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Vážené pani poslankyne a 
páni poslanci pri MsZ 
Svätotrojičné námestie 4/4 
963 01 Krupina 
 

 
Číslo jedn. Vybavuje Vaša značka Krupina 
21589/2021 Ing. Marta Murínová     tel.: 045/555 03 15  26.10.2021 
 
Vec:  Správa z kontroly plnenia uznesení od 1.7.202 0 – 30.9.2021 
 
          Na základe Plánu kontrolnej činnosti na IV.Q.2021, ktorý bol schválený uznesením  
          č. 258/2021-MsZ predkladám nasledovné plnenie uznesení: 

 
          V období od 1.7.2020 - 31.12.2020  MsZ zasadalo  7x : 
          26.8.2020; 8.9.2020; 30.9.2020; 26.10.;4.11.2020; 24.11.2020 a 9.12.2020 na ktorých   
          bolo prijatých 212 uznesení. 
          Z uvedených uznesení bolo  splnených resp. sú v plnení 206 uznesení 
                                                        nesplnené bolo 6 uznesení, sú to: 
          Uznesenie č.187/2020 – nesplenené 
          Dodávka a montáž klímy (I. etapa) v budovách MsÚ nebola zabezpečená 
 
         Uznesenie č.296/2020 – nesplnené 
         Odovzdanie Ceny J.A.Komenského sa neuskutočnilo pre pandemickú situáciu COVID-19 
 
          Uznesenie č.307/2020 – nesplnené 
          Žiadosť na elektr. nabíjacie stanice na dotáciu , bolo nerealizovateľné v danej lokalite 
 
         Uznesenie č.333/2020 – nesplnené,resp. čiastočne splnené, v plnení 
         Vypracovanie PD pumptrackovej  trate v lokalite Biely Kameň, pre nevhodnosť lokality 
         
         Uznesenie č.359/2020 – nesplnené, za obdobie dvoch rokov nedošlo k dohode s vlatníkmi  
                                                  pozemku 
         Použitie finančných prostriedkov  z rezervného fondu vo výške 37 450,72 € na opravu  
         oporného múrika na ul. Nad Kotlom.  
         Uznesenie bude potrebné opätovne schváliť pre rok 2022 pri schvaľovaní rozpočtu. 
 
        Uznesenie č.363/2020 – nesplnené 
        Použitie finančných prostriedkov vo výške 27 334,68 € na zabezpečenie zabudovania  
        Klímy (I. etapa) v budovách MsÚ. 
       Toto uznesenie bude tiež potrebné opätovne schváliť pre rok 2022 pri tvorbe 
        rozpočtu na rok 2022 
 
        Uznesenie č.332/2020 – v plnení v súčinnosti s VÚC, cez oddelenie výstavby 
        Vypracovanie štúdie a PD  na vybudovanie cyklistických trás v intraviláne 
 
        Uznesenie č.345/2020 – v plnení, cez oddelenie výstavby 
        Bol súhlas MsZ so začatím obstarávania Urbanistickej štúdie IBV Nemcove zeme 
        Bude predmetom rokovania Komisie rozvoja mesta. 
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          V období od 1.1.2021 - 30.09.2021  MsZ za sadalo  8x: 
          25.1.2021; 19.3.2021; 21.4.2021; 12.5.2021; 15.6.2021; 23.6.2021; 8.9.2021 a 29.9.2021 
          na ktorých bolo prijatých 311 uznesení. 
          Z uvedených uznesení bolo  splnených resp. sú v plnení 304 uznesení 
                                                       nesplnené bolo 7 uznesení, sú to: 

          Uznesenie č.  6/2021 – nesplnené v časti výšky nájomného a ako aj plochy  

         uznesením bol schválený prenájom nebytových a skladových priestorov pre     
         Mesto Krupina od p. Pavla Vyletela, vo výške nájomného 600,- Eur/mesačne. 
         Nakoľko  pred uzatvorením Nájomnej zmluvy p. primátor (v prospech mesta) 
         dohodol zmluvné podmienky, plochu na prenájom, ako aj výšku nájomného, ktorá bola po  
         vzájomnej dohode stanovená na 500,- Eur/mesačne.  
 
         Uznesenie č.30/2021 – nesplnené, návrh na zrušenie 
         Umiestnenie detského ihriska s 3D hracími prvkami v areáli Domčeka – CVČ, nakoľko 
         bolo schválené vybudovanie na ul. Malinovského – uznesením č. 184/2021-MsZ  a  
         použitie finančných prostriedkov z rezervného fondu uznesením č.152/2021-MsZ. 
 
         Uznesenie č.57/2021 – nesplnené, návrh na zrušenie  
         Nakoľko následne na ďalšom zasadnutí MsZ bolo schválené totožné uznesenie   
         s uznesením č. 85/2021-MsZ, ktoré znie: 
         Vypracovanie PD na cestu poza Way Industries + cyklochodník, in line a chodník pre  
         peších          
 
        Uznesenie č.85/2021 – nesplnené 
        Zabezpečenie prieskumu trhu a vypracovanie PD na rekonštrukciu cesty poza Way 
        Industries a dobudovanie cyklochodníka, in line chodníka a chodníka pre peších  
        v priemyselnej zóne, od križovatky Priemyselná ul. (Bučina),  popri  Way Industries,  
        po križovatku f. LIND    
 
       Uznesenie č.99/2021 – nesplnené, návrh na zrušenie  
       Použitie finančných prostriedkov  z rezervného fondu vo výške 2 500,00 € na vypracovanie 
       PD strechy budovy ZŠ J.C.Hronského 
       Uznesenie bude potrebné opätovne schváliť pre rok 2022, v prípade požiadavky. 

 
       Uznesenie č.132/2021 – do pozornosti dávam uvedené uznesenie  
       Bola schválená Oprava kúpaliska vo výške 94 025,06 € a zrealizovala sa  vo výške  
       70 034,81 €, boli ušetrené finan čné prostriedky vo výške 23 990,25 € 
 
      Uznesenie č.133/2021 – nesplnené, návrh na zrušenie  
      Použitie finančných prostriedkov  z rezervného fondu vo výške14 025,06 € na zrealizovanie  
      spolufinancovania Opravy kúpaliska 
      
     Uznesenie č.242/2021 – nesplnené, návrh na zrušenie  
     Spolufinancovanie havarijného stavu plynovej kotolne 16 385,19 €, bolo schválené uznesenie  
     č. 255/2021- MsZ, o realizácií a použití finan čných prostriedkov z Rezervného fondu 
     vo výške 69 103,31 €. 
 
           
 
 

Ing. Marta Murínová  
hlavná kontrolórka 
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