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 Ing. Radoslav Vazan, primátor mesta Krupina

    Čas sviatočný, čas výnimočný, čas priam zázračný. Vchádza do našich príbytkov so všetkým,  čím sa 
spájajú vianočné sviatky, najkrajšie sviatky roka...

Vianoce 2020
    Vianočný čas sú krásne chvíle,

čas znovu zažiť niečo milé,
 rodinu objať, stretnúť priateľov,
spriaznenosť duší cítiť aj bez slov.

   Vážení Krupinčania, 
dovoľte mi, aby som sa Vám prihovoril k blížiacemu sa Novému roku 2021.
Nový rok sa spája s plánmi, predsavzatiami a cieľmi, ktoré by sme chceli uskutočniť v súkromnom aj pracovnom živote. 
Zároveň je časom hodnotenia toho, čo sme prežívali a urobili v uplynulom roku. Život každého človeka je prepletený neoča-
kávanými situáciami a každého z nás určite zasiahli dni dobré a veselé, ale aj tie menej radostné, dokonca smutné. Chcem 
Vás všetkých povzbudiť, aby sme mali v novom roku viac pochopenia pre potreby druhých, aby sme nešetrili úsmevom a 
rozdávali radosť ľuďom v našom okolí. Skúsme viac pomáhať ako kritizovať, tešiť sa z úspechov druhých, otvoriť srdcia pre 
všetko dobré a spoločne zveľaďovať naše krásne mestečko. Je potrebné stavať na tom dobrom a pozitívnom, rozvíjať začaté 
a nebáť sa väčších, či menších prekážok, ktoré určite prídu. Skúsme každý nasledujúci deň prežiť lepšie, plnohodnotnejšie a 
spoločne si nechajme naplniť srdcia vnútorným pokojom.
   Dovoľte mi poďakovať sa všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispievali k zveľaďovaniu nášho mesta, obohatenie jeho 
kultúrneho a duchovného života. Svojou každodennou prácou dokazujete, že Vám na našej Krupine záleží.
   Prajem Vám všetkým, aby ste boli obklopení ľuďmi, ktorí Vás majú radi a ste pre nich dôležití. Prajem Vám, aby 
ste mali rodinu, na ktorú sa môžete kedykoľvek obrátiť a spoľahnúť. Susedov, ktorí pomôžu a priateľov, ktorí sa s vami 
podelia o každodenné starosti a radosti.
   Želám Vám všetkým, nielen v mene mojom, ale aj v mene zamestnancov Mestského úradu a poslancov Mestského 
zastupiteľstva v roku 2021 viac krajších dní, viac lásky, pevného zdravia a pokoj v srdciach.

PF2021



InfolistyInfolistyINFORMÁCIE

Na pozvanie primátora mesta navštívil dňa 1.12.2020 Krupinu štátny ta-
jomník Ministerstva dopravy a výstavby SR Jaroslav Kmeť, ktorý sa na 
ministerstve venuje cestnej, železničnej a leteckej doprave, elektronic-
kým službám a stratégii. Spolu so štátnym tajomníkom sa pracovného 
rokovania zúčastnili aj riaditeľ kancelárie štátneho tajomníka 2 Ján Horný 
a námestník IVSC - Slovenskej správy ciest v Banskej Bystrici Vladislav 
Štulajter. 
Témami spoločného rokovania bola predovšetkým problematika aktu-
álneho stavu a postupnosti prípravy obchvatu mesta Krupina, obnova 
vybraných úsekov na ceste I/66 v našom okrese, starostlivosť o odstav-
né plochy popri tejto ceste, parkoviská pre kamióny, úpravy a čistenie 
priľahlých pozemkov pri cestách I. triedy od porastov a problematika 
vlakového spojenia  - úpravy grafikonu na trati Zvolen – Krupina – Šahy. 
Pán štátny tajomník prisľúbil plnú podporu pri presadení  a následnom 
čím skoršom začatí budovania obchvatu v horizonte plánu Národnej diaľ-
ničnej spoločnosti v rokoch 2023 – 2025 a pri dofinancovaní všetkých 
stupňov projektovej prípravy na túto stavbu. Zároveň táto stavba bude 
môcť byť zaradená na financovanie z fondov EÚ, nakoľko obchvaty miest 
budú v nasledujúcom plánovacom období EÚ prednostne financované z 
dôvodu plynulosti a bezpečnosti cestnej premávky. Prostredníctvom ná-
mestníka IVSC SSC  v Banskej Bystrici som zároveň požiadal o obnovu 
povrchov vozoviek a doplnenie bezpečnostných prvkov a dopravného 
značenia na najkritickejších úsekoch ciest I. triedy v našom okrese a to:
1. prieťah mestom Krupina 
2. úsek Devičie – Hontianske Nemce(Rakovec) 
3. úsek Ladzany – hranica okresov KA/LV 
Obnova týchto úsekov by mala prebiehať v rokoch 2021-2022 a bude 
financovaná zo zdrojov Európskej únie. Na viacerých úsekoch ciest I. trie-
dy bude zároveň prebiehať čistenie priľahlých pozemkov v ochranných 
pásmach ciest od stromov a kríkov a to nielen na ceste I/66, ale aj na 
ceste I/51 od Hontianskych Nemiec po Svätý Anton. 
V závere pracovného stretnutia som požiadal pána štátneho tajomníka 
pri najbližšej zmene o možnosť úpravy grafikonu železničnej dopravy na 
trati Zvolen – Krupina – Šahy s dôrazom na úpravu časov potrebných pre 
dopravu do zamestnania v nosných firmách v našom meste a to na ranné 
a popoludňajšie zmeny, či počas víkendov pre potreby cestovania žiakov, 
študentov a kúpeľných hostí v Kúpeľoch Dudince a ostatných liečebných 
domoch. 
                                               Ing. Radoslav Vazan, primátor mesta 

Štátny tajomník ministerstva dopravy a výstavby 
na návšteve v Krupine

Štátny tajomník Ministerstva dopravy a výstavby SR 
Jaroslav Kmeť a primátor mesta Radoslav Vazan

spolu so štátnym tajomníkom sa pracovného rokovania zúčastnili aj riaditeľ kancelárie štátneho tajomníka 2 
Ján Horný a námestník IVSC - Slovenskej správy ciest v Banskej Bystrici Vladislav Štulajter. 

2



InfolistyInfolisty INFORMÁCIE 3

Banskobystrický samosprávny kraj aj v roku 2020 pokra-
čoval v mnohých obnovách ciest II. a  III. triedy v celom 
kraji, výrazne viac obnovených ciest pribudlo v našom 
okrese. Nové úseky boli vyasfaltované prevažne v seve-
rovýchodnej časti okresu, kde z minulosti bol pomerne 
veľký technologický dlh, veď mnohé úseky boli obnovo-
vané naposledy za socializmu pred viac ako 30 rokmi. 
Uprednostňované boli úseky označené ako havarijné, či 
nevyhovujúce stavy.
Prvá etapa rekonštrukcie ciest v našom okrese sa začala v 
máji. Obnovou prešli úseky ciest III. triedy Bzovík – Drie-
ňovo – 10 km,  Dolný Badín – Selce – 1,1 km a Horné 
Mladonice - Senohrad – 1,5 km. Popri samotných prácach 
na asfaltovaní sa dopĺňali aj viaceré bezpečnostné prvky, 
dobudoval sa oporný múr s odvodňovacím rigolom v obci 
Horný Badín, obnovili sa aj mnohé priepusty. 
V rámci druhej etapy v mesiacoch jún a júl boli obnovené 
úseky ciest križovatka I/66 – Bzovík závoz - 0,9 km, Bzo-
vík – Uňatín spojka - 0,1 km, Trpín – Cerovo – 2,3 km a 
Bzovík – Trpín – Litava – hranica okresov KA/VK – takmer 
11 km ciest III. triedy.
V tretej etape rekonštrukcie počas jesenných mesiacov 
bol obnovený úsek Krupina – Žibritov v dĺžke viac ako 1,3 
kilometra. 
Z pozície člena Komisie dopravy pri Zastupiteľstve BBSK 
vyjadrujem úprimné poďakovanie v mene všetkých oby-
vateľov okresu Krupina, ktorí denne využívajú tieto cesty 
všetkým kompetentným pracovníkom Úradu BBSK na čele 
s Ing. Petrom Muránskym, riaditeľom odboru cestnej in-
fraštruktúry a investícii BBSK, pracovníkom Banskobystric-
kej regionálnej správy ciest, ako aj dodávateľským firmám 
STRABAG a EUROVIA - SK za kvalitne odvedenú prípravu 
a samotný priebeh prác. Verím, že rovnako v roku 2021 
budeme pokračovať v obnove ciest v okrese Krupina od-
straňovaním predovšetkým havarijných a nevyhovujúcich 
stavov, ktoré nám ešte v rámci okresu zostali. Prioritou 
určite bude začať s realizáciou obnovy cesty II. triedy De-
vičie – Senohrad a v rámci ciest III. triedy nám zostáva-
jú obnoviť ešte úseky ciest Senohrad – Lackov – Litava, 
Devičie – Kráľovce – Krnišov, Sudince – Lišov,  križovatka 
I/66 – Dudince – vstup do mesta a Horné Mladonice – 
Senohrad. 
        Ing. Radoslav Vazan, poslanec Zastupiteľstva BBSK

Aj v roku 2020 pribudli vynovené úseky ciest III. triedy
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Dôvodom nárastu cien v odpadovom hospodárstve sú le-
gislatívne zmeny a zvýšenie poplatkov za uloženie odpa-
dov na skládky. Realitou je, že náklady na odvoz smetí sa 
každým rokom zvyšujú.
Platná legislatíva prikazuje mestám a obciam od januára 2021 za-
vedenie triedeného zberu a spracovanie biologicky rozložiteľného 
kuchynského odpadu (BRKO). Pre Krupinu tento krok predsta-
vuje prvotný jednorazový náklad za nákup 660l hnedých nádob 
a plastových vedierok do každej domácnosti v bytových domoch  
vo výške 10 320 eur. Mesto Krupina uhradilo túto sumu z pro-
striedkov získaných z  Environmentálneho fondu ešte tento rok. 
Pravidelné výdavky v súvislosti so zberom, zvozom, spracovaním 
a uložením BRKO na konmpostáreň, sa už premietnu do poplat-
ku. Ďalším faktorom, ktorý výrazne ovplyvňuje výšku poplatku za 
komunálne odpady v Krupine, je zvýšenie sadzieb za uloženie od-
padov. Tie závisia od úrovne vytriedenia komunálneho odpadu. 
„Krupina  momentálne vykazujeme  46,09  %-nú úroveň 
vytriedenosti, čomu zodpovedal na rok 2020 poplatok vo 
výške 12 Eur za tonu zmesového komunálneho odpadu“. 
V roku 2021 by sa táto sadzba pri rovnakej percentuálnej úrovni 
vytriedenia mala zvýšiť na 18 eur, čo doterajšie náklady zvýši o 
12 000 eur. Rovnako aj táto suma sa premietne do poplatku za 
odpady.  Nikto však nevie zaručiť, že pomerne priaznivé percento 
vytriedeného odpadu sa v meste nezníži a Krupina  neklesne do 
skupiny s vyššou sadzbou. S podobnou situáciu sa pasujú takmer 
všetky samosprávy. Výnosy z miestneho poplatku dlhodobo ne-
dokážu pokryť všetky náklady spojené s odpadovým hospodár-
stvom mesta. Navyše, existuje predpoklad, že tieto výdavky budú 
rásť aj naďalej. Výška poplatku v budúcnosti tak bude závisieť aj 
od miery triedenia odpadu v našom meste. Čím viac budeme trie-
diť tým menšiu sadzbu za komunálne odpady bude samospráva 
mať, čo okrem zvýhodnenej sadzby prináša zásadnú úsporu na 
financovaní zberu, odvozu a skládkovania zmesového komunál-
neho odpadu.
Zvyknite si separovať
Hodiť všetok odpad do jedného kontajnera je najjednoduchšie a 
najrýchlejšie riešenie. Lenže veľká časť odpadu sa dá recyklovať 
čím sa ušetria prírodné aj energetické zdroje. Keď vybaľujete 
nákup alebo si s nadšením rozbaľujete nový nábytok určite zistí-
te, že máte okolo seba kartóny, igelitové obaly alebo polystyrén. 
Všetky tieto zložky sa dajú zhodnotiť a navyše nebudete mať 
preplnený kontajner na zmesový komunálny odpad. Ak budete 
triediť dôkladne zistíte, že produkujete výrazne menej odpadu, 
ktorý končí na skládke. Snažte sa separovať čo sa dá, napr. ak si 
kúpite nápoj v sklenenej fľaši s kovovým viečkom, fľaša patrí do 
zeleného kontajnera, alebo kontajnera pozinkovaného označené-
ho nálepkou sklo a viečko do červeného. 
PLASTY 
Plasty patria do kontajnera alebo do vreca žltej farby 
Z plastov je skoro všetko okolo nás, predovšetkým rôzne oba-
ly (až 80% obalov je z plastov). Plasty tvoria 7% hmotnosti z 
celkového množstva komunálneho odpadu. Vyrábajú sa z ropy, 
ktorá je neobnoviteľným prírodným zdrojom a ich recyklácia je 
obmedzená. 
Tento materiál sme vymysleli mi ľudia pred 150 rokmi. Obľúbili 
sme si ho kvôli trom veciam: je ľahký, udrží potraviny čerstvé a 
je lacný. 
Až 9 miliónov tón ročne končí v oceáne!! V oceáne sa pôsobením 
slnka mení na malé častice, ktoré si živočíchy mýlia zo stravou. 
Medzi plasty patria: neznečistené stlačené alebo zošliapnu-
té PET fľaše od nápojov, sirupov, rastlinných olejov, plastové a 
mikroténové vrecká, baliace fólie, polystyrén, tégliky z jogurtov, 
obaly z CD, obaly z pracích a čistiacich prostriedkov kozmetiky a 
chipsov nákupné tašky, obaly od kečupu či horčice - opláchnu-
té, obaly od cestovín, rastlinných masiel, kovové obaly, nápojové 
kartóny od mlieka – tetraPak. 
Polystyrén – sú to najmä termo obaly od jedla, izolačný sta-
vebný materiál, ochranný obalový materiál od elektroniky a pod. 
Pre svoju veľkosť je vhodné odovzdať ich do zberného dvora 
odpadov. Ak vhodíte veľké kusy polystyrénu do kontajnera na 
plasty, zapracete tým celý kontajner a znemožníte tak ostatným 
občanom odložiť sem ostatné drobné plasty. 
Medzi plasty nepatria: plasty znečistené ropnými látkami, 
plasty znečistené zeminou, guma, molitan, podlahová krytina, 

mastné obaly so zvyškami potravín, novodurové rúrky, PVC – 
všetky tieto druhy plastov je potrebné odovzdať do zberného 
dvora. 
Plastové alebo kovové nádoby od farieb, riedidiel, postrekov 
patria do zmesového odpadu alebo na zberný dvor. V žiadnom 
prípade nepatria do nádob na triedený zber. 
Plastové výrobky ako hračka, podnos, hrebeň, stolička, vedro 
a pod. patria do zberného dvora. 
Vždy platí: Ak mám plastových obalov veľa, môžem ich odo-
vzdať v zbernom dvore. 
PAPIER 
Patrí do modrého kontajnera  
Papier tvorí až 20% z celkovej hmotnosti komunálneho odpadu. 
Je možné ho recyklovať 5 – 8 krát a tiež kompostovať. Nadmerné 
používanie papiera prispieva k úbytku lesov vo svete, napríklad 
na výrobu 1 tóny papiera sa spotrebuje 17 stromov a ak vytriedi-
me a zrecyklujeme 110 ton starého papiera sa zachráni 1 ha lesa. 
Patria sem: noviny, časopisy, kancelársky papier, reklamné le-
táky, rozložené alebo stlačené škatule, kartóny, papierové obaly, 
papierové tašky, spisy, zošity, výkresy, obálky a pod. 
V malom množstve aj papier s kancelárskymi sponkami alebo 
skartovaný papier. 
Papier môžeme recyklovať päť až sedemkrát, potom sú vlákna 
papiera už nepoužiteľné. Papier sa dá aj kompostovať. 
Nepatria sem: väzbové obaly kníh, mokrý, mastný alebo zne-
čistený papier, asfaltový a dechtový papier, použité papierové 
utierky, jednorazové plienky, papierové vreckovky, papierové tác-
ky znečistené horčicou či kečupom, papierový obal od stavebné-
ho materiálu. 
Rolky od WC papiera a kuchynských utierok, kartónový 
obal na vajíčka patria do nádoby na komunálny odpad, keďže 
sú vyrobené z viackrát recyklovaného papiera a už nie je možné 
ich opäť recyklovať. Lepšia možnosť je kompostovanie – 
dajú sa použiť ako tzv. hnedá vrstva. 
Vždy platí: ak mám papiera alebo škatúľ veľa, môžem ich odo-
vzdať v zbernom dvore.
SKLO 
patrí do kontajnerov označených názvom Sklo 
Z ekologického hľadiska má znovu použitie väčšiu prioritu ako 
recyklácia a to znamená, že je lepšie používať vratné obaly, ktoré 
po použití nedávame na recykláciu, ale ich odovzdáme späť do 
obchodu. Vďaka recyklácii sa šetrí množstvo energie a surovín 
(napr. povrchovo ťažené sklárske piesky) a hlavne sklo je možné 
recyklovať a používať donekonečna. V prírode sa (ne)rozkladá 
veľmi dlho – 4000 rokov. 
Patrí sem: farebné a biele nevratné obaly zo skla z alkoholic-
kých alebo nealkoholických nápojov, poháre, fľaštičky od kozme-
tiky, sklenené črepy a pod. 
Aj znečistené sklo je možné recyklovať. Sklo možno recyklovať 
donekonečna. Tavením totiž nestráca svoje vlastnosti. 
Tabuľové sklo z okien a dverí – ak je ho väčšie množstvo, 
treba ho odovzdať do zberného dvora. 
Nepatrí sem: porcelán, keramika, drôtené sklo, autosklo, zr-
kadlá, TV obrazovky, pozlátené a pokovované sklo alebo technic-
ké druhy skla. Vratné fľaše odovzdajte späť do obchodu. 
Zrkadlo vás môže pomýliť, ale nie je to klasické sklo. Na zadnej 
strane má reflexnú vrstvu, preto patrí do zmesového odpadu ale-
bo na zberný dvor. 
Keramika a porcelán patria do zmesového odpadu. 
Vždy platí: ak mám skla alebo sklenených obalov veľa, môžem 
ho odovzdať v zbernom dvore.
KOVY A KOVOVÉ ODPADY 
v našom meste sa zbierajú  do samostatných nádob – 
červených zvonov 
kontajnery na kovy sa nachádzajú len na niektorých miestach 
-(zoznam nájdete dole). 
Patria sem: kovové obaly, konzervy od rôznych potravín a kr-
mív pre zvieratá, kovové výrobky a súčiastky, alobal, nápojové 
plechovky, spreje, kovové uzávery, viečka od jogurtov a paštét 
a pod. 
Znečistené kovové obaly stačí len zľahka opláchnuť, kvôli zápa-
chu. Pred vhodením do vreca alebo kontajnera zmenšite objem 
plechoviek ich stlačením. 
Nepatria sem: kovové obaly kombinované s iným materiálom, 

PREČO PRIŠIEL NÁVRH NA ZVÝŠENIE POPLATKU ZA KOMUNÁLNY ODPAD
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(pokračovanie zo str. 4) napr. obaly od zubných pást a krémov, 
kovové obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok. Nadroz-
merný kovový odpad je potrebné odniesť do zberného dvora. 
Vždy platí: Ak mám kovových obalov veľa, môžem ich odovzdať 
v zbernom dvore. 
Vedeli ste že: 
Z 370 vyzbieraných a recyklovaných hliníkových plechoviek môže 
byť jeden bicykel. 
Z oceľových plechoviek sa stávajú kľúče. 
Kontajnery na kovové obaly sú prístupné 24 hodín denne a sú 
umiestnené na týchto uliciach:
Majerský rad, Ulica Malinovského, Ulica Špitzerova, Ulica 
M.R. Štefánika, Ulica Železničná, Ulica  Školská, Ulica Zá-
hradná, Ulica Dionýza Štúra. 
VIACVRSTVOVÉ KOMBINOVANÉ MATERIÁLY v našom 
meste sa zbierajú do oranžových kontajnerov. 
Sú to obaly zložené z viacerých, ťažko oddeliteľných, vrstiev. 
V domácnostiach sa stretávame najmä s druhom VKM obalu je to 
TetraPak a PurePak. 
Na obale ich označuje recyklačná značka C/PAP. Nápojové kartó-
ny predstavujú približne 3 % z komunálneho odpadu. 
Ich recyklácia je zložitá z dôvodu ich zloženia z viacerých vrstiev 
spojených k sebe. Tieto odpady sa priamo nerecyklujú za účelom 
získania pôvodnej suroviny, ale materiálovo sa zhodnocujú a vy-
rába sa z nich stavebný materiál. 
Patria sem: nápojové kartóny, ktoré sa používajú na balenie 
mlieka, smotany, džúsov, paradajkového pretlaku a množstva 
iných potravín. 
Aj tu platí pravidlo, že ich treba poriadne stlačiť, čím zmenšíte ich 
objem. V žiadnom prípade nepatria do modrej nádoby na papier. 
Zvyšná nevymytá tekutina by mohla znehodnotiť papier. 
Nepatria sem: iné kombinované materiály, kartóny znečistené 
chemikáliami. 
Vždy platí: ak mám takýchto obalov veľa, môžem ich odovzdať 
v zbernom dvore.
PET FĽAŠE, KARTÓNY, PLECHOVKY 
Prečo by som mal stlačiť PET fľašu, kartón či plechovku predtým, 
než ju hodím do zbernej nádoby? 
Môže sa zdať, že zberná nádoba je dostatočne veľká na to, aby 
pojala PET fľašu, kartón či plechovku aj bez toho, aby ju musel 
človek stláčať. Je síce pravda, že väčšina z nich má síce malú 
hmotnosť, ale za to veľký objem, najmä PET fľaše. Napríklad 
nestlačené PET fľaše v zberných nádobách zbytočne zaberajú 
veľa miesta a v konečnom dôsledku zberová spoločnosť odváža 
vzduch. Rovnako to platí aj pre kartón či plechovky. 
Preto je veľmi dôležité obal jednoducho stlačiť. 
Takýmto postupom sa do kontajnerov vojde približne 4-krát viac 
zmenšených odpadov. Napríklad do nádoby o objeme 1100 l sa 
zmestí približne 733 stlačených 1,5 litrových PET fliaš. Ak by sme 
ich do nádoby hádzali nestlačené, zmestilo by sa ich tam len 
približne 200. Zmenšenie obalov pomáha aj pri ich jednoduchšej 
manipulácii a následnej recyklácii, čím sa znova znižujú náklady. 
Preto nezabúdajme šetriť i takýmto spôsobom naše životné pro-
stredie. 
Nasledujúca tabuľka ukazuje priemernú dobu rozkladu odpadku, 
keď sa váľa na povrchu lesnej pôdy (mimo zimné obdobie) 
Odpad a približná doba rozkladu: 
ohryzok jablka, hrušky 16 dní 
papier 4 mesiace 
šupka od banánu 5 mesiacov 
šupka od pomaranča 1 rok 
vlnená ponožka 1,5 roku 
krabica od nápoja bez hliníkovej fólie (kefíry, čerstvé 
mlieko) 7 rokov 
ohorok cigarety s filtrom 15 rokov 
plechovka 15 rokov 
igelitový sáčok či taška 25 rokov (nové ekologické tašky 1 
rok) 
žuvačka 50 rokov 
plastový pohár 70 rokov 
PET fľaša, plastová fľaša 100 rokov 
alobal alebo tetra-pak s hliníkovou fóliou 100 rokov 
jednorazové plienky 250 rokov 
sklo tisíce rokov (ale možno nikdy) 
polystyrén desaťtisíc rokov (ale možno nikdy) 
struny do kosačky asi nikdy (nové bio struny do 10 rokov) 

                                                             Oddelenie výstavby, ŽP a RR

Komunálny odpad 
V dôsledku zmien v legislatíve s nakladaním s komunál-
nym odpadom mesto Krupina pristúpilo k zvýšeniu po-
platku za komunálny odpad. 
Zo súčasných 28,03 Eur na osobu na 32,01 EUR ročne pre fyzické 
osoby a pri množstvovom zbere právnických osôb a podnikate-
ľov sa sadzba poplatku zvýši z 0,0250 EUR za liter komunálneho 
odpadu na sadzbu 0,0260 EUR/l. V snahe aspoň trochu zmierniť 
dopad tejto nepríjemnej situácie poslanci Mestského zastupiteľ-
stva dňa 9.12.2020 schválili úľavu pre seniorov s vekom 65 ro-
kov a viac a držiteľov preukazu ZŤP a ZŤP/S – zníženie poplatku 
o 12,5 % (ročný poplatok  bude 28,00 EUR). Doterajšie úľavy 
pre obyvateľov Krupiny, ktorí sa viac ako 90 dní nezdržiavajú na 
území mesta ostali zachované na - napr. pracujúci v zahraničí, 
pracovníci, ktorí chodia na týždňovky, študenti študujúci v inom 
meste, kde sú aj ubytovaní.V priebehu celého roka môžu požia-
dať o zníženie poplatku za komunálny odpad. K žiadosti doložia 
potvrdenie  - napr.  zo školy, z internátu, zo zamestnania.
Daň za psa 
V priebehu roka, ak vznikne (predmetom dane za psa je pes 
starší ako 6 mesiacov) alebo zanikne daňová povinnosť k dani 
za psa (napr. úhyn psa, jeho predaj), je potrebné podať daňové 
priznanie. Tlačivá a všetky potrebné informácie Vám poskytneme 
na Mestskom úrade č. dverí 4 a 5.
Majitelia psov chovaných v bytovom dome, si môžu vyzdvihnúť 
sáčky na psie exkrementy na Mestskom úrade, dvere č.4.
Daň z nehnuteľností
Do 31.1.2021 sa podáva daňové priznanie k dani z ne-
hnuteľností. Táto zákonná povinnosť vzniká všetkým, ktorí v 
priebehu roka 2020:
- nadobudli v katastri Krupina nehnuteľnosť (napr. rodinný dom, 
chata, garáž, pozemok, byt...) kúpou alebo darom, 
- uzatvorili nájomnú zmluvu na pozemky na viac ako 5 rokov a 
táto nájomná zmluva je zapísaná v katastri nehnuteľností, 
- predali nehnuteľnosť alebo ich darovali,
- majú vydané právoplatné stavebné povolenie alebo kolaudačné 
rozhodnutie
- ohlásili drobnú stavbu a tá sa v roku 2020 aj zrealizovala.
Ak v priebehu zdaňovacieho obdobia daňovník nadobudne ne-
hnuteľnosť vydražením alebo dedením, je povinný podať daňové 
priznanie k dani z nehnuteľností do 30 dní od vzniku daňovej 
povinnosti. 
Ku daňovému priznaniu  je potrebné doložiť fotokópie dokladov: 
rozhodnutie o povolení vkladu do katastra, kópiu dedičského roz-
hodnutia, kópiu listu vlastníctva  (LV je možné vytlačiť cez www.
katasterportal.sk), kópiu stavebného povolenia, kópiu kolaudač-
ného rozhodnutia, kópiu nájomnej zmluvy... 
Sadzby dane z nehnuteľností sa v roku 2021 zvýšili o in-
fláciu 2,7 %. 
Daňové   priznanie  k dani  z nehnuteľnosti   a  k  dani za 
psa sa podáva  na MsÚ Krupina č.d. 4 a 5,  t.č. 5550314, 
5550387, 5550389, kde sú dostupné tlačivá.

                                                          Správa daní a poplatkov

Informácie z ekonomického 
oddelenia

Oddelenie správy daní a poplatkov 
informuje občanov
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Pôvodná betónová 
zábrana, ktorá bola 
z väčšej časti poško-
dená a nespĺňala svoj 
účel, bola vybúraná 
spolu s asfaltovým 
chodníkom pozdĺž 
hlavnej cesty v dĺžke 
70 metrov. Asfaltový 
chodník bol nahrade-
ný novou zámkovou 
dlažbou spolu s pod-
kladovou vrstvou a 
obrubníkmi. Tieto prá-
ce vykonala krupinská 
spoločnosť  Ľubomír 
Dado. 
Následne sa osadi-
la nová oceľová zá-
brana, ktorú vyrobila 
a namontovala ban-
skoštiavnická kováč-
ska firma Michal Hikl 
– MJOLMI. 
Nakoľko finančné 
prostriedky v rozpoč-
tovom roku neboli 
postačujúce, Mesto 
Krupina v budúcnosti  
plánuje pokračovať 
v začatej oprave tejto 
časti komunikácie pre 
peších, s využitím cu-
dzích zdrojov.                                           

Oprava chodníka a chodníkovej zábrany

V priebehu septembra 2020 začala spoločnosť ELSPOL-SK, s.r.o. 
Námestovo z realizáciou stavby „11565 – Krupina – Kuzmányho 
– Rekonštrukcia NNS“, ktorej účelom bolo odstránenie zlého fy-
zického stavu existujúcich elektrických NN vzdušných vedení  na 
časti Kuzmányho ulice v Krupine. 
Investorom predmetnej stavby bola spoločnosť Stredoslovenská distribuč-
ná, a.s. Žilina. Predmetom stavby bola demontáž existujúcich NN vzduš-
ných vedení vrátane demontáže podperných bodov (stĺpov) a tiež rozko-
panie nevyhnutne potrebných úsekov cesty pre uloženie a montáž nového 
elektrického NN zemného vedenia spolu s novými prípojkami a istiacimi 
skriňami. Nakoľko boli na demontovaných elektrických stĺpoch umiestne-
né aj svetelné body verejného osvetlenia Mesto Krupina pristúpilo k tzv. 
„združenej investícii“ a s využitím exitujúcich výkopov a v časti aj uskutoč-
nením nových výkopov zabezpečilo uloženie chráničiek pre umiestnenie 
nových rozvodov verejného osvetlenia a kamerového systému na riešenej 
časti ulice. V tejto súvislosti bolo potrebné aj rozobratie časti zámkovej 
dlažby na Obchodnej ulici. 
Tieto práce pre mesto vykonával Vladimír Gregáň, Krupina ako úspešný 
dodávateľ z vykonaného verejného obstarávania. Nakoľko je v roku 2021 
na Kuzmányho ulici naplánovaná rekonštrukcia verejného vodovodu mesto 
v súčasnosti nepristúpilo k vyspraveniu rozkopaného povrchu vozovky, aby 
nedošlo k poškodeniu nových častí asfaltu, resp. vyspravenie bude usku-
točnené až po zrealizovaní tohto diela. 
                                     Ing. Jaroslava Uramová, oddelenie výstavby, ŽP a RR

Výmena elektrických vzdušných vedení, 
podperných stĺpov a svetelných bodov 

verejného osvetlenia

Mesto Krupina zastúpené Ing. Radoslavom Vazanom, 
primátorom mesta týmto vyzýva obyvateľov mestských 
častí s hromadnou  bytovou výstavbou, t.j. obyvateľov 
bytových domov na ulici Majerský rad, Malinovského 
ulici, Jesenského ulici, Železničnej ulici, Ulici M.R.Šte-
fánika, Špitzerovej ulici, Školskej ulici, Mlynskej ulici a 
ulici Fraňa Kráľa, ktorí sú zároveň vlastníkmi alebo uží-
vateľmi motorových vozidiel, aby tieto neparkovali na 
priľahlých prístupových komunikáciách a chodníkoch, 
nakoľko by tým došlo k obmedzeniu, prípadne úplnému 
zamedzeniu vykonávania ich zimnej údržby – pluhova-
niu snehu strojnými mechanizmami.

Parkovanie motorových vozidiel v týchto lokalitách 
mesta je možné len na vybudovaných parkoviskách a 
spevnených plochách na to určených, mimo chodníkov 
a ciest. V prípade nerešpektovania týchto pokynov je 
potrebné brať na vedomie, že za prípadné škody vznik-
nuté na zaparkovaných motorových vozidlách v súvis-
losti s vykonávaním zimnej údržby nebude zodpovedať 
Mesto Krupina, ani vykonávateľ zimnej údržby, resp. 
priľahlý úsek cesty alebo chodníka nebude vyhrnutý. 

Mesto Krupina zastúpené Ing. Radoslavom Vazanom, 
primátorom mesta týmto vyzýva obyvateľov mestských 
častí a ulíc s individuálnou výstavbou rodinných do-
mov, ktorí sú zároveň vlastníkmi alebo užívateľmi mo-
torových vozidiel, aby tieto neparkovali na priľahlých 
miestnych komunikáciách, chodníkoch a verejných 
priestranstvách, nakoľko by tým došlo k obmedzovaniu 
zimnej údržby – pluhovaniu snehu z ciest. Na parkova-
nie motorových vozidiel sú ich vlastníci povinní využívať 
dvorové časti rodinných domov alebo parkoviská riadne 
označené príslušnou dopravnou značkou.
V prípade nerešpektovania týchto pokynov je potreb-
né brať na vedomie, že za prípadné škody vzniknuté 
na zaparkovaných  motorových vozidlách v súvislosti s 
vykonávaním zimnej údržby nebude zodpovedať Mesto 
Krupina, ani vykonávateľ zimnej údržby, resp. priľahlý 
úsek cesty nebude vyhrnutý.

Mesto Krupina  vyzýva obyvateľov lazníckych usadlostí, 
ku ktorým vedú prístupové komunikácie  k ich rodinným 
domov, resp. iným stavbám, aby sa  priebežne počas 
celého roka podieľali na ich úpravách, ako sú odvodne-
nie, dosypanie štrku do vzniknutých jám, rozširovanie 
krajníc a orezanie vegetácie zasahujúcej do prejazd-
ného profilu cesty. Tým sa zabezpečí ich prejazdnosť 
a hlavne dostupnosť nielen pre ich vlastné motorové 
vozidlá, ale aj vozidlá sanitné, hasičské a vozidlá zabez-
pečujúce výkon zimnej údržby. 
Táto požiadavka vyplýva z príslušných ustanovení Cest-
ného zákona, podľa ktorých Mesto Krupina nevykonáva 
správu komunikácií, ktoré nie sú v jej vlastníctve a je 
povinnosťou vlastníka udržiavať tieto komunikácie v 
stave zodpovedajúcom jej účelu.
Mesto Krupina investuje každoročne veľké finančné 
prostriedky v  extraviláne katastra Krupina  do ciest vo 
vlastnej správe, či už do hlavných asfaltových, alebo  
štrkových.
Ďakujeme za porozumenie. 

                                    Ing. Radoslav Vazan, primátor mesta

Dôležité upozornenia 
pre majiteľov 

motorových vozidiel
Mesto Krupina na sklonku leta muselo pristúpiť k rekonštrukcii 
časti chodníka na ulici ČSA  a bariérovej chodníkovej zábrany z dô-
vodu jej havarijnému stavu. 

Oprava dlažby a montáž bariérovej chodníkovej 
zábrany
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Vážení občania, z dôvodu prehľadnosti výkonov zimnej údržby miestnych komunikácií a kompetencií Mesto Krupina, oddelenie výstavby, 
ŽP a RR Vás informuje o zónach a kontaktných osobách, ktorí sú zodpovední za  zabezpečenie výkonu zimnej údržby.
Pre zabezpečenie výkonu zimnej údržby je katastrálne územie mesta Krupina rozdelené na tieto zóny:
Dodávateľ: VIAKORP s.r.o., Strážska cesta 7892, 960 01 Zvolen  
– zabezpečuje výkon v 1. zóne a 2. zóne: v zmysle platnej Zmluvy č. 139/2020/OVZP zo dňa 26.10.2020 , vrátane 
strojového čistenia chodníkov, parkovísk, námestí a spevnených plôch na verejných priestranstvách v intraviláne mesta.
1. zóna - intravilán mesta Krupina /ulice - Námestie SNP, Koháryho rad, ul. Šoltésovej, ul. 29. augusta, Svätotrojičné námestie, 
Bočkayho, Hajdúsky rad, Sládkovičova, Partizánska, A. Kmeťa, Bernolákova, ul. ČSA, Kuzmányho, Majerský rad, Malinovského, Nad Kotlom, 
D. Štúra, Sencovka, Biely Kameň, Tanistravár, Priemyselná, Jesenského, Mlynská, M.R.Štefánika, Železničná, Tehelná, Hviezdoslavova, 
Mikulkova, Šibeničná, Školská, J. C. Hronského, F. Kráľa, Záhradná, Bebravská, Kalinčiakova, Špitzerova, Starohorská, J.G.Tajovského, 
Geschwindova, Gliarska, Nad mestom, Slnečná, Vinohradnícka, Bottova, Jilemnického, Zvolenská cesta, I. Krasku, Horná, Prostredná, 
Nová, Za baštou, Saská, Krupinica, Husársky most, k Witturu , vjazd a areál k Bytovému domu na ulici Záhradnej, parkovisko pri Bytovom 
dome na ulici Hviezdoslavovej, pokračovanie ulice Novej, ulica Lipová, ul. Samuela Hruškovica, ulica J. Vacholda, ulica Gaštanová a ulica 
P. M. Hnilicu.

2. zóna – asfaltové cesty na lazoch - Kopanice, Holý Vrch, Nová Hora, Široké lúky, Stará Hora, Líška, Červená Hora, Ficberg, 
Tanistravár, Briač. 
Kontaktné údaje:
0908774162 - Ján Bohovic - konateľ spoločnosti
0911031177 - Stanislav Dado - konateľ spoločnosti
0948765293 - Martin Grajciar, Ján Mohyla - dispečing
0944321555 - Štefan Krajč - náhradný dispečing
0904919512 - Jozef Filip - strojník vodič

2/ Dodávateľ: Ľubomír Rondík – ROBUS-Z  - zabezpečuje výkon v 3., 4. a 5. zóne:
3. zóna - štrkové cesty východná časť KÚ /Okrúhla hora, Tanistravár, Briač, Hozník, Dolné Kopanice, Gerlach, Horné Kopanice, 
Prostredný vrch, Ľahotský vrch, Brezová, Dorkovička, Lánička/
4. zóna - štrkové cesty severná časť KÚ /Tepličky, Kňazova dolina, Vĺčok, Poloma, Odrobinovo pole, Kamenný Kríž, Kukučka, Dráhy, 
Starý Háj, Vajsov, Šváb/
5. zóna - štrkové cesty západná strana KÚ /Fitzberg, Stará Hora, Líška, Pinterov mlyn, Havran, Čierne Blato, Môlkňa, Žobrák, 
Bebrava, Pijavice, Benčaťov majer, Červená Hora, Trnovec
Kontaktné údaje:
0905 802 837 - Rondík Ľubomír
0905 792 916 - Križan Tomáš
0907 844 990 - Mozoľa Ján
0907 069 969 - Rondík Martin
3/ Ručné vyhŕňanie - chodníkov, spevnených plôch,bparkovísk a verejných priestranstiev, kde nie je možné zabezpečiť strojové 
vyhŕňanie v zmysle vypracovaného pasportu miestnych komunikácií zabezpečí vlastník a správca, Mesto Krupina.
Kontaktnými osobami za Mesto Krupina: 
1/ Strojové vyhŕňanie  : 
0949651184 - Marián Sýkora 
2/ Ručné vyhŕňanie : 
0918370443 - Pavel Mokoš                                                                                     
                                                                                                                           Ing. Jaroslava Uramová, oddelenie výstavby, ŽP a RR

Zimná údržba – Informácia
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Čo vlastne je biologicky rozložiteľný odpad?
Biologický odpad je biologicky rozložiteľný odpad (ďalej len BRO) zo záhrad a z parkov, potravinársky a kuchynský odpad z domácností, 
reštaurácií, zo stravovacích a z maloobchodných zariadení a porovnateľný odpad z potravinárskych závodov. Je ním teda ten „klasický“ 
zelený odpad, medzi ktorý patria napr. kvety, tráva, lístie, drevný odpad zo strihania a orezávania krovín a stromov, vypletá burina, po-
zberové zvyšky z pestovania, zhnité ovocie a zelenina, piliny, drevná štiepka, hobliny, drevný popol.
Pod pojmom BRO rozumieme taktiež o. i. „kuchynský odpad“, ktorým sú napr. šupy z čistenia zeleniny a ovocia, kávové a čajové zvyšky, 
vaječné škrupiny, starý chlieb, zvyšky jedla, škrupinka z orecha, vlasy, chlpy, papierové vrecko znečistené zeleninou, ovocím, maslom, 
džemom, potraviny po záručnej dobe alebo inak znehodnotené, použitá papierová vreckovka a servítok, nespracované zostatky surovín, 
neskonzumované zostatky pokrmov a potravín rastlinného ale i živočíšneho pôvodu a pod., vrátane jedlých olejov a tukov.
Za nakladanie s komunálnymi odpadmi, vrátane tých biologicky rozložiteľných, zodpovedá obec. Ak sa však jedná o biologicky rozložiteľ-
ný odpad pochádzajúci z prevádzky tzv. spoločného stravovania (napr. reštaurácia, závodná kuchyňa, bufet, hotel s reštauráciou, a pod.), 
zodpovedá zaň prevádzkovateľ tohto zariadenia. Prevádzkovateľ kuchyne je povinný zaviesť a zabezpečovať vykonávanie triedeného 
zberu biologicky rozložiteľných odpadov, ktorých je pôvodcom na vlastné náklady. Z uvedeného vyplýva, že ten, kto vykonáva zber BRO 
odpadu od prevádzkovateľa kuchyne, nemusí mať na túto činnosť uzavretú zmluvu s obcou, ale len s konkrétnym prevádzkovateľom.
Od 1.1.2021 rozbiehame v meste KRUPINA zber kuchynského odpadu. Z dôvodu nastavenia účinného a funkčného systému 
zberu začíname so zberom postupne v jednotlivých častiach KBV. Podrobné informácie týkajúce sa zavádzania systému v jednotlivých 
lokalitách mesta budú poskytované predsedom a správcom bytových spoločenstiev (zástupcom vlastníkov bytov), zverejňované na we-
bovom sídle mesta a budú k dispozícii na Mestskom úrade, oddelení výstavby, ŽP a RR. Pre zber a spracovanie kuchynského odpadu, budú 
postupne k jednotlivým bytovým domom pridelené hnedé 660l zberné nádoby s etiketou bioodpad, do ktorých bude určené ukladať ku-
chynský odpad. Každá domácnosť v bytovom dome si prevezme perforované vedierko s informačným letákom, na ktorom bude uvedené, 
čo do zbernej nádoby patrí a čo nepatrí. Kuchynský odpad tak budú obyvatelia triediť už priamo vo svojich domácnostiach. 

Ako a do čoho zbierať kuchynský odpad?
4 jednoduché kroky: 
1. zber do vedierka v domácnosti - postupne každá domácnosť v bytových domoch  dostane pre potreby prvotného zberu v domác-
nosti zberné vedierko s vekom, do ktorého sa bude priamo pri vzniku ukladať kuchynský odpad. Nádobu vynášajte podľa individuálnej 
potreby.
2. zber do nádoby v stojisku – stojiská zberných nádob vybavíme hnedou 660 litrovou zbernou nádobou. Odpad z vedierka z domác-
nosti sa vysype priamo do hnedej zbernej nádoby s označením: BIOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÝ KOMUNÁLNY ODPAD.
3. uzatvorenie zbernej nádoby   – veko je potrebné poriadne uzatvoriť, aby sa nešíril zápach a nebol prístup kyslíka, ktorý urýchli 
proces rozkladu.
4. dôležité je naučiť sa, čo do týchto hnedých kontajnerov máme hádzať
Čo patrí do nádoby na kuchynský odpad? 
šupy z čistenia zeleniny a ovocia a ich zvyšky
pokazené, zhnité ovocie a zelenina
kávové a čajové zvyšky (samostatne alebo v papierovom vrecúšku),
vaječné škrupiny
starý chlieb a pečivo
zvyšky jedla (neskonzumované zostatky pokrmov a potravín rastlinného ale i živočíšneho pôvodu)
mäso, ryby, mliečne výrobky, vajcia a ich výrobky a zvyšky
potraviny po záručnej dobe 
trus malých domácich zvierat
papierové vrecko znečistené zeleninou, ovocím, maslom, džemom
potraviny po záručnej dobe alebo inak znehodnotené
použitá papierová vreckovka, utierka a servítok
Čo nepatrí do nádoby na kuchynský odpad?
Sklo, plasty, kovy, textil, viacvrstvové kombinované, materiály, guma, papier (plagátový, pergamenový, voskovaný)
Nebezpečné odpady - lieky, farby, batérie a akumulátory, odpadové oleje, chemické prostriedky, žiarivky a iné
Cigaretový ohorok
Prach zo smetí a vysávania
Tekuté zložky bioodpadu (polievky, omáčky, voda)
Biologicky znehodnotená hnedá lepenka, novinový papier a pod.
Uhynuté zvieratá
Vlasy a chlpy 
Použitý jedlý olej a tuky z domácností 
Kedy sa budú zberné nádoby na kuchynský odpad vyvážať?
Interval vývozu zberných nádob je minimálne 1 x 14 dní zo stojísk zberných nádob. Reálne intervaly vývozov zberných nádob budú za-
bezpečované v závislosti od množstva uloženého biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu tak, aby sa zamedzilo ich preplňovaniu 
a vzniku zápachu. 
Ako sa bude nakladať s vyzbieraným kuchynským odpadom?
Vyzbieraný kuchynský odpad bude ďalej spracovávaný v zmysle platnej legislatívy v odpadovom hospodárstve.
Čo ak bude nádoba preplnená, poškodená alebo znečistená?
V prípade akýchkoľvek problémov, ktoré vzniknú pri zbere kuchynského odpadu, alebo otázok týkajúcich sa zberu tohto 
druhu odpadu, je potrebné kontaktovať oddelenie Výstavby, životného prostredia a regionálneho rozvoja, Ing. Jaroslava 
Uramová, kontakt:  +421 45 5550329 e-mail: uramova@krupina.sk.

Trieďme odpad zodpovedne!!!
Mesto Krupina spúšťa zber  a zhodnocovanie biologicky 
rozložiteľného kuchynského odpadu od bytových domov
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1. Zber do vedierka v domácnosti - v domácnosti ukladáme kuchynský odpad

priamo pri jeho vzniku do vedierka. Možeme použiť papierové vrecúška.

Nádobu vynášajte podla individuálnej potreby.

- odpad z vedierka bez plastového vrecúška

z domácnosti vysypte priamo do 660 I hnedej zbernej nádoby s označením:

2. Zber do nádoby v stojisku

BIOLOGICKÝ ROZLOŽITEĽNÝ KOMUNÁLNY ODPAD.

3. Uzatvorenie zbernej nádoby v stojisku - po vysypaní alebo vložení odpadu

do 660 I zbernej nádoby uzatvorte tesniace veko.

Veko je potrebne poriadne uzatvoriť, aby sa nešíril zápach a nebol prístup kyslíka,

ktorý by urýchlil proces rozkladu.

Interval vývozu je minimálne 1 x 14 dni zo stojísk zberných nádob.
Reálne intervaly vývozov zberných nadob biologicky rozložitel'ného
kuchynského odpadu sú zabezpečované v závislosti od množstva
uloženého biologicky rozložiteľéného kuchynského odpadu, tak aby
sa zamedzilo preplňovaniu zberných nádob a vzniku zápachu.

Zber kuchynského
odpadu z domácnosti

Ako a do čoho zbierat' kuchynský odpad?

• šupy z čistenia zeleniny a ovocia a ich zvyšky

• pokazené, zhnité ovocie a zelenina

• kávové a čajové zvyšky (samostatne alebo v papierovom vrecúšku)

• vaječné škrupiny

• starý chlieb a pečivo

• zvyšky jedla (neskonzumované zostatky pokrmov a potravín rastlinného,

ale i živočíšneho pôvodu)

• mäso, ryby, mliečne výrobky, vajcia a ich výrobky a zvyšky

• trus malých domácich zvierat

• papierove vrecko znečistené zeleninou, ovocím, maslom, džemom

• potraviny po záručnej dobe alebo inak znehodnotené

• použitá papierová vreckovka, utierka a servítok.

Čo patrí do nádoby na kuchynský odpad?

• vytriedené zložky KO a nebezpešné odpady
• cigaretový ohorok
• prach zo smetí a vysavánia
• tekuté zložky bioodpadu (polievky, omačky, voda)
• biologicky znehodnotená hnedá lepenka, novinový papier a podobne
• použitý jedlý olej a tuky z domácnosti
• zelený odpad zo záhrady (lístie, tráva, konáre)

Čo nepatrí do nádoby na kuchynský odpad?

Kedy sa budú zberné nádoby na kuchynský odpad vyvážať?

Mesto Krupina
Svätotrojičné námestie 4/4
963 01 Krupina
tel.: 045 55 503 11
e-mail:
www.krupina.sk

krupina@krupina.sk
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Mesto Krupina je právnickou osobou, ktorá samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami. Pri výkone samo-
správy je prvoradou úlohou mesta  starostlivosť o všestranný rozvoj mesta a potreby obyvateľov. Kompetencie mesta sú vymedzené 
zákonom SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
Zásady finančného hospodárenia, princípy a pravidlá rozpočtového hospodárenia upravuje zákon o rozpočtových pravidlách. 
Rozpočet Mesta Krupina je zostavený na základe bilančných tokov v oblasti príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu mesta, vyplývajú-
cich z požiadaviek plnenia prenesených kompetencií štátu na mesto, originálnych kompetencií, ktoré je mesto povinné zabezpečovať 
v súvislosti s platnou legislatívou, ako i zabezpečovania samosprávnych funkcií pre spokojnosť občanov a rozvoj obce.
Predstavuje zosúladenie finančných zdrojov mesta s rozvojovými zámermi. Je zostavený na obdobie rokov 2021 
-2023, pričom je prvý rok záväzný a nasledujúce dva roky len informatívne, v celkovej výške s príjmami a výdavkami  
9 495 497,98 €.

Pokles finančných prostriedkov v príjmovej časti rozpočtu je na dani z príjmov fyzických osôb poukazovaných územnej samospráve 
tzv. podielových daniach  v zmysle schváleného štátneho rozpočtu na rok 2021 dňa 9.12.2020, vo  výške  157 086,– €, oproti avizo-
vaným finančným prostriedkom v priebehu obdobia tvorby rozpočtu v novembri 2020, vo výške 124 370,– €.
Mesto ďalej očakáva pokles finančných prostriedkov na dani za užívanie verejného priestranstva a dani za ubytovanie.

Vo výdavkovej časti rozpočtu Mesto Krupina schválilo nasledovné výdavky: 
1. Spolufinancovanie realizácie investičnej akcie Rekonštrukcia atletickej dráhy a atletických sektorov  v areáli štadióna, vo výške 300 
000,– € z úverových zdrojov, ktoré bolo schválené už 26.8.2020, avšak stále prebieha kontrola verejného obstarávania tejto investície.
2. Vyvolaná rekonštrukcia mostu  na Majerskom rade pri predajni COOP Jednota, ktorý je momentálne statikom uzatvorený. 
Odhadované investičné výdavky sú vo výške 450 000,– €, ktoré budú vynaložené  tiež z úverových zdrojov.
3. Vybudovanie altánku v nemocničnej záhrade pre SVETLO Krupina n.o., vo výške 16 000,– €, ktoré už boli plánované aj v schvá-
lenom rozpočte na rok 2020 a dokončenie vybudovania nájazdovej rampy k uvedenému altánku vo výške 12 693,60 €. Tieto budú 
realizované z vlastných zdrojov.
Z rezervného fondu mesto schválilo finančné prostriedky, ktoré boli v roku 2020 pozastavené uznesením č. 90/2020 
– MsZ dňa 30.6.2020 v súvislosti so vzniknutou situáciou pandémia COVID -19. Jedná sa o tieto investície:
4. Rekonštrukcia asfaltových povrchov v areáli Nového cintorína vo výške 50 400,– € a 3 000,– € kanalizácia v Starom cintoríne.
5. Oporný múrik na ul. Nad Kotlom, ktorý je v havarijnom stave, vo výške 37 450,– €.
6. Prekrytie prepadnutého koryta potoka v areáli Kúpaliska Tepličky, ktoré je obdobne ako most, vyvolanou investíciou. Finančné 
prostriedky sa odhadujú na 80 000,– €.
7. Pokračovanie rekonštrukcie v Klube dôchodcov, kde je narušená statika v priestoroch kuchyne a komory a zároveň sa bude reali-
zovať zníženie stropu, spolu predpokladané výdavky vo výške 9 101,– €.
8. Rekonštrukcia nádvoria, zadného vstupu do budovy Mestského úradu a tiež severného oporného múrika za budovou Domu služieb 
MsÚ, spolu finančné prostriedky predstavujú čiastku 64 027,– €.
Táto investícia bola už navrhovaná pri tvorbe rozpočtov v rokoch 2018 a 2019, avšak pre vzniknutú situáciu sa  tiež nerealizovala.
9. Vo výške 27 334,68 € mesto schválilo finančné prostriedky na zabudovanie klímy v budove MsÚ, v ďalších priestoroch, ktoré boli 
tiež schválené na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v 26.8.2020.
10. Ďalej boli navrhnuté z Rezervného fondu  tieto investície – Rozšírenie šikmého parkoviska na ul. Fraňa Kráľa, vybudovanie det-
ského ihriska v Parku A. Sládkoviča, k realizácii je potrebné stanovisko Pamiatkového úradu B.B., Zateplenie Kina Kultúra a výmena 
okien, táto investícia sa presúva už od roku 2017 a chodník Vajsov, kde je zatiaľ vypracovaná urbanistická štúdia.
Z Fondu opráv mesto ďalej schválilo investičné akcie z roku 2020, ktoré boli tiež pozastavené:
11. Rekonštrukcia prečerpávajúcej stanice komunálnych odpadových vôd na ul. J. Špitzera vo výške 27 660,– € a výmena výtlačného 
potrubia vo výške 31 000,– €.
12. Rekonštrukcia kanalizácie v bytovom dome Farkašov dom na ul. Šoltésovej vo výške 20 000,– €.

Samostatným podprogramom schváleného rozpočtu mesta je Strategické plánovanie a projekty, cieľom ktorého je 
zabezpečiť koncepčný rozvoj mesta a zámerom sú priority vedúce k cieľavedomému rozvoju kvality života v našom 
meste.
Schválené projekty:
1. Revitalizácia medziblokových priestorov sídliska Majerský rad, rozpočet celkového projektu je vo výške 595 479,04 €.
2. Modernizácia odborných učební základných škôl, projekt je v súčasnosti v realizácii pred ukončením s platbami vo výške 128 
640,76 €.
3. Rekonštrukcia garáže Dobrovoľného hasičského zboru vo výške 37 135,80, zmluva s dodávateľom je uzatvorená.
4. Klietka hanby vo výške 8 900 €.
5. Výsadba zelene, realizácia bola pozastavená kvôli COVID-19, výška 16 322,47 €.
Všetky projekty sú v štádiu projektovej prípravy pre podanie žiadosti, príprava žiadosti a projekty v hodnotení sú podrobne opísané v 
textovej správe programového rozpočtu Mesta Krupina na roky 2021 – 2023.

Vo výdavkovej časti schváleného bežného rozpočtu na obdobie rokov 2021 -2023 mesto počíta s navýšením finančných prostriedkov 
na Mestskú políciu, ktoré súvisí so zvýšením počtu členov Mestskej polície z troch na štyroch policajtov.
Zvýšené bežné výdavky sú aj v schválenom rozpočte MŠ Malinovského, Elokované pracovisko na ul. Ivana Krasku, ktoré súvisia s 
novootvorenou triedou od 1.9.2020, ktorú mesto realizovalo z úverových zdrojov.
Všetky bežné výdavky, ktoré mesto zabezpečuje vo svojej pôsobnosti vyplývajúce zo zákona 369/1990 Zb. v znení 
neskorších predpisov sú schválené v jednotlivých programoch  rozpočtu mesta, výška ktorých je nasledovná:
Odpadové hospodárstvo  vo výške 351 500,– €, Údržba miestnych komunikácií 253 874,78 €, Prostredie pre život 316 614,07 €, 
Kultúra a náboženstvo 378 206,71 €, Mládež a šport 109 513,33, Sociálne zabezpečenie 480 079,81 € a Vzdelávanie vo výške 3 816 
828,28 €.
                                                                                                                                             Ing. Marta Murínová, vedúca Ekonomického oddelenia

Mesto Krupina má schválený rozpočet na obdobie rokov 2021-2023 



InfolistyInfolisty INFORMÁCIE

Koncom mesiaca november v mestách na Slovensku pripravujú vianočnú výzdobu a s ňou aj neodmysliteľný symbol Vianoc - vianoč-
ný stromček. Mestá využívajú ponuku majiteľov záhrad, v ktorých sa nachádza stromček vhodný veľkostou na tento účel.
Krupina v tomto roku využila ponuku od pána Kanku z Kraskovej ulice. O odborné spílenie stromu sa postarala dvojica, pilčík Peter 
Párničan a o odborný odvoz a osadenie stromu pred Mestským úradom sa postarala firma CND Stanislav Tvrdošínsky, s.r.o. Svetelnú 
výzdobu v meste realizovala firma VG Elektro.
Takto osadený a pripravený stomček čakal na deň slávnostného rozsvietenia. Už roky je tradíciou v Krupine 6. december, sviatok Sv. 
Mikuláša, Santa Clausa... Aj tento rok a sa primátor mesta Ing. Radoslav Vazan prihovoril na Svätotrojičnom námestí deťom, rodičom 
a všetkým prítomným a privítal Mikuláša, Anjela a čerta.  
„Každý z nás si večer pred príchodom Mikuláša poumýval svoje čižmičky a vyložil ích do okna s očakávaním, že keď ráno do nich 
pozrie, nájde niečo, čo ho poteší a prekvapí. 

Námestie ožiaril vianočný stromček

Mikuláš je prvou predzvesťou vianočných sviatkov. Už tradične chodí medzi deti a rozdáva im darčeky. „Tento rok, je pre nás všetkých 
trochu iný, nezvyčajný. Dnes vám milé detičky, sladkosti nebude Mikuláš rozdávať, tie vám doručí zajtra do škôl a škôlok v našom 
meste. Darčekom pre vás bude mikulášska rozprávka, Snežná hliadka, ktorú vám premietneme v Kine Kultúra“... povedal primátor 
Radoslav Vazan. Po spoločnom odpočítavaní sa na námestí rozsvietil pre všetkých Krupinčanov vianočný stromček.
Na záver poprial prítomným primátor okrem radosti z Mikuláša aj radosť z blížiacich sa Vianoc. Tie prichádzajú so svojím tajomným 
čarom - s láskou a radosťou. Želajme si teda navzájom blížiace sa vianočné sviatky plné lásky, zdravia, pokoja a oddychu.

Ján Alakša
Mesto Krupina ďakuje za sponzorskú materiálnu aj finančnú pomoc do Mikulášskych balíkov:
Logistické centrum STRED - Ing. Moravčíková, TESCO - p. Oravec, Miroslav Bukovčan - ovocie, zelenina Tržnica, EDEN 
- Ján Machovič, Mestské lesy, s.r.o., Krupina, Mestský bytový podnik, s.r.o., Krupina

Mikulášske balíčky pre škôlkárov a žiakov Zakladných škôl
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Pavol Párničan - rímskokatolícky kňaz a historik 
ThDr. Pavol Párničan (nar. v r. 1952 v Bzovskej Lehôtke). V r. 1979-84 vyštudoval Cyrilometodskú 
bohosloveckú fakultu v Bratislave. Ordinovaný za kňaza 17. júna 1984 v Banskej Bystrici. Ako kaplán 
pôsobil v Detve a vo Zvolene. Od r. 1986 správca farnosti v Očovej. V r. 1990-92 duchovný správca Kostola 
sv. Alžbety v Banskej Bystrici a duchovný správca v nemocniciach, väzniciach a domovoch dôchodcov 
v Banskej Bystrici. V r. 1992 ako výpomocný duchovný a od r. 1993 farský administrátor v Detve. V r. 1993-
1994 absolvoval noviciát v reholi bosých karmelitánov. V r. 1995 bol ustanovený ako farár v Priechode, od 
r. 1997 v Medzibrode. V r. 1998 začal študoval na Pápežskej Akadémii v Krakove, štúdiá ukončil titulom 
ThLic., v r. 2005 dosiahol titul ThDr. V r. 2000 – 2010 bol členom liturgickej komisie a prednášal sakrálne 
umenie na teologickom inštitúte v Badíne. V r. 2001 farár v Oslanoch, r. 2007 farár-dekan vo Zvolene-
meste, v r. 2008-2010 člen diecéznej kňazskej rady, v r. 2008-2013 členom zboru konzultorov. V r. 2010-
2019 farára v Bzovíku, skadiaľ odišiel na odpočinok do Krupiny.  
Mnohí Krupinčania, ktorí posledné roky navštevujú krupinský farský kostol, vedia, že si kňaz 
a viacerí vedia, že si aj rodák zo susednej Bzovskej Lehôtky, hoci máš predkov v Krupine. No 
menej sa už vie, že sa zaoberáš aj históriou. Najprv sa však opýtam: Z akej rodiny pochádzaš 
a aká bola Tvoja cesta do kňazskej služby?
Chcem pripomenúť, že nie som krupinský rodák. Narodil som sa a býval v Bzovskej Lehôtke, odkiaľ 
pochádzala moja matka. Otec sa priženil z Krnišova, ale jeho rodičia boli Krupinčania (osada Čierne Blato). Aká bola cesta ku kňazstvu? 
Trošku odlišná od tých, ktorí pokračovali v štúdiu po gymnáziu, ktoré v tom čase bolo podmienkou k teológii. Keďže ja som ho nemal, 
čoskoro som  nastúpil na základnú vojenskú službu. Po nej som absolvoval strednú školu popri zamestnaní a po nej som nastúpil do 
seminára a na teologické štúdiá do Bratislavy, keďže v tom čase bol iba jeden seminár pre celé Slovensko. 
Pôsobil si na rôznych miestach, naposledy ako správca farnosti Bzovík, teda v starobylej farnosti, kde sú dodnes viditeľné 
základy stredovekého kláštora premonštrátov. Inšpirujúce prostredie aj pre historika... Ako si sa dostal k bádaniu 
minulosti, k práci historika?
Keď som bol farárom v Medzibrode (1997-2001) požiadal som otca biskupa, či by som nemohol trošku rozšíriť vedomosti na štúdiách 
v Krakove na Pápežskej teologickej akadémii. Ponúkli mi odbor história umenia, ktoré otvárali. Bolo to náročné, aby som bol včas na 
prednáškach. Každý týždeň počas semestra som cestoval ráno o tretej a vracal som sa  najskôr o jednej po pol noci. Po dvoch rokoch som 
získal licenciát. Ďalej som pokračovať nemienil. Spišský kňaz, s ktorým som cestoval z Oravy ma prehováral, aby som pokračoval, lebo 
že on sám nebude chodiť. A nakoniec keď som profesorovi – školiteľovi povedal, že nechcem ďalej pokračovať mi prekvapený povedal 
: A dľaczego nie? A tak som rok nechodil. Keď ma nahovorili, pokračovali sme obaja. Po ukončení som mal obhajobu doktorskej práce 
a promócie v katedrále na Waweli. 
Na vydanie si pripravil niekoľko kníh. Mohol by si nám priblížiť tie najdôležitejšie?
Okrem povinných prác – k licenciátu (Kostol sv. Kataríny v Kremnici) a k doktorátu (Gotická rezba stredoslovenských banských miest, 
Hornej Nitry a Turca) som viac-menej písal zo záľuby. Spomeniem aspoň niektoré: Nebo Karmelu, Slovensko pod ochranou Kráľovnej 
Karmelu, Narodenie Pána v stredovekej ikonografii na Slovensku. 
Len teraz, prakticky pred pár dňami, uzreli svetlo sveta dve biografické publikácie.
Aktuálne som vydal knihu Poklona troch kráľov v stredovekej ikonografii na Slovensku. V čase pandémie : Duchovné povolania z dekanátu 
Krupina, Duchovné povolania pochádzajúce a pôsobiace vo farnosti Krupina, kde som sa snažil predstaviť kňazov a rehoľné sestry zo 
spomenutých oblastí.
Čo by si aktuálne zaželal všetkým Krupinčanom v čase adventu a očakávania nového roka 2021?
Je čas adventu – slávime ho každý rok a predsa je trochu iný. Je časom očakávania, časom prípravy. Hovorí sa – aký je advent – také sú 
Vianoce. Prajem všetkým Krupinčanom ku ktorým sa už aj ja hlásim, ale aj všetkým ľuďom dobrej vôle, aby sme ho prežili v trpezlivosti, 
v dôvere, láske a nádeji. Nech je pre nás časom požehnaným, nech vstúpi do našich domácností pokoj a radosť, aby aj počas celého 
nového roka nechýbala ľuďom láska a porozumenie. 
Ďakujem za rozhovor.                                                                                                                          Zhováral sa PhDr. Miroslav Lukáč
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Kráčame po uliciach krupinských osobností... 

13

Pavol Mária Hnilica, SJ. (1921 Uňatín pri Krupine – 2006 Nové Sady 
v ČR, pochovaný v Trnave) je rímskokatolícky kňaz, jezuita.

Samuel Hruškovic (1694 Krupina – 1748 Banská Bystrica) je krupinský 
rodák, ev. a. v. kňaz, biskup, editor a spisovateľ. 
Po štúdiách v Krupine, Banskej Bystrici (kde sa spoznal s polyhistorom Matejom 
Belom), Banskej Štiavnici a Rožňave, absolvoval štúdium v nemeckom Witten-
bergu. Neskôr pôsobil v Lešti, Sennom a v blízkych Kostolných Moravciach, po-
tom v Banskej Bystrici, kde bol v roku 1743 zvolený do funkcie superintendenta 
(biskupa) banského okolia. Do duchovného repertoáru a slovenskej literatúry 
prispel sedemnástimi vlastnými piesňami (Králi Sioninský,  Pane, slova tvého 
síti...) a predovšetkým prekladmi nemeckých piesní od Martina Luthera či Pavla 
Gerharda..., pričom niektoré publikoval vo vlastnej redakcii v dvoch vydaniach 
kancionála Juraja Tranovského – Cithara sanctorum v rokov 1741 a 1745. Evan-
jelická literatúra písaná po česky stáročia pomáhala zjednocovať slovenských 
evanjelikov v rámci Uhorska a odolávať asimilácii a udržiavala povedomie svoj-
bytnosti Slovákov v mnohonárodnostnom štáte. Najvýznamnejšou svetskou prá-
cou autora je Život Samuela Hruškovica, v ktorej sa dozvedáme i podrobnosti 
zo života študenta i mesta Krupina i o morovej epidémii, ktorá zúrila v Krupine 
v roku 1710. Ovládal niekoľko cudzích jazykov a bol mimoriadne vzdelaný. Kvôli 
vizitácii niektorých zborov bol súdený a hoci bol spod obžaloby oslobodený, pod-
lomené zdravie a životné útrapy spôsobili jeho smrť. Zomrel v Banskej Bystrici 1. 
septembra 1748. V zbierkach Stredoslovenskej galérie je dodnes zachovaný jeho 
portrét o d J. G. Krammera z roku 1741, ktorý je prílohou tohto článku. Mesto 
Krupina v roku 2017 rozhodlo o pomenovaní ulice pod Krásnym vŕškom (na konci 
Novej ulice) práve podľa tejto významnej osobnosti – Ulica S. Hruškovica. 

Pochádza z regiónu Hont a priamo sa dotýka mesta Krupina, a to tým, že v Krupine jeden 
školský rok (1940/1941) študoval na Štátnej meštianskej škole. Bol tajne vysvätený za biskupa 
a po emigrácii sa stal výrazným predstaviteľom slovenského exilu, ktorý pôsobil v Taliansku, 
Ríme pri Sv. stolici (Vatikáne), a teda pôsobil pri jednom z najstarších suverénov v Európe. 
Zúčastnil sa tiež rokovaní II. Vatikánskeho koncilu, ktorý mal vplyv na medzináboženský dialóg 
a zmiernenie napätia vo svete v niektorých oblastiach týkajúcich sa vyššie uvedenej témy. P. 
M. Hnilica pomáhal mnohým utečencom z komunistického Československa - všetkým, ktorí ho 
požiadali o pomoc – veriacim i neveriacim ľuďom. Propagoval mariánsky kult (Fatimskej Panny 
Márie), pričom treba pripomenúť, že mariánsky kult je aj na Slovensku veľmi silný (sviatok 
Sedembolestnej P. Márie). P. M. Hnilica je známy i svojou rozsiahlou sociálnou činnosťou. 
Počas svojho života sa  niekoľkokrát stretol s Matkou Terezou, s ktorou sa zúčastnil zakladaní 
jej domov po celom svete (v r. 1968 pomáhal pri zriaďovaní jej domu v Ríme a napr. v r. 1991 
v Čadci na Slovensku). Bol s ňou i v Kalkate v Indii, ale priviedol ju aj na Slovensko. Meno P. 
M. Hnilicu reprezentuje i mnohých Slovákov i Krupinčanov, ktorí boli postihnutí komunistic-
kým režimom a je tak pripomienkou, ktorá v Krupine chýba. V Krupine (na rozdiel od iných 
pamätných udalostí či historických období) chýba pamätná tabuľa viažuca sa na obete tohto 
40 rokov trvajúceho historické obdobia – červenej totality. Je len málo pomenovaní ulíc, ktoré 
vieme stotožniť s osobnosťami, o ktorých máme dostatok informácií. Niektoré z nich vyvolá-
vajú otázky, prečo práve táto (a nie iná) osobnosť?! Mená ako Andrej Sládkovič alebo Milan 
Rastislav Štefánik či možno aj Rudolf Geschwind ešte vyvolajú spomienky na literáta, politika 

a generála či lesmajstra, ktorí sa zapísali do dejín Slovenska či aj Krupiny. 
Čo nám povedia mená Samuel Hruškovic, Juraj Mikulka či Pavol Hnilica? 
V nasledujúcom texte Vám v skromnom rozsahu priblížime dvoch biskupov, 
ktorých mená nesú ulice pod Krásnym vŕškom. 
Svojou činnosťou na poli náboženstva, kultúry i sociálnej oblasti pomohol 
mnohým ľudom. Biskup Hnilica, hontiansky rodák, patrí bezpochyby k naj-
významnejším exilovým osobnostiam Slovenska i regiónu Hont. Preto si 
podobne ako iní Slováci, ktorí sa síce v Krupine nenarodili, alebo v Krupine 
nepôsobili, ale sa dotýkajú dejín Slovenska a Slovákov (doma či v zahrani-
čí), zaslúži byť medzi tými osobnosťami, po ktorých je pomenovaná ulica. 
Jeden z dôvodov, prečo boli aj vyššie uvedené náboženskí predstavitelia na-
vrhovaní je ten, že v dejinách Slovenska to boli práve katolícki a evanjelickí 
biskupi a kňazi, ktorí tvorili základ slovenskej vzdelanosti, sociálnej oblasti a 
kultúry – boli ich šíriteľmi, podporovateľmi a aj vlastnými aktérmi, podobne 
ako biskupi Hruškovic a Hnilica. K elementárnym znalostiam každého kul-

túrneho človeka patrí, že kresťanstvo je jedným zo základných pilierov európskej kultúry (popri antike a rímskej vzdelanosti), bez ktorého 
by sme boli zaostalou krajinou či štátom (ak by sme vôbec nejakou krajinou/štátom boli!). Vzhľadom na naše všeobecne vlažné poznatky 
o vlastnej histórii, aspoň týmto spôsobom a takto symbolicky zvýrazníme náš vzťah k vlastnej minulosti a úctu k osobnostiam, ktoré majú 
zásluhy na poli rozvoja kultúry, spoločenských a sociálnych vzťahov Slovenska a Slovákov a nielen ich.                  PhDr. Miroslav Lukáč 

Je len málo pomenovaní ulíc, ktoré vieme stotožniť s osobnosťami, o ktorých máme dostatok informácií. Niektoré z nich vyvolávajú 
otázky, prečo práve táto (a nie iná) osobnosť?! Mená ako Andrej Sládkovič alebo Milan Rastislav Štefánik či možno aj Rudolf Ges-
chwind ešte vyvolajú spomienky na literáta, politika a generála či lesmajstra, ktorí sa zapísali do dejín Slovenska či aj Krupiny. 
Čo nám povedia mená Samuel Hruškovic, Juraj Mikulka či Pavol Hnilica? V nasledujúcom texte Vám v skromnom rozsahu priblížime 
dvoch biskupov, ktorých mená nesú ulice pod Krásnym vŕškom.

Vatikán, 8. august 1990. So Svätým otcom 
po generálnej audiencii

 Biskup Pavol Hnilica



InfolistyInfolistyINFORMÁCIE

Podobne ako minulé roky, mesto Krupina vydalo nové kalendáre na rok 
2021. Už tretí v poradí s motívom historických záberov mesta, no s novými 
pohľadnicami zo zbierok Miroslava Lukáča, historika Múzea Andreja Slád-

Kalendáre mesta Krupina na rok 2021 

koviča v Krupine. 
Na vydaní kalendára sa 
podieľali pracovníci od-
delenia kultúry, športu 
a cestovného ruchu Mest-
ského úradu v Krupine 
(Ján Alakša, Zdenka Sýko-
rová) a ako zostavovateľ 
Miroslav Lukáč. 
Po grafickej úprave (Ru-
dolf Žiak) v krupinskej 
tlačiarni Róbert Jurových 
- Nikara Krupina tam bol 
aj kalendár vytlačený a 
adjustovaný. Kalendár je 
možné kúpiť v Informač-
nom centre mesta Krupi-
na, v Múzeu A. Sládkoviča 
v Krupine, ako aj v pok-
ladni mesta v budove MsÚ 
(v cene 4,- EUR). Okrem 
toho mesto vydalo jed-
nolistový kalendár s mo-
tívom Maríny - obrazu 
zo zbierok múzea od ak. 
mal. Kataríny Vavrovej, 
ako aj malý vreckový ka-
lendárik s rovnakým mo-
tívom. 
       PhDr. Miroslav Lukáč 
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Počet čitateľov Mestskej knižnice v 
Krupine za sledované obdobie:
dospelí – 335, mládež – 380.
Veková kategória nad 40 rokov a starší 
najviac  navštevujú  Mestskú knižnicu.
Fond knižnice tvorí 20500 knižných 
titulov.
Mestská knižnica mala zaužívanú 
spoluprácu so základnými školami 
v meste Krupina. 
Počas Týždňa  slovenských knižníc sme 
zapisovali triedy, ktoré potom chodia 
počas hodiny čítania raz mesačne do 
knižnice. Svoje postrehy a obsah si 
zapisujú do čitateľského denníka.
Z naplánovaných aktivít sme ostali 
len pri zápise detí. V marci sme pre 
deti organizovali poslednú besedu 
o Čachtickom podzemí a to bola 
posledná aktivita, ktorú sme mohli 
hromane organizovať v knižnici.
Na dvere zaklopala „pani Korona“ 
a tá  tu úraduje dodnes. Pri dodržaní 
všetkých hygienických nariadení sa v 
priestoroch knižnice môže zdržiavať 
len 6 osôb aj s pracovníkmi knižnice. 
Čitateľ sa môže zdržiavať v knižnici 
minimálnu dobu, vyberie si knihy 
a po prečítaní ich vráti a tie sa potom  
vydezinfikujú. Aj preto nastala situácia, 
že žiaci do knižnice prestali chodiť, 
alebo prídu len minimálne. 
Rodičia majú dosť problémov 
s dištančným vyučovaním a deti 
zavreté celé dni doma nechcú sedieť 
iba nad knihami.
Čitatelia nad 40 rokov už väčšinou 
neštudujú, preto najviac siahajú po 
beletrii a to najmä kriminálne romány 
od slovenských autorov, ale záujem je 
aj aj o severské kriminálky, špionážne 
romány, ságy, romány z lekárskeho 
prostredia. 
Veľmi čítané sú aj súčasné slovenské 
autorky spoločenských románov a aj 
historické romance slovenských aj 
svetových autoriek.
Tieto romány čitatelia prečítajú raz, 
preto do tohto žánru neinvestujú, 
radšej si ich požičajú u nás.
Encyklopédie aj odbornú literatúru si 
naopak kúpia, po tomto žánry siahajú 
viackrát, preto ich chcú vlastniť doma.
Počas koronavírusu návštevnosť 
knižnice klesla u detí  veľmi, aj o 70 %,
dospelí si prídu požičať a požičiavajú 
viacej kníh naraz, ale aj tu vidíme 
veľký pokles. 
Veľa čitateľov z okolitých dedín, 
starší ľudia sa boja cestovať, pretože 
sú viac rizikoví a to sa odrazilo aj na 
návštevnosti knižnice. 
Ostáva nám len dúfať, že situácia 
sa zlepší, a všetko sa vráti do 
starých koľají. 
                                 Katarína Almášyová

Knižnica „zápasí“ 
s COVIDom-19

Mesto Krupina vďaka aktivite zamestnancov oddelenia kultúry, ces-
tovného ruchu a športu MsÚ v Krupine a Múzea Andreja Sládkoviča 
v Krupine zabezpečilo predajom 0-eurovej suvenírovej bankovky s 
motívom A. Sládkoviča a múzea zdroje na zakúpenie výnimočnej 
kolekcie predmetov mimoriadnej kultúrnej a historickej hodnoty – 
rukopisov, kníh a najmä fotografií týkajúcich sa rodiny Braxatorisov-
cov. Okrem unikátneho albumu, ktorý majú na Slovensku pravdepo-
dobne iba 2 inštitúcie (ešte Slovenská národná knižnica – Literárny 
archív) a v ktorej sú 2 fotografie A. Sládkoviča, jeho rodičov Ondreja 
a Terézie rod. Bartolomeidesovej, ďalej jeho syna, súrodencov i fo-
tografie, ktoré sú unikátne aj tým, že sú možno jediné zachované 
na svete. Okrem albumu, konvolút obsahuje rukopisy týkajúce sa 
Andreja Sládkoviča, Karola Braxatorisa, Daniela Braxatorisa, Ondrej 

Akvizícia výnimočných predmetov 
rodiny Braxatoris

Popisky: 
1. Andrej Sládkovič v čase pôsobenia v Radvani 
2. Martin Metod Braxatoris Sládkovičov (syn Andreja Sládkoviča), básnik a kňaz 
v Senici 
3. Kniha s rukopisom Ladislava Braxatorisa, vnuka Karola Braxatorisa (najstaršieho 
brata Andreja Sládkoviča)
4. Obálka s adresou Emílie Braxatorisovej rod. Dobákovej, vdovy po manželovi 
Karolovi Braxatorisovi, ev. farárovi v Hontianskych Tesároch 
5. Parte Jána Braxatorisa, syna Karola Braxatorisa2

4 5

3

1

15

Braxatorisa – ich otca, dokonca aj Bohuslava Tablica, rovnako aj knihy, ktoré patrili členom 
rodiny. Konečne sa tak dostávajú do múzea predmety, ktoré sa priamo viažu na rodinu Bra-
xatorisovcov, rod, ktorý sa zlatými literami zapísal do dejín Krupiny a dejín slovenského ná-
roda. Zbierky by mali byť do konca roka zaevidované v elektronickom systéme ESEZ, ktorý 
spravuje Slovenské národné múzeum v Bratislave, aby boli v databáze všetkých kultúrnych 
a historických zbierok územia Slovenska. Je to len malý splatený dlh, ktorý naša spoločnosť 
voči vlastným dejinám a osobnostiam má. Ešte ani zďaleka nie je splatený. Na kultúru a 
kultúrne dedičstvo častokrát myslíme už na predposlednom (alebo až na poslednom) mieste. 
Predmety boli zakúpené od vnučiek vnuka (prapravnučiek) Karola Braxatorisa, najstaršieho 
súrodenca Andreja Sládkoviča. Za to, že sa rozhodli pre naše múzeum a pre naše mesto, im 
patrí poďakovanie.                                                                    PhDr. Mirodlav Lukáč
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15. 2.- 31. 3. 2021
WWW.SCITANIE.SK

MAXIMÁLNA
OCHRANA
ÚDAJOV

PRVÉ PLNE
ELEKTRONICKÉ
SČÍTANIE
OBYVATEĽOV,
DOMOV A BYTOV

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov bude  
v roku 2021 výlučne elektronické. Vďaka  
tomu bude presnejšie, rýchlejšie, bezpečnejšie  
a šetrnejšie k životnému prostrediu.

Klik k lepšej budúcnosti

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021 
na Slovensku je založené na novom koncepte

Na Slovensku prvýkrát v histórii dôjde k zmene spôsobu sčítania a namiesto tradičného sčítania sa uskutoční integrované sčítanie, 
ktoré je z hľadiska použitých metód kombinovaným sčítaním. Integrované sčítanie je založené na kombinácii údajov z administratív-
nych zdrojov údajov a údajov získaných od obyvateľov. Administratívne zdroje údajov sú databázy, ktoré spravujú ministerstvá alebo 
ostatné orgány štátnej správy (napr. Register fyzických osôb, ktorého správcom je Ministerstvo vnútra SR). Kombinované sčítanie ako 
metóda zabezpečenia údajov je vo svete považovaná za určité premostenie pri prechode od tradičného sčítania k plne registrovému 
sčítaniu.
Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021 je moderným plne elektronickým sčítaním. Sčítanie obyvateľov domov a bytov bude reali-
zované v dvoch etapách – sčítanie domov a bytov a sčítanie obyvateľov.
Sčítanie domov a bytov prebehne v období od 1. júna 2020 do 12. februára 2021. 
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pri analýzach 
populačných štruktúr, 
reprodukčného 
správania, vzdelanostnej 
štruktúry, domácností

2

sú podkladom pri  
prognózovaní 
jednotlivých oblastí 
spoločenského života

Podrobné informácie, ktoré súvisia so Sčítaním 

obyvateľov, domov a bytov 2021, získajú obyvatelia  

na webovej stránke:

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov ako jediné zisťovanie 

umožňuje zapojenie všetkých obyvateľov SR. Prináša 

nenahraditeľné informácie o stave spoločnosti, o jej 

demografických, sociálno-ekonomických a kultúrnych 

štruktúrach, o životných podmienkach obyvateľov a ich 

bývaní. Mnohé zo zisťovaných údajov v sčítaní obyvateľov, 

domov a bytov sú jedinečné a nie je možné ich v rovnakom 

rozsahu získať. 

posilnenie dopravnej siete

budovanie ciest a záchytných parkovísk

rozmiestnenie a budovanie zariadení
poskytujúcich služby

zistenie potreby výstavby školských
zariadení, zariadení sociálnych služieb,
zdravotníckych zariadení

budovanie oddychových zón, parkov,
detských ihrísk

WWW.SCITANIE.SK

PRÍNOS A VÝZNAM SČÍTANIA

AKO MÔŽE SLOVENSKO
VYUŽIŤ ÚDAJE ZO SČÍTANIA

3

na plánovanie novej 
infraštruktúry

1
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 Mestská polícia 
v Krupine informuje...

Manželstvo uzavrelo 8 párov:

Opustilo nás 27 spoluobčanov:

     Ing. Adriana Žabková

Demografický vývoj obyvateľstva 
v meste Krupina od septembra do decembra 2020 

(vyhotovené k 4.12.2020)
Naši novonarodení Krupinčania : 17 detí

Matúš Kohút
Vivien Stančíková
Amélia Liktorová
Dáša Kováčová
Markus Maliniak
Žaneta Bartošová
Eliška Murínová
Viktória Gonzorová
Michael Leo Stankovič
Melánia Masárová
Bella Bartók
Lukáš Alakša
Terézia Mičudová
Linh Húrošová
Rebeka Beniačová 
Karin Chudá 
Laura Szelleová

Martin Lvomský a Andrea r. Kohútová
Branislav Dado a Barbora r. Kušnieriková
Michal Schneider a Martina r. Bartíková
Peter Marcinek a Barbora r. Miháľová
Michal Vilhan a Veronika r. Filipová
Milan Šprla a Silvia r. Lacová
Tomáš Kanka a Dominika r. Krajecová
Andrej Prievalský a Anna r. Machovičová

Pokorná Oľga, 78-ročná
Korčok Ján, 67-ročný
Paulíny Ján, 76-ročný
Notová Anna, 70-ročná
Jakubička Ladislav, 68-ročný
Môcová Anna, 72-ročná
Almášyová Anna, 57-ročná
Šufliarska Angela, 77-ročná
Polonyi Marek, 18-ročný
Holinda Ján, 69-ročný
Jantoška Dušan, 69-ročný
Kaňková Emília, 92-ročná
Baculík Martin, 56-ročný
Žilková Angela, 69-ročná
Udvardyová Maria, 94-ročná
Líškayová Ľudmila, 78-ročná
Moťovská Helena, 95-ročná
Remiar Ján, 67-ročný
Maček Jozef, 89-ročný
Baťo Jozef, 82-ročný
Beniač Jozef, 54-ročný
Golianová Magdaléna, 70-ročná
Kyseľová Eva, 80-ročná
Púpava Jozef, 82-ročný
Kurek Marián, 62-ročný
Pohanka Vladimír , 57-ročný
Zelenčíková Katarína , 89-ročná

     V období od 1.9.2020 do 30.11.2020 
celkovo riešila 152 priestupkov, kde 86 bolo 
vybavených dohováraním, 66 priestupkov 
bolo vyriešených v blokovom konaní. 65 
priestupkov uložených v blokovom konaní 
súviselo s porušením predpisov v doprave, 
v jednom prípade  išlo o priestupok. Iné 
priestupky proti poriadku v správe. 
   
  Mestská polícia v Krupine spolupracovala s orgánmi činnými 
v trestnom konaní a v odôvodnených prípadoch poskytla aj 
kamerové záznamy pre vykonané šetrenie vo veci spáchaných 
trestných činov, priestupkov, dopravných nehôd, ktoré sú 
dokumentované a riešené štátnou políciou. 
     V uvedenom období bolo skontrolovaných 115 osôb, hlavne 
v súvislosti s podozrením páchania priestupkov, porušení Všeobecne 
záväzných nariadení mesta Krupiny ako aj osôb, ktoré obťažovali 
spoluobčanov prosbou o poskytnutie finančných prostriedkov. Bolo 
vykonaných 20 dychových skúšok u mladistvých osôb z negatívnym 
výsledkom. 
     Mestská polícia v Krupine spolupracovala so štátnymi a verejnými 
inštitúciami pri vykonávaných opatreniach prijatých Krízovým 
štábom Vlády SR, Úradom verejného zdravotníctva SR, krízového 
štábu Mesta Krupiny. Táto spolupráca naďalej prebieha. Ide hlavne 
o zabezpečenie kontroly dodržiavania prijatých opatrení. Touto 
cestou chcem požiadať každého občana, firmy, podnikateľské 
subjekty o dodržiavanie opatrení v súvislosti pandémie ochorenia 
COVID-19. V dňoch 30.10., 1.11., 8.11., 9.11.2020 Mestská polícia 
v Krupine zabezpečovala úlohy súvisiace s celoplošným testovaním 
občanov SR súvisiaceho s ochorením COVID-19.
  Dávam do povedomia, že Mestská polícia v Krupina nevykonáva 
24 – hodinovú službu a preto v prípade priameho ohrozenia na 
živote, zdraví a majetku volajte telefónne číslo 112, prípadne 158. 
Telefónne číslo Mestskej polície v Krupine je 0918 388 800.

Mestská polícia v Krupine praje občanom mesta Krupiny 
krásne sviatky vianočné. Na Silvestra pevný krok a s ním 
šťastný nový rok 2021.
                                          Martin Gabera, náčelník MsP Krupina
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Jedným zo športových odvetví, ktoré dlhodobo a úspešne reprezentujú mesto Krupina patrí aj Volejbalový klub, ktorého novodobá 
história sa začala v januári 2000, kedy sa začala volejbalová príprava žiačok vtedajšieho 8. ročníka na I. ZŠ v Krupine /ZŠ J. C. Hron-
ského/. Odvtedy uplynulo dvadsať rokov a volejbaloví priaznivci majú byť právom na čo hrdí. 
Výborná práca s mládežou sa prejavila šiestym miestom Junioriek na Majstrovstvách SR v sezóne 2009/2010. V sezóne  2012/2013     
družstvo žien tvorené výlučne odchovankyňami krupinského volejbalu zvíťazilo v  I. lige žien - Východ a postúpilo do baráže o postup 
do extraligy, kde obsadili celkové 3. miesto. V sezóne 2013/2014 družstvo starších žiačok postúpilo do finále Majstrovstiev SR, kde 
obsadili konečné 8. miesto.
V sezóne 2014/2015 obsadilo družstvo kadetiek 2. miesto v súťaži MO Streda ženy 2. miesto v 1. lige žien Stred.

Výborné výsledky v minulej sezóne dosiahli hlavne mladšie kategórie, kde Mladšie žiačky 3-ový  obsadili 1. miesto, Mladšie žiačky 
4-ový  2. miesto  a Mladšie žiačky 6-ový  4. miesto v súťažiach MO Stred. Staršie žiačky skončili ôsme a kadetky siedme, čím si obidve 
družstvá zabezpečili účasť v I. triede aj v nasledujúcej sezóne.

V súčasnosti má TJ ŠK Volejbalový klub  v príprave 63 detí do 17 rokov a pôsobí v oddeleniach prípravka, mladšie žiačky, staršie žiačky 
a kadetky. Letná príprava na aktuálnu sezónu začala posledný júlový týždeň dvojfázovými tréningami, ktoré prebiehali aj v mesiaci 
august. Vybrané hráčky z mladších žiačok, staršie žiačky a kadetky sa zúčastnili letného sústredenia v Závažnej Porube. 
V prípravných zápasoch naše družstvá dosahovali dobré výsledky, škoda že pre súčasnú situáciu boli všetky súťaže a aj tréningový 
proces prerušené.
Účasť družstiev TJ ŠK Volejbalový klub Krupina v aktuálnom súťažnom ročníku 2020/2021:
Mladšie žiačky 3-ový MO Stred 2 družstvá 
Mladšie žiačky 4-ový MO Stred 2 družstvá 
Mladšie žiačky 6-ový MO Stred 2 družstvá
Staršie žiačky I. trieda MO Stred 1 družstvo 
Kadetky MO Stred 1 družstvo

Dvadsať rokov dievčenského volejbalu v meste Krupina

Pri príprave mládeže Volejbalový klub aktívne spolopracuje s Domčekom - Centrom voľného času v Krupine a s vedením Mesta Krupi-
na. Podporu nachádzame aj vo vedení obidvoch základných škôl. Už niekoľko rokov zabezpečujeme materiálne vybavenie za pomoci 
dotácií z BBSK. Aj v tomto roku sme mohli realizovať nákup športovej obuvi len za pomoci finančnej dotácie z BBSK v sume 1.100 
EUR. Vytvorenými podmienkami pre športovanie mládeže počínajúc Športovou halou mesta, športovým vybavením  a regenaráciou 
v Kúpeľoch Dudince patrí Volejbalový klub Krupina medzi najlepšie fungujúce kluby v oblasti Stred, ktorá zahŕňa Banskobystrický a 
Žilinský kraj.
Pevne veríme, že o volejbal bude v našom meste neustále záujem a že sa nájdu nadšenci, ktorí budú viesť  volejbal správnym smerom 
ďalších dvadsať rokov.                                                                                                                              Ing. Marián Pokorný
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Atletický Klub Krupina z poverenia 
Slovenského atletického zväzu orga-
nizoval v sobotu 5.12.2020 na mest-
skom štadióne v Krupine Majstrov-
stvá SR v krose. 
Vzhľadom na proti-epidemiologické opat-
renia sme boli nútení zrušiť mládežnícke 
kategórie, čo nás nesmierne mrzí, ale v 
dnešnej situácii sme napokon boli radi aj 
za túto okresanú príležitosť. 
Obmedzený počet 82 pretekárov, orga-
nizačný tím a všetci ostatní účastníci sa 
museli podrobiť testovaniu na COVID 19 
bezprostredne pred podujatím pri vstupe 
do areálu. Veľmi príjemným zistením bolo, 
že všetci účastníci mali negatívny test.
Preteky poctil svojou účasťou aj viceprezi-
dent SAZ Ladislav Asványi, ktorý neskrýval 
radosť a nadšenie z kvalitne pripravených 
pretekov. Vyslovil prianie, že by bol veľmi 
rád, ak by sme v blízkej budúcnosti organi-
zovali atletické preteky na novom moder-
nom ovále tzv. tartane.

Výsledky:
MUŽI (8,8 km, 28 štartujúcich): 
1. M. Hladík (BMSC Bratislava) 28:51, 
2. P. Ďurica 29:04, 3. J. Pelikán (oba-
ja Slávia UK Bratislava) 29:41.
ŽENY (6,6 km, 17 štartujúcich): 
1. Néč-Lapinová (AK ZVP Lučatín) 
25:01, 2. Pelikánová (ŠK Dukla o. z. 
B. Bystrica) 25:13, 3. Durcová (BMSC 
Bratislava) 25:16.
JUNIORKY (4,4 km, 14 štartujú-
cich): 1. Dušková (ŠK Dukla o. z. B. 
Bystrica) 16:20, 2. Michaličková (AO 
Žilina) 16:28, 3. Šišoláková (Slávia ŠŠ 
Trenčín) 16:46.
JUNIORI (5,5 km, 23 štartujúcich): 
1. F. Revaj (ŠK Dukla o. z. B. Bystri-
ca) 18:02, 2. Ondrovič (AC Malacky) 
18:05, 3. Staník (BK Lysá pod Maky-
tou) 18:10. 
                                Mgr. Július Korčok 
                                foto: Milan Ďuroch

V Krupine po prvýkrát Majstrovstvá SR v cezpoľnom behu

AK Krupina reprezentovali: zľava: Šrámek Vladimír (27.m.), 
Korčok Július (25.m.), Sopko Ján (14.m.)

Víťaz kategórie mužov Marek Hladík

Víťazka kategórie žien Néč-Lapinová

Víťazný ceremoniál - juniorky
 Víťazný ceremoniál - muži

zlava: Ďurica P., Hladík M., Pelikán J.

20


	_GoBack

