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/ + za celý rok 2021 / 

predkladaná Mestskému zastupiteľstvu v Krupine dňa 23. 02. 2022 

 
      Mestská  polícia  v Krupine, v období od 01. 07. 2021 do 31. 12. 2021, pracovala v zložení:  
Martin GABERA, náčelník MsP, Stanislav SUMEGA, Slavomír SLANINA, členovia MsP.            
Od 01. 09. 2021 bol prijatý do pracovného pomeru Mgr. Ján Krištofík, teda v celkovom počte 
1+3 od uvedeného dátumu.  
      Mestská  polícia v Krupine v rámci výkonu služby používala služobné  motorové  vozidlo 
značky KIA CEED SW, evidenčné číslo: KA-219BA, o ktoré sa stará a používa podľa platnej 
smernice mesta Krupina č. 4/2017 na používanie služobných motorových vozidiel, teda 
vozidlo tankuje, vykonáva vyúčtovanie pohonných hmôt za kalendárny mesiac a toto 
predkladá  na organizačné oddelenie p. Slaninovej. Ďalej zabezpečuje servis a údržbu vozidla, 
vozidlu zabezpečuje platnú technickú a emisnú kontrolu podľa zákonných termínov a ostatné 
veci s tým spojené. Služobné vozidlo bolo zakúpené v roku 2016. Dané vozidlo je využívané 
od 01. 12. 2016 pre MsP v Krupine.   
     Mestská polícia v Krupine v rámci výkonu služby používa aj vybudovaný monitorovací 
kamerový systém, pozostávajúci celkovo z 39 kamier. Uvádzam, že daný systém pôsobí 
hlavne preventívne proti páchaniu trestnej činnosti, priestupkovosti, porušovaní VZN mesta 
Krupina, ale taktiež napomáha pri zisťovaní a objasňovaní spáchaných protiprávnych konaní. 
Pri práci nám kamerový systém pomáha pri našej činnosti vyhľadať, či objasniť cca 50 
percent prípadov, pričom záznamy sú používané aj pre potreby orgánov činných v trestnom 
konaní, súdy a prokuratúra, ale aj rôzne policajné zložky /Obvodné oddelenie PZ v Krupine, 
Okresné riaditeľstvo PZ vo Zvolene – kriminálna polícia, dopravná polícia a pod./ Celá činnosť 
monitorovacieho kamerového systému je v súlade s platnou legislatívou, a teda aj 
spolupráca s orgánmi činnými v trestnom konaní. Tiež sa v rámci roka rieši problém 
výpadkov kamier, či už v dôsledku poveternostných alebo iných vplyvov a údržba si taktiež 
vyžaduje určitý čas. Kamerový systém ako aj jeho rozširovanie má svoje opodstatnenie. Ide 
v prvom rade o prevenciu. Budeme riešiť nielen centrum nášho mesta v budúcnosti, ale aj 
iné lokality mesta, nakoľko v daných lokalitách je tiež sústredené väčšie množstvo 
obyvateľov. Tieto lokality sa tiež rozvíjajú a môžu do budúcnosti priniesť zvyšovanie páchania 
protispoločenskej činnosti. V roku 2021 nedošlo k rozšíreniu kamerového systému. 



     Dňa 14. 08. 2021 a v následných dňoch sa Mestská polícia dočasne vysťahovala do jednej 
kancelárie v časti budovy Domu služieb, kde sú kancelárie MsÚ. Dňa 17. 8. 2021 bol 
odstavený a znefunkčnený kamerový systém. Do pôvodných priestorov sa Mestská polícia 
začala postupne sťahovať dňom 23. 11. 2021. Kamerový systém sa zapájal po etapách od      
08. 12. 2021 do 20. 12. 2021, kedy došlo k jeho plnému sfunkčneniu. Dôvodom 
presťahovania a nefunkčnosti kamerového systému boli realizované stavebné úpravy 
priestorov MsP, kvôli veľkej vlhkosti, mokrých stien, poškodenej kanalizácie a odpadovej rúry 
spolu s vykonávaním rekonštrukčných prác vo dvore MsÚ, zadného múru a pod.  
 
     Za  hodnotené  obdobie  mestskí  policajti  spolu  odpracovali  2902,30 hodín, z toho 691 
hodín v nočných hodinách výkonu služby, 644,30 hodín počas sobôt a nedieľ, 23 hodín počas 
štátnych sviatkov. Ďalej bolo čerpaných 73 dní dovolenky, t.j. 547,30 hodín. Bol čerpaný 1 
deň priepustky čo predstavuje 7,30 hodín. Celkový fond pracovného času predstavoval 
3457,30 hodín.  
     Celkovo za rok 2021 mestskí policajti spolu odpracovali 5520 hodín, z toho 1025,16 hodín 
v nočných hodinách výkonu služby, 1027,37 hodín počas sobôt a nedieľ, 63,16 hodín počas 
štátnych sviatkov. Bolo čerpaných 88 dní dovolenky, t.j. 660 hodín. Bolo čerpaných 10 dní 
karantény v súvislosti s pandemickou OČR, čo je 75 hodín a 5 dni priepustky čo predstavuje 
37,30 hodín.  Celkový fond pracovného času predstavoval 6292,30 hodín.   
 
      V uvedenom období Mestská polícia vyriešila spolu 260 priestupkov, z toho 102 uložením 
blokovej pokuty vo výške celkovo 1.135,-€ a 158 priestupkov dohováraním. Z daného počtu 
priestupkov riešených v blokovom konaní súviselo 99 v oblasti dopravy /najčastejšie zákaz 
zastavenia a státia, státie na verejnej zeleni, zákaz vjazdu všetkých motorových vozidiel, 
porušenie zóny s dopravným obmedzením/ na sumu vo výške 1.085,-€, 1 priestupok Iné 
priestupky v správe na sumu vo výške 30,-€, 2 priestupky proti verejnému poriadku na sumu 
vo výške 20,-€.  
 
     Podľa § 56 ods. 1 /Súčinnosť/ Zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch - Štátne orgány, 
štátne organizácie a obce poskytujú správnym orgánom pri preverovaní oznámení o 
priestupkoch, pri prejednávaní priestupkov a pri výkone rozhodnutí potrebnú súčinnosť. 
Štátne orgány a obce oznamujú príslušným správnym orgánom priestupky, o ktorých sa 
dozvedia pri výkone svojej právomoci, ak nie sú samy príslušné na ich prejednanie. Mestská 
polícia v Krupine odstúpila dve zistenia u prevádzok pre porušenie Zákona č. 355/2007 Z. z. 
Zákon o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov. 
 
     Celkovo v roku 2021 Mestská polícia v Krupine vyriešila spolu 410 priestupkov, z toho 157 
priestupkov uložením blokovej pokuty vo výške 1.880,-€ , 253 priestupkov dohováraním. 
Z daného počtu priestupkov riešených v blokovom konaní súviselo 148 v oblasti dopravy na 
sumu vo výške 1.690,-€, tri priestupky proti verejnému poriadku vo výške 40,-€, päť 
priestupkov Iné priestupky v správa vo výške 120,-€ a jeden priestupok proti majetku vo 
výške 30,-€. 
 
 



Priestupky 2022 

 § 47-48 § 49 § 50 § 22 VZN Ostatné Spolu 

1 Celkový počet zistených priestupkov 

vlastnou činnosťou 

15 3 1 339 - 25 383 

2 Celkový počet oznámených priestupkov na 

útvar obecnej polície 

4 3 - 10 - 10 27 

3 Celkový počet uložených priestupkov - - - - - - - 

4 Celkový počet odložených priestupkov - - - - - -  

5 Celkový počet odovzdaných priestupkov - - - - - - - 

6 Celkový počet oznámených priestupkov 

príslušnému orgánu 

- - - - - 2 2 

 

7 

Celkový počet priestupkov prejednaných 

v blokovom konaní 

3 - 1 148 - 5 157 

výška finančnej hotovosti  ( € ) 40 € - 30 € 1.690 € - 120 € 1.880 € 

 

    
     Pre porovnanie v roku 2020 Mestská polícia v Krupine vyriešila spolu 492 priestupkov, 
z toho 170 priestupkov uložením blokovej pokuty vo výške 1.940,-€, 320 priestupkov 
dohováraním a 2 priestupky proti majetku riešila spisovým materiálom nakoľko sa 
nepodarilo zistiť páchateľa priestupku. Z daného počtu priestupkov riešených v blokovom 
konaní súviselo 167 v oblasti dopravy na sumu vo výške 1.890,-€, 2 priestupky proti 
verejnému poriadku vo výške 30,-€ a 1 priestupok - Iné priestupky v správe vo výške 20,-€. 
            
       Počas roka 2021 ako aj za predchádzajúce obdobie treba uviesť, že doprava v meste 
Krupina je značná a v niektorých časoch až neúnosná. Je tiež problém s parkovaním vozidiel 
a týka sa to už väčšiny našich ulíc. Naďalej je potrebné sa venovať parkovacej politike 
a hľadať riešenia, nakoľko je tu predpoklad, že doprava sa bude zvyšovať a motorových 
vozidiel bude pribúdať. Áno došlo k úprave dopravného značenia na niektorých uliciach 
v meste a po ich zmene MsP v Krupine vodičov a ostatných účastníkov na začiatku len 
upozorňovala na zistené porušenia pravidiel v cestnej premávke. Následne však musela 
pristúpiť aj k udeľovaniu blokových pokút, pričom sa vždy individuálne pristupovalo ku 
každému priestupcovi s prihliadnutím na povahu priestupku, ich počet, zdravotný stav a pod. 
Samozrejme na vývoj cestnej dopravy mala vplyv aj pandemická situácia súvisiaca 
s ochorením COVID 19.   
 
     Pri zistených protiprávnych deliktoch policajt postupuje v zmysle platnej legislatívy, teda 
na mieste rozhodne, či postačuje vec vybaviť dohováraním, pokarhaním, uložením blokovej 
pokuty, vykoná odňatie veci, prípadne vec podľa miestnej alebo vecnej príslušnosti postúpi 
oprávnenému orgánu konať a rozhodovať vo veci, prípadne privolať RZP. Musí vec 
vyhodnotiť podľa závažnosti, spôsobu  spáchania skutku, miesta, osobe priestupcu, čase 
a pod.  



     V druhom polroku 2021 bolo skontrolovaných 163 osôb vo veciach podozrenia spáchania 
priestupkov, alebo prípadne pri páchaných iných protispoločenských činnostiach. Celkovo 
bolo v roku 2021 skontrolovaných 332 osôb.  
 
     Vykonaných bolo v druhom polroku 20 dychových skúšok s negatívnym výsledkom. 
Celkovo bolo v roku 2021 vykonaných 44 dychových skúšok s negatívnym výsledkom. Na 
počet vykonaných dychových skúšok mali v prvom rade vplyv nariadenia týkajúce sa opatrení 
pandemického ochorenia COVID 19, ako bol zákaz vychádzania, uzatvorenie prevádzok 
a pod.  Áno požívanie alkoholických nápojov sa prenieslo viac do domácnosti, chát a pod.  
 
     Zo strany Mestskej polície v Krupine v druhom polroku 2021 došlo k odchytu 1 psa, ktorý 
bol ihneď vrátení majiteľovi, nakoľko mu ušiel a nebolo potrebné vykonať iné opatrenia. 
Celkovo v roku 2021 došlo k odchytu 3 psov. Počas roka sa nepodarilo v 7 prípadoch psov 
vôbec odchytiť. V 5 prípadoch, keď sa nepodarilo psa odchytiť ale bol spoznaný majiteľ, bol 
tento kontaktovaný a psa si odchytil sám, nakoľko ten reagoval len na jeho povely. Išlo 
o zabehnuté zvieratá.  
     Mesto Krupina malo k 31. 12. 2021 v evidencii 957 psov. Z tohto počtu bolo 67 bytových 
psov, 523 psov v rodinných domoch v meste a v extraviláne mesta 347 psov.  
     Dňa 13. 07. 2021 Štátna veterinárna a potravinová správa SR vydala Rozhodnutie 
o schválení činnosti odchytu túlavých zvierat /spoločenské zvieratá/ pre Mesto Krupina na 
obdobie 5 rokov na základe zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení 
neskorších predpisov. Jedna zo zákonných povinností je podľa § 22 ods. 13 zákona                 
č. 39/2007 Z. z. je, že odchyt túlavých zvierat a ich umiestnenie do karanténnej stanice alebo 
útulku môže vykonávať len osoba schválená na odchyt túlavých zvierat prostredníctvom 
odborne spôsobilej osoby vyškolenej. Zo zamestnancov mesta dňa 06. 05. 2021 získal 
Osvedčenie o odchyte túlavých zvierat po predchádzajúcom školení a skúškach, stanovené 
zákonom č. 39/2007 o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov a Vyhláškou 
MPRV SR č. 283/2020 a ďalšie dňa 22. 05. 2021 náčelník MsP Martin Gabera, kde získal 
Osvedčenie – Ochrana zvierat pri preprave : modul Podmienky prepravy domácich mačiek, 
domácich psov, iných cicavcov, vtákov, iných stavovcov a studenokrvných živočíchov po 
prechádzajúcom školení a skúškach. 
   Podľa § 22 ods. 17 zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších 
predpisov -  Ak sa vlastník odchyteného túlavého zvieraťa neprihlási o zviera do 45 dní odo 
dňa umiestnenia zvieraťa do karanténnej stanice alebo do útulku pre zvieratá, dňom 
nasledujúcim po uplynutí tejto lehoty prechádza vlastníctvo zvieraťa na obec, na území 
ktorej bolo zviera nájdené.   
 
    Mesto Krupina má v evidencii k 31. 12. 2021 7505 obyvateľov, občanov SR. Z tohto počtu 
má 129 občanov, len trvalý pobyt mesto Krupina. Tiež na území mesta Krupina sa nachádzajú 
obyvatelia s prechodným pobytom v počte 190. Čo sa týka cudzincov, tak na území mesta 
Krupiny má trvalý pobyt 46 obyvateľov a s prechodným pobytom 163 obyvateľov.  
 
     Mesto Krupina k 31. 12. 2020 malo v evidencii obyvateľov 7539 obyvateľov a z tohto 
počtu 137 obyvateľov malo len trvalý pobyt mesto Krupina.  
    
 



     Mestská polícia v Krupine spolupracovala so štátnou políciou, či už na úseku 
priestupkovosti, ale aj na úseku trestnej činnosti a inej protispoločenskej činnosti. Tu 
Mestská polícia v roku 2021 v spolupráci s NAKOU, Krajským riaditeľstvom PZ v Banskej 
Bystrici, Okresným riaditeľstvom PZ vo Zvolene, ako aj samotným Obvodným oddelením PZ 
v Krupine spolupracovala na úseku drogovej kriminality. Tieto osoby sú riešená v zmysle 
Trestného zákona a Trestného poriadku orgánmi činnými v trestnom konaní. V niektorých 
prípadoch napomohol pri objasňovaní skutkov kamerový systém a iné operatívne úkony, ako 
napríklad krádeže vecí. Teda kamerový systém napomohol preukázať spáchanie trestných 
skutkov, či priestupkov, ktoré riešila štátna polícia a v 50 prípadoch spáchanie priestupkov, 
ktoré riešila Mestská polícia samostatne a to hlavne dopravné priestupky, ale aj proti 
verejnému poriadku a majetku.  
 
     Od 01. 12. 2019 došlo k novele Zákona SNR č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii. 
     Činnosť Mestskej polície v Krupine vychádza zo Zákona Slovenskej národnej rady                
č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších noviel, teda jej základné úlohy, 
organizácia a práva a povinnosti príslušníkov obecnej /mestskej/ polície.  
     Podľa § 3 citovaného zákona mestská polícia plní tieto základné úlohy : 
 
1/ Obecná polícia 
a/ zabezpečuje verejný poriadok v obci, spolupôsobí pri ochrane jej obyvateľov a iných osôb v obci 
pred ohrozením ich života a zdravia, 
b/ spolupôsobí s príslušnými útvarmi Policajného zboru pri ochrane majetku obce, majetku občanov, 
ako aj iného majetku, v obci pred poškodením, zničením, stratou alebo pred zneužitím i s využitím 
ústrední  zabezpečujúcich signalizáciu a iných zabezpečovacích systémov /pulty centrálnej ochrany – 
mesto Krupina nedisponuje, 
c/ dbá o ochranu životného prostredia v obci,  
d/ dbá o dodržiavanie poriadku, čistoty a hygieny v uliciach, iných verejných priestranstvách 
a verejne prístupných miestach,  
e/ vykonáva všeobecne záväzné nariadenia obce, uznesenia obecného zastupiteľstva a rozhodnutia 
starostu, 
f/ objasňuje priestupky, ak tak ustanovuje osobitný predpis, prejednáva v blokovom konaní 
priestupky ustanovené osobitným predpisom a priestupky proti bezpečnosti a plynulosti cestnej 
premávky spáchané porušením príkazu, zákazu alebo obmedzenia vjazdu, jazdy, odbočenia, otáčania, 
cúvania, zastavenia alebo státia vyplývajúce zo všeobecnej úpravy cestnej premávky alebo 
z dopravnej značky alebo dopravného zariadenia, 
g/ oznamuje príslušným orgánom porušenie právnych predpisov, ktoré zistí pri plnení svojich úloh 
a ktorých riešenie nepatrí do pôsobnosti obce,  
h/ oznamuje obci porušenie zákazu požitia alkoholických nápojov a iných návykových látok osobou 
maloletou do 15 rokov alebo mladistvou do 18 rokov,  
i/ plní úlohy na úseku prevencie v rozsahu pôsobnosti ustanovenej týmto zákonom, 
j/ doručuje písomnosti, ak tak súd určí 
2/  
Obec môže vymedziť obecnej /mestskej/ polícii aj ďalšie úlohy, ak to ustanovujú osobitné zákony.  
 
     Podľa § 6 riadenie a zastupovanie citovaného zákona  
1/ Činnosť obecnej /mestskej/ polícii riadi náčelník. Za týmto účelom najmä:  
a/ organizuje prácu príslušníkov obecnej /mestskej/ polície,  
b/ podáva starostovi obce správy o situácii na úseku obecných vecí verejného poriadku 
a o výsledkoch činnosti obecnej polície, o závažných udalostiach ho vyrozumie okamžite, 



c/ spolupracuje s riaditeľom príslušného útvaru Policajného zboru, orgánmi štátnej zdravotníckej 
správy, orgánmi ochrany životného prostredia a inými orgánmi, 
d/ predkladá starostovi požiadavky na zabezpečenie činnosti obecnej polície a zodpovedá za 
hospodárne využívanie zverených prostriedkov,  
e/ zabezpečuje odborný výcvik a školenie príslušníkov obecnej polície,  
f/ podáva starostovi návrhy súvisiace s pracovnoprávnymi vzťahmi príslušníkov obecnej polície,  
g/ plní ďalšie úlohy podľa organizačného poriadku a pokynov starostu. 
 
2/ Náčelníka v čase jeho neprítomnosti zastupuje ním poverený príslušník obecnej polície. V obciach, 
kde je to účelné, môže obecné zastupiteľstvo na návrh starostu zriadiť funkciu stáleho zástupcu 
náčelníka.  
 
     Náčelník MsP v Krupine si na základe platného zákona plní jeho ustanovenia. Ďalej plní aj 
nad rámec svojich povinností zo zákona a pracovnej náplni aj povinnosti a oprávnenia 
príslušníkov obecnej /mestskej/ polície podľa § 7 citovaného zákona a podľa § 8 citovaného 
zákona využíva všeobecné oprávnenia. Vykonáva plánovanie služieb policajtov na kalendárny 
mesiac, ktorý musí byť tiež v súlade so zákonníkom práce /teda odpracované hodiny 
v mesiaci, týždni a pod./, zohľadňuje bezpečnostnú situáciu, potreby a požiadavky mesta, 
občanov, firiem, štátnych či verejných organizácii a pod. 
     Náčelník MsP ďalej spracováva písomne: mesačné správy pre primátora mesta, následne 
ročnú správu o činnosti MsP pre Ministerstvo vnútra SR zo zákona, pripravuje finančný 
rozpočet v celom rozsahu mestskej polície na každý kalendárny rok /platy, odvody a ostatné 
položky/, spotrebu PHM, nárokový stav stravných lístkov, evidenciu pokutových blokov – kde 
tieto spadajú do kontrolnej činnosti Daňového úradu v Banskej Bystrici a pokutové bloky sa 
preberajú nielen na DÚ v Banskej Bystrici, ale sa aj písomne dokladuje ich spotreba, zostatok 
a samozrejme, sú aj pod kontrolnou činnosťou Okresnej prokuratúry vo Zvolene.  Ani jedna 
z uvedených inštitúcii pri výkone kontroly nezistila žiadne pochybenie zo strany MsP a všetko 
bolo v súlade so zákonom za celé obdobie vedenia náčelníka MsP v Krupine. Obdobná 
kontrola tiež prebieha  zo strany Okresného riaditeľstva PZ vo Zvolene – oddelenie zbraní 
a streliva, nakoľko policajti pri svojom výkone služby používajú služobné zbrane a  strelivo, 
skladujú ho, vedú evidenciu – bez zistených nedostatkov. V tomto prípade musí dozerať na 
platnosť zbrojných preukazov a pod. Čo sa týka zbraní, plánuje aj cvičné streľby na strelnici 
Okrúhla Hora pre policajtov MsP, avšak v roku 2021 sa nekonali cvičné streľby nakoľko boli 
prijaté opatrenia súvisiace s COVID 19. Ohľadom služobného motorového vozidla, musí vodič 
tohto vozidla podľa zákona spĺňať aj psychickú spôsobilosť vodiča, o čom je vydaný doklad 
s obmedzenou platnosťou, bez ktorej by nemohol viesť služobné vozidlo MsP. Zabezpečuje 
preškoľovanie policajtov pri zmene platnej legislatívy, oboznamovanie s platnými 
smernicami, Všeobecne záväznými nariadeniami mesta Krupina a inými právnymi predpismi. 
Vzhľadom k tomu, že z novely zákona vyplynulo, že každý priestupok, ktorý bol vybavený 
v blokovom konaní musí byť zaevidovaný do registrácie, zabezpečuje jeho funkčnosť, 
preškolenie a táto evidencia sa spracováva. Zabezpečuje u všetkých policajtov jedenkrát 
ročne vykonanie lekárskej preventívnej prehliadky. Zúčastňuje sa pracovných porád, 
zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Krupine,  Komisií a iných pracovných stretnutí, či už 
s riaditeľom Obvodného oddelenia PZ v Krupine, preventistom Okresného riaditeľstva PZ vo 
Zvolene, riaditeľmi školských zariadení a pod., a to v niektorých prípadoch, podľa potreby, aj 
mimo svojho pracovného času. Uvádzam, že budova MsÚ v Krupine je zabezpečená 
signalizačným zariadením vyvedeným na súkromnú bezpečnostnú firmu na základe platnej 
zmluvy a v prípade, ak dôjde k narušeniu objektu, nás zamestnanci danej firmy telefonicky 



vyrozumejú o poplachu. Následne obhliadku budovy zvonka vykonáva daný pracovník, ale 
objekt musí zvnútra skontrolovať poverený zamestnanec mesta, v tomto prípade ide 
o náčelníka MsP a okrem toho aj zamestnanca Pavla Mokoša. Tiež v meste Krupina ide o 
objekt Materskej školy na ul. I. Krasku a aj budovu Múzea Andreja Sládkoviča. V týchto 
prípadoch sa nezohľadňuje, či ide o poplach v pracovnom čase, alebo mimo neho.   
 
     Všetci policajti plnia svoju služobnú činnosť v súlade so Zákonom SNR č. 564/1991 Zb. 
o obecnej polícii v znení neskorších noviel, plnia uložené úlohy primátorom mesta Krupina, 
uznesení Mestského zastupiteľstva v Krupine, pokynov náčelníka MsP v súlade s platnými 
právnymi predpismi. Tiež je pripravovaná ďalšia novela zákona o obecnej polícii a na základe 
spolupráce medzi Policajným zborom SR a Združením náčelníkov miest a obcí SR, sa náčelník 
MsP zúčastňuje pracovných sedení k novelizácii zákona. Ide o proces, za ktorým nasleduje 
návrh novely zákona do Národnej rady SR.  
  
 
Mestská  polícia  v  období  od  01. 01. 2021  do  31. 12. 2021  plnila  ďalšie  nasledujúce   
úlohy: 
 
- Zabezpečovanie verejného poriadku na kultúrnych, športových, či cirkevných podujatiach 

a pod., ako boli oslavy Silvestra a Nového roka, slávnostný akt kladenia vencov pri 
príležitosti osláv oslobodenia mesta Krupina, cyklistické preteky Cena mesta Krupiny, 
koniec letnej sezóny konanej na amfiteátri mesta, pri návšteve mesta Japonským 
veľvyslancom, slávnostného aktu otvorenia klietky na Svätotrojičnom nám., kontrola 
momiek, ktoré vykonávali testovanie súvisiace s ochorením COVID 19, ako aj ďalšie 
zabezpečenie úloh s tým súvisiacich, zabezpečenie dohľadu v cestnej premávke pri 
kosení, či odvoze sena pri cestách a iné podujatia,  kde bolo odpracovaných 1400 hodín. 

- Počas daného obdobia Mestská polícia doručovala zásielky súdov, žiadosti prokuratúry, 
žiadosti exekútorských úradov, Okresného riaditeľstva PZ vo Zvolene, a pod. v počte 26, 
a ostatnú poštu Mesta Krupina v počte 196 obálok./, či sú to už materiály do Mestskej 
rady, Mestského zastupiteľstva, exekúcie a pod./. Samozrejme k tomu ešte pripadá aj 
zabezpečenie informovanosti občanov formou plagátov vo veci napr. kosenie, čistenia 
ulíc a chodníkov, stavebné úpravy v našom meste, oprava chodníkov, parkovísk, 
opatrenia súvisiace s COVID 19 a pod.   

- Výkon služby mestských policajtov je velený formou pešej hliadky a taktiež motohliadky, 
a v prípadoch kombinovaných služieb s policajtmi OO PZ v Krupine, policajti MsP 
podliehajú v prvom rade pri výkone služby pokynom štátnych policajtov, ale 
zdôrazňujem, že zámer je spoločný, v súlade so zákonom a potrebami po vzájomnej 
dohode.   

- V rámci spolupráce s primátorom mesta,  oddelením výstavby, ŽP a RR mesta, Mestským 
podnikom služieb s.r.o., Krupina Mestská polícia v Krupine vykonala zmapovanie  
dopravného značenia v meste, ktoré je zabezpečované dopĺňanie a výmena dopravného 
značenia. Tiež sa podieľala pri realizácii nových parkovacích miest, ktoré prebehli už aj na 
Majerskom rade  a pod.  

- Náčelník MsP Krupina vykonáva s pracovníkmi MsP každý mesiac pracovnú poradu, od 
februára 2008 bol zavedený protokol udalosti, kde v prvom polroku 2021 bolo 
zaevidovaných 27 udalostí, v druhom polroku 2021 išlo o 22 udalostí. Celkovo bolo teda 
v roku 2021 prijatých 49 udalostí, ktoré boli prijaté buď telefonicky, alebo osobne.  



- V roku 2021 v 17 prípadoch požiadal o súčinnosť o preverenie oznámení na telefónne 
číslo 158 štátna polícia.  

- Sú evidované úradné záznamy v roku 2021 v počte 5, a to o zistených nedostatkoch, 
vážnejších udalostiach a pod., ktoré súvisia hlavne s vlastnými zisteniami pri výkone 
služby, prípadne po oznámení občanom, inštitúciou a pod. Tieto sú buď vybavené MsP - 
príslušným oddelením mesta, prípadne odovzdané na Obvodný úrad Zvolen, pracovisko 
Krupina, Obvodné oddelenie PZ  v Krupine, Oddelenie skráteného vyšetrovania v Krupine 
k ďalšej realizácii v zmysle zákona.  

- Počas školského roku je zabezpečovaný v ranných hodinách pred začiatkom vyučovania 
dozor nad cestnou premávkou pri prechode pre chodcov v blízkosti školských zariadení. 
Od februára 2008 je zabezpečované aj umiesťovanie umelého policajta za účelom 
zvýšenia bezpečnosti premávky na miestnych komunikáciách, a to v čase školskej 
dochádzky, a tiež sú prekontrolované ulice Školská a Malinovského, kde sa nachádzajú 
školské zariadenia. Táto naša činnosť má svoje opodstatnenie, je žiadaná zo strany 
hlavne rodičov žiakov našich školských zariadení. V roku 2021 bola realizovaná v období 
prezenčného vyučovania a nie v čase dištančného vyučovania, keď boli školy zatvorené 
vzhľadom k prijatým opatreniam súvisiacich s COVID 19. 

- MsP riadila dopravu v centre mesta počas čistenia komunikácii od snehu, spolupracuje 
počas zimnej údržby v celom meste, ale aj v prípadoch dopravných nehôd, či škodových 
udalostí v meste Krupina, prípadne pri odprataní rôzneho druhu odpadu v miestach, kde 
túto činnosť zabezpečovalo mesto. Bolo potrebné riadiť cestnú premávku a zabezpečiť 
tak jej plynulosť, hlavne, aby nedochádzalo k ohrozeniu účastníkov cestnej premávky, 
zmenou dopravného značenia a pod.  

- MsP riešila sťažnosti osôb na medziľudské vzťahy a to v 5 prípadoch. 
- Riešili sme problematiku „návštev“ rómskych občanov a iných neprispôsobivých osôb na 

skládku TKO, znečisťovania verejného priestranstva, iných neprístojností na verejnosti, na 
verejných a mestských pozemkoch, pričom táto činnosť sa neustále realizuje.  

- V jednom prípade musela hliadka MsP privolať rýchlu zdravotnú pomoc a v ďalších 
štyroch na požiadanie vykonala asistenciu pracovníkom RZP pri plnení ich činností. 

- Policajti MsP sa zúčastňovali pri trestných úkonoch vykonávaných zo strany orgánov 
činných v trestnom konaní a to ako nezúčastnené osoby /napr. domové prehliadky, 
prehliadky iných priestorov a pod./, pri exekúciách atď. Bola vykonávaná spolupráca 
s NAKA pri drogovej problematike, ako aj s kriminálnou políciou pri ďalších činnostiach.  

- V prvom polroku Mestská polícia zabezpečila odstránenie vraku motorového vozidla 
na ul. Horná. V druhom polroku z ul. Zvolenská cesta, ul. J. Špitzera a ul. D. Štúra. 
V jednom prípade zabezpečila odstránenie havarovaného vozidla z autobusovej zastávky 
pri odbočke na Červenú Horu, kde vodič zahynul a cestou príbuzného bolo zabezpečené 
odstránenie.  

- V roku 2021 presnejšie už od 11. 03. 2020 Mestská polícia Krupina zabezpečovala úlohy, 
ktoré trvajú doteraz aj keď sa menia, plnila úlohy súvisiace s epidémiou COVID 19, kde 
v prvom rade plnila pokyny a úlohy dané Úradom verejného zdravotníctva SR, Vládou SR 
a Krízovým štábom mesta Krupiny. Išlo hlavne o vykonávanie kontroly plnenia daných 
pokynov a odporúčaní: či už nosenie rúšok, dodržiavanie rozostupov, dodržiavanie 
domácej karantény a otváracích hodín. Išlo o kontrolu v prevádzkach, ale aj na miestach 
verejne prístupných. Ako každého občana, inštitúciu, podnikateľský subjekt aj Mestskú 
políciu v Krupine zasiahla epidémia, pričom prijaté opatrenia za dané obdobie bolo pre 
každého náročné, ale činnosť Mestskej polície v danom období hodnotím na vysokej 



úrovni. Okrem vykonávania dohľadu a kontroly pri daných opatreniach spolupracovala 
s kolegami MsÚ aj pri zabezpečení karantény bezdomovcov, ktorí ochoreli na COVID 19. 
Mestskí policajti zabezpečovali aj miestne testovanie občanov SR. Najtvrdšie opatrenia 
boli v mesiacoch január, až apríl 2021 a potom v jesenných mesiacoch. 

- Mestskí policajti sa v prípade potreby zapájali, hlavne v nevyhnutnom čase počas voľna 
do aktivít, ktoré nezniesli odklad, ako napr. prezeranie kamerových záznamoch, účasť na 
poskytnutí konkrétnych informácii k miestu a k osobám, o ktoré požiadala štátna polícia 
na akejkoľvek úrovni, či už išlo o drogovú problematiku, krádeže vlámaním, krádeži, 
lúpežných prepadnutí a pod. Tiež išlo o zabezpečenie iných činností, ako napr., keď   
štátna polícia kontaktovala v čase dovolenky náčelníka MsP, nakoľko zahraničný kamión 
poškodil stĺp verejného osvetlenia, došlo k poškodeniu komunikácie, kamier a bolo 
potrebné zabezpečiť miesto, informovať všetky poškodené subjekty a pod. Tiež v čase 
voľna, keď vodička poškodila dopravnú značku na Svätotrojičnom nám. a pod. 
Samozrejme išlo aj o bežnejšie  veci, kedy sa v čase voľna uzatváralo hlavne Svätotrojičné 
nám. pri príležitosti konania cyklistických pretekov, pri oslavách SNP, dovoz vianočného 
stromčeka, tiež preverovanie nahlásených objektov o ich narušení a pod. 

     Všetky preverované či dokumentované prípady poukazujú na ich rôznorodosť, veľakrát 
bez ohľadu na čas, miesto spáchania, osoby, poprípade skupiny. Výkon samotnej služby 
mestských policajtov v čase výkonu služby, ale aj mimo nej, spolupráca so štátnymi 
a verejnými subjektmi. Policajti v prvom kontakte prichádzajú do styku s osobami, ktoré sú 
buď pod vplyvom alkoholických nápojov, či iných návykových látok, možnosti nákazy rôznych 
druhov chorôb, a tým mám na mysli aj nevyliečiteľných ako je napr. hepatitída typu C, 
prípadne sú vystavení riziku fyzických útokov a v niektorých prípadoch vystavení 
agresívnemu správaniu, vulgarizmom, vyhrážkam ublížením na zdraví ich samotných, či osôb 
blízkych, či poškodení ich majetku, čo sa už stalo aj v minulosti a pod. Tiež sú vystavovaní 
krivým obvineniam, že nepracujú, len sa vozia a pod. Plne však zastávam názor, že ten, kto 
by túto pracovnú činnosť spoznal bližšie, určite by ju ocenil a policajtov a ich pracovnú 
činnosť by si vážil oveľa viac. Samotným výkonom služby mestskej polície sa predchádza 
k spáchaniu väčšieho počtu protiprávneho konania. Samozrejme počas výkonu služby sa 
kontrolujú aj objekty, hlavne patriace mestu Krupina, ale aj ostatným subjektom.  
     K udalostiam treba uviesť, že ide o objektívne čerpanie pracovného času, ktoré má svoju 
postupnosť, ale i prípadne podľa potreby, zabezpečovanie úloh s tým spojené: začína to 
prijatím oznámenia, preverením, dokumentovaním, dokázaním viny, lustráciou osoby, či 
motorového vozidla prostredníctvom štátnej polície, nakoľko MsP nemá lustrácie vozidiel, 
stráženie objektu, riadenie cestnej premávky a pod. Vždy ide o sumár postupov zo zákona, 
ale aj neočakávaných záležitosti s tým spojených, ako napr. stráženie osoby či majetku, 
eskortovanie osoby, výsluchy policajtov pre orgány činné v trestnom konaní /mnohokrát 
mimo pracovnej doby/ a pod.  
     Treba tiež uviesť, že na základe zistených, evidovaných páchaných protiprávnych konaní je 
ich najväčšie množstvo práve spáchaných v centrálnej časti mesta, ale sem aj patrí sídlisko 
Majerský rad. Aj obyvatelia okrajových častí mesta, našich lazov /Kopanice, Červená Hora 
a pod./, očakávajú našu činnosť, hlavne prevenciu, hliadkovú službu, nakoľko aj v týchto 
lokalitách majú svoje problémy. S poznatkami o páchaných skutkoch najčastejšie 
komunikujeme a spolupracujeme príslušníkmi tunajšieho Obvodného oddelenia PZ 
v Krupine. To sa týka aj zabezpečovania rôznych kultúrnych, športových či iných podujatí na 
území nášho mesta Krupina.  



     Vážení poslanci, určite máte aj svoje vlastné postrehy, názory či podnety od občanov, 
a preto uvítam aj poslaneckú aktivitu. V rámci poslaneckého prieskumu môžete s nami 
stráviť  čas počas nášho samotného výkonu služby, ktorý Vám istotne prinesie objektívnejšie 
fungovanie na samotnú prácu Mestskej polície v Krupine. Takéto oboznámenie bude viesť, aj 
prostredníctvom Vás, k bližšej informovanosti občanov nášho mesta.  
     Takisto sa tiež chcem poďakovať policajtom Obvodného oddelenia PZ v Krupine za 
spoluprácu v roku 2021 pri zabezpečovaní plnenia služobných úloh, či to už bolo počas 
konania kultúrnych či športových udalostí, pri objasňovaní protispoločenskej činnosti 
a plnení iných služobných úloh v meste Krupina. 
     Záverom uvádzam, že problémov, ktoré naše mesto trápia je veľa a samotní policajti 
pracujú svedomito v zmysle platných zákonov a možností samotného mesta. Veľakrát 
poskytujú aj právne rady pre občanov pri riešení ich problémov a to bezplatne, kde iné 
subjekty by si za právnu radu dali zaplatiť, takisto poskytujú informácie turistom, ktorí naše 
mesto navštívia. Vyslovujem poďakovanie mojim kolegom policajtom za ich pracovnú 
činnosť vykonanú v roku 2021, kde v mnohých prípadoch riskujú vlastný život a zdravie, 
pričom si uvedomujem, že ide o plnenie svojich služobných činností v prospech každého 
občana nášho mesta Krupina.  
     Je naozaj náročné napĺňať všetky požiadavky, ktoré sú kladené na našu činnosť, či už zo 
strany samotných občanov a všetkých inštitúcii. Nie je tiež možné zabezpečovať 24 hodinovú 
službu a nie je možné ani veľakrát predvídať spáchanie trestnej činnosti, priestupkovosti, 
porušovaní VZN mesta, páchanie inej protispoločenskej činnosti, či zabezpečovať 
organizovanie rôznych podujatí. Optimálna predstava na čo najlepšie fungovanie Mestskej 
polície v Krupine, by bol personálny stav mať 7 policajtov a náčelník. Na konci roka 2020 
došlo zo strany poslancov MZ k zvýšeniu stavu o jedného policajta a teda v roku 2021 bol 
prijatý po úspešnom výberovom konaní s nástupom do pracovného pomeru od 01. 09. 2021. 
Za tento kladný prístup smeruje moje poďakovanie primátorovi mesta Krupina a poslancom 
MZ. 
     Rok 2021 sa niesol bojom proti pandémii ochorenia COVID 19, kde aj toto obdobie bolo 
náročné pre každého z nás. Boli prijaté rôzne opatrenia, ktoré zasiahli každú pracovnú 
činnosť.   
     Uvedené štatistické údaje budú v zmysle zákona poskytnuté pre Ministerstvo vnútra SR, 
teda všetky stanovené ukazovatele za rok 2021. 
 
 
 V Krupine,  dňa  08. 02. 2022     
         
 
 
              Martin Gabera 
 
         náčelník  Mestskej polície  Krupina 
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 Označenie  Návrh na pripomienkovanie  

 Dátum vyvesenia   

Dátum zvesenia   

Spracovateľ  

Autor  Mgr. Lenka Hudecová, Mgr. Ivana Belková 

Prerokované  Mestskému zastupiteľstvu v Krupine 

 
Mesto  Krupina  predkladá  v  zmysle  § 6 zákona SNR č.  369/1990 Zb. o obecnom zriadení  
v  znení neskorších predpisov na  pripomienkovanie  návrh  VZN Mesta Krupina  č. .../2022,  

o podmienkach poskytovania sociálnych služieb a o platení úhrad za poskytované sociálne služby v neziskovej 

organizácii SVETLO Krupina, n.o., 963 01 Krupina, ul. 29. augusta č. 630/25. 

  
 

Pripomienkovane:  
Počas  plynutia  desaťdňovej  lehoty  môžu  fyzické a právnické osoby uplatniť pripomienky  
k návrhu VZN a to:  

- v písomnej forme na adresu: Mestský úrad Krupina, Svätotrojičné nám. 4/4, 96301 
Krupina  

- elektronicky na e-mailovú adresu: ekonom@krupina.sk 
- ústne do zápisnice na Mestskom úrade v Krupine, oddelenie správa daní a poplatkov  

  
Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá, musí byť opodstatnená a zdôvodnená.  
Návrh VZN bol vyvesený na úradnej tabuli a zverejnený na webovom sídle  mesta dňa 09.02.2022. 
Dňom vyvesenia začína plynúť 10 dňová lehota na pripomienkovanie.  
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Mesto Krupina na základe ustanovenia § 6 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov a v zmysle § 72 ods. 2 zákona č.448/2008 Z.z. o sociálnych službách 

a o zmene a doplnení zákona č.455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský 

zákon) v znení neskorších predpisov sa uznieslo na vydaní tohto všeobecne záväzného 

nariadenia.   

 

 

Článok I. 

Úvodné ustanovenia 

Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len VZN) je v zmysle zákona NR SR 

č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. 

o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len 

zákon o sociálnych službách) úprava rozsahu a podmienok poskytovania sociálnej služby, 

vrátane určenie spôsobu a stanovenie výšky úhrad za sociálne služby poskytované v zmysle 

zákona o sociálnych službách  

Mesto Krupina (ďalej len „mesto“) prostredníctvom neziskovej organizácie SVETLO 

Krupina poskytuje a zabezpečuje sociálnu službu s celoročnou pobytovou formou - §35 

zariadenie pre seniorov ( ďalej len „ZPS“). 

 

Článok II. 

Poskytovanie sociálnych služieb pre fyzické osoby odkázané na pomoc inej fyzickej 

osoby a pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek - § 35 zariadenie pre seniorov 

1. V zariadení pre seniorov sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, ktorá dovŕšila 

dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby, alebo fyzickej osobe, ktorá 

dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby potrebuje z iných vážnych 

dôvodov. 

2. Podmienkou poskytovania sociálnej služby v zariadení pre seniorov je rozhodnutie 

o odkázanosti na poskytovanie sociálnej služby, vydané obcou v mieste trvalého pobytu 

žiadateľa o sociálnu službu. 

3. V zariadení pre seniorov sa poskytujú tieto činnosti:  

a) odborné činnosti  

- pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby 

- základné sociálne poradenstvo  

- sociálna rehabilitácia  

- zabezpečenie ošetrovateľskej starostlivosti 

b) obslužné činnosti 

- ubytovanie  

- stravovanie  

- upratovanie 
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- pranie, žehlenie a údržba bielizne  

c) ďalšie činnosti  

- utváranie podmienok na úschovu cenných vecí  

- zabezpečenie záujmovej činnosti 

- poskytnutie osobné vybavenie 

4. Podmienky poskytovania sociálnych služieb v zariadení pre seniorov, výšku a spôsob 

úhrady za sociálne služby upravuje zmluva o poskytovaní sociálnych služieb uzatvorená 

podľa § 74 zákona o sociálnych službách. 

 

Článok III. 

Úhrada za poskytovanú sociálnu službu v zariadení pre seniorov 

1. Prijímateľ sociálnej služby je povinný platiť úhradu za sociálnu službu v sume určenej 

poskytovateľom sociálnej služby a v súlade s týmto VZN. 

2. Suma úhrady za sociálne služby musí obsahovať výšku úhrady za odborné, obslužné 

a ostatné činnosti.  

3. Prijímateľ sociálnej služby je povinný platiť úhradu za tieto činnosti:  

a) odborné činnosti  - pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby  

b) obslužné činnosti  - stravovanie 

- ubytovanie  

- upratovanie 

- pranie, žehlenie a údržba bielizne 

4. Prijímateľ sociálnej služby neplatí úhradu za tieto odborné, obslužné a ďalšie činnosti:  

- základné sociálne poradenstvo 

- sociálna rehabilitácia 

- zabezpečenie ošetrovateľskej starostlivosti 

- utváranie podmienok na úschovu cenných vecí 

- zabezpečenie záujmovej činnosti 

- poskytnutie osobného vybavenia 

 

Článok IV. 

Cenník úhrad za poskytnuté služby v zariadení pre seniorov  

SVETLO Krupina, n.o., 29. augusta 630/25, Krupina 

1. Všeobecne záväzné nariadenie ustanovuje určenie výšky úhrady za poskytované sociálne 

služby. 

2. Výška úrady za pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby je  stanovená na 

sumu: 3,86 €/deň. 

3. Výška úhrady za stravovanie je stanovená na sumu: 8,85 €/deň. 

Štruktúru celodennej stravnej jednotky tvoria: 

a) Hlavné jedlá –  raňajky, obed, večera 
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b) Vedľajšie jedlá –  desiata, olovrant a pri diétnom prípadne diabetickom 

stravovaní druhá večera. 

Na určenie stravnej jednotky na deň na prijímateľa, ktorému sa poskytuje sociálna 

v zariadení pre seniorov sa pre účel určenia úhrady za stravovanie počíta: 

a) Pri racionálnej strave, šeriacej diéte a neslanej diéte na:  

raňajky 20%, desiatu 7%, obed 40%, olovrant 7%, večeru 26% 

b) Pri diabetickej diéte, bielkovinovej, výživnej a špeciálnej diéte na:  

raňajky 20%, desiatu 7%, obed 40%, olovrant 7%, večeru 20%, druhú večeru 6%. 

4. Výška úhrad za ubytovanie je stanovená na sumu: 6,04 €/deň.  

V tejto sadzbe sú zahrnuté výdavky za užívanie podlahovej plochy obytnej miestnosti, 

príslušenstva, spoločných priestorov, prevádzkového zariadenia obytnej miestnosti a 

príslušenstva, spoločných priestorov a vecné plnenia spojené s bývaním. 

5. Výška úhrady za upratovanie je stanovená na sumu: 0,70 €/deň. 

6. Výška úhrady za pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva je stanovená na sumu: 

0,55 €/deň. 

7. Výška úhrady za odborné a obslužné činnosti poskytované v zariadení pre seniorov sa v 

kalendárnom mesiaci určuje ako 30 násobok dennej úhrady pri poskytovaní celoročnej 

sociálnej služby. 

Odborné činnosti pomoc pri odkázanosti na pomoc inej FO 3,86 € 

Obslužné činnosti stravovanie 8,85 € 

 ubytovanie 6,04 € 

 upratovanie 0,70 € 

 pranie, žehlenie, údržba bielizne a šatstva 0,55 € 

Denná úhrada v eur spolu 20,00 € 

 

Článok V. 

Spôsob určenia úhrady za poskytované sociálne služby v ZPS 

SVETLO Krupina, n.o. 

1. Výška úhrady za odborné a obslužné činnosti poskytované v ZPS sa v kalendárnom 

mesiaci určuje ako 30 násobok dennej úhrady pri poskytovaní celoročnej sociálnej 

služby. 

Mesačná úhrada za jednotlivé služby v eur podľa počtu dní /mesiac:  

Druh jednotlivej činnosti 28 dní 29 dní 30 dní 31 dní 

Pomoc pri odkázanosti ....  108,08 111,94 115,80 119,66 

Stravovanie 247,80 256,65 265,50 274,35 

Ubytovanie  169,12 175,16 181,20 187,24 

Upratovanie 19,60 20,30 21,00 21,70 

Pranie, žehlenie, údržba bielizne a 

šatstva 

15,40 15,95 16,50 17,05 

Mesačná úhrada za služby spolu 560,00 580,00 600,00 620,00 
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2. Celková úhrada za služby v ZPS SVETLO Krupina, n.o. sa určí ako súčet parciálnych 

úhrad za odborné, obslužné a ďalšie činnosti v kalendárnom mesiaci.   

3. Prijímateľ sociálnej služby v ZPS  neplatí úhradu za odborné, obslužné a ďalšie činnosti v 

čase jeho neprítomnosti, okrem úhrady za ubytovanie, ak voľné miesto nie je na 

prechodný čas obsadené inou fyzickou osobou a prijímateľ a poskytovateľ sociálnej 

služby sa nedohodnú inak. Za deň neprítomnosti prijímateľa sociálnej služby v zariadení 

pre seniorov sa považuje každý deň, počas ktorého sa prijímateľ sociálnej služby v 

zariadení pre seniorov nezdržuje celých 24 hodín. 

4. Prijímateľovi, ktorému sa poskytuje sociálna služba v ZPS a vznikne mu doplatiť úhradu 

za poskytované služby, za ktoré je úhradu povinný platiť podľa zákona č. 448/2008 Z.z. o 

sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom 

podnikaní v znení neskorších predpisov, túto úhradu doplatí podľa skutočného rozsahu 

kalendárnych dní, počas ktorých mu boli služby v danom mesiaci poskytované.  

5. Prijímateľ má nárok na prerušenie poskytovania sociálnych služieb v rozsahu najviac 30 

dní za kalendárny rok. Prijímateľ je povinný nahlásiť povolené prerušenie poskytovania 

sociálnych služieb minimálne dva dni vopred pred plánovaným prerušením. Ak u 

prijímateľa došlo k prerušeniu poskytovania sociálnych služieb v ZPS bez jeho 

oznámenia, zaplatená úhrada sa nevracia (vrátane stravovania).   

6. V prípade, že prijímateľ požiada o prerušenie poskytovania sociálnych služieb nad rámec 

uvedený v odseku 4, riaditeľ ZPS môže požiadať o prehodnotenie posudku o odkázanosti 

na sociálnu službu.  

7. V prípade neobsadeného miesta v zariadení pre seniorov môže byť v mimoriadne 

naliehavej situácii takéto miesto obsadené prijímateľom, ktorý nespĺňa podmienku 

uvedenú v Článku II. ods. 2., ale má predpoklad odkázanosti na sociálnu službu 

v zariadení pre seniorov. Takéto voľné miesto môže byť obsadené prijímateľom sociálnej 

služby tzv. samoplatcom, ktorý si platí úhradu za sociálnu službu najmenej vo výške 

ekonomicky oprávnených nákladov spojených s poskytovaním tejto sociálnej služby v 

zariadení. V takomto prípade zariadenie pre seniorov stráca nárok na finančný príspevok 

podľa § 71 ods. 6 a § 78a zákona 448/2008 o sociálnych službách. 

8. Výška dennej úhrady pre prijímateľa sociálnej služby tzv. samoplatcu sa určí podielom 

priemerných EON za predchádzajúci rozpočtový rok na jedného klienta a počtom dní v 

mesiaci. 

 

Článok VI. 

Úprava úhrady 

1. Cenník úhrady za sociálne služby, ktorá je  uvedená v Článku 3 tohto VZN sa bude 

upravovať v nadväznosti na percentuálny nárast inflácie, valorizácie príjmov, cenový 

nárast energií a ostatných vstupov súvisiacich so zabezpečením prevádzky poskytovania 

sociálnych služieb. Zmena úhrady sa bude vykonávať formou dodatku k tomuto VZN 

schválenému mestským zastupiteľstvom v Krupine. 
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Článok VII. 

Podporné služby - § 54 odľahčovacia služba 

1. Odľahčovacia služba je sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe, ktorá opatruje 

fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím podľa zákona č. 447/2008 Z.z., ktorou 

sa poskytuje fyzickej osobe sociálna služba počas obdobia, v ktorom fyzická osoba, ktorá 

opatruje nemôže opatrovanie vykonávať. 

2. Odľahčovacia služba sa poskytuje na celé dni, najviac 30 dní v kalendárnom roku. 

3. Odľahčovacia služba môže byť fyzickej osobe poskytovaná formou pobytovej sociálnej 

služby. 

4. Podmienka odkázanosti fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, pre účely 

poskytnutia odľahčovacej služby, je posudok vydaný príslušným úradom práce, 

sociálnych vecí a rodiny. 

5. Podmienky poskytovania odľahčovacej služby, výšku a spôsob úhrady upravuje zmluva o 

poskytovaní sociálnej služby uzatvorená podľa § 74 zákona o sociálnych službách.  

6. Odľahčovaciu službu je možné poskytovať ak voľné miesto v ZPS nie je na prechodný 

čas obsadené inou fyzickou osobou. 

 

Článok VIII. 

Spôsob a výška úhrady za poskytovanú odľahčovaciu službu 

1. Prijímateľ sociálnej služby je povinný platiť úhradu za poskytovanú odľahčovaciu službu 

v sume určenej poskytovateľom sociálnej služby, v súlade s týmto všeobecne záväzným 

nariadením. 

2. V prípade, že odľahčovacia služba je poskytovaná fyzickej osobe formou pobytovej 

služby, spôsob a výška dennej úhrady sa určí podielom EON za jednotlivé odborné, 

obslužné a ďalšie činnosti na jedného klienta (podľa registrovanej kapacity) 

za predchádzajúci kalendárny rok  a počtom 30 dní. 

3. Úhradu za poskytnuté služby poskytovateľ SVETLO Krupina, n.o. sa prehodnotí vždy 

po skončení kalendárneho roka, vyhodnotí skutočné EON a určí nový cenník 

poskytovaných služieb pre daný kalendárny rok.  

 

Článok IX. 

Prechodné a záverečné ustanovenia 

1. V zmysle tohto VZN sa mesačné úhrady zrealizujú prvýkrát  za mesiac marec 2022. 

2. Týmto VZN sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Krupina č. 11/2020 

o podmienkach poskytovania sociálnych služieb a o platení úhrad za poskytované 

sociálne služby v neziskovej organizácii SVETLO Krupina, n.o., 963 01 Krupina, ul. 29. 

augusta č. 630/25 zo dňa 15.12.2020. 
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3. Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené Mestským zastupiteľstvom v Krupine 

uznesením číslo ....../2022-MsZ dňa ..... 2022 a toto VZN nadobúda účinnosť 15 dňom od 

jeho vyvesenia na úradnej tabuli mesta.  

 

Ing. Radoslav Vazan  

primátor mesta  

 

 

VZN vyvesené dňa:  

VZN zvesené dňa:  
 



 

 

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

 

 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Materiál  z Komisie pre školstvo, mládež, kultúru, šport a verejný poriadok 

konanej dňa 7.2.2022 
 

 
 
 
 
  

Predkladá: 
Mgr. Michal Strelec 
predseda komisie 

Vypracoval:                                                                         

 
Gabriela Očovská 

zapisovateľka 
 

Prerokované: 
7.2.2022 

v Komisii pre školstvo, mládež, kultúru, 
šport a verejný poriadok 
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NÁVRH UZNESENÍ  
KOMISIE PRE ŠKOLSTVO, MLÁDEŽ, KULTÚRU, ŠPORT A VEREJNÝ PORIADOK: 

 

 
Uznesenie č.   /2022-MsZ 

Mestské zastupiteľstvo v Krupine 
b e r i e   n a   v e d o m i e  

informáciu o predložených ročníkových záznamoch Kroniky mesta Krupina za roky 2010 a 2011 
 
Dôvodová správa:   
V súlade s VZN č. 2/2012 o Kronike mesta Krupina sa návrhy ročníkových záznamov prerokujú 
na zasadnutí mestskej rady, pričom text zápisu je k dispozícii poslancom mestského 
zastupiteľstva, ktorí môžu k obsahu vzniesť pripomienky a návrhy v lehote 1 mesiaca a po tejto 
lehote a prípadných vykonaných opravách budú návrhy ročníkových záznamov predložené na 
schválenie do MsZ  
 
Uznesenie č.   /2022-MsZ 

Komisia pre školstvo, mládež, kultúru, šport a verejný poriadok 
o d p o r ú č a 

Komisii rozvoja mesta 
schváliť aktualizáciu rozpočtu Múzea A. B. Sládkoviča  -  zvýšenie výdavkov o investíciu vo 
výške 3.813,- €, ktorá pozostáva z investície do reštaurátorského výskumu vo výške 2.918,- € 
(barokové sochy) a investície 895,- EUR (nábytok z mestského domu)  
funkčné členenie: 08.2.0 
program: 10.1.4 
zdroj: 41 
ekonomické členenie: 637005 
 
Dôvodová správa:  

Mesto Krupina získalo zbierkové predmety pre Múzeum Andreja Sládkoviča v Krupine 
delimitáciou z LDM Zvolen a sochy ako dar od Rímskokatolíckej cirkvi – Farnosti Krupiny. Ide 
o drevený nábytok – pôvodné  zariadenie mestského domu v Krupine a 6 barokových plastík 
svätíc a svätcov, ktoré boli kedysi súčasťou zariadenia rímskokatolíckeho kostola v Krupine. 
Tieto zbierkové predmety je možné zreštaurovať a je možné získať finančné  prostriedky vo 
výške aj viac ako 20.000,- € z Fondu na podporu umenia. Podmienkou je, aby najprv mesto 
investovalo do reštaurátorského výskumu a to vo výške 2.918,- € (barokové sochy) a 
investície 895,- € (nábytok z mestského domu), spolu vo výške 3.813,-€ 
Vzhľadom k potrebe reštaurovania zbierkových predmetov múzea, ktoré sa dostali do majetku 
mesta, ako aj vzhľadom k cieľu zaobstarať reštaurátorský výskum k žiadosti na Fond na 
podporu umenia, komisia odporúča zvýšenie výdavkovej časti rozpočtu Múzea Andreja 
Sládkoviča v Krupine, ak bude súčasne zabezpečené zvýšenie príjmovej časti rozpočtu. 
 
 
Uznesenie č.   /2022-MsZ  

Mestské zastupiteľstvo v Krupine 
s ch v a ľ u j e 

Štatút redakčnej rady Infolistov Mestského úradu v Krupine 
 
Dôvodová správa:  

Na rokovanie komisie bol predložený návrh „Štatút redakčnej rady Infolistov Mestského úradu 
v Krupine“. Komisia navrhuje MsZ schváliť predložený dokument. Redakčná rada Infolistov bola 
schválená uznesením MsZ č. 185/2021-MsZ v zložení: 
Ing. Radoslav Vazan 
Mgr. Oľga Búryová  
Mgr. Martin Selecký 



Návrh uznesenia 
z komisie pre školstvo, mládež, kultúru, šport a verejný poriadok 

 

 Strana 3 

Ján Alakša, PhDr. Miroslav Lukáč, Mgr. Zdenka Sýkorová 
Člen z radov študentov žurnalistiky  
 
Uznesenie č.   /2022-MsZ 
Mestské zastupiteľstvo v Krupine 
s ch v a ľ u j e    

udeliť „cenu Jána Amosa Komenského“ v roku 2022  
-  Mgr. Mária Strelcová 
-  p. Ružena Borchová 
-  Mgr. Elena Illanitzová 
-  Mgr. Adriana Korčoková 
-  Ing. Mária Šumichrastová 
-  p. Alica Peressényiová 
spolu s finančným darom vo výške 100,-€/osoba 
 
Dôvodová správa: 

Komisia odporúča vyššie uvedené z dôvodu spoločenského uznania práce pedagógov  
a odborných zamestnancov škôl  a bývalých zamestnancov škôl za ich mimoriadny prínos do  
vzdelávacieho procesu, čím im bude prejavená vďaka za ich prácu. Komisia navrhuje výšku  
finančného daru v sume 100,- € každému ocenenému.  
V súlade so Štatútom Mesta Krupina, článok 30 ods. 4 o výške finančného daru pri udelení ceny 
rozhodne MsZ. 
 
Informácia pre MsR a MsZ  

Komisia spolu s primátorom mesta vyhlási možnosť navrhovať osobnosti mesta, ktoré 
môžu byť ocenené cenami podľa VZN – Štatútu mesta Krupina. Komisia súhlasí s vyhlásením 
výzvy na predkladanie návrhov do 31.3.2022. 
Dôvodová správa:  
Podľa Tretej hlavy § 30 Štatútu mesta Krupina o udeľovaní cien komisia do prvého štvrťroku 
vyhlási výzvu na predkladanie návrhov ocenených osobností. Mestské zastupiteľstvo a primátor 
môžu alebo nemusia vybrať ocenených.  
 
 

Komisia prerokovala žiadosti Domčeka-CVČ, M.R. Štefánika 33, Krupina,  
 

1. Žiadosť o povolenie umiestňovať v priestoroch areálu reklamné tabule a plachty 
 
Komisia pre školstvo, mládež, kultúru, šport a verejný poriadok  
odporúča 

Komisii rozvoja mesta prerokovať problematiku umiestňovania reklamy v areáli  Domčeka – 
CVČ  
 
Dôvodová správa: 

Domček – CVČ v záujme zvýšenia príjmov, resp. získania sponzorského príspevku môže  
poskytnúť priestor pre sponzorov na umiestnenie reklamných tabúľ priamo v areáli CVČ. 
Komisia navrhuje prerokovať problematiku umiestňovania reklám a určiť podmienky, za ktorých 
môže byť reklama v areáli umiestnená. 
  

2.   Žiadosť o úpravu VZN č. 10/2021 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na 
žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia 
na území mesta Krupina na rok 2022 

 
Komisia pre školstvo, mládež, kultúru, šport a verejný poriadok  
odporúča 
Komisii rozvoja mesta prerokovať problematiku úpravy VZN č. 10/2021  
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       3.  Návrh – MZDY- DOHODY 2022 
Žiadosť – Platové zaradenie vedúcich ZÚ – návrh mzdy dohody 2022  

 
Komisia pre školstvo, mládež, kultúru, šport a verejný poriadok 
odporúča 

Komisii rozvoja mesta schváliť predložený návrh na mzdy DOHODY 2022  
 
 
Návrh na zriadenie materského centra – Projekt BABY GYM – cvičenie detí od 1-3 rokov 
s rodičmi 

Na rokovanie bol predložený rozpočet projektu na lekcie cvičenia pre deti s rodičmi v priestoroch 
OZ ELITE Dance Studio. 
Návrh bol v komisii prerokovaný, záver je, že priestor v CVČ je vyhovujúcejší z hľadiska 
priestorového umiestnenia (zelený areál), z hľadiska bezpečnosti ako i nižších prevádzkových 
nákladov na zriadenia a zabezpečenie chodu záujmového klubu. 
 
Návrh na zriadenie Rodinného centra DOMKÁČIK bol predložený priamo na rokovaní 
komisie. 
 
Komisia pre školstvo, mládež, kultúru, šport a verejný poriadok 
súhlasí 
so zriadením rodinného centra Domkáčik v Domčeku – CVČ, Krupina pre deti od 1-4 rokov 
zameraného na cvičenia a hry detí za prítomnosti rodiča, za predpokladu, že prevádzku schváli  
Regionálny úrad verejného zdravotníctva  
 
Dôvodová správa: 

Návrh bol v komisii prerokovaný, záver je, že priestor v CVČ je vyhovujúci z hľadiska 
priestorového umiestnenia, zelený areál, z hľadiska bezpečnosti ako i nižších prevádzkových 
nákladov na zriadenia a zabezpečenie chodu záujmového klubu. V súčasnom návrhu je 
uvažované s prítomnosťou rodičov na záujmovej činnosti, čím odpadajú mzdové náklady na 
zabezpečenie pedagogického dohľadu. Rodičia svojou prítomnosťou nesú zodpovednosť za 
pobyt dieťaťa v zariadení. 
 



 

 

Mesto Krupina, Svätotrojičné námestie 4/4, 963 01 Krupina, IČO: 00320056 
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Mestská rada odporúča predložiť návrhy nakladania s majetkom Mesta Krupina a návrhy 
uznesení na schválenie MsZ: 

 
 
1.) Schválený zámer prenájmu nebytových priestorov  v prospech  spoločnosti Štúrova, s.r.o., Nám. 
SNP 19, 960 01  Zvolen. Zámer bol zverejnený na úradnej tabuli a internetovej stránke mesta dňa 
27.1.2022. Následne na základe schváleného zámeru predkladám návrh uznesenia k prenájmu 
nebytových priestorov. K samotnému schváleniu prenájmu je potrebných 7 hlasov. 
 
 
Uznesenie č. ................/2021-MsZ 

Mestské zastupiteľstvo v Krupina 
schvaľuje  
prenájom nebytových priestorov ako prípad hodný osobitného zreteľa v súlade s § 9a ods. 9 
písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, menovite  

vonkajšie a vnútorné priestory nachádzajúce sa v budove Kina so súpisným číslom 40, na ul. 
Sládkovičova, Krupina, postavenej na pozemku parcely registra C č. 33/1, vedenej na LV č. 2952 
v k.ú. Krupina, v rozsahu  

 vymedzenej časti vestibulu Kina kultúra, 

 vstupné schodište, 

 priestor bufetu, 

 sociálne zariadenie, 
v prospech Štúrova, s.r.o., Nám. SNP 19, 960 01 Zvolen, IČO 45927464, vo výške nájomného 100,- 
Eur/mesačne, na dobu neurčitú s výpovednou lehotou 1 mesiac, za účelom zriadenia odberového 
miesta v rámci plošného testovania Covid 19 na území mesta Krupina. 
 
Dôvod hodný osobitného zreteľa je skutočnosť, že Mesto Krupina, ako vlastník nehnuteľnosti, 
prenajme nebytové priestory za účelom zriadenia odberového miesta v rámci plošného testovania 
Covid 19,  a tým poskytne služby pre obyvateľov okresu Krupina.  
 
 
2.) Schválený zámer na predaj pozemkov v prospech Banskobystrického samosprávneho kraja, so 
sídlom Námestie SNP 23, 974 01  Banská Bystrica, vo výške kúpnej ceny 1,- Euro,  za účelom 
výstavby nového Domova dôchodcov a domova sociálnych služieb pre okres Krupina v meste 
Krupina, bol zverejnený na úradnej tabuli a internetovej stránke mesta dňa 27.1.2022. Následne na 
základe schváleného zámeru predkladám návrh uznesenia k prevodu vlastníctva pozemkov. 
K samotnému schváleniu predaja je potrebných 7 hlasov.  
 
Uznesenie č. ......./2021 

Mestské zastupiteľstvo v Krupina 
 
s ch v a ľ u j e  
 
a) za prebytočný majetok Mesta Krupina, pozemok parcela registra C č. 2031/7 o výmere 6 225 

m2, druh trvalý trávnatý porast, zapísaná na LV č. 7716, a pozemok parcela registra C č. KN-C č. 
2015/5 o výmere 123 m2, druh ostatná plocha, zapísaná na LV č. 4578, nachádzajúce sa v k.ú. 
Krupina, okres Krupina,  

b) prevod majetku predajom ako prípad hodný  osobitného zreteľa v súlade s § 9a  ods. 8 
písm. e)  zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, menovite 

pozemky vo vlastníctve Mesta Krupina, nachádzajúce sa v k.ú. Krupina, okres Krupina, 
evidované v katastri nehnuteľností Okresného úradu v Krupine na LV č. 7716 a 4578, menovite:   

- parcela  registra C č. 2031/7 o výmere 6 225 m2, druh trvalý trávny porast, LV 7716, 
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- parcela registra C č. 2015/5 o výmere 123 m2, druh ostatná plocha, LV 4578, 
spolu o výmere 6 348 m2, v prospech Banskobystrického samosprávneho kraja, so sídlom Námestie 
SNP 23, 974 01  Banská Bystrica, IČO 37828100, vo výške kúpnej ceny 1,- Euro.  
c) uzatvorenie Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve, ktorej obsahom bude špecifikácia účelu 

prevodu predmetných pozemkov pre účel realizácie stavby: „Výstavba nového účelového 
zariadenia sociálnych služieb v Krupine“ pre seniorov, v meste Krupina a pre okres Krupina, 
a lehota do ktorej sa Mesto Krupina zaväzuje uzavrieť budúcu - hlavnú kúpnu zmluvu.  

d) lehotu uzatvorenia budúcej - hlavnej  Kúpnej zmluvy,  ktorá nemôže predchádzať začatiu 

stavby po odovzdaní staveniska na základe vydaného právoplatného stavebného povolenia na 
stavbu „Výstavba nového účelového zariadenia sociálnych služieb v Krupine“, sociálne 
zariadenie pre seniorov.  

 
u k l a d á  
primátorovi Mesta Krupina, uzatvoriť Zmluvu o budúcej kúpnej zmluve a následne po splnení 
podmienok dohodnutých v Zmluve o budúcej kúpnej zmluve uzatvoriť Kúpnu zmluvu na prevod 

vlastníctva predmetných pozemkov pre realizáciu stavby: „Výstavba nového účelového zariadenia 
sociálnych služieb v Krupine“ pre seniorov.  
Obsahom každej z uvedených zmlúv musia byť dojednané podmienky najmä v nasledovnom 
rozsahu 

 dojednať možnosť budúceho predávajúceho a predávajúceho odstúpiť od zmluvy 

o budúcej kúpnej zmluve a  kúpnej zmluvy, v prípade porušenia jednotlivých ustanovení 
zmluvy o budúcej kúpnej zmluve a kúpnej zmluvy podstatným spôsobom, za ktoré sa 
považuje: 

 nedodržanie účelu zmlúv, ktorým  je realizácia stavby  „Výstavba účelového zariadenia 
sociálnych služieb v Krupine“ pre potreby seniorov,  

 nerealizácia samotnej stavby „Výstavba účelového zariadenia sociálnych služieb 
v Krupine“ pre potreby seniorov a to z akýchkoľvek dôvodov,  

 omeškanie so začatím stavby „Výstavba účelového zariadenia sociálnych služieb 
v Krupine“ pre potreby seniorov, o viac ako 5 rokov od  uzavretia zmluvy o budúcej kúpnej 
zmluve na prevod predmetných pozemkov,  

 nerealizácia stavby prístupovej cesty a inžinierskych sietí (voda, el. vedenie, kanalizácia) 
do lokality, v ktorej má byť vybudované  nové účelové zariadenie sociálnych služieb pre 
seniorov v lehote ....... rokov od uzavretia zmluvy o budúcej kúpnej zmluve na prevod 

predmetných pozemkov a od uzavretia nájomnej zmluvy na nájom pozemkov za účelom 
vybudovania prístupovej cesty a inžinierskych sietí, 

 porušenie predkupného práva v prospech predávajúceho k predmet kúpnej zmluvy 
tvoriacim pozemkom,   

 iné skutočnosti, v dôsledku ktorých sa nenaplní účel uzavretých zmlúv, ktorým je 
realizácia stavby „Výstavba účelového zariadenia sociálnych služieb v Krupine“ pre 
potreby seniorov.  

 
 

 v kúpnej zmluve na prevod predmetných pozemkov dojednať 

 predkupné právo k predmetným pozemkom v prospech predávajúceho za rovnakých 
cenových podmienok, t.j. 1,- Euro za celú výmeru predmetu kúpy, v prípade, že sa ich 
BBSK rozhodne ponúknuť na predaj,  

 zmluvnú pokutu vo výške aktuálnej hodnoty predmetných pozemkov určenej na základe 
znaleckého posudku v prípade, že BBSK ako vlastník predmetu zmluvy tvoriacich 
pozemkov tieto scudzí akýmkoľvek spôsobom v prospech tretej osoby a to aj v prípade, 
že Mesto Krupina nevyužije dojednané predkupné právo ( vzhľadom na zastavanosť 
pozemku stavbou vo vlastníctve BBSK alebo tretej osoby). 
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Dôvod hodný osobitného zreteľa je skutočnosť, že Mesto Krupina, ako vlastník pozemku, predáva 
pozemok za 1,- Euro s odôvodnením, že má záujem na tom, aby BBSK vybudoval na uvedených 
pozemkoch nové zariadenie sociálnych služieb pre seniorov, ktoré bude slúžiť aj pre obyvateľov 
mesta Krupina, a zároveň má záujem na tom, že s vybudovaním nového zariadenia bude súčasne 
vybudovaná nová prístupová cesta do tejto lokality ako aj nové inžinierske siete (voda, el. vedenie, 
kanalizácia) pre rozvoj tejto lokality.  
 
Dôvodová správa:  

Banskobystrický samosprávny kraj požiadal Mesto Krupina o prevod pozemkov v k.ú. Krupina za 
účelom výstavby nového zariadenia sociálnych služieb pre seniorov z dôvodu financovania stavby 
zariadenia sociálnych služieb zo ŠFRB a požiadavky vlastníctva pozemkov pod stavbou. 
Na základe dostupných informácií zo ŠFRB z oddelenia posudzovania a schvaľovania úverov, pre 
posudzovanie žiadosti o poskytnutie podpory pre vybudovanie zariadenia postačuje predložiť zo 
strany BBSK Zmluvu o budúcej kúpnej zmluve, ktorej predmetom by bola kúpa pozemkov. Súčasťou 
tejto zmluvy by bol súhlas s výstavbou domova dôchodcov a soc. služieb, a dohoda, že pozemky 
budú odpredané až po schválení úveru, alebo  začatí výstavby, resp. až po skolaudovaní stavby.  
 
 
3.) Schválený zámer na prenájom pozemkov v prospech Banskobystrického samosprávneho kraja, 
so sídlom Námestie SNP 23, 974 01 Banská Bystrica, vo výške nájomného 1,- Euro/rok,  za účelom 
vybudovania prístupovej cesty do lokality nového zariadenia sociálnych služieb pre seniorov bol 
zverejnený na úradnej tabuli a internetovej stránke mesta dňa 27.1.2022. Následne na základe 
schváleného zámeru predkladám návrh uznesenia k prenájmu pozemkov.  K samotnému schváleniu 
prenájmu  je potrebných 7 hlasov.  
 
 
Uznesenie č. ......./2021 

Mestské zastupiteľstvo v Krupina 
schvaľuje  
prenájom pozemkov ako prípad hodný osobitného zreteľa v súlade s § 9a ods. 9 písm. c) 

zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, menovite  
pozemky vo vlastníctve Mesta Krupina, nachádzajúce sa v k.ú. Krupina, okres Krupina, evidované  
v katastri nehnuteľností Okresného úradu v Krupine na LV č. 7716, 4578, menovite:   
parcela registra C č. 2031/16 o výmere 537 m2, druh trvalý trávnatý porast, LV 7716, 
parcela registra C č. 2016/9 o výmere 34 m2, druh zastavaná plocha a nádvorie, LV 4578, 
parcela registra C č. 2016/8 o výmere 1 119 m2, druh zastavaná plocha a nádvorie, LV 4578, 
parcela registra C č. 2024/6 o výmere 135 m2, druh trvalý trávnatý porast, LV 4578, 
parcela registra C č. 2015/6 o výmere 61 m2, druh ostatná plocha, LV 4578 
parcela registra C č. 2029/2 o výmere 10 m2, druh trvalý trávnatý porast, LV 4578  
spolu o výmere 1 886 m2, v prospech Banskobystrického samosprávneho kraja, so sídlom Námestie 
SNP 23, 974 01  Banská Bystrica, IČO 37828100, vo výške nájomného  1,- Euro/ rok,  na dobu 
určitú 5 rokov, resp. na dobu počas prípravy a realizácie stavby, za účelom vybudovania prístupovej  
cesty do lokality nového zariadenia sociálnych služieb pre seniorov. 
 
Dôvod hodný osobitného zreteľa je skutočnosť, že Mesto Krupina, ako vlastník pozemku, má 
záujem na tom, aby BBSK vybudovalo na uvedených pozemkoch novú prístupovú cestu do lokality 
nového zariadenia sociálnych služieb pre seniorov, ktorá napomôže rozvoju tejto časti mesta, 
prístupová cesta bude po jej kolaudácii odovzdaná do vlastníctva mesta Krupina. 
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4.) Schválený zámer Uznesením č. 250/2021-MsZ zo dňa 27.10.2021, na zriadenie vecného 
bremena, na priznanie vecného práva umiestnenia elektroenergetického zariadenia, ako súčasť 
stavby „Krupina – ul. Juraja Spitzera – rozšírenie NNk“, SW kód: 13562, vrátane ochranného 
pásma, v prospech spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri  Rajčianke 2927/8, 010 47 
Žilina, bol zverejnený na úradnej tabuli a internetovej stránke. Následne na základe schváleného 
zámeru a porealizačného zamerania stavby predkladám návrh uznesenia k zriadeniu vecného 
bremena.   
 
 
Uznesenie č. ..../2021-MsZ 

Mestské zastupiteľstvo v Krupine 
schvaľuje 
zriadenie vecného bremena, na priznanie vecného práva umiestnenia elektroenergetického 
zariadenia, ako súčasť stavby „Krupina – ul. Juraja Spitzera – rozšírenie NNk“, SW kód: 13562, 

vrátane ochranného pásma,  
na pozemkoch vo vlastníctve Mesta Krupina, k.ú. Krupina, okres Krupina, vedené na LV č. 4578, 
menovite: 
- parcela KN-C č. 5174/2, o výmere  3 406 m2, druh trvalý trávnatý porast, v rozsahu dielu č. 1 
o výmere 221 m2,  
parcela KN-C č. 5174/11, o výmere  1 308 m2, druh zastav. plocha a nádvorie, v rozsahu dielu č. 2 
o výmere 1 m2,  
parcela KN-E č. 6735/4, o výmere  5 309 m2, druh ostatná plocha, v rozsahu dielu č. 3 o výmere 6 
m2, a v rozsahu dielu č. 4 o výmere 3 m2, 
v celkovom rozsahu 231 m2 vyznačenom geometrickým plánom č. 53549511-3/2022, 

vypracovaným Ing. Annou Molnárovou, GEODETICKÉ PRÁCE, 935 82 Plášťovce 237, IČO 
53549511, úradne overeným dňa 14.1.2022 pod č. 11/2022, 
a to v prospech spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri  Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, 
IČO: 36 442 151, obsahom vecného bremena bude povinnosť Mesta Krupina, ako vlastníka 
pozemkov: 

 strpieť na dotknutých pozemkoch vedených na LV č. 4578, na parcelách KN-C č. 5174/2, 
5174/11 a na parcele KN-E č. 6735, umiestnenie a uloženie inžinierskych sietí a k nim 
prislúchajúcim ochranné pásmo, v celkovom rozsahu 231 m2 vyznačenom v geometrickom 
pláne č.  53549511-3/2022,  

 umožniť v nevyhnutnej miere vstup na dotknutý pozemok za účelom prevádzky, údržby 
a rekonštrukcie v ktoromkoľvek ročnom období,  

 vecné bremeno sa zriaďuje „in rem“, prechádza s vlastníctvom nehnuteľností na nadobúdateľa, 

 vecné bremeno sa zriaďuje s odplatou vo výške 1 438,66 Eur stanovenej v zmysle Znaleckého 
posudku č. 35/2022, vyhotoveného znalcom Ing. V. Pražmom, Bacúrova č. 87, 962 61 Dobrá 
Niva,  

 jednorazovú náhradu za zriadenie vecného bremena je povinný poskytnúť povinnému 
z vecného bremena investor – spoločnosť VERÓNY OaS, s.r.o., Priemyselná 936/3, Krupina, 
IČO 320 056, a to pred podaním návrhu na vklad Zmluvy o zriadení vecného bremena do 
katastra nehnuteľností. 

b) uzavretie Zmluvy o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby, v ktorej sa zmluvné 
strany, a to povinný z vec. bremena - Mesto Krupina a investor - VERÓNY OaS, s.r.o., Krupina 
zaväzujú uzatvoriť zmluvu o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby – oprávneného 
z vecného bremena, ktorým je Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri  Rajčianke 2927/8, 010 47 
Žilina, IČO: 36 442 151. 
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5.) Návrh uznesenia na schválenie zámeru na prevod pozemkov zámenou medzi Mestom Krupina 
a Bc. Petrom Oravcom, bytom E. M. Šoltésová 84/21, Krupina.  
 
 
Uznesenie č. ....../2022-MsZ 

Mestské zastupiteľstvo v Krupine  
schvaľuje 
a) spôsob prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku, bližšie špecifikovaného v písm. b) tohto 

uznesenia, ako prípad hodný osobitného zreteľa, 
 
b) zámer prevodu majetku zámenou pozemkov ako prípad hodný osobitného zreteľa v súlade 

s § 9 a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, 
menovite  

pozemok vo vlastníctve Mesta Krupina, k.ú. Krupina, okres Krupina, vedený na LV č. 4578, 
nachádzajúci sa na parcele registra E č. 4687/2 o výmere 29 m2, druh trvalo trávnatý porast, sa 
zamieňa v prospech Bc. Petra Oravca, rod. Oravec, bytom Šoltésová 84/21, Krupina, do výlučného 
vlastníctva v 1/1-ine k celku,  
 
a to za pozemky vo výlučnom vlastníctve Bc. Petra Oravca, rod. Oravec, bytom E.M. Šoltésoej 
84/21, Krupina, nachádzajúce sa v k.ú. Krupina, okres Krupina, na parcele registra E č. 5209/1 
o výmere 34 m2, ostatná plocha, a na parcele registra E č. 5209/2 o výmere 19 m2, ostatná plocha,  
evidované na LV č 7667, ktoré sa zamieňajú v prospech Mesta Krupina. 
 

Presná výmera zamieňajúcich pozemkov bude uvedená až po zameraní geometrickým plánom do 
novovytvorených parciel. Pozemky sa zamieňajú bez finančného vyrovnania, vzhľadom na rozdiel 
výmery pozemkov a vzhľadom na ich umiestnenie. 
 
Dôvod hodný osobitného zreteľa je skutočnosť, že zámenou pozemkov sa vzájomne usporiada 
pozemkové vlastníctvo a zosúladí sa skutkový stav so stavom právnym, a zároveň zámenou 
pozemkov Mesto Krupina si usporiada vlastníctvo k pozemku pod miestnou komunikáciou.  
 
 
6.) Návrh uznesenia na schválenie zámeru na predaj pozemku v prospech Mgr. Ingrid Kohútovej, 
Družstevná 226/23, 962 61 Dobrá Niva, zriaďovateľky Súkromnej materskej škôlky, so sídlom ul. 
Školská 2344, Krupina, za účelom vybudovania prístavby k budove Materskej školy z dôvodu 
zvýšenia kapacity pre umiestnenie  detí do materskej školy. Výška  kúpnej ceny 32,- Eur/m2 je 
navrhnutá na základe predchádzajúceho odpredaja z roku 2017 Kúpnou zmluvou č. 241892017 
(predaj pozemku o výmere 8 m2). 
 
 

 
Uznesenie č. ..../2022-MsZ 

Mestské zastupiteľstvo v Krupine  
schvaľuje  
a) spôsob prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku, bližšie špecifikovaného v písm. b) tohto   

uznesenia, ako prípad hodný osobitného zreteľa, 
b) zámer prevodu majetku predajom ako prípad hodný osobitného zreteľa v súlade s § 9 

a ods. 8 písm. e)  zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, 

menovite  
časť pozemku vo vlastníctve Mesta Krupina, k.ú. Krupina, okres Krupina, vedený na LV č. 4578, 
parcela registra C č. 1280/1 o výmere 2 358 m2, druh zastavaná plocha a nádvorie, v požadovanej 
výmere cca 100 m2 v zmysle projektovej dokumentácie na prístavbu k existujúcej budove Súkromnej 
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materskej školy, súpis. č. 2344, v prospech Mgr. Ingrid Kohútovej, Družstevná 226/23, 962 61 Dobrá 
Niva, zriaďovateľky Súkromnej materskej škôlky, so sídlom ul. Školská 2344, Krupina, vo výške 
kúpnej ceny 32,- Eur/m2, za účelom vybudovania prístavby k budove. Cena je navrhnutá ako 
obvyklá pri predajoch pozemkov v intraviláne mesta vzhľadom na polohu a charakter predávaného 
pozemku.    
Presná výmera pozemku bude stanovená na základe porealizačného zamerania stavby.  
c) uzavretie Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve medzi Mestom Krupina a Mgr. Ingrid Kohútovou, 
Družstevná 226/23, 962 61 Dobrá Niva, vlastníčkou budovy súpis. č. 2344, v ktorej sa zmluvné 

strany zaväzujú uzatvoriť riadnu kúpnu zmluvu na prevod pozemku po porealizačnom zameraní 
stavby. 
 
Dôvod hodný osobitného zreteľa je skutočnosť, že Mesto Krupina má zámer žiadateľovi odpredať 
časť pozemku, ktorý užíva zariadenie Súkromnej materskej školy v nájme ako hraciu plochu, a to za 
účelom vybudovania prístavby k  budove Materskej školy, čím sa zvýši kapacita pre umiestnenie 
detí do materskej školy ako aj detského centra v meste Krupina. 
 
 
7.) Návrh uznesenia na schválenie predaja pozemku v prospech PaedDr. Tichomíra Tomusa rod. 
Tomus a manželky Mgr. Gabriely Tomusovej rod. Kunová, bytom Majerský rad 652/57, Krupina a 
v prospech Štefana Božu rod. Božo a manželky Viery Božovej rod. Horváthová, Majerský rad 55, 
Krupina. Jedná sa o časť pozemku, ktorý je súčasťou záhrady. Komisia rozvoja mesta neodporučila 
odpredať časť pozemku, ktorý je využívaný ako výhybňa alebo ako odstavná plocha pre motorové 
vozidlá. 

 
 
Uznesenie č. ..../2022-MsZ 
Mestské zastupiteľstvo v Krupine 
schvaľuje 
prevod majetku spôsobom predaja v súlade s § 9 a ods. 8 písm. b)  zákona č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov, menovite 
pozemok vo vlastníctve Mesta Krupina, k.ú. Krupina, okres Krupina, vedený na LV č. 4614, parcela 
registra E č. 5180/1 o výmere 887 m2, druh orná pôda, ktorá je v registri C vedená ako parcela č. 
9408/1 druh lesný pozemok, ktorá bude zameraná geometrickým plánom do novovytvorenej parcely  
o výmere 57 m2 v prospech  PaedDr. Tichomíra Tomusa rod. Tomus a manželky Mgr. Gabriely 
Tomusovej rod. Kunová, bytom Majerský rad 652/57, Krupina, do BSM v 1/1 k celku, vo výške 
kúpnej ceny 3,- Eur/m2,  
a do novovytvorenej parcely  o výmere 33 m2 v prospech Štefana Božu rod. Božo a manželky Viery 
Božovej rod. Horváthová, Majerský rad 55, Krupina, do BSM v 1/1 k celku, vo výške kúpnej ceny 3,- 
Eur/m2 
Kúpna cena je stanovená ako obvyklá pri predajoch pozemkov v extraviláne mesta vzhľadom na 
polohu a charakter predávaného pozemku.    
Jedná sa o prevod priľahlého pozemku zastavaného stavbou, ktorý svojím umiestnením a využitím 
tvorí neoddeliteľný celok s nehnuteľnosťou vo vlastníctve nadobúdateľov. Odpredaj sa uskutoční 
formou kúpnej zmluvy. 
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8.) Návrh uznesenia na schválenie zámeru na prenechanie nebytových priestorov do bezodplatného 
užívania v prospech občianskeho združenia Podzemie Krupiny o. z., so sídlom Svätotrojičné 
námestie 20, 963 01  Krupina, IČO: 53314646, na základe zmluvy o výpožičke. 

 
 

Uznesenie č. ....../2022-MsZ 
Mestské zastupiteľstvo v Krupine 
schvaľuje  
a) spôsob prenechania nebytových priestorov do užívania, bližšie špecifikované v písm. b) 

tohto uznesenia, ako prípad hodný osobitného zreteľa, 
b) zámer prenechania nebytových priestorov do bezodplatného užívania ako prípad hodný 

osobitného zreteľa v súlade s §9a ods. 9 písm. c) zákona  č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
v znení neskorších predpisov, menovite  

nebytový priestor o výmere 60 m2, konkrétne časť bývalej kotolne v suteréne budovy Domu Služieb 
č. 5, na parcele registra C č. 94, evidovaná na LV č. 2952, k.ú. Krupina, okres Krupina, v prospech 
občianskeho združenia Podzemie Krupiny o. z., so sídlom Svätotrojičné námestie 20, 963 01  
Krupina, IČO: 53314646, na základe zmluvy o výpožičke v súlade s § 659 Občianskeho zákonníka 
40/1964 Zb. v platnom znení, na dobu určitú 1 rok,  
za účelom skladovania inventáru a prípravy pri príležitostiach výstav a činností, ktoré súvisia 
s činnosťou občianskeho združenia. 
 
Dôvod hodný osobitného zreteľa je skutočnosť, že Mesto Krupina v súčasnosti uvedené nebytové 
priestory nevyužíva, a umožnením bezodplatného užívania priestorov v prospech občianskeho 
združenia tak Mesto podporí Podzemie Krupiny o.z. v plánovaných aktivitách, ako je príprava výstav 
v podzemných pivniciach mesta Krupina, ktoré sprístupňujú širokej verejnosti v spolupráci 
s Múzeom A.Sládkoviča v Krupine.   
 
 
9.) Návrh uznesenia na schválenie zámeru na prenájom pozemku v prospech Ľubomíra Dadu, 
bytom Školská 826/4, Krupina, za účelom skladovania palivového dreva v priľahlej časti rodinného 
domu. 

 
 
Uznesenie č. ........./2022-MsZ 

Mestské zastupiteľstvo v Krupine 
schvaľuje   
a) spôsob prenájmu majetku, bližšie špecifikovaného v písm. b) tohto uznesenia ako prípad 

hodný osobitného zreteľa, 
b) zámer prenájmu pozemku ako prípad hodný osobitného zreteľa v súlade s § 9 a ods. 9 

písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, menovite 

pozemok vo vlastníctve Mesta Krupina, k.ú. Krupina, časť parcely registra E č. 1373/1 o výmere 
3540 m2, druh trvalý trávnatý porast, vedená na LV č. 4578, v požadovanej výmere 18 m2, 
v prospech Ľubomíra Dadu, bytom Školská 826/4, Krupina, vo  výške nájomného 3,- Eur/rok, na 
dobu neurčitú s výpovednou lehotou tri mesiace, za účelom skladovania palivového dreva v priľahlej 
časti rodinného domu súpisné číslo 1976, na parcele registra C č. 7114/4. 
 
Dôvod hodný osobitného zreteľa je skutočnosť, že predmetný mestský pozemok je priľahlým 
pozemkom k rodinnému domu súpisné číslo 1976, užívaním pozemku v požadovanej výmere 
a určenej polohe nikoho neobmedzí, nakoľko podmienkou nájomnej zmluvy bude neobmedziť 
prístup na pozemky susediace s vlastníctvom žiadateľa a nijako nezabrať časť prístupovej cesty, 
ktorá sa na pozemku nachádza.  
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10.) Návrh uznesenia na odkúpenie pozemku v prospech Mesta Krupina od podielových 
spoluvlastníkov pozemku PhDr. Anny Slámkovej, rod. Mrázová, bytom Saská 145/14, Krupina, 
a Jany Výbochovej, rod. Mrázová, bytom Novozámocká 2477/7, Zvolen, za účelom uloženia 
inžinierskych sietí – dažďovej a splaškovej kanalizácie pre rodinné domy v lokalite Nad Kltipochom.  

 
 
Uznesenie č. ..../2021-MsZ 

Mestské zastupiteľstvo v Krupina 
schvaľuje 
nadobudnutie nehnuteľného majetku odplatne do vlastníctva Mesta Krupina v súlade so VZN č. 

2/2016 o zásadách hospodárenia s majetkom mesta, čl. 5 ods. 1 písm. a), menovite 
pozemok nachádzajúci sa v meste Krupina, k.ú. Krupina, vedený na LV č. 4571 v podielovom 
spoluvlastníctve PhDr. Anny Slámkovej, rod. Mrázová, bytom Saská 145/14, Krupina, v podiele 1/2 
k celku, a Jany Výbochovej, rod. Mrázová, bytom Novozámocká 2477/7, Zvolen, v podiele 1/2 
k celku, zameraný geometrický plánom č. 48 290 289-94/2021 vyhotoveným geodetom Miroslavou 
Lauroškovou  GeoPlanML, Majerský rad  643/44, Krupina, IČO 48 290 289, úradne overeným 
8.12.2021 pod č. 396/2021, do novovytvorenej  parcely KN-C č. 4872/206 o výmere 187 m2, druh 
orná pôda, v prospech Mesta Krupina, Svätotrojičné námestie 4/4, Krupina, IČO 003 200 56, vo 
výške kúpnej ceny 22,- Eur/m2, za účelom uloženia inžinierskych sietí – dažďovej a splaškovej 
kanalizácie pre rodinné domy v lokalite Nad Kltipochom.  

 

 

 

 

 
11.) Návrh uznesenia na nadobudnutie nehnuteľného majetku bezodplatným spôsobom do 
vlastníctva Mesta Krupina na základe uzatvorenia darovacej zmluvy medzi darcom Pavlom 
Ivaničom, rod. Ivanič a manželkou Jolanou Ivaničovou rod. Fojtíková, bytom Nová 23/202, Krupina, 
a obdarovaným Mestom Krupina.  

 
Mestské zastupiteľstvo v Krupine 
schvaľuje 
a) nadobudnutie nehnuteľného majetku bezodplatne do vlastníctva Mesta Krupina v súlade so 

VZN č. 2/2016 o zásadách hospodárenia s majetkom mesta, čl. 5 ods. 1 písm. a), menovite 
pozemok na parcele KN-E č. 812/10 o výmere 307 m2, druh zastavaná plocha a nádvorie 
nachádzajúci sa v k.ú. Krupina, okres Krupina, vedený na LV č. 1449, ktorý bude zameraný 
geometrickým plánom do novovytvorenej parcely o výmere  84 m2, od vlastníkov  Pavla Ivaniča, rod. 

Ivanič a manželky Jolany Ivaničovej rod. Fojtíková, bytom Nová 23/202, Krupina,  
 

b) uzatvorenie darovacej zmluvy na nehnuteľný majetok zapísaný na LV č. 1449, vedený  

Okresným úradom v Krupine, odbor katastrálny, nachádzajúci sa v k.ú. Krupina, okres Krupina, 
medzi darcom Pavlom Ivaničom, rod. Ivanič a manželkou Jolanou Ivaničovou rod. Fojtíková, bytom 
Nová 23/202, Krupina, a obdarovaným Mestom Krupina.  
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12.) Návrh uznesenia na prevod vlastníctva hnuteľného majetku spôsobom predaja, menovite 
kanalizačnej infraštruktúry „Prekládka verejnej kanalizácie, stoka „CC“- Majerský rad - sever  - 
verejná kanalizácia“ v prospech Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. Partizánska cesta 5, 
Banská Bystrica, v navrhnutej kúpnej cene 35,- za celý predmet prevodu. 
 
 
Uznesenie č. ..../2022-MsZ 

Mestské zastupiteľstvo v Krupine 
schvaľuje 
prevod vlastníctva hnuteľného majetku spôsobom predaja v súlade s § 9 ods. 2 písm. d)  
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, menovite 

kanalizačná infraštruktúra „Prekládka verejnej kanalizácie, stoka „CC“- Majerský rad - sever  - 
verejná kanalizácia“ v celkovej dĺžke 117,87 m, vo vlastníctve Mesta Krupina,  
vybudovaná na pozemkoch v k.ú. Krupina, vo vlastníctve Mesta Krupina, menovite na parcelách  
KN-C č.  376/11, 234/4, 2346, 234/7, 376/1, KN-E č. 9602/2, ako vyvolaná investícia pri výstavbe 
bytového domu v lokalite Krupina – Majerský rad, a slúži len pre bytový dom,  
v prospech Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. Partizánska cesta 5, Banská Bystrica, 
v navrhnutej kúpnej cene 35,- za celý predmet prevodu. 
Kúpna cena bola stanovená kupujúcim v zmysle článku III, bod E) Pravidiel pre realizáciu 
a odkupovanie infraštruktúrneho majetku. 
 
 
Dôvodová správa: 

Mesto Krupina ponúklo na odpredaj kanalizačnú infraštruktúru z dôvodu, aby tak zabezpečilo na  
ul. Slnečná a v lokalite Nemcove zeme napojenie existujúcich rodinných domov a plánovaných 
stavieb na splaškovú kanalizáciu.   
Prevodom vlastníctva jednotnej kanalizácie – stoky „CC“ do majetku StVS, a.s. bude zo strany 
spoločnosti stanovený nový bod pripojenia na existujúcu verejnú kanalizáciu v prevádzke StVPS, 
a.s. 
 
 
13.) Návrh uznesenia na schválenie zámeru pre zriadenie vecného bremena, na priznanie vecného 
práva umiestnenia elektroenergetického zariadenia, ako súčasť stavby „P1396 – Krupina – asanácia 
mosta – preložka 2x NN vedenia“ SW kód: P1396, vrátane ochranného pásma, na pozemkoch vo 
vlastníctve Mesta, v prospech spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri  Rajčianke 2927/8, 
010 47 Žilina.  
 

Mestské zastupiteľstvo v Krupine 
schvaľuje 
a) zámer na zriadenie vecného bremena, na priznanie vecného práva umiestnenia 
elektroenergetického zariadenia, ako súčasť stavby „P1396 – Krupina – asanácia mosta – preložka 
2x NN vedenia“ SW kód: P1396, vrátane ochranného pásma,  
na pozemkoch vo vlastníctve Mesta Krupina, k.ú. Krupina, okres Krupina, menovite 

 pozemky vedené na LV č. 2952 
- parcely KN-C č. 266/1,  

 pozemky vedené na LV č. 4578 
- parcely KN-E č. 9600/3,  

 pozemky vedené na LV č. 683 
- parcela KN-C č. 301/38, 301/39, 301/42 

v rozsahu podľa projektovej dokumentácie vypracovanej firmou EUB, s.r.o. Priehradná 1690/30, 
Liptovský Mikuláš, v predpokladanej výmere  69,6 m2, skutočný rozsah vecného bremena bude 
vymedzený po realizácii stavby porealizačným geometrickým plánom, a to v prospech spoločnosti 
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Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri  Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, IČO: 36 442 151, obsahom 
vecného bremena bude povinnosť Mesta Krupina, ako vlastníka pozemkov: 

 strpieť na dotknutých pozemkoch vedených na LV č. 4578, 2952, 693, umiestnenie 
elektroenergetického zariadenia a k nemu s prislúchajúcim ochranným pásmom, v rozsahu 
vyznačenom v geometrickom pláne,  

 umožniť v nevyhnutnej miere vstup na dotknutý pozemok za účelom prevádzky – 
vykonávanie povolenej činnosti a prístup k nemu v zmysle zákona č. 251/2012 Z.z. o 
energetike,  

 vecné bremeno sa zriaďuje „in rem“, prechádza s vlastníctvom nehnuteľností na 
nadobúdateľa, 

 vecné bremeno sa zriaďuje bez odplaty  
 
b) uzavretie Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena, v ktorej sa zmluvné strany 
zaväzujú uzatvoriť Riadnu zmluvu o zriadení vecného bremena po zrealizovaní uvedenej stavby 
a jej zameraní porealizačným geometrickým plánom s vyznačením skutočného rozsahu vecného 
bremena na nehnuteľnosti dotknutej stavbou.  
 
 

Dôvodová správa: 

Mesto Krupina z dôvodu sanácie mostu na Majerskom rade požiadalo Stredoslovenskú distribučnú 
a.s. o riešenie preloženia inžinierskych sietí. Na pôvodné umiestnenie NN káblov nebolo zriadené 
vecné bremeno. 
Prekládka NN vedenia bude realizovaná podľa projektovej dokumentácie vypracovanej firmou EUB, 
s.r.o. Priehradná 1690/30, Liptovský Mikuláš, na pozemkoch mesta, na ktorých je umiestnený 
oporný múr a pod pozemkom rieky Krupinica., vo vlastníctve SR a v správe SVP, š.p. Banská 
Štiavnica.  
Nakoľko sa jedná sa o vyvolanú investíciu Mesta Krupina – všetky náklady znáša Mesto, a preto 
Mesto Krupina súhlasí s bezodplatným zriadením vecného bremena na pozemku v prospech 
spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri  Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina.  
 
 
14.) Návrh uznesenia na odkúpenie pozemku v prospech Mesta Krupina od vlastníka Rudolfa 
Weissa, bytom Krupina, za účelom zrealizovania stavby - „Oprava oporného múru na zachytenie 
havarijného stavu komunikácie na ul. Nad Kotlom, Krupina“.  
 
 
Uznesenie č. ..../2021-MsZ 

Mestské zastupiteľstvo v Krupina 
schvaľuje 
nadobudnutie nehnuteľného majetku odplatne do vlastníctva Mesta Krupina v súlade so VZN č. 

2/2016 o zásadách hospodárenia s majetkom mesta, čl. 5 ods. 1 písm. a), menovite 
pozemok nachádzajúci sa v meste Krupina, k.ú. Krupina, vedený na LV č. 2185 vo výlučnom 
vlastníctve v 1/1 k celku Rudolfa Weissa, rod. Weiss, bytom Nad Mestom 1133/4, Krupina,   
zameraný geometrický plánom č. 47 843 632-138/2021 vyhotoveným geodetom Martinom 
Lauroškom GeoPlanML, Majerský rad 643/33, Krupina, IČO 47843632, overeným dňa 2.8.2021, 
pod č. 250/2021, do novovytvorenej  parcely KN-C č. 1124/2 o výmere 21 m2, druh ostatná plocha, 
v prospech Mesta Krupina, Svätotrojičné námestie 4/4, Krupina, IČO 003 200 56,  
vo výške kúpnej ceny 17,13 Eur/m2, ktorá bola stanovená Znaleckým posudkom č. 43/2021 
vyhotoveným znalcom Ing. Ľubomírom Lehockým, Š. Višňovského 2505/5, 960 01 Zvolen, znalcom 
z odboru stavebníctvo, odhad hodnoty nehnuteľností, 
za účelom realizácie stavebných prác na stavbe – „Oprava oporného múru na zachytenie 
havarijného stavu miestnej cesty na ul. Nad Kotlom“, ktorej investorom bude Mesto Krupina. 
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15.) Návrh uznesenia na zriadenie vecného bremena v prospech  Mesta Krupina na pozemku vo 
vlastníctve Rudolfa Weissa, bytom Krupina, za účelom práva vstupu na pozemok a realizovania 
stavebných prác prostredníctvom tretej osoby. 
 
 
Mestské zastupiteľstvo v Krupine 
schvaľuje 
1./ uzavretie Zmluvy o zriadení vecného bremena, ktorému zodpovedá právo vstupovať na 

pozemok za účelom výkonu stavebných prác pri oprave oporného múru na zachytenie havarijného 
stavu miestnej cesty, menovite na parcele registra C č. 1124 o výmere 201 m2, druh zastavaná 
plocha a nádvorie vo vlastníctve Rudolfa Weissa, rod. Weiss, bytom Nad Mestom 1133/4, Krupina,   
zameraná geometrický plánom č. 47 843 632-138/2021 vyhotoveným geodetom Martinom 
Lauroškom GeoPlanML, Majerský rad 643/33, Krupina, IČO 47843632, overeným dňa 2.8.2021, 
pod č. 250/2021, do novovytvorenej parcely KN-C č. 1124/1 a s vyznačením rozsahu vecného 
bremena o výmere 39 m2, 
v prospech   Mesta Krupina, Svätotrojičné námestie 4/4, Krupina, IČO 00 320 056, ako oprávneného 
z vecného bremena. 
 
schvaľuje 
2./  návrh Zmluvy o zriadené vecného bremena, ktorej obsahom je vecné bremeno spočívajúce: 

a) v povinnosti vlastníka pozemku parcely KN-C č. 1124/1, ako povinného z vecného bremena,   

 strpieť výkon stavebných prác na parcele KN-C č. 1124/1 v diele 2 a 3 vo vyznačenom 
rozsahu geometrickým plánom č. 47 843 632-138/2021, o výmere 39 m2, za účelom opravy 
oporného múru na zachytenie havarijného stavu miestnej cesty, a s tým súvisiaci prechod 
peši a prejazd motorovými a nemotorovými dopravnými prostriedkami, strojmi 
a mechanizmami zhotoviteľa diela a ním poverenými osobami v rozsahu a spôsobom 
nevyhnutným na výkon povolenej činnosti, na dobu určitú, t.j. na dobu realizácie 
stavebných prác,  

 strpieť na dotknutom pozemku parcely KN-C č. 1124/1 v diele 2 vo vyznačenom rozsahu 
geometrickým plánom č. 47 843 632-138/2021, o výmere 18 m2, po ukončení realizácie 
stavebných prác vstup, prechod a prejazd oprávneného z vecného bremena za účelom 
údržby, opráv, úprav, rekonštrukcie, modernizácie a iných stavebných úprav – oporného 
múru, na dobu neurčitú, 

 
b) v práve Mesta Krupina, ako oprávneného z vecného bremena,   

 vstupovať na pozemok parcely KN-C č. 1124/1 v diele 2 a 3 vo vyznačenom rozsahu 
geometrickým plánom č. 47 843 632-138/2021, o výmere 39 m2, za účelom výkonu 
stavebných prác pri oprave oporného múru na zachytenie havarijného stavu komunikácie, a s 
tým súvisiaci prechod peši a prejazd motorovými a nemotorovými dopravnými prostriedkami, 
stojmi a mechanizmami zhotoviteľa diela a ním poverenými osobami v rozsahu a spôsobom 
nevyhnutným na výkon povolenej činnosti, na dobu určitú, t.j. na dobu realizácie 
stavebných prác,  

 vstupovať na pozemok parcely KN-C č. 1124/1 v diele 2 vo vyznačenom rozsahu 
geometrickým plánom č. 47 843 632-138/2021, o výmere  18 m2, po ukončení realizácie 
stavebných prác za účelom zabezpečovania údržby, opráv, úprav, rekonštrukcie, 
modernizácie a iných stavebných úprav – oporného múru, na dobu neurčitú.  

 vecné bremeno sa zriaďuje na dobu určitú, t.j. na dobu realizácie stavebných prác, 
v zmysle geometrického plánu č. 47 843 632-138/2021 v diele 2 a 3 parcely KN-C č. 
1124/1 

 vecné bremeno sa zriaďuje na dobu neurčitú v zmysle geometrického plánu č. 
47 843 632-138/2021 v diele 2 parcely KN-C č. 1124/1 
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 vecné bremeno sa zriaďuje „in rem“, prechádza s vlastníctvom nehnuteľností na 
nadobúdateľa, 

 vecné bremeno sa zriaďuje s odplatou na rozsah zabratého pozemku o výmere 39 m2 vo 
výške 17,13 Eur/m2, podľa všeobecnej hodnoty pozemku stanovenej Znaleckým posudkom 
č. 43/2021 vyhotoveným znalcom Ing. Ľubomírom Lehockým, Š. Višňovského 2505/5, 960 
01 Zvolen, znalcom z odboru stavebníctvo, odhad hodnoty nehnuteľností. 

 
 
 
 
 
16.) Návrh uznesenia na zrušenie Uznesenia č. 125/2021-MsZ a Uznesenia č. 126/2021-MsZ. 

 
 
Uznesenie č. ......./2021 

Mestské zastupiteľstvo v Krupina 
ruší   
prijaté Uznesenie č. 125/2021-MsZ zo dňa 12.5.2021, ktorým bola schválená kúpa nehnuteľného 

majetku v prospech Mesta Krupina od vlastníčky pozemku Emílie Mozoľovej, bytom Nad Kotlom 
974/19, Krupina,  
a prijaté Uznesenie č. 126/2021-MsZ zo dňa 12.5.2021, ktorým  bolo schválené uzavretie Zmluvy 

o zriedení vecného bremena v prospech Mesta Krupina na pozemok vo vlastníctve Emílie 
Mozoľovej, bytom Krupina, za účelom výkonu stavebných prác pri oprave oporného múru na 
zachytenie havarijného stavu komunikácie.    
Dôvodom zrušenia uznesení je zmena vo vlastníctve k pozemku, a prijatie nových uznesení  pre  
schválenie  prevodu nehnuteľného majetku a zriadenie vecného bremena v prospech Mesta Krupina 
s novým vlastníkom Rudolfom Weissom, bytom Krupina. 
 
 
 
 
 
17.) Návrhy uznesení na základe prijatej žiadosti od Mgr. Oľgy Láslovej, bytom Krupina, a to  

- na prehodnotenie kúpnej ceny stanovenej Uznesením č. 281/2021-MsZ, prijaté zo dňa 
29.9.2021,  

- na zrušenie Uznesenia č. 281/2021-MsZ ( v prípade, že MsZ schváli prehodnotenie kúpnej 
ceny) 

- nový návrh uznesenia na odpredaj pozemku v prospech Mgr. O. Láslovej 
 
Dôvodová správa: 
Žiadateľka Mgr. Oľga Láslová, bytom I. Krasku 65, Krupina, poslala ma Mesto Krupina list vo veci: 
Vyjadrenie k uzneseniu č. 281/2021-MsZ, ktoré bolo prijaté 29.9.2021, viď. Príloha č. 1 a Príloha č. 
2. 
V liste ako aj osobne na Komisii rozvoja mesta Mgr. Láslová vyjadrila svoju nespokojnosť so 
stanovenou kúpnou cenou Uznesením č. 281/2021-MsZ, za priľahlý pozemok k rodinnému domu 
zastavaný oplotením. Stanovenú cenu 39,- Eur/m2 a jednorazovej sumy 200,- Eur za predmet kúpy 
považuje za neprimeranú. Zároveň žiada Mestské zastupiteľstvo o prehodnotenie stanovenej kúpnej 
ceny a jednorazového poplatku v zmysle Dodatku č. 2 VZN č. 2/2016 o zásadách hospodárenia 
s majetkom mesta. 
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Stanovisko právneho zástupcu mesta JUDr. E. Kockovej: 

Preklep v uznesení, na ktorý pani Mgr. Láslová poukazuje a preto Uznesenie považuje za 
zmätočné, nemá vplyv na platnosť uznesenia po vecnej stránke, t.z., že nie je dôvod na rušenie 
uznesenia resp. na schvaľovanie nového uznesenia, stačí aby sa vystavilo opravné uznesenie 
vzhľadom na urobený preklep. 
 
 
Výstup z komisie rozvoja mesta:  

Členovia komisie navrhli, aby sa na MsZ rozhodlo o ponechaní stanovenej kúpnej  cene v zmysle 
uznesenia č. 281/2021-MsZ. 
 
 
Uznesenie č. ..../2021-MsZ 

Mestské zastupiteľstvo v Krupina 
schvaľuje 

návrh na prehodnotenie kúpnej ceny stanovenej Uznesením č. 281/2021-MsZ za priľahlý pozemok 
vo vlastníctve Mesta Krupina v prospech Mgr. Oľgy Láslovej, bytom I. Krasku 65, Krupina, 
s odôvodnením .................................... 
 
 
V prípade schválenia prehodnotenia kúpnej ceny je potrebné prijať návrhy uznesení: 
 
Uznesenie č. ..../2021-MsZ 

Mestské zastupiteľstvo v Krupina 
ruší   
prijaté Uznesenie č. 281/2021-MsZ zo dňa 29.9.2021, ktorým bola schválená kúpa nehnuteľného 
majetku – priľahlého pozemku v prospech Mgr. Oľgy Láslovej, bytom I. Krasku 65, Krupina. 
 
 
 
Uznesenie č. ........./2021-MsZ 

Mestské zastupiteľstvo v Krupine 
schvaľuje 
prevod majetku spôsobom predaja v súlade s § 9 a ods. 8 písm. b)  zákona č. 138/1991 Zb. 

o majetku obcí v znení neskorších predpisov, menovite 
časť pozemku vo vlastníctve Mesta Krupina, k.ú. Krupina, okres Krupina, vedený na LV č. 4578, 
parcela registra E č. 9607/4 o výmere 26 282 m2, druh ostatná plocha, zameraná geometrickým 
plánom do novonavrhnutej parcely  o výmere cca 49 m2, v prospech Mgr. Oľgy Láslovej , rod. 
Krajčiová, bytom I. Krasku 65, Krupina,  do výlučného vlastníctva v 1/1 k celku, vo výške kúpnej 
ceny ............ Eur/m2. 
Kúpna cena je stanovená ako obvyklá pri predajoch v intraviláne mesta a charaktere predávaného 
pozemku  
(a je stanovená v zmysle Dodatku č. 2 VZN č. 2/20016 o zásadách hospodárenia s majetkom mesta)  

Jedná sa o prevod priľahlého pozemku zastavaného múrikom a oplotením vo vlastníctve 
nadobúdateľa. Odpredaj sa uskutoční formou kúpnej zmluvy. 
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Príloha č. 1 
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Uznesenie č.     /2022-MsZ 

Mestské zastupiteľstvo v Krupine 

schvaľuje - neschvaľuje 

aktualizáciu zvýšenie  rozpočtu Základnej školy Jozefa Cígera Hronského v Krupine  o 1000,- EUR na 

dofinancovanie bežných výdavkov  opráv strojov v školskej jedálni. 

 

Dôvodová správa : 

Dňa 2. februára 2022  riaditeľ školy Mgr. Július Gálik požiadal MsZ o aktualizáciu rozpočtu zvýšenie 

o 1000,- € na dofinancovanie bežných výdavkov  opráv stravovacích strojov v školskej jedálni, ktoré 

sú už fyzicky opotrebované.  

Návrh mesta vykryť uvedenú požiadavku z preplatkov energií za rok 2021, ktoré boli vo výške 

 3016,46 €. 

 

 

Uznesenie č.     /2022-MsZ 

Mestské zastupiteľstvo v Krupine 

schvaľuje - neschvaľuje 

a/ aktualizáciu zvýšenie  rozpočtu Domčeka Centra voľného času v Krupine  o 19 650,96 EUR na 

dofinancovanie navýšenia miezd pre vedúcich záujmových útvarov pracujúcich na Dohodu 

o pracovnej činnosti mimo pracovný pomer podľa predloženého návrhu. Aktualizované finančné 

prostriedky mesačne poukazovať na základe predložených mzdových podkladov za predchádzajúci 

mesiac. 

b/ aktualizáciu finančných prostriedkov vo výške 19 650,96 EUR z programu 1.1.2 prednosta 

 

Dôvodová správa : 

Dňa 31.januára  2022  riaditeľka Domčeka Centra voľného času  Mgr. Jana Terenová požiadala MsZ 

o aktualizáciu rozpočtu zvýšenie o  19 650,96 EUR na dofinancovanie navýšenia miezd pre vedúcich 

záujmových útvarov pracujúcich na Dohodu o pracovnej činnosti mimo pracovný pomer podľa 

predloženého návrhu a príloh.  

 

 

 



 

 

 

Uznesenie č.     /2022-MsZ 

Mestské zastupiteľstvo v Krupine 

a./ ukladá 

riaditeľke CVČ Mgr.Terenovej spracovať cenovú kalkuláciu nákladov na zriadenie záujmového klubu 

Happy Balance v CVČ podľa požiadaviek RÚVZ 

b./ odporúča – neodporúča 

zabezpečiť všetky náležitosti potrebné k otvoreniu záujmového klubu ................... 

 

 

 

 

Dôvodová správa 

 

Na komisii pre školstvo, mládež, kultúru , šport a verejný poriadok bol predložený na rokovanie Návrh 

na zriadenie materského centra - Baby GYM cvičenia detí od 1-3 rokov s rodičmi od OZ ELITE 

Dance Studio Krupina.  Priamo na rokovaní komisie bol predložený ďalší návrh na zriadenie 

Rodinného centra Domkáčik, ktorý by pôsobil ako záujmový klub v CVČ – rodinné centrum zamerané 

na cvičenia a hry pre deti od 1-4 rokov za prítomnosti rodiča.  Dňa 11.2.2022  riaditeľka CVČ Mgr. 

J.Terenová zaslala mestu žiadosť o zmenu predloženého návrhu  Domkáčik s tým, že sa bude jednať 

o klub pod názvom HAPPYBALANCE – skupinové cvičenie detí s rodičmi vo veku 1-3 roky 

s príslušnou pozmenenou dokumentáciou. 

Komisia pre školstvo, mládež, kultúru, šport a verejný poriadok odporučila zriadenie záujmového 

klubu „Domkáčik“ za predpokladu, že bude vydané súhlasné stanovisko RÚVZ.  Riaditeľa CVČ 

požiadala dňa 8.2.2022 RÚVZ o stanovisko k plánovanej realizácii záujmového klubu  v roku 2022. 

Vyjadrenie RÚVZ  bolo doručené dňa 16.2.2022. Z vyjadrenie vyplýva, že v prevádzke Domček – 

Centrum voľného času t. č. nie sú vytvorené podmienky pre záujmový klub zameraný na cvičenie 

mamičiek a deťmi vo veku od 1 roka do 4 rokov, na základe výkonu ŠZD v priestoroch CVČ 

vymedzili zabezpečiť požiadavky uvedené v prílohe záznamu o vykonaní ŠZD. 

Po splnení vymedzených požiadaviek bude potrebné požiadať RÚVZ o súhlasné stanovisko 

k prevádzke klubu a  schválenie prevádzkového poriadku.  

Následne po vykonaní týchto krokov bude možné schváliť záujmový klub a zaradiť ho do zoznamu 

klubov (príloha) k VZN č. 6/2021 o určení výšky príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách 

a schváliť výšku poplatku v danom klube. 
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Komisia rozvoja mesta odporúča predložiť návrhy uznesení na schválenie MsZ: 

 

 

Uznesenie č. ....  / 2022 – MsZ 
Mestské zastupiteľstvo v Krupine 

berie na vedomie  

I. aktualizáciu rozpočtu mesta na rok 2022, podľa prílohy  č.1 písm. a). 

 

Uznesenie č. ....  / 2022 – MsZ 
Mestské zastupiteľstvo v Krupine 

berie na vedomie  

I. aktualizáciu rozpočtu mesta na rok 2022, podľa prílohy č.1 písm. b), rozpočtové opatrenia schválené 

primátorom mesta. 

 

Uznesenie č. ....  / 2022 – MsZ 
Mestské zastupiteľstvo v Krupine 

schvaľuje 

I. aktualizáciu rozpočtu mesta na rok 2022, podľa prílohy č.1 písm. c). 

 

Dôvodová správa. 

Návrh  I. aktualizácie rozpočtu mesta na rok 2022  je pripravený v zmysle Dodatku č.1 k VZN č. 11/2014  

§ 11 odst. 2, podľa  prílohy č.1  písm. a), písm. b) a písm. c. 

 

Uznesenie č. ....  / 2022 – MsZ 
Mestské zastupiteľstvo v Krupine 

schvaľuje 

čerpanie finančných prostriedkov schváleného rozpočtu mesta Krupina na rok 2022, vrátane 

rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Krupina len na úrovni miezd, odvodov, 

energií a tovarov i služieb v zmysle platných zmluvných vzťahov. 

 

Dôvodová správa. 

a) navýšenie výdavkov rozpočtu mesta, z dôvodu vyššej vysúťaženej ceny za elektrickú energiu – v čase 

tvorby rozpočtu Mesta Krupina na rok 2022 sa vychádzalo z cenovej ponuky zaslanej dodávateľom v 

hodnote 129 €, no vysúťažená cena za elektrickú energiu má hodnotu 162,99 €. V konečnom dôsledku 

sa jedná o 26,34 %, t.j. 50 445,32 € navýšenie výdavkov rozpočtu na elektrickú energiu. 

b) na základe Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa platnej na rok 2022 je povinnosť do 30.6.2022 

vyplatiť jednorazovú odmenu pre zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme (zamestnanci 

MsÚ, zamestnanci v školstve pri výkone originálnych kompetencií – MŠ, ZUŠ, ZŠ a Domček CVČ). 

c) na základe Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa platnej na rok 2022 je povinnosť od 1.7.2022 3% 

valorizácia platov pre všetkých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme. 



Príloha k uzneseniam č. 1/2022-MsZ    Príloha č. 1

1.  aktualizácia rozpočtu na rok 2022

a)  MsZ  berie na vedomie 

Pč.: Text Rozpočtové položky Suma v €

zvýš. pol. 453 dot. zo ŠR, kód 131L, str. 19 463,88 Ing. Žabková

zvýš. výdavkov v ZŠ JCH  kód 131L 108,00

zvýš. výdavkov v ZŠ EMŠ  kód 131L 355,88

zvýš. pol. 453 dot. zo ŠR, kód 13O6, pr. 8.1.2 27 616,33 Ing. Žabková

zvýš. pol. výdavkov v ZŠ EMŠ kód 13O6, Erasmus 2019 11 443,02

zvýš. pol. výdavkov v ZŠ EMŠ kód 13O6, Erasmus 2020 16 173,31

zvýš. pol. 453, dot. od iných subjektov, kód 72 c, pr. 10.1.4 Múzeum 1 543,66 Alakša Ján

zvýš. pol. 637004 všeobecné služby, kód 72 c,  FK 08.2.0, pr. 10.1.4 Múzeum 1 543,66

zvýš. pol. 453, dot. od iných subjektov, kód 72 c, pr. 10.4 Pamiatková starostlivosť 233,36 Alakša Ján

zvýš. pol. 637004 všeobecné služby, kód 72 c, FK 08.2.0 pr. 10.4 Pam. starostlivosť 233,36

zvýš. pol. 453 dot. zo ŠR, kód 131L, pr. 1.2.1 14 000,00 Ing. Belláková

zvýš. pol. 635006 oprava a údržby, kód 131L, pr. 1.2.1 SPP, FK 08.2.0 14 000,00

zvýš. pol. 453 dot. zo ŠR, kód 131L, pr. 1.2.1 48 000,00 Ing. Belláková

zvýš. pol. 717001 realizácia nových stavieb, kód 131L, pr. 1.2.1 SPP, FK 06.2.0 48 000,00

zvýš. pol. 453 dot. zo ŠR, kód 131L, pr. 1.2.1 1 600,00 Ing. Belláková

zvýš. pol. 633009 knihy, časopisy, kód 131L, pr. 10.1.2 Knižnica, FK 08.2.0 1 600,00

b)  MsZ  berie na vedomie Dodatok č. 1 VZN 11/2014

c)  MsZ  schvaľuje

zvýš. pol. príjmov v ZŠ JCH 3 016,46 Ing. Žabková 

zvýš. pol. výdakov v ZŠ JCH 3 016,46

2.

zvýšenie príjmov a výdavkov z 

dôvodu prijatia FP na projekt 

Erasmus - FP z roku 2021

1.

zvýš. príjmov a výdavkov z 

dôvodu prijatia preplatku za 

elektrickú energiu a plyn

7.

zvýšenie príjmov a výdavkov z 

dôvodu  prijatia dotácie na 

obnovu  knižného fondu - FP z 

roku 2021

4.

zvýšenie príjmov a výdavkov z 

dôvodu  prijatia dotácia od iných 

subjektov na obnovu pamiatok - 

FP z roku 2021

1.

zvýš. príjmov a výdavkov z dôv. 

prijatia dotácie nenor. FP na 

dopravné - FP z roku 2021

5.

zvýšenie príjmov a výdavkov z 

dôvodu  prijatia dotácie na 

obnovu múzea A. Sládkoviča - 

FP z roku 2021

3.

zvýšenie príjmov a výdavkov z 

dôvodu  prijatia dotácia od iných 

subjektov na výskum obcí - FP z 

roku 2021

6.

zvýšenie príjmov a výdavkov z 

dôvodu  prijatia dotácie na 

vybudovanie detského ihriska



zvýš. pol. príjmov v ZŠ EMŠ 4 609,61 Ing. Žabková 

zvýš. pol. výdakov v ZŠ EMŠ 4 609,61

zvýš. pol. príjmov v ZŠ EMŠ 677,36 Ing. Žabková 

zvýš. pol. výdakov v ZŠ EMŠ 677,36

zníž. pol. 636002 prevádzkové stroje a zariadenia, kód 41, FK 01.1.1 pr. 1.1.2 Prednosta -487,45 Ing. Slúková

zvýš. pol. 642002 transfer verejnopros. služby vš. služby, kód 41, FK 10.2.0 pr. 12.1 VPS 487,45

zníž. pol. 621 poistné do VšZP, kód 41, FK 01.1.1 pr. 1.1.2 Prednosta -1 320,00 Ing. Slúková

zvýš. pol. 637005 špeciálne služby, kód 41, FK 05.1.0 pr. 1.2.1 SPP 1 320,00

zníž. pol. 611 tarifný plat, kód 41, FK 01.1.1, pr. 1.1.2 Prednosta -3 246,00 Ing. Slúková

zvýš. pol. 717001 realizácia nových stavieb, kód 41, FK 08.2.0, pr. 10.4 P. starostlivosť 3 246,00

Celková rekapitulácia zmien: zmena príjmov MsÚ 93 457,23

zmena príjmov RO 8 303,43

zmena výdavkov MsÚ 65 377,02

zmena výdavkov RO 36 383,64

Vypracovala: Ing. Katarína Slúková

6.

presun z odd. 01.1.1 do odd. 

08.2.0 z pr. 1.1.2 Prednosta 

do pr. 10.4 P. starostlivosť na 

úhradu pamätníka (vojnového 

hrobu) vojakov Červenej 

armády na SC

4.

presun z odd. 01.1.1 do odd. 

10.2.0 z pr. 1.1.2 Prednosta 

do pr. 12.1 VPS na úhradu 

transferu - nevyčerpané FP v 

roku 2021 

5.

presun z odd. 01.1.1 do odd. 

05.1.0 z pr. 1.1.2 Prednosta 

do pr. 1.2.1 SPP na úhradu 

odborných služieb počas 

implemetácie

2.

zvýš. príjmov a výdavkov z 

dôvodu prijatia preplatku za 

elektrickú energiu a plyn

3.

zvýš. príjmov a výdavkov z 

dôvodu dotáciu na mzdu 

zamestnanca z ÚPSVaR



Kontrola preklopeného upraveného rozpočtu 2022 po mesiacoch do RIS.SAM

P r í j m y

Schválený 

rozpočet na 

rok 2022

Upravený 

rozpočet 

január 2022

Upravený 

rozpočet 

február 2022

Upravený 

rozpočet 

marec 2022

Upravený 

rozpočet apríl 

2022

Upravený 

rozpočet máj 

2022

Upravený 

rozpočet jún 

2022

Upravený 

rozpočet júl 

2022

Upravený 

rozpočet 

august 2022

Upravený 

rozpočet 

september 

2022

Upravený 

rozpočet 

október 2022

Upravený 

rozpočet 

november  

2022

Upravený 

rozpočet 

december 2022

Mesto 

Krupina 10 391 882,28 10 391 882,28 10 485 339,51

ZŠ JCH 97 200,00 97 200,00 100 216,46

ZŠ EMŠ 92 000,00 92 000,00 97 286,97

ZUŠ 15 000,00 15 000,00 15 000,00

CVČ 39 926,00 39 926,00 39 926,00

MŠ 109 753,00 109 753,00 109 753,00

KCaMAS 3 220,00 3 220,00 3 220,00

P r í j m y      

s p o l u 10 748 981,28 10 748 981,28 10 850 741,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

V ý da v k y 

Schválený 

rozpočet na 

rok 2022

Upravený 

rozpočet 

január 2022

Upravený 

rozpočet 

február 2022

Upravený 

rozpočet 

marec 2022

Upravený 

rozpočet apríl 

2022

Upravený 

rozpočet máj 

2022

Upravený 

rozpočet jún 

2022

Upravený 

rozpočet júl 

2022

Upravený 

rozpočet 

august 2022

Upravený 

rozpočet 

september 

2022

Upravený 

rozpočet 

október 2022

Upravený 

rozpočet 

november  

2022

Upravený 

rozpočet 

december 2022

Mesto 

Krupina 6 955 972,50 6 955 972,50 7 021 349,52

ZŠ JCH 1 253 534,00 1 253 534,00 1 256 658,46

ZŠ EMŠ 1 259 917,00 1 259 917,00 1 293 176,18

ZUŠ 189 820,00 189 820,00 189 820,00

CVČ 160 926,00 160 926,00 160 926,00

MŠ 852 730,28 852 730,28 852 730,28

KCaMAS 76 081,50 76 081,50 76 081,50

V ý d a v k y    

s p o l u 10 748 981,28 10 748 981,28 10 850 741,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Rozdiel P a V

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

vyrovnaný  

rozpočet

vyrovnaný 

rozpočet

vyrovnaný 

rozpočet

vyrovnaný 

rozpočet

vyrovnaný 

rozpočet

vyrovnaný 

rozpočet

vyrovnaný 

rozpočet

vyrovnaný 

rozpočet

vyrovnaný 

rozpočet

vyrovnaný 

rozpočet

vyrovnaný 

rozpočet

vyrovnaný 

rozpočet

vyrovnaný 

rozpočet

RO primátora 

mesta a uzn. č. 

RO primátora 

mesta a uzn. č. 

RO primátora 

mesta a uzn. č. 

RO primátora 

mesta a uzn. 

č. 

RO primátora 

mesta a uzn. 

č. 

RO primátora 

mesta a uzn. 

č. 

RO primátora 

mesta a uzn. č. 

RO primátora 

mesta a uzn. č. 

RO primátora 

mesta a uzn. č. 

RO primátora 

mesta a uzn. č. 

RO primátora 

mesta a uzn. č. 

RO primátora 

mesta a uzn. č. 

RO primátora 

mesta a uzn. č. 

(Schodok -  a 

prebytok +)



1.akt. 2. akt. 3. akt. 4. akt. 5. akt. 6. akt. 7. akt. 8. akt. 9. akt. 10. akt. 11. akt. 12. akt.

Upravený 

rozpočet k 

31.1.2022

Upravený 

rozpočet k 

28.2.2022

Upravený 

rozpočet k 

31.3.2022

Upravený 

rozpočet k 

30.4.2022

Upravený 

rozpočet k 

31.5.2022

Upravený 

rozpočet k 

30.6.2022

Upravený 

rozpočet k 

31.7.2022

Upravený 

rozpočet k 

31.8.2022

Upravený 

rozpočet k 

30.9.2022

Upravený 

rozpočet k 

31.10.2022

Upravený 

rozpočet k 

30.11.2022

Upravený 

rozpočet k 

31.12.2022

Výdavky MsÚ (rozpočtované) 6 964 825,50 6 964 825,50 7 030 202,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Výdavky MsÚ spolu (rozpočt. aj 

nerozpočt.)
6 964 825,50 6 964 825,50 7 030 202,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Výdavky na chod  PS 3 619 262,78 3 619 262,78 3 655 646,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tzv. podnikateľská činnosť rozpočtuje 

sa od 1.1.2018
164 893,00 164 893,00 164 893,00

Výdavky PS spolu (rozpočt. aj 

nerozpočt)
3 784 155,78 3 784 155,78 3 820 539,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Rozpočet výdavkov spolu za Mesto 

Krupina bez podnikateľskej činnosti
10 584 088,28 10 584 088,28 10 685 848,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Rozpočet výdavkov spolu za Mesto 

Krupina vrátane podnikateľskej 

činnosti 

10 748 981,28 10 748 981,28 10 850 741,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

HN pre ŠZŠ program 8.1.4 1.akt. 2. akt. 3. akt. 4. akt. 5. akt. 6. akt. 7. akt. 8. akt. 9. akt. 10. akt. 11. akt. 12. akt.

Položka / rozpočet v € na rok

Upravený 

rozpočet k 

31.1.2022

Upravený 

rozpočet k 

28.2.2022

Upravený 

rozpočet k 

31.3.2022

Upravený 

rozpočet k 

30.4.2022

Upravený 

rozpočet k 

31.5.2022

Upravený 

rozpočet k 

30.6.2022

Upravený 

rozpočet k 

31.7.2022

Upravený 

rozpočet k 

31.8.2022

Upravený 

rozpočet k 

30.9.2022

Upravený 

rozpočet k 

31.10.2022

Upravený 

rozpočet k 

30.11.2022

Upravený 

rozpočet k 

31.12.2022

Komentár

HN šk potreby 0,00 0,00 0,00

Spolu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Detailné rozpočty jednotlivých právnych subjektov (RO)  v € sú nasledovné: 

1.akt. 2. akt. 3. akt. 4. akt. 5. akt. 6. akt. 7. akt. 8. akt. 9. akt. 10. akt. 11. akt. 12. akt.

Položka / rozpočet v € na rok

Schválené 

výdavky na 

rok 2022

Upravený 

rozpočet k 

31.1.2022

Upravený 

rozpočet k 

28.2.2022

Upravený 

rozpočet k 

31.3.2022

Upravený 

rozpočet k 

30.4.2022

Upravený 

rozpočet k 

31.5.2022

Upravený 

rozpočet k 

30.6.2022

Upravený 

rozpočet k 

31.7.2022

Upravený 

rozpočet k 

31.8.2022

Upravený 

rozpočet k 

30.9.2022

Upravený 

rozpočet k 

31.10.2022

Upravený 

rozpočet k 

30.11.2022

Upravený 

rozpočet k 

31.12.2022

Komentár

Bežné výdavky  MŠ s FK 09.1.1.1 a 

09.6.0.8 zo zdrojov mesta vrátane 

poistenia majektu v zmysle VZN 

571 222,00 571 222,00 571 222,00

Bežné výdavky  ŠJ MŠ s FK 09.6.0.1 

zo zdrojov mesta v zmysle VZN 
81 222,00 81 222,00 81 222,00

Dotácia z rozpočtu mesta  na dofin. 

miezd a BV 
8 979,00 8 979,00 8 979,00

Nenormatívne FP (dot. zo ŠR) 42 679,00 42 679,00 42 679,00

Špecifiká 0,00 0,00 0,00

Hmotná núdza (strava) 18 757,20 18 757,20 18 757,20

Hmotná núdza (školské potreby) 33,20 33,20 33,20

Použitie vlastných  príjmov   32 400,00 32 400,00 32 400,00

Projekt ÚPSVaR 0,00 0,00 0,00

MPC projekt 20 084,88 20 084,88 20 084,88

Preplatky SPP, SSE, SP, Stefe 0,00 0,00 0,00

Preplatky DDS 0,00 0,00 0,00

Réžia ŠJ 24 960,00 24 960,00 24 960,00

SPOLU bez tzv.  pod. činnosti 800 337,28 800 337,28 800 337,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

tzv. pod. činnosť :  SJ-potraviny 52 393,00 52 393,00 52 393,00 52 393,00 52 393,00 52 393,00 52 393,00 52 393,00 52 393,00 52 393,00 52 393,00 52 393,00 52 393,00

SPOLU  s tzv.  pod. činnosťou 852 730,28 852 730,28 852 730,28 52 393,00 52 393,00 52 393,00 52 393,00 52 393,00 52 393,00 52 393,00 52 393,00 52 393,00 52 393,00

Pričom tento  rozpočet  pozostáva z: rozpočtu  Mesta Krupina a z úsporných rozpočtov RO  (ZŠ JCH, ZŠ EMŠ, ZUŠ, CVČ, KCaMAS  a MŠ)

Upravený rozpočet výdavkov mesta vrátane PS  v priebehu roku 2022 ukazuje sumárne nasledovná tabuľka.

MŠ Malinovského s alok. prac. I.Krasku  (8.2.1) 

Schválené 

výdavky na 

rok 2022

Rozpočet výdavkov v € / rok

Schválené 

výdavky na 

rok 2022



ZŠ J.C.Hronského   program 8.1.1 1.akt. 2. akt. 3. akt. 4. akt. 5. akt. 6. akt. 7. akt. 8. akt. 9. akt. 10. akt. 11. akt. 12. akt.

Položka / rozpočet v € na rok

Upravený 

rozpočet k 

31.1.2022

Upravený 

rozpočet k 

28.2.2022

Upravený 

rozpočet k 

31.3.2022

Upravený 

rozpočet k 

30.4.2022

Upravený 

rozpočet k 

31.5.2022

Upravený 

rozpočet k 

30.6.2022

Upravený 

rozpočet k 

31.7.2022

Upravený 

rozpočet k 

31.8.2022

Upravený 

rozpočet k 

30.9.2022

Upravený 

rozpočet k 

31.10.2022

Upravený 

rozpočet k 

30.11.2022

Upravený 

rozpočet k 

31.12.2022

Komentár

Bežné výdavky  111 882 133,00 882 133,00 882 133,00

Normatívne FP na rekreácie 111 0,00 0,00 0,00

Nenor. FP SZP 111 900,00 900,00 900,00

Nenor. FP učebnice 111 7 000,00 7 000,00 7 000,00

Nenor. FP lyžiarsky kurz  111 6 750,00 6 750,00 6 750,00

Nenor. FP škola v prírode 111 4 000,00 4 000,00 4 000,00

Nenor. FP odchodné 111 0,00 0,00 0,00

Nenor. FP asistent učiteľa 31 785,00 31 785,00 31 785,00

Nenor. FP doprava 111 1 194,00 1 194,00 1 302,00

Nenor. FP vzdelávacie poukazy 7 827,00 7 827,00 7 827,00

Nenor. FP špecifiká 111 0,00 0,00 0,00

HN strava obedy zadarmo 111 1 900,00 1 900,00 1 900,00

Hmotná núdza učebné pomôcky 111 200,00 200,00 200,00

MPC projekt 55 440,00 55 440,00 55 440,00

Projekt ERAZMUS+ 0,00 0,00 0,00

Tuzemské granty 72c 0,00 0,00 0,00

Projek SK KLÍMA - Nórske fondy 0,00 0,00 0,00

Použitie vlastných  príjmov  z ŠKD, ŠJ 

a prenájmu 
37 200,00 37 200,00 37 200,00

Preplatky za energie, ZP, poistné 

plnenie, dobropisy a vrátky  
0,00 0,00 3 016,46

Bežné výdavky na ŠJ 70 552,00 70 552,00 70 552,00

Bežné výdavky na ŠKD 75 100,00 75 100,00 75 100,00

HN strava obedy zadarmo 111 ŠZŠ 2 700,00 2 700,00 2 700,00

SPOLU bez tzv. pod. čin. 1 184 681,00 1 184 681,00 1 187 805,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

tzv. pod. čin.  - nákup potravín do ŠJ 60 000,00 60 000,00 60 000,00 60 000,00 60 000,00 60 000,00 60 000,00 60 000,00 60 000,00 60 000,00 60 000,00 60 000,00 60 000,00

SPOLU  s tzv. pod. čin. 1 244 681,00 1 244 681,00 1 247 805,46 60 000,00 60 000,00 60 000,00 60 000,00 60 000,00 60 000,00 60 000,00 60 000,00 60 000,00 60 000,00

ZŠ E.M.Šoltésovej    program 8.1.2 1.akt. 2. akt. 3. akt. 4. akt. 5. akt. 6. akt. 7. akt. 8. akt. 9. akt. 10. akt. 11. akt. 12. akt.

Položka / rozpočet v € na rok

Upravený 

rozpočet k 

31.1.2022

Upravený 

rozpočet k 

28.2.2022

Upravený 

rozpočet k 

31.3.2022

Upravený 

rozpočet k 

30.4.2022

Upravený 

rozpočet k 

31.5.2022

Upravený 

rozpočet k 

30.6.2022

Upravený 

rozpočet k 

31.7.2022

Upravený 

rozpočet k 

31.8.2022

Upravený 

rozpočet k 

30.9.2022

Upravený 

rozpočet k 

31.10.2022

Upravený 

rozpočet k 

30.11.2022

Upravený 

rozpočet k 

31.12.2022

Komentár

Bežné výdavky  111 841 350,00 841 350,00 841 350,00

Normatívne FP na rekreácie 111 0,00 0,00 0,00

Nenor. FP SZP 111 2 250,00 2 250,00 2 250,00

Nenor. FP učebnice 111 7 000,00 7 000,00 7 000,00

Nenor. FP lyžiarsky kurz  111 0,00 0,00 0,00

Nenor. FP škola v prírode 111 0,00 0,00 0,00

Nenor. FP odchodné 111 0,00 0,00 0,00

Nenor. FP asistent učiteľa 48 770,00 48 770,00 48 770,00

Nenor. FP doprava 111 2 000,00 2 000,00 2 355,88

Nenor. FP vzdelávacie poukazy 5 000,00 5 000,00 5 000,00

Nenor. FP špecifiká 111 0,00 0,00 0,00

HN strava obedy zadarmo 111 4 400,00 4 400,00 4 400,00

Hmotná núdza učebné pomôcky 111 480,00 480,00 480,00

MPC projekt 55 440,00 55 440,00 55 440,00

Projekty (ÚPSVaR a iné) 0,00 0,00 677,36

Projekt ERAZMUS 2019 0,00 0,00 11 443,02

Projekt ERAZMUS 2020 0,00 0,00 16 173,31

Refakturácia mzdy ÚPSVaR 0,00 0,00 0,00

Použitie vl. príjmov z ŠKD, ŠJ a iného 

prenájmu 
38 500,00 38 500,00 38 500,00

Preplatky za energie, ZP, poistné 

plnenie, dobropisy a vrátky  
0,00 0,00 4 609,61

Bežné výdavky na ŠJ 77 510,00 77 510,00 77 510,00

Bežné výdavky na ŠKD 97 343,00 97 343,00 97 343,00

Prenájom priestorov, chodba, ŠH (41) 1 000,00 1 000,00 1 000,00

Schválené 

výdavky na 

rok 2021

Schválené 

výdavky na 

rok 2022



dotácia z rozpočtu mesta na dofin. BV 

telocvične 
26 374,00 26 374,00 26 374,00

SPOLU bez tzv. pod.  činnosti 1 207 417,00 1 207 417,00 1 240 676,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tzv- pod.  činnosť - SJ-potraviny 52 500,00 52 500,00 52 500,00 52 500,00 52 500,00 52 500,00 52 500,00 52 500,00 52 500,00 52 500,00 52 500,00 52 500,00 52 500,00

SPOLU  s tzv. pod.  činnosťou 1 259 917,00 1 259 917,00 1 293 176,18 52 500,00 52 500,00 52 500,00 52 500,00 52 500,00 52 500,00 52 500,00 52 500,00 52 500,00 52 500,00

ZUŠ program 8.4.2 1.akt. 2. akt. 3. akt. 4. akt. 5. akt. 6. akt. 7. akt. 8. akt. 9. akt. 10. akt. 11. akt. 12. akt.

Položka / rozpočet v € na rok

Upravený 

rozpočet k 

31.1.2022

Upravený 

rozpočet k 

28.2.2022

Upravený 

rozpočet k 

31.3.2022

Upravený 

rozpočet k 

30.4.2022

Upravený 

rozpočet k 

31.5.2022

Upravený 

rozpočet k 

30.6.2022

Upravený 

rozpočet k 

31.7.2022

Upravený 

rozpočet k 

31.8.2022

Upravený 

rozpočet k 

30.9.2022

Upravený 

rozpočet k 

31.10.2022

Upravený 

rozpočet k 

30.11.2022

Upravený 

rozpočet k 

31.12.2022

Komentár

Bežné výdavky 41 173 320,00 173 320,00 173 320,00

Preplatky na energiách, teple a ZP 41 0,00 0,00 0,00

Použitie vlastných  príjmov 41 15 000,00 15 000,00 15 000,00

Vzdelávacie poukazy (ŠR) 111 1 500,00 1 500,00 1 500,00

SPOLU 189 820,00 189 820,00 189 820,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CVČ Domček program 8.4.1 1.akt. 2. akt. 3. akt. 4. akt. 5. akt. 6. akt. 7. akt. 8. akt. 9. akt. 10. akt. 11. akt. 12. akt.

Položka / rozpočet v € na rok

Upravený 

rozpočet k 

31.1.2022

Upravený 

rozpočet k 

28.2.2022

Upravený 

rozpočet k 

31.3.2022

Upravený 

rozpočet k 

30.4.2022

Upravený 

rozpočet k 

31.5.2022

Upravený 

rozpočet k 

30.6.2022

Upravený 

rozpočet k 

31.7.2022

Upravený 

rozpočet k 

31.8.2022

Upravený 

rozpočet k 

30.9.2022

Upravený 

rozpočet k 

31.10.2022

Upravený 

rozpočet k 

30.11.2022

Upravený 

rozpočet k 

31.12.2022

Komentár

Bežné výdavky 41 105 000,00 105 000,00 105 000,00

Preplatky na energiách, teple a ZP 41 0,00 0,00 0,00

Výdavky z dot.od iných obcí 11 H 5 000,00 5 000,00 5 000,00

Nenormat. FP (vzdelávacie poukazy) 11 000,00 11 000,00 11 000,00

Nenormatívne FP (olympiády) 1 500,00 1 500,00 1 500,00

ÚPSVaR mzda *AC* 5 926,00 5 926,00 5 926,00

DDI (111) 0,00 0,00 0,00

Darovacie zmluvy a sponzorské 0,00 0,00 0,00

Príjem z prenájmu priestorov 500,00 500,00 500,00

Použitie vlastných  príjmov   32 000,00 32 000,00 32 000,00

SPOLU 160 926,00 160 926,00 160 926,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

KCaMAS  program 10.1.6 1.akt. 2. akt. 3. akt. 4. akt. 5. akt. 6. akt. 7. akt. 8. akt. 9. akt. 10. akt. 11. akt. 12. akt.

Položka / rozpočet v € na rok

Upravený 

rozpočet k 

31.1.2022

Upravený 

rozpočet k 

28.2.2022

Upravený 

rozpočet k 

31.3.2022

Upravený 

rozpočet k 

30.4.2022

Upravený 

rozpočet k 

31.5.2022

Upravený 

rozpočet k 

30.6.2022

Upravený 

rozpočet k 

31.7.2022

Upravený 

rozpočet k 

31.8.2022

Upravený 

rozpočet k 

30.9.2022

Upravený 

rozpočet k 

31.10.2022

Upravený 

rozpočet k 

30.11.2022

Upravený 

rozpočet k 

31.12.2022

Klub dôchodcov 4 500,00 4 500,00 4 500,00

MFK Krupina 31 134,00 31 134,00 31 134,00

Správa štadióna 12 000,00 12 000,00 12 000,00

Stolnotenis. herňa 6 000,00 6 000,00 6 000,00

HBK 2 000,00 2 000,00 2 000,00

FS HONT 5 000,00 5 000,00 5 000,00

DS Braxatoris 2 500,00 2 500,00 2 500,00

mzdy a BV  na chod KCaMAS 12 947,50 12 947,50 12 947,50

SPOLU 76 081,50 76 081,50 76 081,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Vypracovala: Ing. Slúková

Komentár

Schválené 

výdavky na 

rok 2022

Schválené 

výdavky na 

rok 2022

Schválené 

výdavky na 

rok 2022
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	Uznesenie č.   /2022-MsZ
	Mestské zastupiteľstvo v Krupine
	informáciu o predložených ročníkových záznamoch Kroniky mesta Krupina za roky 2010 a 2011
	Uznesenie č.   /2022-MsZ (1)
	Komisia prerokovala žiadosti Domčeka-CVČ, M.R. Štefánika 33, Krupina,
	1. Žiadosť o povolenie umiestňovať v priestoroch areálu reklamné tabule a plachty
	Domček – CVČ v záujme zvýšenia príjmov, resp. získania sponzorského príspevku môže  poskytnúť priestor pre sponzorov na umiestnenie reklamných tabúľ priamo v areáli CVČ. Komisia navrhuje prerokovať problematiku umiestňovania reklám a určiť podmienky, ...
	2.   Žiadosť o úpravu VZN č. 10/2021 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na území mesta Krupina na rok 2022
	Návrh na zriadenie materského centra – Projekt BABY GYM – cvičenie detí od 1-3 rokov s rodičmi
	Na rokovanie bol predložený rozpočet projektu na lekcie cvičenia pre deti s rodičmi v priestoroch OZ ELITE Dance Studio.
	Návrh bol v komisii prerokovaný, záver je, že priestor v CVČ je vyhovujúcejší z hľadiska priestorového umiestnenia (zelený areál), z hľadiska bezpečnosti ako i nižších prevádzkových nákladov na zriadenia a zabezpečenie chodu záujmového klubu.
	Návrh na zriadenie Rodinného centra DOMKÁČIK bol predložený priamo na rokovaní komisie.
	Dôvodová správa:
	Návrh bol v komisii prerokovaný, záver je, že priestor v CVČ je vyhovujúci z hľadiska priestorového umiestnenia, zelený areál, z hľadiska bezpečnosti ako i nižších prevádzkových nákladov na zriadenia a zabezpečenie chodu záujmového klubu. V súčasnom n...

