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Mesto Krupina predkladá na základe ustanovenia § 6 a § 11 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov, v súlade § 16 zákona č. 181/2014 Z. z. o volebnej kampani  
a o zmene a doplnení zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení 
neskorších predpisov na pripomienkovanie Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Krupina  
č. ... o vyhradení miest na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách mesta 
Krupina.      
 

Pripomienkovanie: 

Počas plynutia desaťdňovej lehoty môžu fyzické a právnické osoby uplatniť pripomienky k návrhu 

 VZN a to: 

 v písomnej forme na adresu: Mestský úrad Krupina, organizačné oddelenie a oddelenie 

školstva, Svätotrojičné nám.4/4, 96301 Krupina 

 elektronicky na e-mailovú adresu: skolstvo@krupina.sk 

 ústne do zápisnice na Mestskom úrade v Krupine, organizačné oddelenie a oddelenie 

školstva,  

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 10.05.2022. 

Dňom vyvesenia začína plynúť 10 dňová lehota na pripomienkovanie. 

 

mailto:skolstvo@krupina.sk
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Návrh 

 
 
Mesto Krupina na základe ustanovenia § 6 a § 11 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení  
v znení neskorších predpisov, v súlade § 16 zákona č. 181/2014 Z. z. o volebnej kampani a o zmene 
a doplnení zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších 
predpisov  
 

vydáva 
 

 
Všeobecne záväzného nariadenie Mesta Krupina  

č. …./2022 
o vyhradení miest na umiestňovanie volebných plagátov  

na verejných priestranstvách  mesta Krupina 
 

 
Článok 1 

 Účel nariadenia 
 

Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia (v ďalšom texte len „VZN“) je vyhradiť miesta  
a určiť podmienky na umiestňovanie volebných plagátov politických strán, politických hnutí alebo 
koalícií politických strán a politických hnutí a nezávislých kandidátov (ďalej len „kandidujúce subjekty“) 
na verejných priestranstvách mesta Krupina počas volebnej kampane1 pre voľby do Národnej rady 
Slovenskej republiky, voľby do Európskeho parlamentu, voľby prezidenta Slovenskej republiky, voľby 
do orgánov samosprávy krajov a voľby do  orgánov samosprávy obcí.   
 
 

Článok 2 
Vyhradenie miest na umiestňovanie volebných plagátov 

 
1. Na vylepovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách sú vyhradené mestské 

informačné stojany, umiestnené pre tento účel na Svätotrojičnom námestí – na trávnatej ploche 
oproti Domu služieb.  

2. Iné umiestňovanie volebných plagátov na pevne zabudovaných informačných, reklamných  
a propagačných zariadeniach ako je uvedené v ods. 1 tohto článku VZN nie je predmetom úpravy 
v zmysle tohto VZN. 

 
 

Článok  3 
Zásady pre umiestňovanie volebných plagátov 

 
1. Rozdelenie plagátových plôch sa uskutoční po zverejnení zoznamu zaregistrovaných 

kandidujúcich subjektov príslušným volebným orgánom.2  

2. Mesto Krupina pridelí plochu na umiestňovanie volebných plagátov v zmysle zásady rovnosti,  
v rovnakom pomere pre všetky zaregistrované kandidujúce subjekty. Takto vyhradená plocha 
bude číselne označená.  

3. Číslo plochy v prípade volieb do Národnej Rady Slovenskej republiky a Európskeho parlamentu je 
totožné s číslom zaregistrovanej kandidátnej listiny kandidujúceho subjektu zverejneného štátnou 
komisiou. V prípade volieb prezidenta Slovenskej republiky, volieb do orgánov samosprávnych 
krajov a volieb do orgánov samosprávy obcí bude číslo plochy na umiestňovanie volebných 
plagátov určené v závislosti od abecedného poradia jednotlivých kandidujúcich subjektov.  

4. Vyhradená plocha na umiestňovanie volebných plagátov je zaregistrovaným kandidujúcim 
subjektom k dispozícii až do skončenia volebnej kampane bez ohľadu na to, či kandidujúce 
subjekty svoje pravo na umiestnenie volebných plagátov využijú.  

5. Kandidujúci subjekt môže umiestniť volebné plagáty len na číselne označenú plochu, ktorá mu 
bola vyhradená. Ak kandidujúci subjekt nevyužije svoje pravo na umiestnenie volebných plagátov 
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na mestských informačných stojanoch, ostane miesto určené pre tento kandidujúci subjekt 
prázdne. Toto miesto nesmie obsadiť iný kandidujúci subjekt. 

6. Umiestňovanie volebných plagátov na mestských informačných stojanoch si každý kandidujúci 
subjekt zabezpečí sám na vlastné náklady, pričom zároveň zodpovedá za obsah umiestnených 
volebných plagátov.  

7. Počas volebnej kampane si kandidujúci subjekt kontroluje stav svojich volebných plagátov 
(poškodenie, prelepenie a pod.). 

8. Vyhradená plocha na umiestňovanie volebných plagátov na mestských informačných stojanoch sa 
kandidujúcim subjektom poskytuje bezplatne. 

 
 

Článok  4 
 Kontrola a sankcie 

1. Kontrolu nad dodržiavaním ustanovení tohto VZN vykonávajú príslušníci Mestskej polície Krupina. 

2. Porušenie ustanovení tohto VZN je postihnuteľné podľa osobitných predpisov3. 

 

 

Článok  5 
 Záverečné ustanovenia 

 

1. Toto VZN bolo schválené Mestským zastupiteľstvom v Krupine dňa ................... uznesením č. 
.../2022 a nadobúda účinnosť pätnástym dňom od jeho vyhlásenia vyvesením na úradnej tabuli 
mesta.  

2. Dňom nadobudnutia účinnosti tohto VZN sa ruší VZN č. 8/2014 o vyhradení miest na 
umiestňovanie volebných plagátov v čase volebnej kampane, ktoré bolo schválené uznesením 
Mestského zastupiteľstva č. 175/2014-MsZ. 

 

 
 
 
 
 
 

Ing. Radoslav Vazan 
primátor mesta 

 

 

 

 

 
 

                                                
1 § 2 zákona  č. 181/2014 Z. z. o volebnej kampani a o zmene a doplnení zákona č. 85/2005 Z. z. o politických   
stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov 

 
2 zákona  č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov  

 
3 a) § 46 zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov 

  b) § 27 b ods. 1 písm. a) a ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 



Mestské zastupiteľstvo v Krupine. 

 

 

Návrh  na schválenie uznesenia: 
 

Uznesenie č.     /2022-MsZ 

Mestské zastupiteľstvo v Krupine 

 

v y d á v a   

 

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Krupina č......../2022 o vyhradení miest na 

umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách mesta Krupina. 

 

 

 
Dôvodová správa: 

 

Mesto Krupina predkladá Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o vyhradení miest na umiestňovanie 

volebných plagátov v čase volebnej kampane vzhľadom na skutočnosť, že doteraz platné Všeobecne 

záväzné nariadenie č. 8/2014 o vyhradení miest na umiestňovanie volebných plagátov v čase volebnej 

kampane nie je v súlade s platnou legislatívou a zároveň aj ním určené plagátové plochy na tento účel 

už nie sú k dispozícii.  

Účelom tohto VZN je vyhradiť miesto a určiť podmienky na umiestňovanie volebných plagátov 

politických strán, politických hnutí alebo koalícií politických strán a politických hnutí a nezávislých 

kandidátov na verejných priestranstvách mesta Krupina počas volebnej kampane  pre voľby do 

Národnej rady Slovenskej republiky, voľby do Európskeho parlamentu, voľby prezidenta Slovenskej 

republiky, voľby do orgánov samosprávy krajov a voľby do  orgánov samosprávy obcí.   

Mesto sa obzvlášť zaoberalo výberom najvhodnejšieho miesta na umiestňovanie volebných 

plagátov, aby bolo čo najdostupnejšie väčšine obyvateľov mesta a zároveň nepôsobilo rušivo. 

V návrhu sa predpokladá s miestom na Svätotrojičnom námestí na trávnatej ploche vedľa chodníka 

pred Domom služieb. Na tento účel budú vyhotovené prenosné informačné stojany, ktoré budú po 

ukončení volebnej kampane demontované. 

Počas plynutia lehoty na pripomienkovanie neboli doručené žiadne pripomienky.   

 

 

 
 



 

 

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

 

 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

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

konanej dňa 9.6.2022 
 

 
 
 
 
  

Predkladá: 
Mgr. Michal Strelec 
predseda komisie 

Vypracoval:                                                                         

 
Gabriela Očovská 

zapisovateľka 
 

Prerokované: 

9.6.2022 
v Komisii pre školstvo, mládež, kultúru, 

šport a verejný poriadok 
13.6.2022 

v Komisii rozvoja 
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NÁVRH UZNESENÍ  

KOMISIE PRE ŠKOLSTVO, MLÁDEŽ, KULTÚRU, ŠPORT A VEREJNÝ PORIADOK: 
 

 

Uznesenie č.   /2022-MsZ 

Mestské zastupiteľstvo v Krupine 
s c h v a ľ u j e  
dotáciu pre Cyklistický klub Krupina vo výške 1.500,-€ na organizačné zabezpečenie 27. 
ročníka medzinárodných cyklistických pretekov „Cena Krupiny“ v roku 2022  
Dôvodová správa: 
Komisia odporúča  zabezpečiť vyššie uvedené z dôvodu veľkej účasti športovcov 
a návštevníkov medzinárodného podujatia, čo súvisí so všeobecnou potrebou i verejným 
záujmom a s povinnosťou organizátora zabezpečiť dostupnosť týchto služieb.  
a to 7 hlasmi z 7  prítomných z celkového počtu 8 členov komisie 
 
 
 
Uznesenie č.   /2022-MsZ 
Mestské zastupiteľstvo v Krupine 
s c h v a ľ u j e  
dotáciu pre TJ Športové kluby Krupina – Volejbalový klub vo výške 4050,-€ na 
zabezpečenie prípravy a účasti družstiev volejbalového klubu v súťažiach organizovaných 
SVF v roku 2022 a nákup športových pomôcok a dresov 
Dôvodová správa: 
Komisia odporúča  zabezpečiť vyššie uvedené z dôvodu vytvárania podmienok pre 
kontinuálne zabezpečenie tréningového procesu a prípravy družstiev volejbalového klubu 
na súťaže organizované SVF. 
 
 
 
Uznesenie č.   /2022-MsZ 
Mestské zastupiteľstvo v Krupine 
s c h v a ľ u j e  
dotáciu pre TJ Športové kluby – Klub slovenských turistov Krupina vo výške  400,-€ na 
podporu vlastivedného poznávania pohoria Tríbeč  
Dôvodová správa: 
Komisia odporúča  zabezpečiť vyššie uvedené z dôvodu vytvárania podmienok pre 
systematický rozvoj vlastivednej poznávacej turistiky na Slovensku – návšteva pohoria 
Tríbeč. 
a to 7 hlasmi z 7  prítomných z celkového počtu 8 členov komisie 
 
 
 
Uznesenie č.   /2022-MsZ  
Mestské zastupiteľstvo v Krupine 
s c h v a ľ u j e  
dotáciu pre Atletický klub Krupina, o. z.  
vo výške 1000,-€ na organizačné zabezpečenie 4. ročníka podujatia „ROZBEHAJME 
KRUPINU“  
Dôvodová správa: 
Komisia odporúča  zabezpečiť vyššie uvedené z dôvodu vytvárania podmienok pre 
systematický rozvoj atletickej a športovej prípravy detí a mládeže 
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Uznesenie č.   /2022-MsZ 
Mestské zastupiteľstvo v Krupine 
s c h v a ľ u j e  
dotáciu pre Atletický klub Krupina, o. z.  
vo výške 2000,-€ na podporu talentovanej mládeže, na  materiálne zabezpečenie a účasť 
na bežeckých súťažiach  
Dôvodová správa: 

Komisia odporúča  zabezpečiť vyššie uvedené z dôvodu vytvárania podmienok pre 
systematický rozvoj atletickej a športovej prípravy detí a mládeže 
 
 
 
Uznesenie č.   /2022-MsZ 
Mestské zastupiteľstvo v Krupine 
s c h v a ľ u j e  
dotáciu pre Krupinský tenisový klub  - KTK  vo výške vo výške 700,-€ na reprezentáciu 
a nákup  tenisových pomôcok a účasť na súťažiach.  
Dôvodová správa: 
Komisia odporúča  zabezpečiť vyššie uvedené z dôvodu vytvárania podmienok pre 
fungovanie klubu a tenisových družstiev KTK „A“, KTK „B“ a žiakov, ktoré reprezentujú 
mesto vo vyššej súťaži 3. ligy skupina JUH a Hontiansko-Podpolianskej tenisovej lige 
a to 7 hlasmi zo 7  prítomných z celkového počtu 8 členov komisie 
 
 
 
Uznesenie č.   /2022-MsZ 
Mestské zastupiteľstvo v Krupine 
s c h v a ľ u j e  
dotáciu pre Slovenský zväz chovateľov ZO Krupina – Hontianske Nemce vo výške 100,-€ 
na zabezpečenie účasti na výstavách a jarmokoch chovateľov v roku 2022 
Dôvodová správa: 
Komisia odporúča  zabezpečiť vyššie uvedené z dôvodu zachovania kultúrneho dedičstva 
existujúcich plemien a druhov zvierat a tvorby a ochrany životného. 
a to 7 hlasmi zo 7  prítomných z celkového počtu 8 členov komisie 
 
 
 
Uznesenie č.   /2022-MsZ 
Mestské zastupiteľstvo v Krupine 
s c h v a ľ u j e  
dotáciu pre Spevácky zbor Cantus Carponensis  pri Rímskokatolíckom kostole v Krupine vo 
výške 700,-€ na rozvíjanie zborovej kultúry na Slovensku, výrobu CD s repertoárom zboru 
a zabezpečenie obalov na noty 
Dôvodová správa: 
Komisia odporúča  zabezpečiť vyššie uvedené z dôvodu zviditeľnenia a reprezentácie 
Mesta Krupina na festivaloch a súťažiach speváckych zborov  
a to 7 hlasmi z 7 prítomných z celkového počtu 8 členov komisie 
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INFORMÁCIA PRE MsZ  
 
 

1. Ponuka klubov na rok 2022/2023 
Na rokovanie komisie pre školstvo, mládež, kultúru, šport a verejný poriadok  predložila 

riaditeľka CVČ Domček materiál „Ponuka klubov na rok 2022/2023“  
Vzhľadom na to, že materiál nebol predložený v dostatočnom časovom predstihu 

a rozsahu, komisia k tento bod neprerokovala.  Po doplnení bude materiál predložený na 
prerokovanie MsR dňa 22.6.2022.  
 

2. Žiadosti o dotácie na činnosť v roku 2022. 
 Žiadatelia, ktorí predložili neúplnú žiadosť o dotáciu na činnosť v termíne 
31.10.2021, boli vyzvaní na doplnenie a upravenie žiadosti. Jedná a o žiadateľov:  
1. ELITE Dance studio, o.z. – 5.910,- €,  
2. Priatelia DFS Vartášik, o.z. – 4.736,- EUR a   

Žiadatelia, ktorí predložili žiadosti o pridelenie dotácie na činnosť v termíne 
k 31.5.2022: 
1. Rodičovské centrum MRAVENISKO, o.z. – 3.600,- € a  
2. TJ ŠK Volejbalový klub – 3.238,-€ 

Nové predložené žiadosti a doplnené žiadosti sú spolu v objeme 17.784,- €. 
Vzhľadom na to, že sa jedná o troch žiadateľov, ktorí požiadali o dotáciu prvýkrát a TJ ŠK 
Volejbalový klub podal ďalšiu žiadosť o dotáciu, pri tvorbe výdavkovej časti rozpočtu  sa 
nepočítalo s požiadavkami v takomto finančnom objeme. 

 
Komisia pre školstvo, mládež, kultúru, šport a verejný poriadok navrhla aktualizáciu 

rozpočtu – zvýšenie výdavkov na poskytnutie dotácií na činnosť v roku 2022 a odporučila 
bod prerokovať v Komisii rozvoja.   

Komisia rozvoja rozhodla, že o upravených žiadostiach a žiadostiach 
podaných k 31.5.2022 sa rozhodne na septembrovom zasadnutí MsZ v nadväznosti 
na to, ako sa bude  vyvíjať  príjmová časť rozpočtu mesta.  
 
     3. Žiadosť o aktualizáciu rozpočtu Múzea A. B. Sládkovička na reštaurátorský 
výskum.  

PhDr. Miroslav Lukáč, historik mesta, požiadal o zvýšenie výdavkovej časti rozpočtu 
pre Múzeum ABS o investíciu vo výške 3.813,- € s c, ktorá pozostáva z investície do 
reštaurátorského výskumu vo výške 2.918,- € (barokové sochy) a investície 895,- EUR 
(nábytok z mestského domu), a to s cieľom získať finančné prostriedky na reštaurovanie 
vyššie uvedených zbierkových predmetov majetku mesta. 

Zbierkové predmety získalo Mesto Krupina pre Múzeum Andreja Sládkoviča 
v Krupine zadarmo, ale je potrebné ich zreštaurovať.  
Investícia vo výške 3.813,- € do reštaurátorského výskumu je nevyhnutnou podmienkou na 
to, aby Mesto Krupina na reštaurovanie sôch a nábytku získalo cca 30.000,- € z Fondu na 
podporu umenia. Fond na podporu umenia vyžaduje k žiadosti už vypracovaný 
reštaurátorský výskum, na ktorý neposkytuje dotácie. Dotácie poskytuje výlučne na 
reštaurovanie (nie na reštaurátorský výskum). 
 

Komisia pre školstvo, mládež, kultúru, šport a verejný poriadok súhlasila 
s aktualizáciou rozpočtu na reštaurátorský výskum. 

Komisia rozvoja rozhodla, že o žiadosti sa rozhodne na septembrovom 
zasadnutí MsZ v nadväznosti na to, ako sa bude  vyvíjať  príjmová časť rozpočtu 
mesta.  
 



 

 

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

 

 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materiál  z Komisie sociálnych vecí, zdravotníctva a bytovej politiky 

konanej dňa 15.06.2022 
 

 

 

 

 

  

Predkladá: 
Mgr. Anna Surovcová 

predseda komisie 

Vypracoval:                                                                         

 
Mgr. Ivana Belková 

zapisovateľka 
 

Prerokované: 
15.06.2022 v Komisii sociálnych vecí, 

zdravotníctva a bytovej politiky 
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NÁVRH UZNESENÍA  
KOMISIE SOCIÁLNYCH VECÍ, ZDRAVOTNÍCTVA A BYTOVEJ POLITIKY: 

 
 

Uznesenie č.     /2022-MsZ 

Mestské zastupiteľstvo v Krupine 
 o d p o r ú č a   

príslušnému odd. MsÚ (odd. sociálnych služieb) zaslať v mene Mesta Krupina oslovovací list 
spoločnosti Lesy SR, š.p., ako vlastníkovi nehnuteľnosti na ulici  Jilemnického, Krupina, za 
účelom zistenia možnosti nadobudnutia uvedenej nehnuteľnosti do vlastníctva Mesta 
Krupina.  

 
Dôvodová správa: Mesto Krupina dlhodobo rieši problematiku bývania (vrátane sociálneho 
bývania). Aj napriek zložitej finančnej situácii miest a obcí v kontexte súčasného diania 
(pandémia, vojnový konflikt na Ukrajine, rastúca inflácia a ď.) je túto problematiku možné 
riešiť až do výšky 100% prostredníctvom čerpania externých zdrojov určených prioritne pre 
mestá a obce. Vzhľadom na doterajšiu skúsenosť mesta pri riešení tejto problematiky 
a vzhľadom nedostatok vhodných nehnuteľností na uvedený účel, komisia sociálnych vecí, 
zdravotníctva a bytovej politiky odporúča MsZ uvedené uznesenie schváliť. Prioritne je 
potrebné zistiť od vlastníka nehnuteľnosti záujem resp. nezáujem s tou nehnuteľnosťou 
nakladať. Následne bude možné pripraviť ďalšie potrebné kroky. 

 
Uznesenie č.     /2022-MsZ 

Mestské zastupiteľstvo v Krupine 
B e r i e  n a  v e d o m i e  
komplexnú správu o poskytovaní sociálnych služieb zo strany Mesta Krupina za roky 2020-
2021. 
 
Dôvodová správa: Uznesením č.60/2022 MsZ v Krupine uložilo povinnosť predložiť 
Komplexnú správu o poskytovaní sociálnych služieb Mestom Krupina na území mesta. Odd. 
sociálnych služieb túto správu za roky 2020 - 2021 predložilo komisii na rokovanie dňa 
15.6.2022. Správa je súčasťou materiálov zaslaných na rokovanie MsZ. Komisia uvedenú 
správu prerokovala a dala odd. sociálnych služieb spätnú väzbu a požiadavky na doplňujúce 
informácie, ktoré budú súčasťou Komplexnej správy za rok 2022. Komisia odporúča MsZ 
vziať predloženú Komplexnú správu na vedomie.  

 
Uznesenie č.      /2022-MsZ 

Mestské zastupiteľstvo v Krupine 
B e r i e  n a  v e d o m i e  
správu o situácii v zariadení pre seniorov Svetlo Krupina, n.o., za I. polrok 2022.  
 
Dôvodová správa: Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a bytovej politiky prerokovala 
správu o situácii v zariadení pre seniorov Svetlo Krupina, n.o. za I. polrok 2022. P. riaditeľka 
zariadenia predložila priebežnú finančnú správu zariadenia, ako aj počty a stavy klientov 
v nadväznosti na situáciu po III. vlne pandémie. Komisia odporúča Msz správu vziať na 
vedomie.   

  
Uznesenie č.      /2022- MsZ 

Mestské zastupiteľstvo v Krupine 
B e r i e  n a  v e d o m i e   
podanú informáciu o správaní sa klientov resocializačných zariadení na území mesta 
Krupina voči obyvateľom mesta.  
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Dôvodová správa: Komisia pozvala na svoje rokovanie riaditeľov resocializačných stredísk 
(RS) pôsobiacich na území mesta Krupina za účelom pracovného stretnutia a hľadania 
spoločných riešení pri prípadnom nevhodnom správaní sa klientov týchto zariadení voči 
obyvateľom mesta. Svoju neúčasť pre pracovné povinnosti ospravedlnil pán riaditeľ RS COR 
centrum, n.o. Stretnutia sa zúčastnila p.riaditeľka RS Filius Paul (Victus, o.z.), ktorá podala 
informáciu za ich zariadenie a oznámila, že konflikt, ktorý vznikol v mesiaci november 2021 
v zariadení riešili okamžitými prijatými opatreniami v zmysle legislatívy. Ozrejmila dôvody, 
pre ktoré bolo náročné vyhnúť sa tomuto konfliktu a zároveň vyjadrila ľútosť a nádej, že 
podobné situácie sa nebudú opakovať.  
Komisia odporúča MsZ podanú informáciu vziať na vedomie.  
 
 
 
Uznesenie č.               /2022- MsZ 
Mestské zastupiteľstvo v Krupine 
O d p o r ú č a     

podporiť žiadosť Rodičovského centra MRAVENISKO, o.z. Fraňa Kráľa 675/16 o dotáciu 
z rozpočtu mesta Krupina na prenájom priestorov v roku 2022 vo výške podľa aktuálnych 
možností rozpočtu Mesta Krupina.               
 
Dôvodová správa: Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a bytovej politiky odporúča 
podporiť Rodičovské centrum MRAVENISKO, o.z. finančnou sumou podľa možnosti 
rozpočtu Mesta Krupina z dôvodu, že Komisia nedisponuje v schválenom rozpočte sumou na 
prideľovanie dotácií. Zároveň však vníma pozitívne zriadenie rodičovského centra na území 
mesta, pretože  by dočasne mohlo byť nápomocné najmä rodinám s malými deťmi pri 
zabezpečovaní starostlivosti o deti do 3 rokov veku v rámci mesta Krupina. Uvedené 
alternatívy pripúšťa a rieši aj zákon o sociálnych službách č.448/2008 Z.z. v znení 
neskorších predpisov. Občianske združenie žiadalo o dotáciu mesto Krupina najmä na 
podporu prenájmu priestorov, kde by mohlo svoju činnosť vykonávať, preto Komisia 
odporúča podporiť túto žiadosť aspoň v alikvotnej finančnej čiastke.  
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Komisia rozvoja mesta odporúča predložiť návrhy nakladania s majetkom Mesta Krupina 
a návrhy uznesení na schválenie MsZ: 

 
 
1.) Schválený zámer zámeny pozemkov medzi Mestom Krupina a Mgr. Martinom Rondíkom, bytom 
ul. Rudolfa Geschwinda 3166/6, Krupina, bol zverejnený na úradnej tabuli a internetovej stránke 
mesta dňa 2.6.2022. Následne na základe schváleného zámeru predkladám návrh uznesenia 
k prevodu majetku zámenou pozemkov. K samotnému schváleniu zámeny pozemkov je potrebných 
8 hlasov.  
 
Uznesenie č. ....../2022-MsZ 

Mestské zastupiteľstvo v Krupine  
schvaľuje 
a) za prebytočný majetok Mesta Krupina, pozemok zameraný do novovytvorenej parcely 

registra C č. 1481/305 o výmere 1218 m2, ktorý je odčlenený geometrickým plánom č. 
48 290 289-40/2022 z parcely registra C č. 1481/3 o výmere 23 751 m2, druh pozemku ostatná 
plocha, zapísaná na LV č. 2952, nachádzajúca sa v k.ú. Krupina, okres Krupina,  

b) prevod 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. 2952, 
zameraný geometrickým plánom č. 48 290 289-40/2022 vyhotoveným geodetom Miroslavou 
Lauroškovou GeoPlanML, Majerský rad 643/44, Krupina, overeným dňa 31.3.2022 pod č. 99/2022, 
do novovytvorenej parcely registra C č. 1481/305 o výmere 1218 m2, sa zamieňa v prospech Mgr. 
Martina Rondíka, rod. Rondík, bytom ul. Rudolfa Geschwinda 3166/6, Krupina, do výlučného 

vlastníctva v 1/1-ine k celku,  
a to za pozemky vo výlučnom vlastníctve Mgr. Martina Rondíka, rod. Rondík, bytom ul. Rudolfa 
Geschwinda 3166/6, Krupina, nachádzajúce sa v k.ú. Krupina, okres Krupina, zapísané na LV č. 
4512 a 3887, menovite parcely: 
KN-E č. 1521/1 o výmere 149 m2, druh trvalo trávnatý porast, LV č. 4512 
KN-E č. 1521/2 o výmere 159 m2, druh trvalo trávnatý porast, LV č. 4512 
KN-E č. 1520/1 o výmere 391 m2, druh orná pôda, LV č. 4512 
KN-E č. 1520/2 o výmere  95 m2, druh orná pôda, LV č. 4512  
KN-E č. 1469/2 o výmere 144 m2, druh trvalo trávnatý porast, LV č. 4512,  
a novovytvorená parcela KN-C č. 7074/2 o výmere 400 m2, druh orná pôda, zameraná 
geometrickým plánom č. 48 290 289-40/2022 (bližšie špecifikovaný vyššie v texte) z parcely KN-C č. 
7074, vedenej na LV č. 3887, 
spolu o výmere 1338 m2, ktoré sa zamieňajú v prospech Mesta Krupina. 

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.    
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2.) Schválený zámer na zriadenie vecného bremena na priznanie práva prechodu a prejazdu cez 
pozemok vo vlastníctve Mesta Krupina, v prospech Boženy Alakšovej, bytom Fraňa Kráľa 662/3, 
Krupina, a Milana Hašku, bytom Školská 826/4, Krupina, bol zverejnený na úradnej tabuli 
a internetovej stránke mesta dňa 2.6.2022. Následne na základe schváleného zámeru predkladám 
návrh uznesenia k zriadeniu vecného bremena vo vyznačenom a zameranom rozsahu 
geometrickým plánom.  K samotnému schváleniu je potrebných 8 hlasov.  
 
Uznesenie č. ....../2022-MsZ 

Mestské zastupiteľstvo v Krupine 
schvaľuje  
zriadenie vecného bremena, na priznanie práva prechodu a prejazdu cez pozemok vo vlastníctve 

Mesta Krupina, k.ú Krupina, okres Krupina, menovite  
na parcele registra E č. 3003 o výmere 4 123 m2, druh trvalo trávnatý porast, vedená na LV č. 4578, 
(ktorá je v registri C vedená ako parcela č. 7843/1 druh ostatná plocha), v celkovom rozsahu  80 m2, 
vyznačenom geometrickým plánom č. 47 843 632-66/2022 vypracovaným geodetom Miroslavou 
Lauroškovou GeoPlanML, Majerský rad 643/44, Krupina, IČO 48 290 289, overeným dňa 2.6.2022 
pod č. 180/2022  v prospech  
Boženy Alakšovej, rod. Repiská, bytom Fraňa Kráľa 662/3, Krupina, v podiele 1/3 k celku, 
Milana Hašku, rod. Haško, bytom Školská 826/4, Krupina, v podiele 2/3 k celku, 
ako podielových spoluvlastníkov pozemku parcely registra E č. 7839 o výmere 9 804 m2, druh orná 
pôda, evidovanej na LV č. 3436, pre zabezpečenie prístupu k uvedenému pozemku.   
Vecné bremeno spočíva:  

 v práve oprávneného z vecného bremena využívať pozemok parcely KN-E č. 3003 vo 
vyznačenom rozsahu geometrickým plánom č. 47 843 632-66/2022  o výmere 80 m2 na 
prechod peši, prejazd motorovými a nemotorovými dopravnými prostriedkami, a v povinnosti 
Mesta Krupina, ako povinného z vecného bremena strpieť právo oprávneného využívať 
pozemok v rozsahu  vyznačenom v geometrickom pláne o výmere 80 m2,   

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

 vecné bremeno sa zriaďuje časovo neobmedzene, na dobu neurčitú, 

 vecné bremeno sa zriaďuje bez odplaty 
 
 

 
3.) Schválený zámer prevodu pozemku predajom v prospech Oľgy Dadovej, bytom Rybárska 
406/18, Sliač, bol zverejnený na úradnej tabuli a internetovej stránke mesta dňa 5.11.2021.  
Následne na základe schváleného zámeru a zamerania geometrickým plánom predkladám návrh 
uznesenia k predaju pozemku. K samotnému schváleniu je potrebných 8 hlasov.  
 
Uznesenie č. ......./2021 
Mestské zastupiteľstvo v Krupina 
s ch v a ľ u j e  
a) za prebytočný majetok Mesta Krupina, pozemok zameraný do novovytvorenej parcely 

registra C č. 5481/2 v diele 1, 3 o výmere 265 m2, druh trvalo trávnatý porast a do 
novovytvorenej parcely registra C č. 5481/3 v diele 2 o výmere 20 m2, druh ostatná plocha, 
ktoré sú odčlenené geometrickým plánom č. 53549511-67/2022 z parcely registra E č. 7614/11 
o výmere 102 m2, druh lesný pozemok, zapísaná na LV č. 4578, a z parcely registra C č. 5481 
o výmere 41 820 m2, druh lesný pozemok, zapísaná na LV č. 2383, nachádzajúca sa v k.ú. 
Krupina, okres Krupina,  

b) prevod majetku predajom 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 
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pozemok vo vlastníctve Mesta Krupina, k.ú. Krupina, okres Krupina, vedený na LV č. 2383 a  4578, 
zameraný geometrickým plánom č. 53549511-67/2022 vyhotoveným geodetom Ing. Annou 
Molnárovou, GEODETICKÉ PRÁCE, 935 82 Plášťovce 237, IČO 53549511, overeným dňa 
31.5.2022 pod č. 176/2022, do novovytvorenej parcely registra C č. 5481/2 o výmere 265 m2, druh 
trvalo trávnatý porast, a do novovytvorenej parcely registra C č. 5481/3 o výmere 20 m2, druh 
ostatná plocha, 
v prospech Oľgy Dadovej, Rybárska 406/18, Krupina, do výlučného vlastníctva, vo výške kúpnej 
ceny 3,- Eur/m2.  
Kúpna cena je stanovená ako obvyklá pri predajoch pozemkov v extraviláne a charaktere 
predávaného pozemku.  
Prevod pozemku sa zrealizuje za podmienok: 

 dodržania náležitosti zákona č. 326/2005 Z.z. o lesoch §7 – §9 o trvalom vyňatí lesných 
pozemkov z trvalých funkcií lesov, ako aj uhradenia všetkých nákladov za trvalé vyňatie z LPF.  

Dôvod hodný osobitného zreteľa je majetkovoprávne usporiadanie pozemku, ktorý sa nachádza 
v tesnej blízkosti nehnuteľnosti vo vlastníctve žiadateľa a je dlhodobo užívaný a zastavaný, a neplní 
funkciu lesa.   
Odpredajom časti mestského pozemku sa pozemok scelí a funkčne prepojí s pozemkom vo 
vlastníctve žiadateľa. 

 
 
 
4.) Schválený zámer prevodu pozemku predajom v prospech Oľgy Dadovej, bytom Rybárska 
406/18, Sliač, bol zverejnený na úradnej tabuli a internetovej stránke mesta dňa 5.11.2021.  
Následne na základe schváleného zámeru a zamerania geometrickým plánom predkladám návrh 
uznesenia k predaju pozemku. K samotnému schváleniu je potrebných 8 hlasov.  
 
 
Uznesenie č. ..../2022-MsZ 

Mestské zastupiteľstvo v Krupine  
schvaľuje  
a) za prebytočný majetok Mesta Krupina, pozemok zameraný do novovytvorenej parcely 

registra C č. .......... o výmere 102 m2, druh zastavaná plocha a nádvorie, ktorý sú odčlenený 
geometrickým plánom č. ........................../2022 z parcely registra C č. 1280/1 o výmere 2 358 
m2, druh zastavaná plocha a nádvorie, zapísaná na LV č. 4578, nachádzajúca sa v k.ú. 
Krupina, okres Krupina,  

b) prevod 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  

pozemok vo vlastníctve Mesta Krupina, k.ú. Krupina, okres Krupina, vedený na LV č. 4578, 
zameraný geometrickým plánom č. 48 290 289-63/2022 vyhotoveným geodetom Miroslavou 
Lauroškovou GeoPlanML, Majerský rad 643/44, Krupina, IČO48 290 289 overeným dňa 17.6.2022 
pod č. 197/2022, do novovytvorenej parcely registra C č. 1279/1 diel 3 o výmere 102 m2, podľa 
zamerania prístavby k existujúcej budove Súkromnej 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.  Cena je navrhnutá 
ako obvyklá pri predajoch pozemkov v intraviláne mesta vzhľadom na polohu a charakter 
predávaného pozemku.    
c) uzavretie Kúpnej zmluvy so zriadením predkupného práva a vecného bremena medzi 

Mestom Krupina a Mgr. Ingrid Kohútovou, Družstevná 226/23, 962 61 Dobrá Niva, vlastníčkou 
budovy súpis. č. 2344 a zriaďovateľkou Súkromnej materskej škôlky, so sídlom ul. Školská 2344, 
Krupina, ktorej obsahom sú dojednané podmienky podľa Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve so 
zriadením vecného predkupného práva a vecného bremena, uzavretej v súlade s uznesením č. 
34/2022 a podpísanej dňa 31.5.2022, v ktorej sa zmluvné strany zaviazali uzatvoriť riadnu kúpnu 



 Materiály z oddelenia správy majetku mesta na prerokovanie do Komisie rozvoja mesta  

 
 

 

 

5 

zmluvu na prevod pozemku po porealizačnom zameraní stavby so zriadením predkupného práva 
a vecného bremena.  
Predkupné právo spočíva:  

 v práve Mesta Krupina odkúpiť nehnuteľnosti – budovu Materskej školy s prístavbou vrátane 
zastavaného pozemku v prípade, že sa vlastník nehnuteľností rozhodne ich ponúknuť na predaj, 
a to písomnou ponukou,  

 v prípade budúceho predaja nehnuteľností písomná ponuka na kúpu nehnuteľností musí 
obsahovať dohodnutú kúpnu cenu vo výške 16 215,- Eur za nehnuteľnosti podľa Kúpnej zmluvy 
č. 218152011 so zriadením vecného predkupného práva uzatvorenej dňa 1.12.2011, ďalej 
kúpnu cenu vo výške 3200,- Eur za pozemok predaný podľa budúcej kúpnej zmluvy v zmysle 
dojednaní touto Zmluvou o budúcej Kúpnej zmluve so zriadením vecného predkupného práva 
a vecného bremena č. 112832022. Prístavba postavená v roku 2022 bude ponúknutá vo 
výške kúpnej ceny zodpovedajúcej technickému zhodnoteniu existujúcej budovy s.č. 
2344 prístavbou, vrátane ocenenia zabudovaných prvkov vnútorného vybavenia v časti 
prístavby - podlahy a sanitárne zariadenie, ktoré bude stanovené odborníkom – znalcom 

z odvetvia odhad hodnoty stavebných prác, na základe znaleckého posudku v čase realizácie 
predkupného práva Mestu Krupina.  

 
Vecné bremeno spočíva: 

 v povinnosti  vlastníka budovy súp. č. 2344 s prístavbou  na parcele registra C  č. 1279/1 
dodržať účel využitia stavby budovy Materskej školy súp. č. 2344 s prístavbou na parcele KN-C 
č. 1279/1 evidovanej na LV č. 7988, k.ú. Krupina, v prospech oprávneného z vecného bremena 
a výlučne využívať a užívať priestory budovy na prevádzku školy a školského zariadenia 
a detského centra alebo aj jednotlivo. 

Vecné bremeno bude spojené s vlastníctvom vyššie citovanej nehnuteľnosti a zriadi sa „in rem“ 
v prospech oprávneného z vecného bremena bezodplatne, na dobu neurčitú. 

 

Dôvod hodný osobitného zreteľa je skutočnosť, že Mesto Krupina predajom pozemku umožní 
vlastníkovi budovy využívanej za účelom Súkromnej materskej školy, vybudovať prístavbu 
k existujúcej budove, čím sa rozšíri kapacita pre umiestnenie detí do materskej školy ako aj 
detského centra v meste Krupina. 
 
 
Dôvodová správa: 

Zriadenie vecného predkupného práva v prospech Mesta Krupina sa rozumie to, že v prípade 
rozhodnutia sa vlastníčky budovy so s.č. 2344 vrátane prístavby, že chce nehnuteľnosť predať, tak 
je povinná najprv písomnou ponukou osloviť Mesto Krupina. Písomná ponuka musí obsahovať 

 dohodnutú kúpnu cenu vo výške 16 215,- Eur za nehnuteľnosti podľa Kúpnej zmluvy č. 
218152011 so zriadením vecného predkupného práva uzatvorenej dňa 1.12.2011,  

 kúpnu cenu vo výške 3 264,- Eur za pozemok predaný podľa budúcej kúpnej zmluvy v zmysle 
dojednaní touto Zmluvou o budúcej Kúpnej zmluve so zriadením vecného predkupného práva 
a vecného bremena č. 112832022.  

 kúpnu cenu za prístavbu postavenú v r. 2022, ktorá bude stanovená  odborníkom – 

znalcom z odvetvia odhad hodnoty stavebných prác, v čase realizácie predkupného práva Mestu 
Krupina na základe znaleckého posudku. Kúpna cena bude  zodpovedajúca technickému 
zhodnoteniu existujúcej budovy s.č. 2344 prístavbou, vrátane ocenenia zabudovaných 
prvkov vnútorného vybavenia v časti prístavby – t.j. podlahy a sanitárne zariadenie.  

 

Technickým zhodnotením budovy s. č. 2344 sa rozumie zrealizovaná stavebná prestavba – 
vybudovanie prístavby k existujúcej budove, čím sa pôvodná stavba pôdorysne rozšíri, pričom musí 
byť prevádzkovo spojená s pôvodnou stavbou v súlade so stavebným zákonom č. 50/1976 Zb. 
v územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov. Technické zhodnotenie 
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stavby s.č. 2344 stavebnou prestavbou v časti prístavby vrátane zabudovaných prvkov vnútorného 
vybavenia v časti prístavby – podlahy a sanitárne zariadenie, stanoví odborník – znalec z odvetvia 
odhad hodnoty stavebných prác, na základe znaleckého posudku. 
 

 

 
5.) Návrh uznesenia na základe prijatej žiadosti od Jána Bohovica, bytom  Kuzmányho 8, Krupina, 
ktorou žiadateľ žiada o prenájom časti mestského pozemku nachádzajúceho sa v ochrannom 
pásme vodného toku. Členovia Komisie rozvoja mesta neodporúčajú schváliť prenájom pozemku.  
 
Dôvodová správa: nakoľko sa jedná o pobrežnú časť pozemku, ktorá sa nachádza v ochrannom 

pásme vodného toku, vlastník pozemku je povinný podľa § 50, odst. a) Zákona o vodách, umožniť 
správcovi vodného toku výkon jeho oprávnenia.   
Šírka ochranného pásma vodného toku pri vodohospodárky významnom toku je do 10 m od 
brehovej čiary a pri drobnom vodnom toku je do 5 m od brehovej čiary. V súlade s § 49 zákona č. 
364/2004 Z.Z. o vodách správca vodného toku môže pri výkone správy vodného toku užívať 
pobrežné pozemky. Pobrežné pozemky by mali ostať voľné a nezastavané pre bezproblémový 
prístup pre výkon správy, zabezpečovacích  prác počas povodne a pod.  
Na základe uvedených skutočností členovia Komisie rozvoja mesta neodporúčajú schváliť prenájom 
predmetného pozemku v prospech žiadateľa Jána Bohovica, bytom Krupina. 
 
Uznesenie č. ..../2021-MsZ 
Mestské zastupiteľstvo v Krupina 
schvaľuje 

prenájom pozemku vo vlastníctve Mesta Krupina, k.ú. Krupina, okres Krupina, vedený na LV č. 
4578,  parcela registra E č. 9604/1 o výmere 466 m2, druh pozemku ostatná plocha, v požadovanej 
výmere cca 200 m2, v prospech Jána Bohovica, bytom Kuzmányho 8, Krupina, na dobu 20 rokov, za 
účelom oplotenia s bránou a vysadením ochranného pásma. Jedná sa o pobrežnú časť pozemku 
v ochrannom pásme rieky Krupinice. 
 
 
6.) Návrh uznesenia na schválenie zámeru na predaj pozemku v prospech v prospech Jany 
Mokošovej, bytom M.R Štefánika 27, 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 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 
pozemok vo vlastníctve Mesta Krupina, k.ú. Krupina, okres Krupina, vedený na LV č. 4429,  parcela 
registra C č. 4185 o výmere 128 m2, druh pozemku orná pôda, a časť parcely registra E č. 9701/1 
o výmere 4411 m2, druh ostatná plocha v zameranej časti 4 m2, v prospech Jany Mokošovej, 

bytom M. R. Štefánika 27, Krupina, do výlučného vlastníctva v 1/1  k celku, vo výške kúpnej ceny 3,- 
Eur/m2  
Kúpna cena je stanovená ako obvyklá pri predajoch pozemkov v extraviláne a charaktere 
predávaného pozemku.  
Dôvod osobitného zreteľa je skutočnosť, že predmetný pozemok Mesto Krupina nevyužíva a 

odpredajom pozemku sa zabezpečí prístup na pozemok a zároveň sa funkčne prepojí s pozemkom 
vo vlastníctve kupujúcej, na ktorom plánuje stavať rodinný dom. 
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7.) Návrh uznesenia na schválenie zámeru na prenájom pozemku v prospech v prospech Slavomíra 
Homoľu, bytom M. R. Štefánika 29, Krupina 
 
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,  

konkrétne pozemok vo vlastníctve Mesta Krupina, k.ú. Krupina, časť parcely registra C č. 460/1 
o výmere 435 m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie a časť parcely registra C č. 976/1 
o výmere 334 m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie v požadovanej výmere 8 m2 
v prospech Slavomíra Homoľu, bytom M. R. Štefánika 29, Krupina, vo výške nájomného 3,- 

Eur/rok za celý predmet nájmu, na dobu neurčitú s výpovednou lehotou tri mesiace, za účelom 
skladovania palivového dreva vo dvore bytového domu s. č. 862 v ktorom je spoluvlastníkom bytu, 
tak aby nebol obmedzený výjazd z garáží.  
Dôvod osobitného zreteľa je skutočnosť, že predmetný mestský pozemok je priľahlým pozemkom 

k bytovému domu s. č. 862, kde žiadateľ je spoluvlastníkom bytu a tvorí jeho uzavretý dvor. 
 
 
8.) Návrh uznesenia na schválenie zámeru na prenájom pozemku v prospech Slavomíra Homoľu, 
bytom M. R. Štefánika 29, Krupina 

 
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,  

konkrétne pozemok vo vlastníctve Mesta Krupina, k.ú. Krupina, časť parcely registra E č. 8130/3 
o výmere 1765 m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie a časť parcely registra E č. 194/1 
o výmere 1466 m2, druh pozemku záhrada, v požadovanej výmere 50 m2 v prospech Agnesy 
Daridovej, bytom Fraňa Kráľa 662/3, Krupina, vo výške nájomného 0,10 Eur/m2/rok, čo pri výmere 

50 m2 predstavuje 5,- Eur/rok, na dobu neurčitú s výpovednou lehotou tri mesiace, za účelom 
záhrady na svojpomocné pestovanie pre vlastnú potrebu pri bytovom dome s. č. 662 v ktorom je 
žiadateľka vlastníčkou bytu.  
 
Dôvod osobitného zreteľa je skutočnosť, že predmetný mestský pozemok je priľahlým pozemkom 

k bytovému domu s. č. 662, kde žiadateľka je vlastníčkou bytu. O predmetnú záhradku ostatní 
vlastníci bytov z bytového domu neprejavili záujem.  
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9.) Návrh uznesenia na vyradenie dlhodobého hmotného  majetku  Mesta Krupina v správe   
ZŠ J. C.Hronského v nasledovnom znení. 

 
Uznesenie č. ....../2022-MsZ 

Mestské zastupiteľstvo v Krupine  
s c h v a ľ u j e 
čiastočné vyradenie časti  dlhodobého hmotného majetku Mesta Krupina v správe ZŠ J. C. 

Hronského  – „Umelý trávnik z multifunkčného ihriska 36x30m medzi školami“, evidovaný pod 
inventárnym číslom:  č. 12004 - vo výške  17 764 €    - vlastný zdroj financovania 
                    č. 12005 – vo výške  15 132,43 € - cudzí zdroj financovania 
Dôvod vyradenia majetku: Uvedený majetok je morálne a fyzicky opotrebovaný, z pohľadu správcu 
(Základnej školy J.C. hronského) je ďalej nepoužiteľný. Oprava nie je možná z dôvodu zastaranosti 
použitého materiálu. 
 
Dôvodová správa správcu majetku – Základná škola J. C .Hronského v Krupine: 

V zmysle zápisu zo zasadnutia inventarizačnej komisie ZŠ J. C. Hronského Krupina na vyradenie 
a likvidáciu dlhodobého hmotného majetku zo dňa 30.05.2022 predkladáme návrh Komisii rozvoja 
Mesta Krupina odporučiť MsZ Žiadosť o prijatie uznesenia MsZ. 

Jedná sa o vyradenie časti dlhodobého hmotného majetku v zmysle čl. 4, bod 1 prísm. n) VZN č. 
2/2016 o zásadách hospodárenia s majetkom Mesta Krupina, z dôvodu neupotrebiteľnosti 
a morálneho zastarania, ktorého celková nadobúdacia hodnota bola: 
  č. 12004  46 633,75 € VZ 
  č. 12005  39 832,70 € CZ 
Jedná sa o čiastočné vyradenie DHM z inventárnych kariet a to časti majetku – multifunkčný umelý 
trávnik (vrátane použitého materiálu) na viacúčelovom ihrisku rozmerov 36x30 m, účtovne 
a majetkovo evidovaného v ZŠ J. C. Hronského Krupina: 
  č. 12004 17 764,- € VZ 

  č. 12005 15 132,43 € CZ 

Majetok je morálne a fyzicky opotrebovaný, z pohľadu správcu (základná škola) ďalej nepoužiteľný. 
Oprava nie je možná z dôvodu zastaranosti použitého materiálu. 
 

Mesto Krupina v tomto roku investuje finančné prostriedky na rekonštrukciu atletických zariadení v 
areáli základných škôl v Krupine, katastrálne územie Krupina, na parcele č. 1280/4. 
Vzhľadom na materiál umelého trávnika a na jeho dobu využívania, je technický stav fyzicky 
a morálne opotrebovaný, nefunkčný, z pohľadu opravy nerentabilný a preto ho inventarizačná 
komisia odporučila vyradiť a následne zlikvidovať. 
 

10.) Návrh uznesenia na majetkoprávne vysporiadanie vlastníctva k pozemku vo vlastníctve SR,  
a v správe SPF, Bratislava, na ktorom sa nachádza prístupová účelová cesta k vodojemu a súčasne 
aj k rodinným domom.  

Uznesenie č. .........../2022-MsZ 
Mestské zastupiteľstvo v Krupine 
schvaľuje 
majetkoprávne vysporiadanie vlastníctva k pozemku vo vlastníctve Slovenskej republiky 
a v správe Slovenského pozemkového fondu, Búdkova 36, 817 15 Bratislava, menovite pozemok na 
parcele v registri C č. 9543/1 o výmere 754 m2, druh ostatná plocha, a na parcele v registri C č. 
4880/193 o výmere 381 m2, druh trvalo trávnatý porast, evidované na LV č. 1526, na ktorom sa 
nachádza prístupová účelová cesta k vodojemu a súčasne aj k rodinným domom. Dôvodom 
majetkovoprávneho vysporiadania vlastníctva k predmetnému pozemku je  vybudovanie miestnej 
cesty prostredníctvom investora, a tým rozšírenie dopravnej infraštruktúry Krupina, sever, ktorá je 
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zaradená medzi verejnoprospešné stavby v záväznej časti Územného plánu mesta Krupina, 
schváleného uznesením Mestského zastupiteľstva č. 388/2019-MsZ zo dňa 11.12.2019.   
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Komisia rozvoja mesta odporúča predložiť návrhy nakladania s majetkom Mesta Krupina 
a návrhy uznesení na schválenie MsZ: 

 
 

Dôvodová správa: 

Nakoľko v tomto roku k 31.10.2022 končia Nájomné zmluvy na prenájom pozemkov na 
poľnohospodársky účel, je potrebné uzatvoriť nové nájomné vzťahy. 

Dňa 01.05.2022 nadobudla účinnosť novela zákona č. 504/2003 Z. z. o nájme 
poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene 
niektorých zákonov (ďalej len „Zákon č. 504/2003 Z. z.“), ktorou došlo aj k zmene pravidiel, 
postupov a povinností obce ako prenajímateľa poľnohospodárskej pôdy. Hoci novelou Zákona č. 
504/2003 Z. z. došlo k vypusteniu prednostného práva doterajšieho nájomcu na uzatvorenie 
nájomnej zmluvy, to však neznamená, že obec nemôže uzavrieť novú nájomnú zmluvu 
s doterajším nájomcom podľa zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení (ďalej len 
„zákon o majetku obcí“), ktorý  predstavuje všeobecný predpis vo vzťahu k zákonu č. 504/2003 Z. 

z.. 

Pri prenechaní majetku obce do nájmu, obec je povinná postupovať  zmysle ust. § 9a zákona 
o majetku obcí. Vo všeobecnosti platí, že obec môže prenechať svoj majetok do nájmu: 

1. na základe obchodnej verejnej súťaže, 
2. na základe dobrovoľnej dražby, 
3. priamym prenájmom, ak sú splnené zákonom stanovené podmienky. 

Z tohto pravidla však existujú určité výnimky. Jednou z výnimiek, kedy obec nemusí postupovať 
v zmysle hore uvedených postupov je nájom majetku obce z dôvodu hodného osobitného 
zreteľa. 

Za istých okolností, prenechanie majetku obce do nájmu konkrétnemu subjektu (doterajšiemu 
nájomcovi) môže byť dôvodom hodným osobitného zreteľa podľa ust. § 9a ods. 9 písm. c) 
zákona o majetku obcí. 
O nájme majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa rozhoduje obecné zastupiteľstvo 
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov. Je veľmi dôležité, aby v takýchto prípadoch boli 
dôvody hodné osobitného zreteľa presne vymedzené a identifikované formou uznesenia 
obecného zastupiteľstva. 

V zmysle ust. § 9 ods. 2 písm. b) zákona o majetku obcí, podmienky obchodnej verejnej súťaže 
schvaľuje obecné zastupiteľstvo, pričom pri schvaľovaní týchto podmienok musí dodržať aj 
všeobecné ustanovenia zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení (ďalej len 
„Obchodný zákonník“) upravujúce inštitút obchodnej verejnej súťaže. 

V ust. § 281 Obchodného zákonníka nájdeme legálnu definíciu obchodnej verejnej súťaže: „Kto 
vyhlási neurčitým osobám súťaž o najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy, robí tým výzvu na 
podávanie návrhov na uzavretie zmluvy“.  

Obchodná verejná súťaž musí byť vyhlásená neurčitému okruhu osôb. To znamená, že zadaná 
podmienka vyhlasovateľa obchodnej verejnej súťaže, v zmysle ktorej do súťaže by sa mohli 
prihlásiť iba uchádzači, ktorí vedia preukázať prístup k poľnohospodárskemu pozemku, je 
v rozpore s ust. § 281 Obchodného zákonníka a  predstavuje porušenie zásady zákazu 

diskriminácie. 
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1.)   Návrh uznesenia na prenájom poľnohospodárskych pozemkov v k.ú. Krupina, mesta 
Krupina, na poľnohospodárske účely pri prevádzkovaní podniku spôsobom obchodno verejnej 
súťaže.  
 
Uznesenie č.      /2020-MsZ   

Mestské zastupiteľstvo v Krupine 
schvaľuje 
a) spôsob prenechania pozemkov do nájmu na poľnohospodárske účely pri 

prevádzkovaní podniku  na základe obchodnej verejnej súťaže v súlade s § 9a ods. 1a) 
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, menovite pozemky vo 

vlastníctve mesta Krupina, nachádzajúce sa v k.ú. Krupina, bližšie špecifikované v prílohe č. 
1 až č. 20 tohto uznesenia,  

Nájomný vzťah, ktorého predmetom je nájom pozemkov na poľnohospodárske účely sa uzatvorí 
v súlade zákona č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho 

podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov, a 
v zmysle § 663 až § 684 Občianskeho zákonníka, 

 
b) podmienky OVS v súlade s § 281 až § 288 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka 

v znení neskorších predpisov, o najvhodnejší návrh nájomnej zmluvy na prenájom 
poľnohospodárskych pozemkov na poľnohospodárske účely pri prevádzkovaní 
podniku, vo vlastníctve mesta Krupina v k.ú. Krupina. Nájom pozemkov sa uskutočňuje 
v zmysle zákona č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, 
poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov, v znení 
neskorších predpisov, a v zmysle § 663 až § 684 nasl. Občianskeho zákonníka. 

 
Predmet verejnej obchodnej súťaže: 
        
1. Vyhlasovateľ:   Mesto Krupina, Svätotrojičné námestie 4/4, 963 01 Krupina, IĆO : 

00 320 056, vyhlasuje súťaž o najvhodnejší návrh na uzavretie nájomnej zmluvy na 
prenájom poľnohospodárskych pozemkov pri prevádzkovaní podniku 

2. Predmet OVS: vyhlasovateľ vyhlasuje súťaž o najvhodnejší návrh na uzavretie nájomnej 

zmluvy na prenájom poľnohospodárskych pozemkov na poľnohospodárske účely pri 
prevádzkovaní podniku, podľa zákona č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych 
pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých 
zákonov.  
Poľnohospodárske pozemky sú vo výlučnom vlastníctve ale aj v podielovom spoluvlastníctve  
Mesta Krupina, nachádzajúce sa v k.ú. Krupina, konkrétne v jednotlivých lokalitách mesta 
Krupina, vedené katastrálnym odborom Okresného úradu v Krupine, zapísané na LV č. 
4578, 4429, 4612, 6506, 6084, 6082, 5636, 5577, 6210, 1300, 6882, bližšie špecifikované 
v prílohe č. 1. až č. 22,  menovite: 

 lokalita č.  1 -  Stará Hora – Ficberg, o výmere 19 425 m2,  

 lokalita č.  2 -  Biely Kameň, o výmere 38 465 m2, 

 lokalita č.  3 -  Briač, o výmere 41 500 m2, 

 lokalita č.  4 -  Červená Hora, o výmere 64 288 m2, 

 lokalita č.  5 -  Havran, o výmere 6 106 m2 

 lokalita č.  6 -  Holý Vrch - Farkaška, o výmere 8 135 m2, 

 lokalita č.  7 -  Hozník, o výmere  13 300m2, 

 lokalita č.  8 -  Kopanice, o výmere 13 500 m2, 

 lokalita č.  9 -  Môlkňa, o výmere 3 621 m2,  

 lokalita č. 10 -  Nové Lúky, smer Zvolen, o výmere 120 102 m2, 

 lokalita č. 11 - Poloma, o výmere 128 198 m2, 

 lokalita č. 12 - Smrčanka, o výmere 11 283 m2, 



 Materiály z oddelenia správy majetku mesta na prerokovanie do Komisie rozvoja mesta  

 
 

 

 

4 

 lokalita č. 13 - Stará Hora , o výmere 881 m2, 

 lokalita č. 14 - Stará Hora –Starohorská cesta, o výmere 112 541 m2, 

 lokalita č. 15 - Starý Háj, o výmere 19 904 m2,  

 lokalita č. 16 - Široké Lúky, o výmere 1 362 m2, 

 lokalita č. 17 - Bebrava, pri ul. Tehelná,  o výmere 6 701 m2, 

 lokalita č. 18 - Vajsov, o výmere 35 703 m2 

 lokalita č. 19 - Vajsov  - Tôľ, o výmere 8 177 m2,  

 lokalita č. 20 - Vĺčok, o výmere 9 997 m2, 

 lokalita č. 21 - Bebrava, o výmere 11 285 m2, 

 lokalita č. 22 - Bebrava, pri ul. Bebravská, o výmere 6 723 m2. 

 
 
3. Doba prenájmu: nájomná zmluva bude uzatvorená na dobu určitú 10 rokov od podpísania 

nájomnej zmluvy. 
4. Výška nájomného: minimálna výška nájomného je .....Eur/ha/rok  

- je najmenej dvojnásobok obvyklej výšky nájomného v  katastrálnom území Krupina za 
predchádzajúci rok, ktorý zverejňuje príslušný Okresný úrad pre každé katastrálne 
územie.  

- pri pozemku, ktorý je v menšej výmere ako 1 ha, bude jednotková cena nájomného 
v nájomnej zmluve prepočítaná pomerom k výmere na m2  

5. Časový plán OVS, lehoty na podávanie návrhov do OVS, termín zasadnutia súťažnej 
komisie: 
a) Vyhlásenie OVS: 29.7.2022 
b) Ukončenie predkladania návrhov do OVS:  31.8.2022 do 12,00 hod. 
c) Termín zasadnutia súťažnej komisie, otváranie obálok a vyhodnotenie súťažných 

návrhov je:  6.9.2022 o 15,30 hod., zasadacia miestnosť na Mestskom úrade v 

Krupine. 

 súťažná komisia je menovaná MsZ v Krupine. 
d) Ponuky, resp. návrhy doručené vyhlasovateľovi po uplynutí lehoty nebudú zahrnuté do 

súťaže a nebudú teda vyhodnocované. 
6. Kritérium pri výbere najvhodnejších ponúk:  

 vyhlasovateľ neurčuje v podmienkach súťaže spôsob najvhodnejšieho výberu v súlade s 
§ 286 ods. 2 Obchodného zákonníka, a je oprávnený vybrať si návrh, ktorý mu najlepšie 
vyhovuje, pričom pri vyhodnocovaní najvhodnejšieho návrhu bude prihliadať na uchádzača 
so sídlom v k.ú. Krupina s oprávnením vykonávať podnikateľskú činnosť v k.ú. Krupina a  na 
výšku navrhovaného nájomného.         

7. Spôsob podávania súťažných návrhov: súťažný návrh je potrebné doručiť v písomnej 

podobe poštou alebo osobne. Osobne do podateľne Mestského úradu v zapečatenej obálke 
s výrazným označením: „OVS – Prenájom poľnohospodárskych pozemkov v k.ú. 
Krupina,   na poľnohospodárske účely pri prevádzkovaní podniku – NEOTVÁRAŤ “. 

8. Obsah súťažných návrhov:   

- identifikačné údaje uchádzača (pri fyzickej osobe: meno, bydlisko, pri právnickej osobe: 
názov, sídlo, IČO, výpis z obchodného registra), kontakt uchádzača, číslo účtu na ktorý 
bude vrátená finančná zábezpeka v prípade, že uchádzač bude neúspešný, 

- návrh výšky nájomného, nie nižší ako ...................... Eur/ha/rok, 
- doklad preukazujúci oprávnenie uchádzača na vykonávanie poľnohospodárskej činnosti, 

a to ako: 
 fyzická osoba podnikajúca, ako samostatne hospodáriaci roľník podľa zákona č. 

105/1990 Zb. o súkromnom podnikaní občanov v znení n.p.,  
 právnická osoba – obchodná spoločnosť alebo družstvá založené a existujúce, 

v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník 
v znení n.p.. 
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- písomný súhlas uchádzača, že súhlasí so spracovaním svojich osobných údajov počas 
obchodnej verejnej súťaže v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov, 

- potvrdenie o zaplatení finančnej zábezpeky, 
- návrh nájomnej zmluvy v súlade s Občianskym zákonníkom a v súlade zákona č. 

504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku 
a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov, v znení n.p., v ktorej budú 
zohľadnené všetky podmienky súťaže,  

- doklad o vysporiadaní všetkých záväzkov voči Mestu Krupina ku dňu podania súťažného 
návrhu. Potvrdenie vydáva Mesto Krupina na žiadosť uchádzača. 

 
9. Finančná zábezpeka:  50,- EUR, ktorá bude vrátená neúspešnému uchádzačovi 

bezprostredne po vyhlásení výsledku OVS a úspešnému uchádzačovi bude finančná 
zábezpeka započítaná do nájomného, finančnú zábezpeku je povinný uchádzač zložiť na 
bankový účet vyhlasovateľa: SK24 0200 0000 0000 2002 0412, prípadne do pokladne 
MsÚ, do poznámky je potrebné uviesť: „finančná zábezpeka – OVS nájom 
poľnohospodárskeho pozemku“. 

10. Kontakt na zamestnanca MsÚ:  0907/211288, oddelenie správy majetku mesta 

poskytne údaje o pozemkoch. 
11. Ostatné podmienky OVS: O výsledku OVS budú účastníci písomne oboznámený do 15 

pracovných dní odo dňa zasadnutia súťažnej komisie určenej na vyhodnotenie návrhov, 
ktorá bude menovaná MsZ. 

12. Vyhlasovateľ si vyhradzuje možnosť predĺžiť lehotu na vyhlásenie výsledku súťaže. 
13. Vyhlasovateľ je oprávnený zmeniť uverejnené podmienky OVS, súťaž zrušiť a to za 

podmienky, že zmenu alebo zrušenie uverejní rovnakým spôsobom ktorým vyhlásil 
podmienky OVS.   

14. Vyhlasovateľ si vyhradzuje možnosť odstúpiť od  OVS bez uvedenia dôvodu. 
15. Vyhlasovateľ si v zmysle § 287 Obchodného zákonníka vyhradzuje právo odmietnuť 

všetky predložené návrhy až do uzavretia zmluvy s úspešným uchádzačom a zároveň má 
právo uznesením MsZ súťaž zrušiť. 

16. V súlade s § 284 Obchodného zákonníka bude do súťaže prijatý len ten návrh, ktorý 
obsahom zodpovedá uverejneným podmienkam súťaže. 

17. Vyhlasovateľ si v zmysle § 287 Obchodného zákonníka vyhradzuje právo odmietnuť 
všetky predložené návrhy.   

18. Vyhlasovateľ je oprávnený predložený návrh nájomnej zmluvy doplniť a zmeniť podľa 
potreby vyhlasovateľa, resp. nájomcu. 

19. Účastník súťaže, ktorému MsZ schválilo prenájom pozemkov je povinný uzatvoriť 
nájomnú zmluvu najneskôr do 60 dní od schválenia výsledku OVS. V prípade ak nedôjde 
k uzatvoreniu nájomnej zmluvy do 60 dní z dôvodov na strane nájomcu, má vyhlasovateľ 
nárok na odstúpenie od OVS bez vrátenia finančnej zábezpeky v prospech víťaza, a 
vyhlasovateľ má právo uzatvoriť nájomnú zmluvu v poradí s druhým úspešným 
uchádzačom, prípadne s ďalším uchádzačom v poradí, ak sa nerozhodne inak. 
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Uznesenie č.........../2022-MsZ 

Mestské zastupiteľstvo v Krupine 
menuje 
členov súťažnej komisie pre vyhodnotenie Obchodno verejnej súťaže o najvhodnejší návrh na 

uzavretie nájomnej zmluvy na prenájom poľnohospodárskych pozemkov na poľnohospodárske 
účely pri prevádzkovaní podniku, podľa zákona č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych 
pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov.  
Súťažná komisia o otváraní obálok a vyhodnotení súťaže spíše protokol, do ktorého sa uvedú 
mená a sídla uchádzačov, a vyhodnotí či návrhy obsahujú všetky požadované náležitosti, 
ponúkanú výšku nájomného, spôsob hodnotenia a výsledok hodnotenia.  
Členovia komisie: 

 .... 
 ..... 
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PRÍLOHA  č. 1 
 

Lokalita č. 1  
Stará Hora - Fitcberg     

p.č. 

parcela 
registra E č.  

celková 
výmera v m2 

použiteľná 
plocha v m2 

druh 
pozemku 

podiel 
vo vl. 
mesta 

LV 

1 5409 2096 2096 ttp 1/1 4578 

2 5401 1920 1920 ttp 1/1 4578 

3 5400 1816 1816 ttp 1/1 4578 

4 6345/3 272 272 orná 1/1 4578 

5 6345/5 1370 1370 ttp 1/1 4578 

6 6353/1 1920 1920 ttp 1/1 4578 

7 6353/2 3111 3111 orná 1/1 4578 

8 6358 6920 6920 orná 1/1 4578 

 Spolu 19425 19425 
 
   

 

 

 
PRÍLOHA č. 2 
 

Lokalita č. 2 - Biely Kameň     

p.č. 
parcela 

registra E č.  

celková 
výmera v 

m2 

použiteľná 
plocha v m2 

druh 
pozemk

u 

podiel 
vo vl. 
mesta 

LV 

1 6527/4 38465 38465 orná 1/1 4578 

 Spolu 38465 38465    
 
 
 
 
PRÍLOHA č. 3 
 
Lokalita č.3 - Briač      

p.č. 
parcela 

registra E č.  

celková 
výmera v 

m2 

použiteľná 
plocha v m2 

druh 
pozemk

u 

podiel 
vo vl. 
mesta 

LV 

1 1788/1 40428 37000 ttp 1/1 4578 

2 1734/1 6271 4500 ttp 1/1 4578 

 Spolu 46699 41500    
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PRÍLOHA č. 4 
 
Lokalita č. 4 - Červená Hora  

p.č. 
parcela 

registra E č.  

celková 
výmera v 

m2 

použiteľná 
plocha v m2 

druh 
pozemku 

podiel 
vo vl. 
mesta 

LV 

 

1 9146/1 6023 5200 lesný 1/1 4429 
reg C 
ttp 

2 9146/2 10972 10972 ttp 1/1 4578  

3 9146/4 52385 22198 lesný 1/1 4429 
reg C 
ttp 

4 9077/3 2684 2684 ttp 1/1 4612  

5 9083/3 2289 2289 ttp 1/1 4612  

6 9107/2 809 809 ttp 1/1 4612  

7 9110/1 417 417 ostatná 1/1 4578 
reg C 
orná 

8 8516 7347 7347 ttp 1/1 4578  

9 9056/2  731 731 ttp 1/1 4578  

10 9056/4 28 28 ttp 1/1 4578  

11 9056/5 41 41 ttp 1/1 4578  

12 9056/6 68 68 ttp 1/1 4578  

13 9117/1 689 689 ttp 1/1 4578  

14 9117/2 279 279 ttp 1/1 4578  

15 9142/3 1054 900 ttp 1/1 4578  

16 9081/2 411 411 ttp 1/1 4578  

17 9058 1899 1899 orná 1/1 4612  

18 9268 1551 1550 orná 1/1 4578  

19 9267/5 3770 3770 ttp 1/1 4578  

20 9267/2 4513 2006 ttp 8/18 6506  

 Spolu 97960 64288     
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PRÍLOHA č. 5 
 
Lokalita č. 5 - Havran      

p.č. 
parcela registra 

E č.  

celková 
výmera v 

m2 

použiteľná 
plocha v m2 

druh 
pozemku 

podiel 
vo vl. 
mesta 

LV 

1 7534/2 592 296 záhrada 1/2 6084 

2 7535/8 3338 1669 ttp 1/2 6084 

3 7535/4 1644 822 orná 1/2 6084 

4 7533 187 37 orná 1/5 6082 

5 5576/2 2473 2473 ttp 1/1 4578 

6 7373/1 775 775 ttp 1/1 4429 

7 7374/5 34 34 ttp 1/1 4578 

 Spolu 9043 6106    
 
 
 
 
 
PRÍLOHA č. 6 
 
Lokalita č. 6  
Holý Vrch - Farkaška     

p.č. 
parcela 

registra E č.  

celková 
výmera v 

m2 

použiteľná 
plocha v m2 

druh 
pozemku 

podiel 
vo vl. 
mesta 

LV 

1 4023/1 8135 8135 ttp 1/1 4429 

 Spolu 8135 8135    
 
 
 
 
 
PRÍLOHA č. 7 
 
Lokalita č. 7 - Hozník      

p.č. 
parcela registra 

E č.  

celková 
výmera v 

m2 

použiteľná 
plocha v m2 

druh 
pozemku 

podiel 
vo vl. 
mesta 

LV 

1 1933 2964 2600 ttp 1/1 4578 

2 1934 11323 10700 ttp 1/1 4578 

 Spolu 14287 13300    
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PRÍLOHA č. 8 
 
Lokalita č. 8 – Kopanice      

p.č. 
parcela registra E č.  

celková 
výmera v 

m2 

použiteľná 
plocha v m2 

druh 
pozemku 

podiel 
vo vl. 
mesta 

LV 

1 2082 18005 2800 ttp 1/1 4578 

2 2297/1 107777 7800 ttp 1/1 4578 

3 2297/1 107777 2900 ttp 1/1 4578 

 Spolu 233559 13500    
 
 
 
 
 
PRÍLOHA č. 9 
 
Lokalita č. 9 - Môlkňa      

p.č. 
parcela registra 

E č.  

celková 
výmera v 

m2 

použiteľná 
plocha v m2 

druh 
pozemku 

podiel 
vo vl. 
mesta 

LV 

1 9772/4 275 275 ttp 1/1 4578 

2 7934 2646 2646 ttp 1/1 4578 

3 5262/19 700 700 ostatná 1/1 4578 

 Spolu 3621 3621    
 
 
 
 
 
PRÍLOHA č. 10 
 
Lokalita č. 10  
Nové Lúky - smer Zvolen     

p.č. 
parcela 

registra E č.  

celková 
výmera v 

m2 

použiteľná 
plocha v m2 

druh 
pozemku 

podiel 
vo vl. 
mesta 

LV 

1 3789 10530 8030 ttp 1/1 4578 

2 3979 108889 100089 ttp 1/1 4578 

3 3982/48 7471 4471 lesný 1/1 4578 

4 3790/2 7512 7512 ttp 1/1 4578 

 Spolu 134402 120102    
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PRÍLOHA č. 11 

Lokalita č. 11 - Poloma       

p.č. 
parcela registra E 

č.  
celková 

výmera v m2 

použiteľná 
plocha v 

m2 

druh 
pozemku 

podiel 
vo vl. 
mesta 

LV 

 

1 3741 29601 10700 ttp 1/1 4578  

2 3744 112550 112550 ttp 1/1 4578  

3 3572/33 4948 4948 lesný 1/1 4578 
reg C 
ttp 

 Spolu 147099 128198     
 
 
 
 
 
PRÍLOHA č. 12 

Lokalita č. 12 - Smrčanka      

p.č. parcela registra E č.  
celková 

výmera v m2 
použiteľná 

plocha v m2 
druh 

pozemku 

podiel 
vo vl. 
mesta 

LV 

1 4426/2 11283 11283 ttp 1/1 4578 

 Spolu  11283 11283    
 
 
 
 
 
 
PRÍLOHA č. 13 

Lokalita č. 13 - Stará Hora       

p.č. 
parcela registra E 

č.  

celková 
výmera v 

m2 
použiteľná 

plocha v m2 
druh 

pozemku 

podiel 
vo vl. 
mesta LV  

1 5799/8 937 587 lesný 1/1 4578 
reg C 
ttp 

2 5799/9 554 294 lesný 1/1 4578 
reg C 
ttp 

 Spolu 1491 881     
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PRÍLOHA č. 14 
 
Lokalita č. 14 –  
Starohorská cesta - Stará Hora     

    

p.č. 
parcela 

registra E č.  

celková 
výmera v 

m2 

použiteľná 
plocha v m2 

druh 
pozemku 

podiel vo 
vl. mesta 

LV 

1 6751/1 4391 4371 orná 1/1 4578 

2 6752 4534 4534 orná  1/1 4578 

3 6862 6674 6674 orná 1/1 4578 

4 6755 2296 2296 orná  1/1 4578 

5 6756/1 4614 4614 orná  1/1 4578 

6 6766 4578 4578 ttp 1/1 4578 

7 6849 2583 2583 orná 1/1 4578 

8 6851 2640 2640 orná 1/1 4578 

9 6852 5388 5388 orná 1/1 4578 

10 6853 3444 3444 orná 1/1 4578 

11 6854 3578 3578 orná 1/1 4578 

12 6855 7963 7963 orná 1/1 4578 

13 6864 5158 5158 orná 1/1 4578 

14 6985 871 871 ttp 1/1 4578 

15 6986 35346 35346 ttp 1/1 4578 

16 6809 646 646 ttp 1/1 4578 

17 6817 6924 6924 orná 1/1 4578 

18 6899 2812 2812 orná 1/1 4578 

19 6919/1 8691 8121 ttp 1/1 4578 

  113131 112541    
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PRÍLOHA č. 15 
 
Lokalita č. 15  -Starý Háj      

p.č. 
parcela registra E 

č.  

celková 
výmera v 

m2 

použiteľná 
plocha v m2 

druh 
pozemku 

podiel 
vo vl. 
mesta 

LV 

1 4833 1053 474 orná 9/20 5577 

2 4834 18632 8132 orná  9/20 5577 

3 5043 4598 1500 orná 9/20 5577 

4 5044 1080 432 orná  9/20 5577 

5 5045 1523 642 záhrada 9/20 5577 

6 5046 1426 642 záhrada 9/20 5577 

7 5047 972 437 orná 9/20 5577 

8 5048 10777 4755 orná 9/20 5577 

9 5053/2 4232 1904 orná 9/20 5577 

10 5054/2 2191 986 ttp 9/20 5577 

 Spolu 46484 19904    
 
 
 
 
PRÍLOHA č.  16 
 
Lokalita č. 16 - Široké 
Lúky       

p.č. 
parcela registra E 

č.  

celková 
výmera v 

m2 

použiteľná 
plocha v m2 

druh 
pozemku 

podiel 
vo vl. 
mesta 

LV 
 

1 4112 1362 1362 lesný 1/1 4578 
reg C 
ttp 

  1362 1362     
 
 
PRÍLOHA č. 17 
 
Lokalita  č. 17 - 
Bebrava – Tehelná ul.      

p.č. 
parcela registra E 

č.  

celková 
výmera v 

m2 

použiteľná 
plocha v m2 

druh 
pozemku 

podiel 
vo vl. 
mesta 

LV 

1 8157 9928 6701 orná 27/40 6210 

 Spolu 9928 6701    
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PRÍLOHA č.  18 
 

Lokalita č. 18 - Vajsov      

p.č. 
parcela registra E 

č.  

celková 
výmera v 

m2 

použiteľná 
plocha v m2 

druh 
pozemku 

podiel 
vo vl. 
mesta 

LV 

1 6438/1 1968 1968 ttp 1/1 4578 

2 6438/2 2018 1218 ttp 1/1 4578 

3 6393 553 553 ttp 1/1 4578 

4 6427 17755 17755 ttp 1/1 4578 

5 6428 5351 5351 ttp 1/1 4578 

6 6429 1623 1623 ttp 1/1 4578 

7 6432 2599 2599 ttp 1/1 4578 

8 6433 4636 4636 ttp 1/1 4578 

 Spolu 36503 35703    
 
PRÍLOHA č. 19 
 
Lokalita č. 19 Vajsov - Tôľ      

p.č. 
parcela registra E 

č.  

celková 
výmera v 

m2 

použiteľná 
plocha v m2 

druh 
pozemku 

podiel 
vo vl. 
mesta 

LV 

9 5257 1347 957 ttp 32/45 5636 

10 5256 2809 1997 orná 32/45 5636 

11 5260 2431 648 orná 4/15 1300 

12 5245 757 757 ttp 1/1 4578 

13 5300 3818 3818 orná 1/1 4578 

 Spolu 11162 8177    
 
 
PRÍLOHA č. 20 
 
Lokalita č. 20 - Vĺčok      

p.č. 
parcela registra 

E č.  

celková 
výmera v 

m2 

použiteľná 
plocha v m2 

druh 
pozemku 

podiel 
vo vl. 
mesta 

LV 

1 1230 3667 3667 ttp 1/1 4578 

2 1234/2 6331 6330 ttp 1/1 4578 

  9998 9997    
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PRÍLOHA č. 21 
 
Lokalita č. 21- Bebrava      

p.č. 
parcela registra E 

č.  

celková 
výmera v 

m2 

použiteľná 
plocha v m2 

druh 
pozemku 

podiel 
vo vl. 
mesta 

LV 

1 6684/1 5696 3100 ttp 1/1 4578 

2 6685 9424 2356 orná 1/4 6882 

3 8196 8241 5241 ostatná 1/1 4578 

4 9818/2 588 588 ostatná 1/1 4578 

  23949 11285    
 
 
PRÍLOHA č. 22 

Lokalita č. 22  
Bebrava  - ul. Bebravská       

p.č. 
parcela registra E 

č.  

celková 
výmera v 

m2 

použiteľná 
plocha v m2 

druh 
pozemku 

podiel 
vo vl. 
mesta 

LV 

1 8096/2 1704 1211 orná 32/45 5636 

2 8096/1 1019 725 orná 32/45 5636 

3 8101 4787 4787 orná 1/1 4578 

  7510 6723    
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Návrhy uznesení na prenájom poľnohospodárskych pozemkov v k.ú. Krupina, mesta Krupina, na 
poľnohospodárske účely konkrétnemu nájomcovi z dôvodu hodného osobitného zreteľa.  
 
 
Dôvodová správa: 

Mestu Krupina boli doručené žiadosti od nájomcov poľnohospodárskych pozemkov, ktorí mali 
prenajaté pozemky na poľnohospodársky účel aj keď ich výmera resp. rozloha nemá charakter 
poľnohospodárskeho pozemku, alebo sa jedná o pozemok, ktorý nájomca užíva dlhodobo za 
účelom zabezpečenia prístupu k obhospodarovaniu ďalších poľnohospodárskych pozemkov, 
a tým sa zhodnocuje aj mestský pozemok. 
 
 
1.) Návrh uznesenia na schválenie zámeru na prenájom pozemku v prospech spoločnosti PD-
MEFA s.r.o., Pijavice 1776,963 01 Krupina 
Žiadateľ požiadal o pokračovanie v nájme poľnohospodárskeho pozemku na ďalšie obdobie 10 
rokov, konkrétne v lokalite Červená Hora, Krupina, menovite parcela KN-E č. 9090 o výmere 514 
m2, TTP, LV č. 4578, v požadovanej výmere cca 400 m2 
Dôvod: prenájmom uvedeného pozemku bude zároveň zabezpečený prístup k ďalším mestským 
poľnohospodárskym pozemkom na parcelách KN-E č. 9088/4, 9088/5, 9088/3, 9088/6, ktoré 
užíva v nájme v zmysle Nájomnej zmluvy č. 11733/202, na dobu určitú do 26.3.2025, za nájomné 
vo výške 55,- Eur/ha/rok. 

 

 
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, konkrétne  

pozemok vo vlastníctve Mesta Krupina, k.ú. Krupina, časť parcely registra E č. 9090 o výmere 
514 m2, druh trvalý trávnatý porast, vedená na LV č. 4578, v požadovanej výmere 400 m2, 
v prospech spoločnosti PD-MEFA s.r.o., Pijavice, Krupina, vo  výške nájomného 100,- Eur/ha/rok, 
resp. dvojnásobok obvyklej výšky nájomného v k.ú. Krupina za predchádzajúci rok, ktorý 
zverejňuje príslušný Okresný úrad pre katastrálne územie., 
na dobu určitú 5 rokov, na poľnohospodárske účely pri prevádzkovaní podniku v k.ú. Krupina. 
Dôvod hodný osobitného zreteľa je skutočnosť, že predmetný pozemok je susedným pozemkom  
k parcelám KN-E č. 9088/4, 9088/5, 9088/3, 9088/6 vo vlastníctve Mesta Krupina, ktoré sú          
v nájme na poľnohospodársky účel v zmysle Nájomnej zmluvy č. 11733/202, na dobu určitú do 
26.3.2025, nájomcom PD-MEFA s.r.o., Krupina. Prenájmom predmetného pozemku na parcele 
KN-E č. 9090 bude zabezpečený nájomcovi vstup na celý poľnohospodársky pozemok. 
Mesto Krupina, ako vlastník poľnohospodárskej pôdy, pristúpi k uzatvoreniu nájomnej zmluvy so 
žiadateľom s odôvodnením osobitného zreteľa, že je vo verejnom záujme, aby v k.ú. Krupina bolo 
zabezpečené trvalo udržateľné obhospodarovanie poľnohospodárskych pozemkov 
nachádzajúcich v meste Krupina, v časti lokality Červená Hora.    
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2.) Návrh uznesenia na schválenie zámeru na prenájom pozemku v prospech spoločnosti    
Cropfarm s.r.o., Tupého 25/A, 831 Bratislava 
Žiadateľ požiadal o pokračovanie v nájme poľnohospodárskych pozemkov na ďalšie obdobie - 10 
rokov, konkrétne pozemky nachádzajúce sa: 
- v lokalite Stará Hora, Krupina, menovite parcela KN-E č. 5897 o výmere 798 m2, orná pôda, 

LV č. 4578, z dôvodu, že okolité hranicou susediace pozemky vo vlastníctve fyzických osôb 
žiadateľ obhospodaruje na základe uzatvorených nájomných zmlúv, a s parcelou vo 
vlastníctve Mesta tvoria jeden celok, 

- v lokalite časť Bzovská , Krupina, menovite parcela KN-E č. 9205/4 o výmere 262 m2, TTP, 
LV č. 4578, z dôvodu, že okolité hranicou susediace pozemky vo vlastníctve fyzických osôb 
žiadateľ obhospodaruje na základe uzatvorených nájomných zmlúv, a s parcelou vo 
vlastníctve Mesta tvoria jeden celok, 

- v lokalite Husársky most, Krupina, menovite parcela KN-E č. 9510/23 o výmere 250 m2, 
TTP, a č. 9510/25 o výmere 86 m2, druh TTP, LV č. 4578, z dôvodu, že okolité hranicou 
susediace pozemky vo vlastníctve fyzických osôb žiadateľ obhospodaruje na základe 
uzatvorených nájomných zmlúv, a s parcelou vo vlastníctve Mesta tvoria jeden celok, 

- v lokalite Môlkňa, Krupina, menovite parcela KN-E č. 9794/1 o výmere 1 845 m2, ostatná 
plocha, a č. 9794/2 o výmere 155 m2, druh ostatná plocha, LV č. 4578,  z dôvodu, že celú 
poľnohospodársku plochu (pole) obhospodaruje na základe nájomných zmlúv, a zároveň 
žiadateľ vytvoril novú poľnú cestu pomedzi jednotlivé polia aby zabezpečil prístup 
k jednotlivým pozemkom, nakoľko predmetné parcely vo vlastníctve Mesta označujú v mape 
poľnú cestu.   

Celková požadovaná výmera: 3 396 m2   
 
 
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, konkrétne 

pozemky vo vlastníctve Mesta Krupina, k.ú. Krupina, vedené na LV č. 4578, nachádzajúce sa  
- v lokalite Stará Hora, Krupina, menovite parcela KN-E č. 5897 o výmere 798 m2, orná pôda,  
- v lokalite časť Bzovská, Krupina, menovite parcela KN-E č. 9205/4 o výmere 262 m2, TTP,  
- v lokalite Husársky most, Krupina, menovite parcela KN-E č. 9510/23 o výmere 250 m2, 

TTP, a č. 9510/25 o výmere 86 m2, druh TTP,  
- v lokalite Môlkňa, Krupina, menovite parcela KN-E č. 9794/1 o výmere 1 845 m2, ostatná 

plocha, a č. 9794/2 o výmere 155 m2, druh ostatná plocha,  
v prospech spoločnosti Cropfarm s.r.o., Tupého 25/A, 831 01 Bratislava, IČO 46221760, vo  
výške nájomného 100,- Eur/ha/rok, resp. dvojnásobok obvyklej výšky nájomného v k.ú. Krupina 
za predchádzajúci rok, ktorý zverejňuje príslušný Okresný úrad pre katastrálne územie., 
na dobu určitú  5 - 10 rokov, na poľnohospodárske účely pri prevádzkovaní podniku v k.ú. 
Krupina,  
Dôvod hodný osobitného zreteľa je skutočnosť, že predmetné pozemky boli doteraz žiadateľom, 
ako doterajším nájomcom, riadne užívané a obhospodarované, čím dochádzalo k zvyšovaniu 
bonity poľnohospodárskej pôdy a zároveň si žiadateľ plnil riadne svoje zákonné povinnosti 
užívateľa predmetu nájmu.  Mesto Krupina, ako vlastník pozemkov, prenájmom predmetných 
pozemkov zabezpečí nájomcovi vstup na poľnohospodárske pozemky (polia) v jednotlivých 
lokalitách, ktoré obhospodaruje na základe nájomných zmlúv s vlastníkmi pozemkov.  
Mesto Krupina, ako vlastník poľnohospodárskej pôdy, pristúpi k uzatvoreniu nájomnej zmluvy so 
žiadateľom s odôvodnením osobitného zreteľa, že je vo verejnom záujme, aby v k.ú. Krupina bolo 
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zabezpečené trvalo udržateľné obhospodarovanie poľnohospodárskych pozemkov 
nachádzajúcich v meste Krupina, v časti lokality Stará Hora,  v lokalite časť Bzovská, v lokalite 
Husársky most a v lokalite Môlkňa, kde žiadateľ vytvoril novú poľnú cestu pomedzi jednotlivé 
polia, aby zabezpečil prístup k jednotlivým pozemkom, nakoľko predmetné parcely KN-E č. 
9794/1, 9794/2, vo vlastníctve Mesta Krupina označujú v mape poľnú cestu.   
 
  
 
3.) Návrh uznesenia na schválenie zámeru na prenájom pozemku v prospech Milana Šprlu, Líška 
5, 963 01 Krupina 

Žiadateľ požiadal o pokračovanie v nájme poľnohospodárskeho pozemku na ďalšie obdobie 10 
rokov, konkrétne v lokalite Žobrák, Krupina, vedené na LV č. 4578, menovite  
- parcela KN-E č. 7928/1 o výmere 4 913 m2, ostatná plocha, a parcela KN-E č. 9796/1 

o výmere 3213 m2, ostatná plocha, v úžitkovej ploche 250 m2, s odôvodnením, že uvedené 

parcely užíval v nájme od r. 2013 na poľnohospodársky účel, nakoľko sa nachádzajú 
v blízkosti jeho nehnuteľnosti, a  

- parcela KN-E č. 7932 o výmere 99 m2, ostatná plocha, v úžitkovej ploche 20 m2, parcela KN-E 
č. 7933/2 o výmere 195 m2, TTP, v úžitkovej ploche 190 m2, s odôvodnením, že uvedené 

parcely tvoria s ostatnými susednými pozemkami jeden poľnohospodársky pozemok ako 
celok, ktorý žiadateľ užíva na základe uzatvorených nájomných zmlúv s vlastníkmi pozemkov. 

Celková požadovaná výmera: 5 373 m2 

 

 
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, konkrétne 

pozemky vo vlastníctve Mesta Krupina, k.ú. Krupina, vedené na LV č. 4578, nachádzajúce sa 
v lokalite Žobrák, Krupina, menovite  
- parcela KN-E č. 7928/1 o výmere 4 913 m2, ostatná plocha,  
- parcela KN-E č. 9796/1 o výmere 3213 m2, ostatná plocha, v úžitkovej ploche 250 m2,  
- parcela KN-E č. 7932 o výmere 99 m2, ostatná plocha, v úžitkovej ploche 20 m2,  
- parcela KN-E č. 7933/2 o výmere 195 m2, TTP, v úžitkovej ploche 190 m2,  
v celkovej výmere 5 373 m2,  
v prospech Milana Šprlu, bytom Líška 5, Krupina, vo  výške nájomného 100,- Eur/ha/rok, resp. 
dvojnásobok obvyklej výšky nájomného v k.ú. Krupina za predchádzajúci rok, ktorý zverejňuje 
príslušný Okresný úrad pre katastrálne územie., 
na dobu určitú 5 rokov, na poľnohospodárske účely. Jedná sa o inú osobu, ktorá nie je 
podnikateľom  prevádzkujúcim podnik v oblasti poľnohospodárstva, na ktorého sa nevzťahujú 
ustanovenia § 7 a nasl. zákona č. 504/2003 Z.z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, 
poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov, ale vykonáva 
poľnohospodársku činnosť. 
Dôvod hodný osobitného zreteľa je skutočnosť, že predmetné pozemky boli doteraz žiadateľom, 
ako doterajším nájomcom, riadne užívané a obhospodarované, čím dochádzalo k zvyšovaniu 
bonity poľnohospodárskej pôdy a zároveň si žiadateľ plnil riadne svoje zákonné povinnosti 
užívateľa predmetu nájmu.  
Mesto Krupina, ako vlastník pozemkov, prenájmom predmetných pozemkov zabezpečí 
nájomcovi vstup na poľnohospodárske pozemky (polia) v danej lokalite, kde obhospodaruje 
poľnohospodárske pozemky na základe nájomných zmlúv s vlastníkmi pozemkov.  
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Mesto Krupina, ako vlastník poľnohospodárskej pôdy, pristúpi k uzatvoreniu nájomnej zmluvy so 
žiadateľom s odôvodnením osobitného zreteľa, že je vo verejnom záujme, aby v k.ú. Krupina bolo 
zabezpečené trvalo udržateľné obhospodarovanie poľnohospodárskych pozemkov 
nachádzajúcich v meste Krupina, v časti lokality Žobrák.   
 
4.) Návrh uznesenia na schválenie zámeru na prenájom pozemku v prospech Marcela 
Brodnianského, Nad mestom 33, 963 01 Krupina 
Žiadateľ požiadal o pokračovanie v nájme poľnohospodárskeho pozemku na ďalšie obdobie 10 
rokov, konkrétne v lokalite Kopanice, Krupina, vedené na LV č. 4578, menovite  
- parcela KN-C č. 8016 o výmere 7 288 m2, trvalý trávnatý porast,  
Dôvod: poľnohospodársky pozemok žiadateľ užíval na základe nájomnej zmluvy z dôvodu, že sa 
pozemok nachádza v blízkosti jeho nehnuteľností – za rodinným domom a záhradou. 
Pravidelným kosením mestského pozemku zabraňoval rozrastaniu sa náletových drevín na jeho 
pozemku.  
 

 
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, konkrétne 

pozemky vo vlastníctve Mesta Krupina, k.ú. Krupina, vedené na LV č. 4578, nachádzajúce sa 
v lokalite Žobrák, Krupina, menovite  
- parcela KN-C č. 8016 o výmere 7 288 m2, ostatná plocha,  
- parcela KN-E č. 9796/1 o výmere 3213 m2, ostatná plocha, v úžitkovej ploche 250 m2,  
v prospech Marcela Brodnianského, Nad mestom 33, 963 01 Krupina, vo  výške nájomného 45,- 
Eur/ha/rok, na dobu určitú 5 rokov, na poľnohospodárske účely. 
Jedná sa o inú osobu, ktorá nie je podnikateľom  prevádzkujúcim podnik v oblasti 
poľnohospodárstva, na ktorého sa nevzťahujú ustanovenia § 7 a nasl. zákona č. 504/2003 Z.z. 
o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov 
a o zmene niektorých zákonov, ale vykonáva poľnohospodársku činnosť. 
Dôvod hodný osobitného zreteľa je skutočnosť, že predmetné pozemky boli doteraz žiadateľom, 
ako doterajším nájomcom, riadne užívané a obhospodarované, čím dochádzalo k zvyšovaniu 
bonity poľnohospodárskej pôdy a zároveň si žiadateľ plnil riadne svoje zákonné povinnosti 
užívateľa predmetu nájmu.  
Mesto Krupina, ako vlastník pozemkov, prenájmom predmetných pozemkov zabezpečí 
nájomcovi vstup na poľnohospodárske pozemky (polia) v danej lokalite, kde obhospodaruje 
poľnohospodárske pozemky na základe nájomných zmlúv s vlastníkmi pozemkov.  
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5.) Návrh uznesenia na schválenie zámeru na prenájom pozemku v prospech spoločnosti  
Mestské lesy , s.r.o., Primyselná 969/14, 963 01 Krupina 
Žiadateľ požiadal o prenájom poľnohospodárskych pozemkov nachádzajúcich sa v lokalite Šváb, 
Krupina, na obdobie 5 rokov, vedené na LV č. 2383, menovite  
- parcela KN-C č. 4407 o výmere 13 943 m2, trvalý trávnatý porast,  
- parcela KN-C č. 4408 o výmere 7 209 m2, trvalý trávnatý porast,  
Požadovaná výmera: 21 152 m2 
Dôvod: za účelom využitia pozemkov pre hospodársku činnosť spoločnosti Mestské lesy, s.r.o., 
Krupina. 
 
 
 
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, konkrétne 

pozemky vo vlastníctve Mesta Krupina, k.ú. Krupina, vedené na LV č. 2383, nachádzajúce sa 
v lokalite Šváb, Krupina, menovite  
- parcela KN-C č. 4407 o výmere 13 943 m2, trvalý trávnatý porast,  
- parcela KN-C č. 4408 o výmere 7 209 m2, trvalý trávnatý porast,  
v celkovej výmere 21 152 m2,  
v prospech spoločnosti Mestské lesy, s.r.o., Priemyselná 969/14, Krupina, IČO 31616798, vo  
výške nájomného 100,- Eur/ha/rok, resp. dvojnásobok obvyklej výšky nájomného v k.ú. Krupina 
za predchádzajúci rok, ktorý zverejňuje príslušný Okresný úrad pre katastrálne územie., 
na dobu určitú 5 rokov, za účelom využitia pozemkov pre hospodársku činnosť.  
 
Dôvod hodný osobitného zreteľa je skutočnosť, že Mesto Krupina, ako vlastník 
poľnohospodárskej pôdy, pristúpi k uzatvoreniu nájomnej zmluvy so spoločnosťou Mestské lesy, 
s.r.o., Krupina s odôvodnením osobitného zreteľa, že je vo verejnom záujme, aby v k.ú. Krupina 
bolo zabezpečené trvalo udržateľné obhospodarovanie poľnohospodárskych pozemkov 
nachádzajúcich v meste Krupina, v časti lokality Šváb, a zároveň Mesto Krupina, ako vlastník  
pozemkov, poskytne mestskej spoločnosti poľnohospodárske pozemky pre vykonávanie ich 
hospodárskej činnosti.  
Spoločnosť Mestské lesy, s.r.o., Krupina nie je podnikateľom v oblasti poľnohospodárstva, 
a preto sa nevzťahujú na spoločnosť ako nájomcu ustanovenia § 7 a nasl. zákona č. 504/2003 
Z.z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov 
a o zmene niektorých zákonov, ale spoločnosť môže poľnohospodárske pozemky užívať pre 
svoju hospodársku činnosť na základe svojich činností, ktorými sú poskytovanie služieb 
súvisiacich s poľnohospodárstvom, lesníctvom a poľovníctvom, strojmi a mechanizmami 
slúžiacimi k danej výrobe.  
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6.) Návrh uznesenia na schválenie zámeru na prenájom pozemku v prospech spoločnosti  
Mestské lesy , s.r.o., Primyselná 969/14, 963 01 Krupina 
 
Mesto Krupina, ako vlastník pozemkov , menovite  
- parcela KN-E č. 5099/1 o výmere 11 499 m2, druh TTP, LV č. 4429 
- parcela KN-E č. 4004/2 o výmere 175 m2, lesný pozemok, vedený v registri C ako trvalý 
trávnatý porast, LV č. 4578 
navrhuje doplniť do predmetu nájmu Nájomnej zmluvy č. 241052020 uzatvorenej s mestskou 
spoločnosťou Mestské lesy, s.r.o., Krupina  vyššie uvedené pozemky. 
Dôvod:  
- parcela KN-E č. 5099/1 o výmere 11 499 m2, trvalý trávnatý porast, ktorej časť nemá 

charakter poľnohospodárskej pôdy a je zalesnená o výmere 5 999 m2 
- parcela KN-E č. 4004/2 o výmere 175 m2, lesný pozemok, vedená v registri C ako trvalý 
trávnatý porast, nemá charakter poľnohospodárskej pôdy a je zalesnená, doteraz bol 

pozemok prenajatý na základe Nájomnej zmluvy na poľnohospodárky účel. 
 
 
 
Uznesenie č. ........./2022-MsZ 
Mestské zastupiteľstvo v Krupine 
schvaľuje   
 
Dodatok č. 2 ku Nájomnej zmluve č. 241052020 uzatvorenej medzi Mestom Krupina 

a spoločnosťou Mestské lesy, s.r.o., Priemyselná 969/4, Krupina, IČO 31616798, ktorým sa 
dopĺňa do predmetu nájmu pozemok vo vlastníctve mesta, nachádzajúci sa v k.ú. Krupina, 
menovite  
- parcela KN-E č. 5099/1 o výmere 11 499 m2, v úžitkovej ploche o výmere 5 999 m2, druh trvalý 
trávnatý porast, ktorej časť nemá charakter poľnohospodárskej pôdy a je zalesnená 

o výmere 5 999 m2, 
- parcela KN-E č. 4004/2 o výmere 175 m2, lesný pozemok, vedená v registri C ako trvalý 
trávnatý porast, ktorá nemá charakter poľnohospodárskej pôdy a je zalesnená, doteraz bol 

pozemok prenajatý na základe Nájomnej zmluvy na poľnohospodárky účel. 
 
Dodatkom č. 2 sa rozširuje  predmet nájmu, ostatné podmienky Nájomnej zmluvy sa nemenia. 
Výška nájomného za uvedené pozemky bude prepočítaná podľa doterajšej výšky nájomného 
v prepočte na ha.  
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Materiál 
 

z oddelenia projektového manažmentu 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

  

Predkladá: 
Ing.  Dajana Belláková  
projektová manažérka 

Vypracoval:                                                                         Ing. Dajana Belláková 

Prerokované:  
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Informácia o súčasnom stave projektu 

„Revitalizácia medzblokových priestorov sídliska Majerský rad v meste Krupina“ 
 

 
Na Mestské zastupiteľstvo v mesiaci február boli predložené podrobné informácie od 
podania žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku až po začiatok kontroly 
ÚVO, preto v predkladanom dokumente uvádzam len skutočnosti, ktoré nastali následne: 
 

 v rámci implementácie projektu bola na Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja 
a informatizácie SR (MIRRI SR) predložená žiadosť o platbu č.1 v celkovej hodnote 
191.228,36 Eur, záverečná žiadosť o platbu v celkovej hodnote 348.000,70 Eur a 
a záverečná monitorovacia správa projektu, 

 

 dňa 3.2.2021 bolo Mestu Krupina z Úradu pre verejné obstarávanie doručené 
Oznámenie o začatí konania o preskúmanie úkonov kontrolovaného po uzavretí zmluvy, 
na čo reagovalo Mesto Krupina 7.2.2022 odoslaním vyžiadaných dokladov na Úrad pre  
verejné obstarávania (ÚVO). 

 

 kontrola žiadosti o platbu č.1 bola ukončená a v poslednej fáze (poukázanie finančných 
prostriedkov na účet Mesta) bol proces pozastavený z dôvodu prebiehajúcej kontroly 
verejného obstarávania zo strany ÚVO. MIRRI SR nás informovalo, že konanie je 
pozastavené až do doby ukončenia kontroly ÚVO. 

 

 na základe Výzvy na vydanie veci zo strany Prezídia policajného zboru (NAKA) prebehlo 
dňa 1.4.2022 vydanie všetkých listinných podkladov k danému projektu a dátových 
nosičov, na ktorých je zaznamenaná akákoľvek komunikácia v súvislosti s daným 
projektom. Neskôr boli dátové nosiče vrátené, listinné podklady sa stále nachádzajú 
u vyšetrovateľky. 

 

 ÚVO vyzvalo Mesto Krupina o doloženie dokladov, informácií , resp. odôvodnení v troch 
kolách, na čo Mesto Krupina reagovalo vždy v stanovenej lehote. V priebehu mesiaca 
máj bola Mestu doručená výzva na vyjadrenie sa k zisteným skutočnostiam a následne aj 
rozhodnutie ÚVO. 

 

 v rámci konania o preskúmanie úkonov kontrolovaného po uzavretí zmluvy ÚVO zistil, že 
Mesto Krupina postupovalo v rozpore s § 10 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní, 
konkrétne princípom transparentnosti a princípom rovnakého zaobchádzania v rámci 
procesu vyhodnotenia ponúk jednotlivých uchádzačov, pričom uvedené porušenia 
zákona o verejnom obstarávaní mohli mať vplyv na výsledok verejného obstarávania, 
keďže mohol byť narušený proces vyhodnocovania ponúk z hľadiska splnenia 
požiadaviek na predmet zákazky v prípade ponuky úspešného uchádzača, čím 
kontrolovaný naplnil znaky skutkovej podstaty správneho deliktu podľa § 182 ods. 2  
písm. q) zákona o verejnom obstarávaní, účinného v čase spáchania správneho deliktu. 
Na základe uvedeného bola Mestu Krupina udelená pokuta vo výške 2.500,00 Eur. Po 
uhradení pokuty bola kontrola ukončená a dokumentácia z procesu VO bola doručená 
kontrolovanému. 
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 nakoľko stále nebolo obnovené konanie vo veci predložených žiadostí o platbu, 
zhotoviteľ (M-SILNICE SK s.r.o.) predložil prostredníctvom svojho splnomocneného 
advokáta predžalobnú výzvu, v ktorej vyzýva Mesto na bezodkladné uhradenie dlžnej 
pohľadávky vo výške 544.573,89 Eur, 

 

 kolaudačné konanie stavby začalo dňa 20.04.2022, následne bolo prerušené do doby 
doručenia stanoviska Inšpektorátu práce a RÚVZ. Stanovisko IP Banská Bystrica 
nemohlo byť vydané kvôli zisteným nedostatkom v rámci stavebného objektu 
Rekonštrukcia verejného osvetlenia. Nedostatky boli odstránené s predpokladaným 
ukončením kolaudačného konania 13.06.2022, 

 

 v rámci posúdenia kvality a zhody dodaných drevených hracích prvkov a mobiliáru 
s technickou špecifikáciou z PD Revitalizácia medziblokových priestorov sídliska 
Majerský rad v meste Krupina bola zabezpečená obhliadka týchto prvkov znalcom 
z odboru drevospracujúceho priemyslu. Mestu Krupina bol doručený posudok, kde sa 
uvádza, že dielo bolo riadne zhotovené – vyrobené a namontované v zmysle technickej 
špecifikácie a je vhodné pre prevádzku a účely pre ktoré bolo zhotovené, 

 

 v rámci posúdenia bezpečnosti namontovaných hracích prvkov bola vykonaná technická 
inšpekcia, ktorá identifikovala nedostatky, o ktorých boli poslanci MsZ podrobne 
informovaní. Tie boli v stanovenej lehote odstránené a následne bola vydaná Inšpekčná 
správa, v ktorej je uvedené, že z hľadiska bezpečnosti zariadení detských ihrísk, 
bezpečnosti detských ihrísk neboli zistené nedostatky,  

 

 v záujme čo najrýchlejšieho obnovenia konania vo veci predložených žiadostí o platbu 
som preverovala ďalší postup cez odbor kontroly VO, odbor kontroly a odbor 
implementácie na MIRRI SR.  

 

 Riaditeľ odboru kontroly, Mgr. Juraj Kuzma ma informoval, že Riadiaci orgán pre IROP 
vykoná tzv. opätovnú administratívnu finančnú kontrolu dotknutého VO. Po jej ukončení 
nám  bude ako prijímateľovi zaslaná Správa z predmetnej kontroly, v rámci ktorej budú 
závery ÚVO zohľadnené v kontexte realizovaného projektu a vo vzťahu k nárokovaným 
výdavkom obsiahnutých v predložených ŽoP, ktoré sú typu predfinancovanie. V 
nadväznosti na tieto skutočnosti RO pre IROP ponecháva predmetné predložené ŽoP v 
administratívnom stave „pozastavené schvaľovanie“, a to pokiaľ RO pre IROP, 
posúdením uvedeného i súvisiacich skutočností, nenadobudne dostatočné uistenie o 
oprávnenosti výdavkov vzniknutých realizáciou predmetného projektu. 

 

 Riaditeľ odboru kontroly VO, JUDr. Ondrej Vaňovič ma informoval, že vzhľadom na 
doručené rozhodnutie ÚVO a skutkový stav bol vydaný pokyn, aby bola opätovná 
kontrola predmetného VO vykonaná a ukončená v najkratšom možnom termíne. 

 

 V zmysle prílohy č.4 Zmluvy o poskytnutí NFP – Finančné opravy za porušenie pravidiel 
a postupov VO môže byť Mestu udelená korekcia až do výšky 25% zo schváleného NFP. 
Finančná oprava môže byť znížená na 10% alebo 5% v závislosti od závažnosti 
porušenia.  
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 v záujme Mesta Krupina je čo najskôr uhradiť faktúry predložené zhotoviteľom, nakoľko 
na generálneho zhotoviteľa sú naviazaní mnohí subdodávatelia, ktorý od začiatku prác 
(04/2021) do ich ukončenia (12/2021) nemajú za svoju prácu zaplatené, 
 

 existuje možnosť späťvzatia predložených žiadostí o platbu, uhradenie faktúr z vlastných 
zdrojov a predloženie žiadostí o platbu formou refundácie – je to spôsob ako sa vyhnúť 
žalobe zo strany spoločnosti M-Silnice SK, s.r.o., ale otázne je, kedy a či vôbec nastane 
preplatenie faktúr zo strany MIRRI SR.  

 

 dňa 23.6.2022 bol Mestu prostredníctvom splnomocneného advokáta doručený list, 
v ktorom nás spoločnosť M-SILNICE SK, s.r.o. žiada o návrh riešenia vzniknutej situácie 
mimosúdnou cestou do 6.7.2022. 

 
Uznesenie č. ....  / 2022 –MsZ 

Mestské zastupiteľstvo v Krupine 
Schvaľuje 

spätvzatie žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) zo dňa 17. 02. 2022 v celkovej 
výške 191.228,36 Eur, ktorá bola predložená na Ministerstvo investícií, regionálneho 
rozvoja a informatizácie SR pre projekt „Revitalizácia medziblokových priestorov sídliska 
Majerský rad v meste Krupina“. 

Dôvodová správa: 
 
Vzhľadom na vzniknutú situáciu a hroziaci súdny spor vo veci neuhradenej pohľadávky voči  
spoločnosti M - Silnice SK s.r.o. Mesto Krupina uhradí faktúru, ktorá je súčasťou predmetnej 
žiadosti o platbu, z vlastných finančných prostriedkov a následne požiada Ministerstvo 
investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR o refundáciu. 
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Informácia o súčasnom stave projektu 

„Zhodnocovanie BRKO v meste Krupina“ 

 
Mesto Krupina na základe žiadosti o nenávratný finančný príspevok získalo max. 

667.475,85 Eur na realizáciu projektu „Zhodnocovanie BRKO v meste Krupina“, ktorého 
hlavnou aktivitou je vybudovanie kompostárne a nákup strojového vybavenia. 

Do tohto času bolo zrealizované verejné obstarávanie na nákup strojov a zariadení, 
kde bol predmet zákazky rozdelený na tri časti: 
1. Traktor s príslušenstvom (štiepkovač, prekopávač, miešací voz, preosievač),  
2. Kĺbový nakladač,  
3. Mostová váha 
Ministerstvo životného prostredia vykonalo kontrolu procesu verejného obstarávania, pričom 
v časti 1 identifikovalo nedostatky a navrhlo udeliť korekciu vo výške 97.000,00 Eur. Voči 
rozhodnutiu sme sa neúspešne odvolali a stále máme za to, že k porušeniu v procese VO 
nedošlo. V súťažných podkladoch bolo uvedené nasledovné...“Uchádzač zároveň predloží 
produktový katalóg (technický list resp. iný dokument) obsahujúci všetky deklarované 
technické údaje vyplývajúce z opisu technických a funkčných vlastností v súlade s 
časťou (B) Opis predmetu zákazky“. Obaja uchádzači predložili technické listy obsahujúce 
požadované parametre a preto ich ponuky boli riadne vyhodnotené. Napriek tomu žiada MŽP 
SR doložiť katalógové listy od výrobcov vysúťažených tovarov, čo v podstate nie je možné, 
nakoľko neúspešný uchádzač odmieta poskytovať akékoľvek ďalšie dokumenty k súťaži, 
ktorá dávno skončila.  
V súčasnosti máme tri možnosti riešenia: 

1. Zopakovať VO pre časť 1  
2. Prijať korekciu a začať realizovať aktivity projektu 
3. Odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí NFP 

Pri rozhodovaní je nutné vziať do úvahy aktuálne ceny zariadení a možnosti reálneho 
dodania tovaru vzhľadom na súčasnú situáciu na trhu. Začiatkom roka 2021 bol traktor 
s príslušenstvom vysúťažený vo výške 388.000,00 Eur s DPH a otázne je aká by bola cena 
uchádzača teraz. Je možné, že navýšenie by bolo zhruba rovnaké ako samotná korekcia. 
V prípade, že budeme realizovať VO znova, je potrebné počítať s časovým posunom 
v súvislosti so samotným procesom VO a rovnako aj kontrolou, ktorú bude musieť MŽP SR 
opätovne vykonať.  
 
 



















































REKAPITULÁCIA STAVBY
Kód:
Stavba:

JKSO: KS:
Miesto: Krupina Dátum: 19. 6. 2022

Objednávateľ: IČO:
Mesto Krupina IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO:
 IČ DPH:

Projektant: IČO:
 IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
Z.Lalka IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základná
znížená

Cena s DPH v

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

EUR 16,206.96

0.00 0.0020.00%
13,505.80 2,701.1620.00%

257
Rekonštrukcia budovy BBSK - ul.Jesenského

13,505.80

Sadzba dane Základ dane Výška dane
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REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY
Kód: 257

Stavba:

Miesto: Krupina Dátum:

Objednávateľ: Mesto Krupina Projektant:
Zhotoviteľ:  Spracovateľ:

Náklady z rozpočtov

Kód Popis Cena bez DPH [EUR] Cena s DPH [EUR]

16,206.9613,505.80257 - SO 01 - rekonštr.WC 2 NP - pravá strana

13,505.80 16,206.96

Rekonštrukcia budovy BBSK - ul.Jesenského

19. 6. 2022

 
Z.Lalka
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
Stavba:

Objekt:

Miesto: Krupina Dátum: 19. 6. 2022

Objednávateľ: Mesto Krupina Projektant:  
Zhotoviteľ:  Spracovateľ: Z.Lalka

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 13,505.80
HSV - Práce a dodávky HSV 2,336.75
    3 - Zvislé a kompletné konštrukcie 81.22

    6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 768.93

    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 1,450.83

    99 - Presun hmôt HSV 35.77

PSV - Práce a dodávky PSV 9,869.05
    711 - Izolácie proti vode a vlhkosti 232.40

    721 - Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia 919.24

    722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod 773.60

    725 - Zdravotechnika - zariaďovacie predmety 5,091.42

    735 - Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá 146.53

    763 - Konštrukcie - drevostavby 862.08

    771 - Podlahy z dlaždíc 272.41

    781 - Obklady 1,441.54

    784 - Maľby 129.83

M - Práce a dodávky M 1,300.00
    21-M - Elektromontáže 1,300.00

257 - - SO 01 - rekonštr.WC 2 NP - pravá strana

Rekonštrukcia budovy BBSK - ul.Jesenského
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ROZPOČET
Stavba:

Objekt:

Miesto: Krupina Dátum: 19. 6. 2022

Objednávateľ: Mesto Krupina Projektant:  
Zhotoviteľ:  Spracovateľ: Z.Lalka

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 13,505.80

D HSV Práce a dodávky HSV 2,336.75

D 3 Zvislé a kompletné konštrukcie 81.22
26 K 340238212.S Zamurovanie otvoru s plochou do 1 m2 tehlami 

pálenými v stenách hr. nad 100 mm m2 2.000 40.61 81.22

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 768.93
97 K 611481119.S Potiahnutie vnútorných stropov sklotextilnou mriežkou 

s celoplošným prilepením m2 53.025 8.24 436.93
VV 3,15*3,5*3 33.075
VV 2,85*3,5*2 19.950
VV Súčet 53.025

28 K 612460206.S Vnútorná omietka stien vápenná štuková (jemná), hr. 
3 mm m2 36.113 7.88 284.57

VV 3,15*3,5*1+3,15*3,5*1,5 27.563
VV 2,85*1,5*2 8.550
VV Súčet 36.113

29 K 632458531 Cementová samonivelizačná stierka CEMIX Nivela 
PROFI, ozn. 260, triedy CT-C20-F5, hr. 3 mm m2 7.750 6.12 47.43

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 1,450.83

1 K 962031132.S
Búranie priečok alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 
m2 z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 
mm,  -0,19600t

m2 8.435 2.94 24.80

VV (1,15+1,26)*3,5 8.435

3 K 965081812.S
Búranie dlažieb, z kamen., cement., terazzových, 
čadičových alebo keramických, hr. nad 10 mm,  -
0,06500t

m2 7.750 3.96 30.69

7 K 968024561.S Vybúranie dverových zárubní, bez vyvesenia krídiel, 
plochy nad 2 m2,  -0,18100t m2 2.000 7.78 15.56

25 K 968061112.S Vyvesenie dreveného okenného krídla do suti plochy 
do 1,5 m2, -0,01200t ks 2.000 0.44 0.88

5 K 969011121.S Vybúranie vodovodného vedenia DN do 52 mm,  -
0,01300t m 18.000 0.95 17.10

4 K 969021111.S Vybúranie kanalizačného potrubia DN do 100 mm,  -
0,03700t m 10.000 5.18 51.80

VV 4 +2" potrubie v prízemí podezr. na poškodenie 6.000
VV 4 " odvetrávacie v 2 NP 4.000
VV Súčet 10.000

11 K 972056006.S Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 70 mm do 
stropov - železobetónových -0,00009t cm 180.000 1.43 257.40

VV 6*30 180.000

10 K 972056012.S Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 130 mm 
do stropov - železobetónových -0,00032t cm 150.000 2.71 406.50

VV 5*30 150.000

6 K 974031143.S
Vysekávanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na 
akúkoľvek maltu do hĺbky 70 mm a š. do 100 mm,  -
0,01300t

m 10.300 2.86 29.46

VV 2,5+3,2+2,6+2 10.300

2 K 978059531.S
Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek 
vnútorných vrátane podkladovej omietky nad 2 m2,  -
0,06800t

m2 22.940 4.10 94.05

VV 3,15*2*2 12.600
VV 2,585*2*2 10.340
VV Súčet 22.940

12 K 979011111.S Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé 
podlažie nad alebo pod základným podlažím t 5.259 10.72 56.38

Rekonštrukcia budovy BBSK - ul.Jesenského
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

13 K 979011131.S Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3,5 m t 5.259 23.96 126.01

14 K 979081111.S Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km t 5.259 13.88 72.99

15 K 979082111.S Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných 
hmôt do 10 m t 5.259 10.81 56.85

16 K 979089012.S Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 
01) ostatné t 5.259 40.00 210.36

D 99 Presun hmôt HSV 35.77
98 K 999281111.S Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane 

vonkajších plášťov výšky do 25 m t 0.954 37.49 35.77

D PSV Práce a dodávky PSV 9,869.05

D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti 232.40
32 K 711113131 Izolácie proti zemnej vlhkosti a povrchovej vode 

AQUAFIN 2K hr. 2 mm na ploche vodorovnej m2 7.750 16.46 127.57
VV 7,75 7.750

33 K 711113141 Izolácia proti zemnej vlhkosti a povrchovej vodeI 
AQUAFIN 2K hr. 2 mm na ploche zvislej m2 6.000 17.21 103.26

VV 1,5*2*2 " okolo sprchy 6.000

34 K 998711101.S Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky 
do 6 m t 0.048 32.76 1.57

D 721 Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia 919.24
17 K 721140802.S Demontáž potrubia z liatinových rúr odpadového 

alebo dažďového do DN 100,  -0,01492t m 10.000 6.16 61.60
VV 4 +2" potrubie v prízemí podezr. na poškodenie 6.000
VV 4 " odvetrávacie v 2 NP 4.000
VV Súčet 10.000

39 K 721170075.S Ohyb odpadneho potrubia PVC D 75 mm ks 6.000 4.09 24.54

37 K 721171208.S Potrubie z rúr PE-HD Dxt 110x4,3 mm ležaté 
zavesené m 13.000 44.47 578.11

VV 1,5*5+2,5+3 13.000

38 K 721171503.S Potrubie z rúr PE-HD Dxt 50x3 mm odpadné prípojné m 9.000 13.74 123.66
VV 1,5*6 9.000

35 K 721172105.S Potrubie z PVC - U odpadové zvislé hrdlové Dxt 
50x1,8 mm m 6.000 9.20 55.20

VV 1*6 6.000

36 K 721173203.S Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 32 mm m 6.000 7.43 44.58

40 K 721290111.S Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch 
vodou do DN 125 m 34.000 0.89 30.26

VV 1,5*5+2,5+3 13.000
VV 9+12 21.000
VV Súčet 34.000

41 K 998721101.S Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch 
výšky do 6 m t 0.051 25.34 1.29

D 722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod 773.60
18 K 722130801.S Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových do 

DN 25,  -0,00213t m 18.000 2.59 46.62
VV 18 18.000

43 K 722172102.S Potrubie z plastických rúr PP-R D 32 mm- PN10, 
polyfúznym zváraním m 27.600 13.03 359.63

44 K 722181113.S Ochrana potrubia plstenými pásmi DN 25 m 27.600 1.60 44.16

45 K 722181131.S Ochrana potrubia gumovými vložkami do 
upevňovacích prvkov proti prenášaniu hluku do DN 25 ks 28.000 1.62 45.36

46 K 722190402.S Vyvedenie a upevnenie výpustky DN 20 ks 19.000 8.43 160.17
VV 5+12+2 19.000

47 K 722290215.S Tlaková skúška vodovodného potrubia hrdlového 
alebo prírubového do DN 100 m 27.600 4.24 117.02

VV 27,6 27.600

48 K 998722101.S Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky 
do 6 m t 0.028 22.98 0.64

D 725 Zdravotechnika - zariaďovacie predmety 5,091.42
19 K 725110814.S Demontáž záchoda odsávacieho alebo 

kombinačného,  -0,03420t súb. 1.000 6.95 6.95

100 K 725119106.S Montáž splachovacej nádržky plastovej s rohovým 
ventilom nízkopoložených ks 5.000 17.99 89.95
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101 M 554320000100.S Splachovacia nádržka nízkopoložená, pre montáž na 
omietku, 6/9 l, plast, alpská biela ks 5.000 131.20 656.00

49 K 725119407.S Montáž záchodovej misy keramickej detskej voľne 
stojacej pre škôlky ks 5.000 20.01 100.05

50 M 642350000100.S Misa záchodová keramická voľne stojaca detská ks 5.000 50.88 254.40
51 K 725190000.S Montáž deliacej steny plastovej ks 4.000 4.61 18.44
52 M 554950000100.S Deliaca stena, plastová, biela ks 4.000 373.30 1,493.20

20 K 725210821.S Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez 
výtokovej armatúry,  -0,01946t súb. 1.000 5.40 5.40

53 K 725219505.S Montáž umývadla keramického detského závesného, 
bez výtokovej armatúry ks 5.000 20.13 100.65

54 M 642110002730.S Umývadlo keramické detské závesné ks 5.000 29.58 147.90
21 K 725220831.S Demontáž vane liatinovej rohovej,  -0.09510t súb. 1.000 6.81 6.81

55 K 725241112.S Montáž sprchovej vaničky akrylátovej štvorcovej 
900x900 mm ks 1.000 51.75 51.75

56 M 554230002100.S Sprchová vanička štvorcová akrylátová s nožičkami 
rozmer 900x900 mm ks 1.000 156.91 156.91

57 K 725245122.S Montáž sprchovej zásteny dvojkrídlovej do výšky 2000 
mm a šírky 900 mm ks 2.000 51.22 102.44

58 M 552260001500.S Sprchové dvere jednodielne rozmer 900x1950 mm, 6 
mm bezpečnostné sklo ks 2.000 261.76 523.52

59 K 725291112.S Montáž záchodového sedadla s poklopom ks 5.000 2.61 13.05
60 M 554330000300.S Záchodové sedadlo plastové s poklopom ks 5.000 30.61 153.05

61 K 725291113.S Montaž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, 
drobné predmety (držiak na uterák, mydelnička) ks 5.000 3.13 15.65

62 M 552280010500.S Držiak na uterák ks 5.000 12.51 62.55
63 M 552280011700.S Držiak na mydlo ks 5.000 19.03 95.15
64 M 552280012100.S Držiak na pohár ks 5.000 18.53 92.65
65 M 552280013100.S Držiak na WC kefu ks 5.000 27.04 135.20
66 M 552280013400.S Držiak toaletného papiera ks 5.000 22.02 110.10
67 K 725819201.S Montáž ventilu nástenného G 1/2 ks 5.000 4.78 23.90

68 M 551110020000.S Guľový ventil rohový, 1/2" - 1/2", s filtrom, 
chrómovaná mosadz ks 5.000 10.01 50.05

76 K 725829203.S Montáž batérie umývadlovej a drezovej nástennej ks 5.000 10.10 50.50

77 M 551450003500 Batéria umývadlová nástenná páková Dino, výtokové 
rameno 210 mm, rozteč 100 mm, chróm, JIKA ks 5.000 50.28 251.40

69 K 725849201.S Montáž batérie sprchovej nástennej pákovej, klasickej ks 1.000 3.52 3.52

70 M 551450002600.S Batéria sprchová nástenná páková ks 1.000 70.62 70.62

71 K 725859101.S Montáž ventilu odpadového pre zariaďovacie 
predmety do DN 32 ks 5.000 3.40 17.00

72 M 551610001300.S
Odpadový ventil 5/4" pre umývadlo, veľkosť 
pripojovacieho závitu 6/4", so skrutkou 60 mm a 
retiazkou

ks 5.000 6.31 31.55

22 K 725860820.S
Demontáž jednoduchej zápachovej uzávierky pre 
zariaďovacie predmety, umývadlá, drezy, práčky  -
0,00085t

ks 1.000 1.41 1.41

73 K 725869340.S Montáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie 
predmety, sprchovej do D 50 mm ks 1.000 7.65 7.65

74 M 551620003400.S Zápachová uzávierka sprchových vaničiek DN 40/50 ks 1.000 17.52 17.52

78 K 734223110.S Montáž ventilu závitového termostatického rohového 
jednoregulačného G 3/8 ks 1.000 3.04 3.04

79 M 551210034500.S Ventil termostatický zmiešavací pre teplú vodu 3/4", + 
30-65 °C, PN 14, niklovaná mosadz ks 1.000 164.39 164.39

75 K 998725101.S Presun hmôt pre zariaďovacie predmety v objektoch 
výšky do 6 m t 0.270 26.30 7.10

D 735 Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá 146.53
24 K 735111810.S Demontáž vykurovacích telies liatinových článkových,  

-0,02380t m2 0.700 1.22 0.85

81 K 735154031.S Montáž vykurovacieho telesa panelového 
jednoradového výšky 500 mm/ dĺžky 700-900 mm ks 1.000 10.25 10.25
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83 M 484530011800
Teleso vykurovacie doskové jednoradové oceľové 
RADIK VK 11, vxlxhĺ 500x900x63 mm, pripojenie 
pravé spodné, závit G 1/2" vnutorný, KORADO

ks 1.000 134.78 134.78

89 K 998735101.S Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky 
do 6 m t 0.014 46.53 0.65

D 763 Konštrukcie - drevostavby 862.08

94 K 763125495.S

Šachtová SDK predsadená stena, dvojitá kca 
2xCW+2xUW 50, dvojito opláštené doskou 
protipožiarnou impregnovanou DFH2 2x12,5 mm, TI 
50 mm

m2 7.000 52.10 364.70

VV 3,5*0,5*2*2 7.000

91 K 763138202.S
Podhľad SDK montovaný priamo na jednoúrovňovej 
oceľovej podkonštrukcií CD+UD, doska impregnovaná 
H2 12.5 mm

m2 7.750 29.63 229.63

92 K 763138213.S
Podhľad SDK závesný na jednoúrovňovej oceľovej 
podkonštrukcií CD+UD, doska protipožiarna 
impregnovaná DFH2 12.5 mm

m2 7.750 31.96 247.69

93 K 998763301.S Presun hmôt pre sádrokartónové konštrukcie v 
objektoch výšky do 7 m t 0.381 52.66 20.06

D 771 Podlahy z dlaždíc 272.41
84 K 771541115.S Montáž podláh z dlaždíc gres kladených do tmelu veľ. 

300 x 300 mm m2 7.750 18.94 146.79

85 M 597740001000.S Dlaždice keramické s protišmykovým povrchom, lxv 
300x300 mm, jednofarebné m2 8.060 15.23 122.75

VV 7,75*1,04 'Prepočítané koeficientom množstva 8.060

88 K 998771101.S Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky 
do 6m t 0.126 22.77 2.87

D 781 Obklady 1,441.54

86 K 781441062.S
Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek 
kladených do malty v obmedzenom priestore veľ. 
150x150 mm

m2 22.940 47.04 1,079.10

VV 3,15*2*2+2,585*2*2 22.940
87 M 597640002400.S Obkladačky keramické lxvxhr 148x148x6 mm m2 23.858 14.11 336.64

VV 22,94*1,04 'Prepočítané koeficientom množstva 23.858

90 K 998781101.S Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky 
do 6 m t 1.133 22.77 25.80

D 784 Maľby 129.83
95 K 784411302.S Pačokovanie vápenným mliekom jednonásobné 

jemnozrnných podkladov výšky nad 3,80 m m2 87.726 0.42 36.84
VV 3,15*3,5*1+3,15*3,5*1,5 27.563
VV 2,85*1,5*2 8.550
VV 7,75 7.750
VV Medzisúčet 43.863
VV 43,863*2 " 1 a2 np wc 87.726

96 K 784452263.S
Maľby z maliarskych zmesí na vodnej báze, ručne 
nanášané jednonásobné základné na podklad 
hrubozrnný výšky do 3,80 m

m2 87.726 1.06 92.99

D M Práce a dodávky M 1,300.00

D 21-M Elektromontáže 1,300.00
99 K 112r Dodávka a montáž elektroinštalácie sub 1.000 1,300.00 1,300.00
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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  

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

 

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

berie na vedomie  

III. 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 

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

 

Dôvodová správa. 

Návrh III. 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 

berie na vedomie 

správu nezávislého audítora – Ing. Milota Antalová, štatutárny audítor, Licencia SKAU č. 919, z auditu 

konsolidovanej účtovnej závierky k 31.12.2021, ktorá obsahuje konsolidovanú súvahu, konsolidovaný 

výkaz ziskov a strát, poznámky konsolidovanej účtovnej závierky a konsolidovanú výročnú správu k 

31.12.2021. 

 

Dôvodová správa. 

Správa nezávislého audítora je k nahliadnutiu na ekonomickom oddelení. 

 

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

berie na vedomie 

Konsolidovanú Výročnú správu Mesta Krupina za rok 2021. 

 

Dôvodová správa. 

Mesto Krupina je povinné v súlade so zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších pred-

pisov a Opatrením MF SR zo dňa 17. decembra 2008 č. MF/27526/2008 – 31, ktorým sa ustanovujú po-

drobnosti o metódach a postupoch konsolidácie vo verejnej správe a podrobnosti o usporiadaní a označo-

vaní položiek konsolidovanej účtovnej závierky vo verejnej správe v znení neskorších predpisov a opat-

renia MF SR č. MF/21230/2014-31, predložiť konsolidovanú účtovnú závierku k 31.12.2021.  

 

 



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

schvaľuje 

dotáciu pre Domov sociálnych služieb Nádej Krupina n. o. Sládkovičova č. 41/10, 963 01 

Krupina, vo výške 600,00 € na vymaľovanie fasády východnej strany budovy Piaristického kláštora.  

 

Dôvodová správa. 

DSS Nádej Krupina n. o. sa zúčastnila súťaže a vyhrala farby na vymaľovanie fasády od spoločnosti JUB 

a.s., súťaž bola vyhlásená v marci 2022 a hlasovanie prebehlo v apríli 2022. Na základe uvedeného nebo-

lo možné predvídať získanie ceny. Žiadame o FP na náklady spojené so samotnou realizáciou (vonkajšia 

penetrácia a omietka, zapožičanie lešenia). Finančné prostriedky budú presunuté formou aktualizácie roz-

počtu a to konkrétne z podielových daní. 



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

3.  aktualizácia rozpočtu na rok 2022

a)  MsZ  berie na vedomie 

zvýš. pol. 312012 dot. zo ŠR, kód 1P01 12 026,00

Ing. Žabková / Ing. Lehotská / 

Ing. Kalmárová

zvýš. pol. 312012 dot. zo ŠR, kód 1P02 1 202,00

zvýš. výdavkov v ZŠ JCH  kód 1P01 5 780,00

zvýš. výdavkov v ZŠ JCH  kód 1P02 580,00

zvýš. výdavkov v ZŠ EMŠ  kód 1P01 6 246,00

zvýš. výdavkov v ZŠ EMŠ  kód 1P02 622,00

zvýš. pol. 312012 dot. zo ŠR, kód 11UA, str. 10 1 400,00

Ing. Žabková / Ing. Lehotská / 

Ing. Kalmárová

zvýš. výdavkov v ZŠ JCH  kód 11UA, str. 10 200,00

zvýš. výdavkov v ZŠ EMŠ  kód 11UA, str. 10 1 200,00

zvýš. pol. 312012 dot. zo ŠR, kód 1P01 9 590,00 Ing. Žabková / Poliaková

zvýš. výdavkov v MŠ, kód 1P01 9 590,00

zvýš. príjmov v ZŠ JCH, kód 72c 1 200,00 Ing. Žabková / Ing. Kalmárová

zvýš. výdavkov v ZŠ JCH  kód 72 c 1 200,00

zvýš. pol. príjmov v ZŠ EMŠ kód 72c 300,00 Ing. Žabková / Ing. Lehotská

zvýš. výdavkov v ZŠ EMŠ kód 72c 300,00

zvýš. pol. príjmov v ZŠ EMŠ 1 778,08 Ing. Žabková / Ing. Lehotská

zvýš. pol. výdakov v ZŠ EMŠ 1 778,08

zvýš. pol. 312012 dot. zo ŠR, kód 11UA, str. 18 217,00 Ing. Žabková / Ing. Kalmárová

zvýš. výdavkov v ZŠ JCH kód 11UA 217,00

zvýš. pol. 312012, dot. zo ŠR, kód 111, str. 10 6 750,00 Ing. Žabková / Ing. Lehotská

zvýš. pol. výdavkov v ZŠ EMŠ kód 111, školský digitálny koordinátor 6 750,00

zvýš. pol. 312001, kód 1AC2, pr. 3.1 100,90 Ing. Slúková

zvýš. pol. 611 tarifný plat, kód 1AC2, pr. 3.1 TS, FK 06.2.0 74,76

zvýš. pol. 623 poistné do ostatných ZP, kód 1AC2, pr. 3.1 TS, FK 06.2.0 7,48

zvýš. pol. 625001 nemocenské poistenie, kód 1AC2, pr. 3.1 TS, FK 06.2.0 1,05

zvýš. pol. 625002 starobné poistenie, kód 1AC2, pr. 3.1 TS, FK 06.2.0 10,47

zvýš. pol. 625003 úrazové poistenie, kód 1AC2, pr. 3.1 TS, FK 06.2.0 0,60

zvýš. pol. 625004 invalidné poistenie, kód 1AC2, pr. 3.1 TS, FK 06.2.0 2,24

zvýš. pol. 625005 poistenie v nezamestnanosti, kód 1AC2, pr. 3.1 TS, FK 06.2.0 0,75
zvýš. pol. 625007 poistenie do RF, kód 1AC2, pr. 3.1 TS, FK 06.2.0 3,55

zvýš. pol. 312001, kód 1AC1, pr. 3.1 571,68 Ing. Slúková

zvýš. pol. 611 tarifný plat, kód 1AC1, pr. 3.1 TS, FK 06.2.0 423,66

zvýš. pol. 623 poistné do ostatných ZP, kód 1AC1, pr. 3.1 TS, FK 06.2.0 42,36

zvýš. pol. 625001 nemocenské poistenie, kód 1AC1, pr. 3.1 TS, FK 06.2.0 5,92

3.

zvýš. príjmov a výdavkov z dôv. 

prijatia grantu Pomocný 

vychovávateľ

6.

zvýš. príjmov a výdavkov z 

dôvodu dotáciu na mzdu 

zamestnanca z ÚPSVaR

8.

zvýšenie príjmov a výdavkov z 

dôvodu prijatia dotácia zo ŠR na 

špecifiká - ŠDK

5.

zvýš. príjmov a výdavkov z dôv. 

prijatia grantu na školské 

potreby UA 

zvýšenie príjmov a výdavkov z 

dôvodu  prijatia dotácie na 

zamestnanca - Technické služby 

- mzdy a odvody

7.

zvýš. príjmov a výdavkov z dôv. 

prijatia normat. FP na bežné 

výdavky pre UA deti 

1.

zvýš. príjmov a výdavkov z dôv. 

prijatia nenor. FP na edukačné 

publikácie

4.

zvýš. príjmov a výdavkov z dôv. 

prijatia grantu Záleží nám na 

tvojom rozvoji

2.

zvýš. príjmov a výdavkov z dôv. 

prijatia nenor. FP na školské 

potreby UA

9.

zvýšenie príjmov a výdavkov z 

dôvodu  prijatia dotácie na 

zamestnanca - Technické služby 

- mzdy a odvody



zvýš. pol. 625002 starobné poistenie, kód 1AC1, pr. 3.1 TS, FK 06.2.0 59,30

zvýš. pol. 625003 úrazové poistenie, kód 1AC1, pr. 3.1 TS, FK 06.2.0 3,38

zvýš. pol. 625004 invalidné poistenie, kód 1AC1, pr. 3.1 TS, FK 06.2.0 12,71

zvýš. pol. 625005 poistenie v nezamestnanosti, kód 1AC1, pr. 3.1 TS, FK 06.2.0 4,23

zvýš. pol. 625007 poistenie do RF, kód 1AC1, pr. 3.1 TS, FK 06.2.0 20,12

zvýš. pol. 456005 ostatné príjmové FO, kód 71 251,00 Ing. Slúková

zvýš. pol. 819005 ostatné výdavkové FO, kód 71, 12.2.2, FK 10.7.0 251,00

zvýš. pol. 312012, pr. 10.1.1, kód 111 118,00 Ing. Slúková

zvýš. pol. 637012 poplatky, odvody, kód 111, pr. 10.1.1, FK 08.2.0 118,00

zvýš. pol. 311, pr. 10.8.1, kód 72c 2 020,00 Ing. Slúková

zvýš. pol. 637004 všeobecné služby, kód 72c pr. 10.8.1, FK 08.2.0 2 020,00

zvýš. pol. 312001, pr. 5.2 CO, kód 111 1 100,00 Ing. Slúková

zvýš. pol. 637004 všeobecné služby, kód 111, pr. 5.2 CO, FK 02.2.0 1 100,00

zvýš. pol. 312001, pr. 12.10, kód 3AC1 -543,91 Ing. Slúková

zvýš. pol. 635006 opravy a údržba, kód 3AC1, pr. 6.1, FK 05.1.0 -543,91

zvýš. pol. 454001, kód 46 16 315,00 Ing. Slúková

zvýš. pol. 717002 rekonštrukcia, modernizácia, kód 46, pr. 7.3.4, FK 04.5.1 16 315,00

zvýš. pol. 223001 predaj tovarov a služieb, kód 41 3 950,00 Ing. Slúková

zvýš. pol. 637004 všeobecné služby, kód 41, pr. 10.8.1 Dni mesta, FK 08.2.0 3 950,00

zvýš. pol. 312001, kód 11UA 21 516,00 Ing. Slúková

zvýš. pol. 642014 transfer jednotlivcom, kód 11UA, pr. 12.2.2, FK 10.7.0 21 516,00

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

zníž. pol. 611 tarifný plat, kód 41 -883,40 Pakši Radoslav

zvýš. pol. 637005 špeciálne služby, kód 41 883,40

zníž. pol. 611 tarifný plat, kód 41 -177,47 Pakši Radoslav

zvýš. pol. 612002 ostatné príplatky, kód 41 177,47

zníž. pol. 611 tarifný plat, kód 41 -800,00 Pakši Radoslav

zvýš. pol. 614 odmeny, kód 41 800,00

zníž. pol. 637003 propagácia, reklama, kód 41 -139,00 Alakša Ján

zvýš. pol. 633001 interiérové vybavenie, kód 41 139,00

18.

zvýšenie príjmov a výdavkov z 

dôvodu prijatia dotácie na 

ubytovanie pre UA

zvýšenie príjmov a výdavkov z 

dôvodu  prijatia dotácie na 

zamestnanca - Technické služby 

- mzdy a odvody

13.

zvýšenie príjmov a výdavkov z 

dôvodu prijatia dotácie na Dni 

mesta

10.

11.

zvýšenie príjmov a výdavkov z 

dôvodu prijatia dotácie od FO a 

PO na humanitárnu pomoc UA

12.

zvýšenie príjmov a výdavkov z 

dôvodu prijatia dotácie z 

audiovizuálneho fondu

14.

zvýšenie príjmov a výdavkov z 

dôvodu úhrady testovania 

zamestnancov - refundácia 

15.

zníženie príjmov a výdavkov z 

dôvodu nižšej úhrady na opravu 

veľkokapacitného kontajnera

17.

zvýšenie príjmov a výdavkov z 

dôvodu prijatia FP za reklamu 

na Dni mesta

16.

zvýšenie príjmov a výdavkov z 

dôvodu úhrady prekládky NN na 

moste MR

1.

presun v odd. 06.2.0 v pr. 3.1 

Komunálne služby na úhradu 

monitoringu skládky B. Kameň

4.

presun v odd. 08.2.0 v pr. 2.2 IC 

na úhradu stoličky

2.

presun v odd. 06.2.0 v pr. 3.1 

Komunálne služby na úhradu 

ostatných príplatkov

3.

presun v odd. 06.2.0 v pr. 3.1 

Komunálne služby na úhradu 

odmien



zníž. pol. 637003 propagácia, reklama, kód 41 -37,79 Alakša Ján

zvýš. pol. 633004 prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, kód 41 37,79

zníž. pol. 637003 propagácia, reklama, kód 41 -175,00 Alakša Ján

zvýš. pol. 633009 knihy, časopisy, kód 41 175,00

zníž. pol. 632001 energie, kód 41 -18,56 Alakša Ján

zvýš. pol. 631001 cestovné, kód 41 18,56

zníž. pol. 632001 energie, kód 41 -220,00 Alakša Ján

zvýš. pol. 633009 knihy, časopisy, kód 41 220,00

zníž. pol. 632001 energie, kód 41 -40,71 Alakša Ján

zvýš. pol. 633016 reprezentačné, kód 41 40,71

zníž. pol. 612001 osobný príplatok, kód 41 -233,42 Alakša Ján

zvýš. pol. 612002 ostatné príplatky, kód 41 83,42

zvýš. pol. 614 odmeny, kód 41 150,00

zníž. pol. 637003 propagácia, reklama, kód 41 -58,00 Alakša Ján

zvýš. pol. 633009 knihy, časopisy, kód 41 58,00

zníž. pol. 632001 energie, kód 41 -1 422,00 Alakša Ján

zvýš. pol. 614 odmeny, kód 41 1 422,00

zníž. pol. 611 tarifný plat, kód 41 -219,57 Alakša Ján

zvýš. pol. 612002 ostatné príplatky, kód 41 219,57

zníž. pol. 611 tarifný plat, kód 41 -300,00 Alakša Ján

zvýš. pol. 614 odmeny, kód 41 300,00

zníž. pol. 611 tarifný plat, kód 41 -150,00 Alakša Ján

zvýš. pol. 614 odmeny, kód 41 150,00

zníž. pol. 633016 reprezentačné, kód 41 -360,36 Alakša Ján

zvýš. pol. 633006 všeobecný materiál, kód 41 360,36

zníž. pol. 632001 energie, kód 41 -25,00 Alakša Ján

zvýš. pol. 633004 prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, kód 41 25,00

zníž. pol. 632002 vodné stočné, kód 41 -130,00 Ing. Maliniaková

zvýš. pol. 633006 všeobecný materiál, kód 41 130,00

zníž. pol. 632002 vodné, stočné poistné, kód 41 -62,00 Ing. Maliniaková

zvýš. pol. 632001 energie, kód 41 62,00

17.

presun v odd. 08.2.0 v pr. 10.1.1 

Kino, amfiteáter na úhradu 

ventilátora

9.

5.

presun v odd. 08.2.0 v pr. 2.2 IC 

na úhradu rezačky na papier

presun v odd. 07.3.1 v pr. 14.1 

Zdravotníctvo na úhradu 

materiálu

11.

10.

presun v odd. 06.6.0 v pr. 11.6 

Bývanie na úhradu energií

8.

presun v odd. 08.2.0 v pr. 10.1.4 

Múzeum na úhradu knihy 

Vidiecke šlachtické sídla

presun v odd. 08.2.0 v pr. 2.2 IC 

na úhradu odmien a ostatných 

príplatkov

6.

presun v odd. 08.2.0 v pr. 2.2 IC 

na úhradu brožúry Podzemie KA

7.

presun v odd. 08.2.0 v pr. 10.1.4 

Múzeum na úhradu cestovného

presun v odd. 08.2.0 v pr. 10.1.4 

Múzeum na úhradu občerstvenia 

noc múzeí

presun v odd. 08.2.0 v pr. 2.2 IC 

na úhradu časopisu Hont a jeho 

dejiny

18.

19.

12.

14.

15.

presun v odd. 08.2.0 v pr. 10.1.4 

Múzeum na úhradu odmien

16.

presun v odd. 08.2.0 v pr. 10.8.1 

Dni mesta na úhradu 

všeobecného materiálu

presun v odd. 08.2.0 v pr. 10.1.1 

Kino, amfiteáter na úhradu 

odmien

13.

presun v odd. 08.2.0 v pr. 10.1.2 

Knižnica na úhradu ostatných 

príplatkov

presun v odd. 08.2.0 v pr. 10.1.2 

Knižnica na úhradu odmien



zníž. pol. 635006 opravy a údržba, kód 41 -586,01 Ing. Maliniaková

zvýš. pol. 633001 interiérové bývanie, kód 41 586,01

zníž. pol. 634001 PHM, kód 41, -38,00 Ing. Slúková

zvýš. pol. 637001 školenie, kód 41, 38,00

zníž. pol. 637004 všeobecné služby, kód 41, -183,90 Ing. Slúková

zvýš. pol. 633006 všeobecný materiál, kód 41, 183,90

zníž. pol. 634001 PHM, kód 41, -72,59 Ing. Slúková

zvýš. pol. 632005 telekomunikačné služby, kód 41, 14,59

zvýš. pol. 633010 prac. odev, obuv, kód 41, 58,00

zníž. pol. 637014 stravovanie, kód 41, -134,46 Ing. Slúková

zvýš. pol. 633006 všeobecný materiál, kód 41, 134,46

zníž. pol. 633006 všeobecný materiál, kód 41, -172,80 Ing. Slúková

zvýš. pol. 637004 všeobecné služby, kód 41, 172,80

zníž. pol. 637004 všeobecné služby, kód 41, -25,10 Ing. Slúková

zvýš. pol. 633006 všeobecný materiál, kód 41, 25,10

zníž. pol. 637004 všeobecné služby, kód 41, -75,00 Ing. Slúková

zvýš. pol. 637002 konkurzy, súťaže, kód 41, 75,00

zníž. pol. 637005 špeciálne služby, kód 41, -648,00 Ing. Slúková

zvýš. pol. 637004 všeobecné služby, kód 41, 648,00

zníž. pol. 632001 energie, kód 41, -2 500,00 Ing. Slúková

zvýš. pol. 637031 pokuty, penále, kód 41, 2 500,00

zníž. pol. 632001 energie, kód 41, -668,07 Ing. Slúková

zvýš. pol. 642029 na náhradu, kód 41, 668,07

zníž. pol. 632001 energie, kód 41, -9,70 Ing. Slúková

zvýš. pol. 631001 cestovné, kód 41, 9,70

zníž. pol. 632001 energie, kód 41, -37,90 Ing. Slúková

zvýš. pol. 631001 cestovné, kód 41, 37,90

zníž. pol. 632001 energie, kód 41, -1 879,95 Ing. Slúková

zvýš. pol. 637027 odmeny mimo PP, kód 41, 279,95
zvýš. pol. 614 odmeny, kód 41, 1 600,00

zníž. pol. 632001 energie, kód 41, -560,61 Ing. Slúková

zvýš. pol. 642015 nemocenské dávky, kód 41, 560,61

20.

presun v odd. 01.1.2 v pr. 13.1 

Správa mesta na úhradu odplaty 

vecného bremena

presun v odd. 01.1.2 v pr. 13.1 

Správa mesta na úhradu pokuty 

ÚVO29.

28.

22.

presun v odd. 08.2.0 v pr. 10.8.1 

Dni mesta na úhradu materiálu

presun v odd. 10.4.0 v pr. 12.9 

TSP na úhradu FA za materiál

presun v odd. 01.1.2 v pr. 2.1 

Propagácia mesta na úhradu 

tabule Wifi

presun v odd. 06.3.0 v pr. 11.2 

Vodovody na úhradu prečistenia 

kanalizácie a monitoring

30.

26.

presun v odd. 08.2.0 v pr. 10.8.1 

Dni mesta na úhradu ocenení

presun v odd. 01.1.2 v pr. 13.1 

Správa mesta na úhradu 

vysávača

33.

presun v odd. 01.1.2 v pr. 13.1 

Správa mesta na úhradu odmien

31.

24.

25.

presun v odd. 04.5.1 z pr. 7.2.1 

Zimná údržba do pr. 7.1.1 

oprevy ciest na úhradu dopravy 

materiálu

presun v odd. 10.4.0 v pr. 12.9 

TSP na úhradu FA za tel. služby 

a prac. obuv

presun v odd. 01.1.2 v pr. 1.3 

Kontrolór na úhradu školenia

34.

presun v odd. 01.1.2 v pr. 13.1 

Správa mesta na úhradu 

nemocenských dávok

presun v odd. 06.6.0 v pr. 11.6 

Bývanie na úhradu koberca

21.

23.

27.

presun v odd. 01.1.2 v pr. 13.1 

Správa mesta na úhradu 

cestovné - školenie ZV 

32.



zníž. pol. 611 tarifný plat, kód 41, -560,61 Ing. Slúková

zvýš. pol. 642015 nemocenské dávky, kód 41, 560,61

zníž. pol. 611 tarifný plat, kód 41, -705,50 Ing. Slúková

zvýš. pol. 614 odmeny, kód 41, 705,50

zníž. pol. 632001 energie, kód 41, -138,00 Ing. Slúková

zvýš. pol. 633001 interiérové vybavenie, kód 41, 138,00

zníž. pol. 632001 energie, kód 41, -64,80 Ing. Slúková

zvýš. pol. 633001 interiérové vybavenie, kód 41, 64,80

zníž. pol. 614 odmeny, kód 111, -100,00 Ing. Slúková

zvýš. pol. 625007 poistenie do RF, kód 111, 100,00

c)  MsZ  schvaľuje

zníž. pol. 716 PD, kód 46, FK 06.2.0, pr. 1.2.1. SPP -1 455,00 Ing. Belláková

zvýš. pol. 716 PD, kód 46, FK 09.1.1.1, pr. 1.2.1. SPP 1 455,00

zníž. pol. 312001, kód 1AC1, pr. 8.1.1 -3 828,83 Ing. Slúková

zvýš. pol. 312001, kód 3AC1, pr. 8.1.1 3 828,83

zníž. pol. 312001, kód 1AC1, pr. 8.1.2 -4 230,51 Ing. Slúková

zvýš. pol. 312001, kód 3AC1, pr. 8.1.2 4 230,51

zníž. pol. 312001, kód 1AC1, pr. 8.2.1 -1 268,97 Ing. Slúková

zvýš. pol. 312001, kód 3AC1, pr. 8.2.1 1 268,97

zníž. pol. 632001 energie, kód 41, pr. 11.1, FK 06.4.0 -5 339,59 Ing. Slúková

zvýš. pol. 611 tarifný plat, kód 41, pr. 12.10 Opatrovateľská služba, FK 10.2.0 4 065,01

zvýš. pol. 623 poistné do ostatných ZP, pr. 12.10 Opatrovateľská služba, FK 10.2.0 196,91

zvýš. pol. 612001 osobný príplatok, kód 41, pr. 12.10 Opatrovateľská služba, FK 10.2.0 49,76

zvýš. pol. 625002 starobné poistenie, kód 41,pr. 12.10 Opatrovateľská služba, FK 10.2.0 577,96

zvýš. pol. 625004 invalidné poistenie, kód 41,pr. 12.10 Opatrovateľská služba, FK 10.2.0 123,83

zvýš. pol. 625007 poistenie do RF, kód 41, pr. 12.10 Opatrovateľská služba, FK 10.2.0 196,06

zvýš. pol. 625001 nemocenské poistenie, kód 41, pr. 12.10 Opatrov. služba, FK 10.2.0 57,76

zvýš. pol. 625005 poistenie v nezamestnanosti, kód 41, pr. 12.10 Opat. služba, FK 10.2.0 39,31

zvýš. pol. 625003 úrazové poistenie, kód 41, pr. 12.10 Opatrovateľská služba, FK 10.2.0 32,99

Presun FP z dôvodu opravy 

zdroja podľa metodického 

usmernenia ZŠ EMŠ

36.

1.

presun z odd. 06.2.0 do odd. 

09.1.1.1 v pr. 1.2.1 SPP na 

úhradu PD - MŠ statické 

zabezpečenie základov

35.

presun v odd. 01.1.2 v pr. 13.1 

Správa mesta na úhradu 

nemocenských dávok

presun v odd. 03.1.0 v pr. 5.1.1 

MsP na úhradu odmien

37.

presun v odd. 01.1.2 z pr. 13.1 

Správa mesta do pr. 1.3. 

Kontrola na úhradu nábytku

38.

presun v odd. 01.1.2 z pr. 13.1 

Správa mesta do pr. 1.3. 

Kontrola na úhradu rýchlovarnej 

kanvice

5.

presun z odd. 06.4.0 v pr. 11.1, 

do odd. 10.2.0 pr. 12.10 

Opatrovateľská služby na 

úhradu miezd, odvodov a  

odmien

4.

Presun FP z dôvodu opravy 

zdroja podľa metodického 

usmernenia MŠ

2.

39.

presun v odd. 01.3.3 v pr. 4.2 

Matrika na úhradu poistenia do 

RF

Presun FP z dôvodu opravy 

zdroja podľa metodického 

usmernenia ZŠ JCH

3.



zníž. pol. 632001 energie, kód 41, pr. 11.1, FK 06.4.0 -535,39 Ing. Slúková

zvýš. pol. 614 odmeny, kód 41, pr. 12.9 TSP, FK 10.4.0 450,00

zvýš. pol. 623 poistné do ostatných ZP, pr. 12.9 TSP, FK 10.4.0 33,88
zvýš. pol. 627 poistenie do DDP, kód 41, pr. 12.9 TSP, FK 10.4.0 51,51

zníž. pol. 637016 prídel do SF, kód 41, FK 01.1.1 pr. 1.1.2 Prednosta -348,48 Ing. Slúková

zníž. pol. 625005 poistenie v nezamestnanosti, kód 41, FK 01.1.1 pr. 1.1.2 Prednosta -232,32

zníž. pol. 625003 úrazové poistenie, kód 41, FK 01.1.1 pr. 1.1.2 Prednosta -185,86

zníž. pol. 625001 nemocenské poistenie, kód 41, FK 01.1.1 pr. 1.1.2 Prednosta -325,25

zníž. pol. 627 príspevok do DDP, kód 41, FK 01.1.1 pr. 1.1.2 Prednosta -52,93

zníž. pol. 625004 invalidné poistenie, kód 41, FK 01.1.1 pr. 1.1.2 Prednosta -696,96

zníž. pol. 625007 poistenie do RF, kód 41, FK 01.1.1 pr. 1.1.2 Prednosta -1 103,52

zníž. pol. 621 poistenie do VšZP, kód 41, FK 01.1.1 pr. 1.1.2 Prednosta -1 271,59

zvýš. výdavkov DOMČEK CVČ 4 216,91

zníž. pol. 611 tarifný plat, kód 41, pr. 11.7, FK 06.1.0 -685,95 Ing. Slúková

zvýš. pol. 621 poistné do VšZP, pr. 12.2.2 Pomoc UA, FK 10.7.0 21,87

zvýš. pol. 612002 osobný príplatok, kód 41, pr. 12.2.2 Pomoc UA, FK 10.7.0 75,18

zvýš. pol. 625002 starobné poistenie, kód 41, pr. 12.2.2 Pomoc UA, FK 10.7.0 75,00

zvýš. pol. 625004 invalidné poistenie, kód 41, pr. 12.2.2 Pomoc UA, FK 10.7.0 16,08

zvýš. pol. 625001 nemocenské poistenie, kód 41, pr. 12.2.2 Pomoc UA, FK 10.7.0 4,43

zvýš. pol. 625007 poistenie do RF, kód 41, pr. 12.2.2 Pomoc UA, FK 10.7.0 25,44

zvýš. pol. 637027 odmeny mimo PP, kód 41, pr. 12.2.2 Pomoc UA, FK 10.7.0 460,50

zvýš. pol. 625005 poistenie v nezamestnanosti, kód 41, pr. 12.2.2 Pomoc UA, FK 10.7.0 3,17

zvýš. pol. 625003 úrazové poistenie, kód 41, pr. 12.2.2 Pomoc UA, FK 10.7.0 4,28

zvýš. pol. príjmov 111003 podielové dane, zdroj 41 600,00 Ing. Slúková 

zvýš. pol. výdavkov 642002 transfery n.o. poskytujúcim VPS, pr. 12.1, FK 10.2.0 600,00

Celková rekapitulácia zmien: zmena príjmov MsÚ 77 183,67

zmena príjmov RO 3 278,08

zmena výdavkov MsÚ 41 781,76

zmena výdavkov RO 38 679,99

Vypracovala: Ing. Katarína Slúková

7.

presun z odd. 01.1.1, z pr. 1.1.2 

Prednosta do Domčeka CVČ na 

úhradu miezd dohodári

9.

zvýš. príjmov a výdavkov z 

dôvodu úhrady dotácie pre DSS 

Nádej Krupina n.o.

6.

presun z odd. 06.4.0 v pr. 11.1, 

do odd. 10.2.0 pr. 12.10 

Opatrovateľská služby na 

úhradu miezd, odvodov a  

odmien

8.

presun z odd. 06.1.0 v pr. 11.7, 

do odd. 10.7.0 pr. 12.2.2 Pomoc 

UA na úhradu mzdy a odvodov



Kontrola preklopeného upraveného rozpočtu 2022 po mesiacoch do RIS.SAM

P r í j m y

Schválený 

rozpočet na 

rok 2022

Upravený 

rozpočet po 1. 

aktualizácii 

2022

Upravený 

rozpočet po 2. 

aktualizácii 

2022

Upravený 

rozpočet po 3. 

aktualizácii 

2022

Mesto 

Krupina 10 391 882,28 10 791 631,59 10 845 700,63 10 922 884,30

ZŠ JCH 97 200,00 101 386,46 101 386,46 102 586,46

ZŠ EMŠ 92 000,00 93 535,48 95 313,56 97 391,64

ZUŠ 15 000,00 16 225,73 16 225,73 16 225,73

CVČ 39 926,00 41 416,66 41 416,66 41 416,66

MŠ 109 753,00 114 767,16 114 767,16 114 767,16

KCaMAS 3 220,00 4 430,03 4 430,03 4 430,03

P r í j m y      

s p o l u 10 748 981,28 11 163 393,11 11 219 240,23 11 299 701,98

V ý da v k y 

Schválený 

rozpočet na 

rok 2022

Upravený 

rozpočet po 1. 

aktualizácii 

2022

Upravený 

rozpočet po 2. 

aktualizácii 

2022

Upravený 

rozpočet po 3. 

aktualizácii 

2022

Mesto 

Krupina 6 964 825,50 7 359 643,24 7 375 668,10 7 417 449,86

ZŠ JCH 1 244 681,00 1 215 367,22 1 221 562,80 1 229 539,80

ZŠ EMŠ 1 259 917,00 1 295 332,69 1 303 378,67 1 320 274,75

ZUŠ 189 820,00 191 045,73 195 178,23 195 178,23

CVČ 160 926,00 162 416,66 166 860,86 171 077,77

MŠ 852 730,28 862 296,04 879 300,04 888 890,04

KCaMAS 76 081,50 77 291,53 77 291,53 77 291,53

V ý d a v k y    

s p o l u 10 748 981,28 11 163 393,11 11 219 240,23 11 299 701,98

Rozdiel P a V

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

vyrovnaný  

rozpočet

vyrovnaný 

rozpočet

vyrovnaný 

rozpočet

vyrovnaný 

rozpočet

RO primátora 

mesta a uzn. č. 

53, 54, 55

RO primátora 

mesta a uzn. č. 

120,121,122

RO primátora 

mesta a uzn. č. 

(Schodok -  a 

prebytok +)



1. akt. 2. akt. 3. akt. 4. akt. 5. akt. 6. akt.

Upravený 

rozpočet 

Upravený 

rozpočet 

Upravený 

rozpočet 

Upravený 

rozpočet 

Upravený 

rozpočet 

Upravený 

rozpočet 

Výdavky MsÚ (rozpočtované) 6 964 825,50 7 359 643,24 7 375 668,10 7 417 449,86 0,00 0,00

Výdavky MsÚ spolu (rozpočt. aj 

nerozpočt.)
6 964 825,50 7 359 643,24 7 375 668,10 7 417 449,86 0,00 0,00 0,00

Výdavky na chod  PS 3 619 262,78 3 638 856,87 3 678 679,13 3 717 359,12 0,00 0,00 0,00

Tzv. podnikateľská činnosť rozpočtuje 

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

Výdavky PS spolu (rozpočt. aj 

nerozpočt)
3 784 155,78 3 803 749,87 3 843 572,13 3 882 252,12 0,00 0,00 0,00

Rozpočet výdavkov spolu za Mesto 

Krupina bez podnikateľskej činnosti
10 584 088,28 10 998 500,11 11 054 347,23 11 134 808,98 0,00 0,00 0,00

Rozpočet výdavkov spolu za Mesto 

Krupina vrátane podnikateľskej 

činnosti 

10 748 981,28 11 163 393,11 11 219 240,23 11 299 701,98 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.

Položka / rozpočet v € na rok
Upravený 

rozpočet 

Upravený 

rozpočet 

Upravený 

rozpočet 

Upravený 

rozpočet 

Upravený 

rozpočet 

Upravený 

rozpočet 
Komentár

HN šk potreby 0,00 83,00 83,00 83,00

Spolu 0,00 83,00 83,00 83,00 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.

Položka / rozpočet v € na rok

Schválené 

výdavky na 

rok 2022

Upravený 

rozpočet 

Upravený 

rozpočet 

Upravený 

rozpočet 

Upravený 

rozpočet 

Upravený 

rozpočet 

Upravený 

rozpočet 
Komentár

Bežné výdavky  MŠ s FK 09.1.1.1 a 

09.6.0.8 zo zdrojov mesta vrátane 

poistenia majektu v zmysle VZN 

571 222,00 571 222,00 588 226,00 588 226,00

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 81 222,00

Dotácia z rozpočtu mesta  na dofin. 

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

Nenormatívne FP (dot. zo ŠR) 42 679,00 51 224,00 51 224,00 51 224,00

Špecifiká 0,00 0,00 0,00 9 590,00

Hmotná núdza (strava) 18 757,20 14 763,80 14 763,80 14 763,80

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

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

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

Schválené 

výdavky na 

rok 2022

Rozpočet výdavkov v € / rok

Schválené 

výdavky na 

rok 2022

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.

1. akt.: Navýšenie: Nen. FP na HN 

stravné 4551,60 €. Preplatok energie 

3014,16 €. Dar COOP Jednota 2000 €. 

Presun FP: Nen. FP z HN strava na 

výchovu a vzdelávanie 8545 €. 2. akt.: 

Navýšenie: Odmeny 17004 €. 3. akt.: 

Navýšenie: Špecifiká Pomocný 

vychovávateľ 9590 €. 



Projekt ÚPSVaR 0,00 0,00 0,00 0,00

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

Preplatky SPP, SSE, SP, Stefe 0,00 3 014,16 3 014,16 3 014,16

Preplatky DDS 0,00 0,00 0,00 0,00

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

Sponzorstvo, dary 0,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00

SPOLU bez tzv.  pod. činnosti 800 337,28 809 903,04 826 907,04 836 497,04 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

SPOLU  s tzv.  pod. činnosťou 852 730,28 862 296,04 879 300,04 888 890,04 52 393,00 52 393,00 52 393,00

ZŠ J.C.Hronského   program 8.1.1 1. akt. 2. akt. 3. akt. 4. akt. 5. akt. 6. akt.

Položka / rozpočet v € na rok
Upravený 

rozpočet 

Upravený 

rozpočet 

Upravený 

rozpočet 

Upravený 

rozpočet 

Upravený 

rozpočet 

Upravený 

rozpočet 
Komentár

Bežné výdavky  111 882 133,00 846 569,00 846 569,00 846 569,00

Bežné výdavky 11UA 0,00 0,00 0,00 217,00

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

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

Nenor. FP učebnice 1PO1 + 1PO2 0,00 0,00 0,00 6 360,00

Nenor. FP školské potreby 11UA 0,00 0,00 0,00 200,00

Nenor. FP lyžiarsky kurz  111 6 750,00 5 700,00 5 700,00 5 700,00

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

Nenor. FP odchodné 111 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

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

Nenor. FP špecifiká 111 0,00 2 400,00 3 400,00 3 400,00

HN strava obedy zadarmo 111 1 900,00 1 965,60 1 965,60 1 965,60

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

MPC projekt 55 440,00 55 748,86 55 748,86 55 748,86

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

Tuzemské granty 72c 0,00 1 170,00 1 170,00 2 370,00

Projek SK KLÍMA - Nórske fondy 0,00 231,30 231,30 231,30

Použitie vlastných  príjmov  z ŠKD, ŠJ 

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

Preplatky za energie, ZP, poistné 

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

Bežné výdavky na ŠJ 70 552,00 70 552,00 73 385,95 73 385,95

Bežné výdavky na ŠKD 75 100,00 75 100,00 77 461,63 77 461,63

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

SPOLU bez tzv. pod. čin. 1 184 681,00 1 155 367,22 1 161 562,80 1 169 539,80 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

SPOLU  s tzv. pod. čin. 1 244 681,00 1 215 367,22 1 221 562,80 1 229 539,80 60 000,00 60 000,00 60 000,00

Schválené 

výdavky na 

rok 2022

1. akt.: Navýšenie: Doprava 108 €. 

HN strava 65,60 €. Preplatok energie 

3016,46 €. MPC z roku 2021 308,86 €. 

Nórske fondy z roku 2021 231,30 €. 

Špecifiká školské potreby 2400 €. 

Detské ihrisko Nadácia Pontis 1170 €. 

Zníženie: Nor. FP na BV 35564 €. 

Lyžiarsky kurz 1050 €. 2. akt.: 

Navýšenie: Odmeny 5195,58 €. 

Špecifiká školské potreby 1000 €.  3. 

akt.: Navýšenie: Edukačné publikácie 

6360 €. Školské potreby UA 200 €.  

Bežné výdavky na UA 217 €.  Grant 

Záleží nám na tvojom rozvoji 1200 €.

1. akt.: Navýšenie: Nen. FP na HN 

stravné 4551,60 €. Preplatok energie 

3014,16 €. Dar COOP Jednota 2000 €. 

Presun FP: Nen. FP z HN strava na 

výchovu a vzdelávanie 8545 €. 2. akt.: 

Navýšenie: Odmeny 17004 €. 3. akt.: 

Navýšenie: Špecifiká Pomocný 

vychovávateľ 9590 €. 



ZŠ E.M.Šoltésovej    program 8.1.2 1. akt. 2. akt. 3. akt. 4. akt. 5. akt. 6. akt.

Položka / rozpočet v € na rok
Upravený 

rozpočet 

Upravený 

rozpočet 

Upravený 

rozpočet 

Upravený 

rozpočet 

Upravený 

rozpočet 

Upravený 

rozpočet 
Komentár

Bežné výdavky  111 841 350,00 825 116,00 825 116,00 825 116,00

Bežné výdavky 11UA 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

Nenor. FP učebnice 1PO1 + 1PO2 0,00 0,00 0,00 6 868,00

Nenor. FP školské potreby 11UA 0,00 0,00 0,00 1 200,00

Nenor. FP lyžiarsky kurz  111 0,00 4 792,00 4 792,00 4 792,00

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

Nenor. FP odchodné 111 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

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

Nenor. FP špecifiká 111 0,00 17 350,00 17 950,00 24 700,00

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

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

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

Projekty (ÚPSVaR a iné) 0,00 1 404,77 3 182,85 4 960,93

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

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

Edukačné publikácie 0,00 0,00 0,00 0,00

Tuzemské granty 72c 0,00 0,00 0,00 300,00

Použitie vl. príjmov z ŠKD, ŠJ a iného 

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

Preplatky za energie, ZP, poistné 

plnenie, dobropisy a vrátky  
0,00 130,71 130,71 130,71

Bežné výdavky na ŠJ 77 510,00 77 510,00 80 343,95 80 343,95

Bežné výdavky na ŠKD 97 343,00 97 343,00 100 176,95 100 176,95

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

dotácia z rozpočtu mesta na dofin. BV 

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

SPOLU bez tzv. pod.  činnosti 1 207 417,00 1 242 832,69 1 250 878,67 1 267 774,75 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

SPOLU  s tzv. pod.  činnosťou 1 259 917,00 1 295 332,69 1 303 378,67 1 320 274,75 52 500,00 52 500,00 52 500,00

Schválené 

výdavky na 

rok 2021

1. akt.: Navýšenie: Špecifiká - ŠDK 6 

750 €; Spolu múdrejší 10 000 €. 

Doprava 355,88 €. ÚPSVaR 1404,77 

€. Preplatok energie 130,71 €. Erazmus 

27616,33 €. Lyžiarsky kurz 4792 €. 

Špecifiká školské potreby 600 €. 

Zníženie: Nor. FP na BV 16234 €. 2. 

akt.: Navýšenie: Odmeny 5667,90 €. 

ÚPSVaR 1778,08 €. Špecifiká školské 

potreby UA 600 €. 3. akt.: Navýšenie: 

Edukačné publikácie 6868 €. Školské 

potreby UA 1200 €. Grant školské 

pomôcky 300 €. Špecifiká ŠDK 6750 

€. ÚPSVaR 1778,08 €. 



ZUŠ program 8.4.2 1. akt. 2. akt. 3. akt. 4. akt. 5. akt. 6. akt.

Položka / rozpočet v € na rok
Upravený 

rozpočet 

Upravený 

rozpočet 

Upravený 

rozpočet 

Upravený 

rozpočet 

Upravený 

rozpočet 

Upravený 

rozpočet 
Komentár

Bežné výdavky 41 173 320,00 173 320,00 177 452,50 177 452,50

Preplatky na energiách, teple a ZP 41 0,00 1 225,73 1 225,73 1 225,73

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

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

SPOLU 189 820,00 191 045,73 195 178,23 195 178,23 0,00 0,00 0,00

CVČ Domček program 8.4.1 1. akt. 2. akt. 3. akt. 4. akt. 5. akt. 6. akt.

Položka / rozpočet v € na rok
Upravený 

rozpočet 

Upravený 

rozpočet 

Upravený 

rozpočet 

Upravený 

rozpočet 

Upravený 

rozpočet 

Upravený 

rozpočet 
Komentár

Bežné výdavky 41 105 000,00 105 000,00 107 739,49 107 739,49

Bežné výdavky 41 - mzdy dohodári 0,00 0,00 1 704,71 5 921,62

Preplatky na energiách, teple a ZP 41 0,00 1 490,66 1 490,66 1 490,66

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

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

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

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

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

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

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

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

SPOLU 160 926,00 162 416,66 166 860,86 171 077,77 0,00 0,00 0,00

KCaMAS  program 10.1.6 1. akt. 2. akt. 3. akt. 4. akt. 5. akt. 6. akt.

Položka / rozpočet v € na rok
Upravený 

rozpočet 

Upravený 

rozpočet 

Upravený 

rozpočet 

Upravený 

rozpočet 

Upravený 

rozpočet 

Upravený 

rozpočet 

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

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

Správa štadióna 12 000,00 12 525,98 12 525,98 12 525,98

Stolnotenis. herňa 6 000,00 6 684,05 6 684,05 6 684,05

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

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

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

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

SPOLU 76 081,50 77 291,53 77 291,53 77 291,53 0,00 0,00 0,00

Vypracovala: Ing. Slúková

1. akt.: Navýšenie: Preplatok energie 

1225,73 €. 2. akt.: Navýšenie: 

Odmeny 4132,50 € 

Schválené 

výdavky na 

rok 2022

1. akt.: Navýšenie: Preplatok energie 

1210,03 €. 

Komentár

Schválené 

výdavky na 

rok 2022

Schválené 

výdavky na 

rok 2022

1. akt.: Navýšenie: Preplatok energie 

1490,66 €. 2. akt.: Navýšenie: 

Odmeny 2739,49 €. Mzdy dohodári 

1704,71 €. 3. akt.: Navýšenie: Mzdy 

dohodári 1838,69 + 2378,22 €.
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1. Úvodné slovo primátora mesta Krupina       

Vážení spoluobčania mesta Krupina, 

najväčším prianím v roku 2021 bolo určite byť zdraví, a aby zdraví zostali aj 

naši najbližší. Ochorenie COVID - 19 prinieslo so sebou opatrenia, obmedze-

nia a veľké, dovtedy nepredstaviteľné zásahy do našich životov. Mnohé veci 

a okolnosti, ktoré sme brali už automaticky, prestávali fungovať a boli sme 

nútení prispôsobovať sa rýchlo sa meniacej situácii. Museli sme sa vyrovná-

vať s obmedzeniami a zákazmi, ktoré mali dopad nielen na každodenný život, 

ale aj spoločenský život a záľuby. Vyrovnávali sme sa s nátlakom, strachom, 

neistotou. Z tohto pohľadu to bol ťažký rok pre každého z nás. Napriek rôz-

nym prekážkam, komplikáciám a obmedzeniam sa nám podarilo zreali-

zovať mnoho našich plánov a cieľov pre ďalší rozvoj a zveľadenie náš-

ho krásneho mesta.  

V súvislosti s problematikou prevencie ochorenia COVID-19 a pre potreby preukazovania sa 

testom sme zabezpečili pre obyvateľov mesta a okresu stále odberové miesto v priestoroch Ki-

na Kultúra, kde sa mohli a naďalej môžu občania otestovať nielen antigénovými, ale aj PCR 

testami, neskôr bolo zriadené spoločnosťou AGEL aj odberné miesto v priestoroch našej ne-

mocnice. V jesenných mesiacoch sme poslanci za okres Krupina s Mgr. Marošom Skopalom v 

spolupráci s BBSK, agentúrou Huriccane a pani viceprimátorkou mesta a riaditeľkou oboch 

krupinských stredných škôl Mgr. Borbuliakovou priniesli možnosť zaočkovania sa pre záujem-

cov z mesta a okresu Krupina.  

Rok 2021 môžeme označiť v našom meste za rok významných investícií, s ktorými sme každo-

denne žili od skorej jari do neskorej jesene. Rekonštruovali a opravovali sme cesty, chodníky, 

spevnené plochy, verejné priestranstvá, športoviská, budovali detské ihriská, či garáže pre vo-

zidlá našich dobrovoľných hasičov. Medzi najvýznamnejšie akcie v meste v uplynulom roku 

jednoznačne patrí Revitalizácia medziblokových priestorov sídliska Majerský rad, rozbehnutá 

Rekonštrukcia atletickej dráhy a atletických sektorov na našom štadióne. Veľa času a úsilia nás 

stála príprava projektovej dokumentácie, príslušných povolení a zmlúv s energetikmi 

a prevádzkovateľom optických sietí na výstavbu nového obojsmerného mosta pre osobnú aj 

nákladnú dopravu spájajúci sídlisko Majerský rad a Malinovského ulicu. Spomedzi ďalších 

zrealizovaných významných investícii v uplynulom roku spomeniem rekonštrukciu dvorových 

častí historickej budovy mestského úradu a sanácia vlhkosti tejto historickej budovy, rekon-

štrukciu časti ulice Malinovského a ulice Kuzmányho, rekonštrukcia Priemyselnej ulice, rozší-

renie komunikácie na Novú Horu a Tanistravár, odvodňovací rigol v smere na Starú horu, vy-

budovanie spevnených plôch – vstupov do bytových domov na Majerskom rade, nové odstavné 

plochy na ul. Fraňa Kráľa, obnova chodníkov, vybudovanie kanalizácie a nových hrobových 

miest v Novom cintoríne, odstránenie havarijného stavu na Kúpalisku Tepličky, či vybudova-

nie novej prečerpávacej stanice na splaškové vody pre bytové domy na Špitzerovej ulici. Inves-

tície smerovali aj do našich škôl, sociálnych zariadení a budovy nemocnice. ZŠ J. C. Hronské-

ho dostala modernú plynovú kotolňu, zrekonštruované schodisko, či podlahy školskej jedálne, 

pre klientov nášho sociálneho zariadenia SVETLO, n.o. pribudol altánok a rampa pre imobil-

ných. V Klube dôchodcov sme vynovili kuchyňu a sociálne zariadenia, čím sme ukončili re-

konštrukčné práce vnútorných priestorov. Mesto opätovne významne investovalo aj do svojho 

kultúrneho dedičstva a propagácie mesta a regiónu v rámci rozvoja cestovného ruchu. Aj preto 

finančné prostriedky smerovali do sprístupnenia a propagácie krupinských pivníc, rekonštruk-

cie kanalizácie, opravy schodiska pod Múzeom, revitalizácie Geschwindovej záhrady ruží, ďal-

šej etapy obnovy Hrobky Plachých, vybudovania Klietky hanby na námestí, či obnovu časti 

hradobného múru pri Krupinici. Pre potreby komunálnych služieb v meste pribudol do vozid-
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lového parku nový šmykom riadený nakladač Locust 904 z portfólia nášho domáceho výrobcu 

WAY Indrustries. 

Mesto má na zreteli aj starostlivosť o životné prostredie a jeho ochranu. Separuje sklo, plasty, 

kovový a papierový odpad, bioodpad, elektroodpad a šatstvo. Pravidelne realizuje údržbu 

zelene ako kosenie, strihanie stromčekov, čistenie verejných priestranstiev a pravidelnú letnú, 

zimnú údržbu miestnych komunikácii. Mesto dalo vypracovať štúdiu pre realizáciu adaptač-

ných opatrení na zmiernenie nepriaznivých vplyvov zmeny klímy. 

Na záver pokladám za potrebné vysloviť úprimné poďakovanie pani viceprimátorke, aktívnym 

poslankyniam a poslancom mestského zastupiteľstva, spolupracovníkom z Mestského úradu v 

Krupine, riaditeľom škôl a školských zariadení, vedúcim predstaviteľom inštitúcii na území 

mesta, zamestnávateľom, podnikateľom, živnostníkom, kňazom, predstaviteľom mládežníc-

kych, ale aj seniorských a záujmových organizácii a všetkým ostatným ľuďom dobrej vôle, 

ktorí sa snažili akýmkoľvek spôsobom a z ktorejkoľvek pozície o to, aby bol život v našom 

meste krajší a lepší.  

Ing. Radoslav Vazan – primátor mesta 
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2. Identifikačné údaje mesta a Organizačná štruktúra úradu mesta Krupina 

Názov:  Mesto Krupina 

Sídlo: Svätotrojičné námestie 4/4, Krupina 

IČO:   00320056 

Štatutárny orgán obce:              Ing. Radoslav Vazan – primátor mesta 

Telefón:   045/55 503 11 

e-mail:   krupina@krupina.sk 

Webová stránka:   www.krupina.sk 

Mesto Krupina riadi a spravuje primátor mesta a mestské zastupiteľstvo. Primátor je predstavi-

teľom mesta a štatutárnym orgánom. Mestské zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor mesta, zlo-

žený z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi mesta. Primátor a mestské zastu-

piteľstvo rozhodujú o základných otázkach života mesta.  

       Primátor mesta                                                                   Zástupca primátora  

                                                                    
    

  Ing. Radoslav Vazan                                                         Mgr. Anna Borbuliaková 

Mestské zastupiteľstvo - členovia:  

1. Ing. Jaroslav Bellák 

2. Mgr. Anna Borbuliaková  

3. Mgr. Marián Hecl 

4. Mgr. Oľga Búryová  

5. prof. Ing. Jozef Krilek, PhD. 

6. Ing. Eva Lukáčová  

7. Ing. Jozef Lutter 

8. Ing. Albert Macko do 5.3.2021 a od 19.3.2021 Ing. Stanislava Pavlendová 

9. Ing. Peter Filuš  

10. Mgr. Martin Selecký  

11. Mgr. Michal Strelec  

12. Mgr. Anna Surovcová 

 

 

 

 

http://www.krupina.sk/
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Mestská rada – členovia:  

1. Ing. Jaroslav Bellák 

2. Mgr. Anna Borbuliaková  

3. Mgr. Marián Hecl 

4. Do 30.9.2021 Ing. Jozef Lutter, od 1.10. 2021 Ing. Stanislava Pavlendová 

Komisie pri MsZ v Krupine:  

1. Komisia rozvoja mesta 

2. Komisia pre školstvo, mládež, kultúru, šport a verejný poriadok 

3. Komisia „Človek - človeku“ ZPOZ   

4. Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov 

5. Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a bytovej politiky 

6. Komisia na prideľovanie bytov  

Výkonným orgánom primátora a mestského zastupiteľstva je Mestský úrad – organizačná 

štruktúra MsÚ je zobrazená v nasledovnej schéme. 

 



 7 

Mestský úrad - úlohy orgánov mesta s výnimkou tých, ktoré sú vo výlučnej kompetencii mest-

ského zastupiteľstva v rámci svojej pôsobnosti zabezpečuje: 

1) Primátor mesta prostredníctvom: 

a)  sekretariátu primátora 

b)  mestskej polície 

c)  civilnej ochrany 

d)  správy počítačovej siete 

e)  rozpočtových a neziskových organizácií 

f)  Spoločnej obecnej úradovne 

2) Prednosta úradu prostredníctvom: 

a)  ekonomického oddelenia 

b)  oddelenia výstavby, životného prostredia a regionálneho rozvoja 

c)  oddelenia správy majetku mesta 

d)  oddelenia školstva a organizačného oddelenia 

e)  oddelenia projektového manažmentu 

f)  oddelenia kultúry, cestovného ruchu a športu 

g)  oddelenie komunálnych služieb od 1.12.2021 

 

Prednosta mestského úradu: funkcia neobsadená  

Hlavný kontrolór mesta: do 30.9.2021 bola funkcia neobsadená od 01.10.2021 Ing. Marta Mu-

rínová. 

Rozpočtové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Krupina uvádza tabuľka na str. 7 

tohto dokumentu.  

Neziskové organizácie založené mestom Krupina uvádza tabuľka na str. 7 tohto dokumentu.  

Obchodné spoločnosti založené mestom Krupina uvádza tabuľka na str. 8 tohto dokumentu. 
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Názov IČO Sídlo 
Štatutárny 

orgán 

Základná 

činnosť 
telefón e-mail webová stránka 

Hodnota ma-

jetku v € k 

31.12.2021 

Výška vlast-

ného imania v 

€ k 31.12.2021 

Výsledok 

hospodárenia 

v € k 

31.12.2021 

Základná 

škola Jozefa 

Cígera 

Hronského  

37833758 

Školská 10, 

963 01 Kru-

pina 

Mgr. Július 

Gálik 

výchovno-

vzdelávacia 

činnosť 

045/5519097 admin@zsskolska.edu.sk www.zskrupina.edupage.org 817 550,58 4 268,77 3 688,91 

Základná 

škola Eleny 

Maróthy 

Šoltésovej 

37830813 

M. R. Štefá-

nika 3, 963 

01  Krupina 

Mgr. Maroš 

Skopal 

výchovno-

vzdelávacia 

činnosť 

045/5519483 skola@zskrupina.sk www.zskrupina.sk 1 917 846,33 34 514,25 9 683,11 

Základná                         

umelecká                  

škola 

37831682 

Svätotrojičné 

nám.7, 963 

01  Krupina 

Mgr. Moni-

ka Jalšov-

ská 

výchovno-

vzdelávacia 

činnosť 

0918/370 665 zuskrupina@gmail.com www.zuskrupina.sk 25 835,30 -11 252,10 -956,46 

Materská                          

škola 
42308763 

Malinovské-

ho 874/21, 

963 01 Kru-

pina  

Mgr. Dana 

Cibuľová  

výchovno-

vzdelávacia 

činnosť 

0915/957 166 matskola@krupina.sk www.mskrupina.sk 968 649,90 74 772,80 1 566,81 

Domček - 

Centrum 

voľného času 

37830783 

M. R. Štefá-

nika 33, 963 

01  Krupina 

Mgr. Jana 

Terenová  

výchovno-

vzdelávacia 

a rekreačná  

činnosť 

0907/473 440 domcekcvc@gmail.com www.domcekcvc.sk 135 087,24 -9 102,78 653,70 

Kultúrne 

centrum a 

Múzeum 

Andreja 

Sládkoviča  

42012805 

Sládkovičova 

40/9, 963 01  

Krupina 

Dana Rose-

váková  

kultúrno-

spoločenská, 

osvetová 

činnosť 

0907/829 794 dana.rosevakova@gmail.com     15 740,72 8 999,79 -1 716,93 

 

Názov IČO Sídlo 
Štatutárny 

orgán 

Základná 

činnosť 
telefón e-mail webová stránka 

Hodnota ma-

jetku v € k 

31.12.2021 

Výška vlast-

ného imania v 

€ k 31.12.2021 

Výsledok hos-

podárenia v € 

k 31.12.2021 

SVETLO 

Krupina n.o. 
50772155 

29. augusta 

630/25, 963 

01 Krupina 

Mgr. Lenka 

Hudecová 

poskytovanie 

sociálnej 

pomoci 

045/5323988 riaditel@svetlokrupina.sk   www.svetlokrupina.sk 49 563,20 -2 016,31 -183,73 

mailto:admin@zsskolska.edu.sk
http://www.zskrupina.edupage.org/
mailto:skola@zskrupina.sk
http://www.zskrupina.sk/
mailto:zuskrupina@gmail.com
http://www.zuskrupina.sk/
mailto:matskola@krupina.sk
http://www.mskrupina.sk/
mailto:domcekcvc@gmail.com
http://www.domcekcvc.sk/
mailto:dana.rosevakova@gmail.com
http://www.svetlokrupina.sk/
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Názov IČO Sídlo 
Štatutárny 

orgán 
Základná činnosť telefón e-mail webová stránka 

Hodnota ma-

jetku v € k 

31.12.2021 

Výška vlast-

ného imania v 

€ k 31.12.2021 

Výsledok     

hospodárenia 

v € k 

31.12.2021 

Mestský   

bytový      

podnik,  

s. r. o. 

36054381 

Svätotrojičné 

námestie 20,  

963 01  Kru-

pina 

Ing. Ľubica 

Machovičová 

správa bytov a neby-

tových priestorov 

objektov, prevádz-

kovanie vodovodov 

a kanalizácií bez 

likvidácie, úprav a 

rozvod vody... 

0918/370 444 mbpkrupina@gmail.com www.mbp-krupina.sk 300 232,18 8 964,83 -6 857,60 

Mestský   

podnik      

služieb,  

s. r. o.  

36027278 

Svätotrojičné 

námestie 4/4,  

963 01  Kru-

pina 

Mgr. Ianko 

Troiak 

letná a zimná údržba 

MK, nákladná pre-

prava 

915/831 876 uctaren@demitrans.sk www.msps-krupina.sk 0,00 -172 740,33 -25 378,39 

Mestské 

lesy,          

s .r. o. 

31616798 

Priemyselná 

969/14, 963 

01  Krupina 

Ing. Jozef 

Capuliak 

PhD. 

obhospodarovanie a 

zveľaďovanie les-

ných porastov v  

majetku  mesta Kru-

pina 

0902/923 783 kontakt@lesykrupina.sk www.lesykrupina.sk 2 138 158,31 213 922,51 -32 044,23 

 

 

 

 

 

mailto:mbpkrupina@gmail.com
http://www.mbp-krupina.sk/
mailto:uctaren@demitrans.sk
mailto:kontakt@lesykrupina.sk
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3. Poslanie, vízia, ciele 

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta (ďalej PHSR) je základný dokument, kto-

rým sa mesto pri výkone samosprávy stará o všestranný rozvoj svojho územia a o potreby svo-

jich obyvateľov. Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Krupina je spracovaný na 

roky 2016 – 2023. 

Prioritné oblasti rozvoja mesta:  

  ľudské zdroje – vzdelávanie, kultúra, šport a voľný čas, sociálne služby, zdravotníctvo, 

bývanie, občianska vybavenosť, nezamestnanosť, rovnosť príležitostí, marginalizované 

rómske komunity, moderná samospráva    

  inovácie a konkurencieschopnosti podnikov 

  cestovný ruch 

  dopravná a technická infraštruktúra 

  životné prostredie 

  podpora priemyslu a poľnohospodárstva 

Vízia Mesta Krupina 

      Mesto Krupina by malo byť: 

 dobre hospodáriacim a dobre riadeným mestom 

 centrom obchodu, cestovného ruchu a priemyslu Hontianskeho regiónu 

 progresívnym mestom s dobrou infraštruktúrou 

 mestom sebavedomých a vzdelaných ľudí s aktívnym prístupom k životu 

 mestom chrániacim a zveľaďujúcim bohaté prírodné a kultúrne dedičstvo 

 príjemným miestom pre život – pekným, čistým, zdravým a bezpečným mestom 

 

 
 

 

Motto Mesta Krupina: 

 
 Krupina - mesto spokojných obyvateľov a návštevníkov, mesto čisté, bezpečné, 

zdravé, ekologické, príťažlivé, vzdelané, kultúrne, komunikujúce, prosperujúce 

- mesto dodržujúce princípy trvalo udržateľného rozvoja 

 

 

 

 

 

 

 



 11 

4. Základná charakteristika konsolidovaného celku   

Mesto Krupina je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, je 

právnickou osobou, ktorá samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami. 

Základnou úlohou Mesta pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia 

a o potreby jej obyvateľov.  

4.1 Geografické, demografické a ekonomické údaje 

Geografické údaje: 

Geografická poloha mesta: Krupina leží na trase Zvolen - Šahy v geomorfologickom celku 

Krupinská planina, podcelku Bzovícka pahorkatina a predstavuje podhorie Štiavnických vr-

chov. 

Susedné väčšie mestá a obce: Dudince, Zvolen, Sliač, Banská Bystrica, Banská Štiavnica, Le-

vice, Šahy, Veľký Krtíš, Sebechleby, Ladzany, Devičie, Hontianske Nemce, Rakovec, Hon-

tianske Tesáre, Bzovík, Žibritov, Babiná, Dobrá Niva, Podzámčok, Svätý Anton. 

Celková rozloha mesta: Katastrálne územie celkom: 88,669 km² z toho: 

   Poľnohospodárska pôda: 36,190 km² 

   Lesná pôda: 46,000 km² 

   Vodné plochy: 0,760 km² 

   Ostatné plochy: 5,719 km² 

Nadmorská výška: 280 m nad morom (stred mesta) 

Demografické údaje  

Údaje o demografickom vývoji obyvateľstva mesta Krupina sú vyhodnotené na základe sčíta-

nia obyvateľov, domov a bytov z roku 2021. 

 

Počet obyvateľov k 31.12.2021:       7 576 z toho: muži: 3 712 

                                                                                                  ženy: 3 864 

 

Predproduktívny vek (0 - 14 rokov): 1 149                                                                                           

 

Produktívny vek (15 – 64 rokov):                      5 115   

 

Poproduktívny vek (65 a viac rokov):                      1 312 

 

Vývoj počtu obyvateľov -  prehľad za posledných 5 rokov:   

Rok 2017 2018 2019 2020 2021 

Počet obyvateľov  7 580 7 582 7 598 7 559 7 576 

Zdroj: SODB 2021 

 

Národnostná štruktúra obyvateľstva - zisťovaná sčítaním obyvateľov, domov, bytov reali-

zovaným v roku 2021. Počet obyvateľstva nášho mesta k 1.1.2021 bol 7 576 a národnostná 

štruktúra, bola nasledovná: 

 slovenská: 7 128       

 česká:     18  

 maďarská:   23 

 ukrajinská:     1 
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 rusínska:       1  

 rómska:    29 

 moravská:     2 

 nemecká:     4 

 poľská:      6 

 ruská:      2 

 anglická:      3  

 vietnamská:   10 

 iná:       7  

 nezistené:     342   

Štruktúra obyvateľstva podľa náboženského vyznania - zisťovaná sčítaním obyvateľov, 

domov, bytov realizovaným v roku 2021. Počet obyvateľstva nášho mesta k 1.1.2021 bol 

7 576, štruktúra náboženského vyznania obyvateľstva je nasledovná: 

 rímskokatolícke vyznanie:     4 752 

 evanjelické vyznanie:       1 038 

 kalvínske vyznanie:          3 

 gréckokatolícke vyznanie:      29 

 pravoslávne vyznanie:         5  

 Jehovovi svedkovia:        13  

 Evanjelická cirkev metodistická:         4  

 Kresťanské zbory:           7  

 Apoštolská cirkev:           2 

 Cirkev adventistov siedmeho dňa:   13  

 Cirkev československá husitská:      1  

 Starokatolícka cirkev:          2 

 Budhizmus:             9 

 Islam:               4 

 Ostatné nepresne určené cirkvi:    19  

 Pohanstvo a prírodné duchovno:    16 

 Ad hoc hnutia:          32 

 iné:              12 

 nezistené:              373 

 bez vyznania:         1 242 

Štruktúra obyvateľstva podľa najvyššieho dosiahnutého vzdelania - zisťovaná sčítaním 

obyvateľov, domov, bytov realizovaným v roku 2021. Počet obyvateľstva nášho mesta k 

1.1.2021 bol 7 576, štruktúra obyvateľstva podľa najvyššieho dosiahnutého vzdelania je nasle-

dovná: 

 základné vzdelanie:         1 164 

 stredné odborné vzdelanie bez maturity:  1 607 

 úplné stredné vzdelanie s maturitou:    2 190 

 vyššie odborné vzdelanie:      418 

 vysokoškolské vzdelanie:       1 165  

 bez ukončeného (0-14 rokov):     810  

 bez školského vzdelanie (15 a viac):     14  

 nezistené:            208  



 13 

Ekonomické údaje  

Stav nezamestnanosti v meste Krupina k 31.12.2021 ako aj vývoj nezamestnanosti v meste za 

posledných 5 rokov ukazuje nasledovná tabuľka:  

 

Rok 2017 2018 2019 2020 2021 

Ekonomicky aktívne obyva-

teľstvo 
3 889* 5 142* 11 092* 11 187* 10 709* 

Počet evidovaných nezamest-

naných 
216* 846* 765* 974* 759* 

Registrovaná miera neza-

mestnanosti v % 
5,55* 5,64* 5,09* 7,58* 8,37* 

* údaje sú uvedené za celý  okres Krupina, zdroj  ÚPSVaR    

4.2 Logo a symboly mesta 

Logo mesta Krupina : 

 

 

Mesto Krupina od roku 2019 disponuje samostatným logom, ktoré sa stalo súčasťou nového 

vizuálneho štýlu mesta v komunikácii s verejnosťou. Logo je používané na externú komuniká-

ciu na propagačných a prezentačných materiáloch, na upomienkových predmetoch, na ostat-

ných tlačovinách, na webe a pod.. Slúži na prezentáciu mesta a jeho aktivít, pre budovanie 

a upevňovanie spoločnej identity mesta. Jeho autorom Mgr. Art. Branislav Paulíny.   

Medzi základné symboly patria erb, vlajka a pečať mesta, ktoré sú priamo zahrnuté v Štatúte 

mesta Krupina. Za symbol mesta sa vo všeobecnom zmysle považuje taktiež krupinská protitu-

recká strážna veža Vartovka, ktorej fotografie a rôzne prekreslené podoby sa používajú ako 

poznávacie znamenie nášho mesta. Jej podobizeň je zobrazená na prvej strane tohto doku-

mentu. 

Symboly mesta (okrem loga) -  boli začiatkom roka 2007 zaregistrované v Heraldickom registri 

Slovenskej republiky. Postupné spresňovanie popisu erbu a vzájomná komunikácia viedli k 

jeho definitívnej úprave a zaradeniu do Heraldického registra v roku 2008. Od roku 2007 mesto 

používa v administratívnej a úradnej činnosti pečatidlo s malým erbom a pri reprezentácii a 

slávnostných príležitostiach pečatidlo s veľkým erbom. Autorom nových návrhov malého a 

veľkého erbu podľa erbovej miniatúry a textu s prihliadnutím na heraldické pravidlá je Ladi-

slav Čisárik ml. Symboly mesta môžu používať jedine oprávnené osoby s písomným povole-

ním Mesta Krupina, a to v súlade so štatútom mesta, dobrými mravmi a slovenskou legislatí-

vou.  
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Mesto Krupina používa základné symboly, medzi ktoré patria erb, vlajka a pečať mesta, ktoré 

sú priamo zahrnuté v Štatúte meste Krupina.  

 

Erb mesta Krupina : 

 MALÝ ERB - inšpirovaný erbovou listinou z roku 1609, de-

lený štít v hornej červenej polovici po zelenej nerovnej pažiti 

kráčajúci strieborný, obrátený, ohliadajúci sa, zlatým prstencom 

nimbovaný Baránok Boží v zlatej zbroji, držiaci za sebou zlatú 

pravošikmú krížovú žrď so striebornou, tromi jazykmi ukonče-

nou koruhvou so znamením červeného priebežného kríža, z 

hrude Baránka striekajúca červená krv do zlatého, na pažiti po-

loženého kalicha; zo spodného okraja dolnej modrej polovice 

štítu vyrastajúce strieborné cimburiové hradby, zo špičky štítu 

vyrastajúci vrchol čiernej brány so striebornou mrežou, z cim-

buria vyrastajúci rytier v červeno-strieborným chocholom zdo-

benej prilbe a striebornom brnení, s rozpaženými rukami – v 

pravici so strieborným ľavošikmým mečom, v ľavici so zlatou 

korunou. 

 
VEĽKÝ ERB je rozšírený o štítonosičov: strieborno-zlatí an-

jeli s gloriolou so zelenými palmovými ratolesťami, držiaci 

erb. Na hlave štítu položená zlatá otvorená koruna. Boží Bará-

nok symbolizuje predchádzajúcu históriu mesta a rytier vyjad-

ruje zásluhy Krupinčanov v bojoch proti Turkom a vernosť 

panovníkovi. 

 

Pečať mesta Krupina: 

 
PEČAŤ MESTA je okrúhleho tvaru s malým erbom mesta o 

priemere 36 mm a s kruhopisom „MESTO KRUPINA“. Pečať s 

malým erbom sa používa pri administratívnych úkonoch. Ok-

rem pečate s malým erbom s rozmerom 36 mm orgány mesta 

používajú pečatidlo o rozmere 24 mm, ktoré súčasne používa aj 

MsÚ, ďalej na reprezentačné účely používa mesto i pečať s veľ-

kým erbom o rozmere 36 mm. 

Vlajka mesta Krupina: 

 VLAJKA mesta pozostáva z troch pozdĺžnych pruhov vo far-

bách červeno-bielo-modrej. Vlajka má pomer strán 2:3 a ukon-

čená je dvoma cípmi, teda zástrihom, siahajúcim do tretiny jej 

listu. 
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4.3 História mesta Krupina 

Mesto Krupina patrí medzi najstaršie mestá na Slovensku. 

Mestské práva dostala už v roku 1238, avšak územie Kru-

piny i okolie boli osídlené už v mladšej dobe kamennej. 

Najstaršia písomná zmienka o rieke Krupina, je v listine 

Bela II. z roku 1135. Predpoklady na vznik stredovekého 

mesta vytvorila obchodná cesta, ktorá spájala Jadran 

s Baltom. Vývoj rastúceho mesta bol násilne prerušený 

vpádom Tatárov v roku 1241, ktorí Krupinu spustošili. 

Počas tatárskeho vpádu sa stratili Krupine pôvodné mest-

ské výsady, preto ich Belo IV. v roku 1244 obnovil. V 14. 

storočí bola Krupina známa a významná svojim „Krupin-

ským právom“. V 15. storočí bolo mesto ohrozované vojskami jiskrovcov a bratríkov. Ján Jis-

kra z Brandýsa dal postaviť okolo kostola obranné múry s baštami. Za vernosť preukázanú 

v bojoch o uhorský trón udelil panovník Ladislav Pohrobok Krupine v roku 1453 privilégium, 

podľa ktorého mohla používať osobitnú ochranu uhorských panovníkov ako slobodné kráľov-

ské mesto.  

Po útokoch Turkov utrpela Krupina veľké škody, preto na obranu mesto budovalo hradby, oko-

lo roku 1564 i strážnu vežu Vartovku. Turci Krupinu nikdy neobsadili. Neskôr mesto donútili 

kapitulovať kurucké vojská, ktoré mesto vykradli a podpálili. V roku 1710 mesto postihol mor. 

Stavovské povstania a turecké vojny zasadili Krupine ťažký úder. Upadol jej politický 

a spoločenský význam. Krupina sa však postupne zotavovala zo spôsobených škôd. V druhej 

polovici 18. st. sa výrazne začalo rozvíjať školstvo, vzniklo piaristické gymnázium, neskôr bola 

zriadená trojtriedna koedučná hlavná škola. V roku 1797 vypukol v meste požiar, ktorý ho 

takmer celé zničil. Na zmiernenie nešťastia panovník roku 1798 na dva roky odpustil mestu 

dane a dal mu privilégium vydržiavať jarmoky. V revolučných rokoch 1848 – 49 silný maďari-

začný vplyv nedovolil väčšiemu rozvinutiu slovenského národného života v Krupine. V tomto 

období však v Krupine uzreli svetlo sveta a pôsobili tu národovci Andrej Braxatoris a jeho syn 

básnik Andrej Braxatoris-Sládkovič. V roku 1855 sa tu narodila spisovateľka Elena Maróthy 

Šoltésová. Po skončení I. sv. vojny napadli mesto vojská maďarskej červenej armády, ktoré 

zanechali za sebou značné hmotné škody. K výraznejšiemu rozvoju mesta došlo v 30-tych ro-

koch a v období Slovenského štátu. Počas II. svetovej vojny sídlili v meste a okolí štáby soviet-

skych a francúzskych partizánov. Krupina bola oslobodená vojakmi Kráľovskej rumunskej 

a Červenej armády 3. marca 1945. Do roku 1960 bola Krupina okresným mestom, patrilo pod 

ňu 45 obcí. Aj keď sa po zrušení okresu rozvoj mesta spomalil, zostala Krupina prirodzeným 

kultúrnym, administratívnym centrom hontianskej oblasti s rozvinutým strojárskym 

a potravinárskym priemyslom. Po roku 1989 nastali zmeny. Sprivatizovali sa štátne podniky 

a vznikli nové súkromné firmy. Dobudovala sa priehrada, obchodný dom, tržnica. Krupina ako 

jedno z prvých miest na Slovensku založilo káblovú televíziu. Historickou udalosťou bolo na-

pojenie mesta na plyn. Krupina ako prirodzená spádovitá oblasť bola v roku 1996 znovu vyhlá-

sená za okresné mesto (36 obcí).  

Históriu Krupiny poznačili roky slávy i roky sklamania a utrpenia. Rástla a upadala, neraz sa 

dvíhala z rumovísk i popola. Pokolenia si tu odovzdávali svoje životné skúsenosti, starosti 

a radosti, žiale i nádeje. Krupina vychovala statočných ľudí, ktorí sú zapísaní v dejinách slo-

venského národa. Buďme na nich a na výsledky ich práce hrdí. Ucelenú históriu mesta možno 

nájsť v publikácii: Lukáč, M. a kol.: Krupina – monografia mesta, Banská Bystrica, 2006. 256 

s.  
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Pamiatky  

Prírodné pamiatky: geologicko-geomorfologickú zvláštnosť – prírodná pamiatka Štangrígeľ 

(Krupinské bralce) – skalný útvar so stĺpovitou päťbokou odlučnosťou pyroxenických andezi-

tov. Podobný charakter má aj prírodná pamiatka Sixova stráň. Z geologického hľadiska sú zau-

jímavé aj zvislé andezitové bralá a ich sutiny v národnej prírodnej rezervácii Mäsiarsky bok, 

ktorá sa nachádza v najvýchodnejšom výbežku Štiavnických vrchov. 

Kultúrne pamiatky: strážna veža Vartovka z čias protitureckých bojov, Rímskokatolícky Kos-

tol Narodenia Panny Mária - románska trojloďová bazilika z 13. storočia, Kaplnka sv. Anny, 

Kaplnka Sedembolestnej Panny Márie, Svätotrojičný stĺp, evanjelický kostol, pivnice resp. 

katakomby slúžiace na uskladnenie vína, ale aj ako úkryt, Turecké studne – kamenné obydlia 

v starom lome Štrampľoch a kamenné opevnenie mesta – hradby z 15. – 17. storočia a Husitská 

bašta z 15. storočia.   

Významné osobnosti mesta 

V Krupine sa už od stredoveku stretávame s množstvom významných osobností. Okrem pa-

novníkov, ktorí mestu udelili privilégiá, sa čoraz častejšie stretávame s osobnosťami z radov 

vzdelaných krupinských obyvateľov, synov, mešťanov, ktorí študovali na európskych univer-

zitách a neskôr pôsobili v rôznych významných funkciách. Keďže v Krupine v rámci mestskej 

samosprávy prevládali zväčša Nemci, o Slovákoch a ich významných osobnostiach sa nám 

zachovali písomné doklady až v mladšom období (od 17. storočia). K takýmto osobnostiam 

môžeme zaradiť tieto osobnosti:  

 Samuel Hruškovic, ev. a. v. farár, biskup, básnik a editor 

 Benedikt Slavkovský, r. kat. kňaz, piarista, dramatik, hudobný skladateľ 

 Ján Burius, ev. a. v. farár, spisovateľ 

 Juraj Láni, ev. a. v. učiteľ, spisovateľ 

 V 19. a 20. storočí tu pôsobili alebo sa tu narodili ďalšie významné osobnosti:  

 Ondrej Braxatoris, ev .a. v. kantor a učiteľ, otec spisovateľov Karola Braxatorisa a 

básnika Andreja Sládkoviča 

 Andrej Braxatoris-Sládkovič, ev. a. v. farár, básnik, spisovateľ, autor Maríny a Det-

vana 

 Andrej Kmeť, rím. kat. kňaz a národný buditeľ- dejateľ, zakladateľ viacerých miest-

nych i národných spolkov... 

 Michal Matunák, rím. kat. kňaz, učiteľ, historik, turkológ, autor systematického po-

menovania ulíc v meste Krupina 

 Elena Maróthy-Šoltésová, spisovateľka a priekopníčka ženského emancipačného hnu-

tia 

 Pavol Bujnák, ev. a. v. farár, literárny kritik a historik 

 Gustáv Lehotský, právnik, národný dejateľ 

 Jozef Cíger-Hronský, národný dejateľ, spisovateľ, správca Matice slovenskej 

 Juraj Špitzer, spisovateľ, scenárista, publicista 

 Eugen Suchoň, hudobný skladateľ 

Medzi neslovenské, no významné osobnosti pôsobiace alebo žijúce v Krupine zaraďujeme 

týchto dejateľov: 

 Ondrej Szabó, rím. kat. cirkevný hodnostár – biskup 

 Rudolf Geschwind, šľachtiteľ ruží, priekopník hybridizácie lesných drevín, lesmajster 

mesta Krupina 
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 Arnold Ipoly-Stummer, rím. kat. cirkevný hodnostár - biskup, historik, spisovateľ 

Medzi súčasné osobnosti, ktoré tu žili alebo študovali zaraďujeme aj:  

 Juraj Eckstein, rodák, vedecký pracovník, čestný občan mesta 

 Viliam Polónyi, rodák, herec, čestný občan mesta 

 Klára Patakyová, sochárka 

 Emília Došeková, herečka 

 Marián Labuda, herec 

 Jozef Labuda, archeológ, historik 

 Andrej Reiner, lekár, scenárista 

4.4 Výchova a vzdelávanie  

V súčasnosti výchovu a vzdelávanie detí v meste poskytuje: 

 Súkromná materská škola a súkromné detské centrum  

V zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Krupina: 

 Základná škola Jozefa Cígera Hronského  

 Základná škola Eleny Maróthy Šoltésovej 

 Materská škola na Malinovského ulici s elokovaným pracoviskom na ulici Ivana Krasku 

Na mimoškolské aktivity je zriadená: 

 Základná umelecká škola 

 Domček - Centrum voľného času  

V zriaďovateľskej pôsobnosti VÚC BB: 

 Gymnázium Andreja Sládkoviča 

 Stredná odborná škola obchodu a služieb 

Organizácie, ktorých zriaďovateľom je štát:  

 Špeciálna základná škola 

 Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie.  

4.5 Zdravotníctvo a sociálne zabezpečenie 

Zdravotnú starostlivosť v meste poskytuje: 

Nemocnica AGEL Krupina, ktorá: 

 je súčasťou skupiny AGEL najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostli-

vosti v strednej Európe a je zameraná na následnú a doliečovaciu starostlivosť 

 zahŕňa oddelenia:  oddelenie dlhodobo chorých I., oddelenie dlhodobo chorých II., rá-

diologické  

 zahŕňa ambulancie:  

o interná ambulancia príjmová 

o interná a geriatrická ambulancia 

o chirurgická 

o ortopedická 
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Lekári (štátni i súkromní) v nasledovných ambulanciách: 

                                           

Ambulancie  Počet  

Detské ambulancie  2 

Praktický lekár pre dospelých  3 

Diabetologická ambulancia  1 

Fyziatricko-rehabilitačné centrum  1 

Gynekologické ambulancie  2 

Ambulancia klinickej imunológie a alergiológie 2 

Kožná ambulancia 1 

Krčná-ušná-nosná ambulancia 1 

Logopedická ambulancia 1 

Očná ambulancia   1 

Psychiatrická ambulancia  1 

Neurologická ambulancia 1 

Stomatologické ambulancie  4 

Ambulancia klinickej psychológie  1 

Sociálne zabezpečenie  

Sociálne služby pre občanov v meste poskytujú: 

 Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb  

 Domov sociálnych služieb "Nádej" Krupina n. o. 

 Centrum sociálnych služieb Krupina 

 SVETLO Krupina, n. o.  

Resocializačné strediská pre občanov s rôznymi závislosťami sú: 

 COR centrum, n. o.   

 Občianske združenie VICTUS (Žibritov) 

 Komunita Ľudovítov, n. o. (Poloma) 

4.6 Kultúra 

Spoločenský, kultúrny a športový život v meste zabezpečuje: 

Mesto Krupina prostredníctvom oddelenia kultúry, cestovného ruchu a športu, ktoré zabez-

pečuje činnosť a prevádzku:  

 Kina, amfiteátra a organizovanie kultúrnych aktivít  

 Múzea Andreja Sládkoviča v Krupine 

 Mestskej knižnice v Krupine 

 Informačného centra mesta Krupina 

Pracovníci kina, amfiteátra a organizovanie kultúrnych aktivít zabezpečujú rôznorodé ak-

tivity z oblasti kultúrneho vyžitia mesta Krupina a to organizovaním samostatných (autor-

ských) akcií, resp. prevzatých predstavení rôznych umelcov (hudobné a folklórne skupiny, só-

listi, atď.). každoročne organizujú niekoľko podujatí  – Krupinská heligónka, Dni mesta Krupi-

na, tradičný gazdovský jarmok atď.  

Pracovníci Múzea Andreja Sládkoviča v Krupine, ktoré má v meste viac ako 50-ročnú tradí-

ciu a bolo v roku 2010 rozhodnutím Mestského zastupiteľstva zriadené ako mestské múzeum, 

zabezpečujú výskum, zbieranie, ochraňovanie a prezentovanie predmetov a duchovných hodnôt 

kultúrneho dedičstva mesta Krupina ako aj najbližšieho okolia – územia severného Hontu. Mú-

zeum je v meste prvoradá pamäťová inštitúcia, ktorá ochraňuje kultúrne dedičstvo mesta 
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i regiónu. Má stále expozície z histórie mesta od praveku až po začiatok 20. storočia, 

s expozíciou osobností, predovšetkým Andreja Sládkoviča a Eleny Maróthy Šoltésovej, pričom 

pripravuje aj dočasné výstavy. Múzeum spravuje viac ako 1500 zbierkových predmetov a stará 

sa aj o základný výskum dejín mesta a jeho osobností. Na pôde múzea vznikajú aj publikácie 

a iné propagačné materiály, a to v spolupráci s Mestom Krupina a Informačným centrom mesta 

Krupina. Tu vznikli 2. korigované slovensko-nemecké vydanie z Medzinárodného sympózia 

Rudolf Geschwind 1829 – 2009 (1910 - 2010), vydané v roku 2011 a v tomto istom roku aj 

kniha Michala Matunáka – Krupinskí hradní kapitáni (2011) – ako komentované vydanie 

a druhý zväzok edície Historické pamiatky mesta Krupina, ďalej 2. opravené vydanie knihy 

Krupina-monografia mesta (2014). Pracovníci múzea spolupracovali s Fakultou architektúry na 

príprave knihy Historické brány krupinských domov (ed. K. Vošková, 2014). V roku 2012 pre 

obec Drieňovo vydalo samostatnú monografiu PhDr. Miroslava Lukáča: Ján Alexander Rotari-

des (1822 – 1900) život a dielo. 

Pracovníčky Mestskej knižnice v Krupine ako pamäťovej inštitúcie predovšetkým ponúkajú  

širokej verejnosti knižničný fond s 19 958 exemplármi krásnej, odbornej i detskej literatúry, 

pričom v súčasnosti vo veľkej miere najmä mládež využíva prístup na 4 internetových staníc. 

Okrem toho ponúkajú medziknižničnú výpožičnú službu a organizujú stretnutia so spisovateľ-

mi a podujatia pre dôchodcov a nižšie vekové kategórie (školy, škôlky).   

Pracovníčka Informačného centra mesta Krupina poskytuje predovšetkým informácie o 

historických pamiatkach, prírodných zaujímavostiach domácim i zahraničným návštevníkom. 

Informuje obyvateľov o kultúrnom a spoločenskom dianí v meste i bližšom okolí, ponúka pro-

pagačné materiály s celoslovenským záberom, rôzne suveníry a hlavne publikácie a pohľadnice 

vydané mestom Krupina a jeho organizáciami. Informačné centrum je i kanceláriou prvého 

kontaktu, poskytuje informácie o činnosti Mestského úradu.  

Kultúrne centrum a Múzeum Andreja Sládkoviča (KCaMAS) – je rozpočtová organizácia 

v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Krupina. Zabezpečuje činnosť klubov, z časti financova-

ných z mestského rozpočtu. Konkrétne ide o: 

 Mestský futbalový klub Strojár Krupina – MFK 

 Klub dôchodcov 

 Stolnotenisový klub  

 Hokejbalový klub  

 Folklórny súbor Hont 

 Divadelný súbor Braxatoris 

Mesto vybudovalo a spravuje: 

 detské ihriská, ktoré sa nachádzajú na uliciach: Majerský rad (2), Malinovského ulica 

(2), Železničná ulica, Špitzerova ulica a Záhradná ulica  

 miniihrisko a multifunkčné ihrisko nachádzajúce sa v areáli základných škôl, boli odo-

vzdané do správy ZŠ 

 hokejbalové ihrisko nachádzajúce sa na Špitzerovej ulici bolo odovzdané do správy 

rozpočtovej organizácie KCaMAS 

 tenisové kurty Mesto Krupina rekonštruovalo v priebehu rokov 2017 až 2018  
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4.7 Hospodárstvo, priemysel 

Hospodárstvo vo všeobecnosti môžeme rozčleniť na výrobné a nevýrobné odvetvie.  

Výrobné odvetvia 

Región mesta Krupiny má pomerne priaznivé prírodné podmienky pre poľnohospodárstvo, 

najmä poľnohospodársku prvovýrobu, ktorá ešte na začiatku minulého storočia dominovala. 

Kým v minulosti tento sektor reprezentoval jeden veľký poľnohospodársky subjekt, po jeho 

kolapse sú to najmä tri menšie spoločnosti, ktoré zamestnávajú cca 10 pracovníkov. V rámci 

rastlinnej výroby prevláda predovšetkým pestovanie obilnín a zemiakov. Živočíšna výroba je 

zameraná na chov hovädzieho dobytka, ošípaných a v menšej miere aj na chov oviec. 

Najväčší počet podnikateľských subjektov v rámci priemyslu v lokalite mesta pôsobí v odvetví 

drevárskeho, strojárskeho, stavebného, potravinárskeho, nábytkárskeho priemyslu, kovovýroby 

a iných výrobných odvetví priemyslu.  

V drevospracujúcom priemysle pôsobí spoločnosť LIND MOBLER SLOVAKIA, s.r.o., 

zameraná na výrobu čalúneného nábytku. História spoločnosti siaha až do roku 2000 kedy bol 

ako súčasť dánskej spoločnosti Lind Group založený jeden z výrobných závodov na Slovensku, 

v meste Krupina. V roku 2011 došlo k prebratiu výrobného podniku nemeckou spoločnosťou 

3C Gruppe, čím sa LIND MOBLER SLOVAKIA stal druhým výrobným závodom materskej 

spoločnosti v strednej Európe.  

V strojárskom priemysle pôsobí spoločnosť WAY Krupina, a. s., 50 ročná história spoloč-

nosti, ktorá sa zaoberá výrobou šmykom riadených nakladačov LOCUST, vrátané prídavných 

zariadení, odmínovacích systémov BOŽENA, vojenských strojov a iných komponentov. Spo-

ločnosť WITTUR, s.r.o., vyrábajúca komponenty, moduly a systémy vo výťahovom priemysle 

(výkonné výťahové motory a servomotory). Jej dcérska spoločnosť Wittur Group, Wittur Elec-

tric Drives má sídlo v Drážďanoch. V meste Krupina pôsobia aj menšie firmy v strojárskom 

priemysle ako KOVOPROFIL s.r.o.; GRD s.r.o.; HONTAPEX, s.r.o.; SNAP, s.r.o. 

V stavebnom priemysle pôsobí spoločnosť VERÓNY OaS s.r.o., ktorá realizuje činnosti od 

rozpočtovania projektov, komplexného inžinierskeho návrhu, cez dozorovanie stavieb až po ich 

konečnú realizáciu. Okrem stavebnej činnosti prevádzkuje betonáreň, výrobu betónových pre-

fabrikátov, výrobu drevocementových dosiek a stavebniny. Prevádzka spoločnosti VIAKORP 

s.r.o., ktorej hlavnou činnosťou je realizácia pozemného, cestného a inžinierskeho staviteľstva. 

Spoločnosti Mramor-Granit Mohyla, s.r.o., Kamenárstvo Roganský, Kamenárstvo Jurí-

ček sú zamerané na spracovanie žulových, mramorových, pieskovcových a iných kamenných 

materiálov a cintorínskej architektúry. 

V potravinárskom priemysle na území mesta Krupina pôsobia spoločnosti Pekáreň Bzovík 

s.r.o., a PD MEFA s.r.o.. 

V iných oblastiach výrobného odvetvia pôsobia:  

Spoločnosť NIKARA Róbert Jurových, ktorá ponúka kompletné poskytovanie tlačiarenských 

služieb od grafického spracovania cez tlač vizitiek, rôznych spoločenských oznámení, letákov, 

prospektov, krabičiek, foldrov, máp, kalendárov, novín až po spracovanie brožúr, zošitov, ča-

sopisov a kníh a spoločnosť BROTHER INDUSTRIES (SLOVAKIA) s.r.o., ktorá patrí me-

dzi lídrov v repasovaní tonerových kaziet pre farebné a čiernobiele laserové tlačiarne. 

Iné nespomenuté podnikateľské subjekty zabezpečujú v súčasnosti priemyselnú výrobnú čin-

nosť v rámci malých podnikov a živnostníkov najmä v oblasti kovovýroby, drevospracujúcom 

priemysle, vo výrobe kamenárskych výrobkov a iné. 
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Nevýrobné odvetvia 

Sektor služieb zastáva v každom hospodárstve dôležité miesto, či už ako zložka pri tvorbe 

pridanej hodnoty (nadväzne tvorby HDP), alebo ako nástroj výrazne stimulujúci vývoj zamest-

nanosti. Rast produkcie služieb a vývoja zamestnanosti sú do značnej miery ovplyvňované prí-

livom investícii. Preto jednou z hlavných bariér výraznejšieho rozvoja služieb aj na území mes-

ta Krupina súvisí s nedostatkom vlastného kapitálu podnikateľov.  

Mesto Krupina (z toho úrad Mesta Krupina vrátane Spoločnej obecnej úradovne, stavebného 

úradu), rozpočtové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Krupina, obchodné spoloč-

nosti zriadené mestom Krupina a nezisková organizácia SVETLO Krupina ponúkajú svoje 

služby širokej občianskej verejnosti v rôznych zameraniach. 

V komerčnej sfére v meste Krupina pôsobí maloobchodná sieť COOP Jednota, spotrebné 

družstvo a jeho dcérska spoločnosť LOGISTICKÉ CENTRUM STRED a. s. zaoberajúca sa 

skladovaním a prepravou tovaru zväčša potravín do svojej maloobchodnej siete. 
 

Ubytovacie a stravovacie služby - priamo v meste, ako aj v jeho blízkom okolí sa nachádza 

niekoľko stravovacích zariadení, ktoré ponúkajú aj možnosti ubytovania. Nachádza sa tu aj 

turistická ubytovňa i niekoľko pizzerií a menších občerstvení. 

Aj v oblasti služieb mesta Krupina má tradične silné zastúpenie aj segment malých a stredných 

podnikateľov, ktorí ponúkajú široké portfólio svojich služieb. 

Pre nasledujúce obdobie jedným zo základných strategických zámerov mesta je pokračovanie v 

podpore podnikania a získavania nových domácich i zahraničných investorov. K naplneniu 

tohto zámeru mesto ponúka pre podnikateľské účely pozemky na podnikanie (priemyselná zó-

na Krupina Juh). V prípade príchodu nového investora, alebo rozšírenia podnikania už existu-

júcich podnikateľských subjektov v tejto oblasti, je potrebné vybaviť dané územie infraštruktú-

rou.   
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5. INDIVIDUÁLNA VÝROČNÁ SPRÁVA  ZA ROK 2021 

Informácia o vývoji mesta z pohľadu rozpočtovníctva 

Základným nástrojom finančného hospodárenia za rok 2021 Mesta Krupina bol rozpočet mesta. 

Mesto Krupina v roku 2021 zostavilo rozpočet podľa ustanovenia §10 odsek 7) zákona č. 

583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niekto-

rých zákonov v znení neskorších predpisov. Rozpočet Mesta Krupina na rok 2021 bol zostave-

ný ako vyrovnaný.  

 Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový vo výške 291 930,31 €.  

 Kapitálový rozpočet bol zostavený ako schodkový vo výške 1 441 853,93 €.   

 Rozpočet finančných operácií bol zostavený ako prebytkový vo výške 1 149 923,62 €,  

    určený na pokrytie časti schodku kapitálového rozpočtu.  

Hospodárenie Mesta sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2021.  

Rozpočet mesta bol schválený dňa 9.12.2020 uznesením č. 374/2020-MsZ ako vyrovnaný 

rozpočet.  

Schválený  rozpočet bol v priebehu roka 2021 zmenený uzneseniami MsZ nasledovne: 

 v januári 2021 uznes. č. 8/2021-MsZ príloha č. 3 písm. a) a  b)  

 vo februári 2021 uznes. č. 61/2021-MsZ príloha č. 1 písm. a) 

 v marci 2021 uznes. č. 62/2021-MsZ príloha č. 2 písm. a) a uznes. č. 63/2021-MsZ prí-

loha č. 2 písm. b) 

 v apríli 2021 uznes. č. 100/2021-MsZ príloha č. 1 písm. a) a uznes. č. 101/2021-MsZ 

príloha č. 1 písm. b) 

 v máji 2021 uznes. č. 140/2021-MsZ príloha č. 1 písm. a) a uznes. č. 141/2021-MsZ 

príloha č. 1 písm. b) 

 v júni 2021 uznes. č. 215/2021-MsZ príloha č. 1 písm. a) a uznes. č. 216/2021-MsZ prí-

loha č. 1 písm. b)      

 v júli 2021 uznes. č. 299/2021-MsZ príloha č. 1 písm. a) a uznes. č. 300/2021-MsZ prí-

loha č. 1 písm. b)                 

 v auguste 2021 uznes. č. 301/2021-MsZ príloha č. 1 písm. a) a uznes. č. 302/2021-MsZ 

príloha č. 1 písm. b)      

 v septembri 2021 uznes. č. 303/2021-MsZ príloha č. 1 písm. a) a uznes. č. 304/2021-

MsZ príloha č. 1 písm. b) a uznes. č. 305/2021-MsZ príloha č. 1 písm. c)         

 v októbri 2021 uznes. č. 327/2021-MsZ príloha č. 1 písm. a) a uznes. č. 328/2021-MsZ 

príloha č. 1 písm. b) a uznes. č. 329/2021-MsZ príloha č. 1 písm. c) 

 v novembri 2021 uznes. č. 419/2021-MsZ príloha č. 1 písm. a) a uznes. č. 420/2021-

MsZ príloha č. 1 písm. b)  

 v decembri 2021 uznes. č. 421/2021-MsZ príloha č. 1 písm. a) a uznes. č. 422/2021-

MsZ príloha č. 1 písm. b) a uznes. č. 423/2021-MsZ príloha č. 1 písm. c) 
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Schválený rozpočet na roky 2022– 2024 nám zobrazuje nasledovná tabuľka 

 

 

 

 

 

 

 

Ukazovateľ 

Schválený 

rozpočet na 

rok 2021 

Rozpočet po 

poslednej zme-

ne k 31.12.2021 

Skutočnosť 

plnenia 

rozpočtu 

k 31.12.2021 

Príjmy celkom vrátane RO 9 495 497,90 9 127 123,81 9 399 623,42 

z toho:    

Bežné príjmy 7 476 489,21 7 714 887,63 7 904 503,49 

Kapitálové príjmy 582 534,04 245 782,23 245 782,23 

Finančné operácie 1 436 474,65 1 166 453,95 1 249 337,70 

z toho: Príjmy RO s právnou subjektivitou    388 087,87 322 897,83 322 897,83 

Výdavky celkom vrátane RO 9 495 497,90 9 127 123,81 9 021 727,48 

z toho:    

Bežné výdavky 7 184 558,90 7 629 130,78 7 501 913,81 

Kapitálové výdavky 2 024 387,97 992 020,39 918 781,87 

Finančné operácie 286 551,03 505 972,64 601 031,80 

z toho: Výdavky RO s právnou subjektivitou 3 801 260,12 3 831 086,37 3 831 086,37 

Rozpočet  mesta: prebytok/schodok vyrovnaný vyrovnaný 377 895,94 

Ukazovateľ 
Skutočnosť  

k 31.12.2021 

Schválený 

rozpočet na 

rok 2022 

Schválený 

rozpočet na 

rok 2023 

Schválený 

rozpočet na 

rok 2024 

Príjmy celkom vrátane RO 9 399 623,42 10 748 981,28 7 617 935,44 7 567 669,03 

z toho:     

Bežné príjmy 7 904 503,49 7 164 587,06 7 057 158,36 7 022 171,03 

Kapitálové príjmy 245 782,23 1 628 638,05 20 000,00 20 000,00 

Finančné operácie 1 249 337,70 1 598 657,17 182 104,08 166 825,00 

z toho: Príjmy RO s právnou sub-

jektivitou 
322 897,83 357 099,00 358 673,00 358 673,00 

Výdavky celkom vrátane RO 9 021 727,48 10 748 981,28 7 617 935,44 7 567 669,03 

z toho:     

Bežné výdavky 7 501 913,81 3 580 631,13 3 539 833,61 3 520 092,40 

Kapitálové výdavky 918 781,87 3 069 470,13 147 654,20 83 706,00 

Finančné operácie 601 031,80 314 724,24 238 673,73 282 096,73 

z toho: Výdavky RO s právnou 

subjektivitou 
3 831 086,37 3 784 155,78 3 691 773,90 3 681 773,90 

Rozpočet  mesta: preby-

tok/schodok 
377 895,94 vyrovnaný vyrovnaný vyrovnaný 
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5.1 Príjmová časť rozpočtu za rok 2021 

Celkové príjmy rozpočtu mesta v období 2017 -2021 (v €) bez RO zobrazuje nasledovná ta-

buľka ako aj graf. 

Účet Názov účtu 
Skutočnosť 

2021 

Skutočnosť 

2020 

Skutočnosť 

2019 

Skutočnosť 

2018 

Skutočnosť 

2017 

100 Daňové príjmy 4 386 866,22 4 117 368,57 4 172 022,42 3 857 074,96 3 498 188,83 

200 Nedaňové príjmy 515 259,12 509 010,11 650 724,36 556 539,71 519 402,64 

300 Granty a transfery 2 925 262,55 2 505 256,84 2 238 022,32 2 052 618,15 1 727 308,04 

400 Príjmové finančné operácie 1 019 876,45 172 920,06 449 851,78 630 550,76 142 807,62 

500 Prijaté úvery, pôžičky a NFV 229 461,25 385 217,90 0,00 29 000,00 0,00 

  Spolu 9 076 725,59 7 689 773,48 7 510 620,88 7 125 783,58 5 887 707,13 

Schválený rozpočet, úprava rozpočtu a celkové čerpanie príjmov za rok 2021 

 

Podiel jednotlivých druhov príjmov v roku 2021 nám zobrazuje nasledovný graf: 
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Príjmy rozpočtu mesta za rok 2021 boli rozpočtované v sume 9 107 410,03 €, po 12. úpravách 

bol rozpočet zmenený na sumu 8 804 225,98 €, no skutočné čerpanie príjmom bolo zvýšené na 

sumu 9 076 725,59 €. Skutočné plnenie príjmov rok 2021 predstavuje 103,10 %, oproti upra-

venému rozpočtu.  

Bežné príjmy: 

Daňové príjmy boli k 31.12.2021 tvorené z podielu na výnose dane z príjmov fyzických osôb 

poukazovaného pre samosprávu zo štátneho rozpočtu SR 3 317 731,65 €, daní z nehnuteľností 

684 236,68 €, ostatných miestnych daní 384 897,89 €. Výnos dane z príjmov tvoril 75,63 % z 

celkových daňových príjmov a 43,76 % z bežných príjmov dosiahnutých v roku 2021. Po-

dielové dane za rok 2021 boli voči roku 2020 vyššie o 169 404,94 €. Výška evidovaných po-

hľadávok k 31.12.2021 je vo výške 127 827,45 €. 

Nedaňové príjmy boli k 31.12.2021 tvorené z príjmu podnikania a z vlastníctva majetku 

329 740,78 €, administratívnych a iných poplatkov 125 915,87 € a iných nedaňových príjmov 

15 272,36 €. Nedaňové príjmy boli oproti roku 2020 vyššie o 6 249,01 €.  

Granty a transfery získané v roku 2021, boli účelovo určené na financovanie prenesených 

kompetencií v oblasti školstva, matriky, ŠFRB, stavebnej správy, registra obyvateľstva a ostat-

ných činností, ktoré sú financované z cudzích zdrojov. Skutočné plnenie príjmov je v celkovej 

výške 2 723 810,43 €, čo predstavuje 102,31% plnenie. V roku 2021 sa príjmy oproti roku 

2020 zvýšili o 269 018,19 €. 

Kapitálové príjmy: 

Príjmy z predaja pozemkov vo výške 44 330,11 €, ktorými boli pokryté výdavky na nákup 

pozemkov, ako aj na iné kapitálové výdavky. V roku 2021 sa príjmy oproti roku 2020 zvýšili 

o 11 258,26 €. 

Granty a transfery získané v roku 2021 vo výške 201 452,12 € boli účelovo viazané na finan-

covanie výdavkov na získané projekty: 

ÚČEL Poskytovateľ Suma v € 

Oprava hrobky rodiny Plachých Fyzické osoby 150,00 

Múzeum A. Sládkoviča MK SR 14 000,00 

Detské ihrisko  MPSVaR 48 000,00 

MIRRI - Modernizácia odborných učební ZŠ EFRR – EÚ a ŠR 130 042,12 

Revitalizácia Geschwindovej záhrady VÚC - BBSK 2 800,00 

Klietka hanby OOCR 6 460,00 

V roku 2021 sa príjmy oproti roku 2020 zvýšili o 150 987,52 €. 

Príjmové finančné operácie: 

Skutočné plnenie príjmových finančných operácií je v celkovej výške 1 194 554,06 €, čo pred-

stavuje 102,41% plnenie. V roku 2021 sa príjmy oproti roku 2020 zvýšili o 698 622,76 €. Roz-

diel medzi skutočným čerpaním príjmov a rozpočtovanými príjmami je z dôvodu neuskutočne-

nia projektu Rekonštrukcia mostu na Majerský rad (financovanie: úverový rámec – kontoko-

rentný úver), ktorý bude realizovaný v roku 2022. 

Z konkurzu, likvidácie, exekúcie bolo uhradených 7 splátok od pána Ivana Dadu spolu vo 

výške 438,78 €. 

Nevyčerpané finančné prostriedky zo ŠR z minulých období spolu vo výške 179 166,78 € v 

súlade so zákonom č. 583/2004 Z. z.., boli v roku 2021 použité:  
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ÚČEL Poskytovateľ Suma v € 

CVČ Transfery od obcí a miest 111,21 

Oprava kríža MR Fyzické osoby 520,86 

Výskum dejín obcí v okrese Krupina Obce okresu Krupina 1 500,00 

MŠ ihrisko Lind Mobler s.r.o. 7 000,00 

ZŠ úspešnejší MV SR 1 821,26 

MPC Projekty pre ZŠ a MŠ ESF 4 892,06 

Erasmus ZŠ MŠVVaŠ ŠR 39 929,36 

SODB ŠÚ SR 4 742,43 

DHZ MV SR 29 900,00 

Knižný fond MK SR 1 600,00 

HN - strava ÚPSVaR 82 149,60 

ŠJ strava v ZŠ MV SR 5 000,00 

Finančné prostriedky z peňažných fondov boli v roku 2021 použité v celkovej hodnote 

785 442,25 €. Podrobný prehľad čerpania príjmov z peňažných fondov za rok 2021 je znázor-

nený v nasledovnej tabuľke 

Uznesenie 

MsZ číslo 

Typ peňaž-

ného fondu 
Účel použitia FP z peňažných fondov Suma v € 

147/2021 RF Spevnené plochy na ulici Fraňa Kráľa  52 965,56 

149/2021 RF Odstránenie havarijného stavu stropu v Klube dôchodcov  8 524,74 

150/2021 RF Vypracovanie PD prekrytej časti potoka v areáli kúpaliska  420,00 

151/2021 RF Vypracovanie PD Most cez rieku Krupinica  27 576,00 

152/2021 RF Vybudovanie detského ihriska na ulici Malinovského  610,00 

153/2021 RF Rekonštrukcia MK Priemyselná ulica 81 065,22 

154/2021 RF Rozšírenie MK Nová Hora 45 175,57 

155/2021 RF Vybudovanie spevnených plôch sídliska Majerský rad 14 949,76 

156/2021 RF Rekonštrukcia MK Malinovského a Kuzmányho ulica 59 995,03 

157/2021 RF Rozšírenie komunikácie Nového cintorína 51 753,56 

158/2021 RF Výstavba odvodňovacieho rigolu na Starohorskej ulici 21 387,95 

161/2021 RF Vybudovanie infraštruktúry v lokalite Kltipoch 480,00 

162/2021 RF Vypracovanie PD schválených MsZ v priebehu roka 2021  31 638,00 

255/2021 RF Plynová kotolňa ZŠ J.C. Hronského v Krupine  69 109,31 

357/2020 Fond opráv Oprava kanalizácie Farkašov dom na ul. E.M. Šoltésovej 10 189,03 

358/2020 RF Rekonštrukcia prečerpávacej stanice na ul. J. Špitzera 4 215,60 

360/2020 RF Oprava miestnej komunikácie na Novom cintoríne  53 400,00 

361/2020 RF Odstránenie havárie v areáli kúpaliska 69 614,81 

362/2020 RF Rekonštrukciu nádvoria MsÚ a múrika za Domom služieb 64 027,60 

399/2019 RF Rekonštrukcia prečerpávacej stanice ul. J. Špitzera 55 797,59 

4/2021 RF Kúpa hnuteľného majetku od MsPS s.r.o. Krupina  37 020,00 

51/2021 RF Oprava hradobného múru na pozemku p. Jána Korčoka 4 653,92 

53/2021 RF Vypracovanie PD havarijného stavu - most Bebrava 4 975,00 

95/2021 RF Výmena podlahovej krytiny v ŠJ  ZŠ J.C.Hronského Krupina 7 000,00 

97/2021 RF Rekonštrukcia vstupných schodov ZŠ J.C.Hronského Krupina 8 898,00 
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Prijaté úvery, pôžičky, NFV uznesením č. 173/2020 - MsZ bolo schválené prijatie úverového 

rámca, univerzálneho kontokorentného úveru vo výške 750 000,00 €, v zmysle predloženej 

indikatívnej ponuky od Slovenskej sporiteľne a.s. 29 augusta č. 34, 975 75 Banská Bystrica. K 

dnešnému dňu bolo vyčerpaných 229 461,25 €, čo predstavuje 100,00% € plnenie. Finančné 

prostriedky boli vynaložené na výdavky spojené s realizáciou projektu Rekonštrukcia atletickej 

dráhy na mestskom štadióne Krupina. 

Nerozpočtované príjmové finančné operácie predstavujú zábezpeky FRB vo výške 4 403,64 

€ a zábezpeky na súťažné podklady  vo výške 50 380,00 €, spolu vo výške 54 783,64 €.  

5.2 Výdavková  časť rozpočtu za rok 2021 

Celkové výdavky rozpočtu mesta v období 2017 -2021 (v €) bez RO 

Účet Názov účtu 
Skutočnosť 

2021 

Skutočnosť 

2020 

Skutočnosť 

2019 

Skutočnosť 

2018 

Skutočnosť 

2017 

600 Bežné výdavky 3 704 682,90 2 949 917,99 2 972 502,07 2 750 824,24 2 375 358,77 

700 Kapitálové výdavky 884 926,41  353 068,77 508 932,76 885 739,67 267 726,17 

800 Výdavkové finančné operácie 601 031,80 302 920,86 451 910,91 301 7036,70 394 695,09 

  Spolu 5 190 641,11 3 605 907,62 3 933 345,74 3 938 267,61 3 037 780,03 

Schválený rozpočet, úprava rozpočtu a celkové čerpanie výdavkov za rok 2021 

 

Podiel jednotlivých druhov výdavkov v roku 2021 nám zobrazuje nasledovný graf: 
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Rozdelenie celkových skutočných výdavkov mesta v roku 2021 podľa programov programo-

vého rozpočtu: 

Projekt 
Schválený roz-

počet 2021 

Upravený roz-

počet 

k 31.12.2021 

Skutočnosť k 

31.12.2021 

 % plnenie 

rozpočtu k 

31.12.2021 

1. PLÁNOVANIE, MANAŽMENT 1 385 707,97 763 595,42 657 750,18 86,14% 

2. PROPAGÁCIA A MARKETING 33 422,69 47 844,29 46 739,64 97,69% 

3. INTERNÉ SLUŽBY 29 700,00 32 400,00  31 540,00 97,35% 

4. SLUŽBY OBČANOM 60 891,26 80 040,11 76 879,02 96,05% 

5. BEZPEČNOSŤ 129 539,62 179 524,74 151 481,34 84,38% 

6. ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO 351 500,00 393 724,61 392 667,53 99,73% 

7. KOMUNIKÁCIE A DOPRAVA 852 163,42 743 635,37 742 849,64 99,89% 

8. VZDELÁVANIE 94 302,20 174 393,85 174 184,66 99,88% 

9. MLÁDEŽ A ŠPORT 114 979,33 85 280,12 85 115,11 99,81% 

10. KULTÚRA A NÁBOŽENSTVO 462 335,71 317 384,30 293 952,08 92,62% 

11. PROSTREDIE PRE ŽIVOT 438 800,79 446 879,03 449 420,21 100,57% 

12. SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ 480 079,81 500 355,31 500 139,20 99,96% 

13. ADMINISTRATÍVA 1 242 294,98 1 504 367,65 1 561 310,34 103,79% 

14. ZDRAVOTNÍCTVO 18 520,00 26 612,64 26 612,64 100,00% 

Výdavky rozpočtu mesta za rok 2021 boli rozpočtované v sume 5 694 237,78 €, po 12. úpra-

vách bol rozpočet zmenený na sumu 5 296 037,44 €, no skutočné čerpanie výdavkov bolo zní-

žené na sumu 5 190 641,11 €. Skutočné plnenie výdavkov za rok 2021 predstavuje 98,01 %, 

oproti upravenému rozpočtu.  

Bežné výdavky 

Bežné výdavky rozpočtu mesta za rok 2021 boli rozpočtované v sume 3 383298,78 €, po úpra-

vách bol rozpočet bežných výdavkov zmenený - zvýšený na sumu 3 831 899,87 €. Skutočné 

plnenie predstavuje sumu 3 704 682,90 €, t. j. 96,68 % oproti upravenému rozpočtu.  

 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 929 280,13 €,  

 Poistné a príspevok do poisťovní 358 082,03 €,  

 Tovary a služby 1 984 683,62 €,  

 Bežné transfery 394 632,50 € a  

 Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou 38 004,62 €. 

Medzi najvýznamnejšie výdavky bežného rozpočtu na opravy a údržby budov, objektov 

realizované v roku 2021 boli: oprava strechy na požiarnej zbrojnici 4 395,32 €; oprava Hrob-

ky rodiny Plachých 14 328,00 €; Geschwindova záhrada - montáž osvetlenia 102,24 € 

a osadenie žľabu MK1 926,37 €; zapojenie prívodového kábla DHZ 36,00 €; oprava cesty pod 

Vartovkou 5 950,94 €; oprava MK (výmole, výtlky) 10 253,95 €; oprava príjazdu na MK ul. 

Vinohradnícka 5 888,80 €; oprava – asfaltovanie ul. Malinovského 65 876,64 €; oprava kanali-

zácie ZŠ JC Hronského 1 908,91 €; splátky za opravu MK 85 325,64 €; zimná údržba MK 

60 143,13 €; opravy MK 38 223,88 €; oprava MK ul. F. Kráľa 2 341,00 €; oprava MK Tranis-

travár 4 227,00 €; oprava MK Nová Hora 14 953,60 €; oprava cestného roštu 292,80 €; oprava 

spevnených plôch pred bytmi na Majerskom rade 4 949,76 €; dopravné značenie 7 618,04 € 

V roku 2021 sa výdavky oproti roku 2020 zvýšili o 754 764,91 €. 

 



 

30 

Kapitálové výdavky: 

Kapitálové výdavky rozpočtu mesta za rok 2021 boli rozpočtované v sume 2 024 387,97 €, po 

úpravách bol rozpočet kapitálových výdavkov zmenený - znížený na sumu 958 164,93 €. Sku-

točné plnenie predstavuje sumu 884 926,41 €, t. j. 92,36 % oproti upravenému rozpočtu.  

 Nákup pozemkov 4 428,00 € 

 Nákup budov, objektov 100,00 € 

 Nákup strojov, techniky 135 482,73 € 

 Nákup dopravných prostriedkov 52 052,30 € 

 Projektová dokumentácia 101 472,90 €  

 Realizácia, rekonštrukcia stavieb 586 890,48 € 

 Ostatné kapitálové výdavky 4 500,00 € 

Pre prehľadnosť čerpania kapitálových výdavkov za rok 2021, sú zobrazené po programoch: 

Program 1. Plánovanie, manažment a kontrola obsahuje nasledovné výdavky: v prvku Pri-

mátor mesta interiérový nábytok v sume 2 440,00 €. V prvku Kltipoch PD v sume 7 316,00 € a 

poplatky za vytýčenie, polohopisné a výškopisné zamerania v celkovej sume 866,00 €. V prvku 

SPP PD v sume 33 606,00 € (BRKO, revitalizácia medziblokových priestorov na Železničnej 

ulici, Rekonštrukcia atletického oválu a oporný múrik v N. cintoríne). Realizácia projektov 

Geschwindova záhrada 4 200,00 €, Klietka hanby 7178,26 € a # Nápis KA 2 292,58 €.  Nákup 

interiérového vybavenia, výpočtovej techniky ako aj prevádzkových zariadení pre obidve ZŠ 

v celkovej hodnote 125 038,80 €. Rekonštrukcie a modernizácie objektov: DHZ 37 098,62 €, 

Revitalizácia MR 5 994,00 € a Atletický ovál 231 783,66 €. 

Program 2. Propagácia a marketing informačná tabuľa INFOSTROM a interaktívneho za-

riadenia INFOPEXESO v hodnote 4 550,40 €. 

Program 5. Bezpečnosť kamery na Pribinovej ulici v hodnote 4 192,13 €. 

Program 6. Odpadové hospodárstvo prevod technického zhodnotenia skládky odpadu 

v hodnote 100,00 €. 

Program 7. Komunikácia a doprava nákup dopravných prostriedkov od bývalého MsPS 

s.r.o. v hodnote 28 676,30 € a nákup nakladača Locust v sume 23 376,00 €, PD v celkovej hod-

note 38 027,00 € (PD: asanácia Mosta na MR, chodník a zábradlie Nad mestom, Most cez rie-

ku Krupinica Most cez rieku Bebrava a odvodňovací rigol Starohorská ulica). Poplatky za vy-

týčenie, polohopisné a výškopisné zamerania súvisiace s realizáciou projektov v celkovej hod-

note 1 101,85 €, výstavba odvodňovacieho rigolu na Starohorskej ulici v sume 21 387,95 € 

a rekonštrukcie spevnených plôch a MK v celkovej hodnote 179 125,40 € (spevnené plochy ul. 

F. Kráľa a Majerský rad; MK Priemyselná ulica a Nová Hora). 

Program 8. Vzdelávane PD na zvýšenie energetickej účinnosti MŠ I. Krasku v hodnote 

4 990,00 €. 

Program 9. Mládež a šport narozpočtovaná suma 80 000,00 € bola určená na vypracovanie 

PD Chodníka Vajsov – tento projekt sa v roku 2021 neuskutočnil. 

Program 10. Kultúra a náboženstvo obraz A. Sládkoviča v hodnote 4 500,00 €, vypracovanie 

PD zabezpečenia podzemných priestorov múzea v celkovej hodnote 4 800,00 €. 

Program 11. Prostredie pre život grafická štúdia detského ihriska v sume 610,00 €, doplnenie 

svetelných bodov a rozvádzačov v sume 3 317,34 €, rozšírenie komunikácie NC v hodnote 

58 063,78 €, vypracovanie PD dažďovej a splaškovej vody na ul. D. Štúra v sume 7 753,90 €, 

poplatok za vyjadrenie v sume 96,00 € a rekonštrukcia kanalizácie čerpacej stanice v hodnote 

4 215,60 €. 
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Program 13. Administratíva nákup 3 pozemkov v sume 660 €, softvér GISPLAN v hodnote 

3 768,00 €, server s príslušenstvom na konfiguráciu a migráciu dát v sume 3 811,80 € a PD na 

klimatizáciu v budove MsÚ v sume 4 980,00 €. 

Program 14. Zdravotníctvo rampa pre imobilných do priestorov nemocnice v sume 2 637,12 

€, altánok a pátio v nemocničnom parku v sume 11 377,66 € a rekonštrukcia podkrovného bytu 

nad laboratóriom v celkovej hodnote 10 994,26 €. 

V roku 2021 sa výdavky oproti roku 2020 zvýšili o 531 857,64 € 

Výdavkové finančné operácie: 

Výdavkové finančné operácie rozpočtu mesta za rok 2021 boli rozpočtované v sume 

286 551,03 €, po úpravách bol rozpočet výdavkových finančných operácií zmenený – zvýšený 

na sumu 505 972,64 €. Skutočné plnenie predstavuje sumu 601 031,80 €, t. j. 118,79 % oproti 

upravenému rozpočtu.  

 Účasť na majetku 29 076,00 € 

 Splácanie tuzemskej istiny 472 901,82 € 

 Splácanie finančného prenájmu 3 994,82 € 

Výdavky finančných operácií boli spojené s nákupom akcií FIN.M.O.S a.s.. v hodnote 

29 076,00 €. Výdavky na splátky finančného prenájmu za automobil KIA Ceed od spoločnosti 

Motor Car Zvolen s.r.o. vo výške 3 994,82 €. Splátky tuzemských istín v podobe pravidelných 

splátok za: Športovú halu 79 380,00 €, Prístavbu MŠ na ul. Ivana Krasku 49 848,00 €, Audio-

vizuálneho fondu 9 000,00 €, ŠFRB 105 212,57 € a splátky Kontokorentného úveru za projekt 

Rekonštrukcia atletickej dráhy na mestskom štadióne v celkovej hodnote 229 461,25 €. 

V roku 2021 sa výdavky oproti roku 2020 zvýšili o 220 418,44 € bez zohľadnenia zábezpek 

FRB a zábezpek súťažných podkladov. Rozdiel je spôsobený čerpaním kontokorentného úveru 

za projekt Rekonštrukcia atletickej dráhy na mestskom štadióne. 

5.3 Bilancia aktív a pasív individuálnej súvahy za rok 2021 

Z vykázaného stavu v súvahe k 31.12.2021 vyplýva, že bilancia aktív a pasív je dodržaná, úhrn 

aktív sa rovná úhrnu pasív. Zostatky všetkých súvahových účtov boli odsúhlasené v rámci vy-

konanej inventarizácie majetku mesta k 31.12.2021. Inventarizácia sa začala hneď po vydaní 

príkazu primátora mesta, v zmysle zákona č.431/2002 Z. z. o účtovníctve v z. n. p.  

Súvaha na strane aktív k 31.12.2021 v € (bez RO) 

Strana aktív Netto k 1.1.2020 v € Netto k 31.12.2021 v  € 

Majetok spolu 46 018 573,64 46 482 827,16 

Neobežný majetok spolu 40 380 196,62 40 570 981,67 

z toho :   

Dlhodobý nehmotný majetok 47 566,70 35 241,92 

Dlhodobý hmotný majetok 37 728 718,97 38 977 839,97 

Dlhodobý finančný majetok 2 603 910,95 1 557 899,78 

Obežný majetok spolu 5 629 460,90 5 900 840,08 

z toho:   

Zásoby 32 340,81 41 368,74 

Zúčtovanie medzi subjektmi VS 3 392 757,52 3 948 150,36 

Dlhodobé pohľadávky 4 500,00 0,00 

Krátkodobé pohľadávky  81 963,58 340 302,44 

Finančné účty  2 117 898,99 1 571 018,54 

Časové rozlíšenie  8 916,12 11 005,41 
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Majetok Mesta Krupina v roku 2021 vzrástol oproti predchádzajúcemu roku o 464 253,52 €. 

Najväčšiu časť neobežného majetku tvoril dlhodobý hmotný majetok 83,85 %, z toho je naj-

väčší % podiel  hodnoty viazaný v stavbách. Hodnota DHM sa medziročne zvýšila o 1 249 121 

€. Druhou najväčšou majetkovou položkou NM je dlhodobý finančný majetok, ktorý má 3,35 

% podiel. Hodnota dlhodobého finančného majetku sa medziročne znížila o 1 046 011,17 €, 

spôsobené odplatným prevodom akcií spoločnosti 1. slovenská úsporová a.s. vo výške 

260 497,55 €. Akcie boli z účtu 063 vyradené. Pri predaji akcií vznikla strata 733 794,62 €. 

Zostatok na účte v sume 1 533 706,00 € predstavujú vodárenské akcie a majetkové podiely 

v dcérskych ÚJ v sume 24 193,78 €. Hodnota dlhodobého nehmotného majetku 0,08 % sa 

zvýšila o 3 768 € nákupom softvéru Mapová aplikácia Passport verejného osvetlenia. Aj keď 

došlo k zvýšeniu hodnoty dlhodobého nehmotného majetku, bolo však nižšie než vytvorené 

oprávky k dlhodobému nehmotnému majetku, čo viedlo k poklesu jeho netto hodnoty.  

V rámci obežného majetku došlo k miernemu nárastu hodnoty zásob 0,09% o 9 027,93 €, 

z dôvodu väčších zásob na sklade. Významnou položkou v rámci obežného majetku je zúčto-

vanie medzi subjektmi verejnej správy v sume 8,49 % v absolútnom vyjadrení je to hodnota 

3 948 150,36 €. Ide o zúčtovanie transferov poskytnutých z rozpočtu obce rozpočtovým orga-

nizáciám. Oproti predchádzajúcemu obdobiu ide o nárast 555 392,84 €. V prípade krátkodo-

bých pohľadávok 0,73% evidujeme v absolútnom vyjadrení nárast o 258 338,86 €. Mesto 

Krupina vykazovalo k 31.12.2021 nasledovné krátkodobé pohľadávky: 

Účet Opis pohľadávky 
Začiatočný stav 

k 31.12.2020 
Prírastky Úbytky 

Zostatok k 

31.12.2021 

315 Ostatné Pohľadávky 0,00 105 920,60 46 558,17 59 362,43 

318 
Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a 

VÚC a RO zriadených obcou a VÚC 
65 591,53 1  023 917,30 765 619,47 323 889,36 

319 
Pohľadávky z daňových príjmov obcí a 

VÚC 
120 359,84 715 922,41 708 454,80 127 827,45 

335 Pohľadávky voči zamestnancom 279,95 83 618,64 83 898,59 0,00 

378 Pohľadávky MsBP s.r.o. 10 650,00 4 935,60 10 935,60 4 650,00 

Spolu: 196 881,32 1 934 314,55 1 615 466,63 515 729,24 

Mesto Krupina evidovalo k 31.12.2021 nasledovné opravné položky k pohľadávkam: 

Účet Zostatok OP k 31.12.2020 Tvorba Zníženie Zostatok OP k 31.12.2021 

318 41 466,52 13 510,76 10 367,05 44 610,23 

318 750,36   750,36 

319 703,00 101,50 703,00 101,50 

315 0,00 59 362,43  59 362,43 

319 66 737,87 4 656,69 1 612,27 69 782,29 

319 759,99 210,00 150,00 819,99 

Spolu: 110 417,74 77 841,38 12 832,32 175 426,80 

Mesto Krupina evidovalo k 31.12.2021 nasledovné pohľadávky podľa doby splatnosti: 

Pohľadávky podľa doby splatnosti  
Zostatok k 

31.12.2020 

Zostatok k 

31.12.2021 

Pohľadávky v lehote splatnosti  4 500,00 265 147,55 

Pohľadávky po lehote splatnosti   192 381,32 250 581,69 

Spolu: 196 881,32 515 729,24 

Najvýznamnejšia pohľadávka v lehote splatnosti do 1. roka, je pohľadávka v hodno-

te 260 497,55 €, spôsobené predajom akcií spoločnosti 1.slovenská úsporová a. s., z dôvodu 

ukončenia zmluvného vzťahu k 31.12.2021.  
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Hodnota finančných účtov 3,38% medziročne poklesla, t.j. v absolútnom vyjadrení 

o 546 880,45 €, pričom sa tento pokles týkal prostriedkov na bankových účtoch. Hodnota na 

bankových účtoch k 31.12.2021 vykazovala sumu 1 571 018,54 € a ceniny (stravné lístky) 

v hodnote 1 890 €. Dôvodom držania daného množstva prostriedkov na bankových účtoch je 

hromadenie prostriedkov, prebytkov a výsledkov hospodárenia obce do peňažných fondov 

mesta v súvislosti so zákonom o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. V súvislosti s 

uvedeným zákonom účel a výšku použitia týchto prostriedkov schvaľuje mestské zastupiteľ-

stvo.  

Súvaha na strane pasív k 31.12.2021 v  € (bez RO) 

Strana pasív Netto k 1.1.2020 v € Netto k 31.12.2021 v  € 

Vlastné imanie a záväzky spolu 46 018 573,64 46 482 827,16 

Vlastné imanie  37 621 302,08 36 884 048,96 

z toho:   

Výsledok hospodárenia  37 621 302,08 36 884 048,96 

Záväzky 4 496 367,00 4 931 906,76 

z toho:   

Rezervy  409 771,94 409 342,48 

Zúčtovanie medzi subjektmi VS 123 503,24 125 214,79 

Dlhodobé záväzky 2 449 038,43 2 261 562,74 

Krátkodobé záväzky 603 903,85 1 363 865,21 

Bankové úvery a výpomoci 910 149,54 771 921,54 

Časové rozlíšenie 3 900 904,56 4 666 871,44 

Vlastné imanie Mesta pokleslo oproti predchádzajúcemu roku o 737 253,12 €, kvôli nižšie 

dosiahnutému výsledku účtovného hospodárenia mesta Krupina za rok 2021.  

Vytvorené rezervy v roku 2021 boli obdobné, ako v predchádzajúcom období. Predpokladaný 

rok použitia rezerv a opis významných položiek rezerv je nasledovný: 

Názov položky Suma v € Predpokladaný rok použitia 

Prebiehajúci súdny spor - Generix 398 115,27 2023 

Rezerva na overenie účtovnej závierky 3 060,00 2022 

Rezerva na životné a pracovné jubileá 8 167,21 2022 

Hodnotu zúčtovacích vzťahov medzi subjektmi VS tvorí suma záväzkov vyplývajúca z prija-

tých transferov pre rozpočtové organizácie, ktoré neboli použité v roku 2021 v sume 61 411,78 

€, nepoužité finančné prostriedky v rámci projektu Detské ihrisko v sume 48 000 €, nepoužitá 

dotácia z MK SR na opravu Múzea A. Sládkoviča v sume 14 000 € a v sume 1 600 € na obno-

venie knižného fondu. Nespotrebovaný transfer z MPSVaR na odmeny v sume 203,01 €. 

K 31.12.2021 mesto Krupina vykazovalo v súvahe dlhodobé a krátkodobé záväzky v sume 

3 625 427,95 €. V porovnaní s predchádzajúcim rokom je suma vyššia o 572 485,67 €. Najvý-

znamnejšia položka v krátkodobých záväzkoch je záväzok voči spoločnosti M-SILNICE SK 

s.r.o. v celkovej hodnote 560 969,73 € na projekt revitalizácia medziblokových priestorov na 

Majerskom rade. Mesto Krupina má z titulu podpísania Rámcovej dohody so spoločnos-

ťou Doprastav Asfalt a.s. zo dňa 18.12.2017 evidovanej pod číslom 256/2017/OVZP uzavretej 

za účelom  realizácie stavby „Obnova a rekonštrukcia miestnych komunikácií v meste Krupi-

na“ Na základe vyššie uvedeného Mesto Krupina eviduje k 31.12.2021 krátkodobý záväzok 

v hodnote 85 325,84 € a dlhodobý záväzok v hodnote 167 290,84 €. Celková hodnota záväzku 

je 252 616,48 €. Platnosť rámcovej dohody je datovaný na 18.12.2021, bez predĺženia. Hodno-

ta záväzku sa bude znižovať mesačnými splátkami vo výške 7 110,47 €. Predpoklad splatenia 

záväzku je koncom roka 2024.  
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Záväzky podľa doby splatnosti 
Suma v € 

k 31.12.2020 

Suma v € 

k 31.12.2021 
Opis rok 2021 

Krátkodobé záväzky v lehote splatnosti 603 903,85 1 363 865,21 

- ŠFRB: 107 087,74 € 

- FIN.M.O.S: 23 952,00 € 

- MK: 85 325,64 € 

- Dodávatelia: 896 925,84 € 

- Preddavky: 16 336,51 € 

- Nevyfakt. dodávky: 80 410,36 € 

- Iné záväzky: 6 506,94 € 

- Zamestnanci: 58 719,43 € 

- Poistenia zamestnan.: 42 245,61 € 

- Ostatné priame dane: 9 866,59 € 

- SOcÚ: 34 656,53 € 

Dlhodobé záväzky v lehote splatnosti 

(1-5 rokov) 
123 004,02 714 441,46 

- ŠFRB: 448 121,85 € 

- FRB (zábezpeky): 98 116,50 € 

- oprava MK: 168 203,11 € 

Dlhodobé záväzky v lehote splatnosti 

(nad 5 rokov) 
2 326 034,41 1 547 121,28 - ŠFRB 

Záväzky po lehote splatnosti     

Spolu:  3 052 942,28 3 625 427,95  

Bankové úvery sú zabezpečené blanko zmenkou. dlhodobé a krátkodobé bankové úvery 

a NFV k 31.12.2021.  

Druh bankového úveru podľa splatnosti /krátkodobý, dlhodobý/ Zostatok k 31.12.2021 

DÚ – VÚB Výstavba športovej haly  357 171,64 € 

KÚ – VÚB Výstavba športovej haly 79 380,00 € 

Spolu DÚ + KÚ Výstavba športovej haly: 436 551,64 € 

DÚ – SLSP Prístavba MŠ ul. Ivana Krasku 111 829,90 € 

KÚ – SLSP Prístavba MŠ ul. Ivana Krasku 49 848,00 € 

Spolu DÚ + KÚ Prístavba MŠ ul. Ivana Krasku 161 677,90 € 

SPOLU : 598 229,54 € 

Návratná finančná výpomoc 173 692,00 € 

SPOLU ZOSTATOK ÚVEROV : 771 921,54 € 

Zostatok úverov k 31.12.2021 bol vo výške 771 921,54 €, záväzky sú vo výške 277 480,75 € 

(FIN.M.O.S. 23 952,00 € + Doprastav MK 253 528,075 €). Z uvedeného vyplýva, že dlh na 

jedného obyvateľa mesta Krupina (k 31.12.2021 bolo evidovaných 7 511 obyvateľov) predsta-

vuje sumu 139,72 €. 

Podľa § 17 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zme-

ne a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov:  

Splnenie podmienok prijatia úveru: 

Ak celková suma dlhu mesta neprekročí 60 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho 

rozpočtového roka 

Bežné príjmy rok 2020: 4 591 131,23 € 

Celková suma dlhu k 31.12.2021: 771 921,54 € 

Podiel dlhu na bežných príjmoch: 16,81 % 

Podmienka splnená. 

Vývoj podielu dlhu na bežné príjmy z predchádzajúceho roka v % a vývoj dlhu na jedného 

obyvateľa mesta Krupina v € nám zobrazuje nasledovný graf: 
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Ozdravný režim a nútená správa (§ 19 zákona 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách 

územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) 

Celková výška záväzkov po lehote splatnosti nesmie prekročiť 15 % skutočných bežných príj-

mov predchádzajúceho rozpočtového roka a uznané záväzky musia byť uhradené do 60 dní od 

dňa splatnosti.  

Mesto Krupina k 31.12.2021 neevidovalo záväzky po lehote splatnosti z dodávateľských fak-

túr. 

Podmienka splnená (Nevyplýva povinnosť zaviesť ozdravný režim) 

5.4 Výsledok hospodárenia mesta Krupina za rok 2021  

Hospodárenie mesta Krupina sa v roku 2021 riadilo hlavne zákonmi o rozpočtových pravidlách 

územnej samosprávy a verejnej správy v platnom znení, ako aj schváleným rozpočtom Mesta Kru-

pina na rok 2021.  

V súlade s § 16 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení 

neskorších predpisov boli za rok 2021 dosiahnuté nasledovné výsledky o rozpočtovom hospodárení 

mesta : 

Hospodárenie mesta 
Skutočnosť 

k 31.12.2021 v € 

Bežné  príjmy spolu 7 904 503,49 

Z toho: bežné príjmy mesta  7 581 605,66 

             bežné príjmy RO 322 897,83 

Bežné výdavky spolu 7 501 913,81 

Z toho: bežné výdavky  mesta  3 704 682,90 

             bežné výdavky  RO 3 864 941,83 

Sumár bežného rozpočtu - prebytok 402 589,68 

Kapitálové  príjmy spolu 245 782,23 

Z toho: kapitálové  príjmy mesta  245 782,23 

             kapitálové  príjmy RO 0,00 

Kapitálové  výdavky spolu 918 781,87 

Z toho: kapitálové  výdavky  mesta  884 926,41 

             kapitálové  výdavky  RO 33 855,46 

Sumár kapitálového rozpočtu - schodok -672 999,64 

V zmysle § 10 odst. 3 písm. a) a b)  zákona  č. 583/2004 Z. z. - schodok -270 409,96 

Príjmy z finančných operácií 1 249 337,70 

Výdavky z finančných operácií 601 031,80 

Sumár finančných operácií - prebytok 648 305,90 
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PRÍJMY SPOLU   9 399 623,42 

VÝDAVKY SPOLU 9 021 727,48 

Účtovný prebytok rozpočtu po započítaní finančných operácií 377 895,94 

Vylúčenie z prebytku hospodárenia mesta 155 162,60 

Upravené hospodárenie mesta Krupina 222 733,34 

Podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravid-

lách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. bol zistený scho-

dok rozpočtu v hodnote -270 409,96 €. 

Zostatok finančných operácií v sume 648 305,90 € bol použitý na:  

 vysporiadanie schodku kapitálového rozpočtu v sume 648 305,90 €.  

Prebytok bežného rozpočtu v sume 402 589,68 € bol použitý na: 

 vysporiadanie schodku kapitálového rozpočtu v sume 24 693,74 € 

 tvorbu peňažných fondov  

V zmysle ustanovenia § 16 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa na účely 

tvorby peňažných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu obce podľa § 10 ods. 3 písm. a) a 

b) citovaného zákona, sa v sume 155 162,60 € vylučujú finančné prostriedky, ktoré je možné 

použiť v rozpočtovom roku 2022 v súlade s ustanovením § 8 odsek 4 a 5 zákona č. 523/2004 Z. 

z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p.  

Nasledovná tabuľka zobrazuje podrobný opis vylúčených finančných prostriedkov: 

Názov položky vylúčenej z hospodárenia mesta Suma v € 

Projekt SK Klíma ZŠ JCH 231,30 

Erasmus ZŠ EMŠ 27 616,33 

Projekt Pomôžme si navzájom ZŠ JCH 308,86 

Nenormatívne finančné prostriedky - Dopravné  463,88 

Nenormatívne finančné prostriedky - HN strava 60 962,20 

Dotácia na detské ihrisko 48 000,00 

Doplnenie knižného fondu 1 600,00 

Oprava múzea A. Sládkoviča 14 000,00 

Výživové doplnky TSP 140,00 

Nevyčerpané odmeny  63,01 

Vylúčenie z prebytku bežného rozpočtu: 155 162,60 

Po úprave rozpočtového hospodárenia o sumu vylúčených finančných prostriedkov bol zistený 

prebytok rozpočtu v sume 222 733,34 €, ktorý navrhujeme použiť:  

 na tvorbu rezervného fondu v sume 191 720,34 €,  

 tvorba fondu opráv v sume 31 013,00 €.  

Záverečný účet Mesta Krupina za rok 2021 bol schválený bez výhrad dňa 27.4.2022 uznese-

ním č. 91/2022-MsZ.  
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Mesto Krupina dosiahla k 31.12.2021 NÁKLADY v hodnote 6 963 976,40 €. V porovnaní s 

predchádzajúcim rokom boli náklady vyššie o sumu 1 909 393,86 €.  

V tabuľke uvádzame porovnanie nákladov mesta Krupina v rokoch 2020 a 2021:  

Č. účtu 

alebo 

skupiny 

Náklady 2021 2020 

50 Spotrebované nákupy  257 605,56 241 793,39 

51 Služby  1 470 273,71 929 869,88 

52 Osobné náklady  1 355 252,17 1 169 925,39 

53 Dane a poplatky  2 549,86 1 468,87 

54 Ostatné náklady na prevádzkovú  činnosť  64 703,81 49 470,96 

55 
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej 

činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia    
653 515,44 544 018,66 

56 Finančné náklady  1 054 169,21 60 618,30 

58 Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov  2 105 906,64 2 057 417,09 

Náklady spolu: 6 963 976,40 5 054 582,54 

Najvýznamnejší nárast nákladov evidujeme na: 

   Účty 51... Služby v celkovej hodnote 540 403,83 €, čo bolo spôsobené opravou 

a údržbou MK, budov, strojov a zariadení a ostatných služieb.  

   Účty 52... Osobné náklady - zvýšenie o 185 326,78 € (mzdy, odvody, DDP a zákonné 

sociálne náklady) súvisia z prijatím 9. nových zamestnancov na rôznych pozíciách, ako 

aj zvýšenie mzdy a osobného príplatku niektorým zamestnancov v TPP 

   Účty 55... Odpisy, rezervy - zvýšenie nákladov o 109 496,78 €, tvorbou OP- pohľadávky 

bývalého MsPS s.r.o. v hodnote 59 362,43 € (odpis pohľadávky nebol možný, z titulu 

začatia trestného stíhania na jej vymáhanie – súdny spor v čase zostavenia poznámok 

nebol začatý). Ostatných OP z finančnej činnosti v sume 51 719.00 €, OP vytvorená 

kvôli nižšiemu HV MsBP s.r.o. v sume 17 555,00 €. 

   Účty 56... Finančné náklady - zvýšenie nákladov o 993 550,91 €, bolo spôsobené vyra-

dením cenných papierov z majetku ÚJ v hodnote 994 292,17 €, na základe podpísania 

zmluvy o predaji akcií 1.slovenskej úsporovej s.r.o..  

Mesto Krupina dosiahla k 31.12.2021 VÝNOSY v hodnote 6 226 723,28 €. V porovnaní s 

predchádzajúcim rokom boli výnosy vyššie o sumu 490 602,95 €.  

V tabuľke uvádzame porovnanie výnosov mesta Krupina v rokoch 2020 a 2021:  

Č. účtu 

alebo 

skupiny 

Výnosy, daň z príjmov a výsledok hospodárenia 

 

2021 

 

2020 

60 Tržby za vlastné výkony a tovar  155,13 2 375,92 

63 Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov  4 439 101,06 4 189 247,62 

64 Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti  581 245,25 562 383,96 

65 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a 

finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia  
24 488,99 60 266,42 

66 Finančné výnosy  260 497,55 172,80 

69 
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, VÚC a v RO a 

PO zriadených obcou alebo VÚC  
921 235,30 921 673,61 

Výnosy spolu:  6 226 723,28 5 736 120,33 
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Výsledok hospodárenia pred zdanením -737 253,12 681 537,79 

591 Splatná daň z príjmov 0,00 79,61 

Výsledok hospodárenia po zdanení  -737 253,12 681 458,18 

Najvýznamnejší nárast výnosov evidujeme na: 

   Účty 63... Daňové, colné výnosy a výnosy s poplatkov - zvýšenie výnosov o 249 853,44 

€, nárast najmä vplyvom podielových daní v hodnote 169 404,94 €, daní 

z nehnuteľnosti - pozemky a to o sumu 13 481,35 €, daň zo stavieb v hodnote 26 382,04 

€, poplatky za odvoz, skladovanie, zneškodňovanie KO vo výške 25 080,98 €, za popla-

tok zavedením množstevného zberu komunálneho odpadu o 4 686,43 € a poplatok za 

drobný stavebný odpad o 49,95 €, poplatky za služby SOcÚ na úrovni 13 112 €. 

   Účty 64... Ostatné výnosy s prevádzkovej činnosti - zvýšenie výnosov o 31 899,71 € 

z tržieb predaja pozemkov tržbami z predaja DNM a DHM sa dosiahol výrazný nárast 

výnosov o 35 628,42 €, získané odpredajom vozidiel, strojov a zariadení (prevod majet-

ku bývalého MsPS s.r.o.)  

   Účet 66... Finančné výnosy - zvýšenie výnosov o 260 497,55 €, spôsobené predajom 

akcií spoločnosti 1.slovenská úsporová a. s., z dôvodu ukončenia zmluvného vzťahu 

k 31.12.2021. 

Najvýznamnejší pokles výnosov evidujeme na: 

   Účty 65... Zúčtovanie rezerv a OP - zníženie výnosov o 35 777,43 €, v roku 2021, opro-

ti roku 2020 neboli zaúčtované OP za nájomné byty, ako aj OP poplatku z predaja alko-

holu a tabakových výrobkov. OP tvorenú v ÚJ v zakladateľskej pôsobnosti Mesta Kru-

pina MsBP, s.r.o. z dôvodu predpokladu zvýšenia hodnoty vlastného imania tejto ÚJ   

6.  KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÁ SPRÁVA ZA ROK 31.12.2021 

Mesto Krupina je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky. Je 

právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári s vlast-

ným majetkom a s vlastnými príjmami. Mesto pri výkone samosprávy zakladá, zriaďuje, zrušu-

je a kontroluje podľa osobitných predpisov svoje rozpočtové a príspevkové organizácie, iné 

právnické osoby a zariadenia. Je súčasťou súhrnného celku verejnej správy Slovenskej republi-

ky. 

Mesto Krupina je povinné v súlade so zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskor-

ších predpisov a Opatrením MF SR zo dňa 17. decembra 2008 č. MF/27526/2008 – 31, ktorým 

sa ustanovujú podrobnosti o metódach a postupoch konsolidácie vo verejnej správe a podrob-

nosti o usporiadaní a označovaní položiek konsolidovanej účtovnej závierky vo verejnej správe 

v znení neskorších predpisov a opatrenia MF SR č. MF/21230/2014-31, konsolidovanú účtov-

nú závierku k 31.12.2021.  

Do konsolidovaného celku mesta Krupina patria rozpočtové organizácie zriadené mestom a 

obchodné spoločnosti so 100% účasťou na majetku (viď str. 8 a str. 9). 

Pri spracovaní konsolidovaného celku postupovalo Mesto Krupina metódou úplnej konsolidá-

cie pri rozpočtových organizáciách a pri obchodných spoločnostiach MsBP s.r.o., MsPS s.r.o. a 

Mestské lesy Krupina s.r.o.. 
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6.1 Bilancia aktív a pasív konsolidovaného celku za rok 2021 

Strana aktív Netto k 1.1.2020 v € Netto k 31.12.2021 v  € 

Majetok spolu 48 912 303,72 49 200 390,01 

Neobežný majetok spolu 45 911 852,44 45 903 818,07 

z toho :   

Dlhodobý nehmotný majetok 61 995,30 45 117,72 

Dlhodobý hmotný majetok 43 321 858,97 44 324 994,35 

Dlhodobý finančný majetok 2 527 998,17 1 533 706,00 

Obežný majetok spolu 2 988 239,41 3 279 602,72 

z toho:   

Zásoby 66 697,87 63 290,56 

Zúčtovanie medzi subjektmi VS  560 969,73 

Dlhodobé pohľadávky 7 073,62  

Krátkodobé pohľadávky  273 504,42 475 007,66 

Finančné účty  2 640 963,50 2 180 334,77 

Časové rozlíšenie  12 211,87 16 969,22 

Analýza významných položiek z účtovnej závierky (KÚZ) na strane aktív: 

Oproti roku 2020 došlo k zvýšeniu hodnoty majetku v celkovej hodnote 288 086,29 € pričom: 

  došlo k zníženiu hodnoty neobežného majetku celkovo o 8 034,37 €, pričom došlo 

k poklesu tak u DNM ako aj u DFM, zatiaľ čo evidujeme nárast u DHM. Najvýraznejší po-

kles bol zaznamenaný na účte 063 Realizovateľné cenné papiere a podiely u ÚJ Mesto 

Krupina spôsobené predajom akcií spoločnosti FIN.M.O.S. a.s. vo výške 260 497,55 €. Ak-

cie boli z účtu 063 vyradené. Pri predaji akcií vznikla strata 733 794,62 €. Najvýznamnejší 

nárast evidujeme na DHM, konkrétne u materskej ÚJ Mesto Krupina na účte 021 Stavby 

a to obstaraním majetku spôsobené nákupom softvéru v sume 16 576,00 €, Skládky TKO 

Biely kameň v sume 203 436,90 €, a vybudovaním: v sume 11 377,66 € - Rampy pre imo-

bilných v Nemocnici Krupina, v sume 13 185 € - Altán a Pátio v nemocničnom parku, 

v sume 34 150,08 € - prekládka verejnej kanalizácie, stoka "CC" MR – sever, v sume 

37 098,62 € - Budova garáží DHZ ulica Jilemnického, v sume 7 178,26 € - Klietka hanby 

na Svätotrojičnom námestí, v sume 56 064,04 € - MK Nový cintorín, Starohorská cesta, 

v sume 1 999,74 € - Verejné osvetlenie v Novom cintoríne 2 svetelné body, v sume 

312 597,06 € - Sústava verejného v meste Krupina 707 svetelných bodov, v sume 

10 994,26 € - Budova OKB /laboratória/ + podkrovný byt, v sume 3 317,34 € - Vybudova-

nie a montáž 5ks nových svetelných bodov, v sume 53 086,76 € - Spevnené plochy na ulici 

Fraňa Kráľa, v sume 21 709,50 € - Odvodňovací rigol popri Starohorskej ceste, v sume 

45 175,57 € - MK Nová Hora, v sume 81 161,82 € - MK Priemyselná ulica a zároveň evi-

dujeme aj najvyšší pokles spôsobený účtovaním odpisov tohto majetku. Významný pokles 

bol zaznamenaný aj na účte dlhodobý nehmotný majetok evidovaný u materskej ÚJ Mesto 

Krupina spôsobený účtovaním odpisov tohto majetku. 

  znížila sa hodnota obežného majetku, pričom zásoby zaznamenali pokles v nákupe mate-

riálu a výrobkov. Výrazný nárast evidujeme na účte 357 v celkovej hodnote 560 969,73 € - 

Projekt revitalizácia medziblokových priestorov na Majerskom rade. Evidujeme nárast aj 

u krátkodobých pohľadávok, čo je spôsobené už spomínaným predajom akcií v hodno-

te 260 497,55 € spoločnosti 1.slovenská úsporová a. s., z dôvodu ukončenia zmluvného 

vzťahu k 31.12.2021.  

  evidujeme pokles aj na finančných účtoch a to najmä na zostatkoch na bankových účtoch 

predovšetkým u ÚJ Mesta Krupina.  
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  na aktívnych účtoch časového rozlíšenia došlo k nárastu nákladov budúcich období evido-

vaných u ZŠ JCH aj ZŠ EMŠ (školské jedálne).   

 

Strana pasív Netto k 1.1.2020 v € Netto k 31.12.2021 v  € 

Vlastné imanie a záväzky spolu 48 912 303,72 49 200 390,01 

Vlastné imanie  37 548 964,67 36 876 154,16 

z toho:   

Výsledok hospodárenia  37 548 964,67 36 876 154,16 

Záväzky 5 633 604,11 6 249 715,20 

z toho:   

Rezervy  741 989,97 612 018,15 

Zúčtovanie medzi subjektmi VS 123 503,24 125 214,79 

Dlhodobé záväzky 2 462 626,33 2 294 057,70 

Krátkodobé záväzky 1 304 463,50 2 149 948,05 

Bankové úvery a výpomoci 1 001 021,07 1 068 476,51 

Časové rozlíšenie 5 729 734,94 6 074 520,65 

Analýza významných položiek z účtovnej závierky (KÚZ) na strane pasív: 

Oproti roku 2020 došlo k zvýšeniu vlastného imania a záväzkov v celkovej hodnote 288 086,29 

€ pričom: 

  došlo k zníženiu hodnoty majetku na 0,00 € (odpredaj majetku), ako aj vlastného imania 

v dcérskej ÚJ Mestský podnik služieb, s.r.o. a to z dôvodu zrušenia MsPS s.r.o.. MsBP, 

s.r.o. napriek nárastu hodnoty majetku došlo k miernemu poklesu vlastného imania. Pokles 

hodnoty majetku evidujeme aj u MsL s.r.o., no hodnota vlastného imania narástla. Všetky 

obchodné spoločnosti v roku 2021 vykázali záporný výsledok hospodárenia. 

  došlo k zníženiu rezerv a to z dôvodu ich čerpania. Tvorba rezerv nebola taká výrazná ako 

ich použitie či zrušenie.  

  došlo k zvýšeniu hodnoty záväzkov, pričom poklesli dlhodobé záväzky, avšak krátkodobé 

vzrástli. Najvýznamnejšia položka v krátkodobých záväzkoch je na účte 32100 Dodávatelia 

- záväzok voči spoločnosti M-SILNICE SK s.r.o. v celkovej hodnote 560 969,73 €. Projekt 

revitalizácia medziblokových priestorov na Majerskom rade. Financovanie: EFRR 85%, ŠR 

10% a spolufinancovanie Mesta Krupina v pomere 5%. 

  došlo k zvýšeniu hodnoty zostatkov úverov a výpomocí, ktoré bolo spôsobené prijatím 

ďalších úverov a návratných zdrojov financovania.  

  na pasívnych účtoch časového rozlíšenia došlo k nárastu, ktorý úzko súvisí s výnosmi bu-

dúcich období  

6.2 Náklady a výnosy konsolidovaného celku za rok 2021 

V tabuľke uvádzame porovnanie nákladov v rokoch 2020 a 2021:  

Č. účtu 

alebo 

skupiny 

Náklady 2020 2021 

50 Spotrebované nákupy  748 706,47 781 256,50 

51 Služby  1 331 457,13 2 188 060,32 

52 Osobné náklady  4 782 484,12 5 029 081,92 

53 Dane a poplatky  12 566,49 10 197,34 
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54 Ostatné náklady na prevádzkovú  činnosť  121 744,30 91 872,20 

55 
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti 

a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia    
882 471,31 968 477,82 

56 Finančné náklady  81 655,60 1 078 589,36 

58 Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov  378 408,99 379 560,20 

Náklady spolu: 8 339 494,41 10 527 095,66 

Celkové náklady konsolidovaného celku vzrástli oproti roku 2020 o 2 187 601,25€.  

Prevádzkové náklady tvorili 86,15 % celkových nákladov. Najväčšiu položku prevádzkových 

nákladov tvorili osobné náklady, a to 55,45 %, nárast bol spôsobený najmä vytvorením nového 

oddelenia – Komunálne služby a tým nárast počtu zamestnancov MsÚ. Evidujeme nárast ná-

kladov aj na účte 51 Služby, čo bolo spôsobené investičnými akciami a opravami budov ob-

jektov a ich častí, ktoré boli v roku 2020 kvôli pandémii pozastavené. Na účte 56 Finančné 

náklady evidujeme enormný nárast, čo bolo spôsobené vyradením cenných papierov z majetku 

materskej ÚJ v hodnote 994 292,17 €, na základe podpísania zmluvy o predaji akcií 

1.slovenskej úsporovej s.r.o. 

K zníženiu nákladov došlo na účtoch: 50 – Spotrebované nákupy, 54 - Ostatné náklady na pre-

vádzkovú činnosť.  

V tabuľke uvádzame porovnanie výnosov v rokoch 2020 a 2021:  

Č. účtu 

alebo 

skupiny 

Výnosy, daň z príjmov a výsledok hospodárenia 

 

2020 

 

2021 

60 Tržby za vlastné výkony a tovar  1 497 938,13 1 404 017,08 

61 Zmena stavu vnútroorganizačných služieb -4 497,72 -12 190,49 

62 Aktivácia 33,70  

63 Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov  4 182 234,70 4 431 325,87 

64 Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti  565 122,48 418 232,64 

65 

Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej 

činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíše-

nia  

18 770,42 140 262,28 

66 Finančné výnosy  172,80 260 497,55 

69 
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, 

VÚC a v RO a PO zriadených obcou alebo VÚC  
2 780 701,96 3 138 856,82 

Výnosy spolu:  9 040 476,67 9 781 001,75 

Výsledok hospodárenia pred zdanením 700 982,06 -746 093,91 

591 Splatná daň z príjmov 32 951,49 5 950,18 

Výsledok hospodárenia po zdanení  668 030,57 -752 044,09 

Celkové výnosy konsolidovaného celku vzrástli oproti roku 2020 o 740 525,08 €.  

Výnosy z prevádzkovej činnosti tvorili 65,25 % z celkových výnosov. Najvyššiu položku vý-

nosov z prevádzkovej činnosti (69,44 %) tvoria daňové a colné výnosy, nárast bol spôsobený 

vyšším objemom príjmov podielových daní, ako bolo v roku 2021 narozpočtované. Významný 

nárast evidujeme aj na účte 69, dosiahnuté najmä vplyvom zvýšenia poskytnutých transferov a 

dotácií. Na účte 66 Finančné výnosy došlo k výraznému zvýšeniu výnosov o 260 497,55 €, 

spôsobené predajom akcií spoločnosti 1.slovenská úsporová a. s., z dôvodu ukončenia zmluv-

ného vzťahu k 31.12.2021. Na účte 65 zúčtovanie rezerv a OP evidujeme nárast, ktorý bol spô-

sobený čerpaním rezervy u MsL s.r.o. v hodnote 109 219,50 € na ochranu proti zvery. 
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Celkové výnosy konsolidovaného celku dosiahli výšku 9 781 001,75 € a celkové náklady (bez 

dane) boli v sume 10 527 095,66 €. Hospodársky výsledok konsolidovaného celku pred zdane-

ním za rok 2021 bol strata v sume -746 093,91 €. V stanovenom termíne bola odvedená splatná 

daň z príjmov obchodných spoločností v celkovej sume 5 950,18 €. Hospodárky výsledok kon-

solidovaného celku po zdanení predstavoval stratu v hodnote -752 044,09 €. 

7. Ostatné  dôležité informácie 

Mesto Krupina za rok 2021 nevykonalo žiadnu činnosť v oblasti výskumu a vývoja. Vplyv 

mesta na životné prostredie je vzhľadom na plnenie prirodzených úloh mesta primeraný. Úč-

tovná jednotka nemá organizačnú zložku v zahraničí. Predpokladaný budúci vývoj účtovnej 

jednotky je premietnutý do viacročného rozpočtu. 

Mesto Krupina neprijalo v roku 2021 žiadne finančné prostriedky získané na základe zmluvy 

o reklame, tak ako tomu bývalo po minulé roky napr. na organizovanie Behu oslobodenia alebo 

na organizovanie akcií v rámci Dní mesta Krupina. Tieto a ani mnohé iné akcie sa v roku 2021 

kvôli zavedeniu prísnych pravidiel na zamedzenie šírenia nového koronavírusu COVID-19 

nerealizovali.  

7.1 Prehľad o poskytnutých zárukách    

Patronátne vyhlásenie medzi Mestom Krupina a Mestské lesy s.r.o. na Zmluvu o splátkovom 

úvere (spolu/financovanie z EÚ fondov) č. 4001/20/031 zo dňa 22.5.2020 medzi dlžníkom 

Mestské lesy s.r.o. a veriteľom OTP banka Slovensko a.s. vo výške 236 858,00 €. Ako Ovlá-

dajúca osoba v zmysle § 66a ods. 2 Ob. Z vo vzťahu k Dlžníkovi, využijeme svoj vplyv na 

hospodárenie a riadenie Dlžníka tak, aby riadne splnil svoje záväzky vyplývajúce zo Zmluvy o 

úvere voči Veriteľovi a poskytneme Dlžníkovi všetku potrebnú súčinnosť k riadnemu plneniu 

jeho záväzkov. Ďalej vyhlasujeme, že do úplného splatenia pohľadávky s príslušenstvom za-

chováme náš podiel na hlasovacích právach u Dlžníka nezmenený. K 31.12.2021 je výška ne-

splateného úveru v hodnote 213 170,00 €. 

7.2 Poskytnuté dotácie a sponzorstvo 

Mesto v roku 2021 poskytlo dotácie v súlade so VZN č. 2/2017 o dotáciách, právnickým oso-

bám, fyzickým osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb,  na vše-

obecne prospešný alebo verejnoprospešný účel.  

POSKYTNUTÉ DOTÁCIE Z ROZPOČTU MESTA KRUPINA V ROKU 2021 

PODĽA VZN 2 / 2017 

Subjekt Názov projektu použitia dotácie 

Výška po-

skytnutej 

dotácie 

Cyklistický klub Krupina 
26. ročník medzinárodných cyklistických pre-

tekov "Cena Krupiny" a  činnosť v r. 2021 
1 500,00 

TJ ŠK Volejbalový klub 

Na zabezpečenie prípravy a účasti družstiev 

VK v súťažiach organizovaných SVZ v roku 

2021, nákup športových pomôcok a dresov 
1 000,00 

Súkromná Materská škola Na zabezpečenie činnosti školy v roku 2021 93 837,00 

Atletický klub Krupina o. z. 
Podpora talentovanej mládeže v atletickom 

klube Krupina 
2 000,00 

Podzemie Krupiny o. z. Po stopách histórie krupinského podzemia 2 000,00 
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Krupinský tenisový klub - KTK 
Rozvoj tenisu v Krupine - nákup tenisových 

loptičiek a pomôcok 
1 000,00 

Bajkuj v Honte o.z. 
Oprava a údržba existujúcich cyklotrás v okolí 

mesta Krupina 
786,50 

SOŠ obchodu a služieb Na zabezpečenie činnosti školy v roku 2021 100,00 

Gymnázium A. Sládkoviča Na zabezpečenie činnosti školy v roku 2021 50,00 

Slovenský zväz chovateľov ZO  

Hontianske Nemce - Krupina 
Výstavy zvierat v priebehu roka 2021 100,00 

NATUL s.r.o. 
Prevádzkovanie kúpaliska Tepličky Krupina v 

mesiacoch júl, august 2021 
6 000,00 

Rodina v HN Palivo štiepané 292,00 

Ján a Marta Cibuľovci 
Podpora rodiny Cibuľovcov z dôvodu požiaru 

rodinného domu  
5 000,00 

Rodina Hakeľová a Bartošová Jednorazový príspevok k dávke HN 330,00 

Jednorazový príspevok pri na-

rodení dieťaťa 
Pomoc rodičom pri narodení dieťaťa 14 200,00 

Učitelia, profesori a vyučujúci 

krúžkov  
Finančný príspevok "Deň učiteľov" 900,00 

O.Z. ELITE Dance Studio 
Na letné sústredenie v rekreačnom zariadení 

GO Kľačno 
390,00 

Galaxia s.r.o. Na turnaj NUŇA CUP 2021 194,55 

Centrum sociálnych služieb  

Krupina o. z.  
Na dofinancovanie sociálnej služby  6 091,20 

Domov sociálnych služieb Ná-

dej Krupina n. o. 
Na dofinancovanie sociálnej služby  2 932,95 

Svetlo n. o.  Na dofinancovanie sociálnej služby  9 664,80 

SPOLU: 148 369,00 

V zmysle uvedeného VZN boli všetky dotácie zúčtované. 

7.3 Významné investičné akcie v roku 2021 

Investičné akcie (kapitálové výdavky) realizované v roku 2021:  

 interiérový nábytok v sume 2 440,00 € 

 PD v lokalite Kltipoch v sume 7 316,00 € a poplatky za vytýčenie, polohopisné 

a výškopisné zamerania v celkovej sume 866,00 €. 

 PD v sume 33 606,00 € (BRKO, revitalizácia medziblokových priestorov na Železnič-

nej ulici, Rekonštrukcia atletického oválu a oporný múrik v N. cintoríne) 

 realizácia projektu Geschwindova záhrada 4 200,00 € 

 realizácia projektu Klietka hanby 7178,26 € 

 realizácia projektu # Nápis KA 2 292,58 € 

 nákup interiérového vybavenia, výpočtovej techniky ako aj prevádzkových zariadení 

pre obidve ZŠ v celkovej hodnote 125 038,80 €. 

 rekonštrukcia a modernizácia DHZ 37 098,62 € 

 rekonštrukcia a modernizácia Revitalizácia MR 5 994,00 € 

 rekonštrukcia a modernizácia Atletický ovál 231 783,66 € 
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 realizácia informačnej tabuli INFOSTROM a interaktívneho zariadenia INFOPEXESO, 

v hodnote 4 550,40 €. 

 inštalácia kamier na Pribinovej ulici v hodnote 4 192,13 €. 

 technické zhodnotenie skládky odpadu v hodnote 100,00 € 

 nákup dopravných prostriedkov od bývalého MsPS s.r.o. v hodnote 28 676,30 € 

 nákup nakladača Locust v sume 23 376,00 € 

 PD v celkovej hodnote 38 027,00 € (PD: asanácia Mosta na MR, chodník a zábradlie 

Nad mestom, Most cez rieku Krupinica Most cez rieku Bebrava a odvodňovací rigol 

Starohorská ulica) 

 poplatky za vytýčenie, polohopisné a výškopisné zamerania súvisiace s realizáciou pro-

jektov v celkovej hodnote 1 101,85 € 

 výstavba odvodňovacieho rigolu na Starohorskej ulici v sume 21 387,95 € 

 rekonštrukcie spevnených plôch a MK v celkovej hodnote 179 125,40 € (spevnené plo-

chy ul. F. Kráľa a Majerský rad; MK Priemyselná ulica a Nová Hora) 

 PD na zvýšenie energetickej účinnosti  MŠ I. Krasku  v hodnote 4 990,00 € 

 nákup obrazu A. Sládkoviča od Mgr. art. K. Vavrovej v hodnote 4 500,00 € 

 PD zabezpečenia podzemných priestorov múzea v celkovej hodnote 4 800,00 € 

 zameranie a grafická štúdia detského ihriska v sume 610,00 € 

 doplnenie svetelných bodov a rozvádzačov v sume 3 317,34 € 

 rozšírenie komunikácie v novom cintoríne v hodnote 58 063,78 € 

 vypracovanie PD dažďovej a splaškovej vody na ulici D. Štúra v sume 7 753,90 € 

 poplatok za vyjadrenie v sume 96,00 € 

 rekonštrukcia kanalizácie čerpacej stanice v hodnote 4 215,60 € 

 nakúp 3. pozemkov v sume 660 € 

 nakúp softvéru GISPLAN v hodnote 3 768,00 € 

 server s príslušenstvom na konfiguráciu a migráciu dát v sume 3 811,80 € 

 PD na klimatizáciu v budove MsÚ v sume 4 980,00 € 

 rampa pre imobilných do priestorov nemocnice v sume 2 637,12 € 

 altánok a pátio v nemocničnom parku v sume 11 377,66 €  

 rekonštrukcia podkrovného bytu nad laboratóriom v celkovej hodnote 10 994,26 €. 

Opravy (bežné výdavky) realizované v roku 2021: 

 oprava strechy na požiarnej zbrojnici 4 395,32 €  

 oprava Hrobky rodiny Plachých 14 328,00 € 

 Geschwindova záhrada - montáž osvetlenia 102,24 € a osadenie žľabu MK1 926,37 € 

 zapojenie prívodového kábla DHZ 36,00 € 

 oprava cesty pod Vartovkou 5 950,94 € 

 oprava MK (výmole, výtlky) 10 253,95 € 

 oprava príjazdu na MK ul. Vinohradnícka 5 888,80 € 

 oprava – asfaltovanie ul. Malinovského 65 876,64 € 

 oprava kanalizácie ZŠ JC Hronského 1 908,91 € 

 splátky za opravu MK 85 325,64 € 

 zimná údržba MK 60 143,13 € 

 opravy MK 38 223,88 € 

 oprava MK ul. F. Kráľa 2 341,00 € 

 oprava MK Tranistravár 4 227,00 € 

 oprava MK Nová Hora 14 953,60 € 

 oprava cestného roštu 292,80 € 
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 oprava spevnených plôch pred bytmi na Majerskom rade 4 949,76 € 

 dopravné značenie 7 618,04 € 

 údržba, kosenia a oprava vojnových hrobov 

 montáž a demontáž vianočnej výzdoby  

 záhradné práce, strihanie, kosenie zelene, kosenie cintorínov, výrub a opilovanie stro-

mov a drevín  

 zabezpečenie vývozu a likvidácie komunálneho odpadu a všetkých zložiek triedeného 

odpadu   

 meračské práce, zameranie pozemkov, polohopisné a výškopisné zamerania   

 represívna deratizácia verejných budov a verejných priestranstiev  

 opravy a údržba detských ihrísk  

7.4 Predpokladaný budúci vývoj činnosti  

Predpokladané investičné akcie, opravy realizované (narozpočtované) v roku 2022: 

 Pokračovanie v rekonštrukcii budovy Múzea Andreja Sládkoviča 

 Rekonštrukcia atletickej dráhy na štadióne MFK Strojár 

 Výstavba kompostárne v lokalite Biely kameň 

 Revitalizácia medziblokových priestorov sídliska Majerský rad 

 Revitalizácia medziblokových priestorov Železničná ulica 

 Vybudovanie dažďovej a splaškovej kanalizácie v lokalite Nad Kltipochom  

 Vybudovanie oporného múrika v lokalite Nad kotlom - zosuv pôdy  

 Príprava projektových dokumentácií pre budúce investičné akcie 

Predpokladané neinvestičné akcie, opravy realizované v budúcich rokoch:  

 Oprava miestnych komunikácií 

 Zlepšovanie tepelno-technického stavu budov v majetku mesta 

 Pokračovanie v oprave hrobiek, verejného osvetlenia, vodovodov  

 Vybudovanie pomalej dobíjacej stanice pre elektromobily 

 Zateplenie budovy a výmena okien a dverí v budove kina a stolnotenisovej herne  

 Rekonštrukcia objektov na ich nové využitie, ktoré má charakter verejných služieb, ale-

bo služieb pre občanov 

 Revitalizácia verejných priestranstiev 

 Pokračovanie výkonu terénnej sociálnej práce 

 Pokračovanie výkonu opatrovateľskej služby 

7.5 Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia  

Mesto Krupina zaznamenalo udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia 

a síce:  

 Dňa 2.1.2022 bola podpísaná Dohoda o započítaní vzájomných pohľadávok medzi 

Mestom Krupina a 1. slovenskej úsporovej a.s. v hodnote 260 497,55 €. 

 V súvislosti s vojnovým konfliktom na Ukrajine štatutárny orgán Mesta urobil analýzu 

možných účinkov a následkov na Konsolidovaný celok dospel  k názoru, že v súčas-

nosti nemajú významné nepriaznivé dopady na Konsolidovaný celok (okrem rastúcich 

cien vstupov, najmä pohonných hmôt, energií, materiálov, tovarov a služieb a iné). Šta-

tutárny orgán Mesta  nepredpokladá významné ohrozenie predpokladu nepretržitého 

pokračovania v činnosti v blízkej budúcnosti (t.j. počas nasledujúcich 12 mesiacov od 

dátumu zostavenia účtovnej závierky).   
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 V roku 2022 naďalej pokračuje šírenie ochorenia COVID-19, čo môže mať negatívny 

vplyv na fungovanie mesta.  

Dopad vyššie uvedených skutočnosti na hospodárenie a celkovú finančnú situáciu zahrnie úč-

tovaná jednotka do účtovníctva a účtovnej závierky v roku 2022. 

 

 

 

 

 

Vypracovala:   

Ing. Katarína Slúková 

Vedúca ekonomického oddelenia 

 

 

Schválil:  

Ing. Radoslav Vazan 

Primátor Mesta Krupina 

 

 

 

V Krupine, dňa 16.6.2022 

 

 

 

 

 

 

Prílohy: 

 

1. Výrok audítora k individuálnej účtovnej závierke k 31.12.2021 a IÚZ, ktorá zahŕňa Sú-

vahu, Výkaz ziskov a strát a Poznámky k 31.12.2021     

2. Výrok audítora ku konsolidovanej účtovnej závierke k 31.12.2021 a KÚZ, ktorá zahŕňa 

Konsolidovanú súvahu, Konsolidovaný výkaz ziskov a strát a Poznámky konsolidovanej 

účtovnej závierky  a Výročnú správu k 31.12.2021  
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 riadku

2021 2020

Netto Netto

a b c 1 2

SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 035 + r. 113 + r. 117 001 49 200 390,01 48 912 303,72

A. Neobežný majetok r. 003 + r. 012 + r. 025 002 45 903 818,07 45 911 852,44

A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 011) 003 45 117,72 61 995,30

A.I.1. Aktivované náklady na vývoj  (012) - (072+091AÚ) 004

2. Softvér (013) - (073+091AÚ) 005 13 565,30 14 428,60

3. Oceniteľné práva (014) - (074+091AÚ) 006 5 108,80 7 326,40

4. Goodwill z konsolidácie kapitálu alebo záporný goodwill z konsolidácie kapitálu
(+/-) 007

5. Drobný dlhodobý nehmotný majetok (018) - (078+091AÚ) 008

6. Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019) - (079+091AÚ) 009 26 443,62 40 240,30

7. Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041) - (093) 010

8. Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - (095AÚ) 011

A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 013 až 024) 012 44 324 994,35 43 321 858,97

A.II.1. Pozemky (031) - (092AÚ) 013 30 652 605,72 30 658 185,66

2. Umelecké diela a zbierky (032) - (092AÚ) 014 179 138,04 174 638,04

3. Predmety z drahých kovov (033) - (092AÚ) 015

4. Stavby (021) - (081+092AÚ) 016 11 956 561,29 12 000 248,40

5. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - (082+092AÚ) 017 266 027,10 89 368,56

6. Dopravné prostriedky (023) - (083+092AÚ) 018 180 684,41 65 756,16

7. Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - (085+092AÚ) 019

8. Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - (086+092AÚ) 020 451,80 627,00

9. Drobný dlhodobý hmotný majetok (028) - (088+092AÚ) 021 8 715,67 8 715,67

10. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029) - (089+092AÚ) 022 35 580,33 31 533,93

11. Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042) - (094) 023 1 045 229,99 292 785,55

12. Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - (095AÚ) 024

A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r.026 + r.027 + r.029 až 034) 025 1 533 706,00 2 527 998,17

A.III.1. Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) -
(096AÚ) 026

2. Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom  (062)
- (096AÚ) 027

z toho: goodwill 028

3. Realizovateľné cenné papiere a podiely (063) - (096AÚ) 029 1 533 706,00 2 396 190,17

4. Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065) - (096AÚ) 030

5. Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (066) - (096AÚ) 031

6. Ostatné pôžičky (067) - (096AÚ) 032

7. Ostatný dlhodobý finančný majetok (069) - (096AÚ) 033

8. Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043) - (096AÚ) 034 131 808,00

B. Obežný majetok r. 036 + r. 042 + r. 050 + r. 063 + r. 088+ r. 101 + r. 107 035 3 279 602,72 2 988 239,41

B.I. Zásoby súčet (r. 037 až 041) 036 63 290,56 66 697,87

B.I.1. Materiál (112 + 119) - (191) 037 51 762,34 42 979,16

2. Nedokončená výroba a polotovary (121 + 122) - (192 + 193) 038

3. Výrobky (123) - (194) 039 11 528,22 23 718,71

4. Zvieratá  (124) - (195) 040

5. Tovar (132 + 133 + 139) - (196) 041

B.II. Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 043 až r. 049) 042 560 969,73

B.II.1. Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu
zriaďovateľa  (351) 043

2. Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353) 044

3. Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355) 045

4. Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku
(356) 046

5. Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357) 047 560 969,73

6. Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358) 048
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Netto Netto
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7. Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy  a iné zúčtovania
(359) 049

B.III. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 051 až 061) 050 7 073,62

B.III.1. Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ) 051

2. Zmenky na inkaso  (312AÚ) - (391AÚ) 052

3. Pohľadávky za eskontované cenné papiere  (313AÚ) - (391AÚ) 053

4. Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ) 054

5. Pohľadávky voči zamestnancom  (335AÚ) - (391AÚ) 055

6. Pohľadávky voči združeniu  (369AÚ) - (391AÚ) 056

7. Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií  (373AÚ) - (391AÚ) 057

8. Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ) 058

9. Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ) 059

10. Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ) 060

11. Iné pohľadávky  (378AÚ) - (391AÚ) 061 7 073,62

z toho: odložená daňová pohľadávka 062

B.IV. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 064 až 087) 063 475 007,66 273 504,42

B.IV.1. Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ) 064 29 337,26 81 224,99

2. Zmenky na inkaso  (312AÚ) - (391AÚ) 065

3. Pohľadávky za eskontované cenné papiere  (313AÚ) - (391AÚ) 066

4. Poskytnuté prevádzkové preddavky  (314) - (391AÚ) 067

5. Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ) 068 76 938,53 101 969,19

6. Pohľadávky z nedaňových rozpočtových príjmov  (316) - (391AÚ) 069

7. Pohľadávky z daňových a colných rozpočtových príjmov  (317) - (391AÚ) 070

8.
Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a
rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom (318) -
(391AÚ)

071 278 528,77 20 624,56

9. Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov (319) -
(391AÚ) 072 57 123,67 52 158,98

10. Pohľadávky voči zamestnancom  (335AÚ) - (391AÚ) 073 291,99

11. Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336) -
(391AÚ) 074

12. Daň z príjmov (341) - (391AÚ) 075 9 681,78

13. Ostatné priame dane (342) - (391AÚ) 076

14. Daň z pridanej hodnoty (343) - (391AÚ) 077

15. Ostatné dane a poplatky  (345) - (391AÚ) 078 5 174,88

16. Pohľadávky voči združeniu  (369AÚ) - (391AÚ) 079

17. Pohľadávky a záväzky z pevných termínovaných operácií  (373AÚ) - (391AÚ) 080

18. Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ) 081

19. Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ) 082

20. Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ) 083

21. Iné pohľadávky  (378AÚ) - (391AÚ) 084 18 222,77 17 234,71

22. Spojovací účet pri združení (396AÚ) 085

23. Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)- (391AÚ) 086

24. Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ) -
(391AÚ) 087

B.V. Finančné účty súčet (r. 089 až 100) 088 2 180 334,77 2 640 963,50

B.V.1. Pokladnica (211) 089 2 193,49 2 167,55

2. Ceniny (213) 090 1 934,50 3 970,04

3. Bankové účty (221AÚ +/- 261) 091 2 176 015,04 2 634 825,91

4. Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221AÚ) 092

5. Výdavkový rozpočtový účet (222) 093 164,80

6. Príjmový rozpočtový účet (223) 094 26,94

7. Majetkové cenné papiere na obchodovanie (251) - (291AÚ) 095

8. Dlhové cenné papiere na obchodovanie (253) - (291AÚ) 096
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9. Dlhové cenné papiere so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti
(256) - (291AÚ) 097

10. Ostatné realizovateľné cenné papiere (257) - (291AÚ) 098

11. Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259) - (291AÚ) 099

12. Účty Štátnej pokladnice (účtová skupina 28) 100

B.VI. Poskytnuté návratné finančné výpomoci dlhodobé súčet (r. 102 až r. 106) 101

B.VI.1. Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného
celku (271AÚ) - (291AÚ) 102

2. Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy
(272AÚ) - (291AÚ) 103

3. Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ) -
(291AÚ) 104

4. Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) -
(291AÚ) 105

5. Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ) 106

B.VII. Poskytnuté návratné finančné výpomoci krátkodobé súčet (r. 108 až r.
112) 107

B.VII.1. Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného
celku (271AÚ) - (291AÚ) 108

2. Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy
(272AÚ) - (291AÚ) 109

3. Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ) -
(291AÚ) 110

4. Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) -
(291AÚ) 111

5. Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ) 112

C. Časové rozlíšenie súčet (r. 114 až r. 116) 113 16 969,22 12 211,87

C.1. Náklady budúcich období (381) 114 14 722,63 11 556,34

2. Komplexné náklady budúcich období (382) 115

3. Príjmy budúcich období (385) 116 2 246,59 655,53

D. Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice (účtová skupina 20) 117
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a b c 3 4

VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 119 + r. 130 + r. 185 + r. 188 118 49 200 390,01 48 912 303,72

A. Vlastné imanie r. 120 + r. 123 + r. 126 + r. 129 119 36 876 154,16 37 548 964,67

A.I. Oceňovacie rozdiely súčet (r. 121 + r. 122) 120

A.I.1. Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/–  414) 121

2. Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/–  415) 122

A.II. Fondy súčet (r. 124 + r. 125) 123

A.II.1. Zákonný rezervný fond (421) 124

2. Ostatné fondy (427) 125

A.III. Výsledok hospodárenia (+/-) súčet (r. 127 až 128) 126 36 876 154,16 37 548 964,67

A.III.1. Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+/–  428) 127 37 628 198,25 36 880 934,10

2. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie  (+/–) r. 001 - (r.120 + r. 123 +
r.127 + r.129 + r. 130 + r. 185 + r. 188) 128 -752 044,09 668 030,57

A.IV. Podiely iných učtovných jednotiek 129

B. Záväzky súčet (r. 131 + r. 136 + r. 144 + r. 156 + r. 178) 130 6 249 715,20 5 633 604,11

B.I. Rezervy súčet (r. 132 až 135) 131 612 018,15 741 989,97

B.I.1. Rezervy zákonné dlhodobé (451AÚ) 132 141 732,91 324 485,30

2. Ostatné rezervy (459AÚ) 133 398 115,27 398 115,27

3. Rezervy zákonné krátkodobé (323AÚ, 451AÚ) 134 41 302,76 7 732,73

4. Ostatné krátkodobé rezervy (323AÚ, 459AÚ) 135 30 867,21 11 656,67

B.II. Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 137 až r. 143) 136 125 214,79 123 503,24

B.II.1. Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu
zriaďovateľa (351) 137

2. Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353) 138

3. Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355) 139

4. Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku
(356) 140

5. Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357) 141 125 214,79 123 392,03

6. Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358) 142

7. Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359) 143 111,21

B.III. Dlhodobé záväzky súčet (r. 145 až 153 + r. 155) 144 2 294 057,70 2 462 626,33

B.III.1. Ostatné dlhodobé záväzky (479AÚ) 145 2 269 813,62 2 447 843,15

2. Dlhodobé prijaté preddavky (475AÚ) 146

3. Dlhodobé zmenky na úhradu (478AÚ) 147

4. Záväzky zo sociálneho fondu  (472) 148 24 244,08 13 833,68

5. Záväzky z nájmu (474AÚ) 149

6. Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476AÚ) 150

7. Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií  (373AÚ) 151

8. Predané opcie (377AÚ) 152

9. Iné záväzky  (379AÚ) 153 949,50

z toho: odložený daňový záväzok 154

10. Vydané dlhopisy dlhodobé (473AÚ ) - (255AÚ) 155

B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 157 až 177) 156 2 149 948,05 1 304 463,50

B.IV.1. Dodávatelia (321) 157 995 855,27 191 741,99

2. Zmenky na úhradu (322, 478AÚ) 158

3. Prijaté preddavky (324, 475AÚ) 159 278 971,60 265 751,77

4. Ostatné záväzky (325, 479AÚ) 160 216 932,27 223 134,10

5. Nevyfakturované dodávky (326, 476AÚ) 161 83 562,50 47 164,72

6. Záväzky z nájmu (474AÚ) 162 4 104,02

7. Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií  (373AÚ) 163

8. Predané opcie (377AÚ) 164

9. Iné záväzky  (379AÚ) 165 19 981,38 59 750,34

10. Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367) 166

11. Záväzky voči združeniu (368) 167
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12. Zamestnanci (331) 168 260 868,01 214 665,77

13. Ostatné záväzky voči zamestnancom (333) 169

14. Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336) 170 175 716,61 161 138,27

15. Daň z príjmov (341) 171 25 183,43

16. Ostatné priame dane (342) 172 39 534,75 37 255,01

17. Daň z pridanej hodnoty (343) 173 34 734,55 25 950,22

18. Ostatné dane a poplatky  (345) 174 7 357,56 8 297,89

19. Spojovací účet pri združení (396AÚ) 175 34 656,53 38 305,11

20. Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ) 176

21. Transfery a ostatné zúčtovanie so  subjektami mimo verejnej správy (372AÚ) 177 1 777,02 2 020,86

B.V. Bankové úvery a výpomoci súčet (r. 179 až 184) 178 1 068 476,51 1 001 021,07

B.V.1. Bankové úvery dlhodobé (461AÚ) 179 658 483,54 629 882,42

2. Bežné bankové úvery (461AÚ, 221AÚ, 231, 232) 180 236 300,97 188 446,65

3. Vydané dlhopisy krátkodobé (473AÚ, 241) - (255AÚ) 181

4. Ostatné krátkodobé finančné výpomoci (249) 182

5. Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy dlhodobé
(273AÚ) 183 173 692,00 173 692,00

6. Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy krátkodobé
(273AÚ) 184 9 000,00

C. Časové rozlíšenie súčet (r. 186 + r. 187) 185 6 074 520,65 5 729 734,94

C.1. Výdavky budúcich období (383) 186

2. Výnosy budúcich období (384) 187 6 074 520,65 5 729 734,94

D. Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice (účtová skupina 20) 188
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00320056 Mesto Krupina VZaS

Číslo účtu alebo
skupiny Náklady Číslo

riadku

2021
2020

Hlavná činnosť Podnikateľská
činnosť Spolu

a b c 1 2 3 4

50 Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005) 001 701 287,65 79 968,85 781 256,50 748 706,47

501 Spotreba materiálu 002 495 605,28 57 257,59 552 862,87 519 371,91

502 Spotreba energie 003 205 585,04 22 711,26 228 296,30 226 926,67

503 Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok 004 69,20 69,20 510,02

504, 507 Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť 005 28,13 28,13 1 897,87

51 Služby (r. 007 až r. 010) 006 1 626 623,58 561 436,74 2 188 060,32 1 331 457,13

511 Opravy a udržiavanie 007 639 331,86 15 515,86 654 847,72 216 930,54

512 Cestovné 008 1 640,13 12,40 1 652,53 643,62

513 Náklady na reprezentáciu 009 10 742,95 967,69 11 710,64 11 691,12

518 Ostatné služby 010 974 908,64 544 940,79 1 519 849,43 1 102 191,85

52 Osobné náklady (r. 012 až r. 016) 011 4 524 717,98 504 363,94 5 029 081,92 4 782 484,12

521 Mzdové náklady 012 3 190 751,64 344 249,39 3 535 001,03 3 432 333,71

524 Zákonné sociálne poistenie 013 1 144 578,70 121 710,89 1 266 289,59 1 163 888,88

525 Ostatné sociálne poistenie 014 34 523,89 34 523,89 33 282,09

527 Zákonné sociálne náklady 015 152 110,75 36 483,66 188 594,41 152 715,44

528 Ostatné sociálne náklady 016 2 753,00 1 920,00 4 673,00 264,00

53 Dane a poplatky (r. 018 až r. 020) 017 2 729,86 7 467,48 10 197,34 12 566,49

531 Daň z motorových vozidiel 018 2 337,11 2 337,11 7 796,23

532 Daň z nehnuteľnosti 019 82,08 82,08 96,88

538 Ostatné dane a poplatky 020 2 647,78 5 130,37 7 778,15 4 673,38

54 Ostatné náklady na prevádzkovú  činnosť (r. 022 až r.
028) 021 67 783,17 24 089,03 91 872,20 121 744,30

541 Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného
majetku a dlhodobého hmotného majetku 022 14 534,94 8 054,30 22 589,24 7 722,38

542 Predaný materiál 023

544 Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania 024 25,97

545 Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania 025 15,68 2 229,05 2 244,73 1 188,94

546 Odpis pohľadávky 026 16 898,29

548 Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť 027 53 232,55 13 805,68 67 038,23 95 429,52

549 Manká a škody 028 479,20

55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej
činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového
rozlíšenia   (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r. 039)

029 704 965,34 263 512,48 968 477,82 882 471,31

551 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého
hmotného majetku 030 675 259,18 207 620,17 882 879,35 855 154,16

Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r.
032 až r. 035) 031 29 706,16 55 892,31 85 598,47 27 317,15

552 Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti 032 10 259,85 10 259,85

553 Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti 033 11 227,21 19 640,00 30 867,21 11 656,67

557 Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej
činnosti 034 3 655,66 3 655,66

558 Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej
činnosti 035 18 478,95 22 336,80 40 815,75 15 660,48

Rezervy a opravné položky z finančnej  činnosti (r.
037+ r. 038) 036 0,00 0,00

554 Tvorba rezerv z finančnej činnosti 037

559 Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti 038 0,00 0,00

555 Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období 039

56 Finančné náklady (r. 041 až r. 049) 040 1 067 292,83 11 296,53 1 078 589,36 81 655,60

561 Predané cenné papiere a podiely 041 994 292,17 994 292,17

562 Úroky 042 38 004,62 6 741,45 44 746,07 45 564,63

563 Kurzové straty 043

564 Náklady na precenenie cenných papierov 044

566 Náklady na krátkodobý finančný majetok 045

567 Náklady na derivátové operácie 046
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00320056 Mesto Krupina VZaS

Číslo účtu alebo
skupiny Náklady Číslo

riadku

2021
2020

Hlavná činnosť Podnikateľská
činnosť Spolu

a b c 1 2 3 4

568 Ostatné finančné náklady 047 34 996,04 4 555,08 39 551,12 36 090,97

569 Manká a škody na finančnom majetku 048

Podiel konsolidujúcej účtovnej jednotky na výsledku
hospodárenia pridružených účtovných jednotiek verejnej
správy

049

57 Mimoriadne náklady (r. 051 až r. 054) 050

572 Škody 051

574 Tvorba rezerv 052

578 Ostatné mimoriadne náklady 053

579 Tvorba opravných položiek 054

58 Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r.
056 až r. 064) 055 379 560,20 379 560,20 378 408,99

581 Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych
rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií 056

582 Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným
subjektom verejnej správy 057

583 Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom
mimo verejnej správy 058

584
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu
vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a
príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším
územným celkom

059

585
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu
vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej
správy

060 56,26

586 Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu
vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy 061 379 560,20 379 560,20 375 602,73

587 Náklady na ostatné transfery 062 2 750,00

588 Náklady z odvodu príjmov 063

589 Náklady z budúceho odvodu príjmov 064

Účtové skupiny 50 - 58 celkom  súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021
+ r.029 + r.040 + r.050 + r.055) 065 9 074 960,61 1 452 135,05 10 527 095,66 8 339 494,41
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Číslo účtu alebo
skupiny Výnosy, daň z príjmov a výsledok hospodárenia Číslo

riadku

2021
2020

Hlavná činnosť Podnikateľská
činnosť Spolu

a b c 1 2 3 4

60 Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 067 až r. 069) 066 260 412,45 1 143 604,63 1 404 017,08 1 497 938,13

601 Tržby za vlastné výrobky 067 893 508,63 893 508,63 985 162,22

602 Tržby z predaja služieb 068 260 257,32 250 096,00 510 353,32 510 399,99

604, 607 Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj 069 155,13 155,13 2 375,92

61 Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 071 až r.
074) 070 -12 190,49 -12 190,49 -4 497,72

611 Zmena stavu nedokončenej výroby 071

612 Zmena stavu polotovarov 072

613 Zmena stavu výrobkov 073 -12 190,49 -12 190,49 -4 497,72

614 Zmena stavu zvierat 074

62 Aktivácia (r. 076 až r. 079) 075 33,70

621 Aktivácia materiálu a tovaru 076 33,70

622 Aktivácia vnútroorganizačných služieb 077

623 Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku 078

624 Aktivácia dlhodobého hmotného majetku 079

63 Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 081 až
r. 083) 080 4 431 325,87 4 431 325,87 4 182 234,70

631 Daňové a colné výnosy štátu 081

632 Daňové výnosy samosprávy 082 4 032 326,72 4 032 326,72 3 824 462,45

633 Výnosy z poplatkov 083 398 999,15 398 999,15 357 772,25

64 Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 085 až r.
090) 084 397 491,31 20 741,33 418 232,64 565 122,48

641 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a
dlhodobého hmotného majetku 085 83 087,60 12 350,00 95 437,60 68 607,89

642 Tržby z predaja materiálu 086 5 638,61 5 638,61 4 228,91

644 Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania 087 3 808,07

645 Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania 088 2 465,00 2 465,00 2 840,00

646 Výnosy z odpísaných pohľadávok 089

648 Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti 090 311 938,71 2 752,72 314 691,43 485 637,61

65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z
prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a
zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 092 + r. 097 + r. 100)

091 24 488,99 115 773,29 140 262,28 18 770,42

Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z
prevádzkovej činnosti (r. 093 až r. 096) 092 24 488,99 115 773,29 140 262,28 18 770,42

652 Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti 093 115 773,29 115 773,29

653 Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti 094 11 656,67 11 656,67 4 535,67

657 Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej
činnosti 095

658 Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej
činnosti 096 12 832,32 12 832,32 14 234,75

Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej
činnosti (r. 098 + r. 099) 097

654 Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti 098

659 Zúčtovanie opravných položiek z finančnej činnosti 099

655 Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období 100

66 Finančné výnosy (r. 102 až r. 110) 101 260 497,55 260 497,55 172,80

661 Tržby z predaja cenných papierov a podielov 102 260 497,55 260 497,55

662 Úroky 103 172,80

663 Kurzové zisky 104

664 Výnosy z precenenia cenných papierov 105

665 Výnosy z dlhodobého finančného majetku 106

666 Výnosy z krátkodobého finančného majetku 107

667 Výnosy z derivátových operácií 108

668 Ostatné finančné výnosy 109
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00320056 Mesto Krupina VZaS

Číslo účtu alebo
skupiny Výnosy, daň z príjmov a výsledok hospodárenia Číslo

riadku

2021
2020

Hlavná činnosť Podnikateľská
činnosť Spolu

a b c 1 2 3 4

Podiel konsolidujúcej účtovnej jednotky na výsledku
hospodárenia pridružených účtovných jednotiek verejnej
správy

110

67 Mimoriadne výnosy (r. 112 až r. 115) 111

672 Náhrady škôd 112

674 Zúčtovanie rezerv 113

678 Ostatné mimoriadne výnosy 114

679 Zúčtovanie opravných položiek 115

68
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych
rozpočtových organizáciách a príspevkových
organizáciách (r. 117 až r. 125)

116

681 Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu 117

682 Výnosy  z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu 118

683 Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov
verejnej správy 119

684 Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov
verejnej správy 120

685 Výnosy z bežných transferov od Európskej únie 121

686 Výnosy z kapitálových transferov od Európskej únie 122

687 Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo
verejnej správy 123

688 Výnosy z kapitálových  transferov od ostatných subjektov
mimo verejnej správy 124

689 Výnosy z odvodu rozpočtových príjmov 125

69

Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach,
vyšších územných celkoch a v rozpočtových
organizáciách a príspevkových organizáciách
zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (r.
127 až r. 135)

126 2 896 111,19 242 745,63 3 138 856,82 2 780 701,96

691
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z
rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových
organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených
obcou alebo vyšším územným celkom

127

692
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z
rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových
organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených
obcou alebo vyšším územným celkom

128

693 Výnosy samosprávy  z bežných transferov zo štátneho
rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy 129 2 701 535,45 135 891,63 2 837 427,08 2 477 608,18

694 Výnosy samosprávy z kapitálových  transferov zo štátneho
rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy 130 158 554,68 158 554,68 140 844,40

695 Výnosy samosprávy z bežných transferov od  Európskej
únie 131 10 452,97 10 452,97 5 366,70

696 Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od
Európskej únie 132 106 854,00 106 854,00 130 812,24

697 Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných
subjektov mimo verejnej správy 133 3 527,50 3 527,50 19 070,44

698 Výnosy samosprávy  z kapitálových  transferov od
ostatných subjektov mimo verejnej správy 134 22 040,59 22 040,59 7 000,00

699 Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov 135

Účtová trieda 6 celkom  súčet  (r. 066 + r. 070 + r. 075 +  r. 080 + r. 084 + r.
091 + r. 101 + r. 111 + r. 116 + r. 126) 136 8 270 327,36 1 510 674,39 9 781 001,75 9 040 476,47

Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 136 mínus r. 065) (+/-) 137 -804 633,25 58 539,34 -746 093,91 700 982,06

591 Splatná daň z príjmov 138 5 950,18 5 950,18 32 951,49

595 Dodatočne platená daň z príjmov 139

Výsledok hospodárenia po zdanení r. 137 mínus (r. 138, r. 139) (+/-) 140 -804 633,25 52 589,16 -752 044,09 668 030,57

z toho: pripadajúci na podiely iných účtovných
jednotiek 141
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00320056 Mesto Krupina

Tabuľka č.1 - Údaje o konsolidovanom celku

Názov účtovnej
jednotky IČO Druh vzťahu Právna forma Konsolidovaný podiel

(%)
Súčasťou súhrnného celku Sídlo

odo dňa do dňa Ulica a číslo PSČ Názov obce

Mesto Krupina 00320056 M 801 100,000000 01.01.1991 31.12.2021 Svätotrojičné námestie
4/4 96301 Krupina

ZŠ J.C.Hronského 37833758 D 321 100,000000 30.06.2002 31.12.2021 Školská 10 96301 Krupina

ZŠ E.M. Šoltésovej 37830813 D 321 100,000000 01.04.2002 31.12.2021 M.R.Štefánika 3 96301 Krupina

DOMČEK - centrum
voľného času 37830783 D 321 100,000000 01.04.2002 31.12.2021 M.R.Štefánika 33 96301 Krupina

Základná umelecká
škola 37831682 D 321 100,000000 01.04.2002 31.12.2021 Svätotrojičné námestie

7 96301 Krupina

Materská škola 42308763 D 321 100,000000 01.01.2014 31.12.2021 Malinovského 874/21 96301 Krupina

Kultúrne centrum a
Múzeum A. Sládkoviča 42012805 D 321 100,000000 01.02.2010 31.12.2021 Sládkovičova 40/9 96301 Krupina

Mestský podnik služieb
s.r.o. 36027278 D 112 100,000000 19.12.1997 31.12.2021 Svätotrojičné námestie

4 96301 Krupina

Mestský bytový podnik
s.r.o. 36054381 D 112 100,000000 13.05.2002 31.12.2021 Svätotrojičné námestie

20 96301 Krupina

Mestské lesy s.r.o. 31616798 D 112 100,000000 14.10.1994 31.12.2021 Priemyselná 969/14 96301 Krupina
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00320056 Mesto Krupina

Tabuľka č. 2 - Prehľad DNM a DHM

Položka majetku Č. r.
Obstarávacia cena Oprávky

2020 Prírastky Úbytky Presuny 2021 2020 Prírastky Úbytky Presuny 2021

a b 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Aktivované náklady na vývoj 01

Softvér 02 74 786,23 3 768,00 78 554,23 60 357,63 4 631,30 64 988,93

Oceniteľné práva 03 20 332,80 20 332,80 13 006,40 2 217,60 15 224,00

Goodwill alebo záporný
goodwill z konsolidácie
kapitálu

04

Drobný dlhodobý nehmotný
majetok 05 2 089,87 2 089,87 2 089,87 2 089,87

Ostatný dlhodobý nehmotný
majetok 06 55 186,70 55 186,70 14 946,40 13 796,68 28 743,08

Obstaranie dlhodobého
nehmotného majetku 07

Poskytnuté preddavky na
dlhodobý nehmotný majetok 08

Dlhodobý nehmotný majetok
spolu (súčet  r. 01 až 08) 09 152 395,60 3 768,00 156 163,60 90 400,30 20 645,58 111 045,88

Položka majetku Č. r.
Opravné položky Zostatková hodnota

2020 Prírastky Úbytky Presuny 2021 2020 2021

a b 11 12 13 14 15 16 17

Aktivované náklady na vývoj 01

Softvér 02 14 428,60 13 565,30

Oceniteľné práva 03 7 326,40 5 108,80

Goodwill alebo záporný
goodwill z konsolidácie
kapitálu

04

Drobný dlhodobý nehmotný
majetok 05

Ostatný dlhodobý nehmotný
majetok 06 40 240,30 26 443,62

Obstaranie dlhodobého
nehmotného majetku 07

Poskytnuté preddavky na
dlhodobý nehmotný majetok 08

Dlhodobý nehmotný majetok
spolu (súčet  r. 01 až 08) 09 61 995,30 45 117,72
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00320056 Mesto Krupina

Položka majetku Č. r.
Obstarávacia cena Oprávky

2020 Prírastky Úbytky Presuny 2021 2020 Prírastky Úbytky Presuny 2021

a b 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Pozemky 10 30 658 185,66 3 963,81 9 543,75 30 652 605,72

Umelecké diela a zbierky 11 174 638,04 4 500,00 179 138,04

Predmety z drahých kovov 12

Stavby 13 25 523 133,84 750 473,16 0,00 14 569,39 26 288 176,39 13 517 643,15 808 729,66 14 326 372,81

Samostatné hnuteľné veci a
súbory hnuteľných vecí 14 754 289,37 386 675,14 269 473,69 125 038,80 996 529,62 640 908,48 65 581,71 706 490,19

Dopravné prostriedky 15 500 987,55 130 608,56 17 866,45 613 729,66 435 231,39 0,00 2 186,14 0,00 433 045,25

Pestovateľské celky trv.porast. 16

Základné stádo a ťaž.zvieratá 17 700,00 700,00 73,00 175,20 248,20

Drobný dlhodobý hm.majetok 18 11 264,69 11 264,69 2 549,02 2 549,02

Ostatný dlhodobý hm.majetok 19 92 116,51 15 039,90 1 400,00 105 756,41 60 582,58 9 593,50 70 176,08

Obstaranie dlhodobého
hmotného majetku 20 292 785,55 2 176 345,94 1 284 293,31 -139 608,19 1 045 229,99

Poskytnuté preddavky na
dlhodobý hmotný majetok 21

Dlhodobý hmotný majetok
spolu (súčet  r. 10 až 21) 22 58 008 101,21 3 467 606,51 1 582 577,20 59 893 130,52 14 656 987,62 884 080,07 2 186,14 0,00 15 538 881,55

Položka majetku Č. r.
Opravné položky Zostatková hodnota

2020 Prírastky Úbytky Presuny 2021 2020 2021

a b 11 12 13 14 15 16 17

Pozemky 10 30 658 185,66 30 652 605,72

Umelecké diela a zbierky 11 174 638,04 179 138,04

Predmety z drahých kovov 12

Stavby 13 5 242,29 5 242,29 12 000 248,40 11 956 561,29

Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 14 24 012,33 24 012,33 89 368,56 266 027,10

Dopravné prostriedky 15 65 756,16 180 684,41

Pestovateľské celky trv.porast. 16

Základné stádo a ťaž.zvieratá 17 627,00 451,80

Drobný dlhodobý hm.majetok 18 8 715,67 8 715,67

Ostatný dlhodobý hm.majetok 19 31 533,93 35 580,33

Obstaranie dlhodobého hmotného majetku 20 292 785,55 1 045 229,99

Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok 21

Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet  r. 10 až 21) 22 29 254,62 29 254,62 43 321 858,97 44 324 994,35
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Položka majetku Č. r.
Obstarávacia cena Oprávky

2020 Prírastky Úbytky Presuny 2021 2020 Prírastky Úbytky Presuny 2021

a b 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Podielové cenné papiere a
podiely v dcérskej účtovnej
jednotke

23 196 970,78 196 970,78

Podielové cenné papiere a
podiely v spoločnosti s
podstatným vplyvom

24

Realizovateľné cenné papiere
a podiely 25 2 396 190,17 131 808,00 994 292,17 1 533 706,00

Dlhové cenné papiere držané
do splatnosti 26

Pôžičky účtovnej jednotke v
konsolidovanom celku 27

Ostatné pôžičky 28

Ostatný dlhodobý finančný
majetok 29

Obstaranie dlhodobého
finančného majetku 30 131 808,00 131 808,00 0,00

Dlhodobý finančný majetok
spolu (súčet  r. 22 až 30) 31 2 724 968,95 131 808,00 1 126 100,17 1 730 676,78

Neobežný majetok spolu ( r.
09 + r.  22 + r. 31) 32 60 885 465,76 3 603 182,51 2 708 677,37 61 779 970,90 14 747 387,92 904 725,65 2 186,14 0,00 15 649 927,43

Položka majetku Č. r.
Opravné položky Zostatková hodnota

2020 Prírastky Úbytky Presuny 2021 2020 2021

a b 11 12 13 14 15 16 17

Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke 23 196 970,78 196 970,78 0,00

Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným
vplyvom 24

Realizovateľné cenné papiere a podiely 25 2 396 190,17 1 533 706,00

Dlhové cenné papiere držané do splatnosti 26

Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku 27

Ostatné pôžičky 28

Ostatný dlhodobý finančný majetok 29

Obstaranie dlhodobého finančného majetku 30 131 808,00

Dlhodobý finančný majetok spolu (súčet  r. 22 až 30) 31 196 970,78 196 970,78 2 527 998,17 1 533 706,00

Neobežný majetok spolu ( r. 09 + r.  22 + r. 31) 32 226 225,40 226 225,40 45 911 852,44 45 903 818,07
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Tabuľka č. 3 - Majetkové podiely CP

Druh cenného papiera Názov účtovnej
jednotky Právna forma Podiel na základnom

imanií (v %) Základné imanie Podiel na hlasovacích
právach (v %)

Hodnota  podielu
2021

Hodnota  podielu
2020

Hodnota vlastného
imania 2021

Hodnota vlastného
imania 2020

a 1 2 3 4 5 6 7 8 9

O Mestský podnik služieb
s.r.o. 112 100,000000 40 959,00 100,000000 0,00 0,00 -172 740,33 -147 361,94

O Mestský bytový podnik
s.r.o. 112 100,000000 149 373,00 100,000000 0,00 0,00 8 964,83 17 467,19

O Mestské lesy s.r.o. 112 100,000000 6 638,78 100,000000 0,00 0,00 213 922,51 169 702,07

Spolu x x x 196 970,78 x 50 147,01 39 807,32
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Tabuľka č. 4 - Realizovateľné CP
Druh cenného papiera Názov účtovnej jednotky Právna forma Hodnota  podielu 2021 Hodnota  podielu 2020

a 1 2 3 4

N Slovenská vodárenská spoločnosť a.s. 121 1 533 706,00 1 533 706,00

N FIN.M.O.S. a.s. 121 0,00 862 484,17

Spolu x x 1 533 706,00 2 396 190,17
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Tabuľka č.8 - Opravné položky k pohľadávkam

Číslo účtu Názov účtu Zostatok opravnej položky
2020 Tvorba Zníženie Zrušenie Zostatok opravnej položky

2021

a b 1 2 3 4 5

318 Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a
rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom 41 466,52 13 510,76 10 367,05 44 610,23

318 Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a
rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom 750,36 750,36

315 Ostatné pohľadávky 0,00 0,00 0,00

319 Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov 703,00 101,50 703,00 101,50

319 Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov 66 737,87 4 656,69 1 612,27 69 782,29

319 Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov 759,99 210,00 150,00 819,99

311 Odberatelia 0,00 25 992,46 25 992,46

Spolu x 110 417,74 44 471,41 12 832,32 142 056,83
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Tabuľka  č. 9 - Pohľadávky podľa doby splatnosti

Pohľadávky podľa doby splatnosti Číslo
riadku Zostatok 2021 Zostatok 2020

a b 1 2

Pohľadávky v lehote splatnosti
v tom: 01 399 234,77 176 000,41

Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane 02 399 234,77 168 926,79

Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane 03 4 500,00

Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov 04 2 573,62

Pohľadávky po lehote splatnosti 05 217 829,72 104 577,63

Spolu (r. 01 + r. 05) 06 617 064,49 280 578,04
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Tabuľka  č. 10 - Náklady budúcich období
Náklady budúcich období Zostatok 2021 Zostatok 2020

Nájomné

Náklady z budúceho odvodu príjmov RO

Nájomné reklamných plôch, vysielacieho času, inzertného priestoru

Predplatné 1 128,07 612,40

Predplatné poistné 9 514,00 6 917,27

Ostatné 4 080,56 4 026,67

Spolu 14 722,63 11 556,34
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Tabuľka č. 11 - Príjmy budúcich období
Príjmy  budúcich období Zostatok 2021 Zostatok 2020

Nájomné

Poistné plnenie

Ostatné 2 246,59 655,53

Spolu 2 246,59 655,53
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Tabuľka č. 12  - Vlastné imanie

Názov položky
Oceňovacie rozdiely z
precenenia majetku a

záväzkov
Oceňovacie rozdiely z
kapitálových účastín Zákonný rezervný fond Ostatné fondy

Nevysporiadaný výsledok
hospodárenia minulých

rokov
Výsledok hospodárenia Podiely iných účtovných

jednotiek

a 1 2 3 4 5 6 7

Zostatok 2020 36 880 934,10 668 030,57

Prírastky 79 233,58 -752 044,09

Úbytky 0,00

Presun 668 030,57 -668 030,57

Zostatok 2021 37 628 198,25 -752 044,09
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Tabuľka č. 13 - Rezervy zákonné

Položka rezerv Číslo
riadku Zostatok 2020 Presun Tvorba Použitie Zrušenie Zostatok 2021

a b 1 2 3 4 5 6

Rezervy zákonné dlhodobé

Rekultivácia pozemku; uzavretie, rekultivácia a
monitorovanie skládky odpadov po jej uzatvorení 01

Náklady súvisiace s odstránením znečistenia životného
prostredia, odpadov a obalov 02

Iné 03 324 485,30 -30 632,25 109 219,50 42 900,64 141 732,91

Spolu rezervy zákonné dlhodobé  (súčet  r. 01 až  r.
03) 04 324 485,30 -30 632,25 109 219,50 42 900,64 141 732,91

Rezervy zákonné krátkodobé

Rekultivácia pozemku, uzavretie, rekultivácia a
monitorovanie skládky odpadov po jej uzatvorení 05

Náklady súvisiace s odstránením znečistenia životného
prostredia, odpadov a obalov 06

Iné 07 7 732,73 30 632,25 10 259,85 6 553,79 768,28 41 302,76

Spolu rezervy zákonné krátkodobé  (súčet  r. 05 až  r.
07) 08 7 732,73 30 632,25 10 259,85 6 553,79 768,28 41 302,76
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Tabuľka č. 14 - Rezervy ostatné

Položka rezerv Číslo
riadku Zostatok 2020 Presun Tvorba Použitie Zrušenie Zostatok 2021

a b 1 2 3 4 5 6

Rezervy ostatné dlhodobé

Rekultivácia pozemku; uzavretie, rekultivácia a
monitorovanie skládky odpadov po jej uzatvorení 01

Zamestnanecké požitky 02

Náklady súvisiace s odstránením znečistenia životného
prostredia, odpadov a obalov 03

Prebiehajúce a hroziace súdne spory 04 398 115,27 398 115,27

Iné 05

Spolu rezervy ostatné dlhodobé  (súčet  r. 01 až  r. 05) 06 398 115,27 398 115,27

Rezervy ostatné krátkodobé

Rekultivácia pozemku; uzavretie, rekultivácia a
monitorovanie skládky odpadov po jej uzatvorení 07

Zamestnanecké požitky 08

Náklady súvisiace s odstránením znečistenia životného
prostredia, odpadov a obalov 09

Nevyfakturované dodávky a služby 10

Náklady na zostavenie, overenie, zverejnenie účtovnej
závierky a výročnej správy týkajúcej sa vykazovaného
účtovného obdobia

11 2 760,00 3 800,00 2 760,00 0,00 3 800,00

Prebiehajúce a hroziace súdne spory 12 0,00

Iné 13 8 896,67 27 067,21 8 896,67 27 067,21

Spolu rezervy ostatné krátkodobé (súčet  r. 7 až  r. 13) 14 11 656,67 30 867,21 11 656,67 0,00 30 867,21
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Tabuľka č. 15 - Záväzky podľa doby splatnosti

Záväzky podľa doby splatnosti Číslo
riadku Zostatok 2021 Zostatok 2020

a b 1 2

Záväzky v lehote splatnosti
v tom: 01 4 361 517,61 3 719 270,70

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane 02 2 067 459,91 1 256 644,37

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane 03 746 936,42 134 354,74

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov 04 1 547 121,28 2 328 271,59

Záväzky po lehote splatnosti 05 82 488,14 47 819,13

Spolu (r. 01 + r. 05) 06 4 444 005,75 3 767 089,83
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Tabuľka č. 16 - Bankové úvery

Charakter
bankového úveru

Poskytovateľ
bankového úveru Mena Úroková sadzba v

% Dátum splatnosti
Krátkodobá časť Dlhodobá časť

Výška istiny 2021 Nákladový úrok za
rok 2021Zostatok 2021 Zostatok 2020 Zostatok 2021 Zostatok 2020

a b 1 2 3 4 5 6 7 8 9

I VÚB, a.s. EUR 0,7 20.05.2027 79 380,00 79 380,00 357 171,64 436 551,64 436 551,64 3 386,17

I SLSP, a.s. EUR 0,26 30.04.2025 49 848,00 49 848,00 111 829,90 161 677,90 161 677,90 497,11

K OTP banka EUR 2,8 15.07.2022 83 384,97 59 218,65 31 652,88 83 384,97 1 353,23

I OTP banka EUR 2,8 20.12.2025 23 688,00 189 482,00 213 170,00 4 202,53

Spolu x x x x 236 300,97 188 446,65 658 483,54 629 882,42 894 784,51 9 439,04
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Tabuľka č.  18 - Časové rozlíšenie na strane pasív - Výnosy budúcich období

Výnosy budúcich období číslo
riadku Zostatok 2021 Zostatok 2020

a b 1 2

Nájomné 01 14 387,40 18 498,54

Predplatné 02

Výnosy z budúceho odvodu príjmov RO 03

Zaplatené paušály 04

Zostatky v súvislosti s emisnými kvótami 05

Transfery 06 4 068 624,66 3 845 854,70

Ostatné 07 1 991 508,59 1 865 381,70

Spolu 08 6 074 520,65 5 729 734,94
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Tabuľka č.  19 -  Náklady na služby

Náklady na služby číslo
riadku Hlavná činnosť Podnikateľská činnosť Spolu 2021 Spolu 2020

a b 1 2 3 4

Nákup licencií a licenčné poplatky 01 7 133,32 7 133,32 4 006,65

Doprava, preprava 02 62 331,34 65 135,79 127 467,13 49 926,52

Prenájom (lízing) 03 11 025,02 10 575,42 21 600,44 5 904,18

Nájomné - budovy, objekty alebo ich časti 04 8 911,30 8 911,30 31 300,41

Nájomné - dopravné prostriedky 05 148,49

Nájomné - iné 06 12 782,98 12 782,98 4 612,17

Právne, ekonomické a iné poradenstvo 07 47 611,24 9 130,00 56 741,24 45 398,38

Poradenstvo - hardware, software 08 21 218,16 1 955,08 23 173,24 17 359,08

Propagácia, reklama, inzercia 09 7 512,28 7 512,28 1 814,00

Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympózia 10 12 468,74 12 468,74 3 088,36

Administratívne a režijné náklady 11 53 471,32 17 200,00 70 671,32 8 616,36

Strážna služba 12 3 999,08 3 999,08 2 635,20

Telekomunikačné služby 13 19 227,62 5 061,31 24 288,93 22 182,77

Štúdie, expertízy, posudky 14 33 885,04 7 748,05 41 633,09 13 029,52

Konkurzy a súťaže 15 1 425,54

Spotreba poštových známok a poštové služby hradené hotovostne 16 815,70 1 361,09 2 176,79 1 981,27

Ostatné poštové služby 17 24 789,93 24 789,93 23 365,23

Náklady na overenie účtovnej závierky 18 4 560,00 3 800,00 8 360,00 2 810,00

Náklady na uisťovacie audítorské služby s výnimkou overenia účtovnej závierky 19 0,00 0,00

Náklady na súvisiace audítorské služby 20

Náklady na  daňové poradenstvo poskytnuté audítorom alebo audítorskou spoločnosťou 21 5 500,00

Náklady na  ostatné neaudítorské služby poskytnuté audítorom alebo audítorskou spoločnosťou 22

Iné služby 23 643 165,57 422 974,05 1 066 139,62 857 087,72

Spolu 24 974 908,64 544 940,79 1 519 849,43 1 102 191,85

27 / 32



00320056 Mesto Krupina

Tabuľka č. 20 - Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť

Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť číslo
riadku Hlavná činnosť Podnikateľská činnosť Spolu 2021 Spolu 2020

a b 1 2 3 4

Náhrady zo zodpovednosti za spôsobené škody 01 171,24

Náhrady cestovných nákladov iným než vlastným zamestnancom 02 1 417,36 1 417,36 1 185,92

Náhrada mzdy a platov  iným než vlastným zamestnancom 03 86,22

Odmeny a príspevky iným než vlastným zamestnancom (poslancom, členom komisií a podobne) 04 38 307,00 38 307,00 30 415,90

Členské príspevky 05 10 916,87 11 012,44 21 929,31 14 651,95

Iné 06 2 591,32 2 793,24 5 384,56 48 918,29

Spolu 07 53 232,55 13 805,68 67 038,23 95 429,52
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Tabuľka č. 21 - Ostatné finančné náklady

Ostatné finančné náklady číslo
riadku Hlavná činnosť Podnikateľská činnosť Spolu 2021 Spolu 2020

a b 1 2 3 4

Poistenie nehnuteľností 01 11 644,11 11 644,11 10 521,85

Poistenie dopravných prostriedkov 02 5 357,34 5 357,34 5 472,82

Ostatné poistenie 03 3 206,38 3 206,38 2 163,78

Bankové poplatky 04 12 469,67 3 516,45 15 986,12 17 146,26

Ostatné finančné náklady 05 2 318,54 1 038,63 3 357,17 786,26

Spolu 06 34 996,04 4 555,08 39 551,12 36 090,97
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Tabuľka č. 22 - Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti

Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti číslo
riadku Hlavná činnosť Podnikateľská činnosť Spolu 2021 Spolu 2020

a b 1 2 3 4

Dobropisy, refundácie nákladov minulého účtovného obdobia 01 12 930,32 12 930,32 10 510,95

Výnosy z prenájmu 02 217 116,14 217 116,14 223 295,93

Poistné plnenia 03 7 651,96 7 651,96 2 571,47

Inventúrne prebytky 04 413,22 413,22 413,22

Náhrada za škodu 05

Ostatné 06 73 827,07 2 752,72 76 579,79 248 846,04

Spolu 07 311 938,71 2 752,72 314 691,43 485 637,61
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Tabuľka č. 23 - Informácie o iných aktívach a iných pasívach

Iné aktíva a iné pasíva Číslo
riadku Zostatok 2021 Zostatok 2020

a b 1 2

Budúce právo zo servisných zmlúv, poistných zmlúv, koncesionárskych zmlúv, licenčných zmlúv 01

Aktívne súdne spory 02 36 258,17

Ostatné iné aktíva 03 1 147 807,85

Záväzky z poskytnutých záruk 04

Záväzky z existujúcich alebo hroziacich súdnych sporov 05

Záväzky zo všeobecne záväzných právnych predpisov 06

Záväzky z ručenia 07

Záväzky súvisiace s odstránením znečistenia životného prostredia a environmentálnych záťaží 08

Ostatné iné pasíva 09

Povinnosti z devízových termínovaných obchodov a iných finančných derivátov 10

Povinnosti z opčných obchodov 11

Zákonná alebo zmluvná povinnosť odobrať určité produkty, napríklad z dodávateľských zmlúv alebo odberateľských zmlúv 12 381 880,36

Povinnosti  z  finančného prenájmu, nájomných zmlúv, servisných zmlúv, poistných zmlúv, koncesionárskych zmlúv, licenčných
zmlúv a podobných zmlúv 13

Iné povinnosti 14 213 170,00
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Tabuľka č. 24 - Nehnuteľné kultúrne pamiatky
Nehnuteľná kultúrna pamiatka Správca nehnuteľnej kultúrnej pamiatky Hodnota

a 1 2

Budova MsÚ Mesto Krupina 365 837,62

Strážna veža Vartovka Mesto Krupina 10 796,64

Pamätník Červenej armáde na Svätotrojičnom námestí Mesto Krupina 3 000,00

Budova Múzea Andreja Sládkoviča Mesto Krupina 58 205,97

Budova Mestskej knižnice Mesto Krupina 0,00

Socha Andreja Sládkoviča v Parku A. Sládkoviča Mesto Krupina 8 000,00

Spolu x 445 840,23

32 / 32





























Schválený rozpočet na rok 2022 3 155 000,00 €

Upravený rozpočet na rok 2022 3 198 348,77 €

dátum suma v € %

20.1.2022 399 293,00 12,48

18.2.2022 343 214,00 10,73

18.3.2022 284 595,00 8,90

31.3.2022 26 892,88 0,84

20.4.2022 302 522,00 9,46

20.5.2022 131 033,00 4,10

20.6.2022 266 698,00 8,34

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Spolu : 1 754 247,88 54,85

Prima banka - podielové dane  2022



Názov investičnej akcie / 

opravy

Cudzie 

zdroje

Vlastné zdroje 

schválený rozpočet 

2022 - REZERVNÝ 

FOND

Čerpanie z RF 

k 31.5.2022
Úver Spolu

Vlastné zdroje 

navýšenie rozpočtu 

oproti 

schválenému 

rozpočtu 2022

Spolu po navýšení Poznámka

Revitalizácia Majerský rad 560 969,73 17 672,05 4 943,75 573 698,03 573 698,03

a) RF                                                      

b) možnosť navýšenia rozpočtu na 

základe vyjadrenia ÚVO 

(neoprávnené výdavky)

Revitalizácia školského 

areálu
421 712,25 130 464,63 81,55 552 095,33 106 417,93 658 513,26

navýšenie cien + vývoz podkladov 14 

379,65 € + elektrika 8160 € +  

chodník 30236,40 €

Výstavba kompostárne na 

Bielom Kameni
667 475,86 35 130,31 702 606,17 97 000,00 799 606,17

neprebehla súťaž na spolufinancovanie 

stavebných prác, cena bude vyššia

Rekonštrukcia Múzea AS 14 000,00 15 000,00 29 000,00 29 000,00 neprebehla súťaž, cena bude vyššia

PD program SPP 70 000,00 4 523,00 65 477,00 65 477,00 RF

PD Pump track 55 000,00 55 000,00 55 000,00 RF

Kltipoch 147 860,47 147 860,47 147 860,47 RF

Locust 23 376,00 23 376,00 23 376,00 RF

Vodojem Kopanice 309 923,00 400,00 309 523,00 94 323,00 403 846,00
a) RF                                                   

b) navýšenie rozpočtu prebieha VO

MK D. Štúra 163 205,88 163 205,88 52 691,40 215 897,28

MK Nová Hora 13 319,21 13 319,21 13 319,21
a) RF                                                       

b) neprebehlo VO, cena bude vyššia

Detské ihrisko Malinovského 

ulica
20 000,00 19 092,96 907,04 907,04 RF

Múrik Nad Kotlom 37 450,72 37 450,72 3 527,42 40 978,14 RF

Rekonštrukcia Most MR 10 254,90 26 569,90 450 000,00 433 685,00 116 740,56 550 425,56 RF + úver

Revitalizácia Železničná 

ulica
250 000,00 250 000,00 12 500,00 262 500,00

a) predpokladaná cena diela                                                 

b) neprebehlo VO                                   

c) nenarozpočtované FP                          

d) 5% spolufinancovanie                      

Výsadba zelene "Zelené 

obce"
16 322,48 16 322,48 16 322,48

Rekonštrukcia atletickej 

dráhy na štadióne
200 000,00 100 000,00 300 000,00 39 111,62 339 111,62

MŠ havarijný stav 26 283,71 26 283,71

Chodníky MRŠ + ČSA 123 033,66 123 033,66 cena bude vyššia, refundácia

Pivnice pod múzeom 5 500,00 1 500,00 7 000,00 neprebehla súťaž, cena bude vyššia

Hrobka 9 000,00 5 000,00 14 000,00 neprebehla súťaž, cena bude vyššia

Mučiace predmety 6 640,00 745,00 7 385,00

Inkluzívne ihrisko 49 500,00 20 000,00 69 500,00

Mosty 2 340,00 2 340,00 revízie

Cesty 800,00 800,00 odvoz frézingu

ZŠ umývarky 20 000,00 20 000,00 odhad

Domček výlevka 5 000,00 5 000,00 odhad

Oplotenie Skládky TKO 28 000,00 28 000,00 odhad

Vartovka priepusty 10 000,00 10 000,00 odhad

SPOLU: 2 201 120,32 1 048 657,17 55 611,16 550 000,00 3 673 526,33 765 014,30 4 509 180,63

1 813 671,47

1. INVESTÍCIE SPOLUFINANCOVANÉ Z REZERVNÉHO FONDU

ROK 2022 - STAV REZERVNÉHO FONDU PRED JEHO ČERPANÍM: 1 006 358,44 €

Investície schválený rozpočet + navýšenie rozpočtu (financovanie z rezervného fondu)



Názov investičnej akcie / 

opravy

Cudzie 

zdroje

Vlastné zdroje 

schválený rozpočet 

2022 - REZERVNÝ 

FOND

Čerpanie z RF 

k 24.6.2022
Úver Spolu

Vlastné zdroje 

navýšenie rozpočtu 

oproti schválenému 

rozpočtu 2022

Spolu po navýšení Poznámka

Revitalizácia Majerský rad 560 969,73 4 943,75 4 943,75 560 969,73 560 969,73

a) RF                                                          

b) možnosť navýšenia rozpočtu na 

základe vyjadrenia ÚVO 

(neoprávnené výdavky)

Revitalizácia školského 

areálu
421 712,25 130 464,63 81,55 552 095,33 106 417,93 658 513,26

navýšenie cien uzn. + vývoz 

podkladov 14 379,65 € + elektrika 8 

160 € +  chodník 30 236,40 €

Výstavba kompostárne na 

Bielom Kameni
667 475,86 667 475,86 667 475,86

neprebehla súťaž na 

spolufinancovanie stavebných prác, 

cena bude vyššia

Rekonštrukcia Múzea AS 14 000,00 15 000,00 29 000,00 29 000,00 neprebehla súťaž, cena bude vyššia

PD program SPP 50 000,00 4 523,00 45 477,00 45 477,00 RF

PD Pump track 0,00 0,00 RF

Kltipoch 0,00 0,00 RF

Locust 42 856,00 42 856,00 0,00 0,00 RF

Vodojem Kopanice 400,00 400,00 0,00 0,00
a) RF                                                     

b) navýšenie rozpočtu prebieha VO

MK D. Štúra 163 205,88 163 205,88 52 691,40 215 897,28

MK Nová Hora 0,00 0,00
a) RF                                                     

b) neprebehlo VO, cena bude vyššia

Detské ihrisko Malinovského 

ulica
19 092,96 19 092,96 0,00 0,00 RF

Múrik Nad Kotlom 37 450,72 37 450,72 3 527,42 40 978,14 RF

Rekonštrukcia Most MR 10 254,90 26 569,90 450 000,00 433 685,00 116 740,56 550 425,56 RF + úver

Revitalizácia Železničná 

ulica
250 000,00 250 000,00 12 500,00 262 500,00

a) predpokladaná cena diela                                         

b) neprebehlo VO                                   

c) nenarozpočtované FP                              

d) 5% spolufinancovanie                      

Výsadba zelene "Zelené 

obce"
16 322,48 16 322,48

Rekonštrukcia atletickej 

dráhy na štadióne
200 000,00 100 000,00 300 000,00 39 111,62 339 111,62

MŠ havarijný stav 26 283,71 26 283,71

Chodníky MRŠ + ČSA 123 033,66 123 033,66 cena bude vyššia, refundácia

Pivnice pod múzeom 5 500,00 1 500,00 7 000,00 neprebehla súťaž, cena bude vyššia

Hrobka 9 000,00 5 000,00 14 000,00 neprebehla súťaž, cena bude vyššia

Mučiace predmety 6 640,00 745,00 7 385,00

Inkluzívne ihrisko 49 500,00 49 500,00

Mosty 2 340,00 2 340,00 revízie

Cesty 800,00 800,00 odvoz frézingu, bude sa navyšovať

ZŠ umývarky 20 000,00 20 000,00 odhad

Domček výlevka 5 000,00 5 000,00 odhad

Oplotenie Skládky TKO 0,00 odhad

Vartovka priepusty 10 000,00 10 000,00 odhad
SPOLU: 2 201 120,32 473 668,84 98 467,16 550 000,00 3 055 682,00 525 691,30 3 635 690,82

8 885,00

516 806,30 474575,88 991 382,18

2. INVESTÍCIE SPOLUFINANCOVANÉ Z REZERVNÉHO FONDU

ROK 2022 - STAV REZERVNÉHO FONDU PRED JEHO ČERPANÍM: 1 006 358,44 €

Podielové dane

Rezervný fond



 

 

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

 

 

Návrh uznesení na zasadnutie   

Mestského zastupiteľstva konaného dňa 29.6.2022 

Výstup z oddelenia výstavby, ŽP a RM 

 
 

Názov materiálu: 

1. Schválenie obstarania územnoplánovacej dokumentácie – Zmeny a doplnky č. 2 

k Územnému plánu mesta Krupina, chváleného uznesením MsZ v Krupine č. 

388/2019-MsZ zo dňa 11.12.2019: 

1.1    Výstavba nájomných bytov na Kalinčiakovej ulici – zmiešané polyfunkčné 

využitie plôch občianske vybavenosti vrátane hromadnej bytovej výstavby 

v bytových domoch. 

1.2    Výstavba voľno-časového športového areálu – Pumptrackovej dráhy. 

1.3    Prijatie zásad pre zamedzenie umiestňovania veľkoplošných reklám – 

billboardov na území mesta. 

1.4    Výstavba areálu priemyselnej výroby – lokalita Bebrava. 

1.5    Výstavba rodinných domov – lokalita Červená Hora. 

1.6    Výstavba rodinných domov – lokalita Starý Háj. 

 

2. Výstavba bytových domov – lokalita medzi Novou Ulicou a ulicou I. Krasku - 

informácia o stiahnutí žiadosti o zapracovanie lokality do Zmien a doplnkov č. 2 

k Územnému plánu mesta Krupina, chváleného uznesením MsZ v Krupine č. 

388/2019-MsZ zo dňa 11.12.2019. 

 

3. Zastavovacia štúdia - Krupina Kopanice. 

 

4. Zastavovacia štúdia – Starý Háj. 

 

5. Územnoplánovacia informácia k možnosti výstavby radových rodinných domov 

– Maroš Dado, Krupina 
 

6. Územnoplánovacia informácia k možnosti výstavby rodinných domov ako 

pokračovanie ulice Saská – Maroš Dado, Krupina. 
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7. Vybudovanie miestnej cesty – pokračovanie Novej ulice – vetva “A“ 

s jednostranným chodníkom. 

 

8. Žiadosť o riešenie bezpečnostnej situácie a zabezpečenia ochrany súkromného 

majetku – VERLEN, investičné a prevádzkové družstvo B. Bystrica. 

 

9. Aktualizácia rezervného fondu na úhradu „Statického zabezpečenia základu pod 

obvodovou nosnou stenou budovy Materskej školy na ulici I. Krasku v Krupine“. 

 

10. Schválenie návrhu Dodatku č. 4 Zmluvy o dielo č. 2020/DA/01/003, ktorej 

predmetom je zhotovenie diela: „Oporný múr pre zachytenie havarijného stavu 

komunikácie ul. Nad Kotlom v Krupine“ s budúcim zhotoviteľom STRABAG s.r.o., 

Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava, IČO: 17 317 282. 

 

11. Aktualizácia schváleného rozpočtu na rok 2022. 
 
 
 

 
Predkladá a vypracoval :    
                                             

 
Ing. Norbert Kemp 
vedúci oddelenia výstavby, ŽP a RM 
 

Prerokované v komisii rozvoja mesta:  
Prerokované v Mestskej rade : 

13.06.2022 
22.06.2022 
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1. Schválenie obstarania územnoplánovacej dokumentácie – Zmeny a doplnky č. 2 
k Územnému plánu mesta Krupina, chváleného uznesením MsZ v Krupine č. 
388/2019-MsZ zo dňa 11.12.2019. 

 

Uznesenie č.      / 2022 –MsZ 
Mestské zastupiteľstvo v Krupine 
 

schvaľuje 
 

obstaranie územnoplánovacej dokumentácie – Zmeny a doplnky č. 2 k Územnému plánu 
mesta Krupina, chváleného uznesením MsZ v Krupine č. 388/2019-MsZ zo dňa 11.12.2019, 
z dôvodu pripravovaného zámeru: 
 

1.1 výstavby nájomných bytov na Kalinčiakovej ulici – zmiešané polyfunkčné využitie 
plôch občianskej vybavenosti vrátane hromadnej bytovej výstavby v bytových 
domoch. 

 
Vzhľadom na narastajúci počet žiadostí o pridelenie nájomných bytov v nadväznosti na 

aktuálnu obsadenosť a počet žiadostí, ktorým nie je možné vyhovieť je zámerom Mesta 
Krupina riešiť výstavbu nových nájomných bytov. V rámci interného zisťovania MsÚ Krupina 
bolo vytypovaných niekoľko lokalít vhodných pre výstavbu nových nájomných bytov 
v bytových domoch. Jednou z nich je lokalita nachádzajúca sa na Kalinčiakovej ulici pred 
Obvodným oddelením PZ Krupina, k.ú. Krupina, časť pozemku parc. č. KN-C 1746/24, ktorý je 
podľa výpisu z LV č. 3876 vo vlastníctve Slovenskej republiky. 

Uvedený pozemok na nachádza v ploche č. Z2 určenej územným plánom mesta Krupina, 
schváleným uznesením Mestského zastupiteľstva č. 388/2019-MsZ zo dňa 11.12.2019 
na plochy samostatných areálov občianskeho vybavenia, ktoré nie sú súčasťou polyfunkčnej 
zástavby a je potrebná jeho zmena na zmiešané polyfunkčné využitie – doplnenie o možnú 
hromadnú bytovú výstavbu v bytových domoch. 

Výhodou je existencia v blízkosti sa nachádzajúcich verejných rozvodov inžinierskych sietí 
a existujúce dopravné napojenie na cestnú sieť. Taktiež je možné za výhodu považovať 
priamu nadväznosť na existujúcu zástavbu bytových domov. 

Pred samotným riešením výstavby bude potrebné jednať o odkúpení potrebnej časti 
pozemku s jeho vlastníkom. 
 
Obr.: Navrhované plochy na zmenu funkčného využitia na výstavbu nájomných bytových 

domov vrátane občianskej vybavenosti – Kalinčiakova ulica 
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Dôvodová správa:  
Mesto Krupina ako orgán územného plánovania má v zmysle § 30 ods. 4 zákona č. 

50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení 
neskorších predpisov povinnosť pravidelne, najmenej však raz za štyri roky, preskúmať 
územný plán, či nie sú potrebné jeho zmeny alebo doplnky alebo či netreba obstarať nový 
územný plán. Vzhľadom na lehoty procesov súvisiacich s prípravou, spracovaním, 
prerokovaním a schválením územnoplánovacej dokumentácie, ktoré je potrebné riešiť podľa 
stavebného zákona a zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie 
v znení neskorších predpisov, musí mesto Krupina ako orgán územného plánovania 
v dostatočnom časovom predstihu sledovať požiadavky, podnety, či iné skutočnosti s cieľom 
aktualizácie svojej územnoplánovacej dokumentácie. Z hľadiska procesu Zmien a doplnkov 
ÚPD vyplývajúceho zo stavebného zákona, sa mesto ako orgán územného plánovania musí 
riadiť ustanoveniami § 30 a § 31 stavebného zákona a postupovať postupom podľa § 22 až § 
28 stavebného zákona primerane. 

 
 

Uznesenie č.      / 2022 –MsZ 
Mestské zastupiteľstvo v Krupine 
 

schvaľuje 
 

obstaranie územnoplánovacej dokumentácie – Zmeny a doplnky č. 2 k Územnému plánu 
mesta Krupina, chváleného uznesením MsZ v Krupine č. 388/2019-MsZ zo dňa 11.12.2019, 
z dôvodu pripravovaného zámeru: 

 
1.2    výstavby voľno-časového športového areálu – Pumptrackovej dráhy 
 

Vzhľadom na rôznorodosť športových aktivít detí a mládeže v meste je zámerom mesta 
vybudovať voľno-časový športový areál pre kolesové športy (bicykle, kolobežky, skateboardy, 
kolieskové korčule), tzv. Pumptrackovú dráhu. Záujem mládeže o tieto športy narastá, 
pričom mesto v súčasnosti nemá vhodný priestor pre tieto aktivity, čo má za následok 
nekontrolované jazdenie na nevhodných lokalitách a prvkoch , kde často dochádza k ich 
poškodzovaniu. Jazda na pumptrackovej dráhe pomáha zvyšovať silu, výdrž a aj kondíciu. 

 
Na základe vykonaných obhliadok viacerých lokalít vytypovaných pre vybudovanie 

pumptrackovej dráhy je vhodným priestorom pre výstavbu nezastavaná plocha na 
Priemyselnej ulici. Jedná sa o časť pozemku parc. č. KN-C 401/5 v k.ú. Krupina, ktorý je podľa 
výpisu z listu vlastníctva č. 189 vo vlastníctve Mesta Krupina. 

 
Uvedený pozemok sa nachádza ploche č. V5 určenej územným plánom mesta Krupina, 

schváleným uznesením Mestského zastupiteľstva č. 388/2019-MsZ zo dňa 11.12.2019 na 
plochy technického vybavenia miestneho a regionálneho významu a je potrebná jeho zmena 
na plochy športovísk (voľno-časové aktivity). 

 
Výhodou je dostupnosť, vhodný prístup a najmä rovinatý terén. Plocha je v súčasnosti 

osvetlená verejným osvetlením a samotná pumptracková dráha si nevyžaduje vybudovanie 
prípojok inžinierskych sietí. 
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Obr.: Navrhované plochy na zmenu funkčného využitia na výstavbu voľno-časového 
športového areálu – Pumptrackovej dráhy – Priemyselná ulica 

 

 
 
Dôvodová správa:  

Mesto Krupina ako orgán územného plánovania má v zmysle § 30 ods. 4 zákona č. 
50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení 
neskorších predpisov povinnosť pravidelne, najmenej však raz za štyri roky, preskúmať 
územný plán, či nie sú potrebné jeho zmeny alebo doplnky alebo či netreba obstarať nový 
územný plán. Vzhľadom na lehoty procesov súvisiacich s prípravou, spracovaním, 
prerokovaním a schválením územnoplánovacej dokumentácie, ktoré je potrebné riešiť podľa 
stavebného zákona a zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie 
v znení neskorších predpisov, musí mesto Krupina ako orgán územného plánovania 
v dostatočnom časovom predstihu sledovať požiadavky, podnety, či iné skutočnosti s cieľom 
aktualizácie svojej územnoplánovacej dokumentácie. Z hľadiska procesu Zmien a doplnkov 
ÚPD vyplývajúceho zo stavebného zákona, sa mesto ako orgán územného plánovania musí 
riadiť ustanoveniami § 30 a § 31 stavebného zákona a postupovať postupom podľa § 22 až § 
28 stavebného zákona primerane. 

 
Uznesenie č.      / 2022 –MsZ 
Mestské zastupiteľstvo v Krupine 
 

schvaľuje 
 

obstaranie územnoplánovacej dokumentácie – Zmeny a doplnky č. 2 k Územnému plánu 
mesta Krupina, chváleného uznesením MsZ v Krupine č. 388/2019-MsZ zo dňa 11.12.2019, 
z dôvodu pripravovaného zámeru: 
 
1.3 prijatia zásad pre zamedzenie umiestňovania veľkoplošných reklám – billboardov na 

území mesta 
 

Zámerom mesta Krupina je určiť pravidlá – zásady pre umiestňovanie veľkoplošných 
reklamných zariadení – billboardov na území mesta, resp. prijať také opatrenia, ktorými 
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dôjde k zamedzeniu ich umiestňovania a postupnému odstraňovaniu existujúcich 
v nadväznosti na existujúce povolenia a nájomné vzťahy k dotknutým pozemkom. Tento 
zámer vyplynul najmä z dôvodu bezpečnosti cestnej premávky – odpútavanie pozornosti 
vodičov a tiež z estetických dôvodov počas prejazdu cestou č. I/66 naprieč mestom. 
Vzhľadom na uvedené je potrebné prijať také zásady a regulatívy v záväznej časti ÚPD Mesta 
Krupina, aby sa zamedzilo umiestňovaniu nových billboardov (veľkoplošných reklám) na 
území mesta a aby bolo možné postupne odstrániť aj tie existujúce. Samotné znenie zásad 
a regulatív upravujúce vyššie uvedené požiadavky bude potrebné riešiť komplexne, a to aj 
reklamných zariadení umiestnených na pozemkoch, ktoré nie sú vo vlastníctve mesta. 

 
Obr.: Vyobrazenie jednej z existujúcich veľkoplošných reklamných plôch 

 
 
Dôvodová správa:  

Mesto Krupina ako orgán územného plánovania má v zmysle § 30 ods. 4 zákona č. 
50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení 
neskorších predpisov povinnosť pravidelne, najmenej však raz za štyri roky, preskúmať 
územný plán, či nie sú potrebné jeho zmeny alebo doplnky alebo či netreba obstarať nový 
územný plán. Vzhľadom na lehoty procesov súvisiacich s prípravou, spracovaním, 
prerokovaním a schválením územnoplánovacej dokumentácie, ktoré je potrebné riešiť podľa 
stavebného zákona a zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie 
v znení neskorších predpisov, musí mesto Krupina ako orgán územného plánovania 
v dostatočnom časovom predstihu sledovať požiadavky, podnety, či iné skutočnosti s cieľom 
aktualizácie svojej územnoplánovacej dokumentácie. Z hľadiska procesu Zmien a doplnkov 
ÚPD vyplývajúceho zo stavebného zákona, sa mesto ako orgán územného plánovania musí 
riadiť ustanoveniami § 30 a § 31 stavebného zákona a postupovať postupom podľa § 22 až § 
28 stavebného zákona primerane. 

 
Uznesenie č.      / 2022 –MsZ 
Mestské zastupiteľstvo v Krupine 
 

schvaľuje 
 

obstaranie územnoplánovacej dokumentácie – Zmeny a doplnky č. 2 k Územnému plánu 
mesta Krupina, chváleného uznesením MsZ v Krupine č. 388/2019-MsZ zo dňa 11.12.2019, 
z dôvodu pripravovaného zámeru: 
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1.4 výstavby areálu priemyselnej výroby – lokalita Bebrava 
 

Maroš Dado, Mikulkova 10, 963 01 Krupina a Andrej Dado, D. Štúra 1443/40, 963 01 
Krupina požiadali o zapracovanie možnosti výstavby areálu - objektu priemyselnej výroby 
v k.ú. Krupina, na pozemkoch parc. č. KN-C 6348/1, 6349, 6346/1 v lokalite Bebrava, 
nachádzajúcej sa mimo zastavaného územia mesta Krupina. 

 
Uvedené pozemky sú zaradené v plochách TTP a nachádzajú sa v kontakte s plochou č. 

V1 a V2 určenej územným plánom mesta Krupina, schváleným uznesením Mestského 
zastupiteľstva č. 388/2019-MsZ zo dňa 11.12.2019 na plochy priemyselnej, resp. remeselno-
priemyselnej výroby a je potrebná ich zmena na plochy určené na priemyselnú výrobu. 

 
Na navrhovanom pozemku je potrebné vybudovať potrebnú infraštruktúru, vrátane 

riadneho pripojenia na miestnu cestu.  
 
Pri samotnom umiestňovaní objektu (objektov) v lokalite bude potrebné dodržať 

ochranné pásma novonavrhovaných, ako aj existujúcich verejných zemných a vzdušných 
rozvodov inžinierskych sietí, ochranné pásmo vodného toku Bebrava, ako aj navrhovaného 
obchvatu mesta Krupina. 
 
Obr.: Navrhované plochy na zmenu funkčného využitia na výstavbu areálu priemyselnej 

výroby – lokalita Bebrava 
 

 
 

Dôvodová správa:  
Mesto Krupina ako orgán územného plánovania má v zmysle § 30 ods. 4 zákona č. 

50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení 
neskorších predpisov povinnosť pravidelne, najmenej však raz za štyri roky, preskúmať 
územný plán, či nie sú potrebné jeho zmeny alebo doplnky alebo či netreba obstarať nový 
územný plán. Vzhľadom na lehoty procesov súvisiacich s prípravou, spracovaním, 
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prerokovaním a schválením územnoplánovacej dokumentácie, ktoré je potrebné riešiť podľa 
stavebného zákona a zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie 
v znení neskorších predpisov, musí mesto Krupina ako orgán územného plánovania 
v dostatočnom časovom predstihu sledovať požiadavky, podnety, či iné skutočnosti s cieľom 
aktualizácie svojej územnoplánovacej dokumentácie. Z hľadiska procesu Zmien a doplnkov 
ÚPD vyplývajúceho zo stavebného zákona, sa mesto ako orgán územného plánovania musí 
riadiť ustanoveniami § 30 a § 31 stavebného zákona a postupovať postupom podľa § 22 až § 
28 stavebného zákona primerane. 

 

 
Uznesenie č.      / 2022 –MsZ 
Mestské zastupiteľstvo v Krupine 
 

schvaľuje 
 

obstaranie územnoplánovacej dokumentácie – Zmeny a doplnky č. 2 k Územnému plánu 
mesta Krupina, chváleného uznesením MsZ v Krupine č. 388/2019-MsZ zo dňa 11.12.2019, 
z dôvodu pripravovaného zámeru: 

 
1.5 výstavby rodinných domov lokalita Červená Hora 
 

Martin Výboh, Červená Hora 1642, 963 01 Krupina požiadal o zapracovanie územia pre 
výstavbu rodinných domov v k.ú. Krupina, na pozemkoch parc. č. KN-E 9139/19, 9139/3, 
9139/15, 9139/14, 9145/7, 9145/6 v lokalite Červená Hora, pričom v žiadosti uvádza, že 
navrhovaná výstavba bude spĺňať charakter lazníckeho osídlenia. 

 
Uvedené pozemky sú zaradené v plochách TTP a nachádzajú sa v kontakte s existujúcou 

plochou č. Z4 určenej územným plánom mesta Krupina, schváleným uznesením Mestského 
zastupiteľstva č. 388/2019-MsZ zo dňa 11.12.2019 na plochy bývania v lazníckych 
usadlostiach v rodinných domoch a je potrebná ich zmena na plochy určené na individuálnu 
bytovú výstavbu v rodinných domoch. 

 
V navrhovanej lokalite (vyššie uvedených pozemkoch) sa podľa dostupných informácií 

nachádza verejná vodovodná sieť a spevnená cesta umiestnená na nevysporiadaných 
pozemkoch. 

 
Navrhovaná lokalita sa nachádza v blízkosti pôvodnej zástavby rodinných domov. 
 
Nie všetky dotknuté pozemky sú vo vlastníctve žiadateľa, preto v prípade zaradenia do 

Zmien a doplnkov č. 2 k UPD mesta Krupina bude potrebné predložiť súhlasy vlastníkov 
podľa príslušných výpisov z listov vlastníctva, resp. predložiť iný doklad preukazujúci 
oprávnenie konať v predmetnej veci v zastúpení vlastníkov. V prípade schválenia bude 
žiadateľ povinný na vlastné náklady zlegalizovať existujúcu a novovybudovať všetkú 
potrebnú infraštruktúru v dotknutom území. 

 
Návrh rieši výstavbu 7 rodinných domov s priemernou plochou pozemku na výstavbu 

o výmere 3 000 m2. 
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Obr.: Navrhované plochy na zmenu funkčného využitia na individuálnu bytovú výstavbu 
v rodinných domoch – lokalita Červená Hora 

 
 
Dôvodová správa:  

Mesto Krupina ako orgán územného plánovania má v zmysle § 30 ods. 4 zákona č. 
50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení 
neskorších predpisov povinnosť pravidelne, najmenej však raz za štyri roky, preskúmať 
územný plán, či nie sú potrebné jeho zmeny alebo doplnky alebo či netreba obstarať nový 
územný plán. Vzhľadom na lehoty procesov súvisiacich s prípravou, spracovaním, 
prerokovaním a schválením územnoplánovacej dokumentácie, ktoré je potrebné riešiť podľa 
stavebného zákona a zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie 
v znení neskorších predpisov, musí mesto Krupina ako orgán územného plánovania 
v dostatočnom časovom predstihu sledovať požiadavky, podnety, či iné skutočnosti s cieľom 
aktualizácie svojej územnoplánovacej dokumentácie. Z hľadiska procesu Zmien a doplnkov 
ÚPD vyplývajúceho zo stavebného zákona, sa mesto ako orgán územného plánovania musí 
riadiť ustanoveniami § 30 a § 31 stavebného zákona a postupovať postupom podľa § 22 až § 
28 stavebného zákona primerane. 
 
 
 
Uznesenie č.      / 2022 –MsZ 
Mestské zastupiteľstvo v Krupine 
 

schvaľuje 
 

obstaranie územnoplánovacej dokumentácie – Zmeny a doplnky č. 2 k Územnému plánu 
mesta Krupina, chváleného uznesením MsZ v Krupine č. 388/2019-MsZ zo dňa 11.12.2019, 
z dôvodu pripravovaného zámeru: 
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1.6 výstavby rodinných domov lokalita Starý Háj 
 

Spoločnosť ADVICE EXPERTS s.r.o., Vodná 21, 949 01 Nitra požiadala o zapracovanie 
územia pre výstavbu rodinných domov v k.ú. Krupina, na pozemkoch parc. č. KN-C 5094/6, 
5094/5, 5094/4, 5096/1, 5096/2, 4299/9, 4299/8, 4299/7, 4299/6, 4299/5, 4299/4, 9418/9, 
9418/10, 9418/11, 9418/12, 9418/13, 94185/14, 8418/15 v lokalite Starý Háj, pričom 
v žiadosti uvádza, že navrhovaná výstavba bude spĺňať charakter lazníckeho osídlenia. 

 
Uvedené pozemky sú zaradené v plochách TTP určených územným plánom mesta 

Krupina, schváleným uznesením Mestského zastupiteľstva č. 388/2019-MsZ zo dňa 
11.12.2019 na plochy bývania v lazníckych usadlostiach v rodinných domoch a je potrebná 
ich zmena na plochy určené na individuálnu bytovú výstavbu v rodinných domoch. 

 
V navrhovanej lokalite investor prekladá na schválenie zastavovaciu štúdiu pre výstavbu 

3 rodinných domov tak, ako mu bolo stanovené v stanovisku architekta mesta. Žiadateľovi 
bol Mestským bytovým podnikom s.r.o. ako správcom verejných vodovodov vydaný prísľub 
k možnému napojeniu 3 rodinných domov na existujúci verejný vodovod v lokalite Starý Háj. 

 
V prípade schválenia bude žiadateľ povinný na vlastné náklady vybudovať všetku 

potrebnú infraštruktúru v dotknutom území vrátane asfaltovej cesty. 
 
Obr.: Navrhované plochy na zmenu funkčného využitia na individuálnu bytovú výstavbu 

v rodinných domoch – lokalita Starý Háj 
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2. Výstavba bytových domov – lokalita medzi Novou Ulicou a ulicou I. Krasku - 
informácia o stiahnutí žiadosti o zapracovanie lokality do Zmien a doplnkov č. 2 
k Územnému plánu mesta Krupina, chváleného uznesením MsZ v Krupine č. 
388/2019-MsZ zo dňa 11.12.2019. 

 
 
Uznesenie č.      / 2022 –MsZ  
Mestské zastupiteľstvo v Krupine 
Berie na vedomie 
 

Späťvzatie žiadosti o zapracovanie možnosti bytovej výstavby v bytových domoch v k.ú. 
Krupina, na pozemkoch parc. č. KN-C 1951/1, KN-C 1953/1 a KN-C 1969 v lokalite medzi 
novou ulicou a ulicou I. Krasku ako rozšírenie plôch pre bytovú výstavbu riešenú Zmenami 
a doplnkami č. 1 k ÚPD mesta Krupina schválenými uznesením Mestského zastupiteľstva č. 
64/2022-MsZ zo dňa 24.03.2022. 

 
Ľubomír Dado, D. Štúra 1443/40, 963 01 Krupina požiadal o zapracovanie možnosti 

bytovej výstavby v bytových domoch v k.ú. Krupina, na pozemkoch parc. č. KN-C 1951/1, KN-
C 1953/1 a KN-C 1969 v lokalite medzi novou ulicou a ulicou I. Krasku ako rozšírenie plôch 
pre bytovú výstavbu riešenú Zmenami a doplnkami č. 1 k ÚPD mesta Krupina schválenými 
uznesením Mestského zastupiteľstva č. 64/2022-MsZ zo dňa 24.03.2022. 

Uvedené pozemky na nachádzajú v rozvojovej ploche č. 6 určenej územným plánom 
mesta Krupina, schváleným uznesením Mestského zastupiteľstva č. 388/2019-MsZ zo dňa 
11.12.2019 na plochy IBV a je potrebná jeho zmena na plochy určené na výstavbu v bytových 
domoch. 

 
V navrhovanej lokalite (vyššie uvedených pozemkoch) je potrebné vybudovať kompletnú 

infraštruktúru, vrátane asfaltových ciest, parkovacích plôch, zelene, .... Pozemky parc. č. KN-
C 1953/1 a KN-C 1969 nie sú v súčasnosti vo vlastníctve žiadateľa a preto v prípade zaradenia 
do Zmien a doplnkov č. 2 k UPD mesta Krupina bude potrebné predložiť súhlasy vlastníkov 
podľa príslušných výpisov z listov vlastníctva č. 2400 a č. 341, resp. predložiť iný doklad 
preukazujúci oprávnenie konať v predmetnej veci v zastúpení vlastníkov. V prípade 
schválenia zámeru je potrebné spracovať územný plán zóny. 
 
Obr.: Navrhované plochy na zmenu funkčného využitia na výstavbu bytových domov – 

lokalita medzi Novou ulicou a ulicou I. Krasku 
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Dôvodová správa:  
Mesto Krupina ako orgán územného plánovania má v zmysle § 30 ods. 4 zákona č. 

50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení 
neskorších predpisov povinnosť pravidelne, najmenej však raz za štyri roky, preskúmať 
územný plán, či nie sú potrebné jeho zmeny alebo doplnky alebo či netreba obstarať nový 
územný plán. 

 
Vzhľadom na lehoty procesov súvisiacich s prípravou, spracovaním, prerokovaním 

a schválením územnoplánovacej dokumentácie, ktoré je potrebné riešiť podľa stavebného 
zákona a zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení 
neskorších predpisov, musí mesto Krupina ako orgán územného plánovania v dostatočnom 
časovom predstihu sledovať požiadavky, podnety, či iné skutočnosti s cieľom aktualizácie 
svojej územnoplánovacej dokumentácie. 

 
Z hľadiska procesu Zmien a doplnkov ÚPD vyplývajúceho zo stavebného zákona, sa 

mesto ako orgán územného plánovania musí riadiť ustanoveniami § 30 a § 31 stavebného 
zákona a postupovať postupom podľa § 22 až § 28 stavebného zákona primerane. 

 
Dňa 23.6.2022 bola elektronickou formou (e-mailom) doručená požiadavka o stiahnutie 

uvedenej požiadavky a jej nezaradenie do schvaľovania v Mestskom zastupiteľstve, ktoré sa 
bude konať dňa 29.6.2022. 

 
 

3. Zastavovacia štúdia - Krupina Kopanice. 
 

Uznesenie č.      / 2022 –MsZ 
Mestské zastupiteľstvo v Krupine 
 

schvaľuje 
 

zastavovaciu štúdiu – Krupina Kopanice vypracovanú Ing. Igorom Záhorským s dátumom 
4/2022 a autorizačne overenú Ing. arch. Vlastou Ilievovovou, ktorá rieši individuálnu 
výstavbu v rodinných domoch v lokalite Kopanice, a ktorej objednávateľmi sú: Marek 
Augustín, Dominik Filuš, Roman Hybský, Ing. Matúš Kohút, Róbert Koľ, Dominika Kuzmová, 
Miroslav Ližbetin, Marián Melich, Stanislav Rosevák, Ing. Radoslav Vazan, Ján Skopal. 
 

Riešené územie zastavovacej štúdie sa nachádza v extraviláne mesta Krupina, v k.ú. 
Krupina, na pozemkoch parc. č. KN-E 8113/3, 8026, 2251/1, 2251/2, 8452, 2476/2, 2477/2, 
2292/3, 8424/1, 2578/1, 2439, 8417, 2054, 2059/1, 2055, 2058, 2061. 
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Obr. Zastavovacia štúdia – Krupina Kopanice 

 
 

Dôvodová správa:  
Vzhľadom na zvýšené požiadavky na individuálnu formu bývania majú 11 súkromní 

investori záujem umiestniť v extraviláne mesta v lokalite Kopanice novú zástavbu rodinných 
domov. Z hľadiska optimálneho rozvoja územia a zabezpečenia potrebnej dopravnej 
a technickej infraštruktúry mimo stanovených rozvojových plôch bola na základe stanoviska 
architekta mesta vyhotovená predmetná zastavovacia štúdia, ktorou sa preukazuje vhodnosť 
navrhovanej aktivity – výstavby rodinných domov v riešenom území. Zastavovaciu štúdiu 
vypracoval Ing. Igor Záhorsky, autorizovala ju Ing. arch. Vlasta Ilievovová. Odd. výstavby, ŽP 
a RM navrhuje predloženú zastavovaciu štúdiu pre individuálnu výstavbu rodinných domov 
v lokalite Krupina Kopanice schváliť, avšak jednotlivých investorov vo všetkých ďalších 
vyjadreniach, stanoviskách a rozhodnutiach zaviazať na dobudovanie všetkej potrebnej 
infraštruktúry vrátane asfaltovej prístupovej cesty a to bez finančnej spoluúčasti mesta. 

 

 
4. Zastavovacia štúdia – Starý Háj. 

 
Uznesenie č.      / 2022 –MsZ 
Mestské zastupiteľstvo v Krupine 
 

schvaľuje 
 

zastavovaciu štúdiu – Krupina Starý Háj vypracovanú Ing. Igorom Záhorským s dátumom 
4/2022 a autorizačne overenú Ing. arch. Vlastou Ilievovovou, ktorá rieši individuálnu 
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výstavbu v rodinných domoch v lokalite Starý Háj, a ktorej objednávateľom je: Miroslav 
Kopernický, Nábrežná 98/17, 968 01 Nová Baňa 

 
Riešené územie zastavovacej štúdie sa nachádza v extraviláne mesta Krupina, v k.ú. 

Krupina, na pozemkoch parc. č. KN-C 5094/10, 5094/11, 5094/12, 5094/14, 5094/15. 

 
Spoločnosť ADVICE EXPERTS s.r.o. Nitra predložila zastavovania štúdia „Krupina – Starý 

háj“, ktorú v pôvodnom návrhu Mestské zastupiteľstvo v Krupine uznesením č. 118/2022-
MsZ zo dňa 27.04.2022 neschválilo. Novopredložená zastavovacia štúdia rieši umiestnenie 3 
rodinných domov vrátane dobudovania potrebnej dopravnej a technickej infraštruktúry 
a bola vypracovaná v zmysle vydaného stanoviska architekta mesta. Zastavovaciu štúdiu 
vypracoval Ing. Igor Záhorsky, autorizovala ju Ing. arch. Vlasta Ilievovová. Predmetnou 
zastavovacou štúdiou jej spracovatelia preukazujú vhodnosť navrhovanej aktivity – výstavby 
rodinných domov v riešenom území. 

 
Obr. Zastavovacia štúdia – Krupina – Starý Háj 

 
 

Dôvodová správa:  
Vzhľadom na zvýšené požiadavky na individuálnu formu bývania majú 11 súkromní 

investori záujem umiestniť v extraviláne mesta v lokalite Kopanice novú zástavbu rodinných 
domov. Z hľadiska optimálneho rozvoja územia a zabezpečenia potrebnej dopravnej 
a technickej infraštruktúry mimo stanovených rozvojových plôch bola na základe stanoviska 
architekta mesta vyhotovená predmetná zastavovacia štúdia, ktorou sa preukazuje vhodnosť 
navrhovanej aktivity – výstavby rodinných domov v riešenom území. Zastavovaciu štúdiu 
vypracoval Ing. Igor Záhorsky, autorizovala ju Ing. arch. Vlasta Ilievovová. Odd. výstavby, ŽP 
a RM navrhuje predloženú zastavovaciu štúdiu pre individuálnu výstavbu rodinných domov 
v lokalite Krupina Kopanice schváliť, avšak investora vo všetkých ďalších vyjadreniach, 
stanoviskách a rozhodnutiach zaviazať na dobudovanie všetkej potrebnej infraštruktúry 
vrátane asfaltovej prístupovej cesty a to bez finančnej spoluúčasti mesta. Podľa vyjadrenia 
MBP s.r.o. – správcu vodovodu v dotknutej lokalite je možné zriadiť 3 nové odberné miesta. 
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5. Územnoplánovacia informácia k možnosti výstavby radových rodinných domov 
– Maroš Dado, Krupina 
 

Uznesenie č.      / 2022 –MsZ  
Mestské zastupiteľstvo v Krupine 
Berie na vedomie 
 

Nevydanie kladnej územnoplánovacej informácie k  možnosti výstavby radových 
rodinných domov na Starohorskej ulici v Krupine, na pozemkoch parc. č. KN-C 1854/1, 
1855/1, 1856/1, 1857/1, 1858/1. 

 
Obr. Záujmová plocha – Starohorská ulica 

 
 

 
Dôvodová správa:  

Maroš Dado, Mikulkova 10, 963 01 Krupina požiadal tunajší úrad o vydanie 
územnoplánovacej informácie k možnosti výstavby radových rodinných domov na 
Starohorskej ulici v Krupine, na pozemkoch parc. č. KN-C 1854/1, 1855/1, 1856/1, 1857/1, 
1858/1. V zmysle platnej ÚPD mesta Krupina sa jedná o plochy bývania v rodinných domoch. 
V dotyku s pozemkom parc.č. KN-C 1854/1 je plánované dopravné napojenie novobudovanej 
lokality Nad Kltipochom, na základe čoho by bolo potrebné posúdiť možný vplyv na budúcu 
bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky, a to najmä s ohľadom na rozhľadové pomery 
v území. 

Podľa záverov komisie rozvoja mesta je potrebné v dotknutom úseku Starohorskej ulice 
pokračovať s výstavbou samostatne stojacich rodinných domov – aktuálny stav 
a nekombinovať rôznorodú architektúru v území. Odd. výstavby, ŽP a RM v zmysle 
uvedeného nevydá kladnú územnoplánovaciu informáciu k radovej výstavbe rodinných 
domov v zmysle žiadosti. 
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6. Územnoplánovacia informácia k možnosti výstavby rodinných domov ako 
pokračovanie ulice Saská – Maroš Dado, Krupina 
 

Uznesenie č.      / 2022 –MsZ  
Mestské zastupiteľstvo v Krupine 
Berie na vedomie 
 

Vydanie kladnej územnoplánovacej informácie k  možnosti výstavby výstavby 4 
rodinných domov ako pokračovanie ulice Saská v Krupine, na pozemkoch parc. č. KN-E 6520 
a 6521 s podmienkou dobudovania technickej a dopravnej infraštruktúry na náklady 
žiadateľa, bez finančnej spoluúčasti mesta Krupina, pričom pred samotným vydaním 
záväzného stanoviska k výstavbe - k projektovej dokumentácii 4 rodinných domov, ktorej 
súčasťou bude aj projektová dokumentácia technickej a dopravnej infraštruktúry bude 
potrebné so žiadateľom, resp. stavebníkom uzavrieť písomnú dohodu na vybudovanie 
uvedenej infraštruktúry, vrátane asfaltovej prístupovej cesty a tiež vydanie súhlasu 
vlastníkov pozemkov s uložením splaškovej kanalizácie v zmysle projektovej dokumentácie 
riešiacej prepoj splaškovej kanalizácie z lokality Nad Kltipochom na ulicu Saská (v celej dĺžke 
pozdĺž uvedených pozemkov). 

 
Obr. Záujmová plocha – pokračovanie Saskej ulice 
 

 
 

Dôvodová správa:  
Maroš Dado, Mikulkova 10, 963 01 Krupina požiadal tunajší úrad o vydanie 

územnoplánovacej informácie k možnosti výstavby 4 rodinných domov ako pokračovanie 
ulice Saská v Krupine, na pozemkoch parc. č. KN-E 6520 a 6521. V zmysle platnej ÚPD mesta 
Krupina sa časť pozemku parc. č. KN-E 6520 nachádza v rozvojovej ploche č. 4, ktorá je 
určená na rozvoj s prevládajúcou funkciou bývania formou rodinných domov a ostatná časť 
pozemku a pozemok parc. č. KN-E 6521 je v dotyku s touto rozvojovou plochou. Podľa ÚPD 
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je na celú rozvojovú plochu potrebné vypracovať Územný plán zóny, čo je podľa žiadateľ 
vzhľadom na malú výmeru riešeného územia oproti celej rozvojovej ploche a vzhľadom na 
majetkoprávne vzťahy k ostatným pozemkom finančne nerentabilné a zosúladenie všetkých 
vlastníkov nemožné. Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti odd. výstavby, ŽP a RM nemá 
zásadné výhrady k vydaniu kladnej územnoplánovacej informácie, nakoľko je rozvojová 
plocha č. 4 dotknutá len čiastočne, avšak je potrebné so žiadateľom uzavrieť písomnú 
dohodu na vybudovanie technickej a dopravnej infraštruktúry, obsahujúcu súhlas súhlas 
s uložením, prípadne finančnú spoluúčasť na budovaní splaškovej kanalizácie v zmysle 
projektovej dokumentácie riešiacej prepoj splaškovej kanalizácie z lokality Nad Kltipochom 
na ulicu Saská (v celej dĺžke pozdĺž uvedených pozemkov). Žiadateľa, resp. stavebníka vo 
všetkých ďalších vyjadreniach, stanoviskách a rozhodnutiach zaviazať na dobudovanie 
všetkej potrebnej infraštruktúry vrátane asfaltovej prístupovej cesty a to bez finančnej 
spoluúčasti mesta 

 
 
 

7. Vybudovanie miestnej cesty – pokračovanie Novej ulice – vetva “A“ 
s jednostranným chodníkom 
 

Uznesenie č.      / 2022 –MsZ  
Mestské zastupiteľstvo v Krupine 
Berie na vedomie 
 

Riešenie výstavby asfaltovej cesty v lokalite nad Novou ulicou stavebníkom bytových 
domov, p. Ľubomírom Dadom, Krupina vrátane projektovej dokumentácie, vydania 
územného rozhodnutia, stavebného povolenia a kolaudačného konania v úseku v zmysle 
predloženého návrhu: 
 
Obr.: Stavebníkom navrhovaný úsek riešenia miestnej cesty 
 

 
 
 

Dôvodová správa:  
Vzhľadom na uskutočňovanú individuálnu, ale aj developerskú výstavbu v lokalite Nad 

Novou ulicou je potrebné vyriešiť budovanie miestnych ciest v území. Uznesením Mestského 
zastupiteľstva v Krupine č. 64/2022-Msz zo dňa 24.03.2022 bol schválený Územný plán 



Pracovný materiál pre komisiu rozvoja mesta 

 

 Strana 18 

mesta Krupina, Zmeny a doplnky č. 1 k ÚPN mesta Krupina schváleného uznesením MsZ 
v Krupine č. 388/2019-MsZ zo dňa 11.12.2019, z dôvodov zmeny funkčného využitia 
dotknutého územia, a to na základe výhradnej potreby žiadateľov, o.i.: „Zámeru výstavby 
nájomných bytov – 2 x 12 b.j. v Krupine, na pozemkoch parc. č. KN-C 1952/3, 1946/1, 1946/7 
žiadateľa Ľubomíra Dadu, Osloboditeľov 931/17, 963 01 Krupina. V tejto súvislosti je 
potrebné vybudovať v území okrem technickej infraštruktúry aj dopravnú infraštruktúru, a to 
v súlade s projektovou dokumentáciu a povoleniami vydanými v zmysle platnej legislatívy. 

 
V zmysle záväznej časti schváleného územného plánu mesta triedy C II. Celková dĺžka 

vetvy „A“ vedenej od napojenia od Novej ulice po koniec výstavby IBV (RD p. Vician) je cca 
532,5 m, pričom pre mesta je v prvej fáze prioritnou vybudovanie úseku dlžky cca 240 m od 
Novej ulice po križovatku pri kríži (RD p. Kuzma). Pozemky pod existujúcou cestou nie sú 
vysporiadané, pričom pre vybudovanie navrhovanej funkčnej triedy cesty (navrhnutej 
kategórie) bude potrebný aj záber iných pozemkov. 

 
K doriešeniu predmetnej veci bolo dňa 21.6.2022 zvolané pracovné stretnutie za účasti 

primátora mesta, investora, Ing. Belláka – poslanca MsZ a predsedu komisie RM, 
pracovníkov stavebného úradu mesta, odd. správy majetku mesta a odd. výstavby, ŽP a RM. 
Navrhované riešenia odkomunikované na tomto stretnutí neboli investorom akceptované, 
nakoľko dňa 23.6.2022 elektronickou formou – e-mailom doručeným na odd. výstavby, ŽP 
a RM oznámil, cit.: „Územné a stavebné na časť cesty, ktorá bola dohodnutá k bytovkám si 
budem riešiť sám bez mesta“.  

 
 
 

8. Žiadosť o riešenie bezpečnostnej situácie a zabezpečenia ochrany súkromného 
majetku – VERLEN, investičné a prevádzkové družstvo B. Bystrica 

 
Uznesenie č.      / 2022 –MsZ  
Mestské zastupiteľstvo v Krupine 
Berie na vedomie 
 

Výstavbu vzrastlého živého plota v priestore medzi budovou č. 2722 na ulici Majerský rad 
a novovybudovaným workoutovým ihriskom, ktorý bude tvoriť bariéru medzi týmito 
objektmi a tým aj prekážku pri možnom poškodzovaní fasády budovy tzv. tančiarne 
loptovými hrami. Výsadbu živého plotu vykoná odd. komunálnych služieb mesta. 

 
Dôvodová správa:  

Mestskému úradu bola doručená žiadosť VERLEN, investičné a prevádzkové družstvo, 
Lazovná 72, 974 01 Banská Bystrica o okamžité riešenie bezpečnostnej situácie 
a zabezpečenia ochrany súkromného majetku pri novozriadenom športovisku na ulici 
Majerský rad pri budove č. 2722 (tzv. tančiareň). Vykonanou obhliadkou miesta za 
prítomnosti správcu budovy p. Zimana bolo zistené, že workoutové ihrisko umiestnené na 
pozemku parc. č. KN-C 301/1 na sídlisku Majerský v rámci realizovaného projektu 
revitalizácie medziblokoých priestorov je umiestnené v blízkosti dotknutej budovy a deti 
a mládež počas loptových hier (umiestnený basketbalový kôš) mnohokrát aj úmyselne 
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narážajú loptu o obvodovú stenu budovy, v ktorej je osadené aj okno, prípadne niekedy im 
lopta preskočí oplotenie budovy a sú nútené preskakovať oplotenie, pričom ho poškodzujú. 

 
 

 
9. Aktualizácia rezervného fondu na úhradu „Statického zabezpečenia základu pod 

obvodovou nosnou stenou budovy Materskej školy na ulici I. Krasku v Krupine“ 
 
Uznesenie č.      / 2022 –MsZ  
Mestské zastupiteľstvo v Krupine 
 
schvaľuje 
 
prevod finančných prostriedkov z Rezervného fondu vo výške 26 283,71 Eur na zabezpečenie 
vykonania diela spojeného so statickým zabezpečením základu pod obvodovou nosnou 
stenou budovy Materskej školy na ulici I. Krasku v Krupine. 
 
Dôvodová správa:  
 Z dôvodu výskytu trhlín v parapetnom murive pod oknami a aj v hornej časti v mieste 
prekladov nachádzajúcich sa v nosnej obvodovej stene zo strany hospodárskej časti je 
potrebné vykonať stabilizáciu systémom injektáže syntetickou živicou tak, ako je navrhnuté 
v projektovej dokumentácii vypracovanej Ing. Jánom Kútikom, odborne spôsobilým 
technikom v odbore statika stavieb. 
 Na základe uvedeného žiadame o prevod finančných prostriedkov z rezervného fondu 
potrebných na vykonanie diela v celkovej výške 26 283,71 Eur, nakoľko sa jedná o havarijnú 
situáciu. 
 
 
 

10. Schválenie návrhu Dodatku č. 4 Zmluvy o dielo č. 2020/DA/01/003, ktorej 
predmetom je zhotovenie diela: „Oporný múr pre zachytenie havarijného stavu 
komunikácie ul. Nad Kotlom v Krupine“ s budúcim zhotoviteľom STRABAG 
s.r.o., Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava, IČO: 17 317 282 

 
 
Uznesenie  č.  /2022 -MsZ 
Mestské zastupiteľstvo v Krupine 
 
a) schvaľuje návrh Dodatku č. 4 Zmluvy o dielo č. 2020/DA/01/003, ktorej predmetom je 

zhotovenie diela: „Oporný múr pre zachytenie havarijného stavu komunikácie ul. Nad 
Kotlom v Krupine“ s budúcim zhotoviteľom STRABAG s.r.o., Mlynské Nivy 61/A, 825 18 
Bratislava, IČO: 17 317 282 

b) schvaľuje uzavretie Dodatku č. 4 k Zmluve o dielo č. 2020/DA/01/003, ktorej predmetom 
je zhotovenie diela: „Oporný múr pre zachytenie havarijného stavu komunikácie ul. Nad 
Kotlom v Krupine“ s budúcim zhotoviteľom STRABAG s.r.o., Mlynské Nivy 61/A, 825 18 
Bratislava, IČO: 17 317 282 uzavretej na  základe vykonaného verejného obstarávania 
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podľa ustanovení zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

c) schvaľuje zabezpečenie finančných prostriedkov na realizáciu diela vo výške 5 339,81 Eur 
s DPH 

 

Dôvodová správa: 

 Mesto Krupina na základe vykonaného verejného obstarávania uzavrelo s úspešným 
uchádzačom, t.j. spoločnosťou STRABAG s.r.o., Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava, IČO: 
17 317 282 Zmluvu o dielo č. 2020/DA/01/003, ktorej predmetom je realizácia diela „Oporný 
múr pre zachytenie havarijného stavu komunikácie ul. Nad Kotlom v Krupine“, v celkovej 
sume 35 638,33 s DPH. Dňa 26.5.2022 bola Mestu Krupina zo strany zmluvného zhotoviteľa 
doručená aktualizácia rozpočtových nákladov stavby, s odôvodnením nárastu cien vstupných 
stavebných materiálov. Aktualizovaná rozpočtovaná cena diela je 40 978,14 Eur s DPH. Na 
základe uvedeného je potrebné k uzavretej Zmluve o dielo uzavrieť dodatok č.4, ktorým 
bude celková cena diela aktualizovaná v zmysle indexácie cien. V zmysle § 18 ods. 1 a ods. 3 
zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov, v nadväznosti na metodické usmernenie Úradu pre verejné 
obstarávanie č. 6093-5000-2021 zo dňa 5.5.2021, ktorým sú riešené prípady skokového 
nárastu cien vstupných materiálov je možné uzatvárať dodatky v prípade, že uzavretie 
dodatku je pre verejného obstarávateľa ekonomický výhodnejšie, ako odstúpiť od zmluvy 
a verejné obstarávanie na rovnaký predmet zákazky opakovať. Uzavretím dodatku nedôjde 
k nehospodárnemu vynakladaniu verejných finančných prostriedkov, ani k zvýhodňovaniu 
určitého hospodárskeho subjektu, resp. ani k netransparentnosti, nakoľko sa predpokladá, 
že nárast cien vstupných materiálov by bol aj u ostatných uchádzačov v novom procese 
verejného obstarávania. Zmluvný zhotoviteľ podklady k nárastu ceny diela o 14,98 % 
z pôvodne zazmluvnenej ceny čo predstavuje nárast celkovej sumy diela o 5 339,81 Eur 
s DPH. 
 
 

11. Aktualizácia schváleného rozpočtu na rok 2022 
 
Uznesenie č.   / 2020 –MsZ  
Mestské zastupiteľstvo v Krupine 
 
schvaľuje 
 
aktualizáciu schváleného rozpočtu mesta Krupina – Program 7 – Komunikácie a doprava, 
Podprogram 7.2 – Údržba MK – Projekt 7.2.2 – Letná údržba MK navýšením o 18 200,00 Eur  
 
Dôvodová správa:  
 Z dôvodu nárastu cien vstupných materiálov bola pred samotným vykonávaním letnej 
údržby miestnych komunikácií zhotoviteľom, t.j. spoločnosťou RENOVIA s.r.o, Lieskovská 
cesta 488, 962 21 Lieskovec predložená aktualizácia – indexácia cien jednotlivých stavebných 
prác v súvislosti s opravami a údržbou asfaltových miestnych ciest,, kde pri predpokladaných 
výmerách a množstvách porúch stanovených odd. výstavby, ŽP a RM je potrebná aktualizácia 
Projektu 7.2.2 – Letná údržba MK v rámci schváleného rozpočtu Mesta Krupina na rok 2022 
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pre Program 7 – Komunikácie a doprava, Popdrogram 7.2 Údržba MK z pôvodnej sumy 
37 000,- Eur na celkovú sumu 55 200,- Eur, čo predstavuje nárast o 18 200,-Eur. 
 
Predpokladaná cena po indexácii cien: 
Intravilán 10 500,- 
Extravilán17 200,- 
Zálievky14 600,- 
Peumotrysk  6 300,- 
 
Kanalizácie – opravy  6 600,- 
 



 

 

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

 

 

 

 

 

                              ORIENTAČNÝ NÁVRH 
 

 

 

 

                   HARMONOGRAM ZASADNUTÍ MsZ a MsR v KRUPINE 

                                        NA II. POLROK 2022 

 

 

 

 

Mestská  rada: začiatok zasadnutia od 13.00 hod. 

 

21.9.2022 

19.10.2022 

 

Mestské zastupiteľstvo: začiatok zasadnutia určí MsR 

 

28.9.2022 

26.10.2022 
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