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Úvodné slovo primátora mesta Krupina 
 

Vážení spoluobčania mesta Krupina,  

rok 2010 bol rokom, v ktorom nebolo jednoduché napĺňať naše predsavzatia i stanovené 
úlohy a potreby obyvateľov mesta.  Bolo to  spôsobené najmä hospodárskou  krízou, ktorá 
zasiahla takmer celý svet a tým sa dotkla i našej vlasti i nášho mesta.  V tomto neľahkom 
období, sme ale nenechali nič na náhodu. Neustále sme sledovali vývoj hospodárskej krízy, 
monitorovali jej dopad na rozpočet a snažili sa hľadať čo najprijateľnejšie riešenia. Uvedomili 
sme si dôležitú úlohu samosprávy v procese prípravy a uplatnenia šetriacich opatrení, pretože 
snahou Mesta Krupina je byť čo najbližšie k občanovi a poskytovať kvalitné služby.   

Pripravili sme preto také rozpočtové opatrenia zamerané na šetrenie 
prevádzkových výdavkov jednotlivých organizácii mesta, ale aj na 
znižovanie investícii, zníženie výdavkov na správu a údržbu 
komunikácií, energie, opravy a údržbu objektov v mestskom majetku, 
na kultúru a šport tak, aby  sme zabezpečili bezproblémové fungovanie 
samosprávy. 

Aj napriek nedostatku finančných prostriedkov a ťažkej hospodárskej 
situácii môžeme konštatovať, že sme spoločnými silami zvládli väčšinu 

z plánovaných zámerov, predovšetkým čerpanie finančných prostriedkov z fondov EÚ 
a štátneho rozpočtu SR na rekonštrukciu školských objektov a výstavbu nájomných bytov. 

Pravdou je, že všetky plánované ciele sa nám v roku 2010 nepodarilo naplniť. Preto splnenie 
maximálneho počtu stanovených úloh  je  pre nás do nasledujúcich rokov veľkou  výzvou.  

 

Ďakujeme. 

 

                                                                                                Ing. Radoslav Vazan  

                                                                                              primátor mesta Krupina  
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Mesto Krupina – charakteristika 
 

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 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 
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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.  

Z prírodných pamiatok je potrebné spomenúť: geologicko-geomorfologickú zvláštnosť –
prírodnú pamiatku 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. Z kultúrnych pamiatok treba spomenúť: strážnu vežu 
Vartovku, 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, pozostatky kamenného 
opevnenia mesta – hradby.  

Mesto Krupina  leží na trase Zvolen – Šahy v geomofrologickom celku Krupinská planina, 
podcelku Bzovícka pahorkatina a prestavuje podhorie Štiavnických vrchov, z východnej 
strany je obklopená Krupinskou planinou, od severu na juh sa rozprestiera Krupinská planina 
a zo severu ju ohraničuje Pliešovská kotlina.  Krupinským chotárom pretekajú vodné toky 
Krupinica, Bebrava, Vajsov, Kltipoch, Kňazov potok, Briač, Červenohorský potok a Jakubov 
potok. Nachádza sa tu vodná nádrž Bebrava, ktorej prevádzkovateľ a správca je Povodie 
Hrona.  Rozprestiera sa na rozlohe 128 ha  a nadmorskej výške       280 m. n. m. s počtom 
obyvateľov 7 994 (k 31.12.2009). 
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Poslanie a vízia Mesta Krupina 
 

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta ( ďalej PHSR ) je základný dokument, 
ktorým sa mesto pri výkone samosprávy stará o všestranný rozvoj svojho územia a o potreby 
svojich obyvateľov. PHSR mesta Krupina  je spracovaný na obdobie rokov 2007 – 2013 
s výhľadom do roku 2015. 

Prioritné oblasti rozvoja mesta:  

� ľudské zdroje – vzdelávanie, kultúra, šport a voľný čas, sociálne služby, 
zdravotníctvo, bývanie, občianska vybavenosť, nezamestnanosť, rovnosť príležitostí, 
marginalizované rómske komunity, moderná samospráva    

� inovácie a konkurencieschopnosti podnikov 
� cestovný ruch 
� dopravná a technická infraštruktúra 
� životné prostredie 
� podpora priemyslu a poľnohospodárstva 

 
Vízia mesta Krupina 

Mesto Krupina by malo byť: 
� dobre hospodáriacim a dobre riadeným mestom 
� centrom obchodu, cestovného ruchu a priemyslu Hontianskeho regiónu 
� progresívnym mestom s dobrou infraštruktúrou 
� mestom sebavedomých a vzdelaných ľudí s aktívnym prístupom k životu 
� mestom chrániacim a zveľaďujúcim bohaté prírodné a kultúrne dedičstvo 
� príjemným miestom pre život – pekným, čistým, zdravým a bezpečným mestom 

 

Motto mesta Krupina:  
 Krupina - mesto spokojných obyvateľov a návštevníkov, mesto čisté, 

bezpečné, zdravé, ekologické, príťažlivé, vzdelané, kultúrne, komunikujúce, 
prosperujúce - mesto dodržujúce princípy trvalo udržateľného rozvoja 
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Organizačná štruktúra úradu M esta Krupina 
 

Mesto Krupina riadi a spravuje primátor mesta a mestské zastupiteľstvo. Primátor je 
predstaviteľom mesta, najvyšším výkonným  a štatutárnym orgánom mesta. 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.  

Orgány mesta a ich organizačné členenie: 

Orgánmi mesta sú:  

a) mestské zastupiteľstvo 
b) primátor mesta 

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  

 
2) úsek prednostu 

a) ekonomické oddelenie 
b) oddelenie výstavby a životného prostredia 
c) oddelenie správy majetku mesta 
d) oddelenie školstva  a organizačné oddelenie 
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Orgány samosprávy 
 

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. Jeho orgánmi sú mestské zastupiteľstvo a primátor. 

              Primátor                                                                       Zástupca primátora 

                                                           

     Ing. Radoslav Vazan                                                           Dpt. Peter Neurath 

 

 Mestské zastupiteľstvo  

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. 
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Členovia mestskej rady: 
 

1. Dpt. Peter NEURATH  
2. Ing. Peter LIČKO  
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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Rozpočet Mesta Krupina 
Rozpočet je základný finančný plán, v ktorom sa porovnávajú všetky pravdepodobné príjmy 
a výdavky. Rozpočet sa zostavuje  na príslušný rozpočtový rok  s výhľadom  na nasledujúce 
dva roky. Rozpočet na rok 2010 bol schválený uznesením Mestského zastupiteľstva číslo 
11/2010 dňa 27.1.2010 a  to vo vyrovnanej výške príjmov a výdavkov 7 922 897 €. Bežné 
a kapitálové príjmy boli schválené vo výške 7 462 791 € bežné a kapitálové výdavky vo 
výške 7 612 671 €. Finančné operácie príjmové boli na rok 2010 schválené vo výške 460 106 
€ a výdavkové finančné operácie 310 226 €.  

Príjmy Mesta Krupina 

Príjmovú časť rozpočtu Mesta Krupina tvoria  bežné príjmy, kapitálové príjmy a príjmy 
z finančných operácií. Bežné príjmy  sa skladajú z daňových, nedaňových príjmov a príjmov 
získaných z grantov a transferov a celkovo bolo naplnené na 4 170 416,39 €. Z celkových 
upravených príjmov 27 % časť tvoria daňové príjmy, hlavne daň z príjmov fyzických osôb 
poukazovaná územnej samospráve zo štátneho rozpočtu. Nedaňové príjmy tvoria 6 % časť 
celkových príjmov, získané granty a transfery (vrátane kapitálových) tvoria  24 % a  4 % 
tvoria finančné operácie. Nasledujúci graf vyjadruje percentuálny podiel jednotlivých príjmov 
na celkových upravených príjmoch rozpočtu.  
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Výdavky Mesta Krupina 

Výdavky Mesta Krupina za rok 2010 boli čerpané v celkovej výške 3 539 862,91 €, čo 
predstavuje 53 % upraveného rozpočtu mimo právnych subjektov. Výdavky sú delené na 
bežné, kapitálové a na výdavkové finančné operácie. Nižšie uvedený graf zobrazuje % 
čerpania jednotlivých výdavkov na celkových upravených výdavkoch mimo právnych 
subjektov (školstvo a kultúra). Právne subjekty  vyčerpali  spolu 1 720 425,20 €.  
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Rozpočet Mesta Krupina je rozdelený v oblasti bežných a kapitálových výdavkov do 
nasledujúcich programov: 

1. Plánovanie, manažment, orgány mesta a kontrola 
2. Propagácia a marketing 
3. Interné služby 
4. Služby občanom 
5. Bezpečnosť 
6. Odpadové hospodárstvo 
7. Komunikácie a doprava 
8. Vzdelávanie 
9. Mládež a šport 
10. Kultúra a náboženstvo 
11. Prostredie pre život 
12. Sociálna starostlivosť 
13. Administratíva 
14. Zdravotníctvo  
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Schválený rozpočet bol počas roka upravený tromi  aktualizáciami  a celkovo sa rozpočet 
zvýšil o 694 108 €, t. j. na sumu 6 710 219 € (mimo právnych subjektov).  Rozpočtový rok 
2010 skončil prebytkom   hospodárenia bez PO a RO  vo výške 1 624 490 € a to naplnením 
bežných a kapitálových príjmov vo výške 4 864 227,14 € a čerpaním bežných a kapitálových 
výdavkov vo výške 3 239 736,86 €. Finančné operácie príjmové boli naplnené do výšky 
337 012,59 € a výdavkové  operácie boli čerpané vo výške 300 126,05 € čím bol dosiahnutý 
prebytok finančných operácii vo výške 36 886,54 €. Mesto Krupina dosiahlo  v roku 2010 
schodok hospodárenia po zohľadnení PO a RO  vo výške -  59 048,20 €. 

0

2 000 000

4 000 000

6 000 000

8 000 000

10 000 000

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Plnenie rozpočtu k
31.12.2010

Príjmy

Výdaje

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

13 

Rozvoj mesta v roku 2010 
 

Bežné výdavky rozpočtu Mesta Krupina boli použité na krytie výdavkov, ktorými mesto 
zabezpečovalo verejnoprospešné služby pre občanov, teda na údržbu mestských komunikácii, 
na údržbu mestskej zelene, na čistenie mesta, zabezpečenie sociálnych služieb, na oblasť  
školstva, kultúry a športu. 

Kapitálové výdavky rozpočtu Mesta Krupina boli vyčlenené na rekonštrukcie ciest 
a chodníkov, na výstavbu vodovodu,  na doplnenie  verejného osvetlenia a na výdavky 
spojené s projektmi týkajúcimi sa sociálnej, školskej a bytovej problematiky 

Z Európskeho sociálneho fondu  sme v roku 2010 získali celkom 29 644,58 €, 
prostredníctvom ktorých sme financovali pracovníkov verejnoprospešných prác,  terénnych 
sociálnych pracovníkov. 

Z Envirofondu sme v roku 2010 získali sumu 150 000 €, prostredníctvom ktorých sme 
realizovali  1. etapu výstavby nového vodovodu na Starej Hore.  

Z Európskeho fondu regionálneho rozvoja sme získali finančné prostriedky v sume 
463 380,48 €, ktoré sme použili na realizáciu projektu Energetická optimalizácia a stavebné 
úpravy ZŠ Školská 10, t. j. na  rekonštrukciu a modernizáciu ZŠ J.C.Hronského.  

Ďalšiu oblasť, kde sme boli úspešní pri získavaní finančných prostriedkov z externých 
zdrojov, predstavuje bytová problematika. Z MV a RR  sme získali dotáciu, v sume 37 158,80 
€, ktorá bola použitá na  technickú vybavenosť bytového domu – Farkašov  dom. Rovnako 
úver cez ŠFRB v sume 9 421,08 € bol použitý na dobudovanie uvedeného bytového domu.  

Okrem toho sme realizovali prostredníctvom úverov v celkovej sume 90 263,89  prekládku 
plynovodu na ulici D. Štúra, obostavanie vodojemu Kukučka  a MK pre vodovod  na 
Hviezdoslavovej ulici, vybudovanie priepustu na ceste Pod Hlinou  a zabezpečenie  
spolufinancovania rekonštrukcie ZŠ J.C. Hronského.  
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Bilancia roku 2010 
 

Plánovanie, manažment, orgány mesta a kontrola  
 

� Monitoring projektov: „Optimalizácia energetickej náročnosti prevádzky MNsP 
Krupina n.o.“, „Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Krupina“, 
„Zmeny a doplnky územnoplánovacej dokumentácie mesta Krupina“ 

� Realizácia projektu „Terénna sociálna práca v meste Krupina“ 
� Realizácia projektu „Energetická optimalizácia a stavebné úpravy budovy ZŠ Školská 

10, Krupina 
� Prípravné práce a realizácia projektu „Energetická optimalizácia a stavebné úpravy ZŠ 

a pavilónu so školskou jedálňou, Štefánikova 3, Krupina 
� Realizácia projektu „Lokálna stratégia komplexného prístupu v meste Krupina“ 
� Príprava PD, prípravné práce, verejné obstarávanie „ Rekonštrukcia Svätotrojičného 

námestia – Krupina“, múzeum A.Sládkoviča 
� Príprava,  podanie a realizácia projektov: Krupina Stará Hora – vodovod, vzdelávanie 

zamestnancov, projekty podporené z VUC-ky a iné 
� Príprava a podanie projektov na Úrad vlády, Ministerstvo financií, FSR, do nadácie 

Orange a iné 
� Dokončenie vypracovania projektovej dokumentácie na rekonštrukciu námestia 
� Prípravné práce a PD na projekte Optimalizácia  energetickej náročnosti budov MŠ  

Malinovského ulica  s alokovaným pracovisko I. Krasku 
� Doplnenie a zmena územného plánu, vypracované zadania pre prípravu 

architektonických štúdií pre výstavbu rodinných domov podľa požiadaviek občanov 

 
Propagácia a marketing 

� Bolo zabezpečené  vydanie informačných  a propagačných materiálov  (kalendáre, 
perá, obálky a  igelitky s potlačou ) 

� Bolo zabezpečené poskytovanie turistických informácií, kultúrno-informačný servis, 
propagácia kultúrnych, športových a spoločenských podujatí v meste a okolí  

� Bol zabezpečený predaj suvenírov, máp, propagačných materiálov, pohľadníc, služieb 
pre cyklistov, poskytovanie internetových služieb, sprostredkovanie exkurzií a pod.   

� Boli odhalené orientačné tabule: R. Geschwindovi, Vartovka (6 ks), Kopanice 
a Hozník.  

 
Interné služby  

� Bolo zabezpečené poskytovanie právneho poradenstva formou ústnych konzultácií  
� Bolo zabezpečené vypracovanie stanovísk, resp.  podrobnejšej právnej analýzy ku 

konkrétnym  právnym problémom a  zastupovanie  mesta pred súdmi a inými orgánmi  
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� Boli spracované vyjadrenia  k projektovým dokumentáciám stavieb  a vzhľadu mesta,  
k stavebným úpravám a  drobným stavbám  

� Boli spracované vyjadrenia k možnosti výstavby objektov v jednotlivých lokalitách 
podľa ÚPD 

� Vydávali sa rozhodnutia o povolení vodných stavieb v kompetencii mesta v prenosom 
výkone štátnej správy 

� Zabezpečenie výkonu štátnej správy v povoľovaní reklamných, informačných 
a propagačných zariadení v meste  

� Vyhotovovali sa oznámenia o pridelení súpisných čísel existujúcich objektov 
� Vyhotovovali sa  rozhodnutia o určení súpisných čísel nových objektov 
� Vyhotovovanie geometrických plánov, vytýčenie nehnuteľností a polohopisné 

zameranie energetických zariadení  
� Vyhotovovanie znaleckých posudkov za účelom stanovenia všeobecnej hodnoty 

pozemkov a stavieb, hodnoty vecných bremien a výšky nájomného.   
� Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami do NR SR 
� Zabezpečenie úkonov spojených s komunálnymi voľbami 
� Zabezpečenie úkonov spojených s referendom  
� Bolo zrealizované technické zhodnotenie budovy MŠ na Malinovského ulici, budovy 

Farkašovho domu  a studne v lokalite  Fitzberg.  
� Zabezpečenie úkonov spojených s údržbou a financovaním vozového parku 
� Zabezpečenie evidovania, tvorby , ukladania, ochrany registratúrnych záznamov  
� Zabezpečenie fungovania mestského informačného systému – nákup licencií, 

kancelárskeho softvéru, antivírového programu, periférnych zariadení a pod. 
� Vypracovanie Projektu s podmienkami programu OPIS (operačný program 

informatizácie spoločnosti) 
� Vypracovanie nákadovo-výnosovej analýzy a koncepcie rozvoja informačných 

systémov pre potreby služby súviasiacej s elektornizáciou služieb v rámci OPIS 
� Zabezpečenie procesu verejného obstarávania pre zákazku na poskytovanie služby 

súvisiaceh s elektronizáciou služieb v rámci projektu OPIS 
� Zabezpečenie zvyšovania kvalifikácie a pravidelné preškoľovanie zamestnancov  
� Zabezpečenie   bezpečnosti a ochrany   zdravia  pri práci  

 
 

Služby občanom 
� Zabezpečenie úkonov spojených s evidenciou obyvateľstva – prihlásenie alebo 

odhlásenie na trvalý alebo prechodný pobyt, vystavenie potvrdenia o pobyte 
� Zabezpečenie  činnosti matriky – vykonanie zápisu o narodení, úmrtí, uzavretí 

manželstva 
� Vystavovanie osvedčení a výpisov z registra trestov,  osvedčenie listiny a overenie 

podpisu 



 

 

 

16 

� Zabezpečovanie občianskych obradov, slávností (vítanie detí do života, občianske 
sobáše a pohreby,  životné jubileá, jubilejné svadby a iné podujatia)  

� Zabezpečenie overenia pravosti bankoviek  
� Možnosť úhrady miestnych daní, poplatkov a správnych poplatkov  v hotovosti  
  

Bezpečnosť 
� Realizácia činností zabezpečujúca verejný poriadok a bezpečnosť v meste, hliadkovou 
činnosťou, obchôdzkami,  monitorovaním centrálnej mestskej zóny bezpečnostnými 
kamerami. 

� Zabezpečenie spolupôsobenia pri ochrane životov a zdravia obyvateľov mesta 
� Zabezpečenie dodržiavanie poriadku, čistoty a hygieny v meste, ochrany životného 

prostredia  
� Plnenie stanovených úloh na úseku prevencie, spolupráca so školskými zariadeniami 
� Zabezpečenie civilnej ochrany obyvateľstva v zmysle zákona č. 42/1994 Z.z. o civilnej 

ochrane 
� Zabezpečenie pomoci  s využitím príslušníkov armády a dobrovoľníkov pri riešení 

mimoriadnej situácie zosuvu pôdy vplyvom nepriaznivého počasia v lokalite mesta 
Nad Kotlom  

� Zabezpečenie protipožiarnej ochrany v zmysle zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pre 
požiarmi. 

� Zabezpečenie ochrany života a zdravia občanov mesta pred útokom túlavých zvierat – 
t.j. ich odchyt prostredníctvom dodávateľských služieb, resp. zabezpečenie utratenia 
psa zverolekárom napr. v dôsledku  dopravnej nehody – zrazenie psa.  

� Zabezpečenie utratenia psa zverolekárom napr. v dôsledku dopravnej nehody – 
zrazenie psa.  

 
Odpadové hospodárstvo  

� Zabezpečenie zberu a odvozu odpadu z verejných plôch 
� Zabezpečenie zberu a odvozu komunálneho odpadu od fyzických aj právnických osôb 
� Zabezpečenie  jarného a jesenného upratovania – t.j. zabezpečenie zberu a odvozu 

biologického odpadu, šatstva, elektroniky, autobatérií a pod.   
� Vyhotovovanie vyjadrení k zriadeniu a uvedeniu do prevádzky malých zdrojov 

znečistenia ovzdušia  
� Vyhotovovanie rozhodnutí o určení výšky poplatku za znečisťovanie ovzdušia MZ  
� Zabezpečenie chodu čističky odpadových vôd  - kal likvidovaný spol. Veolia  
� Čistenie lapačov ropných látok 
� Správa kanalizácií. 
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Komunikácie a doprava 
� Zabezpečenie letnej a zimnej údržby miestnych komunikácií  
� Opravy výtlkov ciest a ostatných cestných objektov vrátane  údržby a opráv štrkových 

ciest, vysprávky asfaltom  
� Kosenie krajníc, zametenie po zimnej službe, čistenie vpustí, rigolov a priepustov 
� Rekonštrukcia zvršku časti komunikácie na Kopanice 
� Rekonštrukcia úsekov ciest na Líšku a Starú Horu  
� Rekonštrukcia cesty Pod Hlinou  
� Oprava cesty na Vĺčok – odvodnenie cesty a dosypanie frézovaným asfaltom 
� Zabezpečenie značenia prechodov pre chodcov 
� Vyznačenie jazdných pruhov pri Tescu 
� Zjednosmernenie dopravy na Školskej ulici 
� Osadenie 26 ks dopravných značiek  
� Zabezpečenie vydávania rozhodnutí na rozkopanie miestnych komunikácií a verejných 

priestranstiev  
� Zabezpečenie vydávania rozhodnutí na vybudovanie zjazdov z miestnych komunikácií  
� Zabezpečenie vydávania rozhodnutí na určenie  vyhradených parkovacích miest  
� Zabezpečenie vydávania rozhodnutí na využitie verejného priestranstva (stánky, letné 

posedenia, prezentácie tovarov a služieb)   
 

Vzdelávanie 
� Rekonštrukcia strechy na MŠ na Malinovského ulici  
� Realizácia bleskozvodu na MŠ na Malinovského ulici  
� Rekonštrukcia budovy ZŠ J.C. Hronského, t.j. realizácie projektu Energetická 

optimalizácia a stavebné  úpravy ZŠ Školská 10. augusta 2011 
� Zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu v 2 základných školách (ZŠ 

J.C.Hronského, ZŠ E.M. Šoltésovej), 1 materskej školy (MŠ na Malinovského ulici 
s alokovaným pracoviskom na ul. I.Krasku), 1 Súkromného detského centra. 

� Zabezpečenie stravovania detí, žiakov i cudzích stravníkov  v školských jedálňach (2 
pri ZŠ a 1 pri MŠ) 

� Zabezpečenie voľnočasových aktivít prostredníctvom fungovania školských klubov 
detí (2 pri ZŠ), prostredníctvom fungovania Základnej umeleckej školy a Centrumu 
voľného času Domček.  

 

Mládež a šport 
� Správa ihrísk, detských ihrísk a športových zariadení v meste 
� Poskytnutie finančnej dotácie na podporu športu z grantového systému  výlučne 

subjektom s celoslovenskou účasťou a so zabezpečením propagácie mesta.  
� Zabezpečenie chodu  a správy miniihriska 
� Zabezpečenie chodu rekreačno-športového zariadenia Santovka 
� Zabezpečenie chodu a správy multifunkčného ihriska  
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Kultúra a náboženstvo 
� Prevádzkovanie  a rekonštrukcia Kultúrneho centra s kinom a amfiteátrom 
� Prevádzkovanie knižnice a nákup nového knižničného fondu  
� Príprava na rekonštrukciu a činnosť   Múzea Andreja  Sládkoviča, ktoré o mája 2010 

prešlo spod správy mesta Zvolen pod  KC a MAS v Krupine  
� Finančná podpora subjektov pôsobiacich v oblasti kultúry z grantového systému  
� Zabezpečenie fungovania miestnej televízie 
� Organizovanie jarmokov a trhov v meste  
� Údržba vojnových hrobov, pomníkov  a  pamätných tabúľ – umytie, kosenie, 

omietnutie 
� Zabezpečenie vedenia kroniky mesta spojené so získavaním dôležitých historických 

informácií 
� Usporiadanie kúltúrno-spoločenských akcií organizovaných mestom – Dni mesta, 

Mestský ples, Mikuláš 
 
 

Prostredie pre život 
� Zabezpečenie prevádzky osvetlenia v meste v spolupráci s firmou FIN. M.O.S. – 

osvetlenie cesty k firme Wittur  
� Realizácia nasvietenia 3 prechodov pre chodcov vrátane doplnenia označenia 

a výstražných blikačov 
� Správa a údržba verejných vodovodov  
� Výstavba vodojemu v lokalite Kukučka  
� Výstavba vodovodu na Starej Hore  
� Údržba  a správa verejnej zelene – kosenie, výsadba, rez a tvarovanie kríkov  
� Opravy žľabov a omietok na Svätotrojičnom nám. 7  
� Vypracovanie statického posudku na jasle na Záhradnej ulici  
� Odovzdané 4 byty – Frakašov dom  
� Dodávka zariadenia detského ihriska na ulici Špitzerovej  
� Zabezpečená správa bytov a nebytových priestorov prostredníctvom Mestského 

bytového podniku, s. r. o.  
� Prenájom pozemkov vo vlastníctve mesta pre účely podnikania, poľnohospodárskej 

prvovýroby, lesnej pôdy, na rekreačné a záhradkárske účely, na umiestnenie 
plechových garáží a reklamy 

� Zabezpečenie vybavovania žiadostí  v oblasti bývania financovaného cez ŠFRB  
� Realizácia zateplenia bytových domov prostredníctvom dotácií  
� Projektová dokumentácia bytových domov na Špitzerovej ulici  
� Organizovanie aktivačnej činnosti tzv. VPP   - čistenie mesta, kosenie, opiľovanie  

a výruby verejnej zelene, stavebná činnosť, čistenie krajníc a cestných rigolov, 
osádzanie priepustov, pomoc pri vysprávkach MK  – prostredníctvom zamestnávania 
ľudí  cez ÚPSVaR  
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� Správa a údržba mestských cintorínov  
� Boli vytvorené nové hrobové miesta a  miesta v urnovom háji  

 

Sociálna starostlivosť 
� Úhrada ekonomicky oprávnených nákladov pre seniorov v Zariadeniach pre seniorov 

v DSS a DD  
� Zabezpečenie služieb v zmysle zákona 470/2005 o pohrebníctve 
� Vyplácanie dávok v hmotnej núdzi pre občanov, ktorých príjem je pod hranicou 

životného minima 
� Zabezpečenie fungovania Klubu dôchodcov  
� Vyplácanie príspevkov rodinám, príspevkov na tvorbu úspor deťom v detskom 

domove, rodinných prídavkov, a jednorázových dávok sociálnej pomoci 
� Zabezpečenie opatrovateľskej služby  vykonávanej opatrovateľkami v rámci 

pracovno-právneho vzťahu, poskytovanie pomoci v domácnostiach seniorov 
a občanov ZŤP  

� Činnosť terénnych sociálnych pracovníkov  

 
Administratíva 

� Zabezpečenie bežného chodu jednotlivých oddelení Mestského úradu v Krupine 
� Výkup pozemkov 
� Nákup softvéru  
 

Zdravotníctvo 
� Peňažný vklad za účelom zachovania nemocnice v meste  
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Finančné ukazovatele 
 

V rámci harmonizácie s medzinárodnými účtovnými štandardami IPAS (International Public 
Sector Accounting Standards) boli s účinnosťou od 01. 01. 2008 zavedené jednotné postupy 
účtovania založené na akruálnom princípe pre všetky organizácie verejnej správy a týmito 
postupmi sa riadi aj Mesto Krupina.  

2010 2009 

Aktíva Brutto Korekcia Netto Netto 

Spolu majetok 49 329 636 5 976 212 43 353 424 43 584 6348 

          

Neobežný majetok 48 654 819 5 964 977 42 689 842 42 580 301 

Dlhodobý nehmotný majetok 179 493 168 501 10 992 50 661 

Dlhodobý hmotný majetok 46 360 907 5 796 476 40 564 431 40 464 496 

Dlhodobý finančný majetok 2 114 419 - 2 114 419 2 065 144 

          

Obežný majetok 663 288 11 235 652 053 996 305 

Zásoby 16 492 - 16 492 20 193 

Zúčtovacie vzťahy medzi subjektami VS 71 900 - 71 900 - 

Pohľadávky 186 398 11 235 175 163 225 064 

 - dlhodobé pohľadávky 4 075 - 4 075 - 

 - krátkodobé pohľadávky 182 323 11 235 171 088 225 064 

Finančný majetok 388 498 - 388 498 751 048 

Prechodné účty aktív 11 529 - 11 529 8 028 

  

Majetok Mesta Krupina je tvorený z:  

� neobežného majetku - tvorí ho nehmotný majetok (softvér), podstatnú časť 39 403 
233 € tvorí hmotný majetok (pozemky a stavby), ktorý sa podieľa 91 % na celkovom 
majetku Mesta  a 4 % časť z celkového majetku 1 738 291 € tvorí ostatný dlhodobý 
finančný majetok. 

� obežného majetku – tvoria ho zásoby (tovar, materiál), zúčtovacie vzťahy 
s rozpočtovými organizáciami a pohľadávky 

� finančného majetku – najväčšiu časť 386 530 € tvoria zostatky na bankových účtoch 
a 1 968 € sú  ceniny  
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Rok Rok 

Pasíva 2010 2009 

Spolu vlastné imanie a záväzky 43 353 424 43 584 634 

      

Vlastné imanie 36  797 476 37 273 791 

Oceňovacie rozdiely 163 535 167 096 

Kapitálové fondy                  -                                -      

Výsledok hospodárenia minulých rokov 37 110 959 37 454 937 

Výsledok hospodárenia za ÚO - 477 018 - 348 242 

      

Záväzky 3 744 758 4 079 663 

Rezervy 138 360 182 749 

Zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy 2 253 233 087 

Dlhodobé záväzky 2 571 756 2 630 474  

Krátkodobé záväzky 264 565 182 328 

Bankové úvery 767 824 851 025 

Prechodné účty pasívne 2 811 190 2 231 180 

 

Vlastné imanie a záväzky: 

� vlastné imanie – ide o oceňovacie rozdiely, ktoré vznikli v roku 2010 z dôvodu 
rozdielov kapitálových účastín a precenenia majetku a záväzkov. Hoci  Mesto Krupina 
dosiahlo rozpočtový hospodársky výsledok(bez RO a PO) kladný, po ich zohľadnení 
záporný (schodok vo výške 59 048,20 €),  účtovný výsledok  hospodárenia je záporný 
- 477 018 €.  

� záväzky – prevažnú časť 21 % tvoria návratné finančné prostriedky (bankové úvery), 
69 % dlhodobé záväzky, 7 % krátkodobé záväzky a zvyšné   4 % tvoria rezervy a   
zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy.  
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Dlhová služba Mesta Krupina 

V roku 2010 boli celkové výdavky na splácanie istiny a úrokov z prijatých úverov v celkovej 
výške 767 824 €. Celková zadĺženosť  Mesta Krupina v roku 2010 bola v prepočte na jedného 
obyvateľa vo výške 95 €/rok. Dlhová služba predstavuje 18,4 % z celkových skutočných 
bežných výdavkov čerpaných v roku 2010.  

Druh 
bankov.úveru 

podľa platnosti 
(krátk.,dlhodobý) 

Charakter 
úveru(invest. 

prevádzk. 
Mena 

Úroková 
sadzba 

v % 

Výška v 
EUR k 

31.12.2009 

Výška v EUR k 
31.12.2010 

Popis zabezp. 
úveru 

Energetická 
optimalizácia a 
stavebné úpravy 
budovy ZŠ 
Školská 10, 
Krupina -ÚZ 
856/2010 

Investičný  Eur 2,5 0,00  34 767,00  

  

VÚB-priemyselný 
park ÚZ 
1763/2005  

Investičný Eur 1,23 16 995,00  0,00  

Výkup pozemkov 

Dexia-výkup 
pzemkov ÚZ 
07/027/07 

Investičný Eur 4,75 437 575,00  380 377,00  

Výkup pozemkov 

Havarijné stavy v 
mesta Krupina ÚZ 
1288/2010 

Investičný  Eur 2,75 0,00  55 345,00  

  

VÚB-dlhodobý 
úver ÚZ 
1568/2008 

Investičný Eur 1 396 455,00  297 335,00  
Investičné akcie, 
splátka OTP 
úverov 

Spolu:       851 025,00  767 824,00    
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Organizácie Mesta Krupina 
 

Mesto Krupina je zriaďovateľom: 

a) Kultúrneho centra a múzea Andreja Sládkoviča 
b) Centrumu voľného času – Domček  
c) Základnej umeleckej školy 
d) 2 základných škôl 

1) ZŠ J.C.Hronského,  Školská 10 
2) ZŠ E. M. Šoltésovej, M.R. Štefánika 3 

 

Obchodné spoločnosti 
Základné imanie 

Názov a sídlo 
deň zápisu          

IČO 
uznesenie MsZ 

Základné 

imanie 

Podiel 

na ZI 

Podiel    

v Eur 

Hospodársky 

výsledok po 

zdanení 

Mestský podnik služieb, s. r. o. 

Krupinica 427, 963 01  Krupina 

19.12.1997 

36027278 

340/1996 

z 11.12.1996 9 959 100% 9 959 671 

49/2002 Mestský bytový podnik, s. r. o. 

Svätotrojičné námestie  20, 963 01  Krupina 

1.6.2002 

36054381 z 10.4.2002 149 373 100% 149 373 56 

21/1994 Mestské lesy, s. r. o.  
Priemyselná 969/14, 963 01  Krupina 

14.10.1994 

31616798 z   7.7.1994 6 639  100% 6 639 23 288 

Mestská nemocnica s poliklinikou , n. o.  

Ulica 29. augusta 23,  963 01  Krupina 

31.1.2003 

31908403 

18/2003 

z 28.1.2003 
82 985 100% 82 985   

 
Dexia banka Slovensko a.s. 

Hodžova 11, 010 11 Žilina 

 

19.11.1994 

31575951  

 

39 912 368,06 

 

0,04% 

 

     16 597 

 

 

 

 

Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. 

Banská Bystrica, Partizánska cesta 5 

10.10.2003 

36056006 

 1.685.455 1.03% 1.497.344 
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Vlastné imanie 

Názov a sídlo 

deň zápisu          

IČO uznesenie MsZ Vlastné  imanie 

Podiel na 

VI 

Podiel    v 

Euro 

Mestský podnik služieb, s. r. o. 19.12.1997 
340/1996 

177 094 100% 177 094 

Krupinica 427, 963 01  Krupina 36027278 
z 11.12.1996 

      

Mestský bytový podnik, s. r. o.  1.6.2002 49/2002 62 845 100% 62 845 

Svätotrojičné námestie 20 36054381 z 10.4.2002       

Mestské lesy, s. r. o.  14.10.1994 21/1994 4 145 100% 4 145 

Priemyselná 969/14  31616798 z   7.7.1994       

Mestská nemocnica s poliklinikou , n. o.  31.1.2003 18/2003 
82 985 100% 82 985 

Ulica 29. augusta 23,  963 01  Krupina 31908403 z 28.1.2003 
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Konsolidovaný celok 
 
Mesto Krupina ako účtovná jednotka verejnej správy (ďalej len ÚJ VS) v zmysle platných 
právnych predpisov prvýkrát za rok 2010 bolo povinné vykonať konsolidovanú účtovnú 
závierku (ďalej len KÚZ) ako konsolidujúca ÚJ VS. Konsolidovanými účtovnými jednotkami 
Mesta Krupina  sú tieto ním zriadené a založené organizácie: 

 
a) rozpočtové organizácie, ktorých zriaďovateľom je Mesto Krupina: 
1. Základné školy: 

• Základná škola Jozefa Cígera Hronského  so sídlom v Krupine na ulici Školská 
10.  

• Základná škola Eleny Maróthy Šoltésovej so sídlom v Krupina na ulici M. R. 
Štefánika 3. 

Obe základné školy boli zriadené ako samostatné rozpočtové organizácie s právnou 
subjektivitou s účinnosťou od 1.7.2004 podľa §4 ods. 1 a 2 zákona SNR č. 542/1990 Zb. 
O štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov prešla 
zriaďovateľská funkcia na Mesto Krupina. 

 
 2. Základná umelecká škola so sídlom Svätotrojičné námestie 7 v  Krupine zriadená ako 
samostatná rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou s účinnosťou od 1.7.2004 
podľa §4 ods. 1 a 2 zákona SNR č. 542/1990 Zb. O štátnej správe v školstve a školskej 
samospráve v znení neskorších predpisov prešla zriaďovateľská funkcia na Mesto 
Krupina. 
   
3.Centrum voľného času – Domček CVČ so sídlom M.R. Štefánika 33 v Krupine zriadené 
ako samostatné rozpočtové organizácie s právnou subjektivitou s účinnosťou od 1.7.2004 
podľa §4 ods. 1 a 2 zákona SNR č. 542/1990 Zb. O štátnej správe v školstve a školskej 
samospráve v znení neskorších predpisov prešla zriaďovateľská funkcia na Mesto 
Krupina. 
  
4. Kultúrne centrum a múzeum Andreja Sládkoviča   so sídlom Sládkovičova 9  v Krupine  
vznikla pretransformovaním príspevkovej organizácie Kultúrne centrum na rozpočtovú 
organizáciu s   účinnosťou od 1.2.2010  podľa §21  zákona 523/2004 Z.z. o rozpočtových 
pravidlách verejnej správy . 
 
b) obchodné spoločnosti  

1.Mestský podnik služieb, s. r. o.  so sídlom Krupinica 427 v Krupine,  IČO 36027278 
bol súčasťou verejnej správy so zápisom do obchodného registra SR dňa 19.12.1997. 
Mesto Krupina  je jeho spoločníkom, má 100% - nú účasť na majetku. Do 
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konsolidovanej účtovnej závierky vstupuje ako dcérska ÚJ, ktorá sa konsoliduje 
metódou úplnej konsolidácie.  
 
2.Mestský bytový podnik, s. r. o. so sídlom Svätotrojičné námestie 20 v Krupine, IČO 
36054381,  bol súčasťou verejnej správy so zápisom do obchodného registra SR dňa 
1.6.2002. Mesto Krupina  je jeho spoločníkom, má 100% - nú účasť na majetku. Do 
konsolidovanej účtovnej závierky vstupuje ako dcérska ÚJ, ktorá sa konsoliduje 
metódou úplnej konsolidácie.  
 
3.Mestské lesy, s. r. o. so sídlom Priemyselná 969/14 v Krupine, IČO 31616798, bol 
súčasťou verejnej správy so zápisom do obchodného registra SR dňa 14.10.1994. 
Mesto Krupina  je jeho spoločníkom, má 100% - nú účasť na majetku. Do 
konsolidovanej účtovnej závierky vstupuje ako dcérska ÚJ, ktorá sa konsoliduje 
metódou úplnej konsolidácie.  
 

V zmysle zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len 
„zákon o účtovníctve), ktorý v §22a a v súlade s opatrením MF SR č. MF/27526/2008-31 
ktorým sa ustanovujú podrobnosti o metódach a postupoch konsolidácie vo verejnej správe 
a podrobnosti o usporiadaní a označovaní položiek konsolidovanej účtovnej závierky vo 
verejnej správe v súlade s §22 ods. 13 citovaného zákona o účtovníctve boli konsolidovaným 
účtovným jednotkám Mesta Krupina zaslané informácie k príprave na konsolidovanú účtovnú 
závierku za rok 2009 listami  č. RZ  10599/2011, RZ 10604-10610/2011 zo dňa 29.3. 2011, 
ktorým bola oznámená povinnosť Mesta Krupina a ním založených a zriadených organizácií 
vykonať prvýkrát za rok 2009 konsolidovanú  účtovnú závierku ako aj zoznam 
konsolidovaných účtovných jednotiek Mesta Krupina. 
 
Vzhľadom na štruktúru konsolidovaných účtovných jednotiek a majetkovú účasť Mesta 
Krupina je použitá metóda úplnej konsolidácie. 
 

Konsolidovaná závierka 
 
Pozostáva z týchto častí, ktoré sú prílohami tejto Výročnej správy: 

1) Konsolidovaná súvaha ÚJ VS – Mesta Krupina k 31.12.2010 
2) Konsolidovaný výkaz ziskov a strát ÚJ VS – Mesta Krupina  k 31.12.2010 
3) Poznámky ku KÚZ 

 
Pre Mesto je dôležité konečné rozdelenie výsledku hospodárenia vychádzajúce predovšetkým 
z finančného rozpočtu Mesta ako rozdiel medzi príjmami a výdavkami. Záverečný účet Mesta 
Krupina vychádzajúci z individuálnej účtovnej závierky Mesta bol schvaľovaný uznesením 
MsZ č. 97/2011 zo dňa 11.5.2011 s tým, že rozdiel medzi príjmami a výdavkami za rok 2010 
bol záporný po započítaní právnych subjektov.  
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Záver 
 

 Mesto Krupina ako konsolidujúca ÚJ a ním konsolidované ÚJ tvoria celok, ktorým 
Mesto zabezpečuje výkon samosprávnych činností ale aj činností v rámci prenesených 
kompetencií štátu na mesto v zmysle platných právnych predpisov. Sledovanie hospodárenia 
mesta ako konsolidovaného celku je stále vo dvoch líniách: rozpočtovej a účtovnej. Pre 
sledovanie toku peňazí a rozpočtu mesta je dôležitá rozpočtová oblasť, ktorá je sledovaná za 
mesto, jeho rozpočtové organizácie ako súčasť rozpočtu mesta. Obchodné spoločnosti 
vstupujú do rozpočtu mesta vstupujú svojich výkonov. Konsolidovaná účtovná závierka nie je 
účtovnou závierkou zostavenou za účelom vykázania plnenia rozpočtu. Jej základným účelom 
je poskytnúť informácie o konsolidovanom celku ako o jednej ekonomickej jednotke. 
Zostavuje sa pre to,  aby sa zabezpečilo lepšie riadenie  ÚJ = konsolidovaného celku, jeho 
majetku a záväzkov, nákladov a výnosov tak, aby účtovné jednotky boli do nej zahrňované 
ako keby to boli vnútropodnikové útvary, hoci  majú právnu subjektivitu.  KÚZ tak umožňuje 
komplexný pohľad na konsolidovaný celok s možnosťou riadenia  súčasnej situácie ale aj 
perspektívy a plánovania všetkých súčastí mesta ako jedného celku. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Krupine, dňa 30.8.2011        Ing. Radoslav Vazan 
 Vypracoval:  Ekonomický odbor                                                primátor mesta 
 

 

                                          
 






















































































































