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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 
17017/2022 Ing. Marta Murínová     tel.: 045/555 03 15  18.08.2022 

 

Vec:  Správa o výsledku z vykonanej kontroly príjmov a výdavkov k 30.6.2022, schváleného  

          rozpočtu mesta Krupina na rok 2022, Prvok  12.2.2 Pomoc pri riešení nepriaznivých 

          životných situácií, humanitárna pomoc Ukrajine. 

 (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 príjmov a výdavkov k 30.6.2022, schváleného rozpočtu mesta Krupina na rok 

2022, Prvok  12.2.2 Pomoc pri riešení nepriaznivých životných situácií, humanitárna pomoc 

Ukrajine. 

 

Plán kontrolnej činnosti 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 08.08. 2022. 

 

Predmetom kontroly  bola kontrola  príjmov a výdavkov k 30.6.2022, schváleného rozpočtu mesta 

Krupina na rok 2022, Prvok  12.2.2 Pomoc pri riešení nepriaznivých životných situácií, 

humanitárna pomoc Ukrajine. 

 

Súvisiace právne predpisy 

 

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

 Zákon č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 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  príjmov a výdavkov k 30.6.2022, schváleného rozpočtu mesta Krupina na 

rok 2022, Prvok  12.2.2 Pomoc pri riešení nepriaznivých životných situácií, humanitárna pomoc 

Ukrajine. 
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Jednotlivé druhy príjmov aj výdavkov sú vyčíslené do siedmich oblastí nasledovne: 

 

 1.    K dátumu 31.7.2022 Mesto Krupina získalo Transfer zo ŠR vo výške 52 020,50 € na pomoc  

        pri riešení nepriaznivých životných situácií. 

       Tento bol  k dátumu 1.6.2022 uhradený vo výške 21 516 € ako Transfer jednotlivcovi.   

       Obidva transfery boli už účtované  v zmysle metodiky MF SR s kódom „11UA“.  (29.7.2022/ 

       35 448,50 € a v mesiaci august 52 020,50 €). 

 

2. Finančné prostriedky vo výške 3 027,– € boli zo ŠR určené na jazykové kurzy a školské potreby  

    tkz. Špecifiká. Tieto boli následne uhradené ZŠ. E. M. Šoltésovej a J.C. Hronského) 

 

3. Príjmy od FO a PO, ktoré boli poukázané na transparentný účet Mesta predstavovali čiastku  

   3 081,– €. 

 

Výdavky boli vo výške  2 255,05 € a  použité boli na nasledovné účely: 

Potraviny                                                                                                             645,64 € 

Lieky                                                                                                                    156,99 € 

Čistiace prostriedky                                                                                            353,59 €            

Hygienické potreby                                                                                             174,20 € 

Prevádzkové prostriedky (žehlička, ohrievač)                                                    181,90 € 

Pohonné hmoty                                                                                                   290,27 € 

Kuchynské potreby                                                                                             134,69 € 

Školské potreby                                                                                                  100,80 € 

Materiál na testovanie                                                                                         51,99 € 

Materiál za účelom zriadenia Detského centra pre ukrajinské detičky             157,47 € 

Zostatok: (Rozdiel 3 081- 2 255,05= 825,95 €)                                                825,95 € 

 

4. Prevádzkové  stroje, prístroje a zariadenia z vlastných zdrojov                     329,00 € 

    Jednalo sa o stroje a prístroje  súvisiace so zriadením Detského centra  

    pre ukrajinské detičky: 

Bojler                                                                                                              244,00 € 

Vysávač                                                                                                            85,00 € 

Koberec                                                                                                          586,01 € 
 

5. Prevádzkové  stroje, prístroje, zariadenia z vlastných zdrojov.                 2 323,59 € 

    Jednalo sa o vybavenie bytu za účelom poskytnutia ubytovania 

     pre utečencov z Ukrajiny: 

    Chladnička, pračka                                                                                          569,00 €  

    Nábytok, lampy                                                                                                968,59 € 

   Kuchynská linka, jedálenský set, válendy                                                         786,00 € 

 

6. Prevádzkové náklady/ 1 mesiac, nehnuteľnosť na ul. Jesenského (jún)          841,00 € 

    Elektrická energia                                                                                           760,00 € 

   Voda                                                                                                                   80,00 € 

   Nájomné                                                                                                              1,00 € 



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

  

  

Dátum: 18.08.2022, čas: 10:44:19 

 

 

 

 

 

Strana: 3 

  

7. Výdavky na Odmeny mimo pracovného pomeru a Dohody o vykonaní      1 600,77 € 

    práce. 

    Jednalo sa o zabezpečenie prác v Centre humanitárnej pomoci 

   (bývalá Fontána pod MsÚ) a vypracovanie podkladov pre Okresný úrad  

    na refundáciu nákladov súvisiacich  s ubytovaním v rodinách obyvateľov Krupiny. 

 

Spolu výdavky, body 4,5,6 a 7 vo výške                                                         5 094,36 € 

 

Tieto boli vykryté schválenými finančnými prostriedkami uznesením č. 67/2022-MsZ na 

zasadnutí MsZ dňa 24.3.2022.        

 
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. 

8/2022, z kontroly   príjmov a výdavkov  k 30.06.2022, schváleného rozpočtu mesta Krupina na 

rok 2022, Prvok  12.2.2 Pomoc pri riešení nepriaznivých životných situácií, humanitárna pomoc 

Ukrajine. 

 

    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 


