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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 
2315/2022 Ing. Marta Murínová     tel.: 045/555 03 15  10.02.2022 

 
 

Vec:  Správa o výsledku kontroly z plnenia uznesení  v období od 
1.10.2021 - 31.12.2021 

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

znení neskorších predpisov). 
 

 
         Na základe Plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2022, schváleného uznesením č. 
390/202, na 10. zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Krupine, konanom dňa 
08.12.2021, predkladám kontrolu plnenia jednotlivých uznesení nasledovne. 
  
Predmetom kontroly  bola kontrola  plnenia uznesení za obdobie IV.Q.2021. 
          
          V období od 1.10.2021 - 31.12.2021  MsZ zasadalo  2 x: 
 
27.10.2021 a  8.12.2021 na ktorých  bolo prijatých 127 uznesení.  
 
Dňa  27.10.2021  bolo prijatých 37 uznesení sú to uznesenia od č. 312/2021 – 348/2021  
 
Prehľad schválených uznesení pre jednotlivé oddelenia je nasledovný: 
Majetkové             12 
Školstva                 4 
Sociálne                 3 
Ekonomické           8 
Všeobecné           10 
 
Z uvedených uznesení bolo  splnených   35 
                                              v plnení        2 
                                              nesplnené   0 
 
Uznesenie č.333/2021-MsZ – v plnení  
Zámer budovania coworkingového a multifunkčného centra 
Je vyhlásené verejné obstarávanie na projektovú dokumentáciu. 
 
Uznesenie č.345/2021 – MsZ – v plnení 
Monotéma pre rok 2021 v KTV s názvom Odpadové hospodárstvo 
Relácia je natočená a pripravená na odvysielanie.  
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Dňa  08.12.2021 bolo prijatých 90 uznesení sú to uzne senia od č. 349 - 438/2021-MsZ 
Prehľad schválených uznesení pre jednotlivé oddelenia je nasledovný: 
Majetkové             13            
Školstva               10           
Manažéra               1              
Ekonomické         41          
Výstavba a ŽP       6           
Kultúra, šport         4            
Všeobecné          15             
 
Z uvedených uznesení bolo  splnených   87 
                                              v plnení        2 
                                              nesplnené    1 
 
Uznesenie č.392/2021-MsZ – v plnení  
Vypracovanie projektovej dokumentácie pre realizáciu projektu na vybudovanie pumptrackovej 
trate podľa určenia špecializovanou firmou. 
 
Uznesenie č.432/2021-MsZ – v plnení  
Vypracovanie projektovej dokumentácie spolu s výkazom výmer a rozpočtom v alternatívach pre 
chodník do lakality Vajsov. 
Projektová dokumentácia v uvedenej lokalite  je vypracovaná cez kopec Ing. Igorom Kokavcom  
a oddelenie výstavby požiadalo o  stanovisko k prechodu pre chodcov, do dnešného dňa  mesto 
odpoveď neobdržalo. (v dôsledku ochorenia COVID 19 - PN) 
 
Uznesenie č.383/2021-MsZ – nesplnené 
Ukladá riaditeľke Domčeka – CVČ, M.R.Štefánika 33, Krupina do konca januára predložiť Mestu 
Krupina úsporné opatrenia, spoločne s vykonanými opatreniami na získanie príspevku na deti, 
ktoré nemajú trvalé bydlisko v meste. 
 
V materiáloch doručených na Mesto Krupina, ktoré boli predmetom rokovania Komisie pre šport, 
kultúru a vzdelávanie dňa 7.2.2022, ako aj Komisie rozvoja  dňa 8.2.2022  predložený materiál 
úsporné opatrenia neobsahoval. 
 
V zmysle výstupu z Komisie rozvoja mesta mala pani riaditeľka predložené materiály 
prepracovať a doplniť na rokovanie MsR 16.2.2022 a následne MsZ 23.2.2022. 
Návrh I. aktualizácie rozpočtu mesta neobsahuje materiály z Domčeka – CVČ, z dôvodu 
nejasnosti a neúplnosti vypracovaných materiálov. 
 
V priebehu kontroly boli chyby po vecnej stránke  odstránené.  
 
    V súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov predkladám mestskému zastupiteľstvu  správu o výsledku z kontroly č. 
1/2022 z kontroly plnenia uznesení od 1.10.2021 – 31.12. 2021. 
 
    V súlade § 18f, ods. 1 písm. d) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v 
znení neskorších predpisov hlavný kontrolór predkladá správu o výsledkoch kontroly 
priamo na najbližšom zasadnutí Mestského zastupiteľstva. 
          
 
 

Ing. Marta Murínová 
hlavná kontrolórka mesta 
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