
zlatého, na pažiti položeného kalicha; zo spodného okraja 
dolnej modrej polovice štítu vyrastajúce strieborné 
cimburiové hradby, zo špičky štítu vyrastajúci vrchol čiernej 
brány so striebornou mrežou, z cimburia vyrastajúci rytier v 
červeno-strieborným chocholom zdobenej prilbe a 
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striebornom brnení, s rozpaženými rukami – v pravici so 
strieborným ľavošikmým mečom, v ľavici so zlatou korunou. 

 
VEĽKÝ ERB  je rozšírený o štítonosičov: strieborno-zlatí 
anjeli s gloriolou so zelenými palmovými ratolesťami, 
držiaci erb. Na hlave štítu položená zlatá otvorená koruna. 
Boží Baránok symbolizuje predchádzajúcu históriu mesta a 
rytier vyjadruje zásluhy Krupinčanov v bojoch proti Turkom 
a vernosť panovníkovi. 

 
Vlajka mesta Krupina:  

 

VLAJKA  mesta pozostáva z troch pozdĺžnych pruhov vo 
farbách červeno-bielo-modrej. Vlajka má pomer strán 2:3 a 
ukončená je dvoma cípmi, teda zástrihom, siahajúcim do 
tretiny jej listu. 

Pečať mesta Krupina: Pečať mesta je okrúhleho tvaru s malým 
erbom mesta o priemere 36 mm a s kruhopisom „MESTO KRUPINA“. 
Pečať s malým erbom sa používa pri administratívnych úkonoch. 
Okrem pečate s malým erbom s rozmerom 36 mm orgány mesta 
používajú pečiatkovadlo o rozmere 24 mm, ktoré súčasne používa aj 
MsÚ, ďalej na reprezentačné účely používa mesto i pečať s veľkým 
erbom o rozmere 36 mm. 

 

Logo mesta Krupina 

Mesto Krupina nateraz nedisponuje samostatným logom; medzi základné symboly patria erb, 
vlajka a pečať mesta, ktoré sú priamo zahrnuté v Štatúte meste Krupina. Za symbol mesta (vo 
všeobecnom zmysle) sa taktiež považuje krupinská protiturecká strážna veža Vartovka, ktorej 
fotografie a rôzne prekreslené podoby sa používajú aj akési „logo“.  
 
Symboly mesta boli začiatkom roka 2007 zaregistrované v Heraldickom registri Slovenskej 
republiky. Postupné spresňovanie popisu erbu a vzájomná komunikácia viedli k jeho 
definitívnej úprave a zaradeniu do Heraldického registra v roku 2008. Od roku 2007 mesto 
používa v administratívnej a úradnej činnosti pečiatkovadlo s malým erbom a pri 
reprezentácii a slávnostných príležitostiach pečiatkovadlo s veľkým erbom. Autorom nových 
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návrhov malého a veľkého erbu podľa erbovej miniatúry a textu s prihliadnutím na 
heraldické pravidlá je Ladislav Čisárik ml. Symboly mesta môžu používať jedine oprávnené 
osoby s písomným povolením Mesta Krupina, a to v súlade so štatútom mesta, dobrými 
mravmi a slovenskou legislatívou.  

1.5 Motto mesta Krupina:  

Krupina - mesto spokojných obyvateľov a návštevníkov, čisté, bezpečné, zdravé, 
ekologické, príťažlivé, vzdelané, kultúrne, komunikujúce, prosperujúce, mesto 
dodržujúce princípy trvalo udržateľného rozvoja. 

 
1.6 História mesta  

Mesto Krupina  patrí medzi najstaršie mestá na 
Slovensku. Mestské práva dostala už v roku 1238, avšak 
okolie Krupiny bolo osídlené už v mladšej dobe 
kamennej. Najstaršia písomná zmienka o území, na 
ktorom vznikla Krupina je v listine Bela II. z roku 1135. 
Predpoklady na vznik stredovekého mestečka vytvorila 
obchodná cesta, ktorá spájala Jadran s Baltom. Vývoj 
rastúceho mesta bol násilne prerušený vpádom Tatárov r. 
1241, ktorí Krupinu spustošili. Počas tatárskeho vpádu sa 
stratili Krupine pôvodné mestské výsady, preto ich Bela 
IV. Roku 1244 obnovil. V 14. storočí bola Krupina 

známa a významná svojim „Krupinským právom“. V 15. storočí bolo mesto ohrozované 
vojskami husitov – bratríkov, ktoré viedol Ján Jiskra.  Títo Krupinu obsadili a postavili okolo 
kostola obranné múry s baštami. Za vernosť preukázanú v bojoch o uhorský trón udelil 
panovník Ladislav Pohrobok Krupine r. 1453 privilégium, podľa ktorého mohla používať 
osobitnú ochranu uhorských panovníkov ako slobodné kráľovské mesto.  
 
Po útokoch Turkov utrpela Krupina veľké škody, preto na obranu mesto budovalo hradby, 
v roku 1541 i strážnu vežu Vartovku. Turci Krupinu nikdy neobsadili. Neskôr mesto donútili 
kapitulovať kurucké vojská, ktoré mesto vykradli a podpílili. V roku 1710 mesto postihol 
mor. Stavovské povstania a turecké vojny zasadili Krupine ťažký úder. Upadol jej politický 
a spoločenský význam.  Krupina sa však postupne zotavovala zo spôsobených škôd. V druhej 
polovici 18. st. sa výrazne začalo rozvíjať školstvo, vzniklo piaristické gymnázium, neskôr 
bola zriadená trojtriedna koedučná hlavná škola.  
 
V roku 1797 vypukol v meste požiar, ktorý ho takmer celé zničil. Na zmiernenie nešťastia 
panovník r. 1798 na dva roky odpustil mestu dane a dal mu privilégium vydržiavať jarmoky. 
V revolučných rokoch 1848 – 49 silný maďarizačný vplyv nedovolil väčšiemu rozvinutiu 
slovenského národného života v Krupine. V tomto období však v Krupine uzreli svetlo sveta 
a pôsobili tu národovci Andrej Braxatoris  a jeho syn básnik Andrej Braxatoris-Sládkovič. 
V roku 1855 sa tu narodila spisovateľka Elena Maróthy Šoltésová. Po skončení I. sv. vojny 
napadli mesto vojská maďarskej červenej armády, ktoré zanechali za sebou značné hmotné 
škody. K výraznejšiemu rozvoju mesta došlo v 30-tych rokoch a v období Slovenského štátu.  
 
Počas II. svetovej vojny sídlili v okolí mesta štáby sovietskych a francúzskych partizánov. 
Krupina bola oslobodená vojakmi rumunskej a Červenej armády 3. marca 1945. Do roku 
1960 bola Krupina okresným mestom, patrilo pod ňu 45 obcí.  Aj keď sa po zrušení okresu 
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rozvoj mesta spomalil, zostala Krupina prirodzeným kultúrnym a administratívnym centrom 
hontianskej oblasti s rozvinutým strojárskym a potravinárskym priemyslom.  
Po roku 1989 nastali zmeny. Dobudovala sa priehrada, obchodný dom, tržnica. Krupina ako 
jedno z prvých miest na Slovensku mala káblovú televíziu, historickou udalosťou bolo 
napojenie mesta na plyn. Krupina ako prirodzená spádovitá oblasť bola znovu vyhlásená za 
okresné mesto (36 obcí).  
 
Históriu Krupiny poznačili roky slávy i roky sklamania a utrpenia. Rástla a upadala, neraz sa 
dvíhala z rumovísk i popola. Pokolenia si tu odovzdávali svoje životné skúsenosti, starosti 
a radosti, žiale i nádeje. Krupina vychovala statočných ľudí, ktorí sú zapísaní v dejinách 
slovenského národa. Buďme na nich a na výsledky ich práce hrdí.  
 
Ucelenú históriu mesta možno nájsť v najnovšej publikácii: Lukáč, M. a kol.: Krupina – 
monografia mesta, Banská Bystrica, 2006. 256 s.  
 
 
 
1.7 Pamiatky:  

• prírodné pamiatky: geologicko-geomorfologickú zvláštnosť – prírodná pamiatka 
Štangarígeľ (Krupinské bralce) – skalný útvar so stĺpovitou päťbokou odlučnosťou 
pyroxenických andezitov. Podobný charakter má aj prírodná pamiatka Sixova stráň. 
Z geologického hľadiska sú zaujímavé aj zvislé andezitové bralá a ich sutiny 
v národnej prírodnej rezervácii Mäsiarsky bok, ktorá sa nachádza v najvýchodnejšom 
výbežku Štiavnických vrchov. 

• kultúrne pamiatky : strážna veža z čias protitureckých bojov Vartovka, 
Rímskokatolícky Kostol Narodenia Panny Mária - románska trojloďová bazilika z 13. 
storočia, Kaplnka sv. Anny, Kaplnka Sedembolestnej Panny Márie, Svätotrojičný 
stĺp, evanjelický kostol, pivnice resp. katakomby slúžiace na uskladnenie vína no 
i ako úkryt, Turecké studne – kamenné obydlia v starom lome Štrampľoch a  
pozostatky kamenného opevnenia mesta – hradby z 15. – 17. storočia, strážna veža 
z čias protitureckých bojov tzv. Vartovka a Husitská bašta z 15. storočia.   

 
1.8 Významné osobnosti mesta  
 
V Krupine sa už od stredoveku dotklo množstvo významných osobností, okrem panovníkov, 
ktorí mestu udelili privilégiá, sa čoraz častejšie stretávame s osobnosťami z radov vzdelaných 
krupinských obyvateľov synov mešťanov, ktorí študovali na európskych univerzitách 
a neskôr pôsobili v rôznych významných funkciách. Keďže v Krupine v rámci mestskej 
samosprávy prevládali poväčšinou Nemci, o Slovákoch a ich významných osobnostiach sa 
nám zachovali písomné doklady až v mladšom období (od 17. storočia). K takýmto 
osobnostiam môžeme zaradiť tieto osobnosti:  
 
• Samuel Hruškovic, ev.a.v. farár, biskup, básnik a editor,  
• Benedikt Slavkovský, r. kat. kňaz, piarista, dramatik, hudobný skladateľ, 
• Ján Burius, ev.a.v. farár, spisovateľ, 
• Juraj Láni , ev. a. v. učiteľ, spisovateľ.  
 
V 19. a 20. storočí tu pôsobili alebo sa tu narodili ďalšie významné osobnosti:  
 
• Ondrej Braxatoris , ev.a.v. kantor a učiteľ, otec básnika A. Sládkoviča, 
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• Andrej Braxatoris-Sládkovi č, e.v.a.v farár, básnik a spisovateľ, autor Maríny a Detvana, 
• Andrej Kmeť, rím.kat. kňaz a národný buditeľ-dejateľ, zakladateľ viacerých miestnych 

i národných spolkov..., 
• Michal Matunák , rím. kat. kňaz, učiteľ, historik, turkológ, autor systematického 

pomenovania ulíc v meste Krupina, 
• Elena Maróthy-Šoltésová, spisovateľka a priekopníčka ženského emančipačného hnutia, 
• Pavol Bujnák, ev.a.v. farár, literárny kritik a historik, 
• Gustáv Lehotský, právnik, národný dejateľ, 
• Jozef Cíger-Hronský, národný dejateľ, spisovateľ, správca Matice slovenskej 
• Juraj Špitzer – spisovateľ, scenárista, publicista 
• Eugen Suchoň – hudobný skladateľ 
 
Medzi neslovenské, no významné osobnosti pôsobiace alebo žijúce v Krupine zaraďujeme 
týchto dejateľov: 
  
• Arnold Ipoly-Stummer , rím.kat. cirkevný hodnostár-biskup, historik, spisovateľ 
• Ondrej Szabó, rím.kat. cirkevný hodnostár-biskup 
• Rudolf Geschwind – šľachtiteľ ruží, priekopník hybridizácie lesných drevín, lesmajster 

mesta Krupina 
 
Medzi súčasné osobnosti, ktoré tu žili alebo študovali zaraďujeme aj:  
 
• Juraj Eckstein, rodák, vedecký pracovník, čestný občan mesta 
• Viliam Polónyi , rodák, herec, čestný občan mesta 
• Klára Patakyová, sochárka 
• Emília Došeková, herečka 
• Marián Labuda , herec 
• Jozef Labuda, archeológ, historik 
• Andrej Reiner, lekár, scenárista 
 
1.9 Výchova a vzdelávanie  

 
V súčasnosti výchovu a vzdelávanie detí v meste poskytuje: 

• Základná škola Jozefa Cígera Hronského  
• Základná škola Eleny Maróthy Šoltésovej 
• Materská škola na Malinovského ulici s alokovaným pracoviskom na ulici Ivana 

Krasku 
• Súkromná materská škola a súkromné detské centrum  

 
Na mimoškolské aktivity je zriadená: 

• Základná umelecká škola 
• Domček - Centrum voľného času  

 
Uvedené organizácie s výnimkou Súkromnej MŠ sú v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta 
Krupina. Okrem nich  vzdelávanie a výchovu v meste poskytujú aj RO v zriaďovateľskej 
pôsobnosti  VÚC BB -  ide o organizácie: Gymnázium Andreja Sládkoviča, Obchodná 
akadémia, Stredná odborná škola  a organizácie, ktorých zriaďovateľom je štát, sú: Špeciálna 
základná škola  a Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie.  
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1.10 Zdravotníctvo 

 
 

Nemocnica Krupina, ktorá je patrí pod Nemocnicu Zvolen, a.s. 
 
Oddelenia: 

- interné oddelenie 
- oddelenie dlhodobo chorých 

 
Ambulancie: 

- interná príjmová a ÚPS 
- interná  
- chirurgická  
- pneumológia a ftizeológia 
- ortopedická ambulancia 
- kardiologická ambulancia 
- gastroenterologická ambulancia 
- geriatrická ambulancia 
- rádiológia 
 
 
 Zdravotnú starostlivosť v meste poskytuje: 
- Mestská nemocnica s poliklinikou, n.o.   (od 3.2.2011 v konkurze, dnes 

prevádzkovaná ako doliečovacie zariadenie pod spoločnosťou AGEL, s. r. o. )  
- Lekári ( štátni, súkromní): 

 
Ambulancie  Počet  

Detské ambulancie  3 
Praktický lekár pre dospelých  3 
Diabetilogická ambulancia  1 
Fyziatricko-rehabilitačná ambulancia  1 
Gynekologické ambulancie  2 
Ambulancia klinickej imunológie a alergológie 2 
Kožná ambulancia 1 
Krčná-ušná-nosová ambulancia 1 
Logopedická ambulancia 1 
Očná ambulancia 1 
Psychiatrická ambulancia  1 
Neurologická ambulancia 1 
Ortopedická ambulancia 1 
Stomatologické ambulancie  4 
 

   
1.11 Sociálne zabezpečenie 

 Sociálne služby v meste zabezpečuje : 
• Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb  
• Domov sociálnych služieb "Nádej" Krupina n.o. 
• Centrum sociálnych služieb 
• Domov sociálnych služieb „Svetlo“ 
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1.12 Kultúra a šport 
 
Spoločenský, kultúrny a športový  život v meste zabezpečuje: 

 
• Kultúrne centrum a Múzeum Andreja Sládkoviča (KCaMAS) je RO 

v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Krupina a zabezpečuje činnosť a prevádzku:  
 

o Oddelenia kultúrnych aktivít  
o Múzea Andreja Sládkoviča v Krupine 
o Mestskej knižnice v Krupine 
o Informačného centra mesta Krupina 

 
KCaMAS  - oddelenie kultúrnych aktivít  zabezpečuje rôznorodé aktivity z oblasti 
kultúrneho vyžitia mesta Krupina, a to organizovaním samostatných (autorských) akcií, resp. 
prevzatých predstavení rôznych umelcov (hudobné a folklórne skupiny, sólisti atp.). 
Organizuje niekoľko erbových podujatí – Krupinská heligónka, Cechové hry krupinské atp.  
 
Múzeum Andreja Sládkoviča v Krupine , ktoré má v meste takmer 50-ročnú tradíciu bolo 
v roku 2010 rozhodnutím Mestského zastupiteľstva zriadené ako mestské múzeum. Múzeum 
– v meste prvoradá pamäťová inštitúcia - zabezpečuje výskum, zbieranie, ochraňovanie 
a prezentovanie predmetov a duchovných hodnôt kultúrneho dedičstva mesta Krupina ako aj 
najbližšieho okolia – územia severného Hontu. Má stále expozície z histórie mesta od 
praveku až po začiatok 20. storočia, s expozíciou osobností, predovšetkým Andreja 
Sládkoviča a Eleny Maróthy Šoltésovej, pričom pripravuje aj dočasné výstavy.  
 
Múzeum sa stará aj o základný výskum dejín mesta a jeho osobností. Na pôde múzea 
vznikajú aj publikácie a iné propagačné materiály, a to v spolupráci s Mestom Krupina  
a Informačným centrom mesta Krupina. Tu vzniklo 2. korigované slovensko-nemecké 
vydanie z Medzinárodného sympózia Rudolf Geschwind 1829 – 2009 (1910 - 2010), vydané 
v roku 2011 a v tomto istom roku aj kniha Michala Matunáka – Krupinskí hradní kapitáni 
(2011) – ako komentované vydanie a druhý zväzok edície Historické pamiatky mesta 
Krupina.  
 
Mestská knižnica v Krupine ako pamäťová inštitúcia predovšetkým širokej verejnosti 
ponúka knižničný fond s takmer 19 000 exemplármi krásnej, odbornej i detskej literatúry, 
pričom v súčasnosti vo veľkej miere najmä mládež využíva prístup na 8 internetových staníc. 
Okrem toho ponúka medziknižničnú výpožičnú službu. Knižnica organizuje stretnutia so 
spisovateľmi a podujatia pre dôchodcov a nižšie vekové kategórie (škôlky, školy).   
 
Informa čné centrum mesta Krupina predovšetkým poskytuje informácie o historických 
pamiatkach, prírodných zaujímavostiach domácim i zahraničným turistom. Informuje 
obyvateľov o kultúrnom a spoločenskom dianí v meste i bližšom okolí, ponúka propagačné 
materiály s celoslovenským záberom, rôzne suveníry a hlavne publikácie a pohľadnice 
vydané mestom Krupina a jeho organizáciami. Informačné centrum je i kanceláriou prvého 
kontaktu, poskytuje informácie o činnosti mestského úradu.  
 
• Mestské kultúrne stredisko (MsKS)  je RO v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Krupina 

a zabezpečuje činnosť klubov, financovaných   z časti z mestského rozpočtu: 
o Mestský futbalový klub  Strojár Krupina  - MFK 
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o Dobrovoľný hasičský zbor  Krupina – DHZ 
o Klub dôchodcov 
o Stolnotenisový klub  

 
Mesto vybudovalo a spravuje hokejbalové ihrisko na Špitzerovej ulici, miniihrisko 
a multifunkčné ihrisko v areáli škôl, 2 detské ihriská na Majerskom rade a 1 detské  ihrisko 
na Železničnej ulici  
 
1.13 Hospodárstvo  
 
Ekonomicky potenciál v lokalite mesta Krupina je tvorený sektorom poľnohospodárstva, 
lesného hospodárstva, priemyslu, stavebníctva a služieb, pričom  pozícia jednotlivých 
sektorov na území mesta vyjadrená ako podiel pracovníkov zamestnaných v jednotlivých 
sektoroch hospodárstva na celkovom počte obyvateľov mesta v produktívnom veku je 
nasledovná:  

 
• služby 50% 
• priemysel 32% 
• poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo 14% 
• stavebníctvo  4%  

 
Sektor služieb zaujíma v každom hospodárstve dôležité miesto, či už ako zložka pri tvorbe 
pridanej hodnoty (nadväzne tvorby HDP), alebo ako nástroj výrazne stimulujúci vývoj 
zamestnanosti. Rast produkcie služieb a vývoja zamestnanosti sú do značnej miery 
ovplyvňované prílivom investícii. Preto jednou z hlavných bariér výraznejšieho rozvoja 
služieb aj na území mesta Krupina súvisí s nedostatkom vlastného kapitálu podnikateľov. 
Zamestnanosť podnikateľskej sféry, vrátane verejnej správy v oblasti služieb na území mesta  
sa podieľa skoro 50%-ami z celkového počtu obyvateľov mesta v produktívnom veku.  
 
V oblasti služieb je najväčším zamestnávateľom v rámci mesta verejný sektor (samospráva a 
štátna správa). Mesto Krupina priamo aj nepriamo (k 31.12.2011 zamestnávalo 271 
pracovníkov (z toho úrad Mesta Krupina  vrátane  Spoločnej obecnej úradovne, stavebného 
úradu a materskej školy 103; v rozpočtových organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti 
mesta Krupina 129 a v obchodných spoločnostiach zriadených mestom Krupina 39).  
 
V komerčnej sfére sa jedná najmä o maloobchodnú sieť COOP Jednota, spotrebné 
družstvo(cca 136 pracovníkov) a jeho dcérska spoločnosť LOGISTICKÉ CENTRU STRED, 
a. s.  zaoberajúca sa skladovaním a prepravou tovaru zväčša potravín do svojej 
maloobchodnej siete zamestnávala 108 zamestnancov.   V oblasti služieb mesta má tradične 
silné zastúpenie aj segment malých a stredných podnikateľov. 
 
Najväčší počet podnikateľských subjektov v rámci priemyslu v lokalite mesta pôsobí v 
odvetví drevárskeho priemyslu, kovovýroby, strojov a zariadení, potravinárskych výrobkov, 
nábytkárskeho priemyslu a vo výrobe iných nekovových minerálnych výrobkov (výrobkov z 
kameňa), ako aj vo výrobe tlačiarenských a polygrafických výrobkov.  
 
Najvyššiu zamestnanosť ako aj ekonomickú výkonnosť charakterizovanú tržbami z predaja, 
predaja na vývoz, tvorby pridanej hodnoty a pod. zabezpečujú priemyselné podnikateľské 
subjekty (právnické osoby),s počtom pracovníkov nad 20 osôb pôsobiacich v nasledovných 
priemyselných odvetviach: 
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• V strojárskom priemysle pôsobí: 

 
akciová spoločnosť WAY Krupina,a.s., ktorá sa zaoberá výrobou šmykom riadených 
nakladačov LOCUST, vrátané  prídavných zariadení, odmeňovacích strojov BOŽENA, 
zamestnávala k 31.12.2011 381 pracovníkov. GRD, s. r. o., ktorá sa zaoberá výrobou 
náhradných dielov na poľnohospodárske stroje a zariadenia a výrobou plošín  a výťahov pre 
imobilné osoby, zamestnávala k 31.12.2011  10 zamestnancov;  KOVOPROFIL, s. r. o.,    5 
zamestnancov, HONTAPEX, ,s. r. o. 13. zamestnancov   a SNAP predaj náhradných dielov 5 
zamestnancov.  

 
• V drevospracujúcom priemysle pôsobia: 

 
LIND MOBLER SLOVAKIA, s.r.o., zameraná na výrobu a predaj čalúneného nábytku. 
Materská firma bola etablovaná v Dánsku v roku 1965. Počas svojho pôsobenia si firma 
výrazne upevnila svoje postavenie na európskom trhu. Firma LIND MOBLER začala s 
nábytkárskou výrobou v meste Krupina v roku 2000 a k 31.12.2011 zamestnávala 250 
pracovníkov. 
 

• V potravinárskom priemysle pôsobia:  
 
firma HONTEX Pekáreň s. r. o. zamestnávala 15 pracovníkov a pekáreň Bzovík s. r. o.  9  
pracovníkov.  
 

• V tlačiarenskom priemysle pôsobí:  
 
firma NIKARA Róbert Jurových  (FO), zameraná na tlačiarenské výrobky. Zamestnávala 
k 31.12.2011  63 pracovníkov 
 

• V iných nekovových minerálnych výrobkoch pôsobí: 
 

spoločnosť s.r.o. OP-TIM, zameraná na výrobu stavebných hmôt (tepelná a zvuková 
izolácia budov), ďalej cementového tovaru, vrátane vykonávania zatepľovacích služieb 
zabezpečovaných stavebníctvom. Vykonáva tiež obchodnú a projektovú činnosť. Spoločnosť 
zamestnáva 42 stálych pracovníkov. 
 
firma Mramor-Granit Mohyla, s.r.o ., zameraná na kamenárske výrobky. Zamestnáva 27 
pracovníkov. 
 
firma Mramor, s.r.o.,  zameraná na ťažbu, spracovanie a montáž rôznych kamenárskych 
výrobkov. Zamestnáva 37 pracovníkov. 

 
Ďalšie podnikateľské subjekty zabezpečujú v súčasnosti priemyselnú výrobnú činnosť v 
rámci malých podnikov (výrobných prevádzok), pôsobia v kovovýrobe, drevospracujúcom 
priemysle, vo výrobe kamenárskych výrobkov (v kategórii s.r.o., fyzických osôb, resp. ako 
živnostníci) na území mesta Krupina.  
 
Pre ďalšie obdobie jedným zo základných strategických zámerov mesta je pokračovanie v 
podpore podnikania a získavania nových domácich i zahraničných investorov. K naplneniu 
tohto zámeru mesto ponúka pre podnikateľské účely vlastné pozemky o celkovej rozlohe cca 
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5 ha. Územie pre podnikanie (vybudovanie priemyselného parku Krupina Juh) je v prípade  
príchodu nového investora alebo rozšírenia podnikania už existujúcich podnikateľských 
subjektov v  tejto oblasti potrebné vybaviť infraštruktúrou.   
 
Región mesta Krupiny má pomerne priaznivé prírodné podmienky pre poľnohospodárstvo, 
najmä poľnohospodársku prvovýrobu, ktorá ešte na začiatku minulého storočia dominovala. 
Kým v minulosti tento sektor reprezentoval jeden veľký poľnohospodársky subjekt, po jeho 
kolapse sú to najmä tri menšie spoločnosti, ktoré zamestnávajú cca 50 pracovníkov. V rámci 
rastlinnej výroby prevláda predovšetkým pestovanie obilnín a zemiakov. Živočíšna výroba je 
zameraná na chov hovädzieho dobytka, ošípaných a v menšej miere aj na chov oviec. 

 
 
1.14 Organizačná štruktúra úradu Mesta Krupina 
 
Mesto Krupina ako samostatný územný celok v rámci verejnej správy, samostatne hospodári 
so svojim majetkom a finančnými zdrojmi, ktoré používa na plnenie svojich samosprávnych 
funkcií. Mesto Krupina riadi a spravuje primátor mesta a mestské zastupiteľstvo.  
 
Primátor mesta je  hlavným predstaviteľom mesta, je  najvyšším výkonným  a štatutárnym 
orgánom mesta. V čase jeho neprítomnosti vykonáva funkcie primátora zástupca primátora.  
 
              Primátor                                                                       Zástupca primátora 

                                                           
    

    Ing. Radoslav Vazan                                                              Dpt. Peter Neurath 
 
Primátor mesta je najvyšším výkonným orgánom mesta a štatutárnym orgánom mesta, ktorý: 

a) priamo riadi 

• zástupcu primátora,  
• prednostu úradu Mesta Krupina, 
• náčelníka mestskej polície,  
• riaditeľov príspevkových a rozpočtových organizácií zriadených mestom,  

b) schvaľuje 

• vnútorné riadené dokumenty,  
• platové náležitosti zamestnancov, 
• iné organizačno-riadiace akty primátora (napr. pracovný poriadok), 
• systemizáciu pracovných miest zamestnancov, 
• pracovné náplne pracovníkov  
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c) rozhoduje 

• vo všetkých veciach správy mesta s výnimkou tých, ktoré sú vo výlučnej kompetencii 
mestského zastupiteľstva,  

• o personálnych a mzdových náležitostiach zamestnancov MsÚ a riaditeľov organizácií v 
zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, 

• o zásadných stanoviskách pre rokovania presahujúce pôsobnosť mesta,  
• o zahraničných pracovných cestách zamestnancov mestského úradu a riaditeľov 

organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta,  
• o tuzemských pracovných cestách priamo riadených vedúcich zamestnancov,  

d) predkladá 

• mestskému zastupiteľstvu na schválenie návrh štatútu mesta,  

e) vydáva 

• riadiace akty,  
• štatúty a rokovacie poriadky poradných orgánov,  

f) vykonáva 

• obecnú správu, 
• hodnotenie priamo riadených vedúcich zamestnancov, 
• ochranu utajovaných skutočností v súlade so zákonom,  

g) uzatvára 

• pracovné zmluvy so zamestnancami mesta, 
• zmluvy s právnickými a fyzickými osobami, 
• dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru,  
 
h) zastupuje mesto vo vzťahu k štátnym orgánom, k právnickým a fyzickým osobám,  
 
i) zvoláva a vedie zasadnutia mestského zastupiteľstva a mestskej rady a podpisuje ich 
uznesenia,  
 
j) vymenúva a odvoláva prednostu mestského úradu,  
 
k)udeľuje cenu primátora po schválení návrhu v mestskej rade,  
 
l) vymenúva a odvoláva riaditeľov rozpočtových a príspevkových organizácií zriadených 
mestom po schválení v mestskom zastupiteľstve 

Hlavný kontrolór mesta Krupina  (ďalej len hlavný kontrolór) vykonáva svoju činnosť v 
rámci pôsobnosti orgánov mesta Krupina (ďalej len mesto). Hlavného kontrolóra volí a 
odvoláva mestské zastupiteľstvo v súlade s § 18 ods. (1) a § 18a zákona369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.  Funkčné obdobie hlavného kontrolóra je 
šesť rokov.  

Funkcia hlavného kontrolóra je nezlučiteľná s funkciou poslanca mestského zastupiteľstva, 
primátora, člena orgánu právnických osôb založených alebo zriadených mestom, iného 
zamestnanca mesta. Hlavný kontrolór je zamestnancom mesta a platia pre neho príslušné 
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práva a povinnosti ostatného vedúceho zamestnanca podľa zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone 
práce vo verejnom záujme.  

Hlavný kontrolór sa zúčastňuje na zasadnutiach MsZ  a Mestskej rady s hlasom poradným; 
môže sa zúčastňovať aj na zasadnutiach komisií zriadených obecným zastupiteľstvom. Je 
oprávnený nahliadať do dokladov, ako aj do iných dokumentov v rozsahu kontrolnej činnosti. 
Hlavný kontrolór je povinný na požiadanie bezodkladne sprístupniť výsledky kontrol 
poslancom alebo primátorovi mesta. 

Rozsah kontrolnej činnosti a úlohy hlavného kontrolóra sú: 

• Kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov pri hospodárení s 
verejnými prostriedkami, ako aj zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti 
hospodárenia s majetkom a majetkovými právami mesta, kontrola hospodárenia s 
finančnými zdrojmi a kontrola finančných operácií, hospodárenie rozpočtových a 
príspevkových organizácií zriadených mestom Krupina 

• Kontrola právnických osôb založených mestom Krupina, právnických osôb s majetkovou 
účasťou mesta a právnických osôb, v ktorých je mesto spoluvlastníkom. Kontrolu 
vykonáva v rozsahu tohto majetku, v súlade s príslušnými zriaďovacími dokumentmi 
(štatút, stanovy) a podľa požiadaviek mestského zastupiteľstva 

• Kontrola tvorby a čerpania jednotlivých položiek rozpočtu mesta  
• Vykonávanie kontroly účtovníctva a pokladničných operácií mestského úradu, 

rozpočtových a príspevkových organizácií zriadených mestom  
• Kontrola súladu činnosti organizácií a právnických osôb zriadených mestom s ich 

zriaďovacími a zakladacími listinami  
• Kontrola správnosti dodržiavania náležitostí vo veciach miestnych daní a poplatkov v 

meste, verejnej dávky ako i poskytnutia pôžičky, dotácie alebo návratnej finančnej 
pomoci právnickým osobám, fyzickým osobám podnikateľom a ostatným fyzickým 
osobám  

• Kontrola plnenia uznesení mestského zastupiteľstva mestskými orgánmi v súčinnosti s 
prednostom úradu Mesta Krupina. 

• Plní aj  ďalšie úlohy ustanovené osobitným zákonom 
 
Mestské zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor mesta zložený z poslancov, zvolených 
v priamych voľbách obyvateľmi mesta.  
 
Primátor a mestské zastupiteľstvo rozhodujú o základných otázkach života mesta. Výkonným 
orgánom primátora a mestského zastupiteľstva je Mestský úrad Krupina 
 
Úlohy orgánov mesta s výnimkou tých, ktoré sú vo výlučnej kompetencii mestského 
zastupiteľstva v rámci svojej pôsobnosti zabezpečuje: 

1) úsek primátora 
a) sekretariát primátora 
b) civilná obrana 
c) mestská polícia  
d) Spoločná obecná úradovňa 
e) úsek projektového manažmentu  
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2) úsek prednostu 
a) ekonomické oddelenie 
b) oddelenie výstavby a životného prostredia 
c) oddelenie správy majetku mesta 
d) oddelenie školstva  a organizačné oddelenie 

 
Organizačná štruktúra úradu Mesta Krupina je uvedená v prílohe tohto dokumentu.  
                  
Mestské zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor mesta zložený z poslancov, zvolených 
v priamych voľbách obyvateľmi mesta. Je zákonodarným orgánom mestskej samosprávy. Je 
tvorený 12 poslancami, ktorí sú volení obyvateľmi mesta.  Orgánmi mestského zastupiteľstva 
sú: 

• mestská rada – iniciatívny, výkonný a kontrolný orgán 

• komisie mestského zastupiteľstva – poradné, iniciatívne a kontrolné orgány 

Mestská rada: 
Je iniciatívnym, výkonným a kontrolným orgánom Mestského zastupiteľstva. Plní úlohy 
podľa rozhodnutia Mestského zastupiteľstva. Zároveň plní funkciu poradného orgánu 
primátora.  
 
Mestská rada sa schádza podľa potreby, najmenej raz za mesiac. Jej zasadnutie zvoláva a 
vedie primátor. 
 
Členovia mestskej rady: 
 

1. Dpt. Peter NEURATH  
2. Ing. Jaroslav BELLÁK 
3. Ing. Ján MACKO  
4. Mgr. Leonard LENDVORSKÝ 

 
Komisie pri MsZ v Krupine: 
 

1. Ekonomická komisia 
2. Komisia výstavby, životného prostredia a rozvoja mesta  
3. Komisia pre mládež, kultúru, šport a verejný poriadok   
4. Komisia človek človeku  
5. Komisia pre prešetrenie sťažností proti činnosti poslanca mestského zastupiteľstva, 

primátora mesta a hlavného kontrolóra mesta  
6. Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov  
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Konsolidovaný celok Mesta Krupina  tvoria: 
 
a) Rozpočtové organizácie mesta:  
 

Sídlo 
Názov účtovnej 

jednotky Ulica a číslo PSČ 
Názov 
obce 

Zodpovedný člen 
štatutárneho orgánu 

Základná činnosť 

Mesto Krupina 
Svätotrojičné 
námestie 4 

963 01 Krupina Ing. Radoslav Vazan 
výkon samosprávnych funkcií 
obce  

ZŠ Jozefa Cígera 
Hronského 

Školská 10 963 01 Krupina Mgr. Marián Hecl výchovno-vzdelávacia činnosť 

ZŠ Eleny Maróthy 
Šoltésovej 

M.R.Štefánika 3 963 01 Krupina Mgr. Oľga Láslová výchovno-vzdelávacia činnosť 

Základná umelecká 
škola 

Svätotrojičné 
námestie 7 

963 01 Krupina Mgr. Igor Knotka výchovno-vzdelávacia činnosť 

Domček - CVČ M.R.Štefánika 33 963 01 Krupina Mgr. Viera Kulichová 
výchovno-vzdelávacia a 
rekreačná činnosť 

Kultúrne centrum a 
Múzeum Andreja 
Sládkoviča v Krupine 

Sládkovičova 40/9 963 01 Krupina Ján Alakša 
- kultúrno-spoločenská, osvetová 
a informačná činnosť 

Mestské kultúrne 
stredisko 

Sládkovičova 9 963 01  Krupina 
Ing. Gabriela 
Tvrdošinská 

správa a údržba kultúrno - 
spoločenských klubov mesta  

 
 
 
b) Príspevkové organizácie mesta:  
Účtovná jednotka nemala  v roku 2011 náplň v danom bode, t.j. nemala žiadnu zriadenú PO.  
 
c )Neziskové organizácie založené mestom: Neziskové organizácie na základe rozhodnutia 
MF SR do konsolidácie nevstupujú  
 
 

Sídlo  

Názov účtovnej 
jednotky Ulica a číslo PSČ 

Názov 
obce 

Zodpovedný 
člen 

štatutárneho 
orgánu 

Vklad do 
základného 

imania 
Predmet 
činnosti 

MsNP, n.o. 
 29.augusta 23 96301 Krupina 

MUDr. 
Melich  82 985 

poskytovanie 
zdravotnej 
starostlivosti 
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d)Obchodné spoločnosti založené obcou:  

Sídlo  

Názov 
účtovnej 
jednotky Ulica a číslo PSČ 

Názov 
obce 

Zodpovedný 
člen 

štatutárneho 
orgánu 

Vklad do 
základného 

imania 

Podiel 
ÚJ na 

ZI      
(%) 

Podiel ÚJ 
na 

hlasovacích 
právach        

(%) Predmet činnosti 

Mestský 
podnik 
služieb, 
s. r. o. 

Krupinica 
427 

963 
01 Krupina 

Ing. Jozef 
Kolík 9 959,00 100 100 

odvoz 
komunálneho 
odpadu a 
separovaného 
zberu, zimná a 
letná údržba 
komunikácií... 

Mestský 
bytový 
podnik, 
s. r. o. 

Svätotrojičné 
námestie 20 

963 
01 Krupina 

Anna 
Hlivárová 149 372,00 100 100 

výkon správy 
bytov a 
nebytových 
priestorov 
objektov... 

Mestské 
lesy,     s. 
r. o. 

Priemyselná 
969/14 

963 
01 Krupina 

Ing. Miroslav 
Hraško  6 638,00 100 100 

obhospodarovanie 
a zveľaďovanie 
lesných porastov 
v  majetku  mesta 
Krupina 

 
 
2. Rozpočet obce na rok 2011 a jeho plnenie 
 
Základným  nástrojom  finančného  hospodárenia  obce  bol   rozpočet obce na rok 2011. 
 
Obec v roku 2011 zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 10 odsek 7) zákona č.583/2004 Z.z. 
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov. Rozpočet obce na rok 2011 bol zostavený ako prebytkový.  
 
Bežný   rozpočet   bol   zostavený   ako  prebytkový  a  kapitálový   rozpočet ako  schodkový.  
 
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2011.  
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 10.2.2011 uznesením č. 81/2011 
Rozpočet bol zmenený päťkrát: 
- prvá zmena   schválená dňa  9.11.2011   uznesením č. 308/2011 
- druhá zmena schválená dňa  14.12.2011 uznesením č. 343/2011 
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Rozpočet obce k 31.12.2011 v celých € 

 
 

 Rozpočet  Rozpočet  
po zmenách  

Príjmy celkom 7 881 303 5 561 446 
z toho :   
Bežné príjmy 4 121 468 4 255 644 
Kapitálové príjmy 2 419 297 1 061 005 
Finančné príjmy 1 243 340 91 788 
Príjmy RO s právnou subjektivit. 97 198 153 009 
Výdavky celkom 7 881 303 3 773 199 
z toho :   
Bežné výdavky 2 415 245 2 376 944 
Kapitálové výdavky 3 357 131 1 063 391 
Finančné výdavky 326 595 332 005 
Výdavky RO s právnou subjekt. 1 782 332 1 789 106 
Rozpočet obce  7 881 303 5 561 446 

 
2. 1 Plnenie príjmov za rok 2011 v celých €  
 

Rozpočet na rok 2011 Skutočnosť k 31.12.2011 % plnenia 
7 881 303 5 447 004 69,11 

 
1) Bežné príjmy - daňové príjmy:  
  

Rozpočet na rok 2011 Skutočnosť k 31.12.2011 % plnenia 
2 505 888       2 533 837                            101,12 

 
2) Bežné príjmy - nedaňové príjmy:  
  

Rozpočet na rok 2011 Skutočnosť k 31.12.2011 % plnenia 
377 455                 464 421            123,04       

 
3) Bežné príjmy - ostatné príjmy:  
  

Rozpočet na rok 2011 Skutočnosť k 31.12.2011 % plnenia 
4 900 762                 2 448 746                 49,97 
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Obec prijala nasledovné granty a transfery: 
 
P.č. Poskytovateľ   Suma v € Účel  
1. Krajský školský úrad  BB 3 632,00 Odchodné 
2. Krajský školský úrad BB 7 200,00 Asistent učiteľa 
3. Krajský stavebný úrad BB 21 056,00 Spoločná obecná  úradovňa 
4. Krajský školský úrad BB 1 038 376,00 Školstvo 
5. Obvodný úrad  Zvolen 8 746,65 Matrika 
6. ÚPSVaR Zvolen 22 224,19 Stravné pre deti v HN 
7. Krajský školský úrad BB 3 999,00 Dopravné 
8. ÚPSVaR XXX 4 515,20 Školské potreby pre deti v HN 
9. Krajský školský úrad BB 23 598,00 Vzdelávacie poukazy 
10 Krajský školský úrad BB 7 290,00 Výchova a vzdelávanie 
11 Obvodný úrad Zvolen 2 547,39 Povodne 
12 Krajský úrad ŽP 2 452,38 Spoločná obecná úradovňa 
13 Obvodný úrad Zvolen 2 569,05 REGOB 
14 Ministerstvo dopravy 4 845,82 ŠFRB 
15 Krajský školský úrad BB 12 374,00 MŠ výchova a vzdelávanie 
16 Krajský úrad Banská Bystr. 209,53 Vojnové hroby 
17 Krajský školský úrad  BB 788,00 Výkon samosprávnych funkcií 
18 Štatistický úrad SR 8 709,00 ŠOBD 
19 ÚPSVaR Zvolen 27 828,47 VPP §50i 
20 ÚPSVaR Zvolen 36 608,71 VPP §50j 
21 ÚPSVaR Zvolen 9 985,69 TSP I. 
22 ÚPSVaR Zvolen 7 403,06 TSP II. 
23 Krajský školský úrad BB 2 000,00 DI-štvorkolky 
24 ÚPSVaR Zvolen 528,12 Rodinné prídavky 
25 Úrad vlády SR 20 000,00 Revitalizácia krajiny 
26 MF SR 13 000,00 Strecha Červená Hora 
27 Krajský úrad BB 8 500, 01 Spoločná obecná úradovňa 
28 KÚ pre cestnú dopravu 1 202,00 Spoločná obecná úradovňa 

 
Granty a transfery boli účelovo viazané a boli použité v súlade s ich účelom. 

4) Kapitálové príjmy:  
  

Rozpočet na rok 2011 Skutočnosť k 31.12.2011 % plnenia 
2 419 297 1 061 004,67 43,86 

 
V roku 2011 obec získala nasledovné granty a transfery : 

 
P.č. Poskytovateľ dotácie Suma v € Investičná akcia 
1. Envirofond 150 000,00 Vodovod Stará Hora II. etapa 
2. Ministerstvo financíí SR 10 000,00 Rekonštrukcia mestského rozhlasu 
    

5) Príjmové finančné operácie:  
  

Rozpočet na rok 2011 Skutočnosť k 31.12.2011 % plnenia 
1 243 340 89 811,48 7,22 
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6) Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou: 
 
Bežné príjmy :  

Rozpočet na rok 2011 Skutočnosť k 31.12.2011 % plnenia 
97 198                   139 127,22           143,14      

 
Kapitálové príjmy :  

Rozpočet na rok 2011 Skutočnosť k 31.12.2011 % plnenia 
0                 0                  0 

 
2.2 Čerpanie výdavkov za rok 2011 v celých €  
 

Rozpočet na rok 2011 Skutočnosť k 31.12.2011 % plnenia 
6 098 971 3 629 026,30 59,50 

 
1) Bežné výdavky: 
  

Rozpočet na rok 2011 Skutočnosť k 31.12.2011 % plnenia 
2 415 245                   2 271 896,58                95,58 

 
v tom :                                                                                                                          
Funkčná klasifikácia  Rozpočet Skutočnosť % plnenia 
Výdavky verejnej správy 871 804 790 984,54 95,47 
Ekonomická oblasť 367 694 331 724,12 90,22 
Ochrana životného prostredia 262 000 301 840,54 115,21 
Bývanie a občianska vybavenosť 107 643 89 982,10 83,59 
Zdravotníctvo 29 830 45 444,36 152,34 
Rekreácia, kultúra a náboženstvo 90 360 95 700,17  105,91 
Vzdelávanie - predškolská výchova 475 982 431 929,38 90,74 
Vzdelávanie - základné vzdelanie 33 735 42 283,05 125,34 
Vzdelávanie - školské stravovanie  66 000 59 670,77 90,41 
Sociálne zabezpečenie 110 197 82 337,73 74,72 
Spolu 2 415 245 2 271 896,76 94,06 

 
2) Kapitálové výdavky : 
  

Rozpočet na rok 2011 Skutočnosť k 31.12.2011 % plnenia 
3 357 131 1 047 893,37                                 31,21  

 
v tom : 

           
Funkčná klasifikácia rozpočet skutočnosť % plnenia 
Výdavky verejnej správy 60 597 5 542,38 9,15 
Ekonomická oblasť 1 364 520 0 0,00 
Ochrana životného prostredia 0 0 0,00 
Bývanie a občianska vybavenosť 999 964 171 470,93 17,15 
Zdravotníctvo 0 0 0,00 
Rekreácia, kultúra a náboženstvo 42 000 34 206,40 81,44 
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Vzdelávanie - predškolská výchova 0 0 0,00 
Vzdelávanie - základné vzdelanie 890 050 836 673, 94,00 
Vzdelávanie - školské stravovanie  0 0 0 
Sociálne zabezpečenie 0 0 0 
Spolu 3 357 131 1 047 893,37 31,21 

 
3) Výdavkové finančné operácie : 
  

Rozpočet na rok 2011 Skutočnosť k 31.12.2011 % plnenia 
326 595 309 236,17                                   94,68 

 
4) Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou: 
  
Bežné výdavky :  

Rozpočet na rok 2011 Skutočnosť k 31.12.2011 % plnenia 
1 782 332                   1 806 863,90              101,38   

 
Kapitálové výdavky:  

Rozpočet na rok 2011 Skutočnosť k 31.12.2011 % plnenia 
0 0                                  0 

 
Rozpočtové organizácie: 
ZŠ J.C.Hronského    594 255 € 
ŠJ                               56 834 € 
ŠKD                           37 304,54 € 
 
ZŠ E.M.Šoltésovej    444 038 € 
ŠJ                                40 334 € 
ŠKD                            27 992 € 
 
Domček CVČ          142 028,46 € 
 
ZUŠ                         101 891,89 € 
 
Nenorm. + HN            70 758,39 €   
 
S p o l u školstvo:   1 619 961,81 € 
 
KCaMAS  ; MsKS     186 902,09€ 
 
S p o  l  u:                 1 806 863,90 € 
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3) Rozpočet celkom a rozdelenie výsledku hospodárenia za rok 2011 
    /Rozpočet Mesta bez RO a PO/ 

 
Príjmy celkom  5 357 192,04 
Výdavky celkom    3 319 790,13 
Hospodárenie obce: prebytok rozpočtu 2 037 401,91 
 
Bežný rozpočet: 
 

Bežné príjmy celkom  4 296 187,37 
Bežné výdavky celkom 2 271 896,76 
Hospodárenie obce: prebytok rozpočtu   2 024 290,61 
Prebytok:               2 024 290,61 € 
Právne subjekty: - 1 806 863,90 € 
R o z d i e l:              217 426,71 € /prebytok/ 
 
Kapitálový rozpočet: 
 

Kapitálové príjmy celkom  1 061 004,67 
Kapitálové výdavky celkom 1 047 893,37 
Hospodárenie obce: prebytok rozpočtu   13 111,30  
 
Prebytok hospodárenia za rok 2011 bez  RO                                                     230 538,01 €  
 
Prebytok BR:      217 426,71 € 
Prebytok KR:       13 111,30 € 
R o z d i e l :       230 538,01 € /prebytok/ 
 
Finančné operácie:  
 

Príjmové finančné operácie celkom   179 811,48 
Výdavkové finančné operácie celkom 309 236,17 
Hospodárenie z finančných operácií -129 424,69  
 
Schodok na FO:    129 424,69 € 
Prebytok:               230 538,01 € 
R o z d i e l :      101 113,32 € /prebytok/ 
 
Viazané fin. pr.  - 38 912,70 € 
Zábezpeka         -  62 000,00–€ 
Prebytok:                  200,62 € 
 
Návrh na finančné vysporiadanie za rok 2011: 
 
 
Prebytok hospodárenia za rok 2011 zistený z rozdielu príjmov bežného  a kapitálového 
rozpočtu je vo výške  2 03 7 401,91 € bez  RO. 
 
R o z d i e l:                                                                                                           2 037 401,91 €   
Právne subjekty:                                              -1806 863,90 €                                              
Prebytok                                                                                                                  230 538,01 € 
Účelovo viazané                                                                                                    -   38 912,70 €                                      
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Rozdiel – prebytok                                                                                                191.625,31 € 
  
Finančné účelové prostriedky, ktoré sa vrátia do ostatných rozpočtov  Sk: 
  
Nevyčerpané v r. 2011                                                                                83,00 € 
Nevyčerpané dopravné v r. 2011                                                              292,90 € 
Projekt – Revitalizácia                                                                         18 133,74 € 
Projekt - TSP                                                                                         7 403,06  € 
Projekt – Strecha Červená Hora                                                          13 000,00 € 
 
S p o l u :                                                                                               38 912,70 € 
 
Finančné operácie  sú   vo výške                                                      - 129 424,69 € 
 
R o z d i e l                                                                                           230 538.01 € 
Účelovo viazané prostriedky                                                              - 38 912,70 € 
P r e b y t o k                                                                                       191 625,31 € 
FO                                                                                                     - 129 424,69 € 
Rozpočtový výsledok hospodárenia                                                     62 200,62 € 
Súťažné podklady-zábezpeka                                                           -   62 000,00 € 
Výsledok hospodárenia                                                                            200,62 € 
 
Hospodársky výsledok                                                                     - 577 457,39 € 
Porovnaním nákladov a výnosov vo výkaze ziskov a strát 
 
4. Bilancia aktív a pasív v celých €  

a) Za materskú účtovnú jednotku 

4.1  A K T Í V A  

Názov Skutočnosť 
k 31.12. 2010 

Skutočnosť 
k 31.12.2011 

Majetok spolu 43 353 424 44 499 305 

Neobežný majetok spolu 42 689 842 43 041 225 

z toho :   

Dlhodobý nehmotný majetok 10 992 1 071 

Dlhodobý hmotný majetok 40 564 431 40 054 555 

Dlhodobý finančný majetok 2 114 419 2 985 599 

Obežný majetok spolu 652 053 1 450 812 

z toho :   

Zásoby 16 492 12 819 

Zúčtovanie medzi subjektami VS 71 900 820 284 

Dlhodobé pohľadávky 4 075 0 

Krátkodobé pohľadávky  171 088 112 112 

Finančné účty  388 498 505 597 
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Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh. 0 0 

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát. 0 0 

Časové rozlíšenie  11 529 7 268 

 

4.2  P A S Í V A 

Názov Skutočnosť 
k 31.12. 2010 

Skutočnosť 
k  31.12.2011 

Vlastné imanie a záväzky spolu 43 353 424 44 499 305 

Vlastné imanie  36 797 476 36 592 685 

z toho :   

Oceňovacie rozdiely  163 535 206 398 

Fondy 0 0 

Výsledok hospodárenia  36 633 941 36 386 287 

Záväzky 3 744 758 4 448 590 

z toho :   

Rezervy  138 360 23 818 

Zúčtovanie medzi subjektami VS 2 253 38 913 

Dlhodobé záväzky 2 571 756 3 159 114 

Krátkodobé záväzky 264 565 543 176 

Bankové úvery a výpomoci 767 824 683 569 

Časové rozlíšenie 2 811 190 3 458 030 

 
b) Za konsolidovaný celok 

4.1  A K T Í V A  

Názov Skutočnosť 
k 31.12. 2010 

Skutočnosť 
k 31.12.2011 

Majetok spolu 46 240 902 46 582 665 

Neobežný majetok spolu 44 636 860 44 873 617 

z toho :   

Dlhodobý nehmotný majetok 11 641 1 071 

Dlhodobý hmotný majetok 42 803 942 42 342 300 

Dlhodobý finančný majetok 1 821 277 2 530 246 

Obežný majetok spolu 1 584 164 1 696 575 

z toho :   

Zásoby 49 109 72 381 

Zúčtovanie medzi subjektami VS 0 0 

Dlhodobé pohľadávky 4 577 498 
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Krátkodobé pohľadávky  611 451 551 532 

Finančné účty  919 027 1 072 164 

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh. 0 0 

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát. 0 0 

Časové rozlíšenie  19 878 12 473 

 

4.2  P A S Í V A 

Názov Skutočnosť 
k 31.12. 2010 

Skutočnosť 
k  31.12.2011 

Vlastné imanie a záväzky spolu 46 240 902 46 582 665 

Vlastné imanie  37 590 574 36 686 884 

z toho :   

Oceňovacie rozdiely  36 363 0 

Fondy 213 157 130 104 

Výsledok hospodárenia  373 410 054 36 556 780 

Záväzky 4 928 729 5 654 668 

z toho :   

Rezervy  624 118 567 320 

Zúčtovanie medzi subjektami VS 2 253 38 913 

Dlhodobé záväzky 2 664 088 3 203 685 

Krátkodobé záväzky 590 718 943 433 

Bankové úvery a výpomoci 1 047 552 901 317 

Časové rozlíšenie 3 721 599 4 241 113 

 
 
5. Vývoj pohľadávok a záväzkov v celých € 

a) Za materskú účtovnú jednotku 

5.1. Pohľadávky  

Pohľadávky  Stav 
k 31.12 2010 

Stav 
k 31.12 2011 

Pohľadávky do lehoty splatnosti   175 163 28 758 

Pohľadávky po lehote splatnosti   0 83 354 

 
5.2 Záväzky 
 
Záväzky Stav 

k 31.12 2010 
Stav 

k 31.12 2011 
Záväzky do lehoty splatnosti   2 836 321 3 696 169 
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Záväzky po lehote splatnosti   0 6 122 

 

Analýza významných položiek z účtovnej závierky: 
- V roku 2010 bola celková výška pohľadávok 175 163,-€ a v roku 2011 sa znížila na 

112 112,-€, čo možno hodnotiť pozitívne z hľadiska likvidity ÚJ, pričom však 
pohľadávky v lehote splatnosti značne poklesli ale pohľadávky po lehote splatnosti sa 
zvýšili. K ich zvýšeniu došlo na základe preúčtovania v zmysle účtovných predpisov.  

- V roku 2010 bola celková výška záväzkov 2 836 321,-€ a v roku 2011 sa zvýšila na 
3 702 291,-€, pričom došlo k zvýšeniu tak záväzkov v lehote splatnosti o 859 848,-€ 
ako aj k zvýšeniu záväzkov po lehote splatnosti o 6 122,-€. Uvedený vývoj záväzkov 
je odrazom zlej finančnej situácie a nedostatku financií na úhradu záväzkov, ktoré 
majú následne vplyv na finančnú situáciu (rozpočet) v nasledujúcom účtovnom 
i rozpočtovom roku.  

 
 
b) Za konsolidovaný celok 

5.1. Pohľadávky  

Pohľadávky  Stav 
k 31.12 2010 

Stav 
k 31.12 2011 

Pohľadávky do lehoty splatnosti   438 268 270 891 

Pohľadávky po lehote splatnosti   232 176 313 263 

Eliminácia pohľadávok v celkovej sume -54 416 -32 124 

 
 
5.2 Záväzky 
 
Záväzky Stav 

k 31.12 2010 
Stav 

k 31.12 2011 
Záväzky do lehoty splatnosti   3 221 316 4 080 675 

Záväzky po lehote splatnosti   33 490 66 443 

 

Analýza významných položiek z účtovnej závierky: 
- V roku 2010 bola celková výška pohľadávok  616 028,-€ a v roku 2011 len 552 030 ,-

€. Na základe porovnania uvedených zostatkov evidujeme vo vývoji pohľadávok 
pokles,  63 998,-€. Avšak kým u pohľadávok do lehoty splatnosti došlo porovnaním 
rokov 2011 a 2010 k poklesu, u pohľadávok po lehote splatnosti k nárastu, čo 
z hľadiska likvidity  t.j. schopnosti ÚJ platiť svoje záväzky nie na základe prijatej 
úhrady svojich pohľadávok nie je perspektívne. Neuhradené pohľadávky za z roka 
2010 do roku 2011 zvýšili o 81 087,-€.  V ÚJ je nutné prijať opatrenia, ktoré budú 
viesť k zníženiu neuhradených pohľadávok v nasledujúcom účtovnom období.  

- V roku 2010 bola celková výška záväzkov 3 254 806,-€ a v roku 2011 až 4 147 118,-
€. Na základe porovnania uvedených zostatkov evidujeme vo vývoji záväzkov nárast 
o 892 312,-€, pričom k nárastu došlo tak vo vývoji záväzkov do lehoty splatnosti ako 
aj u záväzkov po lehote splatnosti.  Je to alarmujúci stav. V ÚJ je nutné prijať 
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opatrenia, ktoré budú viesť k zníženiu neuhradených záväzkov, nakoľko sa tieto 
premietnú v ďalšom účtovnom i rozpočtovom roku. 

 

 

6. Hospodársky výsledok v celých eurách  

a) Za materskú účtovnú jednotku 

Názov Skutočnosť 
k 31.12. 2010 

Skutočnosť 
k 31.12.2011 

Náklady 4 121 604 4 221 409 

50 – Spotrebované nákupy 331 567 282 090 

51 – Služby 750 026 675 238 

52 – Osobné náklady 1 096 911 1 054 753 

53 – Služby 1 617 13 307 

54 – Ostatné náklady na 
prevádzkovú činnosť 

127 037 59 337 

55 – Odpisy, rezervy a OP 
z prevádzkovej a finančnej 
činnosti a zúčtovanie časového 
rozlíšenia 

858 652 1 126 713 

56 – Finančné náklady 69 771 80 942 

57 – Mimoriadne náklady 0 0 

58 – Náklady na transfery 
a náklady z odvodov príjmov 

885 961 928 990 

59 – Dane z príjmov 62 39 

Výnosy 3 644 586 3 645 650 

60 – Tržby za vlastné výkony 
a tovar 

48 904 40 276 

61 – Zmena stavu 
vnútroorganizačných služieb 

0 0 

62 – Aktivácia 0 0 

63 – Daňové a colné výnosy 
a výnosy z poplatkov 

2 367 924 2 538 310 

64 – Ostatné výnosy 459 106 479 701 

65 – Zúčtovanie rezerv a OP 
z prevádzkovej a finančnej 
činnosti a zúčtovanie časového 
rozlíšenia 

55 097 14 862 

66 – Finančné výnosy 420 1 346 

67 – Mimoriadne výnosy 0 0 

69 – Výnosy z transferov 713 135 571 155 



                                                                         29 

a rozpočtových príjmov 
v obciach, VÚC a v RO a PO 
zriadených obcou alebo VÚC 
Hospodársky výsledok 
/ + kladný HV, - záporný HV / 

-477 018 -575 759 

 

Analýza nákladov, výnosov: 

 Z porovnania celkových nákladov v roku 2011 oproti 2010 sledujeme nárast. Pričom: 

nárast nákladov v roku 2011 oproti roku 2010 evidujeme v: službách o 11 690,-€, pričom 

najvyššou položkou je účet 538 Ostatné dane a poplatky vo výške 20 079,-€ spôsobený 

úhradou súdnych poplatkov; nárast evidujeme tiež v účt. skupine 55 a to vo výške 268 061,-

€, pričom najvyššou položkou sú odpisy majetku vo výške 760 320,-€, pričom z princípu 

opatrnosti v účtovníctve boli účtované vo výške 28 379,-€ ostatné rezervy z prevádzkovej 

činnosti na účte  553,  vo výške 27 223,-€ zákonných opravných položiek na účte 557 a vo 

výške 310 791,-€ ostatné OP na účte 558. K nárastu došlo aj vo finančných nákladoch a to 

o 11 171,-€, pričom najvyššou položkou boli platené úroky na účte 562 vo výške 59 195,-€, 

platené v zmysle platných úverových zmlúv a ostatné finančné náklady na účte 568, pričom 

najvyššiu položku tvorilo poistenie majetku a nehnuteľností (10 075,-€), poistenie dopr. 

prostriedkov (7 030,-€) a bankové poplatky a výdavky (4 425,-€).   

 

Nárast nákladov evidujeme aj v účt. skupine 58 a to o 43 029,-€, pričom najväčšiu položku 

tvorili náklady na transfery z rozpočtu obce alebo VÚC do RO  zriadených mestom (účet 

584)  825 896,-€  a náklady na transfery z rozpočtu obce alebo VÚC subjektom mimo 

verejnej správy (účet 586)  103 094,-€,  ako napr.  transfer pre súkromnú MŠ a súkromné 

detské centrum vo výške 64 150,-€, transfer pre MFK Strojár vo výške 18 607,-€, transfer FO 

na prevádzku kúpaliska 5 000,-€ a ďalšie. 

 

Pokles nákladov evidujeme v roku 2011 oproti roku 2010 v spotrebovaných nákupoch, 

službách, osobných a ostatných nákladoch na prevádzkovú činnosť a na  splatnej dani 

z príjmov. Z porovnania celkových výnosov roku 2011 a roku 2010 sledujeme nárast 

výnosov, pričom: nárast výnosov evidujeme v účt. skupine 63 o 170 386,-€, pričom 

najvyššou položkou sú daňové výnosy samosprávy účet 632 vo výške 2 315 948,-€ 

(podielové dane, daň za psa, daň z nehnuteľností, za hracie prístroje) a účet 633 Výnosy 

z poplatkov vo výške 222 362,-€ (poplatky za komunálny odpad, poplatok za znečistenie 

ovzdušia, poplatok z výťažkov z lotérií...).  
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Nárast výnosov evidujeme aj v účt. skupine 64 o 20 595,-€, pričom najvyššou položkou boli  

ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti účet 648  430584,-€ (poplatky za MŠ, nájomné za 

pozemky a nebytové priestory, splátky za byty...). Nárast u finančných výnosov o 926,-€ je 

hlavne v ostatných fin. výnosoch účet 668 vo výške 1051,-€ (podiel na likvidačnom zostatku  

 

Regionálny pôžičkový fond) a v prijatých úrokoch na účte 662 vo výške 295,-€). Pokles 

výnosov evidujeme v tržbách za vlastné výkony a tovar, v zúčtovaní rezerv a OP z prev.  

a finančnej činnosti a vo výnosoch z transferov.   

 

Analýza hospodárskeho výsledku:  

Hospodársky výsledok (ďalej len HV) po zohľadnení zdanenia sa porovnaním rokov 2010 

a 2011 zhoršil, t.j. záporný HV (strata)  sa zvýšil o 98 741,-€, pričom jeho vývoj podľa 

jednotlivých oblastí činností: prevádzkovej, finančnej a mimoriadnej ukazuje tabuľka:  

Hodnota v € Komentár 
Názov položky  rok 2010 rok 2011  
náklady p.č. 3 165 810 3 211 438 nárast o 45 628,-€ 
výnosy p.č. 2 931 031 3 073 149 nárast o 142 118,-€ 
HV p.č.  -234 779 -138 289 zlepšenie o 96 490,-€ 
náklady f.č. 69 771 80 942 nárast o  11 171,-€ 
výnosy f.č. 420 1 346 nárast o  926,-€ 
HV f.č. -69 351 -79 596 zhoršenie o 10 245,-€ 
náklady m.č. 886 023 929 029 nárast o 43 006,-€ 
výnosy m.č. 713 135 571 155 pokles o 141 980,-€ 

HV m.č. -172 888 -357 874 zhoršenie o 184 986,-€ 

HV  -477 018 -575 759 zhoršenie o 98 741,-€ 
 

 

b) Za konsolidovaný celok 

Názov Skutočnosť 
k 31.12. 2010 

Skutočnosť 
k 31.12.2011 

Náklady 7 234 303 8 006 043 

50 – Spotrebované nákupy 871 581 872 577 

51 – Služby 1 870 495 2 144 212 

52 – Osobné náklady 3 087 365 3 076 722 

53 – Služby 17 993 29 854 

54 – Ostatné náklady na 
prevádzkovú činnosť 

137 495 63 869 

55 – Odpisy, rezervy a OP 995 777 1 586 424 
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z prevádzkovej a finančnej 
činnosti a zúčtovanie časového 
rozlíšenia 
56 – Finančné náklady 98 722 110 400 

57 – Mimoriadne náklady 0 0 

58 – Náklady na transfery 
a náklady z odvodov príjmov 

150 937 103 194 

59 – Dane z príjmov 3 938 18 791 

Výnosy 6 781 710 7 203 977 

60 – Tržby za vlastné výkony a 
tovar 

2 034 020 2 516 597 

61 – Zmena stavu 
vnútroorganizačných služieb 

11 626 25 019 

62 – Aktivácia 60 0 

63 – Daňové a colné výnosy 
a výnosy z poplatkov 

2 367 924 2 538 310 

64 – Ostatné výnosy 546 644 538 897 

65 – Zúčtovanie rezerv a OP 
z prevádzkovej a finančnej 
činnosti a zúčtovanie časového 
rozlíšenia 

56 406 15 099 

66 – Finančné výnosy 763 5 199 

67 – Mimoriadne výnosy 0 0 

69 – Výnosy z transferov 
a rozpočtových príjmov 
v obciach, VÚC a v RO a PO 
zriadených obcou alebo VÚC 

1 764 267 1 564 856 

Hospodársky výsledok 
/ + kladný HV, - záporný HV / 

-452 593 -802 066 

 

Analýza nákladov, výnosov:   

Zvýšené odpisy (účet 551)  v roku 2011 oproti roku 2010 sú z dôvodu odovzdania majetku 

po jeho rekonštrukcii  „Projekt energetická optimalizácia a stavebné úpravy....“  do správy 

RO.  Výraznejší rozdiel je ešte v roku 2011 oproti roku  2010 na splatnej dani z príjmov (účet 

591), kde najvyššiu položku vykázal ÚJ  Mestské lesy s. r. o. vo výške 18 624,-€, 39,-€ 

vykázalo Mesto Krupina a 128,-€ Mestský bytový podnik, s. r. o.  

 

Analýza hospodárskeho výsledku: 

Záporný HV (zistený ako rozdiel nákladov a výnosov)  je výrazne zvýšený (t.j. rozdiel  roku 

2011 oproti roku 2012 o 349 473,-€) z dôvodu zistenia nesúladu vo vedení majetku 
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v účtovníctve ÚJ KC Mesta Krupina.   Ide o majetok, ktorý užívajú RO, vedú a odpisujú ho 

vo svojom účtovníctve,  avšak  materská ÚJ Mesto Krupina ho v evidencii nemala.  Uvedený 

rozdiel vznikol preto doúčtovaním  hlavne tohto rozdielu v rámci konsolidačných operácií. 

Bližšie ich viď v prílohe tohto dokumentu.  Vývoj HV podľa jednotlivých oblastí činností 

prevádzkovej, finančnej a mimoriadnej ukazuje tabuľka:  

 

Hodnota v € 
Názov položky  rok 2010 rok 2011 Komentár 
náklady p.č. 6 980 706 7 773 658 nárast o 792 952,-€ 
výnosy p.č. 5 016 680 5 633 922 nárast o 617 242,-€ 
HV p.č.  -1 964 026 -2 139 736 zhoršenie o 175 710,-€ 
náklady f.č. 98 722 110 400 nárast o  11 678,-€ 
výnosy f.č. 763 5 199 nárast o  4 436,-€ 
HV f.č. -97 959 -105 201 zhoršenie o 7 242,-€ 
náklady m.č. 154 875 121 985 pokles o 32 890,-€ 
výnosy m.č. 1 764 267 1 564 856 pokles o 199 411,-€ 
HV m.č. 1 609 392 1 442 871 zhoršenie o 166 521,-€ 

HV  -452 593 -802 066 zhoršenie o 349 473,-€ 
 

7. Ostatné  dôležité informácie  

7.1 Prijaté granty a transfery  

V roku 2011 obec, rozpočtová a príspevková organizácia prijala nasledovné granty a 

transfery: 

Poskytovateľ Účelové určenie grantov a transferov Suma prijatých 
prostriedkov v €  

BBSK Podpora činnosti hudobnej skupiny 

FREEDOM 

330,10 

BBSK Welness pobyt pre členov skupiny FDG 1.112,00 

BBSK Športové oblečenie pre VK TJŠK Krupina 500,00 

Úrad vlády SR Rekonštrukcia strechy na sociálnej ubytovni 13.000,00 

Úrad vlády SR Revitalizácia krajiny a integrovaný 

manažment povodí v katastri mesta Krupina  

20.000,00 

Environmentálny 

fond 

Krupina Stará Hora – vodovod, II. etapa 150.000,00 

Ministerstvo 

financií SR 

Rekonštrukcia mestského rozhlasu 10.000,00 

Ministerstvo 

pôdohospodárstva 

Úhrada dvoch žiadostí o platbu k projektu: 

“Energetická optimalizácia a stavebné úpravy 

729.561,07 
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a rozvoja vidieka 

SR 

Základnej školy a pavilónu so školskou 

jedálňou, Štefánikova 3, Krupina“  

Ministerstvo 

práce, sociálnych 

vecí a rodiny SR 

Úhrada zálohovej platby k projektu: „Terénna 

sociálna práca – Krupina“ 

7.403,06 

 

7.2 Významné investičné akcie v roku 2011 

Popis najvýznamnejších prijatých grantov a transferov – významné investičné akcie v roku 

2011: 

Z pohľadu dobudovania infraštruktúry vzdelávania bola veľmi dôležitá realizácia 
projektu: “Energetická optimalizácia a stavebné úpravy Základnej školy a pavilónu so 
školskou jedálňou, Štefánikova 3, Krupina“, na ktorý Mesto Krupina získalo nenávratný 
finančný príspevok z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (RO pre ROP) vo 
výške 798.624,93 EUR. Všetky aktivity projektu boli zrealizované priebehu roka 2011 
a zahŕňali stavebné úpravy na hlavnej budove a pavilóne so školskou jedálňou (výmena 
vyhrievacích telies, výmena podláh, výmena okien a dverí, zateplenie obvodového plášťa 
a pod.), dovybavenie školy IKT zariadením a nákup technického vybavenia do kuchyne. 
Kolaudačné rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť 7. 11. 2011. 

Dôležitým projektom bolo tiež dobudovanie vodovodu na Starej Hore, ktoré sa 
realizovalo v dvoch etapách. V roku 2011 Mesto Krupina získalo dotáciu 
z Environmentálneho fondu vo výške 150.000,- EUR, vďaka čomu mohla byť celá investičná 
akcia ukončená. 
 

7.3 Poskytnuté dotácie  

V roku 2011 obec poskytla zo svojho rozpočtu dotácie v zmysle podaných žiadostí:  

Prijímateľ dotácie Účelové určenie dotácie Suma poskytnutých 
 prostriedkov v € 

Cyklistický klub Náklady na 16. ročník medzinárodných 

cyklistických pretekov „Cena Krupiny“. 

1 500,– € 

Tomáš Hronček Náklady na registráciu, cestovné a štartovné 

na Slovenskom turnaji v biliardových hrách. 

150,– € 

Jana Golisová  

      

Náklady na zakúpenie športovej výbavy 

a výživových doplnkov na medzinárodné 

preteky v chôdzi konaných v Dudinciach. 

120,– € 

Spevácky zbor pri 

Rímskokatolíckom 

kostole 

Náklady na dopravu na koncerte v Kremnici 

A úhrada faktúry za dodané noty 

z vydavateľstva BREITKOPF HARTEL 

250,– € 

Rada školy pri Ocenenie najlepšieho študenta 4. ročníka 50,– € 
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GAS GAS v školskom roku  2010/2011 

Ján Francisty Náklady na ocenenie, štartovné, cestovné, 

stravné pre furmanov na celoslovenských 

Furmanských pretekoch v Krupine 

500,– € 

Špeciálna 

základná škola 

Na zakúpenie kuchynskej linky do odbornej 

učebne „Kuchynka“ 

200,– € 

Juraj Alakša Náklady na úhradu štartovného na pretekoch 

automobilov do vrchu TatryDonauCUp 

100,– € 

Jaroslav Slámka Náklady na štartovné na TDC – Tatry Donau 

cup, motoristický šport 

200,– € 

Pavel Keľha Náklady na vydanie knihy „Bohatstvo 

Hontianskej prírody“ 

200,– € 

Erik Bačinský Výdavky spojené s účasťou na Svetovom 

pohári v tlaku na lavičke 

255,– € 

Royal Team 

Jaraj Gonda 

Náklady na športovú činnosť klubu v hode 

šípok - Royal Team Krupina 

200,– € 

MJC s.r.o. Zabezpečenie prevádzkovania kúpaliska 

v roku 2011 

5000,– € 

Jednota 

dôchodcov 

Náklady na cestovné a vstupenka na 

divadelné predstavenie „Benátsky kupec“ 

54,68 € 

SOŠ Jesenského Náklady na zabezpečenie akcie „Vianočný 

medovník“ 

60,– € 

Michaela 

Fojtíková 

Náklady na zabezpečenie súťaže v Poľskej 

republike na vozíčku -  Latino tanec 

330,– € 

 
7.4 Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia  

Obec nezaznamenala žiadnu udalosť osobitného významu po skončení účtovného obdobia.  

 

Vypracoval:  Ing. Marta Murínová                                  Predkladá: Ing. Radoslav Vazan 

                     Ing. Andrea Risková                                                      primátor mesta 

 

V Krupine,  dňa 28.11.2012 
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Prílohy: 
 

• Organizačná štruktúra úradu Mesta Krupina 
• Individuálna účtovná závierka: Súvaha, Výkaz ziskov a strát, Poznámky 
• Výrok audítora k individuálnej účtovnej závierke  
• Konsolidovaná účtovná závierka: Konsolidovaná Súvaha, Konsolidovaný Výkaz 

ziskov a strát, Poznámky konsolidovanej účtovnej závierky  
• Výrok audítora ku konsolidovanej účtovnej závierke  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PRIMÁTOR MESTA 

Sekretariát 

Mestská polícia 
• náčelník 
• príslušníci 3 

CO 

 

 
PREDNOSTA MSÚ 

Ekonomické 
oddelenie  

 
- vedúci oddelenia 
- mzdová učtáreň 
- všeobecná učtáreň  
- finančná učtáreň    
- referent pre        
účtovníctvo a rozpočet 
- pokladňa 1,5 + 0,5 
- dane FO + miestne 
dane 
- dane PO+ KO PO + 
registratúra 
- KO FO + daň za psa 

 

Spolo čná obecná 
úradov ňa 

 
- vedúci úradovne 
 
Sociálne zabezpečenie 
- referent 0,5 
- opatrovateľky  
 
Stavebné konanie 
- referent 
- referent 
- referent 
 

Odd. výstavby a  ŽP 
 
 
- vedúci oddelenia 
- referent 
- koordinátor obecných      
prác 
- referent pre ŠFRB a 
   vodohospodárstvo 

 

Oddelenie správy 
majetku mesta  

- vedúci oddelenia 
- referent 
- referent 
- referent 

 

Oddelenie školstva  
a organiza čné odd.  

 
- vedúci oddelenia 

Materská škola 
- riaditeľka 
- zástupkyňa 
riaditeľky 
- pedagog 
zam. 16 
- nepedagog. 4 

ŠJ MŠ 
- Vedúca ŠJ 
MŠ 
- Kuchárky 4 

- mestská správa 
- vnútorná správa  
- matrika  0,8 
- overovanie listín 
a podpisov 0,7 – 0,5 
- obslužný personál  3 
 
 
 
 

Sekretariát 
 - základné školy  

- CVČ 
- ZUŠ 

 
METODICKÁ 
PODPORA 

 

Oddelenie  projektového 
manažmentu  

 
- projektový manažér 
- odborný referent           
projektového manažéra 
- TSP 

 




































































































































