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1. Úvodné slovo primátora mesta Krupina       

Vážení spoluobčania mesta Krupina, 

 

rok 2020 bol rokom, v ktorom nebolo jednoduché napĺňať naše predsa-

vzatia a stanovené ciele, čo bolo spôsobené najmä situáciou ohľadom 

šírenia vírusu COVID-19, ktorá zasiahla celú našu spoločnosť. V tomto 

neľahkom období, sme ale nenechali nič na náhodu. Neustále sme sle-

dovali jej vývoj, monitorovali jej dopad na rozpočet a snažili sa hľadať 

čo najprijateľnejšie riešenia. Uvedomili sme si dôležitú úlohu samo-

správy v procese prípravy a uplatnenia opatrení, pretože snahou Mesta 

Krupina je byť čo najbližšie k občanovi a poskytovať kvalitné služby 

a tak posúvať kvalitu života každého občana. Aj napriek nepriaznivej 

situácii sa nám podarilo zveľaďovať, skrášľovať a zrealizovať množstvo investícií, z ktorých 

spomeniem finančne najvýznamnejšie.  

Vybudovala sa prístavba MŠ na ulici I. Krasku, zmodernizovali sa odborné učebne v obidvoch 

ZŠ, vypracovali zámer, štúdiu a projektovú dokumentáciu na rekonštrukciu atletických zaria-

dení v areáli ZŠ a zabezpečili asfaltovanie plôch miestnej komunikácie v školskom areáli. 

Spomínané investície presiahli hodnotu 272 tis. Eur. 

Dôležitou súčasťou komunitného života v každom meste je jednoznačne šport a kultúra. 

Investovalo sa do vybudovania závlahového systému na futbalovom štadióne MFK. Zamerali 

sme sa aj na nákup umeleckých obrazov a diel, ako aj na opravu oplotenia, strešnej krytiny 

budovy Múzea Andreja Sládkoviča. Opravila sa informačná tabuľa v lokalite Turecké studne 

a vymenili sa sklá na budove kina. Údržba prebehla aj v mestskej knižnici v podobe ukotvenia 

regálov v detskom kútiku. 

Aj v roku 2020 sa pokračovalo v budovaní a opravách verejných priestranstiev. Prebehla 

výmena dverí, okien, ako aj oprava kanalizácie na tržnici, uskutočnila sa oprava a údržba 

verejného osvetlenia, vodných zdrojov a potrubia. Prebehla výmena bariérovej chodníkovej 

zábrany pozdĺž Evanjelického domu, opravili sa hodiny na vežičke evanjelického kostola, 

vybudovala sa rampa pre imobilné osoby v areáli nemocnice, zrekonštruoval sa kamenný kríž 

na Majerskom rade. Opravila sa elektroinštalácia v garáži pre hasičské auto a vypracovala sa 

projektová dokumentácia k bleskozvodu na hasičskej stanici. Uskutočnila sa výstavba 

spevnenej parkovacej plochy vrátane nového svetelného bodu a prístupového chodníka na 

Majerskom rade a oprava, údržba dopravného značenia po celom meste. Zamerali sme sa aj na 

opravu strechy na budove nemocnice ARO, opravu budovy klubu dôchodcov, ako aj úpravu 

vchodu do záhrady v budove nemocnice – SVETLO n.o. Pre najmenších obyvateľov sme 

opravili niekoľko detských ihrísk, osadili sa nové herné prvky na detskom ihrisku na 

Špitzerovej ulici, vrátane projektovej dokumentácie na výstavbu nového detského ihriska.   

Mesto má na zreteli aj starostlivosť o životné prostredie a jeho ochranu. Separuje sklo, plasty, 

kovový a papierový odpad, bioodpad, elektroodpad a šatstvo. Pravidelne realizuje údržbu 

zelene ako kosenie, strihanie stromčekov, čistenie verejných priestranstiev a pravidelnú letnú, 

zimnú údržbu miestnych komunikácii. Mesto dalo vypracovať štúdiu pre realizáciu adaptač-

ných opatrení na zmiernenie nepriaznivých vplyvov zmeny klímy. 

Na záver pokladám za potrebné vysloviť úprimné poďakovanie zamestnancom mestského 

úradu, poslancom, pedagogickým zamestnancom mesta, ako aj Vám milí občania, ktorí svojimi 

aktivitami prispievate k zveľaďovaniu a pozitívnemu zviditeľňovaniu mesta. 

  

Ing. Radoslav Vazan – primátor mesta 
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2. Identifikačné údaje mesta 

Názov:  Mesto Krupina 

Sídlo: Svätotrojičné námestie 4/4, Krupina 

IČO:   00320056 

Štatutárny orgán obce:              Ing. Radoslav Vazan – primátor mesta 

Telefón:   045/55 503 11 

e-mail:   krupina@krupina.sk 

Webová stránka:   www.krupina.sk 

3. Organizačná štruktúra úradu mesta Krupina 

Mesto Krupina riadi a spravuje primátor mesta a mestské zastupiteľstvo. Primátor je predstavi-

teľom mesta a štatutárnym orgánom. Mestské zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor mesta, zlo-

žený z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi mesta. Primátor a mestské zastu-

piteľstvo rozhodujú o základných otázkach života mesta.  

       Primátor mesta                                                                   Zástupca primátora  

                                                                    
    

  Ing. Radoslav Vazan                                                         Mgr. Anna Borbuliaková 

Mestské zastupiteľstvo - členovia:  

1. Ing. Jaroslav Bellák 

2. Mgr. Anna Borbuliaková  

3. Mgr. Marián Hecl 

4. MUDr. Marián Korčok do 30.9.2020 a od 30.9.2020  Mgr. Oľga Búryová  

5. doc. Ing. Jozef Krilek, PhD. 

6. Ing. Eva Lukáčová  

7. Ing. Jozef Lutter 

8. Ing. Albert Macko  

9. Ing. Peter Filuš  

10. Mgr. Martin Selecký  

11. Mgr. Michal Strelec  

12. Mgr. Anna Surovcová 
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Mestská rada – členovia:  

1. Ing. Jaroslav Bellák 

2. Mgr. Anna Borbuliaková  

3. Mgr. Marián Hecl 

4. Ing. Jozef Lutter 

Komisie pri MsZ v Krupine:  

1. Komisia rozvoja mesta 

2. Komisia pre školstvo, mládež, kultúru, šport a verejný poriadok 

3. Komisia „Človek -človeku“ ZPOZ   

4. Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov 

5. Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a bytovej politiky 

6. Komisia na prideľovanie bytov  

Výkonným orgánom primátora a mestského zastupiteľstva je Mestský úrad – organizačná 

štruktúra zobrazená v nasledovnej schéme. 
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Mestský úrad - úlohy orgánov mesta s výnimkou tých, ktoré sú vo výlučnej kompetencii mest-

ského zastupiteľstva v rámci svojej pôsobnosti zabezpečuje: 

1) Primátor mesta prostredníctvom: 

a)  sekretariátu primátora 

b)  mestskej polície 

c)  civilnej ochrany 

d)  správy počítačovej siete 

e)  rozpočtových a neziskových organizácií 

f)  Spoločnej obecnej úradovne 

2) Prednosta úradu prostredníctvom: 

a)  ekonomického oddelenia 

b)  oddelenia výstavby, životného prostredia a regionálneho rozvoja 

c)  oddelenia správy majetku mesta 

d)  oddelenia školstva a organizačného oddelenia 

e)  oddelenia projektového manažmentu 

f)  oddelenia kultúry, cestovného ruchu a športu 

 

Prednosta mestského úradu: funkcia neobsadená  

Hlavný kontrolór mesta: Ing. Adrián Macko do 30.6.2020. Od 1.7.2020 do dátumu zostavenia 

Výročnej správy je funkcia neobsadená.  

Rozpočtové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Krupina uvádza tabuľka na str. 7 

tohto dokumentu.  

Neziskové organizácie založené mestom Krupina uvádza tabuľka na str. 7 tohto dokumentu.  

Obchodné spoločnosti založené mestom Krupina uvádza tabuľka na str. 8 tohto dokumentu. 
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Názov IČO Sídlo 
Štatutárny 

orgán 
Základná 
činnosť 

telefón e-mail web stránka 
Hodnota 

majetku v € 
k 31.12.2020 

Výška vlast-
ného imania 

v € 
k 31.12.2020 

Výsledok 
hospodár.   

v € 
k 31.12.2020 

Základná škola 
Jozefa Cígera 
Hronského  

37833758 
Školská 10  

963 01  Krupina 
Mgr. Július Gálik 

výchovno-vzdelá-
vacia činnosť 

045/5519097 zsskolska@zsskolska.edu.sk www.zskrupina.edupage.org 749 410,54 82,66 -7 365,61 

Základná škola 
Eleny Maróthy 
Šoltésovej 

37830813 
M.R.Štefánika 3         
963 01  Krupina 

Mgr. Maroš 
Skopal 

výchovno-vzdelá-
vacia činnosť 

045/5519483 skoa@zskrupina.sk www.zskrupina.sk 1 907 329,17 24 831,14 988,01 

Základná                         
umelecká                  
škola 

37831682 
Svätotrojičné nám.7           

963 01  Krupina 
Mgr. Monika 
Jalšovská 

výchovno-vzdelá-
vacia činnosť 

045/5512552 zuskrupina@stonline.sk www.zuskrupina.sk 31 073,92 1 021,89 -12 597,16 

Materská                          
škola 

42308763 
Malinovského 

499/26    
    963 01  Krupina 

Mgr. Dana Cibu-
ľová  

výchovno-vzdelá-
vacia činnosť 

915 957 166 matskola@krupina.sk www.krupina.sk/ms 984 360,71 77 904,90 8 215,63 

Domček - cen-
trum voľného 
času 

37830783 
M.R.Štefánika 33         
963 01  Krupina 

Mgr. Jana Tere-
nová  

výchovno-vzdelá-
vacia a rekreačná  

činnosť 
045/5519360 domcekcvc@stonline.sk www.domcekcvc.sk 140 815,60 -4 030,44 0,00 

Kultúrne cen-
trum a múzeum 
Andreja Sládko-
viča  

42012805 
Sládkovičova 40/9                         
963 01  Krupina 

Dana Rosevá-
ková  

kultúrno-spolo-
čenská, osvetová 

činnosť 
045/5511260 dana.rosevakova@gmail.com    15 616,98 8 870,10 -4 006,11 

 IČO Sídlo 
Štatutárny 

orgán 
Základná 
činnosť 

telefón e-mail web stránka    

Názov IČO Sídlo 
Štatutárny 

orgán 
Základná čin-

nosť 
telefón e-mail web stránka 

Hodnota ma-
jetku v € 

k 31.12.2020 

Výška 
vlastného 
imania v € 

k 31.12.2020 

Výsledok hos-
podár.  v € 

k 31.12.2020 

SVETLO Kru-
pina, n. o.  

50772155 29. augusta 25 
Mgr. Lenka 
Hudecová 

poskytovanie sociálnej 
pomoci fyzickým 

osobám  
903 64 77 81 riaditel@svetlokrupina.sk   www.svetlokrupina.sk 43 871,09 - 1 832,58 - 1 956,28 

mailto:zsskolska@zsskolska.edu.sk
http://www.zskrupina.edupage.org/
mailto:skoa@zskrupina.sk
http://www.zskrupina.sk/
mailto:zuskrupina@stonline.sk
http://www.zuskrupina.sk/
mailto:matskola@krupina.sk
http://www.krupina.sk/ms
mailto:domcekcvc@stonline.sk
http://www.domcekcvc.sk/
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Názov IČO Sídlo 
Štatutárny 

orgán 
Základná čin-

nosť 
telefón e-mail web stránka 

Hodnota ma-
jetku v € 

k 31.12.2020 

Výška 
vlastného 
imania v € 

k 31.12.2020 

Výsledok hos-
podár.   v € 

k 31.12.2020 

Mestský bytový 
podnik, s. r. o. 

36054381 
Svätotrojičné nám. 20   

963 01  Krupina 
Ing. Ľubica 

Machovičová 

výkon správy bytov a 
nebytových priestorov 
objektov, prevádzko-
vanie vodovodov a 

kanalizácií bez likvidá-
cie, úprav a rozvod 

vody... 

045/5519095 mbp@krupina.sk www.msps-krupina.sk 278 905,63 17 467,19 1 730,76 

Mestský podnik 
služieb, s. r. o.  

36027278 
Svätotrojičné nám. 4   

963 01  Krupina 
Mgr. Viktor 

Fertšek 

letná a zimná údržba 
komunikácií, nákladná 

preprava 
915 831 876 uctaren@demitrans.sk www.mbp-krupina.sk 271 414,65 -147 361,94 -40 745,68 

Mestské lesy,          
s .r. o. 

31616798 
Priemyselná 969/14    

963 01  Krupina 
Ing. Albert 

Macko  

obhospodarovanie a 
zveľaďovanie lesných 
porastov v  majetku  

mesta Krupina 

045/5519083 mestskelesy@krupina.sk www.lesykrupina.sk 2 192 427,62 169 702,07 105 860,88 

mailto:mbp@krupina.sk
mailto:uctaren@demitrans.sk
mailto:mestskelesy@krupina.sk
http://www.lesykrupina.sk/
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4. Poslanie, vízia, ciele 

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta (ďalej PHSR) je základný dokument, kto-

rým sa mesto pri výkone samosprávy stará o všestranný rozvoj svojho územia a o potreby svo-

jich obyvateľov. Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Krupina je spracovaný na 

roky 2016 – 2023. 

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 

 

5. Základná charakteristika konsolidovaného celku   

Mesto Krupina je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, je 

právnickou osobou, ktorá samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami. 

Základnou úlohou Mesta pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia 

a o potreby jej obyvateľov.  
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5.1 Geografické údaje 

Geografická poloha mesta: Krupina leží na trase Zvolen - Šahy v geomorfologickom celku 

Krupinská planina, podcelku Bzovícka pahorkatina a predstavuje podhorie Štiavnických vr-

chov. 

Susedné väčšie mestá a obce: Dudince, Zvolen, Sliač, Banská Bystrica, Banská Štiavnica, Le-

vice, Šahy, Veľký Krtíš, Sebechleby, Ladzany, Devičie, Hontianske Nemce, Rakovec, Hon-

tianske Tesáre, Bzovík, Žibritov, Babiná, Dobrá Niva, Podzámčok, Svätý Anton. 

Celková rozloha mesta: Katastrálne územie celkom: 88,669 km² z toho: 

 

•   Poľnohospodárska pôda: 36,190 km² 

•   Lesná pôda: 46,000 km² 

•   Vodné plochy: 0,760 km² 

•   Ostatné plochy: 5,719 km² 

Nadmorská výška: 280 m nad morom (stred mesta) 

5.2 Demografické údaje  

Počet obyvateľov k 31.12.2020:    7 559 z toho: 

 

Deti do 17 rokov:                                                         1 389 z toho:   chlapci:      720 

                                                                                                          dievčatá:    669 

 

Obyvatelia od 18 – 59 rokov:                                4 368  z toho:  muži:      2 227 

                                                                                                              ženy:      2 141 

 

Ostatní obyvatelia nad 60 rokov:                           1 802 z toho:   muži:        756 

                                                                                                     ženy:     1 046 

 

 

Vývoj počtu obyvateľov -  prehľad za posledných 5 rokov:   

 
Rok 2016 2017 2018 2019 2020 

Počet obyvateľov  7 638 7 580 7 582 7 598 7 559 

Zdroj: Mesto Krupina 

 

Národnostná štruktúra obyvateľstva - zisťovaná sčítaním obyvateľov, domov, bytov reali-

zovaným v roku 2011, kedy bol počet trvalo bývajúceho obyvateľstva nášho mesta 8 046 (stav  

k 20.5.2011), bola nasledovná: 

• slovenská: 7 070       

• česká: 20  

• maďarská: 25 

• ukrajinská: 2  

• rómska: 74 

• moravská: 4 

• nemecká: 5 

• poľská: 6 

• chorvátska: 1  
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• srbská: 2 

• iná: 12  

• nezistené: 825 

Štruktúra obyvateľstva podľa náboženského vyznania - zisťovaná sčítaním obyvateľov, 

domov, bytov realizovaným v roku 2011, kedy bol počet trvalo bývajúceho obyvateľstva nášho 

mesta 8 046 (stav k 20.5.2011), bola nasledovná: 

• rímskokatolíci: 5 041 

• evanjelici, a. v.: 1 202 

• židia: 2 

• gréckokatolíci: 4 

• reformovaná kresťanská cirkev: 5  

• pravoslávna cirkev: 2  

• Jehovovi svedkovia: 21  

• evanjelická cirkev metodistická: 11  

• bratská jednota baptistov: 0  

• cirkev adventistov siedmeho dňa: 17  

• apoštolská cirkev: 10 

• starokatolícka cirkev: 1  

• kresťanské zbory: 17  

• cirkev československá husitská: 0  

• bahájske spoločenstvo: 1 

• cirkev Ježiša Krista svätých neskorších dní: 4 

• iné: 25 

• nezistené: 991 

• bez vyznania: 692 

Štruktúra obyvateľstva podľa najvyššieho dosiahnutého vzdelania - zisťovaná sčítaním 

obyvateľov, domov, bytov realizovaným v roku 2011, kedy bol počet trvalo bývajúceho oby-

vateľstva nášho mesta 8 046 (stav k 20.5.2011), bola nasledovná:  

• základné vzdelanie: 1 042 

• učňovské bez maturity: 1 087 

• stredné odborné bez maturity: 809 

• úplné stredné učňovské s maturitou: 268 

• úplné stredné odborné s maturitou: 1 587 

• úplné stredné všeobecné: 423 

• vyššie odborné: 139 

• vysokoškolské bakalárske: 205 

• vysokoškolské Mgr., Ing., dok.: 1 041 

• vysokoškolské doktorandské:  16 

• bez vzdelania: 1 236 

• nezistené: 193 

Štruktúra obyvateľstva podľa ekonomickej aktivity - zisťovaná sčítaním obyvateľov, do-

mov, bytov realizovaným v roku 2011, kedy bol počet trvalo bývajúceho obyvateľstva nášho 

mesta 8 046 (stav k 20.5.2011), bola nasledovná:  

• pracujúci okrem dôchodcov: 3 127 

• pracujúci dôchodcovia: 137 
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• osoby na materskej dovolenke: 45 

• osoby na rodičovskej dovolenke: 151 

• nezamestnaní: 580 

• študenti stredných škôl: 374 

• študenti vysokých škôl:  221 

• osoby v domácnosti: 23 

• dôchodcovia: 1 551 

• príjemcovia kapitálových príjmov: 6 

• deti do 16 rokov (narodených po 20.5.1995):  1 339 

• iná: 36 

• nezistená: 456 

5.3 Ekonomické údaje  

Stav nezamestnanosti v meste Krupina k 31.12.2020 ako aj vývoj nezamestnanosti v meste za 

posledných 5 rokov ukazuje nasledovná tabuľka:  

 
Rok 2016 2017 2018 2019 2020 

Ekonomicky aktívne 

obyvateľstvo 
3 889 3 889 5 142* 11 092* 11 187* 

Počet evidovaných 

nezamestnaných 
345 216 846* 765* 974* 

Registrovaná miera 

nezamestnanosti v % 
8,87 5,55 5,64* 5,09* 7,58* 

* údaje sú uvedené za celý  okres Krupina, zdroj  ÚPSVaR    

5.4 Symboly mesta 

Mesto Krupina používa základné symboly, medzi ktoré patria erb, vlajka a pečať mesta, ktoré 

sú priamo zahrnuté v Štatúte meste Krupina.  

 

Erb mesta Krupina : 

 MALÝ ERB - inšpirovaný erbovou listinou z roku 1609, de-

lený štít v hornej červenej polovici po zelenej nerovnej pažiti 

kráčajúci strieborný, obrátený, ohliadajúci sa, zlatým prstencom 

nimbovaný Baránok Boží v zlatej zbroji, držiaci za sebou zlatú 

pravošikmú krížovú žrď so striebornou, tromi jazykmi ukonče-

nou koruhvou so znamením červeného priebežného kríža, z 

hrude Baránka striekajúca červená krv do zlatého, na pažiti po-

loženého kalicha; zo spodného okraja dolnej modrej polovice 

štítu vyrastajúce strieborné cimburiové hradby, zo špičky štítu 

vyrastajúci vrchol čiernej brány so striebornou mrežou, z cim-

buria vyrastajúci rytier v červeno-strieborným chocholom zdo-

benej prilbe a striebornom brnení, s rozpaženými rukami – v 

pravici so strieborným ľavošikmým mečom, v ľavici so zlatou 

korunou. 
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VEĽKÝ ERB je rozšírený o štítonosičov: strieborno-zlatí an-

jeli s gloriolou so zelenými palmovými ratolesťami, držiaci 

erb. Na hlave štítu položená zlatá otvorená koruna. Boží Bará-

nok symbolizuje predchádzajúcu históriu mesta a rytier vyjad-

ruje zásluhy Krupinčanov v bojoch proti Turkom a vernosť 

panovníkovi. 

 

Pečať mesta Krupina: 

 
PEČAŤ MESTA je okrúhleho tvaru s malým erbom mesta o 

priemere 36 mm a s kruhopisom „MESTO KRUPINA“. Pečať s 

malým erbom sa používa pri administratívnych úkonoch. 

Okrem pečate s malým erbom s rozmerom 36 mm orgány mesta 

používajú pečatidlo o rozmere 24 mm, ktoré súčasne používa aj 

MsÚ, ďalej na reprezentačné účely používa mesto i pečať s veľ-

kým erbom o rozmere 36 mm. 

Vlajka mesta Krupina: 

 VLAJKA mesta pozostáva z troch pozdĺžnych pruhov vo far-

bách červeno-bielo-modrej. Vlajka má pomer strán 2:3 a ukon-

čená je dvoma cípmi, teda zástrihom, siahajúcim do tretiny jej 

listu. 

 

 

 

5.5 Logo mesta Krupina 

 

 
Mesto Krupina od roku 2019 disponuje samostatným logom, ktoré sa stalo súčasťou nového 

vizuálneho štýlu mesta v komunikácii s verejnosťou. Logo je používané na externú komuniká-

ciu na propagačných a prezentačných materiáloch, na upomienkových predmetoch, na ostat-

ných tlačovinách, na webe a pod.. Slúži na prezentáciu mesta a jeho aktivít, pre budovanie 

a upevňovanie spoločnej identity mesta. Jeho autorom Mgr. Art. Branislav Paulíny.   

Medzi základné symboly patria erb, vlajka a pečať mesta, ktoré sú priamo zahrnuté v Štatúte 

mesta Krupina. Za symbol mesta sa vo všeobecnom zmysle považuje taktiež krupinská protitu-

recká strážna veža Vartovka, ktorej fotografie a rôzne prekreslené podoby sa používajú ako 
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poznávacie znamenie nášho mesta. Jej podobizeň je zobrazená na prvej strane tohto doku-

mentu. 

Symboly mesta (okrem loga) -  boli začiatkom roka 2007 zaregistrované v Heraldickom registri 

Slovenskej republiky. Postupné spresňovanie popisu erbu a vzájomná komunikácia viedli k 

jeho definitívnej úprave a zaradeniu do Heraldického registra v roku 2008. Od roku 2007 mesto 

používa v administratívnej a úradnej činnosti pečatidlo s malým erbom a pri reprezentácii a 

slávnostných príležitostiach pečatidlo s veľkým erbom. Autorom nových návrhov malého a 

veľkého erbu podľa erbovej miniatúry a textu s prihliadnutím na heraldické pravidlá je Ladi-

slav Čisárik ml. Symboly mesta môžu používať jedine oprávnené osoby s písomným povole-

ním Mesta Krupina, a to v súlade so štatútom mesta, dobrými mravmi a slovenskou legislatí-

vou.  

5.6 História mesta Krupina 

Mesto Krupina patrí medzi najstaršie mestá na Slovensku. 

Mestské práva dostala už v roku 1238, avšak okolie Kru-

piny 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 stre-

dovekého mestečka vytvorila obchodná cesta, ktorá spájala 

Jadran s Baltom. Vývoj rastúceho mesta bol násilne preru-

šený vpádom Tatárov v roku 1241, ktorí Krupinu spustoši-

li. Počas tatárskeho vpádu sa stratili Krupine pôvodné 

mestské výsady, preto ich Bela IV. v 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 

v roku 1453 privilégium, podľa ktorého mohla používať osobitnú ochranu uhorských panovní-

kov 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 roku 1798 na dva roky odpustil mestu 

dane a dal mu privilégium vydržiavať jarmoky. V revolučných rokoch 1848 – 49 silný maďari-

začný 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 ro-

koch a v období Slovenského štátu. Počas II. svetovej vojny sídlili v okolí mesta štáby soviet-

skych a francúzskych partizánov. Krupina bola oslobodená vojakmi rumunskej a Červenej ar-

mády 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, ad-

ministratívnym centrom hontianskej oblasti s rozvinutým strojárskym a potravinárskym prie-

myslom. Po roku 1989 nastali zmeny. Dobudovala sa priehrada, obchodný dom, tržnica. Kru-
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pina ako jedno z prvých miest na Slovensku mala káblovú televíziu, historickou udalosťou bolo 

napojenie mesta na plyn. Krupina ako prirodzená spádovitá oblasť bola znovu vyhlásená za 

okresné mesto (36 obcí).  

Históriu Krupiny poznačili roky slávy i roky sklamania a utrpenia. Rástla a upadala, neraz sa 

dvíhala z rumovísk i popola. Pokolenia si tu odovzdávali svoje životné skúsenosti, starosti 

a radosti, žiale i nádeje. Krupina vychovala statočných ľudí, ktorí sú zapísaní v dejinách slo-

venského národa. Buďme na nich a na výsledky ich práce hrdí. Ucelenú históriu mesta možno 

nájsť v publikácii: Lukáč, M. a kol.: Krupina – monografia mesta, Banská Bystrica, 2006. 256 

s.  

5.7  Pamiatky  

Prírodné pamiatky: geologicko-geomorfologickú zvláštnosť – prírodná pamiatka Štangrígeľ 

(Krupinské bralce) – skalný útvar so stĺpovitou päťbokou odlučnosťou pyroxenických andezi-

tov. Podobný charakter má aj prírodná pamiatka Sixova stráň. Z geologického hľadiska sú zau-

jímavé aj zvislé andezitové bralá a ich sutiny v národnej prírodnej rezervácii Mäsiarsky bok, 

ktorá sa nachádza v najvýchodnejšom výbežku Štiavnických vrchov. 

Kultúrne pamiatky: strážna veža z čias protitureckých bojov Vartovka, Rímskokatolícky Kos-

tol 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 ale aj ako úkryt, Turecké studne – kamenné obydlia 

v starom lome Štrampľoch a pozostatky kamenného opevnenia mesta – hradby z 15. – 17. sto-

ročia a Husitská bašta z 15. storočia.   

5.8 Významné osobnosti mesta 

V Krupine sa už od stredoveku stretávame s množstvom významných osobností. Okrem pa-

novníkov, ktorí mestu udelili privilégiá, sa čoraz častejšie stretávame s osobnosťami z radov 

vzdelaných krupinských obyvateľov, synov, mešťanov, ktorí študovali na európskych univer-

zitách a neskôr pôsobili v rôznych významných funkciách. Keďže v Krupine v rámci mestskej 

samosprávy prevládali zväčša Nemci, o Slovákoch a ich významných osobnostiach sa nám 

zachovali písomné doklady až v mladšom období (od 17. storočia). K takýmto osobnostiam 

môžeme zaradiť tieto osobnosti:  

• Samuel Hruškovic, ev. a. v. farár, biskup, básnik a editor 

• Benedikt Slavkovský, r. kat. kňaz, piarista, dramatik, hudobný skladateľ 

• Ján Burius, ev. a. v. farár, spisovateľ 

• Juraj Láni, ev. a. v. učiteľ, spisovateľ 

 V 19. a 20. storočí tu pôsobili alebo sa tu narodili ďalšie významné osobnosti:  

• Ondrej Braxatoris, ev .a. v. kantor a učiteľ, otec básnika A. Sládkoviča 

• Andrej Braxatoris-Sládkovič, ev. a. v. farár, básnik, spisovateľ, autor Maríny a Det-

vana 

• Andrej Kmeť, rím. kat. kňaz a národný buditeľ- dejateľ, zakladateľ viacerých miest-

nych i národných spolkov... 

• Michal Matunák, rím. kat. kňaz, učiteľ, historik, turkológ, autor systematického po-

menovania ulíc v meste Krupina 

• Elena Maróthy-Šoltésová, spisovateľka a priekopníčka ženského emancipačného hnu-

tia 

• Pavol Bujnák, ev. a. v. farár, literárny kritik a historik 
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• Gustáv Lehotský, právnik, národný dejateľ 

• Jozef Cíger-Hronský, národný dejateľ, spisovateľ, správca Matice slovenskej 

• Juraj Špitzer, spisovateľ, scenárista, publicista 

• Eugen Suchoň, hudobný skladateľ 

Medzi neslovenské, no významné osobnosti pôsobiace alebo žijúce v Krupine zaraďujeme 

týchto dejateľov: 

• Ondrej Szabó, rím. kat. cirkevný hodnostár – biskup 

• Rudolf Geschwind, šľachtiteľ ruží, priekopník hybridizácie lesných drevín, lesmajster 

mesta Krupina 

• Arnold Ipoly-Stummer, rím. kat. cirkevný hodnostár - biskup, historik, spisovateľ 

Medzi súčasné osobnosti, ktoré tu žili alebo študovali zaraďujeme aj:  

• Juraj Eckstein, rodák, vedecký pracovník, čestný občan mesta 

• Viliam Polónyi, rodák, herec, čestný občan mesta 

• Klára Patakyová, sochárka 

• Emília Došeková, herečka 

• Marián Labuda, herec 

• Jozef Labuda, archeológ, historik 

• Andrej Reiner, lekár, scenárista 

6. Plnenie funkcií  mesta (prenesené kompetencie, originálne kompetencie)  

6.1 Výchova a vzdelávanie  

V súčasnosti výchovu a vzdelávanie detí v meste poskytuje: 

• Súkromná materská škola a súkromné detské centrum  

V zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Krupina: 

• Základná škola Jozefa Cígera Hronského  

• Základná škola Eleny Maróthy Šoltésovej 

• Materská škola na Malinovského ulici s elokovaným pracoviskom na ulici Ivana Krasku 

Na mimoškolské aktivity je zriadená: 

• Základná umelecká škola 

• Domček - Centrum voľného času  

V zriaďovateľskej pôsobnosti VÚC BB: 

• Gymnázium Andreja Sládkoviča 

• Stredná odborná škola obchodu a služieb 

Organizácie, ktorých zriaďovateľom je štát:  

• Špeciálna základná škola 

• Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie.  

6.2 Zdravotníctvo a sociálne zabezpečenie 

Zdravotnú starostlivosť v meste poskytuje: 

Nemocnica Krupina, ktorá: 
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• je súčasťou spoločnosti AGEL SK 

• je zameraná na následnú a doliečovaciu starostlivosť 

• zahŕňa oddelenia:  interné a oddelenie dlhodobo chorých 

• zahŕňa ambulancie:  

o interná ambulancia príjmová 

o interná geriatrická ambulancia 

o chirurgická 

o ortopedická 

o rádiologická 

Lekári (štátni i súkromní) v nasledovných ambulanciách: 

                                           
Ambulancie  Počet  

Detské ambulancie  2 

Praktický lekár pre dospelých  3 

Diabetologická ambulancia  1 

Fyziatricko-rehabilitačné centrum  1 

Gynekologické ambulancie  3 

Ambulancia klinickej imunológie a alergiológie 2 

Kožná ambulancia 1 

Krčná-ušná-nosná ambulancia 1 

Logopedická ambulancia 1 

Očná ambulancia   1 

Psychiatrická ambulancia  1 

Neurologická ambulancia 1 

Stomatologické ambulancie  3 

Ambulancia klinickej psychológie  1 

Sociálne zabezpečenie  

Sociálne služby pre občanov v meste poskytujú: 

• Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb  

• Domov sociálnych služieb "Nádej" Krupina n. o. 

• Centrum sociálnych služieb Krupina 

• SVETLO Krupina, n. o.  

Resocializačné strediská pre občanov s rôznymi závislosťami sú: 

• COR centrum, n. o.   

• Občianske združenie VICTUS (Žibritov) 

• Komunita Ľudovítov, n. o. (Poloma) 

6.3 Kultúra 

Spoločenský, kultúrny a športový život v meste zabezpečuje: 

Mesto Krupina prostredníctvom oddelenia kultúry, cestovného ruchu a športu, ktoré zabez-

pečuje činnosť a prevádzku:  

• Kina, amfiteátra a organizovanie kultúrnych aktivít  

• Múzea Andreja Sládkoviča v Krupine 

• Mestskej knižnice v Krupine 

• Informačného centra mesta Krupina 
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Pracovníci kina, amfiteátra a organizovanie kultúrnych aktivít zabezpečujú rôznorodé ak-

tivity z oblasti kultúrneho vyžitia mesta Krupina a to organizovaním samostatných (autor-

ských) akcií, resp. prevzatých predstavení rôznych umelcov (hudobné a folklórne skupiny, só-

listi, atď.). Organizujú niekoľko podujatí – Krupinská heligónka, Dni mesta Krupina, tradičný 

gazdovský jarmok atď.  

Pracovníci Múzea Andreja Sládkoviča v Krupine, ktoré má v meste takmer 50-ročnú tradí-

ciu a bolo v roku 2010 rozhodnutím Mestského zastupiteľstva zriadené ako mestské múzeum, 

zabezpečujú výskum, zbieranie, ochraňovanie a prezentovanie predmetov a duchovných hodnôt 

kultúrneho dedičstva mesta Krupina ako aj najbližšieho okolia – územia severného Hontu. Mú-

zeum je v meste prvoradá pamäťová inštitúcia, ktorá ochraňuje kultúrne dedičstvo mesta 

i regiónu. Má stále expozície z histórie mesta od praveku až po začiatok 20. storočia, 

s expozíciou osobností, predovšetkým Andreja Sládkoviča a Eleny Maróthy Šoltésovej, pričom 

pripravuje aj dočasné výstavy. Múzeum spravuje viac ako 1500 zbierkových predmetov a stará 

sa aj o základný výskum dejín mesta a jeho osobností. Na pôde múzea vznikajú aj publikácie 

a iné propagačné materiály, a to v spolupráci s Mestom Krupina a Informačným centrom mesta 

Krupina. Tu vzniklo 2. korigované slovensko-nemecké vydanie z Medzinárodného sympózia 

Rudolf Geschwind 1829 – 2009 (1910 - 2010), vydané v roku 2011 a v tomto istom roku aj 

kniha Michala Matunáka – Krupinskí hradní kapitáni (2011) – ako komentované vydanie 

a druhý zväzok edície Historické pamiatky mesta Krupina. V roku 2012 pre obec Drieňovo 

vydalo samostatnú monografiu PhDr. Miroslava Lukáča: Ján Alexander Rotarides (1822 – 

1900) život a dielo. 

Pracovníčky Mestskej knižnice v Krupine ako pamäťovej inštitúcie predovšetkým ponúkajú  

širokej verejnosti knižničný fond s takmer 19 000 exemplármi krásnej, odbornej i detskej lite-

ratúry, pričom v súčasnosti vo veľkej miere najmä mládež využíva prístup na 8 internetových 

staníc. Okrem toho ponúkajú medziknižničnú výpožičnú službu a organizujú stretnutia so spi-

sovateľmi a podujatia pre dôchodcov a nižšie vekové kategórie (školy, škôlky).   

Pracovníčka Informačného centra mesta Krupina poskytuje predovšetkým informácie o 

historických pamiatkach, prírodných zaujímavostiach domácim i zahraničným návštevníkom. 

Informuje obyvateľov o kultúrnom a spoločenskom dianí v meste i bližšom okolí, ponúka pro-

pagačné materiály s celoslovenským záberom, rôzne suveníry a hlavne publikácie a pohľadnice 

vydané mestom Krupina a jeho organizáciami. Informačné centrum je i kanceláriou prvého 

kontaktu, poskytuje informácie o činnosti Mestského úradu.  

Kultúrne centrum a Múzeum Andreja Sládkoviča (KCaMAS) – je rozpočtová organizácia 

v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Krupina. Zabezpečuje činnosť klubov, z časti financova-

ných z mestského rozpočtu. Konkrétne ide o: 

• Mestský futbalový klub Strojár Krupina - MFK 

• Klub dôchodcov 

• Stolnotenisový klub  

• Hokejbalový klub  

• Folklórny súbor Hont 

• Divadelný súbor Braxatoris 

Mesto vybudovalo a spravuje: 

• detské ihriská, ktoré sa nachádzajú na uliciach: Majerský rad (2), Malinovského ulica 

(2), Železničná ulica, Špitzerova ulica a Záhradná ulica  

• miniihrisko a multifunkčné ihrisko, obe nachádzajúce sa v areáli základných škôl, boli 

odovzdané do správy  ZŠ 
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• hokejbalové ihrisko nachádzajúce sa na Špitzerovej ulici bolo odovzdané  do správy 

KCaMAS 

• tenisové kurty  Mesto Krupina rekonštruovalo v priebehu rokov 2017 až 2018  

6.4 Hospodárstvo  

Ekonomicky potenciál v lokalite mesta Krupina je tvorený sektorom poľnohospodárstva, les-

ného hospodárstva, priemyslu, stavebníctva a služieb, pričom pozícia jednotlivých sektorov na 

území mesta je vyjadrená ako podiel pracovníkov zamestnaných v jednotlivých sektoroch hos-

podárstva na celkovom počte obyvateľov mesta v produktívnom veku:  

• služby 50% 

• priemysel 32% 

• poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo 14% 

• stavebníctvo  4%  

Sektor služieb zastáva v každom hospodárstve dôležité miesto, či už ako zložka pri tvorbe 

pridanej hodnoty (nadväzne tvorby HDP), alebo ako nástroj výrazne stimulujúci vývoj zamest-

nanosti. Rast produkcie služieb a vývoja zamestnanosti sú do značnej miery ovplyvňované prí-

livom investícii. Preto jednou z hlavných bariér výraznejšieho rozvoja služieb aj na území mes-

ta Krupina súvisí s nedostatkom vlastného kapitálu podnikateľov. Zamestnanosť v oblasti slu-

žieb tak v podnikateľskej sfére, ako aj vo verejnej správe na území mesta je na úrovni 50 % z 

celkového počtu obyvateľov mesta v produktívnom veku.  

V oblasti služieb je najväčším zamestnávateľom v rámci mesta verejný sektor (samospráva a 

štátna správa). Mesto Krupina priamo aj nepriamo k 31.12.2020 zamestnávalo priemerne 

259,60 pracovníkov (z toho úrad Mesta Krupina vrátane Spoločnej obecnej úradovne, staveb-

ného úradu 53,80 pracovníkov; v rozpočtových organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti 

mesta Krupina 172,3 pracovníkov a v obchodných spoločnostiach zriadených mestom Krupina 

31). Okrem toho v neziskovej organizácii SVETLO Krupina, n. o., ktorá nevstupuje do pro-

cesu konsolidácie bol k 31.12.2020 priemerný prepočítaný počet zamestnancov 18, z toho 2 

vedúci.  

V komerčnej sfére sa jedná najmä o maloobchodnú sieť COOP Jednota spotrebné družstvo, 

ktoré zamestnáva priamo v Krupine 204 zamestnancov (z toho 120 zamestnancov - predajne, 

84 - ústredie) a jeho dcérska spoločnosť LOGISTICKÉ CENTRUM STRED a. s. zaoberajú-

ca sa skladovaním a prepravou tovaru zväčša potravín do svojej maloobchodnej siete zamest-

návala 139 zamestnancov. V oblasti služieb mesta má tradične silné zastúpenie aj segment ma-

lých a stredných podnikateľov. 

Najväčší počet podnikateľských subjektov v rámci priemyslu v lokalite mesta pôsobí v odvetví 

drevárskeho priemyslu, kovovýroby, strojov a zariadení, potravinárskych výrobkov, nábytkár-

skeho priemyslu a vo výrobe iných nekovových minerálnych výrobkov (výrobkov z kameňa), 

ako aj vo výrobe tlačiarenských a polygrafických výrobkov.  

Najvyššiu zamestnanosť ako aj ekonomickú výkonnosť charakterizovanú tržbami z predaja, 

predaja na vývoz, tvorby pridanej hodnoty a pod. zabezpečujú priemyselné podnikateľské sub-

jekty (právnické osoby) s počtom pracovníkov nad 20 osôb pôsobiacich v nasledovných prie-

myselných odvetviach: 

V strojárskom priemysle pôsobí spoločnosť WAY Krupina, a. s., ktorá sa zaoberá výrobou 

šmykom riadených nakladačov LOCUST, vrátané prídavných zariadení, odmíňovacích strojov 

BOŽENA. K 31.12.2020 zamestnávala 187 pracovníkov. Spoločnosť Wittur, s.r.o., je dcér-

skou spoločnosťou firmy Wittur GmbH Scheibs, zaoberajúcej sa výrobou výťahových kompo-
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nentov pre nové výťahy. K 31.12.2020 zamestnávala 336 zamestnancov. V meste Krupina pô-

sobia aj menšie firmy ako KOVOPROFIL s.r.o.; GRD s.r.o.; HONTAPEX, s.r.o.; SNAP, 

s.r.o. 

V drevospracujúcom priemysle pôsobí spoločnosť LIND MOBLER SLOVAKIA, s.r.o., 

zameraná na výrobu a predaj čalúneného nábytku. Materská firma bola etablovaná v Dánsku v 

roku 1965. Počas svojho pôsobenia si firma výrazne upevnila svoje postavenie na európskom 

trhu. Firma LIND MOBLER začala s nábytkárskou výrobou v meste Krupina v roku 2000 

a k 31.12.2020 zamestnávala 676 pracovníkov. 

V potravinárskom priemysle pôsobí spoločnosť Pekáreň Bzovík s.r.o., ktorá k 31.12.2020 

zamestnávala 19 zamestnancov. 

V tlačiarenskom priemysle pôsobí firma NIKARA Róbert Jurových (FO), zameraná na tla-

čiarenské výrobky. K 31.12.2020 zamestnávala 85 pracovníkov. 

V iných oblastiach, najmä v nekovových minerálnych výrobkoch pôsobia: spoločnosť OP-

TIM, s.r.o., zameraná na výrobu stavebných hmôt (tepelná a zvuková izolácia budov), ďalej 

cementového tovaru, vrátane vykonávania zatepľovacích služieb zabezpečovaných stavebníc-

tvom. Vykonávala tiež obchodnú a projektovú činnosť. Spoločnosť v roku 2020 upadla 

do likvidácii. Obdobnej činnosti sa venuje spoločnosť VOaS Veróny. Firma Mramor-Granit 

Mohyla, s.r.o. je zameraná na kamenárske výrobky.  

Iné podnikateľské subjekty zabezpečujú v súčasnosti priemyselnú výrobnú činnosť v rámci 

malých podnikov (výrobných prevádzok), pôsobia v kovovýrobe, drevospracujúcom priemysle, 

vo výrobe kamenárskych výrobkov (v kategórii s.r.o., fyzických osôb, resp. ako živnostníci) na 

území mesta Krupina.  

Pre nasledujúce obdobie jedným zo základných strategických zámerov mesta je pokračovanie v 

podpore podnikania a získavania nových domácich i zahraničných investorov. K naplneniu 

tohto zámeru mesto ponúka pre podnikateľské účely vlastné pozemky o celkovej rozlohe cca 5 

ha. Územie pre podnikanie (priemyselná zóna Krupina Juh) je v prípade príchodu nového in-

vestora alebo rozšírenia podnikania už existujúcich podnikateľských subjektov v tejto oblasti 

potrebné vybaviť infraštruktúrou.   

Región mesta Krupiny má pomerne priaznivé prírodné podmienky pre poľnohospodárstvo, 

najmä poľnohospodársku prvovýrobu, ktorá ešte na začiatku minulého storočia dominovala. 

Kým v minulosti tento sektor reprezentoval jeden veľký poľnohospodársky subjekt, po jeho 

kolapse sú to najmä tri menšie spoločnosti, ktoré zamestnávajú cca 10 pracovníkov. V rámci 

rastlinnej výroby prevláda predovšetkým pestovanie obilnín a zemiakov. Živočíšna výroba je 

zameraná na chov hovädzieho dobytka, ošípaných a v menšej miere aj na chov oviec. 

7. Informácia o vývoji mesta z pohľadu rozpočtovníctva 

Základným nástrojom finančného hospodárenia za rok 2020 Mesta Krupina bol rozpočet mesta. 

Mesto Krupina v roku 2020 zostavilo rozpočet podľa ustanovenia §10 odsek 7) zákona č. 

583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niekto-

rých zákonov v znení neskorších predpisov.  

Rozpočet Mesta Krupina na rok 2020 bol zostavený ako vyrovnaný.  

Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový vo výške 261 351,41 €.  

Kapitálový rozpočet bol zostavený ako schodkový vo výške 487 842,13 €.   

Rozpočet finančných operácií bol zostavený ako prebytkový vo výške 226 490,72 € určený 

na pokrytie časti schodku kapitálového rozpočtu.  
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Hospodárenie Mesta sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2020.  

Rozpočet mesta bol schválený mestským zastupiteľstvom dňa 11.12.2019 uznesením č. 

414/2019-MsZ.  

Rozpočet bol zmenený nasledovne: 

a) uzneseniami MsZ takto:  

• v januári 2020 uznesením č. 46/2020-MsZ     

• vo februári 2020 uznesením č. 47/2020-MsZ a uznes. č. 48/2020-MsZ 

• v marci 2020 uznesením č. 85/2020-MsZ  a uznes. č. 86/2020-MsZ 

• v apríli 2020 uznesením č. 150/2020-MsZ   

• v máji 2020 uznesením č. 151/2020-MsZ   

• v júni 2020 uznesením č. 152/2020-MsZ  a uznes. č. 154/2020-MsZ 

• v júli 2020 uznesením č. 180/2020-MsZ   

• v auguste 2020 uznesením č. 181/2020-MsZ a uznes. č. 182/2020-MsZ 

• v septembri 2020 uznesením č. 251/2020-MsZ  a uznes. č. 252/2020-MsZ 

• v októbri 2020 uznesením č. 277/2020-MsZ  a uznes. č. č. 278/2020-MsZ 

• v novembri 2020 uznesením č. 308/2020-MsZ  a uznes. č. 309/2020-MsZ  

• v decembri  2020 uznesením. č. 352/2020-MsZ, uznes. č. 353/2020-MsZ a uznes.  

      č. 354/2020-MsZ  

 b) rozpočtovými opatreniami primátora mesta, ktoré vzalo MsZ na vedomie a to: 

• v máji 2020 uznes. č. 155/2020-MsZ   

• v júli 2020 uznes. č. 183/2020-MsZ a 

• v decembri 2020 uznes. č. 355/2020-MsZ  (bez zmeny) 
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Príjmy 

Schválený 

rozpočet na 

rok 2020 

Upravený 

rozpočet 

január 2020 

Upravený 

rozpočet 

február 2020 

Upravený 

rozpočet 

marec 2020 

Upravený 

rozpočet 

apríl 2020 

Upravený 

rozpočet máj 

2020 

Upravený 

rozpočet jún 

2020 

Upravený 

rozpočet júl 

2020 

Upravený 

rozpočet 

august 2020 

Upravený 

rozpočet 

september 

2020 

Upravený 

rozpočet 

október  

2020 

Upravený 

rozpočet 

november  

2020 

Upravený 

rozpočet 

december  

2020 

Mesto Kru-

pina 8 160 813,68 8 306 315,30 8 338 513,80 8 343 150,38 8 339 046,33 8 383 064,33 8 418 637,71 8 421 900,51 8 406 997,11 8 444 277,16 8 022 779,19 8 016 731,58 7 394 711,49 

ZŠ JCH 118 966,90 118 966,90 118 966,90 122 581,29 122 581,29 122 581,29 122 581,29 122 581,29 122 581,29 110 281,29 110 281,29 110 281,29 69 730,03 

ZŠ EMŠ 176 283,00 176 283,00 176 283,00 176 283,00 176 283,00 176 283,00 178 196,90 178 196,90 178 196,90 177 010,91 177 010,91 177 010,91 163 118,03 

ZUŠ 15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 469,70 15 469,70 15 469,70 15 469,70 15 469,70 15 469,70 11 469,70 11 469,70 11 469,70 11 196,39 

CVČ 91 590,00 91 590,00 91 590,00 91 590,00 91 590,00 91 590,00 91 590,00 91 590,00 91 590,00 72 840,00 72 840,00 72 840,00 38 140,89 

MŠ 82 468,00 82 468,00 83 109,01 84 463,94 85 104,95 85 745,96 87 691,39 88 121,44 78 022,52 163 180,25 163 821,26 164 462,27 192 163,40 

KCaMAS 10 510,00 10 510,00 10 510,00 10 930,76 10 930,76 10 930,76 11 883,45 11 883,45 11 883,45 8 373,45 8 373,45 8 373,45 2 802,69 

Príjmy spolu  8 655 631,58 8 801 133,20 8 833 972,71 8 844 469,07 8 841 006,03 8 885 665,04 8 926 050,44 8 929 743,29 8 904 740,97 8 987 432,76 8 566 575,80 8 561 169,20 7 871 862,92 

              

Výdavky  

Schválený 

rozpočet na 

rok 2020 

Upravený 

rozpočet 

január 2020 

Upravený 

rozpočet 

február 2020 

Upravený 

rozpočet 

marec 2020 

Upravený 

rozpočet 

apríl 2020 

Upravený 

rozpočet máj 

2020 

Upravený 

rozpočet jún 

2020 

Upravený 

rozpočet júl 

2020 

Upravený 

rozpočet 

august 2020 

Upravený 

rozpočet 

september 

2020 

Upravený 

rozpočet 

október  

2020 

Upravený 

rozpočet 

november  

2020 

Upravený 

rozpočet 

december  

2020 

Mesto Kru-

pina 4 831 661,58 4 843 909,31 4 885 353,81 4 917 408,74 4 917 408,74 4 961 426,74 4 981 888,22 4 985 151,02 4 936 805,62 4 967 450,87 4 617 332,77 4 616 252,42 4 293 084,19 

ZŠ JCH 1 268 357,90 1 326 033,04 1 315 001,04 1 304 635,48 1 300 531,48 1 300 531,48 1 309 057,08 1 309 057,08 1 322 727,08 1 315 360,68 1 314 506,41 1 301 861,91 1 188 914,14 

ZŠ EMŠ 1 276 312,70 1 342 343,17 1 343 479,17 1 335 222,37 1 335 222,32 1 335 222,32 1 343 722,52 1 343 722,52 1 365 294,52 1 366 809,73 1 365 599,01 1 372 213,25 1 249 976,72 

ZUŠ 189 850,00 189 850,00 189 850,00 190 319,70 190 319,70 190 319,70 190 319,70 190 319,70 190 319,70 186 319,70 186 319,70 186 716,70 172 576,36 

CVČ 244 133,00 245 499,68 245 499,68 245 499,68 245 499,68 245 499,68 245 499,68 245 499,68 243 699,68 223 949,68 223 949,68 223 642,68 173 455,55 

MŠ 761 082,40 766 264,00 767 555,01 763 728,34 764 369,35 765 010,36 766 955,79 767 385,84 757 286,92 842 444,65 773 770,78 775 384,79 735 632,92 

KCaMAS 84 234,00 87 234,00 87 234,00 87 654,76 87 654,76 87 654,76 88 607,45 88 607,45 88 607,45 85 097,45 85 097,45 85 097,45 58 223,04 

Výdavky    

spolu  8 655 631,58 8 801 133,20 8 833 972,71 8 844 469,07 8 841 006,03 8 885 665,04 8 926 050,44 8 929 743,29 8 904 740,97 8 987 432,76 8 566 575,80 8 561 169,20 7 871 862,92 
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7.1 Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov za rok 2020  

 
Schválený 

rozpočet  na 

rok 2020 

Rozpočet 

po zmenách  

k 31.12.2020 

Skutočné 

plnenie príjmov/ 

čerpanie výdavkov 

k 31.12.2020 

% plnenia 

príjmov a 

% čerpania 

výdavkov 

Príjmy celkom  8 655 631,58 7 871 862,92 8 169 388,75 103,78 

Bežné príjmy MsÚ 7 043 766,68 6 826 467,64 7 048 099,07 103,25 

Bežné príjmy RO 

s právnou subjektivitou 
494 817,90 477 151,43 479 615,27 99,49 

 Kapitálové príjmy MsÚ 606 476,80 83 536,45 83 536,45 100,00 

 Finančné operácie MsÚ 510 570,20 484 707,40 558 137,96 115,15 

Výdavky celkom  8 655 631,58 7 871 862,92 7 184 686,35 91,27 

Bežné výdavky MsÚ 3 453 263,17 3 558 860,97 2 949 917,99 82,89 

Bežné výdavky RO 

s právnou subjektivitou 
3 823 970,00 3 578 778,73 3 578 778,73 100,00 

Kapitálové výdavky MsÚ 1 094 318,93 448 668,84 353 068,77 78,69 

Kapitálové výdavky RO 

s právnou subjektivitou 
0,00 0,00 0,00 X 

Finančné operácie MsÚ 284 079,48 285 554,38 302 920,86 106,08 

Rozpočet mesta 

vyrovnaný 

rozpočet 

vyrovnaný  

rozpočet 

prebytok  

vo výške 

984 702,40 

X 

 

7.2 Prebytok rozpočtového hospodárenia za rok 2020  

 

Hospodárenie obce 

 

Skutočnosť k 31.12.2020 

 

Bežné príjmy spolu 7 527 714,34 

z toho : bežné príjmy MsÚ 7 048 099,07 

             bežné príjmy RO 479 615,27 

Bežné výdavky spolu 6 528 696,72 

z toho : bežné výdavky MsÚ  2 949 917,99 

             bežné výdavky RO 3 578 778,73 

Bežný rozpočet 999 017,62 

Kapitálové príjmy spolu 83 536,45 

z toho : kapitálové príjmy MsÚ  83 536,45 

             kapitálové príjmy RO 0,00 

Kapitálové výdavky spolu 353 068,77 

z toho : kapitálové výdavky MsÚ 353 068,77 

             kapitálové výdavky RO 0,00 

Kapitálový rozpočet  - 269 532,32 

Prebytok bežného a kapitálového rozpočtu 729 165,96 

Príjmy z finančných operácií 558 137,96 

Výdavky z finančných operácií 302 920,86 

Rozdiel finančných operácií 255 217,10 
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PRÍJMY SPOLU   8 169 388,75 

VÝDAVKY SPOLU 7 184 686,35 

Hospodárenie obce  984 702,40 

Vylúčenie z prebytku  (rozpísané nižšie v texte) - 179 166,78 

Upravené hospodárenie obce 805 535,62 

Riešenie hospodárenia mesta:  

Prebytok rozpočtu zistený podľa ustanovenia §10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z. 

z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov je v sume 984 702,40 €. 

V zmysle ustanovenia §16 odsek 6 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územ-

nej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa na 

účely tvorby peňažných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu obce podľa §10 ods. 3 písm. 

a) a b) citovaného zákona, z tohto prebytku vylučujú :  

a)  Nevyčerpané prostriedky zo ŠR v predchádzajúcom rozpočtovom roku účelovo určené na 

bežné výdavky poskytnuté  v sume 141 745,92 € a to na :  

• nevyčerpané FP od iných obcí pre CVČ-Domček 111,21 € 

• nevyčerpané FP pre ZŠ JCH na knihy - Projekt Čítame radi 800 €  

• nevyčerpané FP pre ZŠ EMŠ na knihy - Projekt Čítame radi 800 €  

• nevyčerpané FP na stravné pre MŠ 259,20 € - náklady na škodu spôsobenú na sklado-

vých zásobách  

• nevyčerpané FP na stravné v ZŠ JCH, ZŠ EMŠ, MŠ a ŠZŠ – vratka FP na ÚPSVaR spo-

lu vo výške 81 890,40 € 

• nevyčerpané FP na vybavenie ŠJ v ZŠ JCH 5 000 € 

• nevyčerpané FP prijaté z ŠÚ SR na sčítanie obyvateľov - ŠODB 4 742,43 € 

• nevyčerpané FP prijaté z MV SR na projekt ERAZMUS+ pre ZŠ JCH z roku 2020 vo 

výške 3 779,60 € 

• nevyčerpané FP prijaté z MV SR na projekt ERAZMUS+ pre ZŠ EMŠ z roku 2019 vo 

výške 15 398,00 € 

• nevyčerpané FP prijaté z MV SR na projekt ERAZMUS+ pre ZŠ EMŠ z roku 2020 vo 

výške 20 751,76 € 

• nevyčerpané FP prijaté od MŠVVaŠ SR na projekt Pomôžme si navzájom v ZŠ JCH 

4 892,06 € 

• nevyčerpané FP prijaté od MŠVVaŠ SR na projekt V základnej škole úspešnejší v ZŠ 

EMŠ 1 821,26 € 

• nevyčerpané FP prijaté od obcí Horný Badín a Horné Mladonice na výskum dejín obcí 

vo výške spolu 1 500 €  

b)  Nevyčerpané prostriedky zo ŠR v predchádzajúcom rozpočtovom roku účelovo určené na 

kapitálové výdavky v sume 37 420,86 € a to na :  

• nevyčerpané FP prijaté z MV SR na rekonštrukciu garáže pre hasičské vozidlo DHZ 

Krupina 29 900 €  

• nevyčerpané FP prijaté sponzorsky od spol. LIND Mobler Slovakia na vybudovanie det-

ského ihriska v MŠ 7 000 € 

• nevyčerpané FP prijaté sponzorsky a prostredníctvom realizovania zbierky od obyvate-

ľov mesta na rekonštrukciu kamenného kríža na Majerskom rade z roku 2019 vo výške 

430,86 € a z roku 2020 vo výške 90 €  
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ktoré je možné použiť v rozpočtovom roku v súlade s ustanovením §8 odsek 4 a 5 zákona č. 

523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov.  

Na základe uvedených skutočností navrhujeme použiť upravený prebytok rozpočtu v sume 

805 535,62 € nasledovne : 

• na tvorbu rezervného fondu vo výške 774 522,62 € 

• na tvorbu fondu opráv vo výške 31 013,00 € 

Záverečný účet Mesta Krupina za rok 2020 bol schválený bez výhrad dňa 15.6.2021 uznesením 

č. 146/2021-MsZ.  

7.3 Rozpočet na roky 2021– 2023 

 Skutočnosť 

k 31.12.2020 

Rozpočet  na 

rok 2021 

Rozpočet 

na rok 2022 

Rozpočet 

na rok 2023 

Príjmy celkom  8 169 388,75 9 495 497,90 7 266 416,77 7 264 672,53 

Bežné príjmy  MsÚ 7 048 099,07 7 088 401,34 6 782 653,77 6 751 162,53 

Bežné príjmy RO 

s právnou subjektivitou  
479 615,27 388 087,87 432 750,00 432 750,00 

 Kapitálové príjmy  83 536,45 582 534,04 20 000,00 20 000,00 

 Finančné operácie  558 137,96 1 436 474,65 31 013,00 60 760,00 

 

 Skutočnosť 

k 31.12.2020 

Rozpočet  na 

rok 2021 

Rozpočet 

na rok 2022 

Rozpočet 

na rok 2023 

Výdavky celkom. 7 184 686,35 9 495 497,90 7 266 416,77 7 264 672,53 

Bežné výdavky MsÚ 2 949 917,99 3 383 298,78 3 186 825,45 3 151 742,03 

Bežné výdavky RO 

s právnou subjektivitou 
3 578 778,73 3 801 260,12 3 682 315,50 3 682 315,50 

Kapitálové výdavky  353 068,77 2 024 387,97 128 843,61 186 134,79 

Kapitálové výdavky RO  

s právnou subjektivitou 
0,00 0,00 0,00 0,00 

Finančné operácie 302 920,86 286 551,03 268 432,21 244 480,21 

     

Rozdiel (+ prebytok, 

                - schodok) 
984 702,40 0,00 0,00 0,00 

8. Informácia o vývoji mesta z pohľadu účtovníctva za materskú účtovnú        

     jednotku a konsolidovaný celok 

8.1 Majetok  

a) za materskú účtovnú jednotku 

Názov Skutočnosť 

k 31.12.2020 

Skutočnosť 

k 31.12.2019 

Majetok spolu 46 018 573,64 45 177 963,98 

Neobežný majetok spolu 40 380 196,62 40 604 176,11 

z toho: Dlhodobý nehmotný majetok 47 566,70 64 029,40 

            Dlhodobý hmotný majetok 37 728 718,97 37 977 731,76 

            Dlhodobý finančný majetok 2 603 910,95 2 562 414,95 
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Obežný majetok spolu 5 629 460,90 4 564 812,58 

z toho: Zásoby 32 340,81 38 623,77 

            Zúčtovanie medzi subjektmi VS 3 392 757,52 3 236 356,11 

            Dlhodobé pohľadávky 4 500,00 16 522,70 

            Krátkodobé pohľadávky  81 963,58 38 834,64 

            Finančné účty  2 117 898,99 1 234 475,36 

            Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh. 0,00 0,00 

            Poskytnuté návrat. fin. výpomoci krát. 0,00 0,00 

Časové rozlíšenie  8 916,12 8 975,29 

b) za konsolidovaný celok 

Názov Skutočnosť 

k 31.12.2020 

Skutočnosť 

k 31.12.2019 

Majetok spolu 48 912 303,72 48 394 132,56 

Neobežný majetok spolu 45 911 852,44 46 068 604,82 

 z toho:  Dlhodobý nehmotný majetok 61 995,30 69 679,00 

              Dlhodobý hmotný majetok 43 321 858,97 43 470 927,65 

              Dlhodobý finančný majetok 2 527 998,17 2 527 998,17 

Obežný majetok spolu 2 988 239,41 2 309 184,05 

z toho: Zásoby 66 697,87 74 456,41 

            Zúčtovanie medzi subjektmi VS  255 320,00 

            Dlhodobé pohľadávky 7 073,62 16 522,70 

            Krátkodobé pohľadávky  273 504,42 171 513,23 

            Finančné účty  2 640 963,50 1 791 371,71 

            Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.   

            Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.   

Časové rozlíšenie  12 211,87 16  343,69 

8.2 Zdroje krytia  

a) za materskú účtovnú jednotku 

Názov Skutočnosť 

k 31.12.2020 

Skutočnosť 

k 31.12.2019 

Vlastné imanie a záväzky spolu 46 018 573,64 45 177 963,98 

Vlastné imanie  37 621 302,08 36 939 843,90 

z toho: Oceňovacie rozdiely  0,00 0,00 

            Fondy 0,00 0,00 

            Výsledok hospodárenia  37 621 302,08 36 939 843,90 
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Záväzky 4 496 367,00 4 255 433,76 

z toho:  Rezervy  409 771,94 403 694,85 

             Zúčtovanie medzi subjektmi VS 123 503,24 48 539,10 

             Dlhodobé záväzky 2 449 038,43 2 673 510,28 

             Krátkodobé záväzky 603 903,85 505 361,89 

             Bankové úvery a výpomoci 910 149,54 624 327,64 

Časové rozlíšenie 3 900 904,56 3 982 686,32 

b) za konsolidovaný celok  

Názov Skutočnosť 

k 31.12.2020 

Skutočnosť 

k 31.12.2019 

Vlastné imanie a záväzky spolu 48 912 303,72 48 394 132,56 

Vlastné imanie  37 548 964,67 36 940 360,54 

z toho: Oceňovacie rozdiely    

            Fondy   

            Výsledok hospodárenia  37 548 964,67 36 940 360,54 

Záväzky 5 633 604,11 5 529 820,90 

z toho: Rezervy  741 989,97 867 735,21 

            Zúčtovanie medzi subjektmi VS 123 503,24 48 539,10 

            Dlhodobé záväzky 2 462 626,33 2 709 291,52 

            Krátkodobé záväzky 1 304 463,50 996 143,10 

            Bankové úvery a výpomoci 1 001 021,07 908 111,97 

Časové rozlíšenie 5 729 734,94 5 923 951,12 

Analýza významných položiek z účtovnej závierky (KÚZ): 

• celkovo došlo k zvýšeniu hodnoty majetku pričom: 

• došlo k zníženiu hodnoty neobežného majetku, pričom došlo k poklesu tak u DNM ako 

aj u DHM, zatiaľ čo dlhodobý finančný majetok zostal bez zmeny. Najvýraznejší pokles 

bol zaznamenaný na účte ostatný dlhodobý nehmotný majetok evidovaný u materskej 

ÚJ Mesto Krupina spôsobený účtovaním odpisov tohto majetku. Pri hmotnom majetku 

došlo k zníženiu hodnoty, hoci nárast bol evidovaný u umeleckých diel ich nákupom 

a u pozemkov. Výrazný pokles bol evidovaný na účte stavieb spôsobený účtovaním od-

pisov a u samostatných hnuteľných vecí a to v dôsledku vyradenia odpísaného majetku. 

Výrazný nárast bol evidovaný na účte obstarania majetku a to hlavne vybudovaním 

rampy pre imobilné osoby v areáli nemocnice, vybudovaním spevnených plôch na ulici 

Majerský rad, obstaraním PD na rekonštrukciu atletickej dráhy v areáli ZŠ, PD zariade-

nia na zhodnotenie BRO, modernizáciou odborných učební v ZŠ a rekonštrukciou po-

žiarnej zbrojnice DHZ. Dlhodobý finančný majetok bol bez zmeny hodnoty.  

• zvýšila sa hodnoty obežného majetku, pričom zásoby zaznamenali pokles v nákupe ma-

teriálu a na výrobkoch. Výrazný nárast vykazujú zostatky na bankových účtoch predo-

všetkým na Meste Krupina v dôsledku prijatia FP na rôzne projekty, ktorých realizácia 
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nastane až v nasledujúcom roku. V zúčtovacích vzťahoch medzi subjektmi VS bol za-

znamenaný výrazný pokles týkajúci sa dotácií na MsL, s.r.o.  

• došlo k zvýšeniu hodnoty pohľadávok, pričom dlhodobé poklesli a krátkodobé vzrástli. 

Výrazne vzrástli pohľadávky z daňových príjmov evidované na Meste Krupina, ako aj 

ostatné pohľadávky týkajúce sa dcérskej ÚJ MsBP, s.r.o.    

• na finančných účtoch došlo celkovo k nárastu, hlavne na bankových účtoch.  

• na aktívnych účtoch časového rozlíšenia došlo k poklesu nákladov budúcich období 

evidovaných u ZŠ JCH aj ZŠ EMŠ.    

• hoci celkovo došlo k zvýšeniu hodnoty vlastného imania, k jeho ďalšiemu zníženiu do-

šlo v dcérskej ÚJ Mestský podnik služieb, s.r.o. aj napriek zvýšeniu základného imania 

zo strany zakladateľa ÚJ – Mesto Krupina v roku 2019. Uvedenú situáciu bude nutné 

v ďalšom období riešiť. U MsBP, s.r.o. došlo k miernemu nárastu vlastného imania, 

k výraznejšiemu nárastu došlo u MsL, s.r.o. hlavne dosiahnutím vyššieho výsledku 

hospodárenia.  

• došlo k zníženiu rezerv a to tak krátkodobých ako aj dlhodobých rezerv z dôvodu ich 

čerpania. Tvorba rezerv nebola taká výrazná ako ich použitie či zrušenie.  

• došlo k zvýšeniu hodnoty záväzkov, pričom poklesli dlhodobé záväzky, avšak krátko-

dobé vzrástli. K nárastu došlo u dodávateľov, prijatých preddavkov, a u iných záväz-

kov.  

• došlo k zvýšeniu hodnoty zostatkov úverov a výpomocí, ktoré bolo spôsobené prijatím 

ďalších úverov a návratných zdrojov financovania.  

• na pasívnych účtoch časového rozlíšenia došlo k poklesu, ktorý sa týka výnosov budú-

cich období  

8.3 Pohľadávky  

a) za materskú účtovnú jednotku (brutto) 

Pohľadávky  Zostatok k 31.12 2020 Zostatok k 31.12 2019 

Pohľadávky do lehoty splatnosti   4 500,00 16 522,70 

Pohľadávky po lehote splatnosti   192 381,32 147 826,65 

b) za konsolidovaný celok (netto) 

Pohľadávky  Zostatok k 31.12 2020 Zostatok k 31.12 2019 

Pohľadávky do lehoty splatnosti   176 000,41 95 309,59 

Pohľadávky po lehote splatnosti   104 577,63 92 726,34 

8.4 Záväzky 

a) za materskú účtovnú jednotku 

Záväzky Zostatok k 31.12 2020 Zostatok k 31.12 2019 

Záväzky do lehoty splatnosti   3 052 942,28 3 178 872,17 

Záväzky po lehote splatnosti   0,00 0,00 

 

b) za konsolidovaný celok 
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Záväzky Zostatok k 31.12 2020 Zostatok k 31.12 2019 

Záväzky do lehoty splatnosti   3 719 270,70 3 703 632,22 

Záväzky po lehote splatnosti   47 819,13 1 802,40 

Analýza významných položiek z individuálnej účtovnej závierky a konsolidovanej účtovnej 

závierky: 

• porovnaním rokov 2019 a 2020 v IÚZ možno konštatovať nárast pohľadávok, pričom 

tie v lehote splatnosti klesli a po lehote vzrástli. V KÚZ možno konštatovať nárast po-

hľadávok, ktoré v sebe viažu finančné prostriedky potrebné na úhradu záväzkov, pričom 

pohľadávky do lehoty splatnosti a aj tie po splatnosti vzrástli  

• u záväzkov pozorujeme v IÚZ pokles a v KÚZ nárast, pričom vzrástli tak záväzky 

v lehote splatnosti ako aj po splatnosti, čo nemožno hodnotiť pozitívne 

9. Hospodársky výsledok za rok 2020, vývoj nákladov a výnosov za materskú 

     účtovnú jednotku a konsolidovaný celok 

a) za materskú účtovnú jednotku 

Názov Skutočnosť 

k 31.12. 2020 

Skutočnosť 

k 31.12. 2019 

Náklady 5 054 662,15 5 458 559,02 

50 – Spotrebované nákupy 241 793,39 231 795,15 

51 – Služby 929 869,88 1 110 459,45 

52 – Osobné náklady 1 169 925,39 1 180 686,92 

53 – Dane a poplatky 1 468,87 1 417,94 

54 – Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť 49 470,96 219 841,97 

55 – Odpisy, rezervy a OP z prevádzkovej 

        a finančnej činnosti a zúčt. čas. rozlíšenia 
544 018,66 563 162,46 

56 – Finančné náklady 60 618,30 62 513,34 

57 – Mimoriadne náklady 0,00 0,00 

58 – Náklady na transfery a náklady  

        z odvodov príjmov 
2 057 417,09 2 085 300,79 

59 – Dane z príjmov 79,61 3 381,00 

Výnosy 5 736 120,33 5 866 571,12 

60 – Tržby za vlastné výkony a tovar 2 375,92 14 741,51 

61 – Zmena stavu vnútroorg. služieb 0,00 0,00 

62 – Aktivácia 0,00 0,00 

63 – Daňové a colné výnosy z poplatkov 4 189 247,62 4 208 330,29 

64 – Ostatné výnosy 562 383,96 548 844,90 

65 – Zúčtovanie rezerv a OP z prevádz. a fin.  

        činnosti a zúčtovanie čas. rozlíšenia 
60 266,42 170 369,34 

66 – Finančné výnosy 172,80 1 508,79 

67 – Mimoriadne výnosy 0,00 0,00 
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69 – Výnosy z transferov a rozpočtových  

        príjmov v obciach, VÚC a v RO a PO  

        zriadených obcou alebo VÚC 

921 673,61 922 776,29 

Hospodársky výsledok 681 458,18 408 012,10 

Analýza nákladov v porovnaní s minulým rokom a s vysvetlením významných rozdielov je 

bližšie uvedená v textovej časti poznámok k IÚZ za Mesto Krupina k 31.12.2020 v článku V. 

bod č. 2, ktoré sú prílohou tohto dokumentu. Celkovo možno konštatovať, že došlo k poklesu 

nákladov, pričom došlo k:  

• nárastu nákladov v skupinách: 50 - Spotrebované nákupy, 53 - Dane a poplatky 

• k zníženiu nákladov v skupinách: 51 - Služby, 52 - Osobné náklady, 54 - Ostatné ná-

klady na prevádzkovú činnosť, 55 - Odpisy, 56 - Finančné náklady, 58 - Náklady na 

transfery a 59 - Dane z príjmov.   

Analýza výnosov v porovnaní s minulým rokom a s vysvetlením významných rozdielov je 

bližšie uvedená v textovej časti poznámok k IÚZ za Mesto Krupina k 31.12.2020 v článku V. 

bod č. 1, ktoré sú prílohou tohto dokumentu. Celkovo možno konštatovať, že došlo k poklesu 

výnosov, pričom došlo k:  

• zvýšeniu výnosov v skupine: 64 - Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti   

• k zníženiu výnosov v skupinách: 60 - Tržby z vlastné výkony a tovar, 63 - Daňové 

a colné výnosy a výnosy z poplatkov, 65 - Zúčtovanie rezerv a OP z prevádzkovej 

a finančnej činnosti,  66 - Finančné výnosy, 69 - Výnosy z transferov. 

Analýza HV v porovnaní s minulým rokom. Porovnaním rokov 2019 a 2020 došlo k zvýšeniu  

HV v absolútnej hodnote o 273 446,08 €, t.j. jeho nárast o 67,02 %. K zvýšeniu HV prispelo to, 

že náklady klesli výraznejšie ako výnosy.  

b) za konsolidovaný celok 

Názov Skutočnosť 

k 31.12. 2020 

Skutočnosť 

k 31.12. 2019 

Náklady 8 372 445,90 8 907 429,86 

50 – Spotrebované nákupy 748 706,47 858 231,70 

51 – Služby 1 331 457,13 1 831 837,45 

52 – Osobné náklady 4 782 484,12 4 593 354,12 

53 – Dane a poplatky 12 566,49 14 198,07 

54 – Ostatné náklady na prevádz. činnosť 121 744,30 305 972,25 

55 – Odpisy, rezervy a OP z prevádz. a fin.  

        činnosti a zúčtovanie čas. rozlíšenia 
882 471,31 860 323,57 

56 – Finančné náklady 81 655,60 88 386,21 

57 – Mimoriadne náklady   

58 – Náklady na transfery a náklady  

        z odvodov príjmov 
378 408,99 349 781,98 

59 – Dane z príjmov 32 951,49 5 344,51 

Výnosy 9 040 476,47 9 247 869,70 

60 – Tržby za vlastné výkony a tovar 1 497 938,13 1 707 334,50 

61 – Zmena stavu vnútroorg. služieb - 4 497,72 14 077,03 
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62 – Aktivácia 33,70 0,00 

63 – Daň. a colné výnosy a V z poplatkov 4 182 234,70 4 202 529,37 

64 – Ostatné výnosy 565 122,48 850 172,76 

65 – Zúčtovanie rezerv a OP z prevádz. a fin.  

        činnosti a zúčtovanie čas. rozlíšenia 
18 770,42 170 369,34 

66 – Finančné výnosy 172,80 3 858,79 

67 – Mimoriadne výnosy   

69 – Výnosy z transferov a rozpoč. príjmov  

        v obciach, VÚC a v RO a PO zriadené 

        obcou alebo VÚC 

2 780 701,96 2 299 527,91 

Hospodársky výsledok 668 030,57 340 439,84 

Analýza nákladov v porovnaní s minulým rokom a s vysvetlením významných rozdielov. Cel-

kovo došlo k poklesu nákladov, pričom došlo k: 

• zvýšeniu nákladov v skupinách: 52 - Osobné náklady, 55 - Odpisy, rezervy a OP 

z prevádzkovej a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia, 58 - Náklady na 

transfery a náklady z odvodov príjmov a 59 – Dane z príjmov. Zvýšenie nákladov bolo 

zaevidované na účtoch mzdové náklady a s tým súvisiace sociálne a zdravotné poiste-

nie, odpisy majetku a tvorba opravných položiek a náklady na transfery z rozpočtu mi-

mo subjektov VS. Čo sa týka daní, tu mala najvýraznejší vplyv na zvýšení oproti minu-

lému roku splátková daň evidovaná u MsL, s.r.o.    

• zníženiu nákladov v skupinách: 50 – Spotrebované nákupy, 51 – Služby, 53 – Dane 

a poplatky, 54 - Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť, 56 - Finančné náklady. 

K zníženiu nákladov došlo na účtoch spotreba materiálu, spotreba energie, opravy 

a údržba, cestovné, reprezentačné, platené dane a poplatky, ostatné náklady na pre-

vádzkovú činnosť. Významný vplyv na tomto poklese mali prísne opatrenia na zame-

dzenie šírenia nového koronavírusu COVID-19 a s tým súvisiace obmedzenia – uzav-

retie škôl a školských zariadení, školenia len on-line, žiadne kultúrne, spoločenské 

a športové podujatia a pod.  

Analýza výnosov v porovnaní s minulým rokom a s vysvetlením významných rozdielov. Cel-

kovo došlo k poklesu výnosov, pričom došlo k: 

• zvýšeniu výnosov v skupinách: 62 – Aktivácia, 69 - Výnosy z transferov 

• zníženiu výnosov v skupinách: 60 - Tržby za vlastné výkony a tovar, 61 - Zmena stavu 

vnútroorganizačných zásob, 63 - Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov, 64 -

Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti, 65 - Zúčtovanie rezerv a OP z prevádzkovej 

a fin. činnosti, 66 - Finančné výnosy. K zníženiu výnosov došlo na účtoch výnosy 

z predaja majetku a z predaja materiálu, výnosy z prenájmu. Výraznejší pokles výnosov 

v absolútnej hodnote bol na účte 64 – ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti, ako aj na 

zúčtovaní opravných položiek z prevádzkovej ako aj finančnej činnosti. Podstatný 

vplyv na tomto poklese malo zohľadnenie rozpustenia OP k fin. majetku v sume 41 496 

€ v rámci konsolidačných operácií, čo výrazne ovplyvnilo aj dosiahnutý HV.  

Analýza hospodárskeho výsledku v porovnaní s minulým rokom. Porovnaním rokov 2019 

a 2020 došlo k výraznému zvýšeniu HV v absolútnej hodnote o 327 590,73 €, t.j. jeho nárast 

o viac ako 196,23  %. K zvýšeniu HV prispel výrazný nárast zisku dosiahnutý v materskej ÚJ.   
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10. Ostatné  dôležité informácie  

10.1 Prijaté granty a transfery    

V roku 2020 prijalo (resp. previedlo z r. 2019) Mesto Krupina nasledovné granty a transfery 

(dotácie), ktoré boli účelovo viazané a boli použité v súlade s ich účelom: 

 

Poskytovateľ 
Účelové určenie grantov a transfe-

rov 

Suma prijatých - pre-

vedených prostried-

kov v € k 31.12.2020 

MV SR 

Mzdy, odvody a bežné výdavky  vrá-

tane odmien, kreditových príplat-

kov, rekreačných poukazov 

a dohodovacieho konania a dotácie na 

odstránenie závad v ŠJ (vrátane 

3354,31 € nevyčerpaná dotácia na 

rekreácie z roku 2019) 

1 709 576,96 

MV SR Výchova a vzdelávanie žiakov  zo 

SZP 
4 150,00 

MV SR Odchodné 1 559,00 

MV SR Vzdelávacie poukazy 24 513,00 

MV SR Asistent učiteľa 80 630,00 

MV SR Učebnice 19 845,14 

MV SR Dopravné (vrátane 341,31 € 

nevyčerpaných FP z r. 2019) 
1 852,96 

MV SR  Letná škola 2 500,00 

ÚPSVaR Hmotná núdza – školské potreby vrá-

tane pre ŠZŠ 
996,00 

ÚPSVaR 
Dotácia na obedy zadarmo a HN 

stravné (vrátane nevyčerpané FP 

z roku 2019 v sume 35 860,80 €) 

195 927,60 

MV SR  Lyžiarske kurzy 10 200,00 

MV SR Škola v prírode 8 600,00 

MV SR  MŠ výchova a vzdelávanie 13 237,00 

MŠVVaŠ MPC projekt edukácie detí a žiakov 

v MŠ ... 
3 419,32 

MV SR Projekt Čítame radi - na knihy pre ZŠ 1 600,00 

MV SR  Matrika 13 684,09 

MDVaRR SR ŠFRB 4 756,15 

MV SR  REGOB 2 604,69 

MV SR  Register adries 102,80 

MV SR  Vojnové hroby 416,63 

MPSVaR SR Rodinné prídavky a rodičovský prí-

spevok  
1 834,54 

MPSVaR SR Hmotná núdza - osobitný príjemca 6 084,60 
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MDaV SR  Spoločná obec. úradovňa - SocÚ 35 517,77 

Obce okresu Krupina  Transfer pre SOcÚ od obcí   41 759,36 

MK SR Kultúrne poukazy pre kino  542,00 

MK SR Kultúrne poukazy pre múzeum  322,00 

MV SR  DHZO Krupina  3 000,00 

ESF  Terénna sociálna práca IV. vrátane 

nevyčer. FP z r. 2019 (4 061,07 €) 
14 065,10 

MV SR Voľby do NR SR  7 693,30 

MV SR  Dotácia na rekonštrukciu pre hasičské 

auto DHZ 
29 900,00 

MV SR Dotácia na úhradu výdavkov spoje-

ných s bojom proti šíreniu COVID-19  
10 430,87 

Slovenský futbalový zväz Na vybudovanie závlahového systému 

na futbalovom štadióne 
10 000,00 

ESF Opatrovateľská služba FP z r. 2019 5 495,52 

MPSVaR FP pre opatrovateľskú službu spojené 

s bojom proti šíreniu COVID-19 
3 667,00 

MPSVaR  

FP na zabezpečenie poskytovania so-

ciálnych služieb pre SVETLO, n. o. 

vrátane výživových doplnkov (1 040 

€) a výdavkov spojených s bojom proti 

šíreniu COVID-19 (12 931 €) 

202 731,00 

Obec Ladzany  Transfer pre CVČ - Domček  12,85 

Obec Babiná Transfer pre CVČ - Domček  216,00 

Obec Jalšovík Transfer pre CVČ - Domček  93,38 

Obec Čabradský Vrbovok Transfer pre CVČ - Domček  80,53 

Obec Hontianske Tesáre Transfer pre CVČ - Domček  106,23 

Obec Uňatín   Transfer pre CVČ - Domček  35,41 

Obec Senohrad  Transfer pre CVČ - Domček  138,50 

Obec Kozí Vrbovok Transfer pre CVČ - Domček  45,12 

Obec Dolné Mladonice  Transfer pre CVČ - Domček  22,56 

Obec Horné Mladonice Transfer pre CVČ - Domček  93,38 

Obec Dolný Badín  Transfer pre CVČ - Domček  141,64 

Obec Horný Badín  Transfer pre CVČ - Domček  167,34 

Obec Pliešovce Transfer pre CVČ - Domček  46,67 

Obec Bzovík  Transfer pre CVČ - Domček  875,54 

Obec Hontianske Nemce  Transfer pre CVČ - Domček  366,95 

Obec Čekovce  Transfer pre CVČ - Domček  273,57 

Obec Terany  Transfer pre CVČ - Domček  111,21 

Obec Kráľovce Krnišov Transfer pre CVČ - Domček  35,41 

Obec Devičie  Transfer pre CVČ - Domček  247,87 



 34 

Mesto Dudince   Transfer pre CVČ - Domček  598,83 

Mesto Šahy Transfer pre CVČ - Domček  55,74 

Obec Horné Semerovce  Transfer pre CVČ - Domček  22,56 

Obec Dobrá Niva Transfer pre CVČ - Domček  373,23 

Obec Žibritov  Transfer pre CVČ - Domček  83,67 

Obec Cerovo Transfer pre CVČ - Domček  161,06 

Obec Litava Transfer pre CVČ - Domček  12,85 

Obec Domaniky Transfer pre CVČ - Domček  70,82 

obyvatelia mesta - zbierka zbierka pre postihnutú rodinu požia-

rom rodinného domu  
17 402,79 

Nadácia PONTIS Grant na opravu mostíka na Sixovej 

stráni  
300,00 

W. Kleniar    Sponzorské na knihu Marína  300,00 

MsL, s.r.o. Sponzorské na knihu Marína 300,00 

MsBP, s.r.o. Sponzorské na Mikuláš 151,25 

MsL, s.r.o. Sponzorské na Mikuláš 150,00 

MsL, s.r.o. Sponzorské na Heliletogónka 200,00 

Horný Badín  Sponzorstvo na výskum dejín obce   500,00  

Horné Mladonice  Sponzorstvo na výskum dejín obce   1 000,00 

ŠÚ SR Na realizáciu sčítanie obyvateľov, 

domov a bytov (SODB)  
13 504,00 

Environmentálny fond   Príspevok na nákup nádob na biood-

pad 
13 676,30 

FPU  Nevyčerpané FP z r. 2019 na kroje pre 

FS HONT (KCaMAS)  
3 000,00 

Audiovizuálny fond   Na podporu návštevnosti  1 061,00 

MIRRI SR   Na modernizáciu odborných učební 

v ZŠ JCH  
10 474,60 

ÚV SR  
Nevyčerpané FP z r. 2019 na rekon-

štrukciu detského ihriska na Špitzero-

vej ulici   

8 000,00 

obyvatelia mesta - zbierka  

Sponzorstvo a zbierka na rekon-

štrukciu kríža na Majerskom rade pre-

vod FP z rokov 2018, 2019 a FP 

z roku 2020  

8 263,20 

Slov. akademická asociácia pre 

medzinár. spoluprácu  

Nevyčerpané FP z r. 2019 na projekt 

v ZŠ JCH ERAZMUS+ 
3 866,00 

MŠVVaŠ SR 
Nevyčerpané FP z r. 2019 Projekt 

„Pomôžme si navzájom“ v ZŠ JCH 
6 736,54 

Slov. akademická asociácia pre 

medzinár. spoluprácu  

Nevyčerpané FP z r. 2019 na projekt 

v ZŠ EMŠ ERAZMUS+ 
20 592,60 

MŠVVaŠ SR 
Nevyčerpané FP z r. 2019 Projekt „V 

Základnej škole úspešnejší -  ZŠ EMŠ 
5 965,90 

obce pre CVČ  
Nevyčerpané FP od obcí pre CVČ 

z roku 2019  
982,68 
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Mesto Krupina neprijalo v roku 2020 žiadne finančné prostriedky získané na základe zmluvy 

o reklame, tak ako tomu bývalo po minulé roky napr. na organizovanie Behu oslobodenia alebo 

na organizovanie akcií v rámci Dní mesta Krupina. Tieto a ani mnohé iné akcie sa v roku 2020 

kvôli zavedeniu prísnych pravidiel na zamedzenie šírenia nového koronavírusu COVID-19 

nerealizovali.  

10.2 Poskytnuté dotácie a sponzorstvo 

V roku 2020 Mesto Krupina zo svojho rozpočtu v zmysle VZN č. 2/2017 o prideľovaní dotácií 

z rozpočtu mesta na podporu športu, kultúry, ďalej v oblasti sociálnej, školstva a dopravy po-

skytlo nasledovné dotácie: 

Prijímateľ dotácie alebo 

sponzorského 
Účelové určenie dotácie alebo sponzorského 

Suma  zúčtovaných 

alebo poskytnutých 

prostriedkov v € 

k 31.12.2020 

Volejbalový klub TJ-ŠK 

Krupina  

Na zabezpečenie prípravy a účasti družstiev VK 

v súťažiach organizovaných SVZ v roku 2020  
2 100,00 

Cyklistický klub Krupina 

na organizáciu 25. ročníka medzinárodných 

cyklistických pretekov „Cena Krupiny“ 

a činnosť v roku 2020   

1 250,00 

Atletický klub  

Krupina, o. z.  

na materiálno-technické zabezpečenie tréningov, 

cestovné, registračné a štartovacie poplatky na 

súťaže v roku 2020  

1 750,00 

Krupinský tenisový 

klub  - KTK 

na rozvoj tenisu v Krupine – na nákup teniso-

vých sietí, loptičiek a pomôcok  
350,00 

Lucia Gebora   na prevádzku kúpaliska v letnej sezóne 2020 6 000,00 

Gymnázium Andreja 

Sládkoviča  

na reprezentačné oblečenie pre žiakov školy za 

účelom propagácie školy a mesta 
50,00 

Stredná odborná škola 

obchodu a služieb 

v Krupine  

na reprezentačné oblečenie pre žiakov školy za 

účelom propagácie školy a mesta 
100,00 

Rimsko-katol. cirker. 

biskupstvo B. Bystrica  
transfer pre inú obec za žiaka – S. Kališ   56,26 

Centrum sociálnych slu-

žieb KA 

na prevádzku neverejnému poskytovateľovi 

sociálnej služby na rok 2020 
5 822,00 

DSS „Nádej“ Krupina, 

n.o. 

na prevádzku neverejnému poskytovateľovi 

sociálnej služby na rok 2020 
3 710,03 

SVETLO Krupina, n.o. 
na prevádzku neverejnému poskytovateľovi 

sociálnej služby na rok 2020 
20 480,54 

SAD Zvolen  
úhrada časti vzniknutej straty pri doprave na 

lazy 
1 339,63  

Súkromná MŠ a súkrom. 

detské centrum  

transfer na mzdy, odvody a BV v zmysle schvá-

leného rozpočtu  
86 742,69 

3 obyvatelia mesta  – 

žiadatelia o sociálnu vý-

pomoc  

jednorazová dávka v hmotnej núdzi  205,32 

Svetlana Ďuricová 
dotácia z rozpočtu mesta na pomoc rodine po-

stihnutej požiarom rodinného domu  
5 000,00 

Svetlana Ďuricová  

vyplatenie FP vyzbieraných od obyvateľov mes-

ta na pomoc rodine postihnutej požiarom rodin-

ného domu  

17 402,79 

príspevok pri narodení 

dieťaťa 

príspevok vyplatený 76 rodičom  poskytnutý pri 

uvítaní dieťaťa do života 
15 200,00 
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Mesto Prešov  
sociálna výpomoc obyvateľom vybuchnutej 

bytovky  
444,45 

Okrem vyššie uvedeného poskytlo Mesto Krupina finančné prostriedky vo forme dotácie zo 

štátneho rozpočtu alebo vo forme hmotnej núdze vyplácanej zo štátneho rozpočtu nasledovným 

subjektom:  

• SVETLO Krupina, n. o. na spolufinancovanie ekonomicky oprávnených nákladov na 

mzdy a platy zamestnancov poskytovateľa sociálnej služby vrátane mimoriadnych od-

mien a výživových doplnkov – COVID -19 vo výške 202 731,00 € 

• Špeciálnej základnej škole na nákup učebných a kompenzačných pomôcok vo výške 

365,20 € 

• 2 klientom na HN – osobitný príjemca spolu vo výške 6 084,60 € 

• 5 klientom na rodinné prídavky – nákup potravín vo výške 1 834,54 € 

10.3 Významné investičné akcie v roku 2020 

Investičné akcie (kapitálové výdavky) realizované v roku 2020:  

• vybudovanie prístavby k MŠ na ulici I. Krasku v hodnote 211 525,90 € z úveru 

• výstavba spevnenej parkovacej plochy vrátane nového svetelného bodu a prístupového 

chodníka na Majerskom rade vrátane vytýčenia telekom. vedenia mostu v hodnote 

14 217,31 €  

• výmena a montáž bariérovej chodníkovej zábrany pozdĺž Evanjelickým domu 

v hodnote 13 475,00 € 

• osadenie nových herných prvkov na detskom ihrisku na Špitzerovej ulici vrátane PD na 

výstavbu detského ihriska v hodnote 13 194,00 € 

• rekonštrukcia verejného osvetlenia na Kuzmányho nábreží vrátane PD k tejto rekon-

štrukcii spolu v hodnote 8 960,27 €  

• rekonštrukcia kamenného kríža na Majerskom rade v hodnote 7 476,00 € zo zbierky od 

obyvateľov mesta  

• vybudovanie časti rampy pre imobilné osoby v areáli nemocnice v hodnote 10 548,48 €  

• vybudovanie závlahového systému na futbalovom štadióne MFK v hodnote 13 787,52 € 

• realizácia projektu modernizácie odborných učební v ZŠ JCH vrátane PD v celkovej 

hodnote 11 297,87 € 

• realizácia projektu modernizácie odborných učební v ZŠ EMŠ v hodnote 13 069,39 € 

• rekonštrukcia vodného zdroja Fitzber – tlaková nádoba v hodnote 12 247,03 € 

• nákup pozemkov v hodnote 870,00 € 

• nákup umeleckého obrazu Marína v hodnote 600,00 €  

• nákup umeleckých diel - rukopisov, kníh, fotografií ... v hodnote 5 000,00 € 

• zameranie trasy potrubia prečerpávacej stanice na Špitzerovej ulici v hodnote 240,00 € 

• vypracovanie statického zhodnotenia oceľového mosta na Majerskom rade v hodnote 

540,00 € 

• vypracovanie štúdie pre realizáciu adaptačných opatrení na zmiernenie nepriaznivých 

dôsledkov zmeny klímy v hodnote 4 900 € 

• vypracovanie pred realizačného zámeru, vypracovanie štúdie pre investičný zámer 

a vypracovanie PD na rekonštrukciu atletických zariadení v areáli ZŠ spolu v hodnote 

5 930,00 €  

• PD na bleskozvod v hasičskej stanici v hodnote 200,00 € 

• PD na zar. na zhodnot. BRO Krupina – Biely Kameň v hodnote 4 990,00 €  
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Kapitálové výdavky k 31.12.2020 RO v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Krupina nevykázali.  

Opravy (bežné výdavky) realizované v roku 2020: 

• zimná údržba MK – ciest a chodníkov (odhŕňanie snehu v intraviláne a extraviláne mes-

ta) celkovo v sume 35 425,96 € 

• letná údržba a opravy MK  - ciest a chodníkov - kosenie krajníc, zametanie, vysprávky, 

dovoz štrku, frézovanie v intraviláne a extraviláne mesta vrátane splátok za obnovu MK 

realizovanú ešte v roku 2019. Mesto spláca viac rokov - celkovo v sume 147 705,90 € 

• asfaltovanie plôch MK v školskom areáli v sume 30 531,89 €  

• opravy, údržba, dodávka a montáž dopravného značenia v meste spolu za 7 941,55 € 

• opravy a údržba kontajnerových stojísk  

• opravy a údržba vodných zdrojov v hodnote 13 103,61 € 

• opravy a údržba na verejnom osvetlení v hodnote 20 743,01 € 

• oprava kancelárskych priestorov - právnik a pracovník CO a IT v hodnote 3 498,03 € 

• oprava elektroinštalácie v garáži pre hasičské auto DHZ v hodnote 65,87 € 

• oprava časti chodníka na ulici ČSA v hodnote 16 313,72 €  

• oprava informačnej tabule v lokalite Turecké studne za 333,20 € 

• oprava dreveného mostíka v lokalite Sixova stráň za 300 € 

• oprava a príprava kanalizácie WC v budove tržnice za 2 546,02 € 

• oprava časti strechy na budove nemocnice ARO, vypratávanie povaly spolu v hodnote 

27 745,01 € 

• oprava budovy klubu dôchodcov – odvodnenie v sume 8 981,26 €  

• úprava vchodu do záhrady v budove nemocnice – SVETLO, n. o. v hodnote 752,75 € 

• výkon 1. časti zemných prác a oprava kanalizačnej prípojky v rekreačnej chatke San-

tovka v hodnote 7 895,88 € 

• oprava oplotenia Múzea A. Sládkoviča v hodnote 18 983,60 € 

• oprava strešnej krytiny na budove Múzea A. Sládkoviča za 40,80 € 

• oprava oporného múrika na Sládkovičovej ulici v hodnote 1 896,44 €  

• oprava výplne skla do kina za 181,80 € 

• ukotvenie regálov v knižnici v detskom kútiku za 625,42 € 

• oprava vežových hodín na vežičke evanjel. kostola – výmena svetiel za 1 094,39 € 

• montáž a demontáž ochladzovacej brány na Svätotrojičnom námestí  

• výmena vchodových dverí a okien na budove tržnice 13 000 € (zvyšok financuje MsBP, 

s.r.o.) 

• údržba, kosenia a oprava vojnových hrobov 

• montáž a demontáž vianočnej výzdoby  

• záhrad. práce, strihanie, kosenie zelene, kosenie cintorínov, výrub a opilovanie stromov 

a drevín  

• zabezpečenie vývozu a likvidácie komunálneho a všetkých zložiek triedeného odpadu   

• meračské práce, zameranie pozemkov, polohopisné a výškopisné zamerania   

• represívna deratizácia ver. budov a ver. priestranstiev  

• opravy a údržba detských ihrísk  

10.4 Predpokladaný budúci vývoj činnosti  

Predpokladané investičné akcie realizované v budúcich rokoch: 

• Pokračovanie v rekonštrukcii budovy Múzea Andreja Sládkoviča 

• Rekonštrukcia prečerpávacej stanice na Špitzerovej ulici  



 38 

• Rekonštrukcia strechy budovy nemocnice  

• Rekonštrukcia dvojgaráže pre hasičské auto DHZ Krupina 

• Rekonštrukcia atletickej dráhy na štadióne MFK Strojár 

• Vybudovanie pomalej dobíjacej stanice pre elektromobily 

• Výstavba kompostárne v lokalite Biely kameň 

• Revitalizácia medziblokových priestorov sídliska Majerský rad 

• Vybudovanie dažďovej a splaškovej kanalizácie v lokalite Nad Kltipochom  

• Vybudovanie oporného múrika v lokalite Nad kotlom - zosuv pôdy  

• Zateplenie budovy a výmena okien a dverí v budove kina a stolnotenisovej herne  

• Nákup umeleckého diela - obraz A. Sládkoviča  

• Rekonštrukcia objektov na ich nové využitie, ktoré má charakter verejných služieb, ale-

bo služieb pre občanov 

• Príprava projektových dokumentácií pre budúce investičné akcie 

Predpokladané neinvestičné akcie resp. opravy  realizované v budúcich rokoch:  

• Oprava miestnych komunikácií 

• Zlepšovanie tepelno-technického stavu budov v majetku mesta 

• Pokračovanie v oprave hrobiek, verejného osvetlenia, vodovodov  

• Revitalizácia verejných priestranstiev 

• Pokračovanie výkonu terénnej sociálnej práce 

• Pokračovanie výkonu opatrovateľskej služby 

 

10.5 Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia  

Mesto Krupina zaznamenalo udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia 

a síce:  

• že realizuje kroky k zrušeniu Mestského podniku služieb, s.r.o. Zakladateľom tejto ÚJ 

bolo Mesto Krupina so 100 %-nou majetkovou účasťou. ÚJ bola súčasťou konsolido-

vaného celku Mesta Krupina od 1.1.2009. Koncom roka 2020 došlo k zrušeniu pracov-

ných pomerov všetkých zamestnancov MsPS, s.r.o. a k predaju majetku tejto ÚJ. Spo-

ločnosť nemá v čase zostavenia tohto dokumentu konateľa, ani sídlo spoločnosti. Spl-

nomocneným konať v mene spoločnosti sa stal Mgr. Ianko Troiak, ktorý predložil 

v stanovenom termíne Mestu Krupina požadované dokumenty potrebné k zostaveniu 

KÚZ za rok 2020. V priebehu roku 2021 sa predpokladá zrušenie tejto spoločnosti na 

návrh spoločnosti súdnou cestou. Do dátumu zostavenia tohto dokumentu bol odkúpený 

majetok z MsPS, s.r.o. Jeho neupotrebiteľná časť bola predaná. Zvyšok použitý na vý-

kon údržby miestnych komunikácií 

• aj v roku 2021 naďalej pokračuje šírenie ochorenia COVID-19, čo môže mať negatívny 

vplyv na fungovanie mesta. Dopad tejto skutočnosti na hospodárenie a celkovú finanč-

nú situáciu zhodnotí ÚJ v IÚZ a následne v KÚZ za rok 2021.   

10.6 Významné riziká a neistoty, ktorým je účtovná jednotka vystavená   

Mesto Krupina eviduje riziká a neistoty, ktorým by bolo vystavené vzhľadom na začatie súd-

neho sporu týkajúceho sa voľby hlavného kontrolóra mesta. K dátumu zostavenia tejto Vý-

ročnej správy nebol súdny spor ukončený a dňa 22.4.2021 poslanci na MsZ zrušili uznesenie 

196/2020-MsZ a vyhlásili novú voľbu HK.  
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Vypracoval:  Ing. Andrea Risková                                                 Schválil: Ing. Marta Murínová 

                      Ing. Katarína Slúková 

V Krupine, dňa 22.7.2021 

 

 

 

Prílohy: 

 

 

• Výrok audítora k individuálnej účtovnej závierke k 31.12.2020 a IÚZ, ktorá zahŕňa Sú-

vahu, Výkaz ziskov a strát a Poznámky k 31.12.2020     

• Výrok audítora ku konsolidovanej účtovnej závierke a dodatok správy ku konsolidova-

nej výročnej správe a k individuálnej výročnej správe k 31.12.2020 a KÚZ, ktorá za-

hŕňa Konsolidovanú súvahu, Konsolidovaný výkaz ziskov a strát a Poznámky konsoli-

dovanej účtovnej závierky k 31.12.2020   




















































































































































































































