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Vážené  pani poslankyne a 

 páni poslanci pri MsZ 

Svätotrojičné námestie 4/4 

963 01 Krupina 
 

 
Číslo jedn. Vybavuje Vaša značka Krupina 
17098/2022 Ing. Marta Murínová     tel.: 045/555 03 15  19.08.2022 

 

Vec:  Správa o výsledku kontroly plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva v Krupine za  

         obdobie od 1.1.2022 -30.06.2022. 

 

(v zmysle § 18f, ods. 1 písm. d) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov). 

 

         Podľa Plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2022, vykonala hlavná kontrolórka Mesta 

Krupina, kontrolu   plnenia uznesení za obdobie od 1.1.2022 -30.06.2022. 

Tento bol schválený uznesením č. 209/2022, na 5. zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Krupine, 

konanom dňa 29.06.2022. 

 

Miestom výkonu kontroly bol Mestský úrad Krupina, Svätotrojičné nám. č. 4, 963 01 Krupina.  

 

Začiatok kontroly bol  oznámením o začatí kontroly stanovený na deň 25.07. 2022. 

 

Predmetom kontroly  bola kontrola  plnenia uznesení za obdobie I. polrok 2022. 

 

Súvisiace právne predpisy 

 

 Zákon č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z.n.p. 

 Zákon č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite v z.n.p. 

 Zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v z.n.p.  

 

        Kontrola bola vykonaná v zmysle § 18d a § 18e, zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení  

v z. n. p. a riadila sa pravidlami ustanovenými v zákone č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole 

a audite v z. n. p. 
 

         Na základe Plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2022  a vyššie uvedených skutočností, 

predkladám kontrolu  plnenia jednotlivých uznesení za obdobie I. polrok 2022 nasledovne: 
  

          

          V období od 1.1.2022 - 30.06.2022  MsZ zasadalo  5 x: 

 

08.02.2022, 28.02.2022, 24.03.2022, 27.04.2022 a  29.06.2022 na ktorých  bolo prijatých 220 

uznesení.  
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Dňa  08.02.2022  sa konalo mimoriadne MsZ a bolo prijatých 8 uznesení sú to uznesenia od č. 

1/2022 – 8/2022. 

 

Prehľad schválených uznesení pre jednotlivé oddelenia je nasledovný: 

Projektové odd.      2 

Šport. Kom.            1 

Sociálne                 1 

PhDr. Lukáč          1 

Všeobecné             3 

 

Z uvedených uznesení bolo  splnených   6 

                                       neaktuálnych   2 

 

uznesenie č.4/2022-MsZ a č.5/2022-MsZ Zhodnocovanie BRKO v meste Krupina, bolo zrušené 

verejné obstarávanie z dôvodu nesúladu medzi vyhláseným postupom zadávania zákazky 

a podmienkami projektu, v rámi ktorého mal byť predmet zákazky financovaný. 

Uznesenia sú neaktuálne, nakoľko  následným schválením uznesenia č.173/2022-MsZ zo dňa 

29.06.2022 sa od Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, vrátane Dodatku č.1 

a č.2 predmetnej zmluvy zo dňa 27.08.2021. 

 

Dňa  28.02.2022 bolo prijatých 52 uznesení sú to uznesenia od č.9 - 60/2022-MsZ. 

Prehľad schválených uznesení pre jednotlivé oddelenia je nasledovný: 

 

Majetkové                     20                

Školstva                          7          

Manažéra                       1      

Ekonomické                   5               

Výstavba a ŽP               1    

Kultúra, šport                4 

Mestská polícia             1   

Sociálne                        2  

Všeobecné                     5 

HK                                6  

 

Z uvedených uznesení  dávam do pozornosti Uznesenie č.49/2022-MsZ, ktorým bola schválená 

aktualizácia rozpočtu Domčeka - Centra voľného času, navýšenie   o 19 650,96 € na 

dofinancovanie miezd vedúcich záujmových klubov, v znení „Finančné prostriedky sa budú 

poukazovať na základe predložených mzdových podkladov  za predchádzajúci mesiac.“ 

Z dôvodu  pripomienok p. riaditeľky, prečo je zriaďovateľom mesačne kontrolovaná. 

 

Uznesenie č. 30/2022-MsZ, predaj pozemku (6 225 m2) za 1 Euro v prospech BBSK, na základe 

uzatvorenia Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve. Táto zmluva nebola uzatvorená, nakoľko mesto 

a BBSK začali nové rokovania vo veci zámeny nehnuteľností . 
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Uznesenie č. 57/2022-MsZ, v znení „čerpanie schváleného rozpočtu mesta Krupina len na úrovní 

miezd, odvodov a energií a tovarov v zmysle platných zmluvných vzťahov“  je neaktuálne, 

nakoľko sa výdavky čerpajú v zmysle schválených aktualizácií rozpočtu mesta v priebehu roka 

2022. 

 

Dňa  24.03.2022 bolo prijatých 8 uznesení,  sú to uznesenia od č.61 - 68/2022-MsZ. 

Prehľad schválených uznesení pre jednotlivé oddelenia je nasledovný: 

 

Manažéra                       1      

Ekonomické                   2               

Výstavba a ŽP               2    

Všeobecné                     3 

Uvedené uznesenia boli splnené. 

 

Dňa  27.04.2022 bolo prijatých 66 uznesení,  sú to uznesenia od č.69 - 134/2022-MsZ. 

Prehľad schválených uznesení pre jednotlivé oddelenia je nasledovný: 

 

Majetkové                      16                

Školstva                          1          

Manažéra                       2      

Ekonomické                   23               

Výstavba a ŽP               10    

Kultúra, šport                4 

PhDr.Lukáč                   1   

Právnik                          3  

Všeobecné                     5 

HK                                1                  

 

Uznesenie č. 119/2022- MsZ, lokalita Starý Háj je riešená v súčinnosti so schváleným  uznesením 

č. 113/2022-MsZ , výmena a montáž nového ponorného čerpadla pre vodojem kukučka – Nová 

Hora. 

Druhá časť uznesenia, infraštruktúra z ohľadom na existujúcu zástavbu a jej rozširovanie sa, 

vzhľadom na intenzitu dopravy, t.č. sa nerealizje. 

 

Dňa  29.06.2022 bolo prijatých 86 uznesení sú to uznesenia od č.135 - 220/2022-MsZ 

Prehľad schválených uznesení pre jednotlivé oddelenia je nasledovný: 

Majetkové                     19                

Školstva                        12          

Manažéra                       3      

Ekonomické                   8               

Výstavba a ŽP               19    

Kultúra, šport                8 

Právnik                         4               

Sociálne                        5  

Všeobecné                     4 

HK                                4                  



                        Mesto Krupina, Svätotrojičné námestie 4/4, 963 01 Krupina,  IČO: 00320056 

  

  

Dátum: 19.08.2022, čas: 14:31:44 

 

 

 

 

 

Strana: 4 

 

 

Uznesenie č. 151/2022-MsZ, žiadosť rodičovského centra MRAVENISKO, o.z. Fraňa Kráľa 

675/16 na prenájom priestorov v roku 2022 je predmetom schvaľovania zasadnutia MsZ dňa 

28.9.2022. 

 

 

Uznesenie č. 172/2022- MsZ, zatiaľ bola predložená jedna žiadosť o platbu (refundácia) na 

Monisterstvo investícií, regionálneho rozvoja  a informatizácie SR pre projekt Revitalizácia 

medziblokových priestorov sdliska Majerský rad v meste Krupina.  

 

Uznesenia č. 199/2022- MsZ, navýšenie rozpočtu o 43 391,16 € na vybudovanie okien a WC 

a 16 206,96 € na vybudovanie WC pre druhú triedu v nehnuteľnosti na ul. Jesenského 888 

v Krupine sa neplnilo z dôvodu podania žiadosti mesta na BBSK o zámenu nehnuteľností. Na 

základe uvedených skutočností je vyhodnotené ako nesplnené uznesenie. 

 

Uznesenia č.220/2022-MsZ nebolo splnené, jednalo sa o - predložiť návrh ponuky klubov na 

školský rok 2022/2023, vrátane polatkov, tento bol predložený p. riaditeľkou po termíne zaslania 

materiálov sektretariátom mesta  na rokovanie MsZ, t.j. o 14,15 hod. Pracovné rokovanie 

k tomuto bodu sa tiež neuskutočnilo a tiež neboli predložené zriaďovateľovi nedoplatky za 

jednotlivé kluby. 

 

V priebehu kontroly boli chyby po vecnej stránke  odstránené.  

 

    V súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov predkladám mestskému zastupiteľstvu  správu o výsledku z kontroly č. 

6/2022 z kontroly plnenia uznesení od 1.1.2022 – 30.06. 2022. 

 

    V súlade § 18f, ods. 1 písm. d) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov hlavný kontrolór predkladá správu o výsledkoch kontroly priamo na 

najbližšom zasadnutí Mestského zastupiteľstva. 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Marta Murínová 

hlavná kontrolórka mesta 


