
M  E S T S K Á     P O L Í C I A     K R U P I N A 

Svätotrojičné námestie 4/4, 963 01  Krupina 

 

Správa  o činnosti  Mestskej  polície v Krupine 

za  obdobie  od  01.01.2022  do  30.06.2022 

 

predkladaná Mestskému zastupiteľstvu v Krupine dňa 28. 09. 2022 

 
      Mestská  polícia  v Krupine, v období od 01. 01. 2022 do 30. 06. 2022, pracovala 

v zložení:  Martin GABERA, náčelník MsP, Stanislav SUMEGA, Slavomír SLANINA, Mgr. 

Ján Krištofík, členovia MsP, teda v celkovom počte 1+3.  
      Mestská  polícia v Krupine v rámci výkonu služby používala služobné  motorové  vozidlo značky 
KIA CEED SW, evidenčné číslo: KA-219BA, o ktoré sa stará a používa podľa platnej smernice mesta 

Krupina č. 4/2017 na používanie služobných motorových vozidiel, teda vozidlo tankuje, vykonáva 

vyúčtovanie pohonných hmôt za kalendárny mesiac a toto predkladá  na organizačné oddelenie p. 
Slaninovej. Ďalej zabezpečuje servis a údržbu vozidla, vozidlu zabezpečuje platnú technickú a emisnú 

kontrolu podľa zákonných termínov a ostatné veci s tým spojené. Služobné vozidlo bolo zakúpené 

v roku 2016. Dané vozidlo je využívané od 01. 12. 2016 pre MsP v Krupine.   

     Mestská polícia v Krupine v rámci výkonu služby používa aj vybudovaný monitorovací kamerový 
systém, pozostávajúci celkovo z 43 kamier. Do 20.06.2022 ich bolo 39 kamier. Dňa 20.06.2022 boli 

nainštalované spolu 4 ks kamier na detské ihriská na Majerskom rade a z tohto počtu ide o 3 ks kamier 

statických a jedna otočná. Následne do konca mesiaca boli v skúšobnej prevádzke a od 01.07.2022 už 
plnohodnotne sú kamery v prevádzke. Uvádzam, že daný systém pôsobí hlavne preventívne proti 

páchaniu trestnej činnosti, priestupkovosti, porušovaní VZN mesta Krupina, ale taktiež napomáha pri 

zisťovaní a objasňovaní spáchaných protiprávnych konaní. Pri práci nám kamerový systém pomáha pri 

našej činnosti vyhľadať, či objasniť cca 50 percent prípadov, pričom záznamy sú používané aj pre 
potreby orgánov činných v trestnom konaní, súdy a prokuratúra, ale aj rôzne policajné zložky 

/Obvodné oddelenie PZ v Krupine, Okresné riaditeľstvo PZ vo Zvolene – kriminálna polícia, dopravná 

polícia a pod./ Celá činnosť monitorovacieho kamerového systému je v súlade s platnou legislatívou, 
a teda aj spolupráca s orgánmi činnými v trestnom konaní. Tiež sa v rámci roka rieši problém 

výpadkov kamier, či už v dôsledku poveternostných alebo iných vplyvov a údržba si taktiež vyžaduje 

určitý čas. Kamerový systém ako aj jeho rozširovanie má svoje opodstatnenie. Ide v prvom rade 
o prevenciu. Budeme riešiť nielen centrum nášho mesta v budúcnosti, ale aj iné lokality mesta, 

nakoľko v daných lokalitách je tiež sústredené väčšie množstvo obyvateľov. Tieto lokality sa tiež 

rozvíjajú a môžu do budúcnosti priniesť zvyšovanie páchania protispoločenskej činnosti. Teda 

v prvom polroku 2022 došlo k rozšíreniu kamerového systému financovaných zo zdrojov mesta 
Krupiny. 

 
     Za  hodnotené  obdobie  mestskí  policajti  spolu  odpracovali  3367,30 hodín, z toho 689 

hodín v nočných hodinách výkonu služby, 681 hodín počas sobôt a nedieľ, 59 hodín počas 

štátnych sviatkov. Ďalej bolo čerpaných 40 dní dovolenky, t.j. 300 hodín. Bol čerpaný 1 deň 

priepustky čo predstavuje 7,30 hodín a 14 dní PN čo predstavuje 105 hodín. Celkový fond 

pracovného času predstavoval 3780 hodín.  

      
      V uvedenom období Mestská polícia vyriešila spolu 223 priestupkov, z toho 76 uložením 

blokovej pokuty vo výške celkovo 910,-€ a 147 priestupkov dohováraním. Z daného počtu 



priestupkov riešených v blokovom konaní súviselo 71 v oblasti dopravy /najčastejšie zákaz 

zastavenia a státia, státie na verejnej zeleni, zákaz vjazdu všetkých motorových vozidiel, 

porušenie zóny s dopravným obmedzením/ na sumu vo výške 800,-€, 4 priestupky Iné 

priestupky v správe na sumu vo výške 90,-€, 1 priestupok proti verejnému poriadku na sumu 

vo výške 20,-€. V jednom prípade riešila spisovým materiálom vec pre podozrenie zo 

spáchania priestupku proti majetku podľa § 50 ods. 1 Zákona SNR č. 372/1990 Zb. 

o priestupkoch v znení neskorších noviel, ktorý však bol odložený podľa § 66 ods. 2 písm. 

a Zákona SNR č. 372/1990 Zb., nakoľko neodôvodňoval začatie konania o priestupku alebo 

postúpenie veci.  

Priestupky I. polrok 2022 

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

1 Celkový počet zistených priestupkov 

vlastnou činnosťou 

10 1 - 166 - 20 197 

2 Celkový počet oznámených priestupkov na 

útvar obecnej polície 

3 1 - 10 - 12 26 

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

4 Celkový počet odložených priestupkov - - 1 - - - 1 

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

6 Celkový počet oznámených priestupkov 

príslušnému orgánu 

- - - - - - - 

 

7 

Celkový počet priestupkov prejednaných 

v blokovom konaní 

1 - - 71 - 4 76 

výška finančnej hotovosti  ( € ) 20 € -  - 800 € - 90 € 910 € 

 
 
     Pre porovnanie v prvom polroku 2021 Mestská polícia vyriešila spolu 150 priestupkov, z toho 55 

uložením blokovej pokuty vo výške celkovo 745€ a 95 priestupkov dohováraním. Z daného počtu 

priestupkov riešených v blokovom konaní súviselo 49 v oblasti dopravy na sumu vo výške 605€, 4 

priestupky Iné priestupky v správe na sumu vo výške 90€, jeden priestupok proti verejnému poriadku 
na sumu vo výške 20€ a jeden priestupok proti majetku na sumu vo výške 30€.  

            
       Počas prvého polroka 2022 ako aj za predchádzajúce obdobie treba uviesť, že doprava v meste 

Krupina je značná a v niektorých časoch až neúnosná. Je tiež problém s parkovaním vozidiel a týka sa 

to už väčšiny našich ulíc. Naďalej je potrebné sa venovať parkovacej politike a hľadať riešenia, 

nakoľko je tu predpoklad, že doprava sa bude zvyšovať a motorových vozidiel bude pribúdať. Áno 
došlo k úprave dopravného značenia na niektorých uliciach v meste a po ich zmene MsP v Krupine 

vodičov a ostatných účastníkov na začiatku len upozorňovala na zistené porušenia pravidiel v cestnej 

premávke. Následne však musela pristúpiť aj k udeľovaniu blokových pokút, pričom sa vždy 
individuálne pristupovalo ku každému priestupcovi s prihliadnutím na povahu priestupku, ich počet, 

zdravotný stav a pod.  

     Pri zistených protiprávnych deliktoch policajt postupuje v zmysle platnej legislatívy, teda na mieste 
rozhodne, či postačuje vec vybaviť dohováraním, pokarhaním, uložením blokovej pokuty, vykoná 

odňatie veci, prípadne vec podľa miestnej alebo vecnej príslušnosti postúpi oprávnenému orgánu 

konať a rozhodovať vo veci, prípadne privolať RZP. Musí vec vyhodnotiť podľa závažnosti, spôsobu  

spáchania skutku, miesta, osobe priestupcu, čase a pod.  

 



     V prvom polroku 2022 bolo skontrolovaných 155 osôb vo veciach podozrenia spáchania 

priestupkov, alebo prípadne pri páchaných iných protispoločenských činnostiach.  

     Vykonaných bolo 7 dychových skúšok s negatívnym výsledkom. Požívanie alkoholických 

nápojov sa prenieslo viac do domácnosti, chát a pod.  

     Zo strany Mestskej polície v Krupine v prvom polroku 2022 došlo k odchytu 3 psov, ktorý 

bol ihneď vrátení majiteľovi, nakoľko im ušiel a nebolo potrebné vykonať iné opatrenia. Bola 

tiež odchytená jedna mačka a vykonaná kastrácia a následne vypustená na miesto odchytu.  

     Počas prvého polroka 2022 sa v 5 prípadoch psov nepodarilo odchytiť a v 10 prípadoch 

mačky. V 3 prípadoch, keď sa psa nepodarilo odchytiť ale bol spoznaný majiteľ, bol tento 

kontaktovaný a psa si odchytil sám, nakoľko ten reagoval len na jeho povely. Išlo 

o zabehnutých psov.       

     Mesto Krupina malo k 30. 06. 2022 v evidencii 911 psov. Z tohto počtu bolo 61 bytových 

psov, 484 psov v rodinných domoch v meste a v extraviláne mesta 367 psov.  
     Dňa 13. 07. 2021 Štátna veterinárna a potravinová správa SR vydala Rozhodnutie o schválení 

činnosti odchytu túlavých zvierat /spoločenské zvieratá/ pre Mesto Krupina na obdobie 5 rokov na 

základe zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov. Jedna zo 
zákonných povinností je podľa § 22 ods. 13 zákona č. 39/2007 Z. z. je, že odchyt túlavých zvierat 

a ich umiestnenie do karanténnej stanice alebo útulku môže vykonávať len osoba schválená na odchyt 

túlavých zvierat prostredníctvom odborne spôsobilej osoby vyškolenej. Zo zamestnancov mesta dňa 

06. 05. 2021 získal Osvedčenie o odchyte túlavých zvierat po predchádzajúcom školení a skúškach, 
stanovené zákonom č. 39/2007 o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov a Vyhláškou 

MPRV SR č. 283/2020 a ďalšie dňa 22. 05. 2021 náčelník MsP Martin Gabera, kde získal Osvedčenie 

– Ochrana zvierat pri preprave : modul Podmienky prepravy domácich mačiek, domácich psov, iných 
cicavcov, vtákov, iných stavovcov a studenokrvných živočíchov po prechádzajúcom školení a 

skúškach. 

   Podľa § 22 ods. 17 zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov 
-  Ak sa vlastník odchyteného túlavého zvieraťa neprihlási o zviera do 45 dní odo dňa umiestnenia 

zvieraťa do karanténnej stanice alebo do útulku pre zvieratá, dňom nasledujúcim po uplynutí tejto 

lehoty prechádza vlastníctvo zvieraťa na obec, na území ktorej bolo zviera nájdené.   

 

    Mesto Krupina má v evidencii k 30. 06. 2022, 7511 obyvateľov, občanov SR. Z tohto počtu 

má 126 občanov, len trvalý pobyt mesto Krupina. Tiež na území mesta Krupina sa nachádzajú 

obyvatelia s prechodným pobytom v počte 192. Čo sa týka cudzincov, tak na území mesta 

Krupiny má trvalý pobyt 45 obyvateľov a s prechodným pobytom 160 obyvateľov.  

 
     Mestská polícia v Krupine spolupracovala so štátnou políciou, či už na úseku priestupkovosti, ale 
aj na úseku trestnej činnosti a inej protispoločenskej činnosti. Tu Mestská polícia v spolupráci 

s NAKOU, Krajským riaditeľstvom PZ v Banskej Bystrici, Okresným riaditeľstvom PZ vo Zvolene, 

ako aj samotným Obvodným oddelením PZ v Krupine spolupracovala na úseku drogovej kriminality. 
Tieto osoby sú riešená v zmysle Trestného zákona a Trestného poriadku orgánmi činnými v trestnom 

konaní. V niektorých prípadoch napomohol pri objasňovaní skutkov kamerový systém a iné 

operatívne úkony, ako napríklad krádeže vecí. Teda kamerový systém napomohol preukázať spáchanie 

trestných skutkov, či priestupkov, ktoré riešila štátna polícia a v 50 prípadoch spáchanie priestupkov, 
ktoré riešila Mestská polícia samostatne a to hlavne dopravné priestupky, ale aj proti verejnému 

poriadku a majetku.  

 

 
     Od 01. 12. 2019 došlo k novele Zákona SNR č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii. 

     Činnosť Mestskej polície v Krupine vychádza zo Zákona Slovenskej národnej rady č. 564/1991 Zb. o obecnej 

polícii v znení neskorších noviel, teda jej základné úlohy, organizácia a práva a povinnosti príslušníkov obecnej 

/mestskej/ polície.  

     Podľa § 3 citovaného zákona mestská polícia plní tieto základné úlohy : 
 



1/ Obecná polícia 

a/ zabezpečuje verejný poriadok v obci, spolupôsobí pri ochrane jej obyvateľov a iných osôb v obci pred 

ohrozením ich života a zdravia, 

b/ spolupôsobí s príslušnými útvarmi Policajného zboru pri ochrane majetku obce, majetku občanov, ako aj 

iného majetku, v obci pred poškodením, zničením, stratou alebo pred zneužitím i s využitím ústrední  

zabezpečujúcich signalizáciu a iných zabezpečovacích systémov /pulty centrálnej ochrany – mesto Krupina 

nedisponuje, 

c/ dbá o ochranu životného prostredia v obci,  
d/ dbá o dodržiavanie poriadku, čistoty a hygieny v uliciach, iných verejných priestranstvách a verejne 

prístupných miestach,  

e/ vykonáva všeobecne záväzné nariadenia obce, uznesenia obecného zastupiteľstva a rozhodnutia starostu, 

f/ objasňuje priestupky, ak tak ustanovuje osobitný predpis, prejednáva v blokovom konaní priestupky 

ustanovené osobitným predpisom a priestupky proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky spáchané 

porušením príkazu, zákazu alebo obmedzenia vjazdu, jazdy, odbočenia, otáčania, cúvania, zastavenia alebo státia 

vyplývajúce zo všeobecnej úpravy cestnej premávky alebo z dopravnej značky alebo dopravného zariadenia, 

g/ oznamuje príslušným orgánom porušenie právnych predpisov, ktoré zistí pri plnení svojich úloh a ktorých 

riešenie nepatrí do pôsobnosti obce,  

h/ oznamuje obci porušenie zákazu požitia alkoholických nápojov a iných návykových látok osobou maloletou 

do 15 rokov alebo mladistvou do 18 rokov,  
i/ plní úlohy na úseku prevencie v rozsahu pôsobnosti ustanovenej týmto zákonom, 

j/ doručuje písomnosti, ak tak súd určí 

2/  

Obec môže vymedziť obecnej /mestskej/ polícii aj ďalšie úlohy, ak to ustanovujú osobitné zákony.  

 

     Podľa § 6 riadenie a zastupovanie citovaného zákona  

1/ Činnosť obecnej /mestskej/ polícii riadi náčelník. Za týmto účelom najmä:  

a/ organizuje prácu príslušníkov obecnej /mestskej/ polície,  

b/ podáva starostovi obce správy o situácii na úseku obecných vecí verejného poriadku a o výsledkoch činnosti 

obecnej polície, o závažných udalostiach ho vyrozumie okamžite, 

c/ spolupracuje s riaditeľom príslušného útvaru Policajného zboru, orgánmi štátnej zdravotníckej správy, 
orgánmi ochrany životného prostredia a inými orgánmi, 

d/ predkladá starostovi požiadavky na zabezpečenie činnosti obecnej polície a zodpovedá za hospodárne 

využívanie zverených prostriedkov,  

e/ zabezpečuje odborný výcvik a školenie príslušníkov obecnej polície,  

f/ podáva starostovi návrhy súvisiace s pracovnoprávnymi vzťahmi príslušníkov obecnej polície,  

g/ plní ďalšie úlohy podľa organizačného poriadku a pokynov starostu. 

 

2/ Náčelníka v čase jeho neprítomnosti zastupuje ním poverený príslušník obecnej polície. V obciach, kde je to 

účelné, môže obecné zastupiteľstvo na návrh starostu zriadiť funkciu stáleho zástupcu náčelníka.  

 
     Náčelník MsP v Krupine si na základe platného zákona plní jeho ustanovenia. Ďalej plní aj nad 

rámec svojich povinností zo zákona a pracovnej náplni aj povinnosti a oprávnenia príslušníkov 
obecnej /mestskej/ polície podľa § 7 citovaného zákona a podľa § 8 citovaného zákona využíva 

všeobecné oprávnenia. Vykonáva plánovanie služieb policajtov na kalendárny mesiac, ktorý musí byť 

tiež v súlade so zákonníkom práce /teda odpracované hodiny v mesiaci, týždni a pod./, zohľadňuje 

bezpečnostnú situáciu, potreby a požiadavky mesta, občanov, firiem, štátnych či verejných organizácii 
a pod. 

     Náčelník MsP ďalej spracováva písomne: mesačné správy pre primátora mesta, následne ročnú 

správu o činnosti MsP pre Ministerstvo vnútra SR zo zákona, pripravuje finančný rozpočet v celom 
rozsahu mestskej polície na každý kalendárny rok /platy, odvody a ostatné položky/, spotrebu PHM, 

nárokový stav stravných lístkov, evidenciu pokutových blokov – kde tieto spadajú do kontrolnej 

činnosti Daňového úradu v Banskej Bystrici a pokutové bloky sa preberajú nielen na DÚ v Banskej 
Bystrici, ale sa aj písomne dokladuje ich spotreba, zostatok a samozrejme, sú aj pod kontrolnou 

činnosťou Okresnej prokuratúry vo Zvolene.  Ani jedna z uvedených inštitúcii pri výkone kontroly 
nezistila žiadne pochybenie zo strany MsP a všetko bolo v súlade so zákonom za celé obdobie vedenia 

náčelníka MsP v Krupine. Obdobná kontrola tiež prebieha  zo strany Okresného riaditeľstva PZ vo 
Zvolene – oddelenie zbraní a streliva, nakoľko policajti pri svojom výkone služby používajú služobné 

zbrane a strelivo, skladujú ho, vedú evidenciu – bez zistených nedostatkov. V tomto prípade musí 



dozerať na platnosť zbrojných preukazov a pod. Ohľadom služobného motorového vozidla, musí vodič 
tohto vozidla podľa zákona spĺňať aj psychickú spôsobilosť vodiča, o čom je vydaný doklad 

s obmedzenou platnosťou, bez ktorej by nemohol viesť služobné vozidlo MsP. Zabezpečuje 
preškoľovanie policajtov pri zmene platnej legislatívy, oboznamovanie s platnými smernicami, 

Všeobecne záväznými nariadeniami mesta Krupina a inými právnymi predpismi. Vzhľadom k tomu, 

že z novely zákona vyplynulo, že každý priestupok, ktorý bol vybavený v blokovom konaní musí byť 
zaevidovaný do registrácie, zabezpečuje jeho funkčnosť, preškolenie a táto evidencia sa spracováva. 

Zabezpečuje u všetkých policajtov jedenkrát ročne vykonanie lekárskej preventívnej prehliadky. 

Zúčastňuje sa pracovných porád, zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Krupine,  Komisií a iných 
pracovných stretnutí, či už s riaditeľom Obvodného oddelenia PZ v Krupine, preventistom Okresného 

riaditeľstva PZ vo Zvolene, riaditeľmi školských zariadení a pod., a to v niektorých prípadoch, podľa 

potreby, aj mimo svojho pracovného času. Uvádzam, že budova MsÚ v Krupine je zabezpečená 

signalizačným zariadením vyvedeným na súkromnú bezpečnostnú firmu na základe platnej zmluvy 
a v prípade, ak dôjde k narušeniu objektu, nás zamestnanci danej firmy telefonicky vyrozumejú 

o poplachu. Následne obhliadku budovy zvonka vykonáva daný pracovník, ale objekt musí zvnútra 

skontrolovať poverený zamestnanec mesta, v tomto prípade ide o náčelníka MsP a okrem toho aj 
zamestnanca Pavla Mokoša. Tiež v meste Krupina ide o objekt Materskej školy na ul. I. Krasku a aj 

budovu Múzea Andreja Sládkoviča. V týchto prípadoch sa nezohľadňuje, či ide o poplach 

v pracovnom čase, alebo mimo neho.   

 
     Všetci policajti plnia svoju služobnú činnosť v súlade so Zákonom SNR č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii 

v znení neskorších noviel, plnia uložené úlohy primátorom mesta Krupina, uznesení Mestského zastupiteľstva v 

Krupine, pokynov náčelníka MsP v súlade s platnými právnymi predpismi. Tiež je pripravovaná ďalšia novela 

zákona o obecnej polícii a na základe spolupráce medzi Policajným zborom SR a Združením náčelníkov miest 

a obcí SR, sa náčelník MsP zúčastňuje pracovných sedení k novelizácii zákona. Ide o proces, za ktorým 

nasleduje návrh novely zákona do Národnej rady SR.  

  

Mestská polícia v období od  01. 01. 2022  do  30.06. 2022 plnila ďalšie nasledujúce  úlohy: 

 

- Zabezpečovanie verejného poriadku na kultúrnych, športových, či cirkevných podujatiach 

a pod., ako boli oslavy Silvestra a Nového roka, slávnostný akt kladenia vencov pri 

príležitosti osláv oslobodenia mesta Krupina, cyklistické preteky Cena mesta Krupiny, 

konanie Lampiónového sprievodu, slávnostný akt pri príležitosti ukončenia II. svetovej 

vojny, kontrola momiek, ktoré vykonávali testovanie súvisiace s ochorením COVID 19, 

ako aj ďalšie zabezpečenie úloh s tým súvisiacich, zabezpečenie dohľadu v cestnej 

premávke pri kosení, či odvoze sena pri cestách a iné podujatia,  kde bolo odpracovaných 

700 hodín. 

- Počas daného obdobia Mestská polícia doručovala zásielky súdov, žiadosti prokuratúry, 

žiadosti exekútorských úradov, Okresného riaditeľstva PZ vo Zvolene, a pod. v počte 23, 

a ostatnú poštu Mesta Krupina v počte 196 obálok./, či sú to už materiály do Mestskej 

rady, Mestského zastupiteľstva, exekúcie a pod./. Samozrejme k tomu ešte pripadá aj 

zabezpečenie informovanosti občanov formou plagátov vo veci napr. kosenie, čistenia ulíc 

a chodníkov, stavebné úpravy v našom meste, oprava chodníkov, parkovísk, opatrenia 

súvisiace s COVID 19 a pod.   

- Výkon služby mestských policajtov je velený formou pešej hliadky a taktiež motohliadky, 

a v prípadoch kombinovaných služieb s policajtmi OO PZ v Krupine, policajti MsP 

podliehajú v prvom rade pri výkone služby pokynom štátnych policajtov, ale 

zdôrazňujem, že zámer je spoločný, v súlade so zákonom a potrebami po vzájomnej 

dohode.   

- V rámci spolupráce s primátorom mesta,  oddelením výstavby, ŽP a RR mesta, Mestským 

podnikom služieb s.r.o., Krupina Mestská polícia v Krupine vykonala zmapovanie  
dopravného značenia v meste, ktoré je zabezpečované dopĺňanie a výmena dopravného 



značenia. Tiež sa podieľala pri realizácii nových parkovacích miest, ktoré prebehli už aj 

na F. Kráľa  a pod.  
- Náčelník MsP Krupina vykonáva s pracovníkmi MsP každý mesiac pracovnú poradu, od 

februára 2008 bol zavedený protokol udalosti, kde v prvom polroku 2022 bolo 

zaevidovaných 38 udalostí, ktoré boli prijaté buď telefonicky, alebo osobne.  

- V roku 2022 v 10 prípadoch požiadal o súčinnosť o preverenie oznámení na telefónne 

číslo 158 štátna polícia.  

- Sú evidované úradné záznamy v prvom polroku 2022 v počte 2, a to o zistených 

nedostatkoch, vážnejších udalostiach a pod., ktoré súvisia hlavne s vlastnými zisteniami 

pri výkone služby, prípadne po oznámení občanom, inštitúciou a pod. Tieto sú buď 

vybavené MsP - príslušným oddelením mesta, prípadne odovzdané na Obvodný úrad 

Zvolen, pracovisko Krupina, Obvodné oddelenie PZ  v Krupine, Oddelenie skráteného 

vyšetrovania v Krupine k ďalšej realizácii v zmysle zákona.  

- Počas školského roku je zabezpečovaný v ranných hodinách pred začiatkom vyučovania 

dozor nad cestnou premávkou pri prechode pre chodcov v blízkosti školských zariadení. 

Od februára 2008 je zabezpečované aj umiesťovanie umelého policajta za účelom 

zvýšenia bezpečnosti premávky na miestnych komunikáciách, a to v čase školskej 

dochádzky, a tiež sú prekontrolované ulice Školská a Malinovského, kde sa nachádzajú 

školské zariadenia. Táto naša činnosť má svoje opodstatnenie, je žiadaná zo strany hlavne 

rodičov žiakov našich školských zariadení.  

- MsP riadila dopravu v centre mesta počas čistenia komunikácii od snehu, spolupracuje 

počas zimnej údržby v celom meste, ale aj v prípadoch dopravných nehôd, či škodových 

udalostí v meste Krupina, prípadne pri odprataní rôzneho druhu odpadu v miestach, kde 

túto činnosť zabezpečovalo mesto. Bolo potrebné riadiť cestnú premávku a zabezpečiť tak 

jej plynulosť, hlavne, aby nedochádzalo k ohrozeniu účastníkov cestnej premávky, 

zmenou dopravného značenia a pod.  

- MsP riešila sťažnosti osôb na medziľudské vzťahy a to v 3 prípadoch. 

- Riešili sme problematiku „návštev“ rómskych občanov a iných neprispôsobivých osôb na 

skládku TKO, znečisťovania verejného priestranstva, iných neprístojností na verejnosti, 

na verejných a mestských pozemkoch, pričom táto činnosť sa neustále realizuje.  

- V jednom prípade musela hliadka MsP privolať rýchlu zdravotnú pomoc a v ďalších 

dvoch na požiadanie vykonala asistenciu pracovníkom RZP pri plnení ich činností. 

- Policajti MsP sa zúčastňovali pri trestných úkonoch vykonávaných zo strany orgánov 

činných v trestnom konaní a to ako nezúčastnené osoby /napr. domové prehliadky, 

prehliadky iných priestorov a pod./, pri exekúciách atď. Bola vykonávaná spolupráca 

s NAKA pri drogovej problematike, ako aj s kriminálnou políciou pri ďalších činnostiach.  

- V prvom polroku Mestská polícia zabezpečila odstránenie vraku motorového vozidla 

na ul. P. Jelemnického, dvoch vozidiel na ul. J. Bottu, štyroch vozidiel na Majerskom rade 

čo je spolu 7 vrakov. 
- V prvom polroku 2022 presnejšie už od 11. 03. 2020 Mestská polícia Krupina zabezpečovala 

úlohy, ktoré trvajú doteraz aj keď sa menia, plnila úlohy súvisiace s epidémiou COVID 19, kde 

v prvom rade plnila pokyny a úlohy dané Úradom verejného zdravotníctva SR, Vládou SR a 
Krízovým štábom mesta Krupiny.  

- V troch prípadoch hliadka MsP počas výkonu služby našla osobné veci či doklady osôb, 

ktoré boli vrátené oprávneným osobám 

- Mestskí policajti sa v prípade potreby zapájali, hlavne v nevyhnutnom čase počas voľna 

do aktivít, ktoré nezniesli odklad, ako napr. prezeranie kamerových záznamoch, účasť na 

poskytnutí konkrétnych informácii k miestu a k osobám, o ktoré požiadala štátna polícia 

na akejkoľvek úrovni, či už išlo o drogovú problematiku, krádeže vlámaním, krádeži, 

lúpežných prepadnutí a pod. Tiež išlo o zabezpečenie iných činností, ako napr., keď   
štátna polícia kontaktovala v čase voľna náčelníka MsP, nakoľko zahraničný kamión 



poškodil stĺp verejného osvetlenia, došlo k poškodeniu komunikácie, kamier a bolo 

potrebné zabezpečiť miesto, informovať všetky poškodené subjekty a pod. Tiež v čase 
voľna, keď vodička poškodila dopravnú značku na ul. Malinovského a pod. Samozrejme 

išlo aj o bežnejšie  veci, kedy sa v čase voľna uzatváralo hlavne Svätotrojičné nám. pri 

príležitosti konania cyklistických pretekov, pri oslavách slávnostného kladenia vencov, d, 

tiež preverovanie nahlásených objektov o ich narušení a pod. 
     Všetky preverované či dokumentované prípady poukazujú na ich rôznorodosť, veľakrát bez ohľadu 

na čas, miesto spáchania, osoby, poprípade skupiny. Výkon samotnej služby mestských policajtov 
v čase výkonu služby, ale aj mimo nej, spolupráca so štátnymi a verejnými subjektmi. Policajti 

v prvom kontakte prichádzajú do styku s osobami, ktoré sú buď pod vplyvom alkoholických nápojov, 

či iných návykových látok, možnosti nákazy rôznych druhov chorôb, a tým mám na mysli aj 
nevyliečiteľných ako je napr. hepatitída typu C, prípadne sú vystavení riziku fyzických útokov a v 

niektorých prípadoch vystavení agresívnemu správaniu, vulgarizmom, vyhrážkam ublížením na zdraví 

ich samotných, či osôb blízkych, či poškodení ich majetku, čo sa už stalo aj v minulosti a pod. Tiež sú 

vystavovaní krivým obvineniam, že nepracujú, len sa vozia a pod. Plne však zastávam názor, že ten, 
kto by túto pracovnú činnosť spoznal bližšie, určite by ju ocenil a policajtov a ich pracovnú činnosť by 

si vážil oveľa viac. Samotným výkonom služby mestskej polície sa predchádza k spáchaniu väčšieho 

počtu protiprávneho konania. Samozrejme počas výkonu služby sa kontrolujú aj objekty, hlavne 
patriace mestu Krupina, ale aj ostatným subjektom.  

     K udalostiam treba uviesť, že ide o objektívne čerpanie pracovného času, ktoré má svoju 

postupnosť, ale i prípadne podľa potreby, zabezpečovanie úloh s tým spojené: začína to prijatím 
oznámenia, preverením, dokumentovaním, dokázaním viny, lustráciou osoby, či motorového vozidla 

prostredníctvom štátnej polície, nakoľko MsP nemá lustrácie vozidiel, stráženie objektu, riadenie 

cestnej premávky a pod. Vždy ide o sumár postupov zo zákona, ale aj neočakávaných záležitosti s tým 

spojených, ako napr. stráženie osoby či majetku, eskortovanie osoby, výsluchy policajtov pre orgány 
činné v trestnom konaní /mnohokrát mimo pracovnej doby/ a pod.  

     Treba tiež uviesť, že na základe zistených, evidovaných páchaných protiprávnych konaní je ich 

najväčšie množstvo práve spáchaných v centrálnej časti mesta, ale sem aj patrí sídlisko Majerský rad. 
Aj obyvatelia okrajových častí mesta, našich lazov /Kopanice, Červená Hora a pod./, očakávajú našu 

činnosť, hlavne prevenciu, hliadkovú službu, nakoľko aj v týchto lokalitách majú svoje problémy. 

S poznatkami o páchaných skutkoch najčastejšie komunikujeme a spolupracujeme príslušníkmi 
tunajšieho Obvodného oddelenia PZ v Krupine. To sa týka aj zabezpečovania rôznych kultúrnych, 

športových či iných podujatí na území nášho mesta Krupina.  

     Vážení poslanci, určite máte aj svoje vlastné postrehy, názory či podnety od občanov, 

a preto uvítam aj poslaneckú aktivitu. V rámci poslaneckého prieskumu môžete s nami stráviť  

čas počas nášho samotného výkonu služby, ktorý Vám istotne prinesie objektívnejšie 

fungovanie na samotnú prácu Mestskej polície v Krupine. Takéto oboznámenie bude viesť, aj 

prostredníctvom Vás, k bližšej informovanosti občanov nášho mesta.  

     Takisto sa tiež chcem poďakovať policajtom Obvodného oddelenia PZ v Krupine za 

spoluprácu v prvom polroku 2022 pri zabezpečovaní plnenia služobných úloh, či to už bolo 

počas konania kultúrnych či športových udalostí, pri objasňovaní protispoločenskej činnosti 

a plnení iných služobných úloh v meste Krupina. 

     Záverom uvádzam, že problémov, ktoré naše mesto trápia je veľa a samotní policajti 

pracujú svedomito v zmysle platných zákonov a možností samotného mesta. Veľakrát 

poskytujú aj právne rady pre občanov pri riešení ich problémov a to bezplatne, kde iné 

subjekty by si za právnu radu dali zaplatiť, takisto poskytujú informácie turistom, ktorí naše 

mesto navštívia. Vyslovujem poďakovanie mojim kolegom policajtom za ich pracovnú 

činnosť vykonanú v prvom polroku 2022, kde v mnohých prípadoch riskujú vlastný život a 

zdravie, pričom si uvedomujem, že ide o plnenie svojich služobných činností v prospech 

každého občana nášho mesta Krupina.  

     Je naozaj náročné napĺňať všetky požiadavky, ktoré sú kladené na našu činnosť, či už zo 

strany samotných občanov a všetkých inštitúcii. Nie je tiež možné zabezpečovať 24 hodinovú 



službu a nie je možné ani veľakrát predvídať spáchanie trestnej činnosti, priestupkovosti, 

porušovaní VZN mesta, páchanie inej protispoločenskej činnosti, či zabezpečovať 
organizovanie rôznych podujatí. Optimálna predstava na čo najlepšie fungovanie Mestskej 

polície v Krupine, by bol personálny stav mať 7 policajtov a náčelník. 

     Uvedené štatistické údaje budú v zmysle zákona poskytnuté pre Ministerstvo vnútra SR, 

teda všetky stanovené ukazovatele za rok 2022. 

 

 

 V Krupine,  dňa  13. 09. 2022     

         

 

 

              Martin Gabera 

 

         náčelník  Mestskej polície  Krupina 
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Všeobecne záväzné nariadenie  Mesta Krupina  
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a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie Mesta  
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 Označenie  Návrh na pripomienkovanie do komisie 
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Mesto  Krupina  predkladá  v  zmysle  § 6 zákona SNR č.  369/1990 Zb. o obecnom zriadení  

v  znení neskorších predpisov na  pripomienkovanie  návrh  VZN Mesta Krupina  č. .../2022,  

ktorým sa mení a dopĺňa VZN Mesta Krupina č. 7/2021 o dani z nehnuteľnosti.  

 

Pripomienkovane:  

Počas  plynutia  desaťdňovej  lehoty  môžu  fyzické a právnické osoby uplatniť pripomienky  

k návrhu VZN a to:  

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

Krupina  

- elektronicky na e-mailovú adresu: katarina.slukova@krupina.sk 

- ústne do zápisnice na Mestskom úrade v Krupine, oddelenie správa daní a poplatkov  

  

Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá, musí byť opodstatnená a zdôvodnená.  

Návrh VZN bol vyvesený na úradnej tabuli a zverejnený na webovom sídle  mesta dňa  

Dňom vyvesenia začína plynúť 10 dňová lehota na pripomienkovanie.  
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Všeobecne záväzné nariadenie mesta Krupina  
č. /2022 

o dani z nehnuteľností 

 
 
 
 
Mesto Krupina v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona SNR   č.  369/1990 Zb. o obecnom  zriadení  v  

znení  neskorších predpisov  a ustanoveniami  zákona  NR SR č. 582 / 2004  Z. z. o miestnych daniach a 
miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady  v znení neskorších predpisov  v y d á v a  

 
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Krupina  o dani z nehnuteľnosti č.   /2022 o podmienkach  
určovania a vyberania dane z nehnuteľností na území mesta Krupina 

 

 
  

Článok 1 
ZÁKLADNÉ  USTANOVENIE 

 
§ 1 

 
1) Mestské zastupiteľstvo v Krupine podľa § 11 ods. 4 písm. d) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov rozhodlo, že v nadväznosti na § 98 zákona NR SR č. 582 /2004 Z. z. o 
miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady  v znení 
neskorších predpisov  vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie, ktorým upravuje podrobne podmienky 
ukladania dane z nehnuteľností. 

 
 
2) Daň z nehnuteľností  zahŕňa: 

a) daň z pozemkov 
b) daň zo stavieb 
c) daň z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome  

 
 
 
 
 
  

Článok 2 
DAŇ Z POZEMKOV 

  
§ 2 

Základ dane 

  
1) Základom dane z pozemkov  je hodnota pozemku bez porastov určená vynásobením výmery pozemkov v m

2
 

a hodnoty pôdy  za 1 m
2
.  

 
Hodnota  pôdy je: 
a) orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady  0,2260 €/m

2
 ( príloha č. 1 zákona č. 582/2004 Z.z. 

o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady)   
b) trvalé trávnaté porasty   0,0458 €/m

2
 ( príloha č. 1 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach 

a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady)   
c) záhrady 4,64 €/m

2
 (príloha č. 2 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady) 
d) zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy 4,64 €/m

2
 (príloha č. 2  zákona č. 582/2004 Z.z. 

o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady) 
e) lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske  lesy  0,18 €/m

2
 (určuje správca dane) 

f) rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy 0,34€/m
2
 (určuje správca 

dane) 
g) stavebné pozemky 46,47 €/m

2
 (príloha č. 2  zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom 

poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady) 
h) pozemky na ktorých sa nachádza transformačná stanica alebo predajný stánok slúžiaci k predaju 

tovaru a poskytovaniu služieb 46,47 €/m
2
 (príloha č. 2  zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach 

a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady) 
 

  
 
 
 
 



Všeobecne záväzné nariadenie mesta Krupina  
č. /2022 

o dani z nehnuteľností 

 
 

§ 3 
Sadzba dane 

 
1) Správca  dane na území celej obce určuje ročnú sadzbu dane z pozemkov pre pozemky druhu: 
 

a) orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady, trvalé trávnaté porasty  0,69 %  
b) záhrady   0,69 %  
c) zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy 0,69 % 

d) lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané 
vodné plochy  0,69 %  

e) stavebné pozemky   0,69 %  

 
 

2) Správca dane určuje na  pozemky na ktoré bolo vydané povolenie dobývania ložiska nevyhradeného nerastu  
a na pozemky na ktorých sa nachádza zariadenie na výrobu elektriny zo slnečnej energie, transformačná stanica 
alebo predajný stánok  ročnú sadzbu  dane na všetky druhy  pozemkov  3,45 % 

 
 
 

Článok 3 
DAŇ ZO STAVIEB 

 
§ 4 

 Sadzba dane 

 
1) Správca dane  na území celej obce určuje ročnú sadzbu dane zo stavieb za každý aj začatý m

2
  zastavanej 

plochy stavby vo výške : 
  

a) 0,259 € za stavby na bývanie  a drobné stavby ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu, 
a1) 0,215 € za stavby na bývanie a drobné stavby ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú  stavbu  v          

jednotlivých častiach obce určených v zmysle prílohy č. 1 VZN, 
b) 0,259 € za stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, stavby 

využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na vlastnú 
administratívu, 

c) 0,971 € za chaty a stavby na  individuálnu rekreáciu, 
d) 0,971 € samostatne stojace garáže, 
e) 0,971 €  stavby hromadných garáží, 
f) 0,971 € stavby hromadných garáží umiestnené pod zemou, 
g) 1,943 € priemyselné  stavby a stavby slúžiace energetike, stavby súžiace stavebníctvu, stavby 

využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu, 
h) 2,15 € stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie administratívu súvisiacu 

s ostatným podnikaním a zárobkovou činnosťou, 
i) 1,849 € ostatné stavby neuvedené v písmenách a) až h) 

 
2) Pri viacpodlažných stavbách správca dane určuje pre všetky druhy stavieb príplatok za podlažie 0,04 € za 

každé ďalšie podlažie okrem prvého nadzemného podlažia. 
 

3) Koeficient  5 ročnej sadzby dane neudržiavanej stavby. 

 
 
 
 
 

Článok 4 
DAŇ Z BYTOV 

  
§ 5 

Sadzba dane 

 
1) Správca dane na území celej obce určuje ročnú sadzbu dane z bytov  a nebytového priestoru za každý aj  

začatý m
2
 podlahovej plochy  bytu  a nebytového priestoru vo výške : 

a)  0,259 € za byty 
       b)     2,150 € za nebytové priestory    
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Článok 5 

§ 6 

Označenie platby dane 

 
     Daňovník označí platbu dane z nehnuteľnosti variabilným symbolom (VS) uvedeným vo výrokovej časti 
Rozhodnutia. 
 

Článok 6 
§ 7 

Vyrubovanie dane 
 

Správca dane ustanovuje, že daň nižšiu v úhrne  do sumy  3 € nebude vyrubovať ani vyberať. 
 
 

Článok 7 
Záverečné ustanovenia 

 
§ 8 

 
1) Mestské  zastupiteľstvo v Krupine sa  na tomto  všeobecne záväznom  nariadení  o dani z nehnuteľností  

uznieslo dňa         uznesením  č.            – MsZ. 
2) V  ostatnom  sa správa  dane  riadi príslušnými ustanoveniami  zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach 

a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. 
 
3) Zároveň sa ruší VZN  7/2021. 
 
4) Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 01.01.2023. 
 
5) Súčasťou  tohto VZN je príloha č. 1 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            Ing. Radoslav Vazan   
                                                primátor mesta 

 
 
 
 
 
 
 
 
Deň vyvesenia:  
Deň zvesenia:   
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Príloha č. 1  

 
Zoznam jednotlivých častí obce 
   
 
Bebrava 
Brezová 
Briač 
Červená Hora 
Čierne blato 
Dolné Kopanice 
Dorkovička 
Dráhy 
Fitzberg 
Gubáň 
Havran 
Holý Vrch 
Horné Kopanice 
Hozník 
Husársky most 
Kamenný kríž 
Kňazova dolina 
Kukučka 
Lánička 
Líška 
Môlkňa 
Nová Hora 
Odrobinovo pole 
Okrúhla Hora 
Pijavice 
Poloma 
Peter 
Stará Hora 
Starý háj 
Široké Lúky 
Šváb 
Tanistravár 
Tepličky 
Tvôľ 
Vĺčok 
Žobrák 
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Uznesenie č. ....  / 2022 – MsZ 

Mestské zastupiteľstvo v Krupine 

vydáva  

 

Všeobecne záväzné nariadenie o dani z nehnuteľnosti č. ... / 2022, ktorým sa mení a dopĺňa 

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Krupina o dani z nehnuteľnosti č. 07/2021, podľa 

pôvodne zverejneného návrhu. 

 

Dôvodová správa. 

Komisia rozvoja mesta určila, každoročne upravovať sadzby dane o infláciu, Miera inflácie 

v roku 2021 vzrástla o 3,2 %. Údaj je zverejnený na stránke ŠÚ SR. 
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Názov materiálu  
Všeobecne záväzné nariadenie  Mesta Krupina č.  /2022 o poskytovaní dotá-

cií z rozpočtu Mesta Krupina, ktorým sa ruší Všeobecné záväzné nariadenie 

mesta Krupina č. 2/2017 o poskytovaní dotácie z rozpočtu Mesta Krupina v 

znení Všeobecné záväzné nariadenie Mesta Krupina č. 5/2020. 

 

Označenie  Návrh na pripomienkovanie do Komisie rozvoja mesta 

Dátum vyvesenia  09.09.2022 

Dátum zvesenia  27.09.2022 

Spracovateľ Ing. Katarína Slúková   

Autor  Ing. Katarína Slúková 

Prerokované dňa: 

13.9.2022 Komisia rozvoja mesta 

21.9.2022 MsR 

28.9.2022 MsZ 

 

 
Mesto  Krupina  predkladá  v  zmysle  § 6 zákona SNR č.  369/1990 Zb. o obecnom zriadení v  znení 

neskorších predpisov na  pripomienkovanie  Návrh VZN Mesta Krupina  č.     /2022, ktorým sa ruší 

VZN Mesta Krupina č. 2/2017, v znení VZN 5/2020 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Krupina.  

 

Pripomienkovane:  

Počas  plynutia  lehoty pripomienkovania  môžu  fyzické a právnické osoby uplatniť pripomienky k  

návrhu VZN a to:  

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

- elektronicky na e-mailovú adresu: katarina.slukova@krupina.sk 

- ústne do zápisnice na Mestskom úrade v Krupine, ekonomické oddelenie  

 

 

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 Krupina dňa 

09.09.2022. Dňom vyvesenia začína plynúť 10 dňová lehota na pripomienkovanie. 
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VŠEOBECNÉ ZÁVÄZNÉ NARIADENIE MESTA KRUPINA 

 

č.   / 2022 

 

o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Krupina 

Mesto Krupina podľa ustanovenia § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení ne-

skorších predpisov a na základe § 7 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územ-

nej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  

vydáva 

Všeobecne záväzné nariadenie o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Krupina v tomto znení 

Článok 1  

Úvodné ustanovenie 

 
Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len „VZN“) je stanovenie postupu a podmienok 

pre poskytovanie dotácií z rozpočtu Mesta Krupina subjektom v zmysle ustanovení § 7 ods. 4 zákona 

č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých záko-

nov v znení neskorších predpisov. 

Článok 2 

Pôsobnosť VZN 

1. Mesto Krupina na základe tohto VZN poskytne dotáciu len: 

a) právnickým osobám, ktorých zakladateľom je mesto, na konkrétne úlohy a akcie vo verejnom zá-

ujme alebo na prospech rozvoja územia mesta, 

b) inej obci alebo vyššiemu územnému celku, ak zabezpečuje niektoré úlohy pre mesto alebo ak ide 

o poskytnutie pomoci pri likvidácii následkov živelnej pohromy, havárie alebo inej podobnej uda-

losti na ich území mesta, 

c) právnickým osobám a fyzickým osobám, ktoré majú sídlo alebo trvalý pobyt na území mesta ale-

bo vykonávajú činnosť na území mesta alebo poskytujú služby obyvateľom mesta. 

2. Oblasti podporované dotáciami: 

a) Všeobecne prospešné služby
1
, najmä: 

 poskytovanie zdravotnej starostlivosti,  

 poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárna starostlivosť,  

 tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt,  

 ochrana ľudských práv a základných slobôd,  

 vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry a športu, 

 výskum, vývoj, vedecko-technické služby a informačné služby,  

 tvorba a ochrana životného prostredia a ochrana zdravia obyvateľstva,  

 služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti,  

 zabezpečovanie bývania, správy, údržby a obnovy bytového fondu.  

 

                                                 
1      § 2 ods. 2 zákona č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení neskorších predpisov 
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b) Všeobecne prospešné alebo verejnoprospešné účely
2
, najmä: 

 rozvoj, ochrana a podpora duchovných a kultúrnych hodnôt,  

 realizácia a ochrana ľudských práv alebo iných humanitných cieľov,  

 ochrana a tvorba životného prostredia, zachovanie prírodných hodnôt,  

 ochrana zdravia,  

 ochrana práv detí a mládeže,  

 rozvoj vedy, podpora vzdelania,  

 rozvoj a podpora telovýchovy a športu, 

 plnenie individuálne určenej humanitnej pomoci pre jednotlivca alebo skupinu osôb, ktoré sa 

ocitli v ohrození života, alebo potrebujú naliehavú pomoc pri postihnutí živelnou pohromou.  

3. Z rozpočtu mesta sa podľa tohto VZN nemôžu poskytovať dotácie: právnickým osobám, ktorých 

zriaďovateľom je mesto, teda rozpočtovým alebo príspevkovým organizáciám. Týmto organizáciám 

sa poskytuje na konkrétnu úlohu, akciu vo verejnom záujme alebo v prospech mesta, transfer, ktorý je 

súčasťou ich schváleného rozpočtu (tzv. rezerva na projekty: súťaže, festivaly a pod.). 

Článok 3 

Všeobecné podmienky poskytovania dotácií 

1. Dotáciu je možné poskytnúť len na základe písomnej žiadosti žiadateľa a na základe splnenia náleži-

tostí a ustanovení podľa zákonov a týmto VZN. 

2. Žiadateľ, ktorý žiada o poskytnutie dotácie, musí mať vysporiadané všetky záväzky voči Mestu Kru-

pina, voči právnickým osobám v ktorých je Mesto Krupina zriaďovateľom, resp. v ktorých má majet-

kovú účasť. Nesmie byť v likvidácii, v konkurznom alebo reštrukturalizačnom konaní, nesmie sa voči 

nemu viesť exekučné konanie, nesmie byť v omeškaní s úhradou splatného poistného voči zdravot-

ným poisťovniam, sociálnej poisťovni ani s úhradou splatnej dane príslušnému správcovi dane. Vzor 

čestného prehlásenia tvorí prílohu č. 2 tohto VZN. 

3. Dotácia nebude poskytnutá žiadateľovi: 

a) ktorý v kalendárnom roku, ktorý predchádza roku podania žiadosti o poskytnutie dotácie, dotáciu 

alebo jej časť použil v rozpore s účelom, na ktorý bola poskytnutá, 

b) ktorý v kalendárnom roku, ktorý predchádza roku podania žiadosti o poskytnutie dotácie, dotáciu 

alebo jej časť nevyúčtoval v súlade so zmluvou o poskytnutí dotácie,  

c) ktorému bol právoplatne uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie, a/alebo trest záka-

zu prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov Európskej únie. 

4. Dotáciu nie je možné poskytnúť na: 

a) úhradu miezd, odmien a odvodov, 

b) nákup alkoholických a tabakových výrobkov, 

c) refundáciu výdavkov splatných v predchádzajúcich rokoch, 

d) splácanie úverov a úrokov z poskytnutých úverov, 

e) honoráre pre organizátorov akcií, projektov, a podujatí, 

f) odmenu pre žiadateľa dotácie alebo inej osoby so spoluúčasťou žiadateľa. 

                                                 
2      § 2 ods. 3 zákona č. 34/2002 Z. z. o nadáciách a o zmene Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov 
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5. Dotácie sa neposkytujú na činnosť politických strán alebo politických hnutí a na akcie, ktoré nie sú 

organizované a realizované vo verejnom záujme a v prospech rozvoja mesta v zmysle tohto VZN. 

6. Žiadateľ dotácie je povinný vynaložiť na realizáciu projektu aj vlastné zdroje a to najmenej vo výške 

30% celkových nákladov, čo deklaruje čestným vyhlásením pri podaní žiadosti o poskytnutie dotácie. 

7. Dotácie podliehajú ročnému zúčtovaniu s rozpočtom mesta daného kalendárneho roka. 

8. Na poskytnutie dotácie nie je právny nárok. 

9. Prijímateľ dotácie je povinný vytvoriť podmienky pre kontrolu čerpania dotácie poskytnutej 

z rozpočtu mesta. 

10. Jednotlivé komisie pri MsZ majú právo posudzovať poskytnutie dotácie a sú oprávnené vyzvať žiada-

teľa o poskytnutie dotácie na osobnú prezentáciu projektu, na ktorého realizáciu má byť dotácia po-

skytnutá. V prípade, ak žiadateľ odmietne osobnú prezentáciu projektu, komisia je oprávnená mest-

skému zastupiteľstvu odporučiť neschváliť poskytnutie dotácie na projekt. 

11. Mesto si vyhradzuje právo neposkytnúť schválenú dotáciu alebo jej časť, ak by jej poskytnutím mohla 

byť ohrozená vyrovnanosť bežného rozpočtu mesta. 

12. Žiadateľ je povinný finančné prostriedky poskytnuté na dotáciu čerpať a vyúčtovať v súlade so zá-

konmi
3
 a týmto VZN a to max. 30 dní od realizácie projektu, najneskôr však do 31.12. bežného roz-

počtového roka.   

Článok 4 

Tvorba finančných prostriedkov určených na poskytovanie dotácií 

1. Finančné prostriedky určené na dotácie v zmysle VZN sa vytvárajú v procese hospodárenia mesta a to 

najmä z vlastných príjmov mesta. V rámci tvorby rozpočtu sa vyčlení objem finančných prostriedkov 

určených na dotácie z časti rozpočtovaných vlastných príjmov mesta. 

2. Finančné prostriedky na dotácie sa v rozpočte mesta rozpočtujú na konkrétnu akciu, úlohu alebo účel 

použitia prostriedkov.  

3. Rozpočtujú sa vždy na príslušný rozpočtový rok a v súlade s platnou rozpočtovou klasifikáciou. 

4. Dotácie môžu byť poskytnuté len v prípade dostatku zdrojov v rozpočte a ich poskytnutím nemožno 

zvýšiť celkový dlh mesta. 

Článok 5 

Zverejňovanie informácií o poskytovaní dotácií 

1. Informácia o možnostiach a podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta je zverejnená vopred 

a to spôsobom v mieste obvyklom. Táto informácia obsahuje: 

a) podmienky poskytovania dotácií, 

b) termín predkladania žiadostí je: do 31. októbra príslušného kalendárneho roka,  

c) oddelenie MsÚ, určené na poskytovanie konzultácií žiadateľom, 

d) spôsob a miesto prijímania žiadostí, 

                                                 
3  523/2004 o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Zákon č. 

431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, Zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niekto-
rých zákonov v znení neskorších predpisov, zákonom č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov. 
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e) termín uzávierky žiadostí, 

f) spôsob vyhodnotenia žiadostí, 

g) spôsob uverejnenia výsledkov z vyhodnotenia žiadostí. 

2. Zverejnenie informácií zabezpečí Mestský úrad a môže byť v podobe: 

a) vyvesenia na úradnej tabuli, 

b) na internetovej stránke mesta, 

c) v periodickej tlači. 

Článok 6 

Žiadosť o poskytnutie dotácie 

Dotácia môže byť poskytnutá len na základe písomnej žiadosti žiadateľa. Vzor žiadosti o poskytnutí dotá-

cie tvorí prílohu č. 1 tohto VZN. 

1. Písomná žiadosť musí obsahovať: 

a) názov a adresu žiadateľa (v prípade právnickej osoby: obchodné meno, meno štatutárneho 

zástupcu, kontakt, sídlo organizácie v súlade s označením v príslušnom registri (napr. obchodný 

register, živnostenský register, register vedený krajským úradom a iné), IČO, DIČ, IČ DPH (ak je 

platcom DPH), odtlačok pečiatky žiadateľa, podpis, (v prípade fyzickej osoby meno, priezvisko, 

bydlisko, kontakt, podpis),  

b) bankové spojenie a číslo účtu (IBAN) žiadateľa,  

c) účel dotácie, stručná charakteristika akcie, projektu, podnikateľského zámeru, prípadne 

pripravovanej aktivity, 

d) podrobný rozpočet finančných prostriedkov (rozpis predpokladaných výdavkov a príjmov); v 

prípade spracovaného projektu názov a autor projektu, odborný garant projektu a stručná 

charakteristika projektu, projektový rozpočet, 

e) počet členov pôsobiacich v organizácii, 

f) miesto a čas realizácie konkrétnej akcie alebo projektu, 

g) požadovanú výšku dotácie, 

h) formu účasti mesta na akcii alebo projekte (napr. spoluorganizátor, čestný hosť, sponzor a pod.),  

i) charakteristika publicity Mesta Krupina – uviesť materiály, v ktorých bude prezentovaná podpora 

Mesta Krupina pri realizácii akcie, projektu (napr. tlač, médiá, plagát, baner, webové sídla, 

oblečenie a iné),  

j) kópia z aktuálneho výpisu z príslušného registra, v ktorom je žiadateľ zaregistrovaný (napr. výpis 

zo živnostenského registra, výpis z obchodného registra, výpis z registra neziskových organizácií, 

výpis z registra občianskych združení a pod.), vrátane aktuálnych stanov, v prípade zmeny údajov, 

funkcií posledná zápisnica z VZ, čl. schôdze a pod.  
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3.  Informáciu o doterajšej činnosti a výsledkoch žiadateľa v uvedenej činnosti v prospech obyvateľov 

mesta Krupina na podporu všeobecne prospešných služieb alebo verejnoprospešných účelov, 

4.  Žiadosť spolu s povinnými prílohami doručí žiadateľ do 31.10. kalendárneho roka, ktorý predchádza 

roku, na ktorý sa dotácia požaduje do podateľne Mestského úradu, elektronicky alebo poštou na 

adresu Mestský úrad, Svätotrojičné námestie 4/4, 963 01 Krupina.  

5.  Žiadosti doručené po termíne t.j. po 31.10. nebudú zaradené do procesu posudzovania. Rozhodujúci je 

dátum podania žiadosti v podateľni Mestského úradu, resp. dátum odoslania žiadosti prostredníctvom 

pošty, alebo doručenej v elektronickej podobe. V prípade nepredvídateľných okolností môže žiadateľ 

požiadať o dotáciu aj v priebehu kalendárneho roka. Skutočnosť, či je okolnosť nepredvídateľná 

posúdi príslušná komisia, ktorá prednesie žiadosť o dotáciu na MsZ. 

6.  V prípade doručenia neúplných žiadostí (napr. chýbajúce doklady, povinné prílohy, nečitateľná 

žiadosť) budú žiadatelia vyzvaní, aby ich doplnili do desiatich kalendárnych dní odo dňa doručenia 

výzvy na doplnenie žiadosti. Neúplné žiadosti, ktoré nebudú v stanovenom termíne, t. j. do desiatich 

kalendárnych dní odo dňa doručenia výzvy náležite doplnené a súčasne doručené na MsÚ, budú 

vyradené z procesu posudzovania. 

7.  Ak žiadateľ uvedie v žiadosti alebo vo vyúčtovaní dotácie nepravdivé údaje, ktoré podstatne môžu 

ovplyvniť rozhodovanie o poskytnutí dotácie a oprávnenosť použitia poskytnutej dotácie, bude 

nasledujúci kalendárny rok jeho žiadosť zamietnutá. 

8.  Mesto je oprávnené preverovať skutočnosti uvedené v žiadosti, ako aj ostatné skutočnosti potrebné pri 

rozhodovaní o pridelení dotácie. Porušenie podmienok je dôvodom na okamžité vrátenie dotácie aj s 

náležitými sankciami v zmysle tohto VZN. 

9.  Každú zmenu formálneho charakteru  (napr. zmena sídla organizácie, štatutárny zástupca, bankového 

spojenia a iné) je žiadateľ povinný písomne oznámiť mestu do 30 dní odo dňa jej vykonania. 

10.  K žiadosti je potrebné doložiť čestné prehlásenie žiadateľa, ktoré je prílohou č. 2 tohto VZN. 

Článok 7 

Posudzovanie žiadostí o pridelenie dotácie a kompetencie orgánov mesta pri schva-

ľovaní žiadostí o poskytnutie dotácie 

1. Spracovateľ pri posudzovaní vecnej a formálnej správnosti a úplnosti predložených žiadostí postupuje 

v zmysle zákona č.357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých záko-

nov v platnom znení (ďalej zákon o finančnej kontrole) a platného vnútorného predpisu o vykonávaní 

finančnej kontroly. 

2. Podateľňa Mestského úradu rozdelí žiadosti podľa jednotlivých oblastí uvedených v článku 2 bod 2 

tohto nariadenia do zoznamov na posudzovanie príslušnými orgánmi (komisie MsZ a primátor mesta). 

3. Do zoznamov na posudzovanie žiadostí budú zaradené iba tie žiadosti, ktoré spĺňajú podmienky uve-

dené v článku 3 a 6 tohto nariadenia. 

4. Žiadosti o poskytnutí dotácií prerokujú a posúdia: 

a) Komisie MsZ podľa jednotlivých oblastí, ktoré môžu poskytnúť dotácie vo výške 80%  

z celkového objemu finančných prostriedkov schváleného rozpočtu, určených na poskytnutie do-

tácií, 
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b) Primátor mesta Krupina má na poskytnutie dotácií vyčlenených 20 % z celkového objemu finanč-

ných prostriedkov schváleného rozpočtu, určených na poskytnutie dotácií. Poskytnúť dotácie mô-

že na základe podaných žiadostí v priebehu celého kalendárneho roka. 

5. Po schválení dotácie je komisia MsZ povinná vypracovať stanovisko a následne odporučí jej posúde-

nie a prerokovanie na mestskej rade a následne MsZ.  

6. Poskytnutie dotácie sa žiadateľovi oznámi ústnou alebo písomnou formou. Súčasťou upovedomenia 

žiadateľa o dotáciu je návrh zmluvy o poskytnutie dotácie, ktorú pripraví ekonomické oddelenie. 

7. Povinnosťou komisie MsZ je informovať tie subjekty, ktorým nebola dotácia uznesením MsZ schvá-

lená a poskytnutá a v prípade rozhodovania primátorom mesta, uvedenú skutočnosť oznámi sekretariát 

primátora. 

8. Orgány oprávnené na schvaľovanie dotácií prihliadajú na zásady hospodárnosti a efektívnosti pri na-

kladaní s verejnými prostriedkami.  

Článok 8 

Zmluva o poskytnutí dotácie 

1. Po schválení žiadosti primátorom mesta alebo MsZ, ekonomické oddelenie vypracuje písomnú zmlu-

vu medzi mestom Krupina ako poskytovateľom dotácie v zastúpení primátorom mesta a žiadateľom 

ako príjemcom dotácie v zastúpení štatutárnym zástupcom. 

2. Uzatvorená písomná zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Krupina obsahuje najmä: 

a) označenie zmluvných strán – obchodné meno, sídlo, štatutárny zástupca, IČO, DIČ, bankové spo-

jenie, číslo účtu (IBAN), zápis v OR, ŽR. 

b) predmet a účel použitia dotácie, 

c) výšku dotácie a určenie termínu, do ktorého ju mesto poukáže na účet žiadateľa, resp. vyplatí 

v pokladni MsÚ, 

d) podmienky použitia a vyúčtovania dotácie (povinnosť prijímateľa dotácie, že bude dotáciu čerpať 

a vyúčtuje ju v súlade so zákonom č. 523/2004 o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákonom č. 431/2002 Z. z. o 

účtovníctve v znení neskorších predpisov a zákonom č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákonom č. 283/2002 Z. z. o 

cestovných náhradách v znení neskorších predpisov, 

e) vymedzenie spôsobu prezentácie mesta ako podporovateľa akcie alebo okruhu potrieb, na zabez-

pečenie ktorých sa dotácia poskytuje podľa charakteru akcie alebo okruhu potrieb a možností žia-

dateľa, 

f) sankcie vyplývajúce z neplnenia podmienok, 

g) povinnosť prijímateľa dotácie umožniť vykonanie kontroly vynakladania poskytnutých prostried-

kov v jeho priestoroch a na základe jeho účtovnej evidencie do piatich rokov po ukončení rozpoč-

tového roka, v ktorom mu bola dotácia poskytnutá, 

h) iné dohodnuté podmienky. 

3. Po podpise zmluvy obidvomi zmluvnými stranami je mesto povinné zmluvu zverejniť na webovej 

stránke mesta. Po jej zverejnení nadobúda zmluva právoplatnosť. 

4. Zmluva o poskytnutí dotácie sa vyhotovuje v dvoch vyhotoveniach, pričom jednu obdrží prijímateľ 

a jednu poskytovateľ dotácie. 



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

  

 
 

 

 

 

 

5. Po nadobudnutí právoplatnosti zmluvy odošle žiadateľovi dotáciu na jeho účet, alebo v pokladni MsÚ, 

podľa podmienok stanovených v zmluve po dohode zmluvných strán. 

Článok 9 

Použitie dotácie 

1. Prijímateľ dotácie je povinný použiť dotáciu len na účel, na ktorý mu bola poskytnutá. 

2. Prijímateľ dotácie je povinný nakladať s dotáciou hospodárne a účelne v súlade s podmienkami uve-

denými v zmluve. 

3. Dotáciu možno použiť len do konca príslušného rozpočtového roka. 

4. Prijímateľ dotácie je povinný vrátiť dotáciu bezodkladne: 

a) ak mesto zistí, že porušil podmienky poskytnutia dotácie podľa tohto VZN, 

b) ak mesto zistí, že porušil podmienky uvedené v zmluve o poskytnutí dotácie,  

c) ak použije dotáciu na iný účel,  ako bolo dohodnuté v zmluve, 

d) ak nepredloží zúčtovanie dotácie v stanovenom termíne. 

Článok 10 

Vyúčtovanie dotácie 

1. Finančné prostriedky poskytnuté formou dotácie prijímateľovi z rozpočtu Mesta Krupina sú verejnými 

prostriedkami podľa ustanovení zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a 

o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení a zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení. Na poru-

šenie finančnej disciplíny vrátane sankcií sa vzťahujú ustanovenia § 31 zákona č. 523/2004 Z. z. o 

rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.  

2. Poskytnuté dotácie podliehajú ročnému vyúčtovaniu s rozpočtom mesta.  

3. Vyúčtovanie poskytnutej dotácie je povinný vykonať prijímateľ dotácie písomne do 30 dní od ukon-

čenia akcie, projektu, najneskôr však do 31. decembra príslušného kalendárneho roka.   

4. Prijímateľ dotácie je povinný predložiť vyúčtovanie použitých finančných prostriedkov na predpísa-

nom tlačive (príloha č. 3) a vyhodnotenie publicity akcie vrátane informačného materiálu. Zúčtovanie 

predloží na príslušné oddelenie MsÚ, ktoré zmluvu vypracovalo, príslušný zamestnanec oddelenia 

MsÚ overí, či finančné prostriedky boli použité v súlade s predmetom a účelom zmluvy.  

5. Zúčtovanie poskytnutej dotácie musí obsahovať doklady, ktoré dokumentujú príjem a použitie dotá-

cie. Takýmito dokladmi pre potreby tohto VZN sú najmä: 

a) kópia bankového výpisu príjemcu dotácie, ktorá dokumentuje príjem a použitie poskytnutej dotá-

cie, 

b) kópia faktúry, ktorá musí obsahovať: 

 číslo faktúry,  

 názov dodávateľa, IČO, DIČ,  

 názov príjemcu, IČO, DIČ,  

 deň vystavenia faktúry,  

 deň splatnosti faktúry,  
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 forma úhrady faktúry, 

 označenie dodávky, jej množstvo, celková cena dodávky,  

 pečiatka a podpis. 

c) kópia výdavkového pokladničného dokladu, ktorá musí obsahovať:  

 číslo dokladu, 

 názov platiteľa, IČO, DIČ, 

 názov príjemcu, IČO, DIČ,  

 dátum vystavenia dokladu,  

 vyplatená suma slovom aj číslom, účel vyplatenia, 

 podpis príjemcu, podpis vystavovateľa,  

 poradové číslo, pod ktorým je výdavok zaúčtovaný v peňažnom denníku alebo v pokladničnej 

knihe,  

 podpis schvaľovateľa dokladu. 

d) kópia príjmového pokladničného dokladu, ktorá musí obsahovať:  

 číslo dokladu,  

 názov príjemcu, IČO, DIČ, 

 názov vystavovateľa dokladu, IČO, DIČ,  

 dátum vystavenia dokladu,  

 prijatá suma slovom aj číslom, účel príjmu,  

 podpis vystavovateľa dokladu,  

 podpis schvaľovateľa dokladu,  

 podpis príjemcu,  

 poradové číslo, pod ktorým je príjem zaúčtovaný v peňažnom denníku alebo v pokladničnej 

knihe. 

e) doklady z registračnej pokladne, v prípade platby resp. nákupu v hotovosti, 

f) cestovné doklady riadne vyplnené spolu s dokladmi v zmysle zákona o cestovných náhradách – 

platné cestovné lístky, doklad o nákupe PHM, technický preukaz vozidla a iné, 

g) zoznam účastníkov, ak sa hradí z dotácie ubytovanie. 

6. V odôvodnených prípadoch môže žiadateľ požiadať písomne o predĺženie termínu zúčtovania dotácie 

a to najneskôr dva týždne pred zmluvne dohodnutým termínom.  

7. Oneskorené vyúčtovanie bez písomného súhlasu s predĺžením termínu vyúčtovania, na základe poda-

nia žiadosti o predĺženie termínu vyúčtovania, je dôvodom k sankčným postihom. 

8. Prijímateľ dotácie je povinný nevyčerpané finančné prostriedky z poskytnutej dotácie vrátiť v termíne 

stanovenom v zmluve na predloženie vyúčtovania poskytnutej dotácie. 

9. Žiadosť prijímateľa dotácie, ktorý nepredloží vyúčtovanie predchádzajúcej dotácie alebo nevráti ne-

vyčerpané finančné prostriedky v stanovenom termíne, alebo použije dotáciu na iný účel, aký bol ur-

čený v Zmluve o poskytnutí dotácie z rozpočtu Mesta Krupina, bude v nasledujúcom roku zamietnutá. 
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10. Ak prijímateľ uvedie vo vyúčtovaní dotácie neúplné údaje, bude po tomto zistení vyzvaný zamestnan-

com mesta s určením lehoty 10 pracovných dní od doručenia výzvy na ich doplnenie a s poučením, že 

ak tieto údaje v určenej lehote nedoplní bude povinný vrátiť poskytnutú dotáciu v plnej výške. 

11. Ak prijímateľ dotácie vyúčtovanie nepredloží, mesto okamžite požiada o vrátenie dotácie v plnej výš-

ke. 

12. Porušenie podmienok použitia dotácií sa považuje za porušenie finančnej disciplíny. 

Článok 11 

Sankcie 

1. Sankcie za nedodržanie povinností upravených v tomto VZN upravuje zákon č. 369/1990 Zb. o obec-

nom zriadení v znení zmien a doplnkov a zákon č. 583/2004 Zb. o rozpočtových pravidlách 

2. Kto predloží k svojej žiadosti o dotáciu z rozpočtu mesta nepravdivé Čestné vyhlásenie o vysporiadaní 

si záväzkov voči mestu, jeho prípadné ďalšie žiadosti o poskytnutie dotácie sa nebudú po dobu nasle-

dujúcich 5 rokov posudzovať. 

Článok 12 

Spoločné  ustanovenia 

1. Kontrolu dodržiavania tohto VZN vykonávajú: 

a) mestské zastupiteľstvo, 

b) primátor mesta,  

c) komisie MsZ, 

d) hlavný kontrolór mesta, 

e) zamestnanci príslušných oddelení MsÚ. 

2. Hlavný kontrolór a poverení zamestnanci mesta sú oprávnení vykonávať kontrolu hospodárnosti, efek-

tívnosti, účinnosti a účelovosti použitia dotácie. Žiadateľ je povinný pri kontrolných akciách vykoná-

vaných mestom poskytnúť potrebnú súčinnosť, ku ktorej sa v zmluve písomne zaviaže. 

3. Na všetkých propagačných materiáloch a pri propagácií aktivít súvisiacich s realizáciou projektu, na 

ktorý bola dotácia poskytnutá, žiadateľ uvedie, že projekt bol realizovaný s finančným príspevkom 

mesta. 

Článok 13 

Prechodné a záverečné ustanovenia 

1. Návrh Všeobecného záväzného nariadenia mesta Krupina č. /2022 o poskytovaní dotácií z rozpočtu 

Mesta Krupina bol zverejnený na pripomienkovanie vyvesením na úradnej tabuli a webovom sídle 

mesta Krupina dňa 09. 09. 2022 a zvesený dňa 27. 09. 2022. 

2. Mestské zastupiteľstvo mesta Krupina sa uznieslo na Všeobecnom záväznom nariadení mesta Krupina 

č. /2022 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Krupina na zasadnutí dna 28. 09. 2022 uznesením č. 

/2022. 

3. Všeobecné záväzné nariadenie mesta Krupina č. /2022 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Krupi-

na bolo vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli a webovom sídle mesta Krupina a nadobúda účinnosť 

15. dňom od jeho vyvesenia. 
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4. Nadobudnutím účinnosti Všeobecného záväzného nariadenia mesta Krupina č. /2022 o poskytovaní 

dotácií z rozpočtu Mesta Krupina sa ruší Všeobecné záväzné nariadenie mesta Krupina č. 2/2017 o 

poskytovaní dotácie z rozpočtu Mesta Krupina v znení Všeobecné záväzné nariadenie Mesta Krupina 

č. 5/2020. 

5. Poskytnutie dotácií sa v zmysle tohto VZN prvýkrát vykoná v roku 2023 na základe žiadostí doruče-

ných Mestu Krupina do 31.10. 2022. 

6. Žiadosti doručené do 31.10.2021 a 31.5.2022 sa posudzujú podľa doteraz platného VZN č. 02/2017 

a č. 5/2020. 

7. Neoddeliteľnou súčasťou tohto VZN sú nasledovné prílohy: 

a) Príloha č. 1 Vzor žiadosti o poskytnutie dotácie 

b) Príloha č. 2 Čestné prehlásenie 

c) Príloha č. 3 Vzor vyúčtovania poskytnutej dotácie 

d) Príloha č. 4 Účtovné doklady predložené k vyúčtovaniu v členení 

e) Príloha č. 5 Vyhodnotenie projektu, akcie 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Ing. Radoslav Vazan 

                                                                                       primátor mesta 

 

VZN vyvesené dňa: 09. 09. 2022. 

VZN zvesené dňa: 27.09.2022. 
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Príloha č. 1 – Vzor žiadosti o poskytnutie dotácie 

 

ŽIADOSŤ O POSKYTNUTIE DOTÁCIE 

1. ÚDAJE O ŽIADATEĽOVI 

Názov / Obchodné meno žiada-

teľa 
 

Štatutárny zástupca  

(meno, priezvisko, titul)  
 

Právna forma   

Adresa / Sídlo   

Kontakt 

Tel. č.   

E-mail 
 

 

Identifikačné čísla 

IČO  

DIČ  

IČ pre DPH  

Bankové spojenie Číslo účtu (IBAN)  

2. ÚDAJE O PROJEKTE 

Názov projektu  
 

 

Osoba zodpovedná za projekt 

Meno, priezvisko  

Tel. č.  

E-mail  

Realizácia projektu 
Termín  

Miesto  

Celkové náklady projektu 100 % EUR 

Požadovaná výška dotácie na 

projekt 
max. 70 % EUR 

Účel dotácie 
 

 

Celkový počet členov pôsobia-

cich v organizácii žiadateľa 
 

Forma účasti mesta na akcii
4
  

                                                 
4 napr. spoluorganizátor, čestný hosť, sponzor a pod. 
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Charakteristika publicity Mes-

ta Krupina
5
 

 

 

 

 

3. VYHLÁSENIE 

Vyhlasujem, že údaje uvedené v žiadosti a prílohách sú pravdivé.  

(Uveďte svoje meno a priezvisko )  

 

dávam týmto Mestu Krupina, Svätotrojičné námestie 4/4, 963 01 Krupina, IČO: 00 320 056 výslovný 

súhlas so spracúvaním osobných údajov uvedených v tejto žiadosti (vrátane ich zverejnenia na webovej 

stránke Mesta Krupina a sprístupnenia v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe 

k informáciám v znení neskorších predpisov) v rozsahu mojich osobných údajov uvedených v tejto 

žiadosti a jej prílohách na účely súvisiace s touto žiadosťou v zmysle platných právnych predpisov, za 

podmienok ustanovených v § 11 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov. Vyhlasujem, že 

tento súhlas so spracúvaním osobných údajov je platný počas celej doby potrebnej pre rozhodnutie 

o poskytnutí dotácie a archiváciu žiadosti. V prípade, ak mi dotácia bude pridelená, dávam súhlas aj na 

spracovanie týchto údajov za účelom uzatvorenia zmluvného vzťahu. Tento súhlas dávam na čas trva-

nia tejto zmluvy ako aj počas doby potrebnej na jej archiváciu. Vyššie uvedené potvrdzujem svojím 

vlastnoručným podpisom na tejto žiadosti. 

V ..........., dňa Podpis a pečiatka štatutárneho zástupcu 

4. DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE 

Povinné prílohy pre všetky žiadosti: 

1. Doklad preukazujúci oprávnenie osoby konať za žiadateľa. 

2. Doklad o zriadení bankového účtu. 

3. Doklad o pridelení IČO, DIČ, IČ DPH. 

4. Doklad o vzniku subjektu: 

a)  fyzické osoby: podnikatelia: kópia živnostenského listu, 

b)  právnické osoby: kópia výpisu z Obchodného registra, kópia dokladu o registrácii, kópia do-

kladu o založení  a ustanovení štatutárnych orgánov (zaregistrovaná zriaďovateľská listina, sta-

novy, zápisnica z členskej schôdze a pod.). 

5. Podrobný popis projektu - aktivity a údaje v štruktúre podľa hlavných hodnotiacich kritérií  

6. Podrobný rozpočet projektu – predpokladané náklady na realizáciu jednotlivých aktivít a spôsob 

financovania projektu. 

7. Informácia o doterajšej činnosti a výsledkoch žiadateľa. 

8. Čestné prehlásenie o vysporiadaní záväzkov – v zmysle prílohy č. 2, ktorá je súčasťou tohto naria-

denia.  

Upozornenie: Žiadosť spolu s povinnými prílohami doručí žiadateľ do 31. 10. bežného kalendár-

neho roka, ktorý predchádza roku, pre ktorý sa dotácia požaduje, do podateľne MsÚ, elektronic-

ky, alebo poštou na adresu Mestský úrad Krupina, Svätotrojičné námestie 4/4, 963 01 Krupina. 

Inak sa na žiadosť nebude prihliadať. 

 

                                                 
5 napr. tlač, médiá, baner, plagát, webová stránka, oblečenie a iné. 
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Príloha č. 2 – Vzor čestného prehlásenia          

        

 

 

 

Čestné prehlásenie žiadateľa 

 

 

 

Čestne prehlasujem, že žiadateľ .................................................................................. 

 

1. Má vysporiadané splatné záväzky voči Mestu Krupina a voči všetkým právnickým osobám, 

ktorých je zriaďovateľom, resp. v ktorých má Mesto Krupina majetkovú účasť. 

2. Nie je v likvidácii, v konkurznom alebo reštrukturalizačnom konaní. 

3. Nevedie sa voči nemu exekučné konanie. 

4. Nie je k dnešnému dňu v omeškaní s úhradou splatného/splatnej: 

- poistného voči sociálnej a zdravotnej/ým poisťovniam, 

- dane voči príslušnému správcovi . 

 

 

Toto čestné prehlásenie som vykonal(a) dobrovoľne s plnou zodpovednosťou pre potreby Mesta 

Krupina za účelom predloženia žiadosti o poskytnutie dotácie. 

 

 

Zároveň prehlasujem, že som si vedomý(á) dôsledkov, ktoré by vyplynuli z nepravdivých údajov 

v tomto čestnom prehlásení.  

 

 

 

 

V ..................................... dňa ........................ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

................................................................... 

Podpis žiadateľa - štatutárneho zástupcu 

 

 

 

 

*nehodiace sa prečiarknite 
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Príloha č. 3 – Vzor vyúčtovania dotácie         

 

                                                 
6 Uviesť len príjmy a výdavky súvisiace s projektom, na ktorý bola dotácia poskytnutá 

VYÚČTOVANIE POSKYTNUTEJ DOTÁCIE 

1. ÚDAJE O ŽIADATEĽOVI 

Názov / Obchodné meno žiada-

teľa 
 

Štatutárny zástupca 

(meno, priezvisko, titul) 
 

Názov projektu, akcie  

Účel použitia dotácie  

Výška dotácie poskytnutá mes-

tom Krupina 
EUR 

2. FINANČNÉ VYHODNOTENIE PROJEKTU, NA KTORÝ BOLA POSKYTNUTÁ 

DOTÁCIA
6
 

SKUTOČNÉ PRÍJMY – z toho: SKUTOČNÉ VÝDAVKY: 

Dotácia od mesta:   

Vlastné príjmy:   

Sponzorské a iné:   

PRÍJMY SPOLU: VÝDAVKY SPOLU: 

3. VYHLÁSENIE 

Čestne vyhlasujem, že uvedené údaje uvedené v o vyúčtovaní a v prílohách sú pravdivé.  

(Uveďte svoje meno a priezvisko )  

  

dávam týmto Mestu Krupina, Svätotrojičné námestie 4/4, 963 01 Krupina, IČO: 00 320 056 výslovný 

súhlas so spracúvaním osobných údajov uvedených vo vyúčtovaní dotácie z rozpočtu Mesta Krupina 

v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov) v 

rozsahu mojich osobných údajov uvedených v tomto vyúčtovaní a prílohách na účely súvisiace s týmto 

vyúčtovaním dotácie v zmysle platných právnych predpisov, za podmienok ustanovených v § 11 záko-

na č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov. Vyhlasujem, že tento súhlas so spracúvaním osobných 

údajov je daný na dobu neurčitú. Vyššie uvedené potvrdzujem svojím vlastnoručným podpisom. 

V ..............., dňa Podpis a pečiatka štatutárneho zástupcu 

4. DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE 

Povinné prílohy:  

 čitateľné fotokópie všetkých účtovných dokladov 

 účtovné doklady predložené k vyúčtovaniu v členení (Príloha č. 4) 

 vyplnenie vyhodnotenia projektu (Príloha č. 5) 
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Príloha č. 3 – Vzor vyúčtovania dotácie (pokračovanie) 

 

 

 

 

Zúčtovanie dotácie overil a prevzal zamestnanec Mesta Krupina: 

 

 

 

Meno a priezvisko:  ................................................... 

 

 

 

Pečiatka a podpis:  ................................................... 

 

 

 

V Krupine, dňa:  ................................................... 

 

 

 

 

 

Pozn: (ak nebola dočerpaná celá poskytnutá dotácia, rozdiel, je potrebné vrátiť do pokladne MsÚ 

alebo na účet Mesta Krupina. 
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Príloha č. 4 – Účtovné doklady predložené k vyúčtovaniu v členení 

 

 

 

Účtovné doklady predložené k vyúčtovaniu v členení 

P. č. Číslo dokladu Druh výdavku € 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

SPOLU:  

POSKYTNUTÁ FINANČNÁ DOTÁCIA:  

ROZDIEL:  
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Príloha č. 5 – Vyhodnotenie projektu 
 

VYHODNOTENIE PROJEKTU 

1.  Vecné zhodnotenie použitia poskytnutej dotácie, spoločenský význam:  

Popíšte prínos pre mesto a zvýšenie kvality života v meste 

 

 

 

 

 

 

2.  Oslovenie cieľovej skupiny 
Popis cieľovej skupiny, na ktorú bol projekt zameraný: 

 

 

Celkový počet členov cieľovej skupiny: 

 

Počet členov cieľovej skupiny, ktorí sa na projekte zúčastnili: 

 

Podiel členov - účastníkov na celkovom počte cieľovej skupiny: 

 

3.  Spolupráca v rámci projektu  
Zoznam partnerov: 

 

 

 

Spolupráca s Mestom Krupina: 

 

4.  Financovanie projektu 
Celková suma: 

 

Dotácia z rozpočtu mesta:  

 

Iné zdroje (uveďte výšku a druh zdroja): 

 

5.  Dlhodobá udržateľnosť projektu  

Popíšte ako bude zabezpečené pokračovanie projektu v budúcnosti. 

 

 

 

6.  Prílohy  

Zoznam príloh (napr. novinové výstrižky o akcii, pozvánka, plagát o akcii, fotodokumentácia, propa-

gácia na internete a iné dokumenty súvisiace s projektom). 

Upozornenie:  

Vyhodnotenie projektu je povinnou prílohou k vyúčtovaniu poskytnutej dotácie  
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Návrh na uznesenie: 

 

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

vydáva 

Všeobecné záväzné nariadenie Mesta Krupina č. ... / 2022 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta 

Krupina, ktorým sa ruší Všeobecné záväzné nariadenie mesta Krupina č. 2/2017 o poskytovaní 

dotácie z rozpočtu Mesta Krupina a v znení Všeobecné záväzné nariadenie Mesta Krupina č. 

5/2020. 

 

 

Dôvodová správa. 

Účelom spracovaného návrhu tohto VZN je nastavenie správnych postupov, podmienok a kritérií 

poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Krupina, vrátane schvaľovacieho procesu a zúčtovania 

poskytnutých dotácií. 

 



 

 

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

 

 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

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

konanej dňa 12.9.2022 
 

 
 
 
 
  

Predkladá: 
Mgr. Michal Strelec 
predseda komisie 

Vypracoval:                                                                         

 
Gabriela Očovská 

zapisovateľka 
 

Prerokované: 

- 12.9.2022 
v Komisii pre školstvo, mládež, kultúru, 
šport a verejný poriadok, 
- 13.9.2022 
v Komisii rozvoja 
- 21.9.2022 
na zasadnutí Mestskej rady 
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NÁVRH UZNESENÍ  

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

 

Uznesenie č.   /2022-MsZ 
Mestské zastupiteľstvo v Krupine 
s ch v a ľ u j e  
ročníkové zápisy Kroniky mesta Krupina za rok 2001 
Dôvodová správa:   
V súlade s VZN č. 2/2012 o Kronike mesta Krupina návrh ročníkového záznamu bol 
prerokovaný na zasadnutí mestskej rady, pričom text zápisu  bol k dispozícii poslancom 
mestského zastupiteľstva.  
 
 
Uznesenie č.   /2022-MsZ  
Mestské zastupiteľstvo v Krupine 
s c h v a ľ u j e  
dotáciu pre Rodičovské centrum MRAVENISKO, o.z., Fraňa Kráľa 675/16, Krupina vo výške 
340,- € na prenájom priestorov na zabezpečenie projektu  pre mamičky s deťmi do 3 rokov 
veku – „Si výnimočný a dôležitý, presne taký aký si ... VITAJ V MRAVENISKU“ 
Dôvodová správa: 

Komisia odporúča uvedené z dôvodu potreby takejto služby na území mesta. 
Predmetná žiadosť bola prerokovaná v Komisii sociálnych vecí, zdravotníctva a bytovej 
politiky, ktorá odporučila podporiť Rodičovské centrum MRAVENISKO, o.z. v rámci 
prideľovania dotácií, nakoľko zriadenie rodičovského centra na území mesta rodinám 
s malými deťmi do 3 rokov veku považuje za potrebné. Uvedenú alternatívu pripúšťa  zákon 
o sociálnych službách č. 448/2008 Z.z.  
Návrh ponúknuť Rodičovskému centru  do užívania priestory v budove na ul. J. Jesenského 
nebol realizovaný z dôvodu, že aktuálne prebieha majetko-právne vysporiadanie 
predmetnej nehnuteľnosti medzi Mestom Krupina a BBSK za účelom získania budovy do 
vlastníctva mesta; súčasné priestory nespĺňajú hygienické  požiadavky na prevádzkovanie 
detského centra. 
 
 
Uznesenie č.   /2022-MsZ 
Mestské zastupiteľstvo v Krupine 
s c h v a ľ u j e  
dotáciu pre OZ ELITE Dance Studio,  Námestie SNP 115/8, Krupina vo výške 450,- € na 
zabezpečenie projektu „Cvičme v rytme“ – gymnastika a kondičná a silová príprava pre deti 
a mládež a nákup športových pomôcok  
Dôvodová správa: 

Komisia odporúča  zabezpečiť vyššie uvedené z dôvodu  rozvoja  pohybových aktivít pre 
deti od 3 rokov  
 
 
Návrh komisie: 
Uznesenie č.   /2022-MsZ  
Mestské zastupiteľstvo v Krupine 
s c h v a ľ u j e  



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

 

 Strana 3 

dotáciu pre Priatelia DFS Vartášik, občianske združenie, Senohrad 169, 962 43 Senohrad 
vo výške  450,-€ na zabezpečenie projektu „CIFROVAČKA“ a materiálno-technické 
vybavenie   
 
Na zasadnutí Mestskej rady bol prijatý návrh: 
Uznesenie č.   /2022-MsZ  
Mestské zastupiteľstvo v Krupine 
s c h v a ľ u j e  
aktualizáciu rozpočtu pre DOMČEK – Centrum voľného času Krupina so sídlom M. R. 
Štefánika 755/33 v Krupine, navýšenie finančných prostriedkov o 450,- € na materiálno-
technické vybavenie DFS Vartášik,  Senohrad 169, 962 43 Senohrad. 
Dôvodová správa: 
Komisia odporúča zabezpečiť vyššie uvedené z dôvodu rozvíjania folklórneho súboru, ktorý 
vo svojom repertoári spracováva hudobný, tanečný a spevný prejav regiónu Hont, čím 
prispieva k obnove a zachovávaniu ľudových kultúrnych tradícií tohto regiónu a mesta 
Krupina.   

 
 
 

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 450,-€ na zabezpečenie 
účasti družstva mladších žiačok volejbalového klubu na semifinále majstrovstiev SR a vo 
finále majstrovstiev SR v roku 2022   
Dôvodová správa: 
Komisia odporúča  zabezpečiť vyššie uvedené z dôvodu zabezpečenia nákladov na účasť 
mladších žiačok na semifinále Majstrovstiev SR vo Vranove nad Topľou a finále 
Majstrovstiev SR v Leviciach. Na turnaji vo finále MSR volejbalistky obsadili konečné 2. 
miesto v kategórii mladších žiačok. Tento výsledok sa počíta medzi najväčšie úspechy 
krupinského volejbalu a aj medzi najväčšie úspechy kolektívnych športov v Krupine.  
 
 
INFORMÁCIA PRE MsZ  
 
Komisia pre školstvo, mládež, kultúru, šport a verejný poriadok 
a/ berie na vedomie  
informáciu o priebehu koncertu Michala Davida  z pohľadu  organizačno-technického  a 
ekonomického zabezpečenia podujatia  
b/ ďakuje  
oddeleniu kultúry, cestovného ruchu a športu za vzorné a profesionálne zorganizovanie  
koncertu na mestskom športovom štadióne 
 
 
Komisia pre školstvo, mládež, kultúru, šport a verejný poriadok 
a/ berie na vedomie  
Informácie k možnostiam rozšírenia kapacity Materskej školy v Krupine  
b/odporúča  
Mestskému zastupiteľstvu uchádzať sa o financovanie rozšírenia kapacity MŠ výstavbou 
novej budovy MŠ v rámci vyhlásenej výzvy MŠ SR  
 
 
Komisia pre školstvo, mládež, kultúru, šport a verejný poriadok 
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odporúča 
prenájmom resp. výpožičku nebytových priestorov v budove kina – zasadačka a šatňa kina  
pre Divadelný ochotnícky súbor Braxatoris na reprezentačné  účely, vytvorenie sociálneho 
zázemia, uloženie rekvizít,  štúdium textov a skúšky divadelných predstavení. Podmienky 
nájmu budú predmetom dohody medzi Mestom Krupina,   KCaMAS a Divadelným 
ochotníckym súborom Braxatoris. 
 
 
Komisia pre školstvo, mládež, kultúru, šport a verejný poriadok 
berie na vedomie 
informáciu o možnosti spracovania grafického návrhu dresov pre krupinských cyklistov, 
ktorých dizajn by slúžil ako reklama mesta Krupina.  
Cena: dres pri počte  10-30 ks  –  32,- €, nohavice 50,- €  



 

 

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

 

 
   

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

NÁVRH  UZNESENÍ 

 

na schválenie 

 

Mestskému zastupiteľstvu 

 

z oddelenia správy majetku mesta  
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

  

Vypracovala 
a predkladá:                                                                         

 
Ing. Žaneta Maliniaková 
vedúca oddelenia správy majetku mesta 

 

Prerokované na Komisii rozvoja mesta 

Prerokované na Mestskej rade 

Predložené na schválenie do MsZ 

 

13.9.2022 

21.9.2022 

28.9.2022 
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Návrhy uznesení na schválenie Mestskému zastupiteľstvu: 
 
 

1.) Schválený zámer prenájmu pozemku v prospech Slavomíra Homoľu, bytom M. R. Štefánika 29, 
Krupina  bol zverejnený na úradnej tabuli a internetovej stránke mesta dňa 19.7.2022.  
Následne na základe schváleného zámeru predkladám návrh uznesenia na prenájom pozemku ako 
prípad hodný osobitného zreteľa. K samotnému schváleniu prenájmu pozemku je potrebných 8 
hlasov. 
 
 
Uznesenie č. .................../2022-MsZ 

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

zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, menovite 
pozemok vo vlastníctve Mesta Krupina, k.ú. Krupina, vedený na LV č. 2952, 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, 
s podmienkou neobmedzovania výjazdu z priľahlých garáží.  
 
Dôvod hodný osobitného zreteľa je skutočnosť, že predmetný mestský pozemok je priľahlým 
pozemkom k bytovému domu s. č. 862. Nájomca, ktorý je spoluvlastníkom bytu v bytovom dome 
s.č.862 užívaním pozemku v požadovanej výmere a určenej polohe nikoho neobmedzí, nakoľko 
podmienkou nájomnej zmluvy bude neobmedzovať vjazd a výjazd z priľahlých garáží, ktoré sa na 
pozemku nachádzajú.   
 
 
2.) Schválený zámer prenájmu pozemku v prospech Agnesy Daridovej, bytom Fraňa Kráľa 662/3, 
Krupina bol zverejnený na úradnej tabuli a internetovej stránke mesta dňa 19.7.2022.  
Následne na základe schváleného zámeru predkladám návrh uznesenia na prenájom pozemku ako 
prípad hodný osobitného zreteľa. K samotnému schváleniu prenájmu pozemku je potrebných 8 
hlasov. 
 
Uznesenie č. .................../2022-MsZ 

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

zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, menovite 
pozemok vo vlastníctve Mesta Krupina, k.ú. Krupina, vedený na LV č. 4578 a 2952, 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 vlastníkom bytu.  
 
Dôvod hodný osobitného zreteľa je skutočnosť, že predmetný mestský pozemok je priľahlým 
pozemkom k bytovému domu s. č. 662 a je vhodný pre záhradkárske využitie. Okrem žiadateľky, 
ako vlastníčky bytu v bytovom dome s.č. 662, nikto neprejavil záujem o prenájom záhradky.   
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3.) Schválený zámer predaja pozemku v prospech Jany Mokošovej, bytom M. R. Štefánika 27, 
Krupina bol zverejnený na úradnej tabuli a internetovej stránke mesta dňa 19.7.2022.  
Následne na základe schváleného zámeru predkladám návrh uznesenia na predaj pozemku ako 
prípad hodný osobitného zreteľa. K samotnému schváleniu prenájmu pozemku je potrebných 8 
hlasov. 

 
 
Uznesenie č. .................../2022-MsZ 

Mestské zastupiteľstvo v Krupine 
schvaľuje 
a) za prebytočný majetok Mesta Krupina, pozemok na parcele registra C č. 4185 o výmere 128 

m2, druh orná pôda a pozemok zameraný do novovytvorenej parcely registra C č. 4184/2 
o výmere 4 m2, druh ostatná plocha, ktorý je odčlenený geometrickým plánom č. 49 290 289-
64/2022 z parcely registra C č. 9701/1 o výmere 4 411 m2, druh pozemku ostatná plocha, 
zapísané na LV č. 4429, nachádzajúce sa v k.ú. Krupina, okres Krupina,  

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

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 pozemok  zameraný geometrickým 
plánom č. 48 290 289-64/2022 vyhotoveným geodetom Miroslavou Lauroškovou GeoPlanML, 
Majerský rad 643/44, Krupina, IČO 48 290 289, overeným dňa 21.6.2022 pod č. 204/2022, do 
novovytvorenej parcely č. 4184/2 o výmere 4 m2, druh ostatná plocha, 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 hodný 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. 
 
 
4.) Schválený zámer prenájmu pozemku v prospech spoločnosti PD-MEFA s.r.o., Pijavice 1776,963 
01 Krupina bol zverejnený na úradnej tabuli a internetovej stránke mesta dňa 19.7.2022.  
Následne na základe schváleného zámeru predkladám návrh uznesenia na prenájom pozemku ako 
prípad hodný osobitného zreteľa. K samotnému schváleniu prenájmu pozemku je potrebných 8 
hlasov. 
 
Uznesenie č. ........./2022-MsZ 

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

zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, menovite 
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 95,- Eur/ha/rok, na dobu určitú 
do 26.3.2025, 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. 11733/2020, 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. 
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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 
sa v meste Krupina, v časti lokality Červená Hora.    
 
 
 
5.) Schválený zámer prenájmu pozemku v prospech spoločnosti Cropfarm s.r.o., Tupého 25/A, 831 
01 Bratislava, IČO 46221760 bol zverejnený na úradnej tabuli a internetovej stránke mesta dňa 
19.7.2022.  
Následne na základe schváleného zámeru predkladám návrh uznesenia na prenájom pozemku ako 
prípad hodný osobitného zreteľa. K samotnému schváleniu prenájmu pozemku je potrebných 8 
hlasov. 

 
 
Uznesenie č. ........./2022-MsZ 
Mestské zastupiteľstvo v Krupine 
schvaľuje   
prenájom pozemku ako prípad hodný osobitného zreteľa v súlade s § 9a ods. 9 písm. c) 
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, menovite 
pozemky vo vlastníctve Mesta Krupina, 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 95,- Eur/ha/rok, na dobu určitú  5 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 
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.   
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6.) Schválený zámer prenájmu pozemku v prospech Milana Šprlu, Líška 5, 963 01 Krupina bol 
zverejnený na úradnej tabuli a internetovej stránke mesta dňa 19.7.2022.  
Následne na základe schváleného zámeru predkladám návrh uznesenia na prenájom pozemku ako 
prípad hodný osobitného zreteľa. K samotnému schváleniu prenájmu pozemku je potrebných 8 
hlasov. 

 
Uznesenie č. ........./2022-MsZ 

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

zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, 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 95,- 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.  
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.   
 
 
7.) Schválený zámer prenájmu pozemku v prospech Marcela Brodnianského, Nad mestom 33, 963 
01 Krupina bol zverejnený na úradnej tabuli a internetovej stránke mesta dňa 19.7.2022.  
Následne na základe schváleného zámeru predkladám návrh uznesenia na prenájom pozemku ako 
prípad hodný osobitného zreteľa. K samotnému schváleniu prenájmu pozemku je potrebných 8 
hlasov. 
 

Uznesenie č. ........./2022-MsZ 

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

zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, menovite 
pozemky vo vlastníctve Mesta Krupina, k.ú. Krupina, vedené na LV č. 4578, nachádzajúce sa 
v lokalite Kopanice, Krupina, menovite  
- parcela KN-C č. 8016 o výmere 7 288 m2, ostatná plocha,  
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- 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.  

 
 
8.) Schválený zámer prenájmu pozemku v prospech spoločnosti  Mestské lesy, s.r.o., Priemyselná 
969/14, 963 01 Krupina bol zverejnený na úradnej tabuli a internetovej stránke mesta dňa 
19.7.2022.  
Následne na základe schváleného zámeru predkladám návrh uznesenia na prenájom pozemku ako 
prípad hodný osobitného zreteľa. K samotnému schváleniu prenájmu pozemku je potrebných 8 
hlasov. 

 
 
Uznesenie č. ........./2022-MsZ 

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

zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, 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 95,- Eur/ha/rok, 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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9.) Schválený zámer zámeny nehnuteľností medzi Mestom Krupina a Banskobystrickým 
samosprávnym krajom  bol zverejnený na úradnej tabuli a internetovej stránke mesta dňa 9.9.2022.  
Následne na základe schváleného zámeru predkladám návrh uznesenia k prevodu majetku 
zámenou nehnuteľností ako prípad hodný osobitného zreteľa. K samotnému schváleniu zámeny 
nehnuteľností je potrebných 8 hlasov. 

 
 
Uznesenie č ......./2022-MsZ 

Mestské zastupiteľstvo v Krupine 
schvaľuje 
a) za prebytočný majetok Mesta Krupina, pozemky nachádzajúce sa v k.ú. Krupina, okres 

Krupina, zapísané na LV č. 7716 a 4578, menovite 
- parcela KN-C č. 2031/7 o výmere 6225 m², druh pozemku trvalý trávny porast,  
- parcela KN-C č. 2015/5 o výmere 123 m² , druh pozemku ostatná plocha,  
- parcela KN-C č. 2174/4 o výmer e 3 553 m2, druh zastavaná plocha a nádvorie, 
- parcela KN-C č. 2175/4 o výmere    994 m2, druh zastavaná plocha a nádvorie,  
- parcela KN-E č. 5118/6 o výmere 608 m2 ,  druh pozemku lesný pozemok  
- parcela KN-E č. 5395/19  o výmere 100  m2 ,druh pozemku lesný pozemok 
- parcela KN-E č. 5395/18 o výmere 179  m2 ,druh pozemku lesný pozemok 
- parcela KN-E č. 5395/3 o výmere 340  m2 ,druh pozemku lesný pozemok 
- parcela KN-E č. 5667/8 o výmere 1670 m2 , druh pozemku lesný pozemok 
- parcela KN-E č. 5667/78 o výmere 1060 m2 , druh pozemku lesný pozemok 
- parcela KN-E č. 5667/77  o výmere 214 m2 , druh pozemku lesný pozemok 
- parcela KN-E č. 5767/59 o výmere 89  m2 ,druh pozemku lesný pozemok 
- parcela KN-E č. 5667/76 o výmere  2303 m2 ,druh pozemku lesný pozemok, 

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

menovite 
pozemky vo vlastníctve Mesta Krupina, k.ú. Krupina, okres Krupina, vedené na OÚ Krupina, 
katastrálny odbor na LV č. 4578, 7716: 

 pozemky pod plánovanou stavbou soc. zariadenia, LV 7716, 4578,  
     parcela KN-C č. 2031/7 o výmere 6225 m², druh pozemku trvalý trávny porast 
     parcela KN-C č. 2015/5 o výmere 123 m² , druh pozemku ostatná plocha, 
spolu o výmere 6 348 m2, ktorých všeobecná hodnota bola stanovená ZP č. 148/2022, vyhotoveným 
dňa 20.07.2022 znalcom Ing. Martou Kalinovou, znalec v odbore Stavebníctvo 370000, odvetvie: 
Odhad hodnoty nehnuteľností,  vo výške 212 975,40 Eur 

 pozemky pod cestou III/2562  smer Žibritov zamerané do novovytvorených parciel – v celom 
rozsahu 4 547 m2, LV č. 4578: 

     parcela KN-C č. 2174/4 o výmer e 3 553 m2, druh zastavaná plocha a nádvorie 
     parcela KN-C č. 2175/4 o výmere    994 m2, druh zastavaná plocha a nádvorie,  
spolu o výmere 4 547 m2, ktorých všeobecná hodnota bola stanovená ZP č. 149/2022, vyhotoveným 
dňa 20.07.2022 znalcom Ing. Martou Kalinovou, znalec v odbore Stavebníctvo 370000, odvetvie: 
Odhad hodnoty nehnuteľností,  vo výške 101 852,80 Eur   

 pozemky  pod cestou III/2562 smer Žibritov – v celom rozsahu 6 563 m2 vedené v registri E ako 
lesný pozemok ale právny stav v registri C je zastavaná plocha, LV 4578:   

     parcela KN-E č. 5118/6 o výmere 608 m2 ,  druh pozemku lesný pozemok  
     parcela KN-E č. 5395/19  o výmere 100  m2 ,druh pozemku lesný pozemok 
     parcela KN-E č. 5395/18 o výmere 179  m2 ,druh pozemku lesný pozemok 
     parcela KN-E č. 5395/3 o výmere 340  m2 ,druh pozemku lesný pozemok 
     parcela KN-E č. 5667/8 o výmere 1670 m2 , druh pozemku lesný pozemok 
     parcela KN-E č. 5667/78 o výmere 1060 m2 , druh pozemku lesný pozemok 
     parcela KN-E č. 5667/77  o výmere 214 m2 , druh pozemku lesný pozemok 
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     parcela KN-E č. 5767/59 o výmere 89  m2 ,druh pozemku lesný pozemok 
     parcela KN-E č. 5667/76 o výmere  2303 m2 ,druh pozemku lesný pozemok, 
spolu o výmere 6 563 m2, ktorých všeobecná hodnota bola stanovená ZP č. 292/2022, vyhotoveným 
dňa 11.08.2022 znalcom Ing. Mariánom Saksom, znalec z odboru Stavebníctvo, odvetvie: 
Podzemné stavby, Stavebná fyzika, Odhad hodnoty nehnuteľností, ev.č.: 915029, vo výške 21 
657,90 Eur 

 
sa zamieňajú v prospech Banskobystrického samosprávneho kraja, Námestie SNP 23, 974 01 

Banská Bystrica, IČO 37 828 100, 

 
a to za nehnuteľný majetok  vo vlastníctve  Banskobystrického samosprávneho kraja, so sídlom 
Námestie SNP 23, 974 01 Banská Bystrica, IČO 37 828 100 a v správe Strednej odbornej školy 
obchodu a služieb, M.R. Štefánika 8, Krupina, nachádzajúci sa v k.ú. Krupina, okres Krupina, 
vedený na OÚ Krupina, katastrálny odbor na LV č. 2319, menovite 

 budova s príslušenstvom súp. č. 888 na pozemku parcely KN-C  č. 447, 

 pozemok parcela KN-C č. 447 o výmere 352 m2, druh zastavaná plocha a nádvorie, 

 pozemok parcela KN-C č. 448/6 o výmere 603 m2, druh zastavaná plocha a nádvorie, 

 časť pozemku zameraného do novovytvorenej parcely KN-C č. 449/5 o výmere 129 m2, druh 
zastavaná plocha a nádvorie, 

všeobecná hodnota nehnuteľností bola stanovená ZP č. 122/2022 vyhotoveným dňa 30.03.2022 
znalcom Ing. Mariánom Saksom, znalec z odboru Stavebníctvo, odvetvie: Podzemné stavby, 
Stavebná fyzika, Odhad hodnoty nehnuteľností, ev.č.: 915029, v celkovej výške 329 684,12 Eur, 
a priľahlý pozemok  k budove parcela č. 449/5 je stanovený v hodnote 4  209,27 Eur, 
 
sa zamieňa v prospech Mesta Krupina, Svätotrojičné námestie 4/4, Krupina, IČO 00320056. 

 
Nehnuteľnosti sa zamieňajú bez finančného vyrovnania ako prípad hodný osobitného zreteľa.  
 
Dôvod hodný osobitného zreteľa je skutočnosť, že zámenou nehnuteľností sa vzájomne usporiada 
pozemkové vlastníctvo a zosúladí sa skutkový stav so stavom právnym vo vzťahu k cestnému 
telesu cesty III/2562, čo predstavuje pre BBSK, ako vlastníka telesa cesty, optimálny stav 
k akejkoľvek budúcej modernizácii, rekonštrukcii, oprave ako i správe  a údržbe cestného telesa, a 
zároveň zámenou pozemkov Mesto Krupina získa budovu súpis. č. 888 s priľahlým pozemkom, 
nachádzajúcu sa na ul. Jesenského, ktoré v súčasnej dobe užíva na základe uzatvorenej Nájomnej 
zmluvy, do vlastníctva, so zámerom zlepšiť kvalitu občianskej vybavenosti v meste Krupina, 
s využitím budovy pre potreby detí, mládeže a mladých rodín.  
 
 

 
10.) Návrh uznesenia na prevod pozemku zameraného geometrickým plánom v prospech Mesta 
Krupina od vlastníka Jána Martinku, bytom Starohorská cesta 1709/11, Krupina. 
 

 
Uznesenie č. ..../2021-MsZ 

Mestské zastupiteľstvo v Krupina 
schvaľuje 
nadobudnutie nehnuteľného majetku odplatne do vlastníctva Mesta Krupina v súlade so VZN č. 
2/2016 o zásadách hospodárenia s majetkom mesta, čl. 5 ods. 1 písm. a), menovite 
pozemok nachádzajúci sa v meste Krupina, k.ú. Krupina, vedený na LV č. 8137, vo výlučnom 
vlastníctve Jána Martinku, rod. Martinka, bytom Starohorská cesta 1709/11, Krupina, zameraný 
geometrický plánom č. 48 290 289-78/2022 vyhotoveným geodetom Miroslavou Lauroškovou  
GeoPlanML, Majerský rad  643/44, Krupina, IČO 48 290 289, úradne overeným 18.8.2022 pod č. 
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279/2022, do novovytvorenej  parcely registra C č. 4707/21 o výmere 185 m2, druh trvalý trávnatý 
porast a do novovytvorenej parcely registra C č. 9558/2 o výmere 16 m2, v prospech Mesta Krupina, 
Svätotrojičné námestie 4/4, Krupina, IČO 003 200 56, vo výške kúpnej ceny 3,- Eur/m2, za účelom  
zabezpečenie nevyhnutného prístupu k vodojemu Stará Hora, vo vlastníctve Mesta Krupina. 
 
 

 
11.) Návrh uznesenia na schválenie zámeru prenájmu pozemku v prospech Oľgy Paulínyovej, rod. 
Paulínyová, bytom Nad Kotlom 977/22, 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, menovite 
pozemok vo vlastníctve Mesta Krupina, k.ú. Krupina, časť parcely registra E č. 247/8 o výmere 143 
m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, v požadovanej výmere 31 m2, v prospech 
žiadateľky Oľgy Paulínyovej, rod. Paulínyová, bytom Nad Kotlom 977/22, Krupina, vo výške 
nájomného 0,10 Eur/m2/rok, na dobu neurčitú s výpovednou lehotou jeden mesiac, za účelom 
skladovania palivového dreva na zelenom páse pred rodinným domom s. č. 977 vo vlastníctve 
žiadateľky, tak aby nebola obmedzená premávka na ulici Nad Kotlom v Krupine.  
 
Dôvod hodný osobitného zreteľa je skutočnosť, že predmetný mestský pozemok je priľahlým 
pozemkom k rodinnému domu s. č. 977, vo vlastníctve žiadateľky, užívaním pozemku 
v požadovanej výmere a určenej polohe nikoho neobmedzí.   

 

 
 
 
12.) Návrh uznesenia na základe prijatej žiadosti od Lenky Králikovej, bytom ČSA 14, Krupina, 
ktorou žiadateľka žiada o odkúpenie časti mestského pozemku nachádzajúceho sa vo dvorovej časti 
medzi bytovým domom súpisné číslo 594/14 a garážami postavenými vo dvore bytového domu 
a ostatných rodinných domov na ul. ČSA. Členovia Komisie rozvoja mesta neodporúčajú schváliť 
odpredaj pozemku.  
 
Dôvodová správa: nakoľko sa jedná o priľahlý pozemok k bytovému domu s.č. 594 a rodinným 

domom, ktorý slúži pre všetkých vlastníkov bytov v bytovom dome ako aj vlastníkov rodinných 
domov ako dvorová časť, a nakoľko celková plocha pozemku neumožňuje vyhovieť všetkým  týmto 
vlastníkom parkovať svoje osobné motorové vozidlá, tak Komisia rozvoja mesta neodporúča MsZ 

predmetnú časť pozemku o výmere 20 m2, ktorá je prekrytá prístreškom, a ktorá bola prenajatá do 
31.8.2022, odpredať a ani prenajať. Komisia odporúča, aby tento pozemok bol využívaný všetkými 
vlastníkmi bytov v bytovom dome podľa potreby resp. podľa vzájomnej dohody. 
 
 
Uznesenie č. ............/2021-MsZ 

Mestské zastupiteľstvo v Krupina 
schvaľuje 

odpredaj časti pozemku vo vlastníctve Mesta Krupina, k.ú. Krupina, okres Krupina, vedený na LV č. 
2952, ako parcela registra C č. 46/2 o výmere 270 m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, 



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

 
 

 

 

10 

v požadovanej výmere cca 20 m2, v prospech Lenky Králikovej, bytom ČSA 594/14, Krupina, za 
účelom parkovania pri bytovom dome. 
 
13.) Návrh uznesenia na základe prijatej žiadosti od Terézie Dianišovej, bytom ČSA 14, Krupina, 
ktorou žiadateľka žiada o prenájom časti mestského pozemku nachádzajúceho sa vo dvorovej časti 
medzi bytovým domom súpisné číslo 594/14 a garážami postavenými vo dvore bytového domu 
a ostatných rodinných domov na ul. ČSA. Členovia Komisie rozvoja mesta neodporúčajú schváliť 
prenájom  pozemku.  
 
Dôvodová správa: nakoľko sa jedná o priľahlý pozemok k bytovému domu s.č. 594 a rodinným 

domom, ktorý slúži pre všetkých vlastníkov bytov v bytovom dome ako aj vlastníkov rodinných 
domov ako dvorová časť, a nakoľko celková plocha pozemku neumožňuje vyhovieť všetkým  týmto 
vlastníkom parkovať svoje osobné motorové vozidlá, tak Komisia rozvoja mesta neodporúča MsZ 

predmetnú časť pozemku o výmere 20 m2, ktorá je prekrytá prístreškom, a ktorá bola prenajatá do 
31.8.2022, odpredať a ani prenajať. Komisia odporúča, aby tento pozemok bol využívaný všetkými 

vlastníkmi bytov v bytovom dome podľa potreby resp. podľa vzájomnej dohody. 
 
 
Uznesenie č. ............./2021-MsZ 
Mestské zastupiteľstvo v Krupina 
schvaľuje 

prenájom pozemku vo vlastníctve Mesta Krupina, k.ú. Krupina, okres Krupina, vedený na LV č. 
2952, ako parcela registra C č. 46/2 o výmere 270 m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, 
v požadovanej výmere cca 20 m2, v prospech Terézii Dianišovej, bytom ČSA 594/14, Krupina, za 
účelom parkovania pri bytovom dome. 
 
 
13.) Návrh uznesenia na schválenie zámeru prenájmu pozemkov v prospech Poľovníckeho 
združenia KUKUČKA Krupina, so sídlom Geschwindova 1, 963 01  Krupina, IČO: 31921183. 
 
Uznesenie č. .................../2022-MsZ 

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

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

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

pozemky vo vlastníctve Mesta Krupina, k.ú. Krupina, nachádzajúce sa v poľovnom revíry 
KUKUČKA, : 

- parcela KN-C č. 2742 o výmere 7416 m2, trvalý trávnatý porast, evidovaná na LV č. 2383, 
(lokalita Habanky- Krížiky) 

- parcela KN-E č. 5099/1 o výmere 11 499 m2, trvalý trávnatý porast, v úžitkovej ploche 5 500 
m2, evidovaná na LV č. 4429, (lokalita Nová Hora – Húžvovka) 

- parcela KN-E č. 5099/2 o výmere 11 554 m2, trvalý trávnatý porast, v úžitkovej ploche 10 000 
m2, evidovaná na LV č. 4429, (lokalita Nová Hora – Húžvovka) 

- parcela KN-E č. 4027 o výmere 31 791 m2 v podiele ½, čo predstavuje 12 396 m2, druh 
pozemku trvalý trávnatý porast, evidovaná na LV č. 5414 

- parcela KN-E č. 5667/22 o výmere 530 m2, lesný pozemok – v stave reg. C ako trvalý 
trávnatý porast, v úžitkovej ploche 340 m2, evidovaná na LV č. 4578 

v celkovej výmere 35 652 m2, 
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v prospech Poľovníckeho združenia KUKUČKA Krupina, so sídlom Geschwindova 1, 963 01  
Krupina, IČO: 31921183, vo výške nájomného 95,- 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 vo svojom poľovnom 
revíry.  
 
Dôvod hodný osobitného zreteľa  je skutočnosť, že časť katastrálneho územia, kde sa predmetné 
pozemky nachádzajú, žiadateľ bude užívať na základe postúpenia užívania poľovného revíru 
KUKUČKA na obdobie 15 rokov. Pozemky boli doteraz žiadateľom riadne užívané 
a obhospodarované, čím dochádzalo k zvyšovaniu bonity poľnohospodárskej pôdy a zároveň si 
žiadateľ plnil riadne svoje zákonné povinnosti užívateľa predmetu nájmu. 
 
 
14.) Návrh uznesenia na schválenie prenájmu pozemkov v prospech spoločnosti AGROCHOV 
s.r.o., Pijavice, 963 01  Krupina, IČO: 31601898, na základe vyhodnoteného výsledku obchodno 
verejnej súťaže. 
 
Uznesenie č. .................../2022-MsZ 

Mestské zastupiteľstvo v Krupine 
a) berie na vedomie výsledok obchodnej verejnej súťaže vyhlásenej Mestom Krupina 

v súlade s § 281 až § 288 Obchodného zákonníka a v zmysle uznesenia č. 162/2022 – 
MsZ zo dňa 29.6.2022 a prijíma návrh navrhovateľa – AGROCHOV s.r.o., Krupina, sídlo 

Bebrava, 963 01  Krupina, IČO: 31601898, ktorý ponúkol nájomné vo výške 105,- 
Eur/ha/rok,  

b) schvaľuje prenájom pozemkov v súlade s § 9a ods. 1 písm. a) zákona č. 138/1991 
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov,  

pozemky nachádzajúce sa v katastrálnom území Krupina, vo vlastníctve mesta Krupina, 
vedené na LV č. 4578, 6210, 5636, menovite: 
 
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 
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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    
 
 
Lokalita č. 17  
Bebrava, pri ul. Tehelná        

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 

  9928 6701    

 
Lokalita č. 22  
Bebrava, pri 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    

 
v celkovej výmere 125 965 m2, na poľnohospodárske účely podľa zákona č. 504/2003 Z.z. 

o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov 
a o zmene niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov v prospech spoločnosti 
AGROCHOV s.r.o., Pijavice, 963 01  Krupina, IČO: 31601898, vo výške nájomného 105,- 

Eur/ha/rok, na dobu určitú 10 rokov. 
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15.) Návrh uznesenia na schválenie prenájmu pozemkov v prospech PD-MEFA s.r.o., sídlo Pijavice 
1776, 963 01  Krupina, IČO: 3160510, na základe vyhodnoteného výsledku obchodno verejnej 
súťaže. 
 
Uznesenie č. .................../2022-MsZ 

Mestské zastupiteľstvo v Krupine 
a) berie na vedomie výsledok obchodnej verejnej súťaže vyhlásenej Mestom Krupina 

v súlade s § 281 až § 288 Obchodného zákonníka a v zmysle uznesenia č. 162/2022 – 
MsZ zo dňa 29.6.2022 a prijíma návrh navrhovateľa – PD-MEFA s.r.o., sídlo Pijavice 
1776, 963 01  Krupina, IČO: 3160510, ktorý ponúkol nájomné vo výške 135,- Eur/ha/rok,  

b) schvaľuje prenájom pozemkov v súlade s § 9a ods. 1 písm. a) zákona č. 138/1991 
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov,  

pozemky nachádzajúce sa v katastrálnom území Krupina, vo vlastníctve mesta Krupina, 
vedené na LV č. 4578, 4429, 4612, 6506, 6084, 5577, 6882, menovite: 

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 

  19425 19425    

Lokalita č. 2 Biely Kameň     

p.č. 
parcela 

registra E č.  

celková 
výmera v 

m2 

použiteľná 
plocha v m2 

druh 
pozemku 

podiel 
vo vl. 
mesta 

LV 

1 6527/4 38465 38465 orná 1/1 4578 

  38465 38465    
 

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 

  46699 41500    
Lokalita č. 4 Červená Hora 
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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  

  97960 64288     
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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 107777 8135 ttp 1/1 4429 

  107777 8135    
 

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 

  14287 13300    
 

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 – I. 
časť 107777 7800 ttp 1/1 4578 

3 
2297/1 – II. 
časť 107777 2900 ttp 1/1 4578 

  233559 13500    
 
 

 

 

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 

  9043 6106    
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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 

  3621 3621    
 
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 

  134402 120102    
 
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 

  147099 128198     
 
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 

  11283 11283    
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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 

  1491 881     
 

 
 
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 

  46484 19904    
 

 
 

 

 
 
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     
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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 

  36503 35703    
 

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    
 
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    

       
v celkovej výmere 547 055 m2, na poľnohospodárske účely podľa zákona č. 504/2003 Z.z. 
o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov 
a o zmene niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov v prospech spoločnosti PD-
MEFA s.r.o., sídlo Pijavice 1776, 963 01  Krupina, IČO: 3160510, vo výške nájomného 
135,- Eur/ha/rok, na dobu určitú 10 rokov. 

 

 

 



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

 
 

 

 

19 

16.) Návrh uznesenia na schválenie prenájmu pozemkov v prospech spoločnosti Farma 
Žibritov s.r.o., sídlo Pijavice 2095, 963 01  Krupina, IČO: 46213554, na základe 
vyhodnoteného výsledku obchodno verejnej súťaže. 
 
Uznesenie č. .................../2022-MsZ 

Mestské zastupiteľstvo v Krupine 
a) pozemky nachádzajúce sa v katastrálnom území Krupina, berie na vedomie výsledok 

obchodnej verejnej súťaže vyhlásenej Mestom Krupina v súlade s § 281 až § 288 

Obchodného zákonníka a v zmysle uznesenia č. 162/2022 – MsZ zo dňa 29.6.2022 
a prijíma návrh navrhovateľa – Farma Žibritov s.r.o., sídlo Pijavice 2095, 963 01  

Krupina, IČO: 46213554. ktorý ponúkol nájomné vo výške 125,- Eur/ha/rok,  
b) schvaľuje prenájom pozemkov v súlade s § 9a ods. 1 písm. a) zákona č. 138/1991 

Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov,  

vo vlastníctve mesta Krupina, vedené na LV č. 4578, 1300, 5636, menovite: 
 
Lokalita č. 19  
Vajsov - Tôľ      

p.č
. 

parcel
a 
registr
a E č.  

celkov
á 
výmer
a v m2 

použiteľn
á plocha 
v m2 

druh 
pozemk
u 

podie
l vo 
vl. 
mest
a 

LV 

9 5257 1347 957 ttp 32/45 
563
6 

10 5256 2809 1997 orná 32/45 
563
6 

11 5260 2431 648 orná 4/15 
130
0 

12 5245 757 757 ttp 1/1 
457
8 

13 5300 3818 3818 orná 1/1 
457
8 

  11162 8177    
 
v celkovej výmere 8177 m2, na poľnohospodárske účely podľa zákona č. 504/2003 Z.z. 

o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov 
a o zmene niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov v prospech spoločnosti Farma 
Žibritov s.r.o., sídlo Pijavice 2095, 963 01  Krupina, IČO: 46213554 vo výške nájomného 

125,- Eur/ha/rok, na dobu určitú 10 rokov. 
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Dôvodová správa: 
 

 Členovia komisie vyhodnocovali predložené súťažné návrhy podľa vyhlásených podmienok 
Obchodno verejnej súťaže, a to podľa bodu 6. Kritérium pri výbere najvhodnejších ponúk, 
ktorý znie nasledovne: 

Vyhlasovateľ neurčuje v podmienkach vyhlásenej OVS 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,  
 s prihliadnutím na doterajšie rozdelenie poľnohospodárskej pôdy podľa pôdnych 

blokov vytvorených podľa LPIS,  
 na výšku navrhovaného nájomného 

 

 doručených na Mesto Krupina bolo 8 súťažných návrhov, 
 

 splnili vyhlásené podmienky OVS  -   päť (5) súťažných návrhov od navrhovateľov:  

                                                    (AGRO ROVEŇ, s.r., Devičie,   AGROCHOV s.r.o., Krupina,   
PD-MEFA, s.r.o., Krupina,  

                                                    Farma Žibrtitov s.r.o., Krupina,   Martin Jombík - SHR Víchorec, 
Krupina)  

 

 nesplnili vyhlásené podmienky OVS – tri (3) súťažné návrhy od navrhovateľov:   
(Dominika Darnadiová, Krupina – podala dva (2) súťažné  návrhy, ale 

nepredložila doklad preukazujúci oprávnenie na vykonávanie  
poľnohospodárskej činnosti, ako  fyzická osoba podnikajúca, ako 
samostatne hospodáriaci roľník podľa zákona č. 105/1990 Zb. 
o súkromnom podnikaní občanov v znení n.p., len v návrhu sa odvolávala 

na poberanie  dotácií z pôdohospodárskej platobnej agentúry ako 
vlastníčka registrovanej farmy. Dodatočne predložila  doklad – „Register 
farmy č. 236826“ vydaný PS SR, š.p., Žilina – Plemenárske služby SR. 
PZ KUKUČKA, Krupina  -  nepredložil oprávnenie na vykonávanie  
poľnohospodárskej činnosti ako    právnická osoba – obchodná 
spoločnosť alebo družstvo založené a existujúce, v súlade s príslušnými 
ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení n.p.. 

 

 Pri vyhodnocovaní súťažných návrhov sa prihliadalo aj na sídlo podnikania  

– súťažný návrh od navrhovateľa AGRO ROVEŃ s.r.o., Devičie  - nemá sídlo 
podnikania v Krupine, jeho finančná ponuka 120,- Eur/ha/rok pre lokalitu č. 11 bola 
najnižšia ponuka 

 

 Pri vyhodnocovaní súťažných návrhov sa prihliadalo na výšku ponúknutého nájomného 
          – najvyššia ponuka pri všetkých lokalitách bola od navrhovateľa PD-MEFA, s.r.o., Krupina, 

ktorý pre jednotlivé lokality navrhol výšku nájomného 135,- Eur/ha/rok 

 

 Pri vyhodnocovaní súťažných návrhov sa prihliadalo na doterajšie rozdelenie 
poľnohospodárskej pôdy podľa pôdnych blokov vytvorených podľa LPIS, t.z.: že sa 
posudzovalo, kto je doterajší užívateľ poľnohospodárskej plochy v pôdnom bloku vytvorenom 
podľa LPIS, ktorý poberá priamu podporu (dotáciu) na poľnohospodársku činnosť.  
 Pri ponukách od viacerých uchádzačov na jednu lokalitu sa posudzovalo: 
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- kde sú mestské poľ. pozemky v predmetnej lokalite zaradené podľa registra pôdy 
LPIS – do ktorých pôdnych blokov, 

- a súčasne kto obhospodaruje konkrétny pôdny blok, na ktorý poberá dotácie 
 

– Komisia pri vyhodnocovaní najvýhodnejšej ponuky prihliadala na tento faktor, a to 
z dôvodu nenarušenia obhospodarovania poľ. pozemkov poľnohospodárom podľa  
vektorových hraníc poľnohospodárskej krajiny, ktorý si žiadajú dotácie podľa užívania 
pôdnych blokov.  

– Komisia prihliadala na túto skutočnosť pri lokalitách č. 14 - Starohorská cesta - Stará 
Hora, č. 17 - Bebrava – Tehelná ul.,  

      č. 19  - Vajsov – Tôľ,  č. 22 -  Bebrava - Bebravská ul., a neprihliadala na vyššiu 

ponuku nájomného 
 
             –  pre lokalitu č. 14,17,22 uprednostnila uchádzača – AGROCHOV s.r.o., Krupina  
            –  pre lokalitu č. 19 uprednostnila uchádzača Farma Žibritov, s.r.o., Krupina 

 
Vyhodnotenie  ponúk uchádzačov  

 

  
Kritériá pri 
výbere / 
 
Ponuky 
uchádzačov  

 
 

Uchádzač 
úspešný 

 
 
Uchádzač 

neúspešný 

 
Najvýhodnejšia ponuka pre jednotlivé lokality 

(č. lokality) 

1      
 

Ponuka č. 1 
Dominika 
Darnadiová 

 
 

NIE 

  
––– 

22 2 Ponuka č. 2 
AGRO ROVEŇ 
s.r.o 

 
NIE 

  
––– 

3   3 Ponuka č. 3 
PZ Kukučka 2 

 
NIE 

  
––– 

4   4 Ponuka č. 4 
Dominika 
Darnadiová 

 
 

NIE 

  
––– 

5   5 Ponuka č. 5 
AGROCHOV 
s.r.o 

  
ÁNO 

14 (Starohorská cesta-Stará Hora), 17 (Bebrava – Tehelná 
ul.), 22 ( Bebravská ul.)    nájomné 105,- Eur/ha/rok 

6   6 Ponuka č. 6 
PD -MEFA 
s.r.o. 

  
ÁNO 

1 (Stará Hora – Ficberg), 2 (Biely Kameň), 3 (Briač), 4 ( 
Červená Hora),  
5 (Havran), 6 (Holý Vrch – Farkaška), 7 (Hozník), 8 
(Kopanice), 9 (Môlkňa), 
10 (Nové Lúky, smer Zvolen),11 (Poloma),12 (Smrčanka),13 
(Stará Hora),15 (Starý Háj),16 (Široké Lúky),18 (Vajsov), 20 
(Vĺčok), 21 (Bebrava) 
nájomné 135,-Eur/ha/rok 

7   7 Ponuka č. 7 
FARMA 
ŽIBRITOV 
s.r.o. 

  
 
ÁNO 

 
19 (Vajsov – Tôľ)   nájomné 125,- Eur/ha/rok 

8   8 Ponuka č. 2 
Martin Jombík 

  
NIE 

  
––– 
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Posudzovanie súťažného návrhu pri uchádzačovi PD-MEFA, s.r.o., Krupina 
- navrhovateľ sa uchádza o všetky lokality – č.1 až po č. 22, s jednotnou cenou pre všetky 

lokality 135,- Eur/ha/rok 
- navrhovateľ sa uchádza aj o tie poľ. pozemky, ktoré doteraz užíval na základe Nájomnej 

zmluvy, a pozemky sa súčasne nachádzajú v poľnohospodárskych plochách -  v pôdnych 
blokoch, na ktoré navrhovateľ poberá dotácie, 

- navrhovateľ sa uchádza aj o pozemky, ktoré doteraz neužíval a ktoré sa zároveň 
nachádzajú v pôdnych blokoch, kde uchádzač tiež nepoberá dotácie. 

 
viď.: 

 
lokality č. úspešný 

uchádzač 
poberá dotácie podľa LPIS 

1-Stará Hora-Ficberg PD-MEFA s.r.o. Jozef Vyletel, Ján Výboh, AGROCHOV, PD-MEFA 

2-Biely Kameň PD-MEFA s.r.o. PD-MEFA 

3-Briač PD-MEFA s.r.o. PD-MEFA 

4-Červená Hora PD-MEFA s.r.o. Farma pod Borinou, j. Výboh, PD-MEFA 

5-Havran PD-MEFA s.r.o. PD-MEFA, J. Francisci, J. Gregáň 

6-Holý Vrch – Farkaška PD-MEFA s.r.o. Miroslav Penička 

7-Hozník PD-MEFA s.r.o. PD-MEFA 

8-Kopanice PD-MEFA s.r.o. PD-MEFA, A. Gregáňová 

9-Môlkňa PD-MEFA s.r.o. PD-MEFA 

10-Nové Lúky, smer 
Zvolen 

PD-MEFA s.r.o. PD-MEFA, J. Vyletel 

11-Poloma PD-MEFA s.r.o. PD-MEFA 

12-Smrčanka PD-MEFA s.r.o. Ján Skopal 

13-Stará Hora PD-MEFA s.r.o. časť bez zaradenia do LPIS, na časť pozemku  
poberá PD-MEFA 

15-Starý Háj PD-MEFA s.r.o. Dominika Darnadiová 

16-Široké Lúky PD-MEFA s.r.o. bez zaradenia do LPIS 

18-Vajsov PD-MEFA s.r.o. časť bez zaradenia do LPIS, PD-MEFA 

20-Vĺčok PD-MEFA s.r.o. Ján Mohyla, A. Gregáňová 

21-Bebrava PD-MEFA s.r.o. časť bez zaradenia do LPIS, AGROCHOV, PD-
MEFA  

 
 
 

 

 

AGROCHOV s.r.o., Krupina získa OVS do nájmu lokality č. 14, 17,22 spolu o výmere  
125 965 m2 
 
PD-MEFA s.r.o., Krupina získa OVS do nájmu lokality č. 1 až 13, 15,16,18,20,21  

                                              spolu o výmere  547 055 m2 
 
FARMA ŽIBRITOV s.r.o., Krupina získa OVS do nájmu lokalitu č. 19 o výmere  8 177 m2 
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17.) Návrh uznesenia na schválenie postúpenia užívania poľovného revíru Kukučka v prospech 
Poľovníckeho združenia KUKUČKA Krupina, so sídlom Geschwindova 1, IČO: 31 921 183, na 
základe Zmluvy o postúpení užívania spoločného Poľovného revíru KUKUČKA Krupina. 

 

 
Uznesenie č. ..../2022-MsZ 

Mestské zastupiteľstvo v Krupine  
schvaľuje  
postúpenie užívania poľovného revíru KUKUČKA ako prípad hodný osobitného zreteľa 
v súlade s § 9a ods. 9 písm. c)  zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 

predpisov, 
v prospech Poľovníckeho združenia KUKUČKA Krupina, so sídlom Krupina, Geschwindova 1, IČO: 
31 921 183 podľa predloženého návrhu Zmluvy o postúpení užívania spoločného Poľovného revíru 
KUKUČKA Krupina, na obdobie 15 rokov, medzi vlastníkmi poľovných pozemkov, a to Mestom 
Krupina, Svätotrojičné námestie, Krupina,  prof. Ing. Jozefom Krilekom PhD, Krupina, Malinovského 
886/20 a Cyrilom Ďuricom, bytom Krupina Holý Vrch 1388, Krupina, ako prenajímateľmi 
a užívateľom poľovného revíru Poľovníckym združením KUKUČKA Krupina, so sídlom Krupina, 
Geschwindova 1, IČO: 31 921 183,  
za náhradu za užívanie Poľovného revíru vo výške 3,17 Eur/ha/rok lesného pozemku a 0,878 
Eur/ha/rok poľnohospodárskych pozemkov a ostatných pozemkov, pričom výmera pozemkov vo  
vlastníctve Mesta Krupina predstavuje 2 580,57 ha, z toho lesné pozemky majú výmeru 2 516,66 
ha, a poľnohospodárske a ostatné pozemky sú vo výmere 63,91 ha. 
   
 
 
 
18.) Návrh uznesenia na schválenie postúpenia užívania poľovného revíru  HUBERT Krupina 
v prospech Poľovníckeho spoločnosti Čabraď so sídlom Krupina, so sídlom Majerský rad 3, Krupina, 
IČO: 37 996 584 na základe Zmluvy o užívaní poľovného revíru HUBERT Krupina. 

 
 
Uznesenie č. ..../2022-MsZ 

Mestské zastupiteľstvo v Krupine  
schvaľuje  
postúpenie užívania poľovného revíru HUBERT ako prípad hodný osobitného zreteľa 
v súlade s § 9a ods. 9 písm. c)  zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 

predpisov, 
v prospech v prospech Poľovníckeho spoločnosti Čabraď so sídlom Krupina, so sídlom Majerský rad 
3, Krupina, IČO: 37 996 584, podľa predloženého návrhu Zmluvy o užívaní poľovného revíru 
HUBERT Krupina, na obdobie 15 rokov, medzi vlastníkmi poľovných pozemkov, a to Mestom 

Krupina, Svätotrojičné námestie, Krupina, Marošom Dadom, bytom J.Mikulku 2965/10, Krupina, 
a Ing. Stanislavom Petrencom, bytom Stará Hora 1466, Krupina, a užívateľom poľovného revíru 
Poľovníckou spoločnosťou Čabraď so sídlom Krupina, Majerský rad 3, Krupina, IČO 37996584, za 
náhradu za užívanie Poľovného revíru vo výške 2,82 Eur/ha/rok lesného pozemku a 0,729 
Eur/ha/rok poľnohospodárskych pozemkov a ostatných pozemkov, pričom výmera pozemkov vo  
vlastníctve Mesta Krupina predstavuje 1 093,23 ha, z toho lesné pozemky majú výmeru 988,37 ha, 
a poľnohospodárske a ostatné pozemky sú vo výmere 104,85 ha. 

 
 
 
 
 



 Materiály z oddelenia správy majetku mesta na prerokovanie do Komisie rozvoja mesta  
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Návrh Uznesenia č................./2022-MsZ  

Mestské zastupiteľstvo v Krupine  
b e r i e  n a  v e d o m i e  
A) informáciu primátora mesta o priebehu zhromaždenia vlastníkov poľovných pozemkov v 
uznanom poľovnom revíri  č.16 Javor Krupina, konanom dňa 28.07.2022, podľa notárskej zápisnici 
č. NZ 21378/2022 vyhotovenej JUDr. Mariánom Jurinom, notárom, so sídlom v Lučenci, 
B) predložený návrh Zmluvy o užívaní Poľovného revíru č.16 Javor Krupina na obdobie 15 rokov od 
podpisu a účinnosti zmluvy medzi vlastníkmi poľovných pozemkov a to Mestom Krupina, so sídlom: 
Svätotrojičné námestie 4/4, 963 01 Krupina, Ing. Petrom Filušom, bytom Tan istravár 1096/21, 963 
01  Krupina a Branislavom Martinkom, bytom Somolického 436/1, 960 01 Zvolen a doterajším 
užívateľom poľovného revíru Poľovným združením Javor Krupina, so sídlom Krupina 1096/21, 963 
01 Krupina, IČO:31921175, ktoré je organizačnou zložkou SPZ.  
 
 
Návrh Uznesenie č............../2022-MsZ 

Mestské zastupiteľstvo v Krupine  
s c h v a ľ u j e 
A) zámer postúpenia užívania spoločného poľovného revíru č.16 Javor Krupina ako prípad hodný 
osobitného zreteľa v súlade s § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov, v súlade s uznesením č. 125/2022-MsZ, doterajšiemu užívateľovi poľovného 
revíru č. 16 Javor Krupina Poľovnému združeniu Javor Krupina, so sídlom Krupina 1096/21, 963 01 
Krupina, IČO:31921175, ktoré je organizačnou zložkou SPZ, podľa predloženého návrhu Zmluvy o 
užívaní Poľovného revíru č.16 Javor Krupina na obdobie 15 rokov od podpisu a účinnosti zmluvy 
medzi vlastníkmi poľovných pozemkov a to Mestom Krupina, so sídlom: Svätotrojičné námestie 4/4, 
963 01 Krupina, Ing. Petrom Filušom, bytom Tanistravár 1096/21, 963 01  Krupina a  Branislavom 
Martinkom , bytom Somolického 436/1, 960 01 Zvolen a doterajším užívateľom poľovného revíru 
Poľovným združením Javor Krupina, so sídlom Krupina 1096/21, 963 01 Krupina, IČO:31921175, 
ktoré je organizačnou zložkou SPZ, za náhradu za užívanie poľovného revíru č.16 Javor Krupina vo 
výške 2,37 €/ha/ročne lesného pozemku a 0,792 €/ha/ročne poľnohospodárske pozemky (TTP, orná 
pôda, ostatné plochy) a iné poľovné pozemky, pričom výmera pozemkov vo vlastníctve mesta 
Krupina predstavuje 1014,42 ha, z toho lesné pozemky majú výmeru 929,42 ha 
a poľnohospodárska pôda a iné poľovné pozemky  sú o výmere 84,99 ha. 
 

 



 

 

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

 

 

  
Návrh uznesení na zasadnutie   

Mestského zastupiteľstva konaného dňa 28.9.2022 

Výstup z oddelenia výstavby, ŽP a RM 

 

 

Názov materiálu: 

 

1. Žiadosť o schválenie investičného zámeru k rekonštrukcii obslužnej komunikácii 

– Ľubomír Dado, D. Štúra 1443/40, 963 01 Krupina 

 

2. Rozšírenie kapacít Materskej školy Krupina 
 

3. Aktualizácia schváleného rozpočtu mesta na rok 2022 – povolenia na odber 

podzemných vôd. 

 

4. Dostavba vodovodnej siete Krupina – Kopanice a vodojem Kopanice. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
Predkladá a vypracoval :    
 
                                                                       

 
 
Ing. Norbert Kemp 
vedúci oddelenia výstavby, ŽP a RM 
 
 

Prerokované v komisii rozvoja mesta:  
Prerokované v Mestskej rade : 

13. september 2022 
21. september 2022 
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1. Žiadosť o schválenie investičného zámeru k rekonštrukcii obslužnej komunikácii 
– Ľubomír Dado, D. Štúra 1443/40, 963 01 Krupina 

 
Uznesenie č.      / 2022 –MsZ  
Mestské zastupiteľstvo v Krupine 
 
odporúča 
 
vydanie nesúhlasného stanoviska k žiadosti p. Ľubomíra Dadu, D. Štúra 1443/40, 963 01 
Krupina o schválenie investičného zámeru rekonštrukcie obslužnej komunikácie a zároveň 
stanovenie podmienok a postupov, za akých je možné navrhovaný investičný zámer 
zrealizovať.  

Dôvodová správa: 

Dňa 30.08.2022 podal Ľubomír Dado, D. Štúra 1443/40, 963 01 Krupina žiadosť o schválenie 
investičného zámeru rekonštrukcie obslužnej komunikácie od križovatky ulíc I. Krasku a Nová 
ulica v smere na ulicu Lipová, a to v rozsahu od uvedenej križovatky po koniec parc.č. 1946/1 
prislúchajúcej k plánovaným dvom bytovým domom v lokalite za katastrom. 
 
V rámci realizácie bytových domov žiadateľ navrhuje Mestu Krupina, že zrealizuje aj finančne 
pokryje rekonštrukciu uvedeného úseku existujúcej obslužnej cesty kategórie C3 vo 
vlastníctve a v správe Mesta Krupina v súlade s predloženým návrhom. 
 
Žiadateľ navrhuje uvedenú rekonštrukciu cesty zrealizovať na základe ohlásenie stavebných 
úprav, nakoľko sa jedná o existujúcu komunikáciu. 
 
Obr.: Žiadosť o schválenie investičného zámeru 
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Obr.: Vyobrazenie požadovaného investičného zámeru 
 

 
 
 

V zmysle platného Územného plánu meste Krupina, ktorý bol schválený uznesením č. 
388/2019-MsZ je v riešenom území plánovaná obslužná cesta funkčnej triedy C2, ktorá sa má 
po jej vybudovaní dopravne napojiť na cestu III. triedy v lokalite Vajsov. 
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Podľa dostupných informácií je potrebné cestu funkčnej triedy C2 vybudovať týchto 
parametroch: 
- minimálna šírka jazdného pruhu 3,00 m (obojsmerná premávka spolu 6,00 m) 
-  minimálna šírka chodníka 1,50 m (obojstranný chodník spolu 3,00 m) 
-  minimálna šírka zeleného pásu oddeľujúceho chodník od cesty 1,30 m (pri obojstrannom 

chodníku je to spolu minimálne 2,60 m) 
 
Spolu je potrebná šírka pre obojsmernú premávku vrátane obojstranného chodníka 11,60 m. 
 
Obr.: Scan ÚPN mesta – cestná sieť 

 

 

Pre cestu funkčnej triedy C3 sa vyžadujú tieto parametre: 
- minimálna šírka jazdného pruhu 2,75 m (obojsmerná premávka spolu 5,50 m) 
-  minimálna šírka chodníka 1,50 m (postačuje jednostranný chodník) 
-  minimálna šírka zeleného pásu oddeľujúceho chodník od cesty 1,30 m 
 
Spolu je potrebná šírka pre obojsmernú premávku vrátane jednostranného chodníka 8,30 m. 
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Pre vybudovanie oboch týchto ciest (C2, C3) je potrebné vydanie územného rozhodnutia, 
stavebného povolenia, zabezpečenia všetkých potrebných vyjadrení a stanovísk dotknutých 
orgánov štátnej správy a správcov inžinierskych sietí a súčasne zabezpečenie práva realizácie 
na pozemkoch dotknutých stavbou. Pre vydanie povolení, stanovísk a vyjadrení bude 
potrebné vypracovanie projektovej dokumentácie odborne spôsobilou osobou, a to ako pre 
územné rozhodnutie, tak aj pre stavebné povolenie, prípadne pre realizáciu stavby. 
 
Žiadateľ vo svojej žiadosti uvádza, že zrealizuje a finančne pokryje rekonštrukciu uvedeného 
úseku existujúcej obslužnej cesty kategórie C3 na základe ohlásenia stavebných úprav, 
nakoľko sa jedná o existujúcu komunikáciu. V predchádzajúcej komunikácii so žiadateľom 
a s projektantom bolo na odd. výstavby, ŽP a RM oznámené, že na pozemku pri budove 
bývalého katastra je umiestnená existujúca transformačná stanica SSD, a.s. a v prípade 
budovania cesty funkčnej triedy C2 by bolo potrebné jej preloženie a zároveň preloženie 
existujúcich vzdušných NN vedení. Práce na preložení sú náročné nielen z finančného, ale aj 
z časového hľadiska. 
 
Z priloženého vyobrazenia je zrejmé, že sa jedná o obojsmernú cestu s jednostranným 
chodníkom bez deliaceho zeleného pásu. Šírkové parametre cesty a chodníka, ako aj skladba 
konštrukčných vrstiev nie sú v predloženom vyobrazení uvedené. 
 
Oddelenie výstavby, ŽP a RM predložilo na komisiu rozvoja mesta žiadosť o schválení 
investičného zámeru, aby bolo následne možné žiadateľovi stanoviť postup a podmienky pre 
budovanie cestnej infraštruktúry v dotknutej lokalite, a to jednou z týchto navrhnutých 
možností: 

1. obslužná cesta funkčnej triedy C2 (stavebné povolenie) – alternatíva č. 1 
2. obslužná cesta funkčnej triedy C3 (stavebné povolenie) – alternatíva č. 2 
3. obslužná cesta funkčnej triedy C3 (ohlásenie stavebných úprav) – alternatíva č. 3 

 
Na základe konzultácií a následných odporúčaní stavebného úradu mesta a právnika 
mestského úradu nie je z legislatívneho hľadiska možné predmetnú žiadosť o schválenie 
investičného zámeru (alternatíva č. 3) schváliť a následne investičný zámer realizovať ako 
ohlásenie stavebných úprav, nakoľko šírkové parametre cesty funkčnej triedy C3 nie sú 
totožné so šírkovými parametrami existujúcej cesty evidovanej v katastri nehnuteľností. 
 
Komisia rozvoja mesta odporúča: Vybudovanie cesty C3 s výhľadom C2. Mesto KA bude 
riešiť územné konanie až po p. Viciana + majetkové vysporiadanie a pán Dado požiada o 
stavebné konanie na prvý úsek, t.j. po koniec pozemku výstavby bytových domov. 

Stanovenie ďalšieho postupu pri budovaní cesty v dotknutej lokalite: 

Na základe vyššie uvedeného odporúčania komisie rozvoja mesta bude v predmetnej veci 
vykonané nasledovné: 
- žiadosť p. Dadu tak, ako je podaná bude zamietnutá písomným oznámením a zároveň 

bude p. Dadovi v tomto oznámení stanovený postup, na základe ktorého bude môcť svoj 
investičný zámer vykonať a samotnú cestu vybudovať 

- odd. výstavby, ŽP a RM bude v spolupráci s p. Dadom kontaktovať projektanta 
predmetnej cesty, aby projektový návrh p. Dadu upravil tak, aby tento bol použiteľný pre 
územné rozhodnutie v rozsahu od križovatky Nová ulica a ulica I. Krasku až po rodinný 
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dom p. Viciana, ktorý je posledným pri riešenej ceste, pričom projektovaná cesta bude 
rozdelená na štyri úseky; tento projekt musí byť vyhotovený ako obslužná cesta funkčnej 
triedy C3 s tým, že výhľadovo bude vyznačená a v textovej časti projektu opísaná možnosť 
jej rozšírenia na obslužnú cestu funkčnej triedy C2 tak, aby bola riešená časť cesty 
v súlade s územným plánom mesta 

- po doručení takto vyhotovenej projektovej dokumentácie podá Mesto Krupina návrh na 
vydanie územného rozhodnutia (v rozsahu od križovatky Nová ulica a ulica I. Krasku až po 
rodinný dom p. Viciana s riešením ako obslužná cesta funkčnej triedy C3 etapovito 
rozdelená na štyri úseky a s výhľadom vybudovania obslužnej cesty funkčnej triedy C2); 
uvedenú projektovú dokumentáciu dodá p. Dado 

- po vydaní územného rozhodnutia a nadobudnutí jeho právoplatnosti podá p. Dado, resp. 
investor priľahlých bytových domov žiadosť o vydanie stavebného povolenia na 
vybudovanie úseku č. 1 navrhovanej obslužnej cesty funkčnej triedy C3 a v prílohe žiadosti 
predloží potrebnú projektovú dokumentáciu pre vydanie stavebného povolenia a zároveň 
s Mestom Krupina uzavrie Zmluvu o budúcej zmluve na prevod vlastníckeho práva 
k pozemkom dotknutými novovybudovanou cestou do vlastníctva mesta 

- následne v zmysle uzavretej Zmluvy o spolupráci investor bytových domov (p. Dado) na 
vlastné náklady zrealizuje úsek č. 1 navrhovanej obslužnej cesty funkčnej triedy C3 a po jej 
ukončení podá návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia 

- po nadobudnutí právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia vybudovaný a skolaudovaný 
úsek č. 1 navrhovanej obslužnej cesty funkčnej triedy C3 jej investor bezplatne a v súlade 
so Zásadami prevzatia ciest a zariadení verejného osvetlenia vybudovaných inými 
investormi do majetku a správy mesta Krupina odovzdá do majetku a správy Mesta 
Krupina vrátane pozemkov zastavaných novovybudovanou cestou. 

 
Za :  
Proti:  
Zdržal sa:  

 
 
 
Uznesenie č.      / 2022 –MsZ 
Mestské zastupiteľstvo v Krupine 
 

odporúča 
 

do najbližšej Komisie rozvoja mesta predložiť „Návrh zásad prevzatia ciest a zariadení 
verejného osvetlenia vybudovaných inými investormi do majetku a správy mesta Krupina“ 
v nasledovnom znení: 
 

Zásady 
prevzatia ciest a zariadení verejného osvetlenia vybudovaných  inými 

investormi do majetku a správy mesta Krupina 
 
 

Článok 1. 
 Úvodné ustanovenia 
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Mesto Krupina v zmysle § 4 ods. 3 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov zabezpečuje správu miestnych komunikácií a verejného osvetlenia 
na  území mesta Krupina. 

 
Článok 2. 

 Účel koncepcie 
 

Tieto zásady ustanovujú technické parametre miestnych ciest - komunikácií a zariadení 
verejného osvetlenia (ďalej len „technická infraštruktúra”) na území mesta Krupina pre 
účely ich prevzatia do majetku a správy mesta Krupina. 

 
Článok 3. 

 Rozsah platnosti 
 

1. Podľa týchto zásad sa postupuje v prípade budovania technickej infraštruktúry 
v častiach, lokalitách,  uliciach, určených na výstavbu rodinných domov a 
malopodlažných bytových domov   na území mesta Krupina. 

2. Mesto Krupina nie je povinné prevziať do svojho majetku a správy od fyzických osôb, 
fyzických osôb – podnikateľov a právnických osôb (ďalej len „investor”) technickú 
infraštruktúru, ktorá nebola vybudovaná v súlade s podmienkami uvedenými v Čl. 5. 
týchto zásad. 

 
Článok 4. 

 Základné pojmy 
 

1. Miestne komunikácie sú všeobecne prístupné a užívané ulice, parkoviská vo 
vlastníctve  obcí a verejné priestranstvá, ktoré slúžia miestnej doprave a sú zaradené 
do siete miestnych komunikácií.(1) 

2. Siete miestnych komunikácií sa budujú a udržiavajú v súlade s územnoplánovacou 
dokumentáciou tak, aby uľahčovali osídlenie a vyhovovali potrebám miestnej 
dopravy.(1) 

3. Miestne komunikácie sa podľa dopravno-urbanistickej funkcie delia na: 
a) rýchlostné 
b) zberné 
c) obslužné 
d) nemotoristické(2) 

4. Nemotoristická komunikácia je miestna komunikácia s obmedzeným prístupom, 
určená pre nemotoristickú dopravu; podľa určenia sa triedi na: 
a) upokojenú komunikáciu 
b) cyklistickú komunikáciu 
c) chodník(2) 

5. Chodník je komunikácia určená pre chodcov, ktorá je spravidla oddelená od vozovky 
výškovo alebo iným spôsobom.(3) 

6. Dopravný priestor je priestor nad časťou miestnej komunikácie, ktorá slúži cestnej       
premávke, delí sa na hlavný dopravný priestor a pridružený priestor. (2) 

7. Jazdný pruh - je časť jazdného pása určená pre jeden jazdný prúd cestných vozidiel. (4) 
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8. Vozovka miestnej komunikácie je časť pozemnej komunikácie určená na jazdu 
vozidiel;  skladá sa : 
a) z krytu 
b) z podkladu 
c) z ochrannej vrstvy. 

9. Asfaltová vozovka - konštrukcia vozovky, ktorej vrstvy krytu a podkladová vrstva, 
alebo aspoň kryt, sú z asfaltových zmesí. Z hľadiska mechaniky vozoviek sa správajú 
ako netuhé alebo polotuhé konštrukcie, a to v závislosti od tuhosti podkladových a 
ochrannej vrstvy.(5) 

10. Netuhá vozovka - konštrukcia asfaltovej vozovky s nestmelenými podkladovými 
vrstvami a nestmelenou ochrannou vrstvou. (5) 

11. Polotuhá vozovka – konštrukcia asfaltovej vozovky s podkladovou vrstvou stmelenou 
hydraulickým spojivom. (5) 

12. Verejné osvetlenie je osvetlenie verejných priestranstiev a plôch. Účelom osvetlenia 
miestnych komunikácií ako aj ostatných miest je zabezpečiť dobrú viditeľnosť a 
zrakovú pohodu všetkým užívateľom a tým prispieť k zvýšeniu bezpečnosti cestnej a 
pešej premávky. 

 
 

Článok 5. 
Podmienky prevzatia technickej infraštruktúry do majetku a správy 

mesta  Krupina 
 

1. Vlastníci a správcovia pozemných komunikácií sú povinní pozemné komunikácie 
udržiavať     v stave zodpovedajúcom účelu, na ktorý sú určené.(1) 

2. Investori zariadení verejného osvetlenia sú povinní zabezpečiť bezpečnú prevádzku 
tak, aby súčasne prevádzkové parametre osvetlenia vyhovovali platným predpisom a 
normám STN EN 13201 Osvetlenie pozemných komunikácií. 

3. Mesto Krupina môže prevziať do svojho majetku a správy technickú infraštruktúru len 
za súčasného splnenia všeobecných a osobitných podmienok ich doterajšími 
vlastníkmi uvedených v týchto zásadách. 

4. Všeobecné podmienky prevzatia technickej infraštruktúry mestom sú: 
a) spolu s prevádzanou technickou infraštruktúrou musia byť do vlastníctva mesta 

prevedené aj všetky pozemky tvoriace dopravný koridor, na ktorých je 
vybudovaná technická infraštruktúra. To sa nevzťahuje na pozemky vo vlastníctve 
tretích strán a ich právnych nástupcov, na ktorých je vybudovaná stavba 
verejného osvetlenia; k takýmto pozemkom odovzdávajúci vlastník pred 
prevodom technickej infraštruktúry zabezpečí zápis vecného bremena v prospech 
mesta Krupina do katastra nehnuteľnosti. 

b) na prevádzanej technickej infraštruktúre a prevádzaných pozemkoch nemôžu byť 
žiadne ťarchy, s výnimkou vecných bremien 
1. spočívajúcich v práve prechodu a prejazdu cez pozemnú komunikáciu, 
2. spočívajúcich v práve vybudovania, uloženia inžinierskych sietí ako aj prístupu 

k pozemkom, 
3. ktoré v prípade prevodu pozemkov a/alebo pozemných komunikácií do 

vlastníctva mesta Krupina zaniknú resp. strácajú svoje opodstatnenie, alebo 
pri ktorých nadobudnutím pozemkov, infraštrukturálnych stavieb, pozemných 
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komunikácií, zariadení verejného osvetlenia do majetku mesta Krupina 
dochádza k splynutiu práv a povinností oprávneného a povinného z vecného 
bremena a z toho dôvodu zaniknú. 

c) prevádzaná technická infraštruktúra a prevádzané pozemky nemôžu byť 
predmetom súdneho sporu, exekučného konania, ani iného výkonu rozhodnutia, 
v dôsledku ktorých by mesto nemohlo nadobudnúť vlastnícke právo, resp. v 
budúcnosti by vlastníckeho právo mohlo stratiť, 

d) k prevodu technickej infraštruktúry a pozemkov dochádza na základe písomnej 
zmluvy, ktorá je uzatvorená medzi vlastníkom prevádzanej technickej 
infraštruktúry a mestom, vždy bezodplatným prevodom, 

e) vlastník prevádzanej technickej infraštruktúry musí mať vyrovnané všetky záväzky 
voči mestu, 

f) projektová dokumentácia musí byť odsúhlasená mestom Krupina, 
g) investor predloží mestu písomnú žiadosť o prevod vlastníckeho práva k technickej 

infraštruktúre, 
h) investor musí byť vlastníkom právoplatného stavebného povolenia na technickú 

infraštruktúru, 
i) investor musí byť vlastníkom právoplatného kolaudačného rozhodnutia na 

technickú infraštruktúru, 
j) projekt skutočného vyhotovenia stavby opatrený odtlačkom pečiatky odborne 

spôsobilej osoby a zhotoviteľa, 
k) doklady o overení požadovaných vlastností výrobkov – certifikát, 
l) päťročná záruka na technickú infraštruktúru zo strany investora, počnúc dňom 

odovzdania stavebného diela – cesty alebo VO mestu, 
m) geodetické zameranie skutočného vyhotovenia technickej infraštruktúry, 
n) znalecký posudok na určenie všeobecnej hodnoty odovzdávanej technickej 

infraštruktúry a pozemku tvoriaceho dopravný koridor na ktorom je vybudovaná 
technická infraštruktúra 

5. Osobitné podmienky prevzatia technickej infraštruktúry mestom sú: 
a) ak predmetom prevodu je dvojpruhová obojsmerná miestna komunikácia 

(cesta) a/alebo   chodník: 
1. verejnoprospešné stavby (podľa platnej územnoplánovacej dokumentácie 

mesta): 
 minimálna šírka dopravného priestoru je určená v platnom územnom pláne 

mesta Krupina, obslužná komunikácia, funkčná trieda C2 
2. miestne komunikácie, obslužná komunikácia, funkčná trieda C2: 

minimálna šírka dopravného priestoru je 12,00 m, ktorá pozostáva z 
nasledovných prvkov: 
- jazdný pruh: minimálna šírka 3,00 m, počet: 2 
- chodník: minimálna šírka 1,50 m, počet: 2 
- zeleň: minimálna šírka 1,30 m, počet: 2 

3. miestne komunikácie, obslužná komunikácia, funkčná trieda C3: 
minimálna šírka dopravného priestoru je 10,00 m, ktorá pozostáva z 
nasledovných prvkov: 
- jazdný pruh: minimálna šírka 2,75 m počet: 2 
- chodník: minimálna šírka 1,50 m , počet: 1 
-  zeleň: minimálna šírka 1,30 m, počet: 2 
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Podmienky spoločné pre stavby uvedené v bode 1. až 3.: 
• kryt, horná, obrusná vrstva miestnej komunikácie (cesty): 

- alternatíva 1: asfaltový betón AC11 obrus, minimálna hrúbka 50mm 
- alternatíva 2: asfaltový betón AC16 obrus, minimálna hrúbka 60 mm 

• kryt, horná, obrusná vrstva chodníka: 
- alternatíva 1: asfaltový betón AC8 obrus, minimálna hrúbka 40 mm 
- alternatíva 2: asfaltový betón AC11 obrus, minimálna hrúbka 40 mm 
- alternatíva 3: zámková dlažba, minimálna hrúbka 60 mm (farebnosť podľa 
výberu zástupcu mesta) 

• podpovrchové odvodnenie: pomocou drenážneho systému alebo napojenia na 
verejnú dažďovú kanalizačnú sieť. V prípade slepých komunikácií je potrebné zriadiť 
obratisko pre kritické vozidlo územia. 

• preberacie skúšky hotovej vrstvy: Tieto skúšky vykoná akreditované laboratórium. 
Vzorky z hotovej vrstvy musia byť odobraté na celú hrúbku skúšanej úpravy. 
Preberacie skúšky konštrukčných častí miestnej komunikácie, musia byť vykonané a 
preukázané elaborátom vypracovaným akreditovaným cestným laboratóriom. 
Elaborát akreditovaného cestného laboratóriu musí preukázať aj prevádzkový stav a 
vlastnosti konštrukčných častí miestnej komunikácie. Mesto je oprávnené žiadať na 
ľubovoľnom mieste vykonať na náklady investora sondy, za účelom kontroly a 
posúdenia kvality ich zhotovenia. Pred finálnymi povrchovými úpravami komunikácií 
(betónovanie, asfaltovanie, zámková dlažba) bude zástupca mesta prizvaný a bude 
mať možnosť vykonať kontrolu vrstiev, ktoré majú byť zakryté. 

• stav komunikácie: musí zodpovedať účelu a funkcii, na ktoré je určená 
 

b) ak predmetom prevodu sú zariadenia verejného osvetlenia triedy osvetlenia v zmysle 
STN EN 13201 Osvetlenie pozemných komunikácií: 

1. miestne komunikácie - verejnoprospešné stavby: M5, C3 
2. miestne komunikácie: M6, C4 
3. krátke komunikácie: M6, C4. 

Podmienky spoločné pre všetky triedy osvetlenia: 
• prachotesné krytie: min. IP 65 
• antivandalský kryt: tvrdené bezpečnostné sklo 
• svetelný zdroj: 

- alternatíva 1: žiarivka 
- alternatíva 2: vysokotlaková sodíková výbojka 
- alternatíva 3: elektroluminiscenčná dióda – LED 

• Index podania farieb : minimálne 80 
• stožiar: pozinkovaný oceľový kužeľový, minimálna výška nad terénom: 6,00 m 
• správa o prvej odbornej prehliadke a odbornej skúške elektrického zariadenia 
• výpočet a určenie triedy osvetlenia v zmysle „STN EN 13201 Osvetlenie 

pozemných komunikácií“ na každú komunikáciu samostatne. 
 

Článok 6. 
 Prechodné a záverečné ustanovenia 

 

1. Technickú infraštruktúru vybudovanú do nadobudnutia účinnosti týchto zásad môže 
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mesto prevziať do majetku a správy len na základe rozhodnutia mestského 
zastupiteľstva a za podmienok ním určených za predpokladu, že technická 
infraštruktúra bola vybudovaná v súlade s STN. 

2. Tieto zásady boli schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Krupine č ..... dňa 
................... a nadobúdajú účinnosť dňom .......................  

 
 
V Krupine, dňa ................................... 2022 
 
Odkaz na predpisy: 
1) Zákon č.135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších                                       

predpisov 
2) STN 736110 Projektovanie miestnych komunikácií 
3) Zákon č. 8/2009 o cestnej premávke v znení neskorších predpisov 
4) Slovenská správa ciest, cestná databáza - Základné pojmy a definície 
5) Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií, technické podmienky, projektovanie netuhých 

a polotuhých vozoviek 

 
Dôvodová správa: 
Uvedené Zásady prevzatia ciest a zariadení verejného osvetlenia vybudovaných inými 
investormi do majetku a správy mesta Krupina budú v prípade ich schválenia záväzným 
dokumentom, na základe ktorého bude možné takéto investície do majetku a správy mesta 
prijať, a to nielen pri tejto investičnej akcii, ale aj iných realizovaných inými investormi na 
území mesta Krupina. 
 
Za :  
Proti:  
Zdržal sa:  

 
 
 
Uznesenie č.      / 2022 –MsZ 
Mestské zastupiteľstvo v Krupine 
 

odporúča 
 
do najbližšej Komisie rozvoja mesta predložiť „Návrh Zmluvy o spolupráci pri budovaní 
asfaltového telesa cesty v k.ú. Krupina, lokalita Krupina Sever“ uzavretej medzi Mestom 
Krupina a investorom bytových domov, pričom jej presné znenie bude upravené po 
predložení projektovej dokumentácie a určení investora, resp. zmluvnej strany. Navrhované 
znenie: 
 

Zmluva 
o spolupráci pri budovaní asfaltového telesa cesty 

 k.ú. Krupina, lokalita Krupina Sever 
 

uzavretá medzi zmluvnými stranami 
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1. Maroš Dado, nar. 18.7. 1980, bytom 963 01 Krupina,  J. Mikulku 10, 
2. Andrej Dado, nar.  11.11. 1982, bytom 963 01 Krupina, D. Štúra 1443/40, 
 

a 
 

3. Mesto Krupina so sídlom Svätotrojičné nám. 4/4, 963 01 Krupina 
 IČO: 00 320 056 
 Zastúpené: Ing. Radoslavom Vazanom, primátorom mesta  
 

(ďalej aj ako účastníci 1.2.3, alebo zmluvné strany) 
 

Preambula 
 

1. Vyššie označení účastníci 1. a 2. tejto zmluvy Andrej Dado a Maroš Dado sú podieloví 
spoluvlastníci, každý v ½-ici k celku pozemku nachádzajúceho sa v katastrálnom území 
Krupina, vedeného v katastri nehnuteľností Okresného úradu Krupina, katastrálny 
odbor, evidovaného na LV č. 5827, k.ú. Krupina, ako parcela registra „E“ evidovaná na 
mape určeného operátu a to parc.č. 6415, orná pôda o výmere 983 m2. 

2.  Účastníci 1. a 2. sú zároveň investormi lokality Krupina - Sever, v ktorej okrem predaja 
pozemkov na výstavbu rodinných domov, realizovali výstavbu časti rodinných domov 
a vybudovali inžinierske siete, pripojenie el. energie, verejný vodovod, verejnú 
kanalizáciu. 

3. Na žiadosť účastníkov 1. a 2.  Mesto Krupina, špeciálny stavebný úrad mesta, vydal dňa 
24.3.2021 verejnou vyhláškou Rozhodnutie č. SK 639/2021/20, stavebné povolenie na 
líniovú stavbu „Rozšírenie dopravnej infraštruktúry – Krupina Sever“ umiestnenú na 
pozemkoch KNC parc.č. - bude doplnené 

4. Na žiadosť účastníkov 1.a 2. Mesto Krupina schválilo - bude doplnené 
5. V záujme účastníkov 1. a 2. je pokračovať v budovaní rodinných domov a bytov v danej 

lokalite, vrátane vybudovania prístupovej cesty k dotknutým stavbám. 
6. Cieľom spolupráce zmluvných strán upravenej na základe tejto Zmluvy je úspešná 

realizácia vybudovania miestnej cesty funkčnej triedy C3 s výhľadom dobudovania 
miestnej cesty funkčnej triedy C2 v lokalite Krupina – Sever k rodinným a bytovým 
domom, vrátane získania príslušných oprávnení a vysporiadanie časti dotknutých 
pozemkov zo strany mesta Krupina. 

7. Z vyššie uvedeného dôvodu účastníci tejto zmluvy uzatvárajú v zmysle § 269 ods. 2 
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov,  túto zmluvu 
za vzájomne dohodnutých podmienok a s nasledovným obsahom. 

 
Čl. I. 

Predmet a účel zmluvy 
 

1.  Touto zmluvou  sa účastníci 1., 2. a 3. dohodli na spolupráci a súčinnosti pri budovaní 
asfaltového telesa cesty na pozemkoch KNC parc.č. bude doplnené pričom si 
dojednávajú vzájomné práva a povinnosti nasledovne: 
a) Účastníci 1. a 2. Maroš a Andrej Dado sa touto zmluvou zaväzujú: 
- predložiť spracovanú projektovú dokumentáciu v súlade s územným plánom 

v rozsahu budovania vybudovania miestnej cesty funkčnej triedy C3 s výhľadom 
dobudovania miestnej cesty funkčnej triedy C2 na pozemkoch KNC bude doplnené 



Pracovný materiál pre mestskú radu 

 

 Strana 13 

- zabezpečiť vypracovanie územného plánu zóny lokalita Krupina-Sever, 
- požiadať v zmysle vydaného územného rozhodnutia v prospech Mesta Krupina na                

vybudovanie miestnej cesty funkčnej triedy C3 s výhľadom dobudovania miestnej 
cesty funkčnej triedy C2 v danej lokalite o vydanie stavebného povolenia na                
vybudovanie miestnej cesty funkčnej triedy C3 s výhľadom dobudovania miestnej 
cesty funkčnej triedy C2, v časti vetva bude doplnené v lehote do bude doplnené 
vrátane neoddeliteľných súčastí cesty a to dažďovej kanalizácie, chodníka, verejného 
osvetlenia,  dopravného značenia, 

- vybudovať asfaltové teleso miestnej cesty funkčnej triedy C3 v časti vetva bude 
doplnené podľa spracovanej projektovej dokumentácie na pozemkoch KNC parc.č. 
bude doplnené na vlastné náklady a vo vlastnej réžii alebo v rámci spolufinancovania 
s vlastníkmi rodinných domov danej lokality, prípadne predmetné dielo zrealizovať 
prostredníctvom tretieho subjektu, 

- po vybudovaní miestnej prístupovej cesty funkčnej triedy C3 na pozemkoch bude 
doplnené bezodplatne túto odovzdať do vlastníctva Mestu Krupina, vrátane 
dotknutých pozemkov pod cestou, ktorých sú vlastníkmi. 

b) Mesto Krupina sa touto zmluvou zaväzuje: 
- požiadať príslušný stavebný úrad o vydanie územného rozhodnutia na vybudovanie 

miestnej cesty funkčnej triedy C3, 
- pre daný účel získať príslušné súhlasy dotknutých osôb, 
- podľa možnosti vysporiadať  pozemky KNC parc.č. bude doplnené vo vlastníctve bude 

doplnené, 
- vybudovanú miestnu cestu funkčnej triedy C3 v súlade s vypracovanou projektovou 

dokumentáciou a územným plánom mesta prevziať bezodplatne do vlastníctva mesta 
a cestu zaradiť do siete miestnych ciest a ďalej zabezpečovať letnú a zimnú údržbu 
cesty. 

2. Na dosiahnutie spoločného účelu tejto zmluvy sa každý z účastníkov tejto zmluvy 
zaväzuje poskytnúť si vzájomnú súčinnosť, pričom zo strany účastníkov  1. a 2. najmä 
zabezpečiť finančné prostriedky pre úplné zrealizovanie a splnenie cieľa a účelu 
dojednaného touto zmluvou v dohodnutých termínoch. 

3. Zmluvné strany sa zaväzujú bez omeškania vzájomne sa informovať o všetkých 
okolnostiach, ktoré by bránili riadnemu splneniu predmetu zmluvy. 

4. Účastníci tejto zmluvy sa zaväzujú zdržať sa akejkoľvek činnosti, ktorá by mohla 
znemožniť alebo sťažiť vybudovanie vyššie citovanej cesty C2 v lokalite Krupina Sever. 

 
Čl. II. 

Trvanie a ukončenie zmluvy 
 

1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to do splnenia všetkých práv a povinností 
vyplývajúcich z tejto zmluvy. 

2. Zmluvu je možné ukončiť na základe písomnej dohody zmluvných strán podpísanej 
oprávnenými zástupcami zmluvných strán, a to ku dňu uvedenému v písomnej dohode. 

3. Každá zo zmluvných strán je oprávnená odstúpiť od tejto zmluvy v prípade, ak druhá 
zmluvná strana poruší niektorú povinnosť jej vyplývajúcu z tejto zmluvy, a to iba za 
predpokladu, ak jej oprávnená zmluvná strana márne poskytla primeranú lehotu 
v rozsahu najmenej 10 pracovných dní na dodatočnú nápravu na splnenie povinnosti 
vyplývajúcej z tejto zmluvy a táto nápravu v tejto určenej lehote nezjednala. Táto zmluva 



Pracovný materiál pre mestskú radu 

 

 Strana 14 

zaniká odstúpením od zmluvy, dňom doručenia písomného prejavu vôle oprávnenej 
zmluvnej strany odstúpiť od tejto zmluvy druhej zmluvnej strane. 
 

Čl. III. 
Záverečné ustanovenia 

 
1. Táto zmluva sa uzatvára v súlade s Uznesením bude doplnené MsZ zo dňa bude 

doplnené. 
2. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu poslednou zo zmluvných strán a účinnosť 

dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia podľa § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. 
Občiansky zákonník v platnom znení v spojení s § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. 
o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon 
o slobode informácií) v znení neskorších predpisov. 

3. Zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, pričom každá zmluvná strana obdrží po 
dva rovnopisy s platnosťou originálu. 

4. V ostatnom sa táto zmluva riadi najmä príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 
Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov. 

5. Túto Zmluvu možno meniť a dopĺňať len očíslovanými písomnými dodatkami 
podpísanými oprávnenými zástupcami zmluvných strán. 

6. Každá zo zmluvných strán sa zaväzuje, že neprevedie nijaké práva a povinnosti (záväzky) 
vyplývajúce z tejto Zmluvy, resp. ich časť na iný subjekt bez predchádzajúceho 
písomného súhlasu druhej zmluvnej strany. V opačnom prípade  je povinná strana 
povinná zaplatiť oprávnenej zmluvnej strane zmluvnú pokutu vo výške bude doplnené 
a to v lehote 14 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy povinnej zmluvnej strane. 

7. Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli, že nebola 
uzavretá v tiesni alebo za nápadne nevýhodných podmienok a na základe súhlasu s ňou 
ju podpisujú. 

 
 
V Krupine, dňa .... .... 2022.                      
 
Účastník 1. Maroš Dado                                                                    ............................. 
 
Účastník 2. Andrej Dado                                                                   ............................. 
 
Účastník 3. Mesto Krupina                                                                ............................. 
 

Dôvodová správa: 

Pre zabezpečenie vybudovania dopravnej infraštruktúry v riešenej lokalite pre potrebné 
vopred uzavrieť zmluvu o spolupráci s investorom bytových domov, aby pri kolaudácii 
uvedených bytových domov bol zabezpečený bezpečný prístup po spevnenej asfaltovej 
komunikácii a tým, aby sa predišlo nedostatkom brániacim užívaniu týchto bytových domov.  

 
Za :  
Proti:  
Zdržal sa:  
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2. Rozšírenie kapacít Materskej školy Krupina 
 

Uznesenie č.      / 2022 –MsZ 
Mestské zastupiteľstvo v Krupine 
 

berie na vedomie 
 

predložené informácie k možnostiam rozšírenia kapacít Materskej školy v meste Krupina 
pozostávajúce z troch návrhových štúdií vrátane predpokladaných rozpočtových nákladov na 
ich uskutočnenie, z možností zabezpečenia a čerpania finančných prostriedkov 
a z predpokladaného demografického vývoja počtu detí na území mesta Krupina (údaj 
o demografickom vývoji počtu detí bude doplnený dňa 26.09.2022 oddelením školstva MsÚ 
Krupina). 

Dôvodová správa: 

Na základe požiadaviek mamičiek, ktoré neboli uspokojené pri prihlasovaní svojich detí do 
Materskej školy Krupina boli na základe objednávky mesta vypracované tri návrhové štúdie - 
predpokladané cenové kalkulácie k možnostiam rozšírenia kapacít materskej školy, ktoré 
vyhotovil Zdenko Lalka Krupina. 
 
Jedná sa o tieto návrhové štúdie: 
1. Rekonštrukcia budovy na ulici Jesenského 

- predpokladaná cena za rekonštrukciu budovy, úpravu nádvoria a zateplenie budovy 
s výmenou okien je 317 684,06 Eur s DPH 
- navrhovaná kapacita 69 detí 

Výhody:  
- centrum mesta 
- čiastočne oplotený areál 
- dostatočne veľký objekt 
- objekt bol v minulosti využívaný ako školské zariadenie 

Nevýhody: 
- značné finančné prostriedky na rekonštrukciu, pričom ich výška nemusí byť konečná 
- prevádzkové náklady na zabezpečenie stravy, upratovania, učiteľského personálu,... 
- nie je overená funkčnosť vykurovania, nakoľko teplota v jednotlivých miestnostiach je 

pre takýto typ predškolského zariadenia presne stanovený 
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2. Prístavba k existujúcej budove MŠ na Malinovského ulici (návrhová štúdia) 
- predpokladaná cena 601 519,51 Eur s DPH 
- navrhovaná kapacita 50 detí 

Výhody: 
- existujúca funkčná prevádzka MŠ – nižšie náklady na prevádzku 
- oplotený areál s vonkajšími priestormi vybavenými hracími prvkami 

Nevýhody: 
- potreba rozšírenia zelených plôch 
- nárazové parkovanie v ranných a poobedňajších hodinách 
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3. Vybudovanie novej budovy MŠ na Špitzerovej ulici 
- predpokladaná cena 1 500 534,17 Eur s DPH 
- navrhovaná kapacita 60 detí 

Výhody: 
- umiestnenie v rozvíjajúcej sa časti mesta 
- možnosť riešenia budovy s polyfunkčným využitím aj na nájomné bývanie 

Nevýhody: 
- finančná náročnosť 
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- zabratie doteraz voľne dostupných zelených plôch a hracích prvkov 
- náklady na prevádzku 
 

 
 
 
Pre zriadenie MŠ vo všetkých troch alternatívach je potrebné zabezpečiť kompletnú 
projektovú dokumentáciu stavby, následne povolenie na jej realizáciu a po zrealizovaní 
zabezpečiť kolaudačné rozhodnutie v zmysle ktorého bude povolené užívanie objektu ako 
materskej školy. 
 
K možnostiam zriadenia – rozšírenia kapacít Materskej školy, najmä z pohľadu možnosti 
získania NFP oddelenie výstavby, ŽP a RM v súčinnosti s oddelením projektového 
manažérstva a oddelením školstva zabezpečí potrebné informácie. 
 
Následne bude potrebné vybrať najvýhodnejšiu alternatívu a to nielen z pohľadu 
počiatočných nákladov, ale aj z pohľadu samotnej prevádzky materskej školy. Po vybratí 
najvýhodnejšej alternatívy budú vykonané potrebné kroky, na základe ktorých bude možné 
rozšírenie kapacít Materskej školy Krupina rozšíriť (projektová dokumentácia, verejné 
obstarávania, realizácia stavebných prác,...). 
 
Možnosti čerpania finančných prostriedkov (oddelenie projektového manažérstva): 
V rámci Plánu obnovy je možné čerpať finančné prostriedky na rozširovanie kapacít 
materských škôl s podmienkou vytvorenia min. 10 nových miest a dosiahnutia úspory 
primárnej energie min. 30%. Maximálna výška poskytnutých prostriedkov mechanizmu je 
17 388 EUR na jednu novovytvorenú kapacitu. 
 
Oprávnenými výdavkami sú: 
- realizácia nových objektov materskej školy, rekonštrukcia a modernizácia budov MŠ, 

- výstavba, rekonštrukcia a modernizácia školskej jedálne alebo výdajne školskej jedálne 

vrátane vnútorného vybavenia, 
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- stavebno–technické úpravy vonkajších priestorov MŠ, 

- stavebný dozor, odborný autorský dozor, 

- projektová dokumentácia 

- nákup interiérového vybavenia (okrem IKT) 

- nákup prevádzkových strojov, prístrojov 

Pred podaním žiadosti o poskytnutie prostriedkov mechanizmu je potrebné mať ukončený 
proces verejného obstarávania. V prípade vytvárania novej MŠ, je potrebné už k podaniu 
žiadosti mať zaevidovanú žiadosť na MŠ SR o zaradenie do siete škôl a školských zariadení 
Slovenskej republiky. V rámci udržateľnosti projektu počas 5 rokov od ukončenia realizácie 
projektov sa bude sledovať obsadenie novovytvorenej kapacity s tolerančnou odchýlkou 5%. 
Pri nevyužívaných budovách je potrebné zvážiť schopnosť preukázania úspory primárnej 
energie na úrovni 30% vzhľadom na problematické posúdenie efektívnosti jestvujúceho 
vykurovacieho systému.  

 
Predpokladaný demografický vývoj počtu detí na území mesta Krupina: 
(údaj o demografickom vývoji počtu detí bude doplnený dňa 26.09.2022 oddelením školstva 
MsÚ Krupina). 
 
Na základe vyššie uvedených informácií je potrebné vyhodnotiť a pre mesto vybrať 
najvýhodnejšiu alternatívu – návrhovú štúdiu, aby bolo možné vykonať a zabezpečiť všetky 
potrebné podklady pre vydanie potrebných povolení a zároveň zabezpečiť možnosť 
financovania v rámci Plánu obnovy. V zmysle týchto skutočností odd. výstavby, ŽP a RM 
odporúča schváliť uznesením MsZ jednu z predkladaných alternatív – návrhových štúdií: 
 
Uznesenie č.      / 2022 –MsZ 
Mestské zastupiteľstvo v Krupine 
 

schvaľuje 
 

pre zabezpečenie rozšírenia kapacít Materskej školy Krupina alternatívu č. 1: 
- návrhová štúdia: „Rekonštrukcia budovy na ulici Jesenského“ 
 
Za :  
Proti:  
Zdržal sa:  
 
Uznesenie č.      / 2022 –MsZ 
Mestské zastupiteľstvo v Krupine 
 

schvaľuje 
 

pre zabezpečenie rozšírenia kapacít Materskej školy Krupina alternatívu č. 2: 
- návrhová štúdia: „Prístavba k existujúcej budove MŠ na Malinovského ulici“ 
 
Za :  
Proti:  
Zdržal sa:  
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Uznesenie č.      / 2022 –MsZ 
Mestské zastupiteľstvo v Krupine 
 

schvaľuje 
 

pre zabezpečenie rozšírenia kapacít Materskej školy Krupina alternatívu č. 3: 
- návrhová štúdia: „Vybudovanie novej budovy MŠ na Špitzerovej ulici“ 
 
Za :  
Proti:  
Zdržal sa:  
 
 

3. Aktualizácia schváleného rozpočtu mesta na rok 2022 – povolenia na odber 
podzemných vôd. 

 
Uznesenie č.   / 2020 –MsZ  
Mestské zastupiteľstvo v Krupine 
 
schvaľuje 
 
aktualizáciu schváleného rozpočtu mesta Krupina na rok 2022 z podielových daní na 
zabezpečenie hydrogeologických prieskumov vodárenských zdrojov mesta Krupina v celkovej 
výške 25 000,00 Eur  

Dôvodová správa: 

Mestský bytový podnik, s.r.o., ako prevádzkovateľ verejného vodovodu III. kategórie vo 
vlastníctve Mesta Krupina listom zo dňa 22.08.2022 upozornil na potrebu vydania nových 
povolení na odber podzemných vôd – povolení na osobitné užívanie vôd podľa § 21 zákona 
č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení 
neskorších predpisov, nakoľko v súčasnosti vydané rozhodnutia pre spolu 5 vodných zdrojov 
strácajú ku dňu 31.12.2022 platnosť. 
 
Právnické a fyzické osoby, ktorým bolo vydané povolenie na odber podzemných vôd podľa § 
21 ods. 1 vodného zákona v znení účinnom do 14.03.2018, ktoré nie sú v súlade s týmto 
zákonom v znení účinnom od 15.03.2018 sú povinné do 31.12.2022 požiadať o ich 
prehodnotenie, inak strácajú platnosť. 
 
V tejto súvislosti boli Mestským bytovým podnikom, s.r.o. oslovené dve spoločnosti na 
predloženie predpokladanej cenovej ponuky na zabezpečenie potrebných skúšok a meraní 
jednotlivých vodných zdrojov, ako aj na následné predloženie vyhodnotení a správ 
potrebných pre vydanie nových rozhodnutí na povolenie na osobitné užívanie vôd podľa § 21 
zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch 
v znení neskorších predpisov – odber podzemných vôd, ako aj materiálov potrebných na 
schválenie komisie Ministerstva životného prostredia SR. 
 
V zmysle cenovej ponuky predloženej spoločnosťou ENVIGEO, a.s. je po prepočítaní ceny na 
všetkých 5 vodných zdrojov predpokladaná cena cca 25 000,-Eur. Na základe riadne 
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vykonaných miestnych obhliadok jednotlivých vodných zdrojov spoločnosťou HydroGEP, 
s.r.o. táto predložila cenovú ponuku vo výške 23 706,00 Eur. 
 
Cenová ponuka HydroGEP, s.r.o.: 

 
 
Súbežne so zabezpečovaní cenových ponúk a vykonávaním s tým súvisiacich miestnych 
obhliadok Mestský bytový podnik, s.r.o. rieši aj možnosti určenia správneho mechanizmu 
premietnutia mimoriadneho nákladu do ceny vodného a v budúcom regulačnom období aj 
možnosť rozpočítania tejto ceny do regulovanej stanovenej ceny v rozhodnutí Úradu pre 
reguláciu sieťových odvetví. 
 
Za :  
Proti:  
Zdržal sa:  
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4. Dostavba vodovodnej siete Krupina – Kopanice a vodojem Kopanice. 
 
Uznesenie č.   / 2020 –MsZ  
Mestské zastupiteľstvo v Krupine 
 
schvaľuje 
 
a) prijatie ponuky uchádzača ARPROG, akciová spoločnosť Poprad, Hodžova 3292/3, 058 01 

Poprad, IČO: 36168335, ktorý za zhotovenie diela „Dostavba vodovodnej siete Krupina – 
Kopanice a vodojem Kopanice“ v celkovej výške 404 246,46 Eur s DPH. 
 

b) schvaľuje uzavretie Zmluvy o dielo, ktorej predmetom je zhotovenie diela: „Dostavba 
vodovodnej siete Krupina – Kopanice a vodojem Kopanice“ s budúcim zhotoviteľom 
ARPROG, akciová spoločnosť Poprad, Hodžova 3292/3, 058 01 Poprad, IČO: 3616833, ako 
uchádzačom umiestneným na prvom miestne v poradí v rámci vykonávaného verejného 
obstarávania 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 404 246,46 

Eur s DPH z úverových zdrojov poskytovaných Environmentálnym fondom 

Dôvodová správa: 

V rámci uskutočnenia diela „Dostavba vodovodnej siete Krupina – Kopanice a vodojem 
Kopanice“ bolo vyhlásenie verejné obstarávanie, a to zverejnením Oznámenie (Výzvy) č. 
18098 – WYP zo Vestníku verejného obstarávania č. 81/2022. Mesto Krupina v súčasnosti  
nedisponuje dostatkom finančných prostriedkov na realizáciu tejto zákazky, preto nedošlo 
k dnešnému dňu k uzavretiu Zmluvy o dielo. 
 
Nakoľko je v súčasnom období možné na obdobné projekty čerpať úverové prostriedky 
z Envirofondu (potrebné informácie má Ing. Slúková, vedúca ekonomického oddelenia) bol 
úspešný uchádzač, t.j. spoločnosť ARPROG, a.s., Hodžova 3292/3, 058 01 Poprad vyzvaný na 
predloženie vyjadrenia, či ním ponúknutá cena za zhotovenie diela v celkovej výške 
404 246,46 Eur s DPH je aktuálna, a to najmä s ohľadom na nárast cien stavebných 
materiálov. 
 
V prípade nárastu ceny diela je podľa informácií Ing. Bellákovej, vedúcej oddelenia 
projektového manažérstva je možné financie na prípadný nárast cien zabezpečiť navýšením 
výšky úveru poskytnutého Environmentálnym fondom. 
 
V prípade financovania diela z úveru poskytnutého z Environmentálneho fondu je potrebné 
zákazku zrealizovať do jedného kalendárneho roka odo dňa podpísania úverovej zmluvy. 
Lehota na uskutočnenie zákazky bola vo výzve na predkladanie ponúk zverejnená v rámci 
vykonávaného verejného obstarávania stanovená v trvaní 120 dní. 
 
Vo svojom písomnom oznámení zo dňa 21.092022 spoločnosť ARPROG, a.s. uvádza, že 
predložená ponuka v sume 404 246,46 Eur s DPH je platná do 04.10.2022. Zároveň vo 
svojom oznámení upozorňuje na skutočnosť, že v zmysle návrhu zmluvy o dielo má 
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zhotoviteľ právo na valorizáciu s použitím indexov nárastu cien stavebných prác, materiálov 
a výrobkov vydávaných Štatistickým úradom SR (tzv. index nárastu cien) a tiež uvádza, že 
v prípade realizácie zákazky v druhom štvrťroku 2023 sa predpokladá nárast cien o 5 – 10 %. 
 
Oznámenie ARPROG, akciová spoločnosť Poprad zo dňa 21.09.2022: 

 
 
Za :  
Proti:  
Zdržal sa:  



 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Návrh uznesenia 

 
z oddelenia projektového manažmentu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Predkladá: 
Ing.  Dajana Belláková  
projektová manažérka 

Vypracoval:                                                                         Ing. Dajana Belláková 

Prerokované:  

 
 
 
 



 

 

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

 

 
 
Uznesenie č. ....  / 2022 –MsZ 

Mestské zastupiteľstvo v Krupine 
Schvaľuje 

realizáciu investície v zmysle podmienok špecifikácie Environmentálneho fondu  zameranej 
na ochranu a využívanie vôd s názvom Dostavba vodovodnej siete Krupina – Kopanice 
a výstavba vodojemu Krupina – Kopanice v meste Krupina vo výške 404.246,46 EUR. 

 
Uznesenie č. ....  / 2022 –MsZ 

Mestské zastupiteľstvo v Krupine 
Schvaľuje 
 
prijatie úveru od Environmentálneho fondu vo výške 404.246,46 EUR zabezpečeného 
blankozmenkou na financovanie investície v zmysle podmienok špecifikácie podpory formou 
úveru pre obce a vyššie územné celky. 
 
 
Dôvodová správa: 
Uvedenú investičnú akciu je možné financovať v súlade s podmienkami Špecifikácie podpory 
formou úveru pre obce a vyššie územné celky. Jedná sa o financovanie prioritne 
kapitálových riešení na zabezpečenie starostlivosti o životné prostredie. Základné 
podmienky: 

 úroková sadzba - 0,1 % p. a., 
 splatnosť úveru - 3 až 20 rokov 
 žiadne ďalšie poplatky za poskytnutie úveru, predčasné splátky alebo za monitoring 

úveru, 
 záväzky z úveru poskytnutého z Environmentálneho fondu sa nezapočítavajú do 

celkovej sumy dlhu obce, 
 oprávnené obdobie čerpania úveru – 12 mesiacov od podpisu úverovej zmluvy. 

 
Na základe výsledku verejného obstarávania môže Mesto Krupina požiadať o úveru vo výške 
404.246,46 EUR. Nižšie uvedená tabuľka uvádza rozpis splátok v závislosti od vybranej 
doby splatnosti úveru.  
 

Počet rokov Suma v € Úroková sadzba Ročná splátka v € 

10 rokov 404 246,46 € 0,1 % 40 656 € 

15 rokov 404 246,46 € 0,1 % 27 168 € 

20 rokov 404 246,46 € 0,1 % 20 436 € 

 
Ekonomické oddelenie odporúča schváliť dobu splácania úveru na 20. rokov a to 
z dôvodu: 
 

 od roku 2023 do roku 2030 budeme splácať kontokorentný úver v hodnote 750 000 €.   
 od roku 2024 do 2027 budeme splácať NFP v hodnote 173 692 €. 
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Výstup z ekonomického oddelenia 
k prerokovaniu návrhov uznesení na 

MESTSKOM ZASTUPITEĽSTVE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Vypracovala a predkladá: 

 

 

Ing. Katarína Slúková  

Vedúca ekonomického oddelenia 

 

Prerokované na Mestskej rade: 

Prerokované na Komisii rozvoja mesta: 

 

 

21.09.2022 

13.09.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Komisia rozvoja mesta odporúča predložiť návrhy uznesení na schválenie MsZ: 

 

 

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

berie na vedomie  

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

 

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

berie na vedomie  

IV. 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 

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

 

Dôvodová správa. 

Návrh IV. 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 

Monitorovaciu správu programového rozpočtu Mesta Krupina k 30.6.2022 

 

Dôvodová správa. 

Monitorovacia správa programového rozpočtu je spracovaná na základe metodického pokynu MF SR 

podľa zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov 
 

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

schvaľuje 

prevod finančných prostriedkov z Rezervného fondu vo výške 3 186,92 €, na opravu MK na ulici Nad Kotlom, 

ktorá súvisí s opravou Múrika Nad Koltom v Krupine, ktorý je v havarijnom stave. 

 

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

schvaľuje 

prevod finančných prostriedkov z Rezervného fondu vo výške 28 500 € na zhotovenie diela: „Most cez rieku Kru-

pinica“ s budúcim zhotoviteľom VIAKORP, s.r.o., Strážska cesta 7892, 960 01 Zvolen, IČO: 50 228 455. 

 

 

 

 



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

schvaľuje 

prevod finančných prostriedkov z Rezervného fondu vo výške 35  042,90  € na zhotovenie diela: „Rekonštrukcia  

atletickej dráhy a atletických sektorov v Krupine, zhotoviteľom STRABAG, s.r.o., Mlynské Nivy 61/A, 825 18 

Bratislava, IČO: 17 317 82. 

 

 

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 400,00,- €. 

 

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). 
 

 

Uznesenie č. /2022-MsZ 

Mestské zastupiteľstvo v Krupine 

 

schvaľuje 

 

finančný príspevok pre Združenie kresťanských seniorov v Krupine, vo výške 800,00,- €. 

 

Dôvodová správa. 

Združenie kresťanských seniorov v Krupine žiada o poskytnutie FP pri príležitosti 25. výročia vzniku 

klubu. Klub vznikol 27.11.1997 s počtom členov 27. K dnešnému dňu sa eviduje 120 členov. Finančné 

prostriedky budú použité na materiálne a technické zabezpečenie, spojené s dňom 25. výročia vzniku klu-

bu. 
 

 

Uznesenie č. /2022-MsZ 

Mestské zastupiteľstvo v Krupine 

 

schvaľuje 

 

dotáciu pre NATUL s.r.o., Mostná 13, 949 01 Nitra vo výške 4 000,00,- € na prevádzkovanie kúpaliska 

Tepličky v roku 2022. 

 

Dôvodová správa. 

Dotácia na prevádzkovanie kúpaliska Tepličky v roku 2022, je súčasťou schváleného rozpočtu Mesta 

Krupina na rok 2022.  

 



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

4.  aktualizácia rozpočtu na rok 2022

a)  MsZ  berie na vedomie 

zvýš. pol. 312012 dot. zo ŠR, kód 111 18 861,00

Ing. Žabková / Ing. Lehotská / 

Ing. Kalmárová

zvýš. výdavkov v ZŠ JCH  kód 111 10 174,00

zvýš. výdavkov v ZŠ EMŠ  kód 111 8 687,00

zvýš. pol. 312007 dot. od obcí, kód 11H, pr. 8.4.1 1 323,38 Ing. Žabková / Ing. Lehotská

zvýš. výdavkov v CVČ Domček, kód 11H 1 323,38

zvýš. pol. 312012 dot. zo ŠR, kód 111, str. 13 1 127,00 Ing. Žabková / Ing. Lehotská

zvýš. výdavkov v ZŠ EMŠ, kód 111 1 127,00

zvýš. pol. príjmov v ZŠ EMŠ 565,76 Ing. Žabková / Ing. Lehotská

zvýš. pol. výdavkov v ZŠ EMŠ 565,76

zvýš. pol. 312012 dot. zo ŠR, kód 11UA, str. 18 1 626,00

Ing. Žabková / Ing. Lehotská / 

Ing. Kalmárová

zvýš. výdavkov v ZŠ EMŠ kód 11UA 936,00
zvýš. výdavkov v ZŠ JCH kód 11UA 690,00

zvýš. pol. 312001 dot. zo ŠR, kód 1AC1, pr. 8.1.2 28 000,00 Ing. Žabková / Ing. Lehotská 

zvýš. pol. 312001 dot. zo ŠR, kód 1AC2, pr. 8.1.2 6 000,00

zvýš. pol. 312001 dot. zo ŠR, kód 1AC3, pr. 8.1.2 3 250,00

zvýš. výdavkov v ZŠ EMŠ - MPC projekt 37 250,00

zvýš. pol. 312001 dot. zo ŠR, kód 1AC1, pr. 8.1.1 23 700,00 Ing. Žabková / Ing. Kalmárová 

zvýš. pol. 312001 dot. zo ŠR, kód 1AC2, pr. 8.1.1 1 800,00

zvýš. pol. 312001 dot. zo ŠR, kód 1AC3, pr. 8.1.1 2 480,00
zvýš. výdavkov v ZŠ JCH - MPC projekt 27 980,00

zvýš. pol. 312001 dot. zo ŠR, kód 1AC1, pr. 8.2.1 4 000,00 Ing. Žabková / Poliaková

zvýš. pol. 312001 dot. zo ŠR, kód 1AC2, pr. 8.2.1 1 200,00

zvýš. pol. 312001 dot. zo ŠR, kód 1AC3, pr. 8.2.1 570,00
zvýš. výdavkov v MŠ - MPC projekt 5 770,00

zvýš. pol. 111003 podielové dane, kód 41 1 000,00 Ing. Žabková / Ing. Lehotská

zvýš. výdavkov v ZŠ EMŠ kód 41 1 000,00

zvýš. pol. 312012, dot. zo ŠR, kód 111, str. 10 4 636,00 Ing. Žabková / Ing. Lehotská

zvýš. pol. výdavkov v ZŠ EMŠ kód 111, školský digitálny koordinátor 4 636,00

1.

zvýš. príjmov a výdavkov z dôv. 

prijatia nenor. FP na navýšenie 

miezd o 3%

2.

zvýš. príjmov a výdavkov z dôv. 

prijatia FP od obcí na činnosť 

klubov

zvýš. príjmov a výdavkov z 

dôvodu dotácie na mzdu 

zamestnanca z ÚPSVaR

10.

zvýšenie príjmov a výdavkov z 

dôvodu prijatia dotácie zo ŠR na 

špecifiká - ŠDK

3.

zvýš. príjmov a výdavkov z dôv. 

prijatia FP na odchodné

zvýš. príjmov a výdavkov z dôv. 

poskytnutia dotácie na 60. 

výročie ZŠ EMŠ

4.

5.

zvýš. príjmov a výdavkov z dôv. 

prijatia normat. FP na bežné 

výdavky pre UA deti 

9.

zvýš. príjmov a výdavkov z dôv. 

prijatia dotácia MPC projekt6.

zvýš. príjmov a výdavkov z dôv. 

prijatia dotácia MPC projekt

7.

zvýš. príjmov a výdavkov z dôv. 

prijatia dotácia MPC projekt

8.



zvýš. pol. 312012, dot. zo ŠR, kód 111, str. 7 3 800,00 Ing. Žabková / Ing. Lehotská

zvýš. pol. výdavkov v ZŠ EMŠ kód 111 3 800,00

zvýš. pol. 312012, dot. zo ŠR, kód 111, str. 8 4 600,00 Ing. Žabková / Ing. Lehotská

zvýš. pol. výdavkov v ZŠ EMŠ kód 111 4 600,00

zvýš. pol. 312012, dot. zo ŠR, kód 111, str. 5 104,00 Ing. Žabková / Ing. Lehotská

zvýš. pol. výdavkov v ZŠ EMŠ kód 111 104,00

zvýš. pol. 312012, dot. zo ŠR, kód 111, str. 15 65,00 Ing. Žabková / Ing. Kalmárová 

zvýš. pol. výdavkov v ZŠ JCH kód 111 65,00

zníž. pol. 312012, dot. zo ŠR, kód 111, str. 15 -872,20 Ing. Žabková / Ing. Kalmárová 

zníž. pol. výdavkov v ŠZŠ  kód 111 -872,20

zníž. pol. 312012, dot. zo ŠR, kód 111, str. 15 -770,40 Ing. Žabková / Ing. Kalmárová 

zníž. pol. výdavkov v ZŠ EMŠ  kód 111 -770,40

zvýš. pol. 454001, kód 46 22 552,78

Ing. Žabková / Ing. Lehotská / 

Ing. Kalmárová

zvýš. pol. výdavkov v ZŠ EMŠ, kód 46 11 410,18
zvýš. pol. výdavkov v ZŠ JCH, kód 46 11 142,60

zvýš. pol. 312012, dot. zo ŠR, kód 11UA, str. 10 34 662,00

Ing. Žabková / Ing. Lehotská / 

Ing. Kalmárová

zvýš. pol. výdavkov v ZŠ JCH kód 11UA 22 018,00
zvýš. pol. výdavkov v ZŠ EMŠ kód 11UA 12 644,00

zvýš. pol. 454001, kód 46 1 998,00 Ing. Žabková / Ing. Kalmárová 

zvýš. pol. výdavkov v ZŠ JCH, kód 46 1 998,00

zvýš. pol. 111003 podielové dane, kód 41 3 216,00 Ing. Žabková / Ing. Kalmárová 

zvýš. výdavkov v ZŠ JCH kód 41 3 216,00

zvýš. pol. 312012, dot. zo ŠR, kód 111, pr. 1.6.2 30,00 Ing. Žabková

zvýš. pol. 633006 všeobecný materiál, kód 111, pr. 1.6.2, FK 01.6.0 30,00

zvýš. pol. 312012, dot. zo ŠR, kód 111, pr. 1.6.2 9,00 Ing. Žabková

zvýš. pol. 633016 reprezentačné, kód 111, pr. 1.6.2, FK 01.6.0 9,00

zvýš. pol. 312001, kód 11UA 44 353,50 Ing. Slúková

zvýš. pol. 642014 transfer jednotlivcom, kód 11UA, pr. 12.2.2, FK 10.7.0 44 353,50

18.

zvýšenie príjmov a výdavkov z 

dôvodu prijatia dotácie zo ŠR na 

špecifiká - integrácia žiakov UA

12.

zvýšenie príjmov a výdavkov z 

dôvodu prijatia dotácie zo ŠR na 

letnú školu 

zvýšenie príjmov a výdavkov z 

dôvodu prijatia dotácie zo ŠR na 

voľby do OSO a VÚC

16.

zvýšenie príjmov a výdavkov z 

dôvodu prijatia dotácie zo ŠR na 

školu v prírode

15.

zníženie príjmov a výdavkov z 

dôvodu prijatia nižšej dotácie zo 

ŠR na HN strava

17.

zvýšenie príjmov a výdavkov z 

dôvodu úhrady FA za 

rekonštrukciu toaliet na ZŠ

22.

zvýšenie príjmov a výdavkov z 

dôvodu prijatia dotácie zo ŠR na 

voľby do OSO a VÚC

zníženie príjmov a výdavkov z 

dôvodu prijatia nižšej dotácie zo 

ŠR na HN strava

23.

zvýšenie príjmov a výdavkov z 

dôvodu prijatia dotácie na 

ubytovanie pre UA

11.

21.

13.

zvýšenie príjmov a výdavkov z 

dôvodu prijatia dotácie zo ŠR na 

učebnice

zvýšenie príjmov a výdavkov z 

dôvodu úhrady FA za 

odstránenie havarijneho stavu 

kanalizácie ZŠ JCH

20.

zvýš. príjmov a výdavkov z dôv. 

poskytnutia FP na mzdy a 

odvody na ZŠ JCH ŠKD

14.

zvýšenie príjmov a výdavkov z 

dôvodu prijatia dotácie zo ŠR na 

HN strava

19.



zvýš. pol. 456005 ostatné príjmové FO, kód 71 50,00 Ing. Slúková

zvýš. pol. 819005 ostatné výdavkové FO, kód 71, 12.2.2, FK 10.7.0 50,00

zvýš. pol. 312012 dot. zo ŠR, kód 111, pr. 1.2.1 9 000,00 Ing. Slúková

zvýš. pol. 635006 oprava, údržba budov, objektov, kód 111, pr. 10.4, FK 08.2.0 9 000,00

zvýš. pol. 312012 dotácia zo ŠR, kód 111, pr. 6.1 13 618,74 Ing. Slúková

zvýš. pol. 637004 všeobecné služby, kód 111, pr. 6.1, FK 05.1.0 13 618,74

zvýš. pol. 454001, kód 46 23 979,90 Ing. Slúková

zvýš. pol. 717002 rekonštrukcia, modernizácia, kód 46, pr. 7.3.4, FK 04.5.1 23 979,90

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

zníž. pol. 611 tarifný plat, kód 41 -6 000,00 Pakši Radoslav

zvýš. pol. 633006 všeobecný materiál, kód 41 6 000,00

zníž. pol. 611 tarifný plat, kód 41 -1 210,00 Pakši Radoslav

zvýš. pol. 612002 ostatné príplatky, kód 41 1 210,00

zníž. pol. 611 tarifný plat, kód 41 -640,00 Pakši Radoslav

zvýš. pol. 637027 odmeny mimo PP, kód 41 640,00

zníž. pol. 611 tarifný plat, kód 41 -129,36 Pakši Radoslav

zvýš. pol. 631002 cestovné zahraničie, kód 41 129,36

zníž. pol. 611 tarifný plat, kód 41 -120,00 Pakši Radoslav

zvýš. pol. 637011 štúdie, expertízy, kód 41 120,00

zníž. pol. 611 tarifný plat, kód 41 -500,00 Pakši Radoslav

zvýš. pol. 637004 všeobecné služby, kód 41 500,00

zníž. pol. 611 tarifný plat, kód 41 -1 620,00 Pakši Radoslav

zvýš. pol. 632001 energie, kód 41 1 620,00

zníž. pol. 611 tarifný plat, kód 41 -500,00 Pakši Radoslav

1.

3.

2.

6.

presun v odd. 06.2.0 v pr. 3.1 

Komunálne služby na úhradu 

posúdenia PD technického stavu

presun v odd. 06.2.0 v pr. 3.1 

Komunálne služby na úhradu 

vypiľovania stromov

zvýšenie príjmov a výdavkov z 

dôvodu prijatia dotácie na 

opravu Hrobky Plachých

presun v odd. 06.2.0 v pr. 3.1 

Komunálne služby na úhradu 

cestovného HR

presun v odd. 06.2.0 v pr. 3.1 

Komunálne služby na úhradu 

ostatných príplatkov

26.

zvýšenie príjmov a výdavkov z 

dôvodu prijatia dotácie na 

odpadové hospodárstvo

7.

presun v odd. 06.2.0 v pr. 3.1 

Komunálne služby na úhradu za 

energie

25.

zvýšenie príjmov a výdavkov z 

dôvodu prijatia dotácie od FO a 

PO na humanitárnu pomoc UA

presun v odd. 06.2.0 v pr. 3.1 

Komunálne služby na úhradu 

výsadzby zelene a kvetov

24.

5.

27.

zvýšenie príjmov a výdavkov z 

dôvodu úhrady prekládky NN na 

moste MR

presun v odd. 06.2.0 v pr. 3.1 

Komunálne služby na úhradu 

odmien mimo PP

4.

presun v odd. 06.2.0 v pr. 3.1 

Komunálne služby na úhradu 

odmien



zvýš. pol. 614 odmeny, kód 41 500,00

zníž. pol. 612001 osobný príplatok, kód 41 -300,00 Alakša Ján

zvýš. pol. 612002 ostatný príplatok, kód 41 300,00

zníž. pol. 637003 propagácia, reklama, kód 41 -21,90 Alakša Ján

zvýš. pol. 633004 prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, kód 41 21,90

zníž. pol. 637003 propagácia, reklama, kód 41 -100,00 Alakša Ján

zvýš. pol. 632003 poštovné služby, kód 41 100,00

zníž. pol. 637003 propagácia, reklama, kód 41 -60,00 Alakša Ján

zvýš. pol. 633009 knihy, časopisy, kód 41 60,00

zníž. pol. 632001 energie, kód 41 -300,00 Alakša Ján

zvýš. pol. 633016 reprezentačné, kód 41 300,00

zníž. pol. 632001 energie, kód 41 -42,00 Alakša Ján

zvýš. pol. 633002 výpočtová technika, kód 41 42,00

zníž. pol. 632001 energie, kód 41 -144,00 Alakša Ján

zvýš. pol. 635002 údržba výpočtovej techniky, kód 41 144,00

zníž. pol. 637004 všeobecné služby, kód 41 -600,00 Alakša Ján

zvýš. pol. 612002 ostatný príplatok, kód 41 600,00

zníž. pol. 637004 všeobecné služby, kód 41 -300,00 Alakša Ján

zvýš. pol. 635006 oprava, údržba, kód 41 300,00

zníž. pol. 637004 všeobecné služby, kód 41 -650,00 Alakša Ján

zvýš. pol. 633006 všeobecný materiál, kód 41 650,00

zníž. pol. 612001 osobný príplatok, kód 41 -1 000,00 Alakša Ján

zníž. pol. 611 tarifný plat, kód 41 -1 600,00

zvýš. pol. 637027 odmeny mimo PP, kód 41 2 600,00

zníž. pol. 612001 osobný príplatok, kód 41 328,76 Alakša Ján

zvýš. pol. 636001 prenájom budov, objektov a ich častí, kód 41 328,76

zníž. pol. 612001 osobný príplatok, kód 41 -250,00 Alakša Ján

zvýš. pol. 633016 reprezentačné, kód 41 250,00

presun v odd. 08.2.0 v pr. 10.1.1 

Kino, kultúra nas úhradu odmien 

mimo PP

9.

16.

presun v odd. 08.2.0 v pr. 10.1.4 

Múzeum na úhradu ostatných 

príplatkov

21.

presun v odd. 08.2.0 v pr. 10.1.1 

Kino na úhradu repre Vatra SNP

17.

18.

19.

presun v odd. 08.2.0 v pr. 2.2 IC 

na úhradu ostatných príplatkov

presun v odd. 08.2.0 v pr. 10.1.4 

Múzeum na úhradu repre - víno

presun v odd. 08.2.0 v pr. 10.1.4 

Múzeum na úhradu opravy 

osvetlenia

presun v odd. 08.2.0 v pr. 10.1.4 

Múzeum na úhradu opravy okien 

a žalúzií

presun v odd. 08.2.0 v pr. 2.2 IC 

na úhradu Hont a jeho dejiny 

12.

presun v odd. 08.2.0 v pr. 2.2 IC 

na úhradu poštových služieb

14.

presun v odd. 08.2.0 v pr. 10.1.4 

Múzeum na úhradu inštalácie 

SSD HD

11.

15.

presun v odd. 08.2.0 v pr. 10.1.4 

Múzeum na úhradu údržby PC

20.

presun v odd. 08.2.0 v pr. 10.1.1 

Kino, kultúra na úhradu 

prenájmu billboardov

10.

presun v odd. 08.2.0 v pr. 2.2 IC 

na úhradu ventilátora

13.

8.

presun v odd. 06.2.0 v pr. 3.1 

Komunálne služby na úhradu 

odmien



zníž. pol. 612001 osobný príplatok, kód 41 -100,00 Alakša Ján

zvýš. pol. 623 poistenie do ostatných ZP, kód 41 100,00

zníž. pol. 637014 stravovanie, kód 41 -110,00 Alakša Ján

zvýš. pol. 633016 reprezentačné, kód 41 110,00

zníž. pol. 612001 osobný príplatok, kód 41 -720,00 Alakša Ján

zvýš. pol. 612002 ostatný príplatok, kód 41 720,00

zníž. pol. 635009 údržba softvéru, kód 41 -433,00 Alakša Ján

zvýš. pol. 633016 reprezentačné, kód 41 433,00

zníž. pol. 635009 údržba softvéru, kód 41 -522,60 Alakša Ján

zvýš. pol. 637004 všeobecné služby, kód 41 522,60

zníž. pol. 614 odmeny, kód 111 -200,00 Ing. Žabková

zvýš. pol. 625007 poistenie do RF, kód 111 200,00

zníž. pol. 634001 PHM, kód 41 -19,40 Ing. Žabková

zvýš. pol. 631001 cestovné, kód 41 19,40

zníž. pol. 633013 softvér, kód 41 -30,00 Ing. Žabková

zvýš. pol. 632003 poštovné služby, kód 41 30,00

zníž. pol. 612001 osobný príplatok, kód 41 -20,12 Ing. Žabková

zvýš. pol. 612002 ostatný príplatok, kód 41 20,12

zníž. pol. 612001 osobný príplatok, kód 41 -388,34 Ing. Žabková

zvýš. pol. 642015 nemocenské dávky, kód 41 388,34

zníž. pol. 612001 osobný príplatok, kód 41 -12,00 Ing. Žabková

zvýš. pol. 633002 výpočtová technika, kód 41 12,00

zníž. pol. 612001 osobný príplatok, kód 41 -50,00 Ing. Žabková

zvýš. pol. 614 odmeny, kód 41 50,00

zníž. pol. 612001 osobný príplatok, kód 111 -320,00 Ing. Žabková

zvýš. pol. 625002 starobné poistenie, kód 111 320,00

zníž. pol. 612001 osobný príplatok, kód 111 -100,00 Ing. Žabkovápresun v odd. 01.3.3 v pr. 4.2 

Matrika na úhradu invalidného 

poistenia

35.

presun v odd. 01.3.3 v pr. 4.2 

Matrika na úhradu starobného 

poistenia

24.

presun v odd. 08.2.0 v pr. 10.1.2 

Knižnica na úhradu ostatných 

príplatkov

31.

presun v odd. 01.3.3 v pr. 4.1 

REGOB na úhradu ostatných 

príplatkov

32.

30.

presun v odd. 01.3.3 v pr. 4.2 

Matrika na úhradu poštovného

28.

presun v odd. 01.3.3 v pr. 4.2 

Matrika na úhradu poistenia do 

RF

29.

presun v odd. 01.3.3 v pr. 4.2 

Matrika na úhradu cestovného

presun v odd. 01.3.3 v pr. 4.1 

REGOB na úhradu 

nemocenských dávok

23.

22.

26.

presun v odd. 08.2.0 v pr. 10.1.1 

Kino na úhradu poistenia do ZP

presun v odd. 08.2.0 z pr. 10.1.2 

do pr. 10.8.1 Dni mesta na 

úhradu občerstvenia

presun v odd. 01.3.3 v pr. 4.1 

REGOB na úhradu USB kľúča

presun v odd. 08.2.0 z pr. 10.1.2 

do pr. 10.8.1 Dni mesta na 

úhradu osadenia vlajok 

33.

presun v odd. 08.2.0 v pr. 10.1.1 

Kino na úhradu občerstvenia M. 

David

25.

34.

presun v odd. 01.3.3 v pr. 4.1 

REGOB na úhradu odmien



zvýš. pol. 625004 invalidné poistenie, kód 111 100,00

zníž. pol. 633004 prevádzkové stroje, zariadenia, kód 111 -312,07 Adrián Špánik

zvýš. pol. 633010 pracovné odevy, obuv, kód 111 312,07

zníž. pol. 633004 prevádzkové stroje, zariadenia, kód 111 -1 903,98 Adrián Špánik

zvýš. pol. 634002 servis, údržby, opravy, kód 111 1 903,98

zníž. pol. 632001 energie, kód 41 -187,67 Adrián Špánik

zvýš. pol. 633006 všeobecný materiál, kód 41 187,67

zníž. pol. 632001 energie, kód 41 -100,00 Adrián Špánik

zvýš. pol. 632005 telekomunikačné služby, kód 41 100,00

zníž. pol. 632001 energie, kód 41 -12,00 Adrián Špánik

zvýš. pol. 637004 všeobecné služby, kód 41 12,00

zníž. pol. 632001 energie, kód 41 -300,00 Adrián Špánik

zvýš. pol. 634001 PHM, kód 41 300,00

zníž. pol. 633006 všeobecný materiál, kód 111 -5,05 Adrián Špánik

zníž. pol. 637006 náhrady, kód 111 -174,00

zvýš. pol. 633004 prevádzkové stroje, zariadenia, kód 111 179,05

zníž. pol. 632001 energie, kód 41 -24,45 Adrián Špánik

zvýš. pol. 633010 pracovné odevy, obuv, kód 41 24,45

zníž. pol. 635006 opravy a údržba budov, objektov, kód 41 -1,00 Ing. Maliniaková

zvýš. pol. 636001 nájomné, kód 41 1,00

zníž. pol. 635006 opravy a údržba budov, objektov, kód 41 -28,00 Ing. Maliniaková

zvýš. pol. 633015 palivá, kód 41 28,00

zníž. pol. 635006 opravy a údržba, kód 41 -387,00 Ing. Maliniaková

zvýš. pol. 633004 prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, kód 41 387,00

zníž. pol. 635006 opravy a údržba, kód 41 -29,58 Ing. Maliniaková

zvýš. pol. 637004 všeobecné služby, kód 41 29,58

zníž. pol. 637005 špeciálne služby, kód 41 575,00 Ing. Maliniaková

zvýš. pol. 637011 ZP, expertízy, štúdie, kód 41 575,00

zníž. pol. 637011 štúdie, expertízy, kód 41, -500,00 Ing. Kemp

zvýš. pol. 637004 všeobecné služby, kód 41, 500,00

36.

presun v odd. 01.3.3 v pr. 4.2 

Matrika na úhradu invalidného 

poistenia

45.

46.

presun v odd. 03.2.0 v pr. 5.3.1 

DHZ na úhradu PHM

43.

48.

presun v odd. 08.1.0 v pr. 9.4 

Santovka na úhradu plomby 

ZDS

presun v odd. 03.2.0 v pr. 5.3.1 

DHZ na úhradu prevádzkových 

strojov a zariadení

44.

38.

presun v odd. 03.2.0 v pr. 5.3.1 

DHZ na úhradu servisu a údržby

presun v odd. 03.2.0 v pr. 5.3.1 

DHZ na úhradu zásahovej 

hadice

40.

presun v odd. 03.2.0 v pr. 5.3.1 

DHZ na úhradu poplatku za 

používanie pridelenej frekvencie

42.

41.

37.

presun v odd. 03.2.0 v pr. 5.3.1 

DHZ na úhradu prac. obuvy, 

odevov

39.

50.

49.

presun v odd. 03.2.0 v pr. 5.3.1 

DHZ na úhradu Fireport 07/2022

47.

presun v odd. 03.2.0 v pr. 5.3.1 

DHZ na úhradu prac. obuvy, 

odevov

presun v odd. 08.1.0 v pr. 9.4 

Santovka na úhradu plynovej 

bomby

presun v odd. 08.1.0 z pr. 9.4 do 

pr. 9.3 Ihriská, na úhradu nájmu 

pozemku - cyklotrasa

presun v odd. 08.1.0 v pr. 9.4 

Santovka na úhradu chladničky

presun v odd. 01.1.2 z pr. 13.1 

do pr. 1.5.2 ZP, expertízy, štúdie 

na úhradu ZP Kalinová

presun v odd. 06.3.0 v pr. 11.2 

Vodovody na úhradu prečistenia 

kanalizácie nám. SNP



zníž. pol. 717002 rekonštrukcia, modernizácia, kód 41 -843,20 Ing. Kemp

zvýš. pol. 717001 výstavba, kód 41 843,20

zníž. pol. 633006 všeobecný materiál, kód 41, pr. 7.2.2 -28,00 Ing. Kemp

zvýš. pol. 633006 všeobecný materiál, kód 41, 7.1.1 28,00

zníž. pol. 633006 všeobecný materiál, kód 41, pr. 7.2.2 -2 340,00 Ing. Kemp

zvýš. pol. 637004 všeobecné služby, kód 41, 7.3.4 2 340,00

zníž. pol. 633006 všeobecný materiál, kód 41, -235,84 Ing. Kemp

zvýš. pol. 637004 všeobecné služby, kód 41, 235,84

zníž. pol. 637011 štúdie, expertízy, kód 41, -3 000,00 Ing. Kemp

zvýš. pol. 635006 opravy a údržba budov, objektov, kód 41 3 000,00

zníž. pol. 634002 servis, údržba, opravy, kód 41 -59,34 Ing. Slúková
zvýš. pol. 631002 cestovné zahraničie, kód 41 59,34

zníž. pol. 634002 servis, údržba, opravy, kód 41 -500,00 Ing. Slúková

zvýš. pol. 637003 propagácia, reklama, kód 41 500,00

zníž. pol. 632003 poštové služby, kód 41 -100,00 Ing. Slúková

zníž. pol. 634005 karty, známky, kód 41 -50,00
zvýš. pol. 637001 školenie, kód 41, 150,00

zníž. pol. 631001 cestovné, kód 41 -50,00 Ing. Slúková

zníž. pol. 633002 výpočtová technika, kód 41 -21,41

zvýš. pol. 635004 údržba - prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, kód 41, 71,41

zníž. pol. 633001 interiérový nábytok, kód 41, pr. 13.1 -1 238,00 Ing. Slúková

zvýš. pol. 633001 interiérový nábytok, kód 41, pr. 1.3 1 238,00

zníž. pol.  637016 tvorba SF, kód 41, pr. 13.1 -130,00 Ing. Slúková

zvýš. pol. 637016 tvorba SF, kód 41, pr. 1.3 130,00

zníž. pol. 633001 interiérový nábytok, kód 41, pr. 13.1 -319,00 Ing. Slúková

zvýš. pol. 635004 prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, kód 41, pr. 1.3 319,00

zníž. pol. 631001 cestovné tuzemské, kód 41 -50,00 Ing. Slúková

zníž. pol. 631002 cestovné zahraničie, kód 41 -200,00

zvýš. pol. 637036 reprezentačné, kód 41, 250,00

zníž. pol. 633006 všeobecný materiál, kód 41, -1 352,00 Ing. Slúková

zvýš. pol. 637026 odmeny mimo PP, kód 41 1 352,00

63.

presun v odd. 01.1.1 v pr. 2.3 

Partnerské vzťahy na úhradu 

návštevy Dní mesta v HR

54.

presun v odd. 04.5.1 v pr. 7.2.2 

Letná údržba na úhradu 

nakladania frézovancov

presun v odd. 04.5.1 z pr. 7.2.2 

do pr. 7.1.1 Oprava ciest na 

úhradu revízií mostov

56.

presun v odd. 01.1.1 v pr. 1.1.1 

Primátor na úhradu cestovného

64.

61.

presun v odd. 04.5.1 z pr. 7.2.2 

do pr. 7.1.1 Oprava ciest na 

úhradu plynovej bomby52.

presun v odd. 01.1.2 z pr. 13.1 

do pr. 1.3 Kontrolór na úhradu 

tvorby SF

presun v odd. 01.1.1 v pr. 1.1.1 

Primátor na úhradu propagácie 

mesta

59.

62.

60.

51.

presun v odd. 01.1.2 v pr. 1.3 

Kontrolór na úhradu školenia

presun v odd. 01.1.2 z pro. 13.1 

do pr. 1.3 Kontrolór na úhradu 

nábytku

53.

presun v odd. 06.4.0 v pr. 11.1 

Verejné osvetlenie na úhradu 1 

svetelného bodu

57.

58.

presun v odd. 01.1.2 v pr. 1.3 

Kontrolór na úhradu montáže 

vodovodného ventilu

presun v odd. 01.1.2 z pro. 13.1 

do pr. 1.3 Kontrolór na úhradu 

chladničky

55.

presun v odd. 06.3.0 v pr. 11.2 

Vodovody na úhradu údržby 

vodných zdrojov

presun v odd. 08.2.0 v pr. 4.4 

ZPOZ na úhradu odmien mimo 

PP



zníž. pol. 633004 stroje, prístroje, zariadenia stravovanie, kód 41, -200,00 Ing. Slúková

zvýš. pol. 633006 všeobecný materiál, kód 41, 200,00

zníž. pol. 612001 osobný príplatok, kód 111, -1,92 Ing. Slúková

zníž. pol. 621 poistenie v VšZP, kód 111, -14,74

zvýš. pol. 612002 ostatný príplatok, kód 111, 16,66

zníž. pol. 625002 starobné poistenie, kód 111, -110,00 Ing. Slúková

zvýš. pol. 614 odmeny, kód 111, 110,00

zníž. pol. 637014 stravovanie, kód 41, -200,00 Ing. Slúková

zvýš. pol. 637004 všeobecné služby, kód 41, 200,00

zníž. pol. 637012 poplatky, kód 41, -800,00 Ing. Slúková

zvýš. pol. 634001 PHM, kód 41, 800,00

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

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

zníž. pol. 632001 energie, kód 41, -39,80 Ing. Slúková

zvýš. pol. 633004 prevádzkové stroje, zariadenia, kód 41 39,80

zníž. pol. 611 tarifný plat, kód 41 -2 500,00 Ing. Slúková

zvýš. pol. 642015 nemocenské dávky, kód 41, 2 500,00

zníž. pol. 632001 energie, kód 41, -300,00 Ing. Slúková

zvýš. pol. 637001 školenie, kód 41 300,00

zníž. pol. 612001 osobný príplatok, kód 41 -3 600,00 Ing. Slúková

zvýš. pol. 637014 stravovanie, kód 41, 3 600,00

zníž. pol. 611 tarifný plat, kód 41 -35,00 Ing. Slúková

zvýš. pol. 637027 odmeny mimo PP, kód 41, 35,00

zníž. pol. 633016 reprezentačné, kód 41, -526,00 Ing. Slúková

zvýš. pol. 625001 nemocenské poistenie, kód 41 30,00

zvýš. pol. 625002 starobné poistenie, kód 41 300,00

zvýš. pol. 625004 invalidné poistenie, kód 41 20,00

zvýš. pol. 625004 invalidné poistenie, kód 41 60,00

zvýš. pol. 625005 poistenie v nezamestnanosti, kód 41 16,00
zvýš. pol. 625007 poistenie do RF, kód 41 100,00

67.

72.

presun v odd. 01.1.2 v pr. 13.1 

Správa mesta na úhradu 

ventilátorov

presun v odd. 01.1.2 v pr. 13.1 

Správa mesta na úhradu 

stravovania

presun v odd. 01.1.2 v pr. 13.1 

Správa mesta na úhradu 

školenia

76.

presun v odd. 08.2.0 v pr. 4.4 

ZPOZ na úhradu odvodov 

zamestnancov

68.

presun v odd. 06.1.0 v pr. 11.7 

ŠFRB na úhradu ostatných 

príplatkov

presun v odd. 06.1.0 v pr. 11.7 

ŠFRB na úhradu odmien

74.

presun v odd. 06.1.0 v pr. 11.7 

ŠFRB na úhradu ostatných 

príplatkov

65.

70.

presun v odd. 01.1.2 v pr. 13.1 

Správa mesta na úhradu 

cestovné - školenie ZV 

71.

presun v odd. 05.1.0 v pr. 6.1 

OH na úhradu všeobecného 

materiálu

69.

presun v odd. 01.1.2 v pr. 13.1 

Správa mesta na úhradu PHM

73.

75.

presun v odd. 06.2.0 z pr 3.1 do 

pr. 9.3 Detské ihriská na úhradu 

odmien mimo PP

presun v odd. 01.1.2 v pr. 13.1 

Správa mesta na úhradu 

nemocenských dávok

66.



c)  MsZ  schvaľuje

zvýš. pol. príjmov v ZŠ JCH zdroj 72c 130,00 Ing. Žabková / Ing. Kalmárová

zvýš. pol. výdakov v ZŠ JCH zdroj 72c 130,00

zvýš. pol. príjmov v MŠ zdroj 72c 62,37 Ing. Žabková / Poliaková

zvýš. pol. výdavkov v MŠ zdroj 72c 62,37

zvýš. pol. príjmov v MŠ zdroj 72c 7 500,00 Ing. Žabková / Ing. Lehotská

zvýš. pol. výdavkov v MŠ zdroj 72c 7 500,00

zvýš. pol. 111003 podielové dane, kód 41 7 422,30 Ing. Žabková / Ing. Kalmárová

zvýš. pol. výdavkov v ZŠ JCH, zdroj 41 7 422,30

zvýš. pol. 111003 podielové dane, kód 41 8 771,75 Ing. Žabková / Ing. Lehotská

zvýš. pol. výdavkov v ZŠ EMŠ, zdroj 41 8 771,75

zvýš. pol. 111003 podielové dane, kód 41 4 588,30 Ing. Žabková / Ing. Lehotská

zvýš. pol. výdavkov v ZŠ CVČ, zdroj 41 4 588,30

zvýš. pol. 111003 podielové dane, kód 41 24 291,00 Ing. Žabková / Poliaková

zvýš. pol. výdavkov v MŠ, zdroj 41 24 291,00

zvýš. pol. 111003 podielové dane, kód 41 8 202,00 Ing. Žabková / Poliaková

zvýš. pol. výdavkov v MŠ, zdroj 41 8 202,00

zvýš. pol. 111003 podielové dane, kód 41 5 634,75 Ing. Žabková / Roseváková

zvýš. pol. výdavkov v ZUŠ, zdroj 41 5 634,75

zvýš. pol. 111003 podielové dane, kód 41 3 216,00 Ing. Žabková / Ing. Kalmárová

zvýš. pol. výdavkov v ZŠ JCH, zdroj 41 3 216,00

zvýš. pol. 111003 podielové dane, kód 41 40 000,00 Ing. Slúková

zvýš. pol. 614 odmeny, kód 41, pr. 13.1, FK 01.1.2 40 000,00

zvýš. pol. príjmov 111003 podielové dane, zdroj 41 400,00 Ing. Slúková

zvýš. pol. výdavkov 642002 transfery n.o. poskytujúcim VPS, pr. 12.1, FK 10.2.0 400,00

zvýš. pol. príjmov 111003 podielové dane, zdroj 41 800,00 Ing. Slúkovázvýšenie príjmov a výdavkov z 

dôvodu poskytnutia dotácie pre 

Združenie kresťanských seiorov

2.

zvýš. príjmov a výdavkov z 

dôvodu prijatia FP od UMB BB

9.

zvýš. príjmov a výdavkov z 

dôvodu vyplatenia 500 € odmien 

7.

4.

12.

zvýšenie príjmov a výdavkov z 

dôvodu poskytnutia dotácie pre 

DSS Nádej n.o.

zvýšenie príjmov a výdavkov z 

dôvodu vyplatenía 500 € odmien 

zamestnancom MsÚ

3.

zvýš. príjmov a výdavkov z 

dôvodu vyplatenia 500 € odmien 

8.

zvýš. príjmov a výdavkov z 

dôvodu vyplatenia 3% navýšenia 

miezd podľa VKZ 

6.

zvýš. príjmov a výdavkov z 

dôvodu vyplatenia 500 € odmien 

5.

zvýš. príjmov a výdavkov z 

dôvodu vyplatenia 500 € odmien 

zvýš. príjmov a výdavkov z 

dôvodu vyplatenia 500 € odmien 

zvýš. príjmov a výdavkov z 

dôvodu prijatia FP z Nadácie 

Pontis na detské ihrisko1.

zvýš. príjmov a výdavkov z 

dôvodu prijatia FP COOP 

Jednota

11.

zvýš. príjmov a výdavkov z 

dôvodu vyplatenia 500 € odmien 10.



zvýš. pol. výdavkov 642002 transfery, pr. 10.2, FK 08.2.0 800,00

zvýš. pol. príjmov 111003 podielové dane, zdroj 41 850,00 Ing. Slúková

zvýš. pol. výdavkov 611 tarifný plat, pr. 12.8, FK 07.2.1 850,00

zvýš. pol. príjmov 111003 podielové dane, zdroj 41 25 000,00 Ing. Slúková

zvýš. pol. výdavkov 637011 štúdire, expertízy, pr. 11.2, FK 06.3.0 25 000,00

zvýš. pol. 222003 porušenie predpisov, kód 41 1 029,93 Ing. Slúková

zvýš. pol. 292027 iné, kód 41 20,81
zvýš. pol. 625002 starobné poistenie, kód 41, pr. 12.10, FK 10.2.0 1 050,74

zvýš. pol. 292027 iné, kód 41 1 830,54 Ing. Slúková

zvýš. pol. 621 poistenie do VšZP, kód 41, pr. 12.10, FK 10.2.0 412,69

zvýš. pol. 621 poistenie do VšZP, kód 41, pr. 12.10, FK 10.2.0 282,40

zvýš. pol. 623 poistenie do ostatných ZP, kód 41, pr. 12.10, FK 10.2.0 274,41

zvýš. pol. 625001 nemocenské poistenie, kód 41, pr. 12.10, FK 10.2.0 105,04

zvýš. pol. 625003 úrazové poistenie, kód 41, pr. 12.10, FK 10.2.0 60,01

zvýš. pol. 625004 invalidné poistenie, kód 41, pr. 12.10, FK 10.2.0 225,15

zvýš. pol. 625005 poistenie v nezamestnanosti, kód 41, pr. 12.10, FK 10.2.0 70,84

zvýš. pol. 625007 poistenie do RF, kód 41, pr. 12.10, FK 10.2.0 356,48
zvýš. pol. 627 poistenie do DDS, kód 41, pr. 12.10, FK 10.2.0 43,52

zvýš. pol. 513001 krátkodobý úver, kód 52 544 216,41 Ing. Slúková

zvýš. pol. 717002 rekonštrukcia a modernizácia, kód 52, pr. 1.2.1, FK 06.2.0 544 216,41

zníž. pol. 642002 transfery, kód 111 -7 471,49 Ing. Slúková

zvýš. 637037 vratky, kód 111 7 471,49

zníž. pol. 637001 školenie, kód 41, pr. 13.1 -1 500,00 Ing. Slúková

zvýš. pol. 637005 špeciálne služby, kód 41, pr. 1.5.3 1 500,00

zníž. pol. 633004 prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, kód 41, -3 000,00 Ing. Slúková

zvýš. pol. 635005 opravy špeciálnych strojov, prístrojov, kód 41, -1 000,00

zvýš. pol. 637001 školenia, kurzy, kód 41, -1 000,00

zvýš. pol. 642006 členské príspevky kurzy, kód 41, -1 720,36
zvýš. pol. 713005 špec. stroje, prístroje, zariadenia , kód 41, 6 720,36

zníž. pol. 717002 rekonštrukcia, modernizácia, kód 41, pr. 14.1, FK 07.3.1 -869,59 Ing. Slúková

zvýš. pol. 717002 rekonštrukcia, modernizácia, kód 41, pr. 1.2.1, FK 08.1.0 869,59

15.

zvýšenie príjmov a výdavkov na 

úhradu hydrogeologického 

prieskumu 5.  vodárenských 

zdrojov

13.

zvýšenie príjmov a výdavkov z 

dôvodu poskytnutia dotácie pre 

Združenie kresťanských seiorov

21.

Presun FP v odd. 10.2.0 v pr. 

12.1 Zariadenia soc. služieb z 

dôvodu vratky dotácie na BV pre 

Svetlo o.z.

presun z odd. 07.3.1 z pr. 14.1 

do odd. 08.1.0 do pr. 1.2.1 SPP  

na úhradu stavebného dozoru 

atletická dráha

20.

22.

19.

18.

14.

zvýšenie príjmov a výdavkov z 

dôvodu poskytnutia FP na 

úhradu 500 € odmien pre SOcÚ

16.

zvýšenie príjmov a výdavkov z 

dôvodu úhrady odvodov pre 

opatrovateľskú službu

17.

zvýšenie príjmov a výdavkov z 

dôvodu úhrady odvodov pre 

opatrovateľskú službu

zvýšenie príjmov a výdavkov z 

dôvodu prijatia úveru na projekt 

revitalizácia MR

presun z odd. 01.1.2 z pr. 13.1 

do odd. 04.4.3 do pr. 1.5.3 

Architekt na úhradu rozpočtov 

investícií - Lalka

presun v odd. 03.1.0 v pr. 5.1.1 

MsP na úhradu FA za 4 x 

kamery MR



zníž. pol. 717002 rekonštrukcia, modernizácia, kód 41, pr. 14.1, FK 07.3.1 -2 830,41 Ing. Slúková

zvýš. pol. 711004 nákup licencií, kód 41, pr. 13.1, FK 01.1.2 2 830,41

zníž. pol. 635009 údržba softvéru, kód 41, -3 589,59 Ing. Slúková

zvýš. pol. 711004 nákup licencií, kód 41 3 589,59

zníž. pol. 635009 údržba softvéru, kód 41, -836,00 Ing. Slúková

zvýš. pol. 635006 oprava a údržba budov, objektov, kód 41 836,00

zníž. pol. 611 tarifný plat, kód 41, pr. 3.1, FK 06.2.0 -1 793,81 Ing. Slúková

zvýš. pol. 611 tarifný plat, kód 41, pr. 12.10 Opatrovateľská služba, FK 10.2.0 1 132,25

zvýš. pol. 621 poistné do VšZP, pr. 12.10 Opatrovateľská služba, FK 10.2.0 112,05

zvýš. pol. 612001 osobný príplatok, kód 41, pr. 12.10 Opatrovateľská služba, FK 10.2.0 38,04

zvýš. pol. 625002 starobné poistenie, kód 41,pr. 12.10 Opatrovateľská služba, FK 10.2.0 164,96

zvýš. pol. 625004 invalidné poistenie, kód 41,pr. 12.10 Opatrovateľská služba, FK 10.2.0 35,33

zvýš. pol. 625007 poistenie do RF, kód 41, pr. 12.10 Opatrovateľská služba, FK 10.2.0 55,93

zvýš. pol. 625001 nemocenské poistenie, kód 41, pr. 12.10 Opatrov. služba, FK 10.2.0 16,45

zvýš. pol. 625005 poistenie v nezamestnanosti, kód 41, pr. 12.10 Opat. služba, FK 10.2.0 9,80

zvýš. pol. 627 poistenie do DDS, kód 41, pr. 12.10 Opat. služba, FK 10.2.0 3,99

zvýš. pol. 642015 nemocenské dávky, kód 41, pr. 12.10 Opat. služba, FK 10.2.0 215,62

zvýš. pol. 625003 úrazové poistenie, kód 41, pr. 12.10 Opatrovateľská služba, FK 10.2.0 9,39

zníž. pol. 611 tarifný plat, kód 41, pr. 3.1, FK 06.2.0 -1 008,49 Ing. Slúková

zvýš. pol. 612002 ostatný príplatok, kód 41, pr. 12.9 TSP, FK 10.4.0 30,39

zvýš. pol. 623 poistné do ostatných ZP, pr. 12.9 TSP, FK 10.4.0 259,09

zvýš. pol. 612001 osobný príplatok, kód 41, pr. 12.9 TSP, FK 10.4.0 238,42

zvýš. pol. 625002 starobné poistenie, kód 41, pr. 12.9 TSP, FK 10.4.0 203,89

zvýš. pol. 625004 invalidné poistenie, kód 41, pr. 12.9 TSP, FK 10.4.0 43,67

zvýš. pol. 625007 poistenie do RF, kód 41, pr. 12.9 TSP, FK 10.4.0 69,15

zvýš. pol. 633016 reprezentačné, kód 41, pr. 12.9 TSP, FK 10.4.0 10,00

zvýš. pol. 632005 telekomunikačné služby, kód 41, pr. 12.9 TSP, FK 10.4.0 56,35

zvýš. pol. 627 poistenie do DDS, kód 41, pr. 12.9 TSP, FK 10.4.0 43,12

zvýš. pol. 625001 nemocenské poistenie, kód 41, pr. 12.9 TSP, FK 10.4.0 20,37

zvýš. pol. 633006 všeobecný materiál, kód 41, pr. 12.9 TSP, FK 10.4.0 22,42

zvýš. pol. 625003 úrazové poistenie, kód 41, pr. 12.9 TSP, FK 10.4.0 11,62

zníž. pol. 611 tarifný plat, kód 41, pr. 13.1, FK 01.1.2 -459,04 Ing. Slúková

27.

presun z odd. 01.1.2 z pr. 13.1, 

do odd. 10.7.0 pr. 12.2.2 Pomoc 

UA na úhradu mzdy a odvodov

26.

23.

presun z odd. 07.3.1 z pr. 14.1 

do odd. 01.1.2 do pr. 13.1 

Správa mesta na úhradu 

digitálnej OFM

25.

presun z odd. 06.2.0 z pr. 3.1, 

do odd. 10.4.0 pr. 12.9 TSP na 

úhradu miezd, odvodov a  

odmien

24.

presun v odd. 01.1.2 v pr. 13.1 

Správa mesta na úhradu 

digitálnej OFM

presun z odd. 01.1.2 z pr. 13.1, 

do odd. 10.7.0 pr. 12.2.2 Pomoc 

UA na úhradu maliarskych prác

presun z odd. 06.2.0 z pr. 3.1, 

do odd. 10.2.0 pr. 12.10 

Opatrovateľská služby na 

úhradu miezd, odvodov a  

odmien



zvýš. pol. 612002 osobný príplatok, kód 41, pr. 12.2.2 Pomoc UA, FK 10.7.0 107,40

zvýš. pol. 625002 starobné poistenie, kód 41, pr. 12.2.2 Pomoc UA, FK 10.7.0 51,43

zvýš. pol. 625004 invalidné poistenie, kód 41, pr. 12.2.2 Pomoc UA, FK 10.7.0 11,02

zvýš. pol. 625001 nemocenské poistenie, kód 41, pr. 12.2.2 Pomoc UA, FK 10.7.0 5,14

zvýš. pol. 625007 poistenie do RF, kód 41, pr. 12.2.2 Pomoc UA, FK 10.7.0 17,45

zvýš. pol. 637027 odmeny mimo PP, kód 41, pr. 12.2.2 Pomoc UA, FK 10.7.0 260,00

zvýš. pol. 625005 poistenie v nezamestnanosti, kód 41, pr. 12.2.2 Pomoc UA, FK 10.7.0 3,67

zvýš. pol. 625003 úrazové poistenie, kód 41, pr. 12.2.2 Pomoc UA, FK 10.7.0 2,93

zníž. pol. 612001 osobný príplatok, kód 41, FK 01.1.2, pr. 13.1 Správa mesta -2 856,00 Ing. Slúková

zvýš. pol. 635006 opravy a údržba budov, objektov a ich častí, kód 41, FK 08.1.0, pr. 1.2.1 2 856,00

zníž. pol. 612001 osobný príplatok, kód 41, FK 01.1.2, pr. 13.1 Správa mesta -1 368,00 Ing. Slúková

zvýš. pol. 717002 rekonštrukcia, modernizácia, kód 41, FK 08.1.0, pr. 1.2.1 1 368,00

zníž. pol. 612001 osobný príplatok, kód 41, FK 01.1.2, pr. 13.1 Správa mesta -1 280,00 Ing. Slúková

zvýš. pol. 637005 špeciálne služby, kód 41, FK 05.1.0, pr. 1.2.1 1 280,00

zníž. pol. 612001 osobný príplatok, kód 41, FK 01.1.2, pr. 13.1 Správa mesta -500,00 Ing. Slúková

zvýš. pol. 637005 špeciálne služby, kód 41, FK 06.2.0, pr. 1.2.1 500,00

zníž. pol. 312012, pr. 8.2.1 MŠ -2 815,20 Ing. Slúková

zvýš. pol. 312012, Hn strava MŠ, str. 15 2 815,20

zníž. pol. 635009 údržba softvéru, kód 41, FK 01.1.2, pr. 13.1 Správa mesta -6 700,00 Ing. Slúková

zníž. pol. 633005 špeciálne stroje, prístroje, kód 41, FK 01.1.2, pr. 13.1 Správa mesta -392,76

zvýš. pol. 611 tarifný plat, kód 41, FK 10.2.0, pr. 12.10 7 092,76

Celková rekapitulácia zmien: zmena príjmov MsÚ 824 140,85

zmena príjmov RO 8 258,13

zmena výdavkov MsÚ 655 212,29

zmena výdavkov RO 177 186,69

Vypracovala: Ing. Katarína Slúková

33.

presun príjmov podľa správneho 

zaradenia 

31.

presun z odd. 01.1.2  z pr. 13.1 

do odd. 05.1.0 do pr. 1.2.1  na 

úhradu odborných služieb BRKO

presun z odd. 01.1.2  z pr. 13.1 

do odd. 08.1.0 do pr. 1.2.1  na 

úhradu opravy zábradlia - 

mestský štadión

28.

presun z odd. 01.1.2 z pr. 13.1, 

do odd. 10.7.0 pr. 12.2.2 Pomoc 

UA na úhradu mzdy a odvodov

presun z odd. 01.1.2  z pr. 13.1 

do odd. 08.1.0 do pr. 1.2.1  na 

úhradu st. dozoru - mestský 

štadión30.

32.

presun z odd. 01.1.2  z pr. 13.1 

do odd. 06.2.0 do pr. 1.2.1  na 

úhradu vyhlásenia VS - rev. 

Železničná ulica

34.

presun z odd. 01.1.2  z pr. 13.1 

do odd. 10.2.0 do pr. 12.10 OS 

na úhradu tarifnej mzdy

29.



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

Upravený 

rozpočet po 4. 

aktualizácii 

2022
Kontrola na 

RIS.SAM Poznámka

Mesto 

Krupina 10 391 882,28 10 791 631,59 10 845 700,63 10 930 243,88 11 754 384,73

ZŠ JCH 97 200,00 101 386,46 101 386,46 102 586,46 102 716,46

ZŠ EMŠ 92 000,00 93 535,48 95 313,56 97 391,64 105 457,40

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

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

MŠ 109 753,00 114 767,16 114 767,16 114 767,16 114 829,53

KCaMAS 3 220,00 4 430,03 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 11 307 061,56 12 139 460,54

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

Upravený 

rozpočet po 4. 

aktualizácii 

2022
Kontrola na 

RIS.SAM Poznámka

Mesto 

Krupina 6 964 825,50 7 359 643,24 7 375 668,10 7 424 322,44 8 079 534,73

ZŠ JCH 1 244 681,00 1 215 367,22 1 221 562,80 1 229 756,80 1 306 298,20

ZŠ EMŠ 1 259 917,00 1 295 332,69 1 303 378,67 1 320 544,75 1 414 034,29

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

CVČ 160 926,00 162 416,66 166 860,86 171 077,77 172 401,15

MŠ 852 730,28 862 296,04 879 300,04 888 890,04 894 722,41

KCaMAS 76 081,50 77 291,53 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 11 307 061,56 12 139 460,54

Rozdiel P a V

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

vyrovnaný  

rozpočet

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. 

200, 201, 202

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 7 424 322,44 8 079 534,73 0,00

Výdavky MsÚ spolu (rozpočt. aj 

nerozpočt.)
6 964 825,50 7 359 643,24 7 375 668,10 7 424 322,44 8 079 534,73 0,00 0,00

Výdavky na chod  PS 3 619 262,78 3 638 856,87 3 678 679,13 3 717 846,12 3 895 032,81 0,00 0,00

Tzv. podnikateľská činnosť rozpočtuje 

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

Výdavky PS spolu (rozpočt. aj 

nerozpočt)
3 784 155,78 3 803 749,87 3 843 572,13 3 882 739,12 4 059 925,81 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 11 142 168,56 11 974 567,54 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 11 307 061,56 12 139 460,54 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 83,00

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

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

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 81 222,00

Dotácia z rozpočtu mesta  na dofin. 

miezd a BV 
8 979,00 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 60 814,00 67 933,80

Hmotná núdza (strava) 18 757,20 14 763,80 14 763,80 14 763,80 7 644,00

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

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

Projekt ÚPSVaR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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: Nen. FP Pomocný 

vychovávateľ 9590 €. 4. akt.: Presun z 

položky HN strava na položku Nen. FP 

v sume 7119,8 €. Navýšenie: MPC 

projekt 5770 €. Sponzorstvo UMB BB 

62,37 €.



MPC projekt 20 084,88 20 084,88 20 084,88 20 084,88 25 854,88

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

Réžia ŠJ 24 960,00 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 2 062,37 0,00 0,00

SPOLU bez tzv.  pod. činnosti 800 337,28 809 903,04 826 907,04 836 497,04 842 329,41 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 852 730,28 862 296,04 879 300,04 888 890,04 894 722,41 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  111 882 133,00 846 569,00 846 569,00 846 569,00 856 743,00

Bežné výdavky 11UA 0,00 0,00 0,00 434,00 1 124,00

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

Nenor. FP učebnice 111 7 000,00 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 6 360,00

Nenor. FP školské potreby 11UA (šp.) 0,00 0,00 0,00 200,00 200,00

Nenor. FP lyžiarsky kurz  111 6 750,00 5 700,00 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 4 000,00

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

Nenor. FP asistent učiteľa 31 785,00 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 1 302,00

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

Nenor. FP špecifiká 111 + 11UA 0,00 2 400,00 3 400,00 3 400,00 25 418,00

HN strava obedy zadarmo 111 1 900,00 1 965,60 1 965,60 1 965,60 2 030,60

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

MPC projekt 55 440,00 55 748,86 55 748,86 55 748,86 83 728,86

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

Tuzemské granty 72c 0,00 1 170,00 1 170,00 2 370,00 2 500,00

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

Použitie vlastných  príjmov  z ŠKD, ŠJ 

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

Preplatky za energie, ZP, poistné 

plnenie, dobropisy a vrátky  
0,00 3 016,46 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 73 385,95

Bežné výdavky na ŠKD 75 100,00 75 100,00 77 461,63 77 461,63 80 677,63

HN strava obedy zadarmo 111 ŠZŠ 2 700,00 2 700,00 2 700,00 2 700,00 1 827,80

Rekonštrukcia WC (kód zdroja 46) 0,00 0,00 0,00 13 140,60

SPOLU bez tzv. pod. čin. 1 184 681,00 1 155 367,22 1 161 562,80 1 169 756,80 1 246 298,20 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 1 229 756,80 1 306 298,20 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 434 €.  Grant 

Záleží nám na tvojom rozvoji 1200 €. 

4. akt.: Navýšenie: 3% mzdy 10174 €. 

Bežné výdavky na UA 690 €. MPC 

projekt 27980 €. Rekonštrukcia WC 

11142,60 € + kanalizácia 1998 € (kód 

46). Grant detské ihrisko 130 €. HN 

strava 65 €. ŠKD mzdy a odvody 3216 

€. Špecifiká integrácia UA detí 22018 

€. Zníženie: HN strava ŠZŠ 872,20 €.

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: Nen. FP Pomocný 

vychovávateľ 9590 €. 4. akt.: Presun z 

položky HN strava na položku Nen. FP 

v sume 7119,8 €. Navýšenie: MPC 

projekt 5770 €. Sponzorstvo UMB BB 

62,37 €.



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  111 841 350,00 825 116,00 825 116,00 825 116,00 833 803,00

Bežné výdavky 11UA 0,00 0,00 0,00 270,00 1 206,00

Nenor. FP SZP 111 2 250,00 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 7 104,00

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

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

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

Nenor. FP škola v prírode 111 0,00 0,00 0,00 0,00 3 800,00

Nenor. FP odchodné 111 0,00 0,00 0,00 0,00 1 127,00

Nenor. FP asistent učiteľa 48 770,00 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 2 355,88

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

Nenor. FP špecifiká 111 + 11UA 0,00 17 350,00 17 950,00 24 700,00 41 980,00

Nenor. FP letná škola 111 0,00 0,00 0,00 0,00 4 600,00

HN strava obedy zadarmo 111 4 400,00 4 400,00 4 400,00 4 400,00 3 629,60

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

MPC projekt 55 440,00 55 440,00 55 440,00 55 440,00 92 690,00

Projekty (ÚPSVaR a iné) 0,00 1 404,77 3 182,85 4 960,93 5 526,69

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

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

Tuzemské granty 72c 0,00 0,00 0,00 300,00 7 800,00

Použitie vl. príjmov z ŠKD, ŠJ a iného 

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

Preplatky za energie, ZP, poistné 

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

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

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

Prenájom priestorov, chodba, ŠH (41) 1 000,00 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 26 374,00

Dotácia na 60. výročie 0,00 0,00 0,00 0,00 1 000,00

Rekonštrukcia WC (kód zdroja 46) 0,00 0,00 0,00 0,00 11 410,18

SPOLU bez tzv. pod.  činnosti 1 207 417,00 1 242 832,69 1 250 878,67 1 268 044,75 1 361 534,29 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 1 320 544,75 1 414 034,29 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 €. Bežné výdavky 

na UA 270 €. 4. akt.: Navýšenie: 3% 

mzdy 8687 €. Odchodné 1127 €. 

ÚPSVaR 565,76 €. Bežné výdavky na 

UA 504 €. MPC projekt 37250 €. 60. 

výročie školy 1000 €. Rekonštrukcia 

WC 11410,18 € (kód 46). Špecifiká 

ŠDK 4636 €. Škola v prírode 3800 €. 

COOP ihrisko 7500 €. Letná škola 

4600 €. Učebnice 104 €. Špecifiká 

integrácia UA detí 22018 €. Zníženie: 

HN strava -770,40 €.



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

Preplatky na energiách, teple a ZP 41 0,00 1 225,73 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 15 000,00

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

SPOLU 189 820,00 191 045,73 195 178,23 195 178,23 195 178,23 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 41 105 000,00 105 000,00 107 739,49 107 739,49 107 739,49

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

Preplatky na energiách, teple a ZP 41 0,00 1 490,66 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 6 323,38

Nenormat. FP (vzdelávacie poukazy) 11 000,00 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 1 500,00

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

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

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

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

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

SPOLU 160 926,00 162 416,66 166 860,86 171 077,77 172 401,15 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 4 500,00

MFK Krupina 31 134,00 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 12 525,98

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

HBK 2 000,00 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 5 000,00

DS Braxatoris 2 500,00 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 12 947,50

SPOLU 76 081,50 77 291,53 77 291,53 77 291,53 77 291,53 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 €.  4. 

akt.: Navýšenie: Dotácia od obcí 

1323,38 €.
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ROZPOČET MESTA KRUPINA K 30.06.2022 

Ukazovateľ 

Schválený 

rozpočet na 

rok 2022 

Upravený 

rozpočet 

k 30.06.2022 

Skutočné 

čerpanie 

k 30.06.2022 

BEŽNÉ PRÍJMY 7 521 686,06 7 644 690,19 4 283 982,24 

BEŽNÉ VÝDAVKY 7 364 786,91 7 594 973,64 3 350 841,18 

HOSPODÁRENIE BEŽNÉHO ROZPOČTU 156 899,15 49 716,55 933 141,06 

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY 1 628 638,05 1 628 658,05 210 509,57 

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY 3 069 470,13 3 446 382,19 403 075,65 

HOSPODÁRENIE KAPITÁLOVÉHO ROZPOČTU -1 440 832,08 -1 817 724,14 -192 566,08 

PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE 1 598 657,17 2 033 713,32 505 300,57 

VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE 314 724,24 265 705,73 155 374,11 

HOSPODÁRENIE FINANČNÝCH OPERÁCIÍ 1 283 932,93 1 768 007,59 349 926,46 

PRÍJMY CELKOM 10 748 981,28 11 307 061,56 4 999 792,38 

VÝDAVKY CELKOM 10 748 981,28 11 307 061,56 3 909 290,94 

ROZDIEL MEDZI PRÍJMAMI A VÝDAVKAMI 0,00 0,00 1 090 501,44 

1 PRÍJMOVÁ ČASŤ ROZPOČTU 

Ukazovateľ 

Schválený 

rozpočet na 

rok 2022 

Upravený 

rozpočet 

k 30.06.2022 

Skutočné 

čerpanie 

k 30.06.2022 

DAŇOVÉ PRÍJMY 4 200 500,00 4 244 448,77 2 456 895,89 

NEDAŇOVÉ PRÍJMY 415 461,10 429 131,68 206 184,38 

GRANTY A TRANSFERY 2 548 625,96 2 594 292,06 1 345 819,45 

PRÍJMY RO 357 099,00 376 817,68 275 082,52 

BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU: 7 521 686,06 7 644 690,19 4 283 982,24 

KAPITÁLOVÉ NEDAŇOVÉ PRÍJMY 20 000,00 20 000,00 10 489,57 

KAPITÁLOVÉ GRANTY A TRANSFERY 1 608 638,05 1 608 658,05 200 020,00 

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU: 1 628 638,05 1 628 658,05 210 509,57 

PRÍJMY Z TRANSAKCIÍ  1 048 657,17 1 483 713,32 505 300,57 

PRÍJMY Z ÚVEROV A POŽIČIEK 550 000,00 550 000,00 0,00 

PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU: 1 598 657,17 2 033 713,32 505 300,57 

PRÍJMY SPOLU: 10 748 981,28 11 307 061,56 4 999 792,38 

2 VÝDAVKOVÁ ČASŤ ROZPOČTU 

Ukazovateľ 

Schválený 

rozpočet na 

rok 2022 

Upravený 

rozpočet 

k 30.06.2022 

Skutočné 

čerpanie 

k 30.06.2022 

BEŽNÉ VÝDAVKY 3 580 631,13 3 712 234,52 1 545 301,04 

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY 3 069 470,13 3 446 382,19 403 075,65 

VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE 314 724,24 265 705,73 155 374,11 

VÝDAVKY RO 3 784 155,78 3 882 739,12 1 805 540,14 

Výdavky SPOLU: 10 748 981,28 11 307 061,56 3 909 290,94 
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3 HODNOTENIE PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU K 30.06. 2022 

Hlavným cieľom programového rozpočtovania je snaha o maximalizovanie transparentnosti 

pri nakladaní s verejnými zdrojmi mesta a prezentovanie zámerov a vybraných cieľov samo-

správy pre rok 2022. Vypracovanie, monitorovanie a hodnotenie programového rozpočtu na 

toto obdobie je len začiatok procesu nie jeho ukončenie, lebo každý rok mesto Krupina a jeho 

organizácie vykazujú príjmy a výdavky, ktoré súvisia s činnosťou a životom občanov mesta, 

ktoré prezentujú prostredníctvom cieľov a napĺňajú prostredníctvom sledovaných ukazovate-

ľov. V programovom rozpočte sú výdavky mesta Krupina rozdelené do nasledovných prog-

ramov: 

PROGRAM PROGRAM - NÁZOV 

Schválený 

rozpočet na 

rok 2022 

Upravený 

rozpočet 

k 30.06.2022 

Skutočné čer-

panie 

k 30.06.2022 

Program 1 
Plánovanie, manažment, orgány mesta, 

kontrola a interné služby 
2 449 460,27 2 515 032,90 134 905,10 

Program 2 Propagácia a marketing 42 434,76 42 434,76 18 808,48 

Program 3 Komunálne služby 269 690,96 272 060,47 142 098,38 

Program 4 Služby občanom 57 616,22 57 829,77 28 978,91 

Program 5 Bezpečnosť 131 152,43 132 252,43 54 923,29 

Program 6 Odpadové hospodárstvo 423 600,00 427 861,20 203 677,28 

Program 7 Komunikácie a doprava 848 705,63 867 120,63 131 676,38 

Program 8 Vzdelávanie 3 848 646,28 3 928 120,59 1 841 690,69 

Program 9 Mládež a šport 28 602,08 28 602,08 3 790,06 

Program 10  Kultúra 384 634,76 403 746,50 159 716,74 

Program 11  Prostredie pre život 642 099,84 878 446,71 421 190,94 

Program 12  Sociálna starostlivosť 554 230,62 612 706,69 195 995,75 

Program 13 Administratíva 1 074 419,43 1 129 176,83 565 454,95 

Program 14 Zdravotníctvo 11 670,00 11 670,00 6 383,99 

Rozpočtované bežné výdavky spolu  10 748 981,28 11 307 061,56 3 909 290,94 

Programový rozpočet mesta Krupina vychádza zo Strategického plánu mesta a Plánu hospo-

dárskeho a sociálneho rozvoja mesta, ktorý prezentuje víziu mesta, jeho poslanie  a hodnoty. 

Každý program predstavuje rozpočet samosprávy pre danú oblasť, má definovaný zámer, 

vyjadrujúci želaný dôsledok plnenia príslušných cieľov, ktoré si samospráva stanovila.  

Programový rozpočet podlieha pravidelnému monitorovaniu a hodnoteniu, prostredníctvom 

ktorého je možné sledovať nielen vývoj finančného plnenia rozpočtu, ale aj programového 

plnenia rozpočtu, t.j. dosahovanie stanovených cieľov. 

Výsledky plnenia rozpočtu mesta sú prezentované prostredníctvom záverečného účtu mes-

ta a sú dostupné aj na internetovej stránke mesta. 

Základná terminológia 

Programové rozpočtovanie - je systém založený na plánovaní úloh a aktivít mesta 

v nadväznosti na jeho priority a rozdeľovanie disponibilných rozpočtových zdrojov do prog-

ramov, s dôrazom na výsledky a efektívnosť vynakladania rozpočtových prostriedkov. Prog-

ramové rozpočtovanie – ako systém plánovania, rozpočtovania a hodnotenia – kladie dôraz na 
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vzťah medzi rozpočtom mesta Krupina a očakávanými výstupmi a výsledkami realizovaných 

činností, ktorú sú financované z rozpočtu mesta. 

Programový rozpočet - je rozpočet, ktorý rozdeľuje výdavky do jednotlivých programov a 

kladie dôraz na prezentáciu plánovaných a dosahovaných výstupov a výsledkov. 

Programová štruktúra - je logická, hierarchicky usporiadaná konštrukcia, ktorá je účelne 

vytváraná vo vzťahu k zámerom a cieľom mesta Krupina. Programovú štruktúru tvoria kon-

krétne  programy, podprogramy a prvky (projekty). 

Program - je skupina navzájom súvisiacich aktivít (prác, činností, dodávok) vykonávaných 

na splnenie definovaných cieľov a zámerov mesta. Program sa vo všeobecnosti delí na pod-

programy, prvky /alebo projekty. Každý program obsahuje zámery, ciele a merateľné ukazo-

vatele a  má priradený stručný, výstižný názov a číslo. 

Podprogram - je ucelená časť programu, ktorá obsahuje vzájomné súvisiace aktivity. Pod-

program je štruktúra, ktorá zvyšuje transparentnosť programu a špecifikuje súvisiace tematic-

ké a výdavkové skupiny programu. Podprogram vo všeobecnosti tvoria prvky /alebo projekty. 

Každý podprogram má priradený stručný, výstižný názov a číslo. 

Prvok - je časovo neohraničená bežná aktivita, ktorá „produkuje“ tovar alebo službu. Má pri-

radený stručný, výstižný názov a číslo. 

Projekt - je časovo ohraničená aktivita, ktorá produkuje tovar alebo službu. Má priradený 

stručný, výstižný názov a číslo. 

Zámer - je vyjadruje očakávaný pozitívny dôsledok dlhodobého plnenia príslušných cieľov, 

resp. budúci stav, ktorý chce mesto Krupina v konečnom dôsledku dosiahnuť realizáciou 

programov a jeho časti a plnením príslušných cieľov. 

Cieľ - je forma na vyjadrenie výstupu alebo výsledku, prostredníctvom ktorého sa dosahuje 

plnenie zámeru. Rozlišujeme: 

a) výstupové ciele, ktoré vyjadrujú konkrétne výstupy, tzn. Tovary a služby produkované 

mestom; 

b) krátkodobé výsledkové ciele, ktoré vyjadrujú okamžité výsledky, ktoré sa prejavia po 

relatívne krátkom čase (približne do 1 roka) ako priamy efekt pôsobenia výstupov; 

c) strednodobé výsledkové ciele, ktoré vyjadrujú výsledky, ktoré sa majú dosiahnuť za 

obdobie dlhšie ako jeden rok v horizonte 3 – 5 rokov. 

Výstupy - sú tovary a služby produkované mestom Krupina 

Výsledky - sú spoločensko-ekonomické zmeny spôsobené plnením programov, ktorú sú do-

sahované v strednodobom a krátkodobom rámci. 

Merateľný ukazovateľ - je nástroj na monitorovanie a hodnotenie plnenia cieľa, resp. ná-

stroj, prostredníctvom ktorého meriame pokrok pri plnení cieľa. 

Monitorovanie - je proces zberu, triedenia a uchovávania informácií o vecnom a finančnom 

plnení programov. Údaje získané monitorovaním sa využívajú pri monitorovaní výkonnosti. 

Monitorovanie výkonnosti je priebežné sledovanie plnenia cieľov a merateľných ukazovate-

ľov programu počas celého obdobia jeho realizácie. Výsledky monitorovania sa prezentujú 

v monitorovacej správe  zostavenej k 30.6. daného rozpočtového roka. 

Hodnotenie -  je systematická a analytická činnosť, ktorá na základe analýzy kritérií relevan-

tnosti, účinnosti, efektívnosti, hospodárnosti, užitočnosti, dopadu, stability a udržateľnosti 

poskytuje spoľahlivé závery o výstupoch, výsledkoch, dôsledkoch a celkových účinkoch 

programu. Výsledky hodnotenia sa prezentujú v hodnotiacej správ zostavenej k 31.12. da-

ného rozpočtového roka, ktorá je súčasťou  schvaľovania záverečného účtu mesta Kru-

pina. 
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3.1 PROGRAM 1. PLÁNOVANIE, MANAŽMENT, ORGÁNY 

MESTA, KONTROLA A INTERNÉ SLUŽBY  

Zámer: Trvalo udržateľný rozvoj mesta Krupina 

Ekonomická klasifikácia 
Schválený rozpočet na rok 

2022 

Upravený rozpočet 

k 30.06.2022 

Skutočné čerpanie 

k 30.06.2022 

600 Bežné výdavky 269 694,76 287 023,49 123 744,90 

700 Kapitálové výdavky 2 179 765,51 2 228 009,41 11 160,20 

Podprogram 1.1 Manažment mesta 

Zámer: Transparentný, otvorený a reprezentačný manažment – bližšie k občanovi 

Ekonomická klasifikácia 
Schválený rozpočet na rok 

2022 

Upravený rozpočet 

k 30.06.2022 

Skutočné čerpanie 

k 30.06.2022 

600 Bežné výdavky 166 446,12 153 717,05 68 407,78 

Manažment mesta na čele s primátorom mesta, vykoná aktivity a činnosti ktorými vy-

tvára transparentnú samosprávu reagovaním na potreby svojich občanov, podnikateľov a náv-

števníkov mesta.   

Prvok 1.1.1  Výkon funkcie primátora mesta 

Ekonomická klasifikácia 
Schválený rozpočet na rok 

2022 

Upravený rozpočet 

k 30.06.2022 

Skutočné čerpanie 

k 30.06.2022 

600 Bežné výdavky 88 005,00 90 705,00 43 333,85 

V prvku sú rozpočtované kompletné výdavky na činnosť funkcie primátora mesta, ako 

mzdy, odvody, bežné výdavky a finančné prostriedky na reprezentačné účely, konkurzy 

a súťaže spojené s finančnou podporou rôznych súťaží, turnajov, či jednotlivcov for-

mou dotácie v zmysle VZN 2/2017. 

Zodpovednosť: Kancelária primátora mesta 

Cieľ Zabezpečiť transparentné a systematické riadenie i komunikovanie  

Merateľný ukazovateľ: Počet verejných zhromaždení ročne 

Rok  2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Plánovaná hodnota 1 1 1 1 1 1 

Skutočná hodnota 2 0 0  0    

Merateľný ukazovateľ: Počet podporených subjektov za rok  

Rok  2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Plánovaná hodnota 5+4 5+4 5+4 5+4 5+4 5+4 

Skutočná hodnota 7+6 3  4 2     

Merateľný ukazovateľ: Počet pracovných porád s vedúcimi pracovníkmi MsÚ za rok   

Rok  2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Plánovaná hodnota 52 52 52 52 52 52 

Skutočná hodnota 45 49  45 21     

Merateľný ukazovateľ: Počet prijatých občanov v rámci stránkového dňa primátora mesta za rok 

Rok  2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Plánovaná hodnota 500 500 500 500 500 500 

Skutočná hodnota 285 98 116 58 
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Ukazovatele odzrkadľujú potrebu komunikácie, tak vo vnútri MsÚ, ako aj poskytova-

nie informácii verejnosti. Tlačové konferencie a články do infolistov sú jednou zo základných 

foriem, akými samospráva môže sprostredkovať informácie o aktuálnom dianí v meste. Pra-

covné stretnutia primátora mesta s vedúcimi pracovníkmi jednotlivých oddelení zabezpečujú 

plynulý, efektívny a hospodárny chod MsÚ. 

Prvok 1.1.2  Výkon funkcie prednostu MsÚ 

Ekonomická klasifikácia 
Schválený rozpočet na rok 

2022 

Upravený rozpočet 

k 30.06.2022 

Skutočné čerpanie 

k 30.06.2022 

600 Bežné výdavky 24 467,70 10 038,63 4,66 

V prvku sú rozpočtované kompletné výdavky na činnosť funkcie prednostu mesta, ako 

mzdy, odvody, bežné výdavky a finančné prostriedky na reprezentačné účely, školenia, člen-

ské v asociácii prednostov. V priebehu roka 2022 nebola táto funkcia obsadená.  

Zodpovednosť: Kancelária prednostu MsÚ 

Cieľ Zabezpečiť efektívne riadenie MsÚ vo vnútri organizácie, ako aj navonok 

Merateľný ukazovateľ: Počet porád s vedúcimi odborov a oddelení týždenne 

Rok  2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Plánovaná hodnota 1 1 1 1 1 1 

Skutočná hodnota 0 0 0  0    

Merateľný ukazovateľ: Priemerný počet pracovných stretnutí a rokovaní za týždeň 

Rok  2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Plánovaná hodnota 2 2 2 2 2 2 

Skutočná hodnota 0 0 0 0     

Ukazovatele hovoria, že prednosta MsÚ riadi a zodpovedá za činnosť MsÚ. Realizuje 

priebežné operatívne pracovné stretnutia, ako aj plánované rokovania a porady s vedúcimi 

organizačných útvarov a tým napĺňa stanovené ciele. 

Prvok 1.1.3  Zasadnutie orgánov mesta  

Ekonomická klasifikácia 
Schválený rozpočet na rok 

2022 

Upravený rozpočet 

k 30.06.2022 

Skutočné čerpanie 

k 30.06.2022 

600 Bežné výdavky 53 973,42 53 973,42 25 069,27 

Rozpočtované finančné prostriedky sú určené na odmeny pre poslancov, členov komi-

sií a členov Mestskej rady, ako aj na zabezpečenie občerstvenia, nákup spotrebného materiálu 

a na poskytnutie všeobecných služieb spojených s činnosťou poslancov a členov komisií.  

Zodpovednosť Primátor mesta 

Cieľ Zabezpečiť plynulú a pravidelnú činnosť orgánov mesta 

Merateľný ukazovateľ: Počet zasadnutí mestského zastupiteľstva za rok 

Rok  2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Plánovaná hodnota 12 12 12 12 12 12 

Skutočná hodnota 11  11 10  5      

Merateľný ukazovateľ: Počet prítomných poslancov na MsZ v priemere za rok 

Rok  2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Plánovaná hodnota 12 12 12 12 12 12 

Skutočná hodnota 98%  97% 98%   87%     
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Ukazovatele vypovedajú o tom, koľko MsZ je do roka potrebných na zabezpečenie 

plynulého chodu samosprávy, ako aj prítomnosť zvolených poslancov na jednotlivých MsZ 

tak, aby bolo MsZ uznášaniaschopné. Zasadnutia sa konajú v súlade s časovým harmonogra-

mom schváleným OZ na rok 2022. V prípade potreby naliehavého riešenia problémov sa OZ 

schádza na mimoriadnych zasadnutiach. 

Podprogram 1.2 Plánovanie  

Zámer: Krupina – mesto s jasnou víziou 

Ekonomická klasifikácia 
Schválený rozpočet na rok 

2022 

Upravený rozpočet 

k 30.06.2022 

Skutočné čerpanie 

k 30.06.2022 

600 Bežné výdavky 23 127,48 45 147,48 14 538,25 

700 Kapitálové výdavky 2 179 765,51 2 228 009,41 11 160,20 

Prvok 1.2.1  Strategické plánovanie a projekty 

Ekonomická klasifikácia 
Schválený rozpočet na rok 

2022 

Upravený rozpočet 

k 30.06.2022 

Skutočné čerpanie 

k 30.06.2022 

600 Bežné výdavky 23 127,48 45 147,48 14 538,25 

700 Kapitálové výdavky 2 031 905,04 2 080 148,94 11 160,20 

Rezerva na kapitálové výdavky je každoročne zahrnutá v rozpočte na financovanie 

výdavkov súvisiacich s projektovou prípravou alebo s realizáciou projektov, ktoré sú ešte stá-

le v hodnotiacom procese. Ich čerpanie je predmetom aktualizácie rozpočtu v priebehu roz-

počtovaného roka. Výdavky na výkon funkcie projektového manažéra a odborného referenta 

sú zahrnuté v programe Administratíva v podprograme 13.1 Správa mesta na výdavkových 

položkách s funkčnou klasifikáciou 01.1.2   

Cieľom prvku je zabezpečiť strategické, tak dlhodobé ako aj krátkodobé plánovanie s 

jasnou víziou a jednoznačne určenými cieľmi a prioritami. Základom tohto plánovania je 

PHSR, ktorý bol postavený na báze územného plánu mesta a z ktorého vychádza ďalšia po-

treba čiastkových strategických dokumentov. V zmysle platnej legislatívy má mesto povin-

nosť každoročne vyhodnocovať strategické dokumenty, medzi ktoré patrí najmä: PHSR, vy-

hodnotenie hospodárenia mesta za uplynulý rok (výročná správa) a zároveň vyhodnocuje aj 

ostatné prijaté dokumenty strategického významu. 

Zodpovednosť: Projektový manažér    

Cieľ Zabezpečiť koncepčný rozvoj mesta   

Merateľný ukazovateľ: Počet podaných žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ŠR, granty) 

Rok  2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Plánovaná hodnota 8 10 10 10 10 10 

Skutočná hodnota 27  6 9  1      

Merateľný ukazovateľ: Počet podaných žiadostí o nenávratný finančný príspevok zo zdrojov EÚ 

Rok  2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Plánovaná hodnota 1 1 1 1 1 1 

Skutočná hodnota 2  1 2   0     

Merateľný ukazovateľ: Počet schválených žiadostí o dotáciu z iných zdrojov  

Rok  2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Plánovaná hodnota 5 5 5 5 5 5 

Skutočná hodnota 11  9  8 4      
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Merateľný ukazovateľ: 
Počet schválených žiadostí o nenávratný finančný príspevok zo štrukturálnych fon-

dov 

Rok  2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Plánovaná hodnota 1 1 1 1 1 1 

Skutočná hodnota 0 0  1 1      

Ukazovatele vypovedajú o tom, koľko žiadostí o dotácie a nenávratné finančné pro-

striedky boli spracované, resp. schválené na oddelení projektového manažmentu na rok 2022.  

Aktivity a projekty, ktoré sú zrealizované, v realizácii a v príprave k 30.06.2022: 

1. Prehľad spracovaných žiadostí 

 Názov Zdroj Predkladateľ Status 

1 Expozícia mučiacich predmetov I. 
OOCR Stredné Slovensko 

02/2022 
Mesto Krupina 

schválené 

6.640,00 

2. Prehľad realizovaných projektov v sledovanom období* 

 Názov Zdroj Predkladateľ Status 

1 

Revitalizácia medziblokových prie-

storov sídliska Majerský rad v Kru-

pine 

IROP 

06/2017 
Mesto Krupina 

schválené 

551.383,84 

realizácia 

ukončená 

prebieha finančné 

vyúčtovanie 

2 
Rekonštrukciou atletickej dráhy a 

atletických sektorov 

Slovenský atletický zväz 

09/2019 
Mesto Krupina 

schválené 

200.000,00 

ukončené 

3 Zelené obce Slovenska 

MŽP SR 

OP KŽP 

11/2019 

Mesto Krupina 
schválené  

16.322,48 

4 
Kniha je nástrojom, ktorý podnecu-

je predstavivosť 

Fond na podporu umenia 

04/2021 

 

Mesto Krupina 

schválené  

1.600,00 

ukončené 

5 Dni Mesta Krupina 
BBSK 

11/2021 
Mesto Krupina 

schválené 

2.800,00 

ukončené 

6 
Obnova Múzea A. Sládkoviča v 

Krupine, 3. etapa 

MK SR 

02/2021 
Mesto Krupina 

schválené 

14.000,00 

príprava VO 

7 
Revitalizácia športového areálu na 

Školskej ulici 

Fond na podporu športu 

03/2021 
Mesto Krupina 

schválené 

321.567,50 

v realizácii 

8 Inkluzívne ihrisko 
MPSVaR SR 

08/2021 
Mesto Krupina 

schválené  

49.500,00 

9 Rekonštrukcia chodníkov 
IROP 

09/2021 
Mesto Krupina 

schválené 

100.000,00 

10 

Revitalizácia medziblokových prie-

storov sídliska na Železničnej ulici 

v Krupine 

IROP 

05/2021 
Mesto Krupina 

schválené 

214.570,38 

príprava VO 
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11 

Revitalizácia priestorov pod 

Múzeom A. Sládkoviča - 

osadenie brán 

BBSK 

11/2021 
Mesto Krupina 

schválené 

5.500,00  

12 Expozícia mučiacich predmetov I. 
OOCR Stredné Slovensko 

02/2022 
Mesto Krupina 

schválené 

6.640,00 

v realizácii 

* projekty, ktoré boli schválené v priebehu roku 2022 (podávané boli v roku 2022, resp. 2021) a projekty s viacroč-

nou realizáciou 

Prvok 1.2.3  Zmena UPD Kltipoch    

Ekonomická klasifikácia 
Schválený rozpočet na 

rok 2022 

Upravený rozpočet 

k 30.06.2022 

Skutočné čerpanie 

k 30.06.2022 

700 Kapitálové výdavky 147 860,47 147 860,47 0,00 

 

Zodpovednosť: Oddelenie VŽP a RR 

Cieľ 
Zabezpečiť prípravu odborných podkladov k realizovaným investičným akciám mesta 

v súlade so  záujmami mesta a potrebami obyvateľov 

Merateľný ukazovateľ: Čas potrebný na vydanie stanovísk /v dňoch/ 

Rok  2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Plánovaná hodnota 7.21 7.21 7.21 7.21 7.21 7.21 

Skutočná hodnota 7.21 7.21 7.21 7.21 
  

Mesto zabezpečuje riadenie územného rozvoja, vydávanie stanovísk k investičnej čin-

nosti v meste, poskytovanie územnoplánovacích informácií o využití územia mesta. Vypraco-

váva stanoviská k nakladaniu s nehnuteľným majetkom mesta. Poskytuje priame informácie a 

konzultácie obyvateľom mesta.  

Ukazovateľ nám sleduje dodržanie času potrebného na vydanie stanoviska.  

Podprogram 1.3  Kontrola 

Zámer: Samospráva, ktorá sa riadi  zákonmi, všeobecne záväzným nariadeniami 

a vnútornými normami  mesta 

Ekonomická klasifikácia 
Schválený rozpočet na 

rok 2022 

Upravený rozpočet 

k 30.06.2022 

Skutočné čerpanie 

k 30.06.2022 

600 Bežné výdavky 43 949,16 44 151,96 22 494,87 

V podprograme sú rozpočtované výdavky na činnosť funkcie hlavnej kontrolórky 

mesta, ako mzdy, odvody, bežné výdavky napr. na školenie, členské príspevky a iné. 

Zodpovednosť: Hlavný kontrolór  

Cieľ 
Dbať na dodržiavanie zákonnosti,  efektívnosti  a hospodárnosti  vynakladaných 

finančných prostriedkov 

Merateľný ukazovateľ: Počet kontrol realizovaných v rámci MsÚ  

Rok  2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Plánovaná hodnota - - 4 4 4 4 

Skutočná hodnota - - 1 4    - 

Merateľný ukazovateľ: Počet kontrol realizovaných v rámci organizácií zriadených alebo založených mestom   

Rok  2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Plánovaná hodnota - - 3 3 3 3 

Skutočná hodnota - - 2  3     
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Stanovená cieľová hodnota na rok 2022 a ich obsahového zamerania a časovej nároč-

nosti jednotlivých kontrolných akcií s cieľom zabezpečiť rozsah kontrolnej činnosti podľa § 

18d zákona o obecnom zriadení. Kontroly boli zamerané na kontrolu dodržiavania hospodár-

nosti, efektívnosti pri nakladaní s finančnými prostriedkami a majetkom mesta, dodržiavanie 

všeobecne záväzných právnych predpisov, všeobecne záväzných nariadení mesta, bude preve-

rené plnenie uznesení prijatých na zasadnutiach MsZ. Konkrétne zameranie kontrol a kontro-

lované subjekty boli vymedzené v pláne kontrolnej činnosti, ktorý bol mestskému zastupiteľ-

stvu v súlade so zákonom o obecnom zriadení predkladaný na schválenie raz za šesť mesia-

cov. Cieľová hodnota na rok 2022 je orientačná, upresňovaná bude na základe plánov kon-

trolnej činnosti. Stanovenie cieľových hodnôt ovplyvňuje obsahové zameranie plánovaných 

kontrolných akcií a personálny potenciál ÚHK. 

Ukazovatele nám zobrazujú počet kontrol vykonaných v rámci MsÚ, ako aj rozpočto-

vých organizácií zriadených mestom Krupina. 

Podprogram 1.4 Daňová a rozpočtová politika 

Zámer: Efektívny a účinný výber daní a poplatkov 

Ekonomická klasifikácia 
Schválený rozpočet na 

rok 2022 

Upravený rozpočet 

k 30.06.2022 

Skutočné čerpanie 

k 30.06.2022 

600 Bežné výdavky 5 472,00 5 472,00 3 060,00 

Prvok 1.4.1  Audit   

Zodpovednosť Ekonomické oddelenie 

Cieľ Zabezpečiť vonkajšiu kontrolu hospodárenia mesta 

Merateľný ukazovateľ: Počet audítorských overení za rok 

Rok  2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Plánovaná hodnota 2 2 2 2 2 2 

Skutočná hodnota 2 2 2 2      

V súlade s ustanovením § 16 ods. 3 zákona č. 583/2004 Z. Z. o rozpočtových pravid-

lách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, účtovnú 

závierku za príslušný rok overuje audítor. Overuje tiež, či hospodárenie mesta je v súlade s 

rozpočtom. Audítor overuje aj konsolidovanú účtovnú závierku a výročnú správu. 

Ukazovateľ hovorí o počte audítorskych overení formou správy o vykonaní auditu. 

Podprogram 1.5  Interné služby 

Zámer: Maximálne efektívna samospráva 

Ekonomická klasifikácia 
Schválený rozpočet na 

rok 2022 

Upravený rozpočet 

k 30.06.2022 

Skutočné čerpanie 

k 30.06.2022 

600 Bežné výdavky 30 700,00 37 535,00 15 244,00 

Prvok 1.5.1 Právnik  

Ekonomická klasifikácia 
Schválený rozpočet na 

rok 2022 

Upravený rozpočet 

k 30.06.2022 

Skutočné čerpanie 

k 30.06.2022 

600 Bežné výdavky 23 400,00 30 120,00 11 760,00 



Monitorovacia správa programového rozpočtu Mesta Krupina k 30.6.2022 

 

Strana 11 

V prvku sú rozpočtované výdavky na mzdu podľa mandátnej zmluvy uzavretej medzi 

mestom Krupina a právnička mesta Krupina.  

Zodpovednosť Primátor mesta 

Cieľ Profesionálne právne služby pre efektívne fungovanie mesta 

Merateľný ukazovateľ: Počet aktuálne riešených súdnych sporov za MsÚ za rok  

Rok  2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Plánovaná hodnota 0 0 0 0 0 0 

Skutočná hodnota - -  1 2      

Úlohou je poskytovanie právnych služieb vo forme konzultácií, vypracovania práv-

nych analýz a stanovísk k právnym problémom, vrátane zastupovania Mesta Krupina v kona-

niach pred súdmi, ako aj pred inými orgánmi verejnej správy.  

Ukazovateľ zobrazuje koľko súdnych sporov je vedených za MsÚ. 

Prvok 1.5.2  Geometrické plány, vytýčenia, znalecné posudky 

Ekonomická klasifikácia 
Schválený rozpočet na 

rok 2022 

Upravený rozpočet 

k 30.06.2022 

Skutočné čerpanie 

k 30.06.2022 

600 Bežné výdavky 4 000,00 4 115,00 1 495,00 

 

Zodpovednosť: Oddelenie správy majetku mesta                                        

Cieľ 
Pripraviť podklady a spolupracovať so znalcom pri vypracovaní znaleckých posudkov 

a geometrických plánoch  

Merateľný ukazovateľ: Počet vyhotovených znaleckých posudkov za rok   

Rok  2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Plánovaná hodnota 9 9 9 9 9 9 

Skutočná hodnota 10 0 2  2      

Merateľný ukazovateľ: Počet vyhotovených geometrických plánov za rok   

Rok  2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Plánovaná hodnota 7 7 7 7 7 7 

Skutočná hodnota 6+2 5 13  2      

Cieľom Mesta Krupina je obstaranie znaleckých posudkov a geometrických plánov,  

potrebných ako podklad k výkupu pozemkov, k prevodu majetku, k investičným zámerom a 

projektom, k zápisu listín do katastra nehnuteľností, k zosúladeniu údajov v katastrálnej mape 

so skutočným stavom a podobne, k tomu sú prispôsobené aj narozpočtované finančné pro-

striedky. 

Ukazovatele zobrazujú počet vyhotovených znaleckých posudkov a geometrických 

plánov. 

Prvok 1.5.3  Architekt   

Ekonomická klasifikácia 
Schválený rozpočet na 

rok 2022 

Upravený rozpočet 

k 30.06.2022 

Skutočné čerpanie 

k 30.06.2022 

600 Bežné výdavky 3 300,00 3 300,00 1 989,00 
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Zodpovednosť: Oddelenie VŽP a RR 

Cieľ Zabezpečiť súlad všetkých vyjadrení s platnou územnoplánovacou dokumentáciou.                                                                            

Merateľný ukazovateľ: Doba vybavenia žiadostí o vyjadrenie                                  

Rok  2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Plánovaná hodnota 27 27 27 27 27 27 

Skutočná hodnota 7.14  7.14 7.14  7.14      

V tomto prvku sú zahrnuté predpokladané základné bežné výdavky vo výške 3 300 €. 

Pri špeciálnych službách sú to napr. reprografické práce, pri štúdiách, expertízach, posudkoch 

(napr. spracovanie posudkov) a technických návrhoch. 

Ukazovateľ určuje koľko času (dní) je potrebné na vyjadrenie podanej žiadosti. 

Podprogram 1.6  Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami 

Zámer: Bezproblémový chod priebehu volieb 

Zodpovednosť Organizačné oddelenie 

Cieľ Hladký priebeh volieb 

Merateľný ukazovateľ: Počet sťažností súvisiacich s nedokonalým zabezpečením volieb 

Rok  2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Plánovaná hodnota 0 0 0 0 0 0 

Skutočná hodnota 0 0  0 0      

Merateľný ukazovateľ: Percento účasti voličov vo voľbách v% 

Rok  2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Plánovaná hodnota 0 0 0 0 0 0 

Skutočná hodnota 
52,12; 38,79; 

21,28% 65,57%   0 0  
  

V rámci volieb samospráva vykonáva tieto činnosti: určenie volebných okrskov, 

miestností, vymenovanie zapisovateľov, informovanie občanov, spracovanie voličských zo-

znamov, vytvorenie volebných komisií, vydávanie a evidenciu voličských preukazov, prípra-

vu oznámení o konaní volieb, zabezpečenie doručenia oznámení, zabezpečenie volebných 

miestností, rozdelenie hlasovacích lístkov, doručovanie volebných materiálov, prevzatie do-

kumentácie.  

3.2 PROGRAM 2.  PROPAGÁCIA A MARKETING 

Zámer: Krupina – mesto v srdci Hontu 

Ekonomická klasifikácia 
Schválený rozpočet na 

rok 2022 

Upravený rozpočet 

k 30.06.2022 

Skutočné čerpanie 

k 30.06.2022 

600 Bežné výdavky 42 434,76 42 434,76 18 808,48 

Podprogram 2.1  Propagácia a prezentácia mesta  

Zámer: Zabezpečiť propagáciu mesta širokým spektrom informačných, propagačných a 

prezentačných materiálov a produktov 

Ekonomická klasifikácia 
Schválený rozpočet na 

rok 2022 

Upravený rozpočet 

k 30.06.2022 

Skutočné čerpanie 

k 30.06.2022 

600 Bežné výdavky 11 500,00 11 500,00 5 528,82 
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V podprograme sú rozpočtované výdavky na poštové služby (infolisty), ako aj výdav-

ky na propagáciu, reklamu a inzerciu mesta Krupina. 

Zodpovednosť: Primátor mesta 

Cieľ Zabezpečiť nástroj na aktívnu a kvalitnú propagáciu a prezentáciu mesta  

Merateľný ukazovateľ: Počet novovytvorených druhov  propagačných materiálov  

Rok  2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Plánovaná hodnota 6 6 6 6 6 6 

Skutočná hodnota 8 8  3 0      

Merateľný ukazovateľ: Počet slávnostných a piétnych podujatí 

Rok  2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Plánovaná hodnota 6 6 6 6 6 6 

Skutočná hodnota - -  4 2      

Merateľný ukazovateľ: Počet nových orientačných tabúľ v meste 

Rok  2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Plánovaná hodnota 1 1 1 1 1 1 

Skutočná hodnota 1 2  25 0      

Sortiment propagačných materiálov zohľadňuje potreby prezentácie Mesta na kultúr-

nych a športových podujatiach, sociálnych sieťach a pod. Zároveň je tento materiál ponúkaný 

v informačnom centre a v múzeu. Reklamné a prezentačné platformy zahŕňajú interiérové 

stojany, weby, sociálne siete, tlačoviny (Infolisty), kalendáre a iné.  

Ukazovatele nám zobrazujú, koľko bolo vydaných nových propagačných materiálov, 

počet slávnostných podujatí a počet nových orientačných tabúľ osadených na území mesta. 

Podprogram 2.2  Informačné centrum mesta  

Zámer: Kvalitné služby pre občanov na jednom mieste 

Ekonomická klasifikácia 
Schválený rozpočet na 

rok 2022 

Upravený rozpočet 

k 30.06.2022 

Skutočné čerpanie 

k 30.06.2022 

600 Bežné výdavky 30 434,76 30 434,76 13 279,66 

V podprograme sú rozpočtované výdavky na mzdy, odvody zamestnanca, bežné vý-

davky a finančné prostriedky na reprezentačné účely, konkurzy a súťaže. 

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry 

Cieľ Zabezpečiť nevyhnutný prvok turistického rozvoja - IC  

Merateľný ukazovateľ: Príjem z predaja propagačných materiálov a suvenírov v € 

Rok  2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Plánovaná hodnota 2 000 14 000 5 600 6 500 4 000 4 000 

Skutočná hodnota 3 355,23 11 147,46 3 258,98  2 089,35      

Informačné centrum poskytuje návštevníkom všetky informácie, týkajúce sa života v 

Krupine a okolí. Okrem priameho kontaktu majú turisti dostatok online informácií i na www 

stránke. IC zabezpečuje aj predpredaj všetkých vstupeniek na kultúrne a spoločenské poduja-

tia organizované mestom, predaj suvenírov, publikácií, reklamných predmetov. 

Ukazovateľ zobrazuje dosiahnutie príjmov z predaja propagačných materiálov a suve-

nírov. 
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Podprogram 2.3  Partnerské vzťahy mesta  

Zámer: Skvalitňovať vzťahy mesta s partnerskými mestami 

Ekonomická klasifikácia 
Schválený rozpočet na 

rok 2022 

Upravený rozpočet 

k 30.06.2022 

Skutočné čerpanie 

k 30.06.2022 

600 Bežné výdavky 500,00 500,00 0,00 

Rozpočtované bežné výdavky predstavujú náklady na cestovné, ubytovanie a stravné 

pri prijatí hostí v našom meste, resp. pri vycestovaní našej delegácie na stretnutie s našimi 

partnerskými mestami, ktorými sú: Krapinské Toplice (Chorvátsko) a Nepomuk (ČR). V roku 

2022, nás navštívili hostia z Chorvátska, ako aj z Českej republiky v rámci konania Dní mesta 

Krupina v dňoch 3. až 5. júna 2022.  
 
 
 

Zodpovednosť:  Primátor mesta 

Cieľ Zabezpečiť kvalitnejšie vzťahy s partnerskými mestami  

Merateľný ukazovateľ: Počet účastníkov z partnerských miest na Dni mesta Krupina 

Rok  2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Plánovaná hodnota 3 3 3 3 2 3 

Skutočná hodnota 3 0 0  5 
  

Ukazovatele nám zobrazujú počet účastníkov z partnerských miest na Dňoch mesta 

Krupina. Z Krapinských Toplíc to boli 4 účastníci a z Nepomuku to bol jeden účastník. 

3.3 PROGRAM 3. KOMUNÁLNE  SLUŽBY 

Zámer: Infraštruktúra pre kvalitný život, oddych, zábavu a relax 

Ekonomická klasifikácia 
Schválený rozpočet na 

rok 2022 

Upravený rozpočet 

k 30.06.2022 

Skutočné čerpanie 

k 30.06.2022 

600 Bežné výdavky 246 314,96 248 684,47 118 722,38 

700 Kapitálové výdavky 23 376,00 23 376,00 23 376,00 

Rozpočtované prostriedky sú určené na mzdy, odvody, náhrady, príspevky do SF za-

mestnancov, vrátane vedúceho pracovníka oddelenia, nákup tovaru, strojov, prístrojov, zaria-

dení, PHM potrebných na výkon pracovných činností, ako aj finančné prostriedky potrebné na 

bežné opravy a údržbu. 

Podprogram 3.1  Technické služby  

Zámer: Aktívny a pasívny oddych obyvateľov a návštevníkov mesta v zdravom, čistom a 

atraktívnom prostredí 

Zodpovednosť Oddelenie komunálnych služieb 

Cieľ Maximálne využitie pracovníkov na udržanie poriadku v meste 

Merateľný ukazovateľ: Počet  pracovníkov 

Rok  2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Plánovaná hodnota - - - 12 12 12 

Skutočná hodnota - - - 12      

Cieľ Zabezpečiť včasnú údržbu v súlade s operačným plánom 

Merateľný ukazovateľ: Zabezpečiť 1x ročne vypracovanie alebo aktualizáciu operačného plánu  

Rok  2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Plánovaná hodnota 1 1 1 1 1 1 

Skutočná hodnota 1 1 1   1     
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Cieľ 
Zabezpečiť zametanie, čistenie odvodňovacieho systému, kosenie krajníc a priebežnú 

kontrolu stavu ciest. 

Merateľný ukazovateľ: Zabezpečiť 1x mesačne kontrolu stavu ciest a verejných priestranstiev 

Rok  2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Plánovaná hodnota 12 12 12 12 12 12 

Skutočná hodnota 12 12 12  12      

Cieľ Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o verejnú zeleň na území mesta 

Merateľný ukazovateľ: Celková plocha udržiavanej zelene (m
2
) za rok 

Rok  2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Plánovaná hodnota 10 000 148 200 148 200 148 200 148 200 148 200 

Skutočná hodnota 148 200 148 200 165 711  170 788      

Merateľný ukazovateľ: Počet kosení verejnej zelene za rok  

Rok  2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Plánovaná hodnota 4 5 5 5 5 5 

Skutočná hodnota 5 5  4  4     

V roku 2021 sa zrušil MsPS s.r.o., čo malo za následok vytvorenie nové programu a 

podprogramu v roku 2022. Je to zlúčenie podprogramov 11.11 Verejnoprospešné práce; 11.3 

Verejná zeleň; 6.4 Skládka TKO a podprogramu 7.2 Údržba MK činnosti, nákup tovarov, 

materiálu, oprava, údržba strojov zariadení, (dodávateľské služby figurujú naďalej 

v podprograme 7.2).  

Podprogram zabezpečuje kompletnú údržbu verejných priestranstiev napr. údržba a 

správa verejnej zelene, cintoríny a chodníky – kosenie trávnatých porastov, rez a výrub stro-

mov a kríkov, tvarovanie živých plotov, výsadbu a údržbu kvetinových záhonov a okrasných 

stromov na pozemkoch mesta; náklady na letnú a zimnú údržbu MK a chodníkov, výdavky na 

dispečerskú službu, odhŕňanie snehu, posyp ciest a chodníkov chemickým alebo inertným 

materiálom  v súlade s operačným plánom, výdavky na kosenie krajníc, zametanie najmä po 

zimnej službe, čistenie a menšie opravy a údržba komunikácií, o čom hovoria aj sledované 

ukazovatele. 

3.4 PROGRAM 4. SLUŽBY OBČANOM 

Zámer: Otvorená samospráva, orientovaná na služby obyvateľom 

Ekonomická klasifikácia 
Schválený rozpočet na 

rok 2022 

Upravený rozpočet 

k 30.06.2022 

Skutočné čerpanie 

k 30.06.2022 

600 Bežné výdavky 57 616,22 57 829,77 28 978,91 

Podprogram 4.1  Evidencia obyvateľstva, REGOB (register obyvateľov), 

RA (register adries), CO (Centrálna ohlasovňa) 

Zámer: Hlavné služby pre občanov 

Ekonomická klasifikácia 
Schválený rozpočet na 

rok 2022 

Upravený rozpočet 

k 30.06.2022 

Skutočné čerpanie 

k 30.06.2022 

600 Bežné výdavky 23 144,39 23 574,34 10 609,59 

V podprograme sú rozpočtované výdavky na mzdy, odvody zamestnanca a bežné vý-

davky na školenia, nájomné prístrojov (Konica Minolta), všeobecných služieb, materiálu a 

iné. Táto činnosť sa vykonáva v rámci preneseného výkonu štátnej správy a je čiastočne fi-

nancovaná zo štátneho rozpočtu. 
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Zodpovednosť: Organizačné oddelenie 

Cieľ Zabezpečiť promptnú a flexibilnú evidenciu obyvateľov mesta 

Merateľný ukazovateľ: Priemerný čas potrebný na vykonanie evidencie 

Rok  2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Plánovaná hodnota max.20 min max.20 min max.20 min max.20 min max.20 min max.20 min 

Skutočná hodnota max.20 min max.20 min max.20 min   max.20 min       

Cieľ Zabezpečiť flexibilne centrálnu evidenciu obyvateľov 

Merateľný ukazovateľ: Počet zápisov do Centrálnej evidencie  /REGOB, RA, CO/ 

Rok  2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Plánovaná hodnota 1 980 1 980   1 980 1 980  1 980  1 980  

Skutočná hodnota 2 736 2 404 2 958 1 711      

Evidencia obyvateľov sa vykonáva podľa zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu 

občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších 

predpisov. Predmetom činnosti je zabezpečenie činností: prihlásenie na trvalý alebo prechod-

ný pobyt, prehlásenie v rámci mesta, odhlásenie z trvalého pobytu, zrušenie trvalého pobytu, 

potvrdenie o trvalom pobyte, evidencia na kartách obyvateľstva, mesačné hlásenie pre štatis-

tický úrad. Za potvrdenie o trvalom pobyte sa podľa platného zákona vyberá od občanov 

správny poplatok. 

Register je informačným systémom verejnej správy, ktorý obsahuje súbor údajov o 

obyvateľoch Slovenskej republiky, na ktorých základe možno osobu identifikovať, zistiť jej 

pobyt a vzťahy k iným osobám, ako aj ďalšie administratívne údaje vymedzené zákonom č. 

253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Sloven-

skej republiky v znení neskorších predpisov. Register je zdrojom platných údajov o obyvate-

ľoch Slovenskej republiky pre potreby štátnych orgánov, orgánov územnej samosprávy, iných 

právnických alebo fyzických osôb.  

Ukazovatele nám hovoria o priemernom čase, ktorý je potrebný na vykonanie eviden-

cie, ako aj počet zápisov do centrálnej evidencie (REGOB). 

Podprogram 4.2  Činnosť matriky 

Zámer: Profesionálne vykonávanie matričných činností 

Ekonomická klasifikácia 
Schválený rozpočet na 

rok 2022 

Upravený rozpočet 

k 30.06.2022 

Skutočné čerpanie 

k 30.06.2022 

600 Bežné výdavky 21 530,55 21 314,15 10 075,22 

V podprograme sú rozpočtované výdavky na mzdy, odvody zamestnanca a bežné vý-

davky na školenia, nájomné prístrojov (Konica Minolta), všeobecných služieb, materiálu a 

iné. Keďže sa jedná o prenesený výkon štátnej správy, bežné výdavky na túto činnosť sú fi-

nančne kryté zo štátneho rozpočtu. 

Zodpovednosť: Organizačné oddelenie 

Cieľ Zabezpečiť činnosť matriky v meste 

Merateľný ukazovateľ: Priemerný počet úkonov vykonaných matrikou v sledovanom období 

Rok  2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Plánovaná hodnota 2 200 2 600 2 600 2 600  2 600 2 600 

Skutočná hodnota 3 383 3 756 4 565  1 771      

Matrika je štátna evidencia o osobnom stave fyzických osôb, ktoré sa narodili, uzavreli 

manželstvo alebo zomreli na území mesta. Evidencia sa realizuje na Matričnom úrade.  
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Ukazovateľ hovorí o počte úkonov vykonanýcgh zamestnancom matriky. 

Podprogram 4.4  Organizácia občianskych obradov, ZPOZ  

Zámer: Vysoká spoločenská úroveň dôležitých životných okamihov 

Ekonomická klasifikácia 
Schválený rozpočet na 

rok 2022 

Upravený rozpočet 

k 30.06.2022 

Skutočné čerpanie 

k 30.06.2022 

600 Bežné výdavky 12 941,28 12 941,28 8 294,10 

V podprograme sú rozpočtované výdavky na mzdy, odmeny a odvody vykonávateľov 

obradov a bežné výdavky na reprezentačné, všeobecný materiál a iné. 

Zodpovednosť Referent pre ZPOZ   

Cieľ Zabezpečiť dôstojnú organizáciu občianskych obradov 

Merateľný ukazovateľ: Počet  druhov obradov realizovaných za rok  

Rok  2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Plánovaná hodnota 15 35 35 35 35 35 

Skutočná hodnota 35 35 30  30     

Merateľný ukazovateľ: Počet  obradov realizovaných za rok  

Rok  2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Plánovaná hodnota 70 70 70 70 70 70 

Skutočná hodnota 69 40 54  50     

Merateľný ukazovateľ: Počet  účinkujúcich a vykonávateľov obradov  

Rok  2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Plánovaná hodnota 16 12 12 12 12 12 

Skutočná hodnota 14 12 10 12      

Predmetom podprogramu je zabezpečovanie občianskych obradov, slávností a iných 

podujatí na území mesta a tiež účasť mesta na rôznych  spomienkových podujatiach (uvítanie 

detí do života, občianske sobáše a pohreby, jubilejné svadby, životné jubileá, ocenenie špor-

tovcov, stužkové slávnosti, odovzdávanie maturitných vysvedčení, prijatie abiturientov po 

rokoch, MDŽ, Mesiac úcty k starším, kladenie vencov k pamätníkom padlých vojakov pri 

výročí oslobodenia mesta, SNP a pod. 

Ukazovatele zobrazujú počet druhov obradov, počet obradov a počet vykonávateľov 

obradov realizovaných počas sledovaného obdobia. 

3.5 PROGRAM 5. BEZPEČNOSŤ 

Zámer: Bezpečné mesto - mesto bez kriminality 

Ekonomická klasifikácia 
Schválený rozpočet na 

rok 2022 

Upravený rozpočet 

k 30.06.2022 

Skutočné čerpanie 

k 30.06.2022 

600 Bežné výdavky 131 152,43 132 252,43 54 923,29 

Podprogram 5.1  Verejný poriadok a bezpečnosť 

Zámer: Nepretržitá ochrana verejného poriadku, majetku a zdravia občanov 

Ekonomická klasifikácia 
Schválený rozpočet na 

rok 2022 

Upravený rozpočet 

k 30.06.2022 

Skutočné čerpanie 

k 30.06.2022 

600 Bežné výdavky 116 369,27 116 369,27 48 707,88 
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V prvku sú rozpočtované výdavky na mzdy a odvody 4. zamestancov a bežné výdavky 

na prac. obuv, odev, všeobecný materiál, služby, PHM, školenia, poistenie, členské príspevky 

a iné. 

Prvok 5.1.1  Mestská polícia 

Zodpovednosť: Náčelník mestskej polície 

Cieľ Minimalizovať protispoločenskú činnosť a vykonávanie prevenčných aktivít 

Merateľný ukazovateľ: 
Priemerná doba od prevzatia informácie stálou službou do uskutočnenia zásahu 

výjazdovej skupiny (min.) 

Rok  2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Plánovaná hodnota 10 10 10 10 10 10 

Skutočná hodnota 10 10  10 10      

Merateľný ukazovateľ: 
% udalostí vyriešených priamo na mieste výjazdu z celkového počtu riešených udalos-

tí 

Rok  2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Plánovaná hodnota 80 80 80 80 80 80 

Skutočná hodnota 80 80  80 80      

Merateľný ukazovateľ: Minimalizovať protispoločenskú činnosť a vykonávanie prevenčných aktivít 

Rok  2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Plánovaná hodnota 8 8 8 8 8 8 

Skutočná hodnota 7 0  0  0     

Cieľ Zabezpečiť monitorovanie územia mesta 

Merateľný ukazovateľ: Počet monitorovacích kamier 

Rok  2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Plánovaná hodnota 30 37 39 39 39 39 

Skutočná hodnota 39 39  39 43    
 

Prostredníctvom útvaru mestskej polície v súlade so zákonom č. 369/1990 Z.z. o 

obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákonom č. 564/1991 Z.z. o obecnej polícii 

v znení neskorších predpisov, vykonáva dohľad nad verejným poriadkom na území mesta. Na 

túto činnosť sú využívané všetky dostupné formy vykonávania hliadkovacej činnosti, t.j. 

hliadky v motorových vozidlách, pešie hliadky.  

Ukazovatele nám zobrazujú čas potrebný na zásah výjazdovej skupiny (nahlásenie 

udalosti – príchod hliadky), % vyriešených udalostí priamo na mieste, vykonávanie prevenč-

ných aktivít a počet monitorovacích kamier umiestnených na území mesta. 

Podprogram 5.2  Civilná ochrana 

Zámer: Maximálna pripravenosť v prípade krízovej situácie 

Ekonomická klasifikácia 
Schválený rozpočet na 

rok 2022 

Upravený rozpočet 

k 30.06.2022 

Skutočné čerpanie 

k 30.06.2022 

600 Bežné výdavky 4 983,16 6 083,16 2 905,53 

Rozpočtované výdavky predstavujú náklady na plnenie úloh spojených s činnosťou, 

ktorá zabezpečí ochranu života, zdravia a majetku obyvateľstva. 
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Zodpovednosť Referát krízového riadenia 

Cieľ 
Zabezpečiť informovanosť obyvateľov o všeobecnom postupe v prípade mimoriadnej 

udalosti 

Merateľný ukazovateľ: Počet informovaných obyvateľov o vzniku mimoriadnej udalosti  

Rok  2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Plánovaná hodnota 7 900 7 900 7 900 7 900 7 900 7 900 

Skutočná hodnota 7 598 7 559  7 555 7 500      

Cieľom podprogramu je plnenie systému úloh a opatrení zameraných na ochranu živo-

ta, zdravia a majetku pri ohrození a vytváranie podmienok na prežitie pri mimoriadnych uda-

lostiach v súlade so zákonom o civilnej ochrane obyvateľstva č. 42/1994 Z. z. 

Ukazovateľ zobrazuje počet obyvateľov, ktorí sú informovaní o vzniku prípadnej mi-

moriadnej udalosti. 

Podprogram 5.3. Požiarna ochrana 

Zámer: Mesto bez požiarov 

Ekonomická klasifikácia 
Schválený rozpočet na 

rok 2022 

Upravený rozpočet 

k 30.06.2022 

Skutočné čerpanie 

k 30.06.2022 

600 Bežné výdavky 9 800,00 9 800,00 3 309,88 

Finančné prostriedky v tomto prvku slúžia na zabezpečenie činnosti DHZ – na pre-

vádzku budovy hasičskej zbrojnice (réžia - energie), na nákup materiálu, paliva, bežné opravy 

a servis. 

Prvok 5.3.1 DHZ 

Zodpovednosť Referent CO  

Cieľ Zabezpečiť akcieschopnosť požiarneho družstva a techniky 

Merateľný ukazovateľ: Počet absolvovaných taktických a previerkových cvičení za rok  

Rok  2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Plánovaná hodnota 3 3 3 3 3 3 

Skutočná hodnota 2 2  2  2     

Merateľný ukazovateľ: Počet vozidiel využívaných pri zásahoch, súťažiach, kultúrno-spoločenských akciách 

Rok  2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Plánovaná hodnota 2 2 2 2 2 2 

Skutočná hodnota 2 2  2 2      

Merateľný ukazovateľ: Počet členov na potrebnom školení  

Rok  2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Plánovaná hodnota 4 3 4 4 4 3 

Skutočná hodnota 8 5 16  0      

Merateľný ukazovateľ: Počet aktívnych družstiev   

Rok  2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Plánovaná hodnota 4 4 4 4 4 4 

Skutočná hodnota 3 2  2 2      

Cieľom prvku je plnenie úloh na úseku ochrany pred požiarmi preventivárom mesta a 

činnosť a výcvik družstiev DHZ - k plneniu úloh na úseku ochrany pred požiarmi, k zabezpe-

čeniu protipožiarnych asistenčných hliadok na podujatiach organizovaných mestom, vrátane 

plnenia úloh v krízových situáciách. Jednotky DHZ sa na účely zvyšovania odbornej úrovne 
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členov budú pravidelne zúčastňovať hasičských súťaží v požiarnom útoku ale aj ďalších dis-

ciplín a previerky pripravenosti dobrovoľných hasičských jednotiek. Za účelom znižovania 

počtu požiarov bude v súčinnosti s preventivárom mesta Krupina zabezpečené vykonávanie 

preventívnych protipožiarnych kontrol. 

Ukazovatele zobrazujú počet absolvovaných taktických previerok, počet vozidiel vyu-

žívaných pri zásahu a počet aktívnych družstiev DHZ. 

3.6 PROGRAM 6. ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO 

Zámer: Účinný systém zberu a likvidácie odpadu v meste s dôrazom na kvalitu životného 

prostredia 

Ekonomická klasifikácia 
Schválený rozpočet na 

rok 2022 

Upravený rozpočet 

k 30.06.2022 

Skutočné čerpanie 

k 30.06.2022 

600 Bežné výdavky 423 600,00 427 861,20 203 677,28 

Podprogram 6.1   Zber, odvoz, uskladňovanie a zneškodňovanie odpadu  

Zámer: Mesto bez odpadu 

Ekonomická klasifikácia 
Schválený rozpočet na 

rok 2022 

Upravený rozpočet 

k 30.06.2022 

Skutočné čerpanie 

k 30.06.2022 

600 Bežné výdavky 391 600,00 395 861,20 186 908,59 

Narozpočtované  bežné výdavky predstavujú výdavky za vývoz odpadu a uloženie od-

padu na skládke odpadov, na prevádzku zberného miesta a iné výdavky. 

Zodpovednosť Oddelenie VŽP a RR 

Cieľ Zabezpečiť efektívny zvoz a odvoz odpadov rešpektujúci potreby obyvateľov 

Merateľný ukazovateľ: Objem vyvezeného odpadu za rok (v t) 

Rok  2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Plánovaná hodnota 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 

Skutočná hodnota 2 458,2  2 417 4 277,73   2135,80     

Merateľný ukazovateľ: Počet zberov objemného a biologického odpadu 

Rok  2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Plánovaná hodnota 2 2 2 2 2 2 

Skutočná hodnota 2  2  2  1     

Merateľný ukazovateľ: Objem vyseparovaných zložiek za sledované obdobie (v t) 

Rok  2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Plánovaná hodnota 1 700 1 700 1 700 1 700 1 700 1 700 

Skutočná hodnota 1 751,58  1 773,007  2 168,21 1046,35      

Zvoz, likvidácia a triedenie odpadu zahŕňa zber a zneškodnenie KO od bytových do-

mov, od rodinných domov, od prevádzkových jednotiek; zber, odvoz a zneškodnenie KO z 

malých smetných nádob; obnova a údržba malých smetných nádob, likvidácia odpadu z čiste-

nia mesta a údržby verejnej zelene, jarné a jesenné celomestské upratovanie za účelom udrža-

nia čistoty a poriadku v meste. Od 01.01.2021 v zmysle zákona č.79/2015 Z.z. odpadoch a 

vykonávacej vyhlášky 371/2015 Z. z. je povinná obec zaviesť triedený zber biologicky rozlo-

žiteľného kuchynského KO. MŽP poskytlo obciam nábehové obdobie na zavedenie zberu 

kuchynského odpadu do 30.06.2021. Z dôvodu zavedenia tohto typu zberu, zvozu, a likvidá-

cie odpadu došlo k výraznému navýšeniu bežných výdavkov. V zmysle §4 ods.6 zákona č. 

329/2018 Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 
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Z.z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. je obec 

povinná zverejňovať mieru vytriediteľnosti odpadov.  

Ukazovatele nám hovoria o objeme vyvezeného odpadu v (t), počet objemného a bio-

logického odpadu a počet vyseparovaných zložiek v (t) za sledované obdobie. 

Podprogram 6.3   Nakladanie s odpadovými vodami - zrážková voda z 

miestnych komunikácií  

Zámer: Dodržanie vyhlášky MŽP SR č. 397 / 2003 

Ekonomická klasifikácia 
Schválený rozpočet na 

rok 2022 

Upravený rozpočet 

k 30.06.2022 

Skutočné čerpanie 

k 30.06.2022 

600 Bežné výdavky 32 000,00 32 000,00 16 768,69 

Podprogram predstavuje výdavky z rozpočtu mesta za odvádzanie dažďových vôd 

z miestnych komunikácií do kanalizácie vodohospodárskej spoločnosti. Predpokladaný úhr 

zrážok pre rok 2022 bol fakturovaný zo strany STVPS, a.s. Prognóza pre budúce roky má  

narastajúcu tendenciu - 5% ročne, ako aj v závislosti od novovybudovaných spevnených 

plôch v m². 

Zodpovednosť Oddelenie  správy majetku  mesta  

Cieľ Dodržanie vyhlášky MŽP SR č. 397/2003 

Merateľný ukazovateľ: 
Úhrn zrážok v m3 odvedených zo spevnených plôch  v m2 do kanalizácie a následne 

do celomestskej ČOV za rok  

Rok  2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Plánovaná hodnota 22 000 22 000 22 000 22 000 22 000 22 000 

Skutočná hodnota 16 461 18 460  23 037,709 12 044,712      

Ukazovateľ nám zobrazuje úhrn zrážok v m³ odvedených zo spevnených plôch v m² 

do kanalizácie a následne do ČOV k sledovanému obdobiu, t.j. k 30.6.2022. 

3.7 PROGRAM 7.  KOMUNIKÁCIE A DOPRAVA 

Zámer: Bezpečné, kvalitné a udržiavané komunikácie 365 dní v roku 

Ekonomická klasifikácia 
Schválený rozpočet na 

rok 2022 

Upravený rozpočet 

k 30.06.2022 

Skutočné čerpanie 

k 30.06.2022 

600 Bežné výdavky 388 450,73 388 450, 73 103 006,48 

700 Kapitálové výdavky 460 254,90 478 669,90 28 669,90 

Podprogram 7.1  Rekonštrukcia miestnych komunikácií 

Zámer: Opravy a rekonštrukcie MK s využitím krátkodobých záväzkov 

Ekonomická klasifikácia 
Schválený rozpočet na 

rok 2022 

Upravený rozpočet 

k 30.06.2022 

Skutočné čerpanie 

k 30.06.2022 

600 Bežné výdavky 85 825,64 86 510,04 43 847,22 

V podprograme sa rozpočtujú opravy a rekonštrukcie MK v podobe krátkodobých zá-

väzkov v mesačných splátkach po 7 110,47 €. Ukončenie splátok sa datuje na koniec roka 

2024. 
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 Podprogram 7.2   Údržba miestnych komunikácií 

Zámer: Bezpečné, kvalitné a udržiavanie MK 365 dní v roku dodávateľskou službou 

Ekonomická klasifikácia 
Schválený rozpočet na 

rok 2022 

Upravený rozpočet 

k 30.06.2022 

Skutočné čerpanie 

k 30.06.2022 

600 Bežné výdavky 294 925,09 294 240,69 54 581,06 

Prvok 7.2.1  Zimná údržba MK 

Ekonomická klasifikácia 
Schválený rozpočet na 

rok 2022 

Upravený rozpočet 

k 30.06.2022 

Skutočné čerpanie 

k 30.06.2022 

600 Bežné výdavky 68 400,00 52 334,40 52 334,40 

Prvok 7.2.1 zahŕňa náklady zimnú údržbu MK, výdavky na dispečerskú službu, odhŕ-

ňanie snehu, posyp ciest a chodníkov chemickým alebo inertným materiálom v súlade s ope-

račným plánom.  

Prvok 7.2.2  Letná údržba MK 

Ekonomická klasifikácia 
Schválený rozpočet na 

rok 2022 

Upravený rozpočet 

k 30.06.2022 

Skutočné čerpanie 

k 30.06.2022 

600 Bežné výdavky 226 525,09 241 906,29 2 246,66 

Podprogram 7.2.2 zahŕňa náklady na letnú údržbu v podobe kosenia krajníc, čistenia 

a oprávv cestných vpustí, rigolovov, priepustov, výtlkov, zálievok, pneumotryskov a žlabov a 

opravy ciest a chodníkov najmä súvislé a bodové vysprávky asfaltových komunikácií.  

V 2022 sú naplánované rekonštrukcie a opravy nasledovných MK: priepust pod Var-

tovkou, opravy a údržba MK (výmole, výtlky), oprava havarijného stavu Ulica Dionýza Štúra, 

rekonštrukcia chodníkov M.R.Štefánika a ČSA. 

Zodpovednosť: Oddelenie VŽP a RR 

Cieľ Zabezpečiť rozšírenie existujúcej  siete pozemných  komunikácií 

Merateľný ukazovateľ: Počet opravených, zrekonštruovaných miestnych komunikácií v (m 2) 

Rok  2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Plánovaná hodnota 150 150 150 150 150 150 

Skutočná hodnota 684 163  466 93      

Cieľ Zvýšiť  kvalitu  a bezpečnosť pozemných komunikácií 

Merateľný ukazovateľ: Počet opravených, zrekonštruovaných chodníkov v (m 2) 

Rok  2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Plánovaná hodnota 500 500 500 500 500 500 

Skutočná hodnota 4791 795 8754  0      

Ukazovatele nám zobrazujú počet opravených, zrekonštruovaných chodníkov a miest-

nych komunikácií v m². 
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Podprogram 7.3   Výstavba MK 

Zámer: Maximálna dostupnosť v rámci mesta 

Ekonomická klasifikácia 
Schválený rozpočet na 

rok 2022 

Upravený rozpočet 

k 30.06.2022 

Skutočné čerpanie 

k 30.06.2022 

700 Kapitálové  výdavky 460 254,90 476 569,90 26 569,90 

Prvok 7.3.4  Rekonštrukcia mostov 

Zodpovednosť: OVŽPaRR  

Cieľ Bezpečné mosty pre motoristov, chodcov a cyklistov  

Merateľný ukazovateľ: Počet vybudovaných,  zrekonštruovaných alebo opravených mostov 

Rok  2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Plánovaná hodnota - - 2 2 2 2 

Skutočná hodnota - -  0  0   
 

Most, ktorý spája Majerský rad s ulicou Malinovského je v havarijnom stave. Na zá-

klade vypracovaného statického posudku vyplynulo, že poškodený most je potrebné odstrániť 

a vybudovať nový s dvojsmernou prevádzkou. Investícia bude realizovaná v počas roka 2022 

a splatená kontokorentným úverom.  

Ukazovatel nám zobrazuje počet novovybudovaných, alebo opravených mostov.   

Podprogram 7.4  Dopravné značenie 

Zámer: Bezpečná cestná premávka 

Ekonomická klasifikácia 
Schválený rozpočet na 

rok 2022 

Upravený rozpočet 

k 30.06.2022 

Skutočné čerpanie 

k 30.06.2022 

600 Bežné výdavky 7 700,00 7 700,00 4 578,20 

700 Kapitálové  výdavky 0,00 2 100,00 2 100,00 

 

Zodpovednosť Oddelenie VŽP a RR 

Cieľ Zabezpečiť plynulosť a bezpečnosť cestnej premávky   

Merateľný ukazovateľ: Počet nových zvislých dopravných značiek za rok 

Rok  2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Plánovaná hodnota 5 5 5 5 5 5 

Skutočná hodnota 30 20  17 10      

Merateľný ukazovateľ: 
Počet vodorovného dopravného značenia na spravovaných komunikáciách – precho-

dy pre chodcov 

Rok  2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Plánovaná hodnota 9 9 9 9 9 9 

Skutočná hodnota 9 9  9 9      

Podprogram zahŕňa činnosti spojené s dopravným značením ciest (vodorovné a zvislé 

značenie), vrátane priechodov pre chodcov, čomu zodpovedajú narozpočtované finančné pro-

striedky na bežné výdavky. Vyššia plánovaná hodnota oproti minulým rokom súvisí 

s rozsiahlymi opravami ciest a to si vyžaduje osadenie nového dopravného značenia.  

Ukazovatele nám zobrazujú počet nových zvislých a vodorovných dopravných znače-

ní na území mesta. 
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3.8  PROGRAM  8. VZDELÁVANIE 

Zámer: Moderné školy rešpektujúce potreby, záujmy a slobodné rozhodnutia žiakov 

Ekonomická klasifikácia 
Schválený rozpočet na 

rok 2022 

Upravený rozpočet 

k 30.06.2022 

Skutočné čerpanie 

k 30.06.2022 

600 Bežné výdavky MsÚ 122 590,00 122 673,00 56 666,04 

600 Bežné výdavky RO 3 784 155,78 3 805 447,59 1 785 024,65 

Podprogram 8.1  Základné školy 

Zámer: Kvalitný a efektívny školský systém 

Ekonomická klasifikácia 
Schválený rozpočet na 

rok 2022 

Upravený rozpočet 

k 30.06.2022 

Skutočné čerpanie 

k 30.06.2022 

600 Bežné výdavky RO 2 504 598,00 2 550 301,55 1 144 802,80 

Prvok 8.1.1   ZŠ Jozefa Cígera Hronského  

Ekonomická klasifikácia 
Schválený rozpočet na 

rok 2022 

Upravený rozpočet 

k 30.06.2022 

Skutočné čerpanie 

k 30.06.2022 

600 Bežné výdavky RO 1 244 681,00 1 229 756,80 543 952,13 

Prvok 8.1.2   ZŠ Eleny Maróthy Šoltésovej  

Ekonomická klasifikácia 
Schválený rozpočet na 

rok 2022 

Upravený rozpočet 

k 30.06.2022 

Skutočné čerpanie 

k 30.06.2022 

600 Bežné výdavky RO 1 259 917,00 1 320 544,75 600 850,67 

Zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu je prenesenou kompetenciou štátu. Fi-

nancovanie 2 základných škôl s právnou subjektivitou sa riadi zákonom č. 597/2003 a dotácie 

sú poskytované Okresným úradom Banská Bystrica, odborom školstva ako prenesený výkon 

štátnej správy v oblasti školstva. V dotáciách sú zahrnuté bežné výdavky – mzdové a pre-

vádzkové, dotácie na vzdelávacie poukazy, na dopravu žiakov a pod. Okrem dotácií sú školy 

financované z vlastných príjmov a z príspevkov z rozpočtu mesta. Prvky zahŕňajú taktiež fi-

nancovanie školských klubov detí, ktoré zabezpečujú materiálne, personálne a priestorové 

podmienky pre zabezpečenie voľnočasových aktivít žiakov. Prvky ďalej zahŕňajú financova-

nie chodu a prevádzky školských jedální, teda činnosti vedúce k zabezpečeniu kvalitného a 

dostupného stravovania v školských zariadeniach a sleduje sa ním možnosť zvýšenia atraktív-

nosti stravovania v školských jedálňach. Mesto v rámci originálnych kompetencií financuje 

bežné prevádzkové výdavky.  

Zodpovednosť Oddelenie školstva 

Cieľ Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v ZŠ 

Merateľný ukazovateľ: Počet žiakov navštevujúcich ZŠ  

Rok  2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Plánovaná hodnota 843 801 785 785 785 785 

Skutočná hodnota 801 785 801  801 + 35     

Merateľný ukazovateľ: Počet  prijatých detí do 1. ročníka 

Rok  2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Plánovaná hodnota 87 69 77 77 77 77 

Skutočná hodnota 6 77 98 98      
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Merateľný ukazovateľ: Počet stravujúcich  sa detí v ZŠ    

Rok  2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Plánovaná hodnota 606 628 616 616 616 616 

Skutočná hodnota 660 664 592  592 + 25     

Merateľný ukazovateľ: Počet  detí navštevujúcich ŠKD 

Rok  2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Plánovaná hodnota 308 285 280 280 280 280 

Skutočná hodnota 285 280  285  285 +10     

Merateľný ukazovateľ: Počet oddelení ŠKD 

Rok  2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Plánovaná hodnota 11 11 11 11 11 11 

Skutočná hodnota 11 11  11 11      

Ukazovatele nám zobrazujú počet žiakov navštevujúcich výchovnovzdelávací proces 

v ZŠ vrátane ukrajinských detí, počet prijatých detí do 1. ročníka, počet stravujúcich sa detí, 

počet detí navštevujúcich ŠKD a počet oddelení ŠKD. 

Podprogram 8.2  Materské školy  

Zámer: Materské školy zohľadňujúce potreby detí a rodičov 

Ekonomická klasifikácia 
Schválený rozpočet na 

rok 2022 

Upravený rozpočet 

k 30.06.2022 

Skutočné čerpanie 

k 30.06.2022 

600 Bežné výdavky MsÚ 121 440,00 121 440,00 55 774,54 

600 Bežné výdavky RO 852 730,28 888 890,04 437 042,27 

V rámci podprogramu 8.2 je financovaná MŠ Malinovského s alokovaným pracovi-

skom I.Krasku a Súkromné detské centrum na území mesta v rámci originálnych kompetencií 

tak, aby boli vytvorené materiálne, personálne a priestorové podmienky pre zabezpečenie 

kvalitných výchovných a vzdelávacích služieb v MŠ zameraných na všestranný rozvoj osob-

nosti dieťaťa. Materské školy sú financované z rozpočtu mesta, štátnej dotácie na predškolský 

vek a z poplatkov za MŠ. Povinnosť financovať Súkromné detské centrum vo výške 100 % 

vyplýva v zmysle zákona 596/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov. 

Súkromná MŠ a súkromné detské centrum majú vlastné stravovacie zariadenie. 

V súkromnej MŠ majú deti možnosť zúčastňovať sa krúžkovej činnosti, zvyčajne ide o ang-

lický jazyk, dramatický krúžok a výtvarný krúžok. 

Prvok 8.2.1   MŠ Malinovského + alokované pracovisko Ivana Krasku  

Ekonomická klasifikácia 
Schválený rozpočet na 

rok 2022 

Upravený rozpočet 

k 30.06.2022 

Skutočné čerpanie 

k 30.06.2022 

600 Bežné výdavky RO 852 730,28 888 890,04 437 042,27 

 

 Zodpovednosť: Oddelenie školstva 

Cieľ Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací  proces v MŠ 

Merateľný ukazovateľ: Počet detí navštevujúcich MŠ 

Rok  2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Plánovaná hodnota 239 234 258 258 258 258 

Skutočná hodnota 234 258  259 259      
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Merateľný ukazovateľ: Počet detí navštevujúcich MŠ pred začatím plnenia povinnej školskej dochádzky 

Rok  2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Plánovaná hodnota 63 70 86 86 86 86 

Skutočná hodnota 70 86  98 98      

Cieľ Zabezpečiť  dostupné a kvalitné stravovanie  detí v ŠJ pri MŠ  

Merateľný ukazovateľ: Počet stravujúcich sa detí MŠ    

Rok  2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Plánovaná hodnota 239 234 255 255 255 255 

Skutočná hodnota 234 258 259  259     

Ukazovatele nám zobrazujú počet detí navštevujúcich výchovnovzdelávací proces 

v MŠ, počet detí v povinnej školskej dochádzke a počet stravujúcich sa detí. 

Prvok 8.2.2   Súkromná MŠ a súkromné detské centrum  

Ekonomická klasifikácia 
Schválený rozpočet na 

rok 2022 

Upravený rozpočet 

k 30.06.2022 

Skutočné čerpanie 

k 30.06.2022 

600 Bežné výdavky MsÚ 121 440,00 121 440,00 55 774,54 

 

Zodpovednosť: Oddelenie školstva 

Cieľ Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací  proces v MŠ 

Merateľný ukazovateľ: Počet detí navštevujúcich  súkromnú MŠ 

Rok  2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Plánovaná hodnota 35 47 42 42 42 47 

Skutočná hodnota 47 42  44 44      

Merateľný ukazovateľ: 
Počet detí navštevujúcich súkromnú MŠ pred začatím plnenia povinnej školskej do-

chádzky 

Rok  2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Plánovaná hodnota 9 14 13 13 13 14 

Skutočná hodnota 14 13 17  17      

Ukazovatele nám zobrazujú počet detí navštevujúcich výchovnovzdelávací proces 

v súkromnej MŠ a počet detí v povinnej školskej dochádzke. 

   Podprogram 8.4  Výchovno-vzdelávacie, voľnočasové aktivity 

Zámer: Aktívne využitie voľného času pri rešpektovaní individuálnych požiadaviek a záuj-

mov detí 

Ekonomická klasifikácia 
Schválený rozpočet na 

rok 2022 

Upravený rozpočet 

k 30.06.2022 

Skutočné čerpanie 

k 30.06.2022 

600 Bežné výdavky RO 350 746,00 366 256,00 203 179,58 

Prvok 8.4.1 CVČ – Domček 

Ekonomická klasifikácia 
Schválený rozpočet na 

rok 2022 

Upravený rozpočet 

k 30.06.2022 

Skutočné čerpanie 

k 30.06.2022 

600 Bežné výdavky RO 160 926,00 171 077,77 107 041,73 

CVČ zabezpečuje výchovno-vzdelávaciu, záujmovú a rekreačnú činnosť detí, rodičov 

a iných osôb. Svojou činnosťou usmerňuje rozvoj záujmov detí a ostatných zúčastnených 

osôb, vytvára podmienky na rozvíjanie a zdokonaľovanie ich praktických zručností a podieľa 
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sa na formovaní návykov užitočného využívania voľného času. Na základe výkazu, CVČ or-

ganizuje 38 krúžkov. Medzi aktivity, ktoré sú organizované patria napr. vianočné a jarné 

prázdninové aktivity, MDD, Mikuláš a iné. Počas prázdnin zabezpečuje tábory s rôznym za-

meraním – športové, turistické, kultúrno-spoločenské, za podmienky plnej obsadenosti. Naďa-

lej personálne zabezpečuje výcvik žiakov v dopravnej výchove 1. stupňa ZŠ na detskom do-

pravnom ihrisku.  

Narozpočtované finančné prostriedky sú určené na mzdy, odvody a bežné výdavky 

spojené s fungovaním CVČ. 

Zodpovednosť: Oddelenie školstva 

Cieľ Zabezpečiť podmienky pre voľno časové aktivity  detí 

Merateľný ukazovateľ: Počet žiakov navštevujúcich kluby v CVČ 

Rok  2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Plánovaná hodnota 730 715 651 651 651 651 

Skutočná hodnota 715 651  625  612     

Merateľný ukazovateľ: Počet krúžkov v CVČ 

Rok  2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Plánovaná hodnota 36 38 38 38 38 38 

Skutočná hodnota 40 38  38  38     

Ukazovatele nám zobrazujú počet detí navštevujúcich kluby v CVČ a počet otvore-

ných krúžkov v školskom roku. 

Prvok 8.4.2 ZUŠ   

Ekonomická klasifikácia 
Schválený rozpočet na 

rok 2022 

Upravený rozpočet 

k 30.06.2022 

Skutočné čerpanie 

k 30.06.2022 

600 Bežné výdavky RO 189 820,00 195 178,23 96 137,85 

V rámci originálnych kompetencií vytvára materiálne, personálne a priestorové pod-

mienky pre zabezpečenie činnosti základnej umeleckej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti 

Mesta Krupina. ZUŠ má právnu subjektivitu. ZUŠ poskytuje žiakom, študentom a dospelým 

odborné vzdelanie v umeleckých odboroch - hudobnom, výtvarnom, zároveň pripravujú žia-

kov na ďalšie vzdelávanie na konzervatóriách a na vysokých školách. Činnosť ZUŠ je finanč-

ne zabezpečená z dane z príjmu fyzických osôb a z vlastných príjmov. 

Narozpočtované finančné prostriedky sú určené na mzdy, odvody a bežné výdavky 

spojené s fungovaním ZUŠ. 

Zodpovednosť Oddelenie školstva 

Cieľ Zabezpečiť podmienky pre voľno časové aktivity  detí 

Merateľný ukazovateľ: Počet žiakov ZUŠ 

Rok  2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Plánovaná hodnota 175 175 179 179 179 179 

Skutočná hodnota 175 179 161  161      

Merateľný ukazovateľ: Počet vyučovaných umeleckých odborov 

Rok  2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Plánovaná hodnota 2 2 2 2 2 2 

Skutočná hodnota 2 2 2  2      
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Merateľný ukazovateľ: Počet žiakov v individuálnom vzdelávaní 

Rok  2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Plánovaná hodnota 90 91 91 91 91 91 

Skutočná hodnota 91 91  93 93      

Merateľný ukazovateľ: Počet žiakov v skupinovom vzdelávaní 

Rok  2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Plánovaná hodnota 85 84 88 88 88 88 

Skutočná hodnota 84 88  68  68     

Ukazovatele nám zobrazujú počet žiakov v ZUŠ, počet vyučovaných umeleckých od-

borov, počet žiakov v individuálnom a skupinovom vzdelávaní. 

Podprogram 8.5  Grantový systém na podporu vzdelávania   

Zámer: Ocenenie študentov a učiteľov 

Ekonomická klasifikácia 
Schválený rozpočet na 

rok 2022 

Upravený rozpočet 

k 30.06.2022 

Skutočné čerpanie 

k 30.06.2022 

600 Bežné výdavky RO 1 150,00 1 150,00 808,50 

Rozpočtované finančné prostriedky vo výške 50 € sú určené na odmeňovanie študen-

tov GAS, vo výške 100 € na odmeňovanie študentov SOŠ obchodu a služieb a vo výške 50 € 

pre ŠZŠ v Krupine a 950 € je plánovaných na ocenenie učiteľov.  
 

Zodpovednosť: Oddelenie školstva 

Cieľ Zabezpečiť podporu školstva v meste  

Merateľný ukazovateľ: Počet podporených subjektov za rok  

Rok  2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Plánovaná hodnota 3 3 3 3 3 3 

Skutočná hodnota 2 2 2  2      

Ukazovatel nám hovorí o počte podporených subjektov za sledované obdobie. 

3.9 PROGRAM 9. MLÁDEŽ A ŠPORT 

Zámer: Krupina – mesto pre každodenné športové vyžitie 

Ekonomická klasifikácia 
Schválený rozpočet na 

rok 2022 

Upravený rozpočet 

k 30.06.2022 

Skutočné čerpanie 

k 30.06.2022 

600 Bežné výdavky  28 602,08 28 602,08 3 790,06 

Podprogram 9.2  Grantový systém na podporu športu 

Zámer: Zabezpečiť možnosť kultúrnej, športovej tvorby miestnym súborom a klubom 

Ekonomická klasifikácia 
Schválený rozpočet na 

rok 2022 

Upravený rozpočet 

k 30.06.2022 

Skutočné čerpanie 

k 30.06.2022 

600 Bežné výdavky  18 190,00 18 190,00 166,50 

Prvok 9.2.1  Grantový systém na podporu športu   

Ekonomická klasifikácia 
Schválený rozpočet na 

rok 2022 

Upravený rozpočet 

k 30.06.2022 

Skutočné čerpanie 

k 30.06.2022 

600 Bežné výdavky  14 190,00 14 190,00 166,50 
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Rozpočtované finančné prostriedky sú určené na podporu športu v meste a to priamou 

organizáciou mestských turnajov vo volejbale či futbale, alebo formou poskytnutia dotácií 

z rozpočtu mesta v zmysle platného VZN 2/2017 o prideľovaní dotácií.  

Zodpovednosť Ekonomické oddelenie                      

Cieľ Zabezpečiť podporu športu a  športových aktivít v meste 

Merateľný ukazovateľ: Počet podporených subjektov za rok 

Rok  2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Plánovaná hodnota 5 5 6 6 6 5 

Skutočná hodnota 3  4  6  0     

Ukazovatel nám hovorí o počte podporených subjektov za sledované obdobie. 

Prvok 9.2.2   Kúpalisko    

Ekonomická klasifikácia 
Schválený rozpočet na 

rok 2022 

Upravený rozpočet 

k 30.06.2022 

Skutočné čerpanie 

k 30.06.2022 

600 Bežné výdavky  4 000,00 4 000,00 0,00 

Rozpočtované finančné prostriedky sú určené na podporu fungovania kúpaliska for-

mou poskytnutia dotácií z rozpočtu mesta v zmysle platného VZN 2/2017 o prideľovaní dotá-

cií.  

Zodpovednosť Oddelenie  správy majetku mesta                      

Cieľ Zabezpečiť efektívne fungovanie miestneho kúpaliska 

Merateľný ukazovateľ: Počet akcií organizovaných v areáli kúpaliska  za rok 

Rok  2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Plánovaná hodnota 7 7 7 7 7 7 

Skutočná hodnota 6 12 5   4     

Merateľný ukazovateľ: Počet prevádzkových dní kúpaliska za rok 

Rok  2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Plánovaná hodnota 120 120 120 120 120 120 

Skutočná hodnota 52 76  53 19      

Mesto Krupina v r. 2021 prenajalo areál kúpaliska p. Gebore, ktorá zrekonštruovala 

areál pomocou finančnej dotácie z rozpočtu mesta a z vlastných finančných prostriedkov. Kú-

palisko bolo počas uplynulej letnej sezóny prevádzkyschopné. Nájomca p. Gebora plánuje 

v ďalšom období s budovaním nového bazéna a modernizáciou areálu. Svoj zámer predložila 

v investičnom projekte. V prvku je navrnutá suma dotácie, ktorú v prípade splnenia podmie-

nok môže MsZ schváliť v zmysle platného VZN 2/2017 o prideľovaní dotácií.   

Ukazovatele nám zobrazujú počet zrealizovaných akcií počas roka ako aj počet pre-

vádzkových dní kúpaliska. 

Podprogram 9.3  Miniihrisko, správca detských ihrísk  

Zámer: Bezpečné a udržiavané priestranstvá pre voľno-časové aktivity 

Ekonomická klasifikácia 
Schválený rozpočet na 

rok 2022 

Upravený rozpočet 

k 30.06.2022 

Skutočné čerpanie 

k 30.06.2022 

600 Bežné výdavky  1 870,00 1 870,00 768,21 

V podprograme sa sledujú výdavky na prípadnú opravu a údržbu, ako aj výdavky na 

dofinancovanie mzdy správcu tenisových kurtov.  
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Zodpovednosť Oddelenie  správy majetku mesta                      

Cieľ Zabezpečiť efektívne fungovanie športovísk 

Merateľný ukazovateľ: Príjem z využívania tenisových kurtov za rok 

Rok  2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Plánovaná hodnota 0 600 600 600 600 600 

Skutočná hodnota 485,5 688  400,50 162,50      

Merateľný ukazovateľ: Výdavky na dofinancovanie  správcu štadióna  za rok  

Rok  2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Plánovaná hodnota - 1 223,76 1 554,45 1 484,45 1484,45 1484,45 

Skutočná hodnota - 1046,26  1 772,74  768,21     

Ukazovatele nám zobrazujú príjem z prenájmu tenisových kurtov, ako aj výdavky spo-

jené s prevádzkou ihrísk. 

Podprogram 9.4  Rekreačné, športové zariadenie – Santovka 

Zámer: Možnosť využitia objektu na rekreáciu a relax 

Ekonomická klasifikácia 
Schválený rozpočet na 

rok 2022 

Upravený rozpočet 

k 30.06.2022 

Skutočné čerpanie 

k 30.06.2022 

600 Bežné výdavky  8 542,08 8 542,08 2 855,35 

Rozpočtované  finančné prostriedky sú určené na úhradu bežných výdavkov, ako sú 

spotreba vody, elektrickej  energie,  úhrada  miestnych daní a poplatkov, nákup čistiacich pro-

striedkov a materiálu na zabezpečenie prevádzkyschopnosti chatky a na plánované revízie, 

opravy a údržbu.  

Zodpovednosť Oddelenie správy majetku mesta                      

Cieľ Zabezpečiť prevádzkyschopnosť rekreačnej chatky pre zamestnancov úradu 

Merateľný ukazovateľ: Počet dní, kedy bola chatka obsadená 

Rok  2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Plánovaná hodnota 30 30 30 30 30 30 

Skutočná hodnota 27 38 27   0     

Merateľný ukazovateľ: Príjem za využitie chatky  

Rok  2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Plánovaná hodnota 135 135 135 200 200 200 

Skutočná hodnota 108 171 200   0     

Ukazovatele nám zobrazujú počet dní (obsadenosť chatky) a príjem z prenájmu chat-

ky. 

3.10   PROGRAM 10. KULTÚRA A NÁBOŽENSTVO 

Zámer: Mesto Krupina - kvalitná kultúra pre obyvateľov a návštevníkov mesta 

Ekonomická klasifikácia 
Schválený rozpočet na 

rok 2022 

Upravený rozpočet 

k 30.06.2022 

Skutočné čerpanie 

k 30.06.2022 

600 Bežné výdavky  384 634,76 400 500,50 156 470,94 

700 Kapitálové výdavky 0,00 3 246,00 3 245,80 
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Podprogram 10.1   Kultúrna infraštruktúra 

Zámer: Sprístupniť priestory kultúrnych objektov 

Ekonomická klasifikácia 
Schválený rozpočet na 

rok 2022 

Upravený rozpočet 

k 30.06.2022 

Skutočné čerpanie 

k 30.06.2022 

600 Bežné výdavky  MsÚ 246 507,26 249 670,59 91 065,46 

600 Bežné výdavky  KCaMAS 76 081,50 77 291,53 20 515,49 

Prvok 10.1.1  KC, kino, amfiteáter 

Ekonomická klasifikácia 
Schválený rozpočet na 

rok 2022 

Upravený rozpočet 

k 30.06.2022 

Skutočné čerpanie 

k 30.06.2022 

600 Bežné výdavky  142 410,44 142 030,11 50 387,60 

V rámci tohto prvku sú finančné výdavky použité na mzdy, odvody, tvorbu SF 

a stravovanie, na zabezpečenie stálych programov, na realizáciu nových programov v kine 

a na amfiteátri, na zabezpečenie zvukovo – svetelného zabezpečenia exteriérových podujatí. Z 

uvedeného rozpočtu sú zároveň hradené výdavky spojené s propagáciou uvedených podujatí, 

s poplatkami za prenájom filmových HDD-diskov, s celkovými licenčnými poplatkami SOZA 

a LITA a s úhradou zrážkovej dane za zahraničných umelcov.  

Zodpovednosť Oddelenie kultúry 

Cieľ Zabezpečiť kultúrne vyžitie obyvateľov a návštevníkov mesta  

Merateľný ukazovateľ: Percento návštevnosti kultúrnych podujatí z maximálnej kapacity 

Rok  2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Plánovaná hodnota 80 80 80 80 80 80 

Skutočná hodnota 85 50  50  50     

Merateľný ukazovateľ: Počet  premietaných filmových titulov spolu za rok 

Rok  2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Plánovaná hodnota 170 170 240 240 240 170 

Skutočná hodnota 336 106  45 56      

Merateľný ukazovateľ: Počet usporiadaných koncertov  za rok 

Rok  2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Plánovaná hodnota 6 6 6 6 6 6 

Skutočná hodnota 7 6 4   0     

Merateľný ukazovateľ: Počet  usporiadaných divadelných predstavení  za rok  

Rok  2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Plánovaná hodnota 12 10 5 5 5 10 

Skutočná hodnota 9 0  0 1      

Merateľný ukazovateľ: 
Počet ostatných kultúrnych podujatí – karnevaly, festivaly, módne prehliadky, vystú-

penia amatérskych skupín  a pod. 

Rok  2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Plánovaná hodnota 5 5 5 5 5 5 

Skutočná hodnota 3 1  1  1     

Ukazovatele hovoria o % návštevnosti kultúrnych podujatí z celkovej kapacity, o poč-

te premietnutých filmových titulov, počte usporiadaných koncertov, divadelných predstavení, 

a iných kultúrnych podujatí. 
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Prvok 10.1.2  Mestská knižnica 

Ekonomická klasifikácia 
Schválený rozpočet na 

rok 2022 

Upravený rozpočet 

k 30.06.2022 

Skutočné čerpanie 

k 30.06.2022 

600 Bežné výdavky  61 729,20 63 329,20 25 778,10 

V rozpočte na rok 2022 sa počítalo s výdavkami na mzdy, odvody, tvorbu SF, náhrady 

a stravovanie pre 2 zamestnanov (do septembra). Od septembra 2022 sa vráti do pracovného 

pomeru zamestnankyňa vracajúca sa po MD. Vo výdavkoch prvku sú zahrnuté aj nákupy to-

varov a služieb, či bežné výdavky na opravy a údržbu. 

Zodpovednosť Oddelenie kultúry 

Cieľ Zabezpečiť knižničné a internetové služby na vysokej úrovni 

Merateľný ukazovateľ: Počet výchovných akcií pre deti MŠ a ZŠ 

Rok  2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Plánovaná hodnota 65 65 65 65 65 65 

Skutočná hodnota 79 16 21   60     

Merateľný ukazovateľ: Počet nových knižných titulov 

Rok  2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Plánovaná hodnota 400 400 400 400 400 400 

Skutočná hodnota 377 173  452 236      

Merateľný ukazovateľ: Počet čitateľov knižnice 

Rok  2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Plánovaná hodnota 900 700 700 700 700 700 

Skutočná hodnota 708 701  532 513      

Ukazovatele informujú o počte zorganizovaných výchovno-vzdelávacích akcií pre deti 

MŠ a ZŠ, o počte čitateľov knižnice - tento ukazovateľ odráža počet tých čitateľov, ktorí majú 

zaplatený členský poplatok v knižnici a rozšírenie knižného fondu - nákup nových kníh, ale aj 

darovaním od čitateľov.  

Prvok 10.1.4  Múzeum 

Ekonomická klasifikácia 
Schválený rozpočet na 

rok 2022 

Upravený rozpočet 

k 30.06.2022 

Skutočné čerpanie 

k 30.06.2022 

600 Bežné výdavky  42 367,62 44 311,28 14 899,76 

Rozpočtované prostriedky sú určené na financovanie výdavkov 1 pracovníka -  mzdy, 

odvody, tvorba SF, náhrady a stravovanie, tovary a služby, opravy a údržba s cieľom ponúk-

nutia kvalitných služieb návštevníkom múzea a zabezpečenia základných muzeálnych činnos-

tí.  

Zodpovednosť Oddelenie kultúry 

Cieľ 
Zbierať, skúmať, ochraňovať materiálne a duchovné doklady kultúrneho dedičstva 

mesta Krupina a regiónu, vrátane ich prezentácie.  

Merateľný ukazovateľ: Počet nadobudnutých zbierkových predmetov za rok 

Rok  2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Plánovaná hodnota 300 200 1 1 1 1 

Skutočná hodnota 85 168  1  0     

Merateľný ukazovateľ: Počet uskutočnených výstav 

Rok  2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Plánovaná hodnota 6 6 6 6 6 6 

Skutočná hodnota 4 2  1  2     
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Merateľný ukazovateľ: Počet návštevníkov múzea 

Rok  2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Plánovaná hodnota 2 000 2 700 2 700 2 700 2 700 2 700 

Skutočná hodnota 3 175 3 156  2 260 1 450      

Ukazovatele informujú o počte nadobudnutých zbierkových predmetov, o počte náv-

števníkov múzea, ako aj o počte zorganizovaných výstav v sledovanom období.   

Prvok 10.1.6  KCaMAS  

Ekonomická klasifikácia 
Schválený rozpočet na 

rok 2022 

Upravený rozpočet 

k 30.06.2022 

Skutočné čerpanie 

k 30.06.2022 

600 Bežné výdavky  76 081,50 77 291,53 20 515,49 

Aj v roku 2022 sledujeme výdavky na fungovanie rozpočtovej organizácie KCaMAS 

v tomto prvku. Rozpočtovaná suma je určená na financovanie výdavkov jednotlivých stredísk 

spadajúcich pod kompetencie tejto RO. Jedná sa o 7 samostatných organizácií (Klub dôchod-

cov, MFK, Správa štadióna, Stolnotenisová herňa, HBK, FS Hont a DS Braxatoris). 

Zodpovednosť Kultúrne centrum a múzeum Andreja Sládkoviča  

Cieľ Správa budov a činnosť klubov 

Merateľný ukazovateľ: Počet klubov v správe RO 

Rok  2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Plánovaná hodnota 6 6 6 6 6 6 

Skutočná hodnota 6 6  6 6      

Merateľný ukazovateľ: Dosiahnuté vlastné príjmy klubov za rok  

Rok  2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Plánovaná hodnota 3 660 10 510 3 800 3 220 3 220 3 220 

Skutočná hodnota 10 534,47 2 802,69  6 893,15  4 430,03     

Merateľný ukazovateľ: Počet družstiev MFK  

Rok  2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Plánovaná hodnota 4 6 6 6 6 6 

Skutočná hodnota 6 7  7  7     

Ukazovatele vypovedajú o tom, koľko klubov je v správe RO KCaMAS, o počte 

fungujúcich družstiev MFK Krupina, ako aj dosiahnutie vlastných príjmov jednotlivých 

klubov za sledované obdobie. 

Podprogram 10.2  Grantový systém na podporu kultúry a náboženstva  v 

meste 

Zámer: Podpora kultúry a náboženstva prostredníctvom grantu 

Ekonomická klasifikácia 
Schválený rozpočet na 

rok 2022 

Upravený rozpočet 

k 30.06.2022 

Skutočné čerpanie 

k 30.06.2022 

600 Bežné výdavky  1 000,00 1 000,00 0,00 

V podprograme sú narozpočtované finančné prostriedky určené na projekty pre jednot-

livcov a kolektívy pôsobiace v oblasti kultúry a náboženstva. Požadovanú výšku finančných 

prostriedkov schvaľuje MsZ v zmysle VZN 2 / 2017 o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta.  
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Zodpovednosť Ekonomické oddelenie 

Cieľ Zabezpečiť rôznorodosť kultúrnych aktivít 

Merateľný ukazovateľ: Počet podporených projektov 

Rok  2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Plánovaná hodnota 3 3 2 1 1 3 

Skutočná hodnota 3 0  1 0      

Ukazovateľ hovorí o počte podporených projektov v oblasti kultúry a náboženstva.  

Podprogram 10. 3  Služby mestskej televízie 

Zámer: Informovanosť občanov Mesta Krupina prostredníctvom KTV 

Ekonomická klasifikácia 
Schválený rozpočet na 

rok 2022 

Upravený rozpočet 

k 30.06.2022 

Skutočné čerpanie 

k 30.06.2022 

600 Bežné výdavky  40 950,00 40 950,00 24 064,50 

V podprograme sú rozpočtované finančné prostriedky v zmysle platnej zmluvy určené 

na úhradu za služby miestnej televízie. V každej relácii bývajú uvádzané minimálne 2 prí-

spevky za MsÚ, pravidelne máva príhovor primátor mesta s informačnou tematikou voči ob-

čanovi. 

Zodpovednosť Primátor mesta 

Cieľ Zabezpečiť pravidelné príspevky za účelom informovania občanov 

Merateľný ukazovateľ: Počet príspevkov za MsÚ v 1 relácii 

Rok  2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Plánovaná hodnota 2 2 2 2 2 2 

Skutočná hodnota 2 2  2 2      

Merateľný ukazovateľ: Počet relácií za rok  

Rok  2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Plánovaná hodnota 48+2 44+2 48 48 48 48 

Skutočná hodnota 48+2 48+1 47+2  27+3      

Ukazovateľ: „Počet relácií za rok“ pozostáva z polytematických a monotematických 

relácií. 4-krát do roka. Maximálny počet relácií je 48 odvysielaní, ukazovateľ počet príspev-

kov za MsÚ v 1. relácii je stanovený na 2 príspevky. Zmluva so súčasným prevádzkovateľom 

končí koncom roka 2022.  

Podprogram 10. 4  Pamiatková starostlivosť, vojnové hroby 

Zámer: Zachovanie pamiatkového fondu Mesta Krupina 

Ekonomická klasifikácia 
Schválený rozpočet na 

rok 2022 

Upravený rozpočet 

k 30.06.2022 

Skutočné čerpanie 

k 30.06.2022 

600 Bežné výdavky   3 500,00 4 236,05 19,16 

700 Kapitálové výdavky 0,00 3 246,00 3 245,80 

V podprograme sa sledujú výdavky na opravu a údržbu vojnových hrobov 

a pamätných tabúľ, opravu hrobky rodiny Plachých v starom cintoríne, na rekonštrukcie krí-

žov a iné. Na údržbu vojnových hrobov prispieva štát poskytnutím dotácie, ktorú v priebehu 

rozpočtového roka aktualizujeme. V marci 2022 pribudol nový v poradí 27. vojnový hrob na 

starom cintoríne venovaný 26 príslušníkom Červenej armády.   
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Zodpovednosť Oddelenie správy majetku mesta 

Cieľ Zabezpečiť ochranu  a údržbu pamätných tabúľ a pamiatok 

Merateľný ukazovateľ: Počet opravených pamiatok 

Rok  2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Plánovaná hodnota 26 27 27 27 27 27 

Skutočná hodnota 25+1 25+3 25+3  0+1     

Ukazovateľ hovorí o počte opravených pamiatok na území mesta.  

Podprogram 10.5  Jarmoky, mestské trhy 

Zámer: Prezentácia domácich produktov od miestnych remeselníkov 

Ekonomická klasifikácia 
Schválený rozpočet na 

rok 2022 

Upravený rozpočet 

k 30.06.2022 

Skutočné čerpanie 

k 30.06.2022 

600 Bežné výdavky  1 300,00 1 300,00 50,00 

Rozpočtované finančné prostriedky vychádzajú zo skutočne vynaložených nákladov 

na zabezpečenie jarmokov a trhov v meste. V roku 2022 sa Katarínsky (jesenný), v rámci Dní 

mesta, Vianočný trh, Gazdovský jarmok a iné. Zahŕňajú spotrebu elektrickej energie, nákup 

materiálu, občerstvenia, služby (moderátor) a pod.  

Zodpovednosť Oddelenie kultúry 

Cieľ Organizačné zabezpečenie jarmokov a trhov v meste    

Merateľný ukazovateľ: Počet zorganizovaných jarmokov a trhov v meste za rok   

Rok  2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Plánovaná hodnota 4 3 4 4 4 3 

Skutočná hodnota 2 1  1  2     

Merateľný ukazovateľ: Príjem z nájmu predajných miest v € za rok  

Rok  2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Plánovaná hodnota 3 600 3 600 1 000 1 000 1 000 3 600 

Skutočná hodnota 422 0  0 0      

Ukazovatele  hovoria o počte zorganizovaných jarmokov, trhov v meste, ako aj 

dosiahnutie príjmov z nájmu predajných miest.  

Podprogram 10.7  Kronika mesta  

Zámer: Verné zachovanie súčasných aj historických informácií pre budúce generácie 

Ekonomická klasifikácia 
Schválený rozpočet na 

rok 2022 

Upravený rozpočet 

k 30.06.2022 

Skutočné čerpanie 

k 30.06.2022 

600 Bežné výdavky  2 296,00 2 296,00 0,00 

Mestskú kroniku od r. 2005 vedie, spracúva a dopĺňa PhDr. Miroslav Lukáč – kronikár 

mesta. Je zamestnancom Mesta Krupina na oddelení kultúry ako pracovník Múzea A. Sládko-

viča. Prácu na ročníkových záznamoch vedie vo svojom voľnom čase samostatne, na základe 

uzatvorenej zmluvy. Rozpočtovaná suma 2 296 € predstavuje odmenu za 2 spracované 

a odovzdané ročníkové záznamy. Suma je vyplácaná v zmysle Dodatku č. 1 k VZN o Kronike 

mesta.  
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Zodpovednosť Oddelenie kultúry 

Cieľ Zabezpečiť dopĺňanie kroniky mesta 

Merateľný ukazovateľ: Počet ročne odovzdaných ročníkových záznamov 

Rok  2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Plánovaná hodnota 2 2 2 2 2 2 

Skutočná hodnota 2 2  2 0      

Ukazovateľ je stanovený na 2 odovzdané ročníkové záznamy v zmysle Dodatku č. 1 k 

VZN o Kronike mesta.     

Podprogram 10.8  Podujatia usporadúvané mestom Krupina 

Zámer: Zabezpečiť atraktívnosť kultúrnych podujatí a oživiť kultúrny život v centre mesta 

Ekonomická klasifikácia 
Schválený rozpočet na 

rok 2022 

Upravený rozpočet 

k 30.06.2022 

Skutočné čerpanie 

k 30.06.2022 

600 Bežné výdavky  13 000,00 23 756,33 20 756,33 

Prvok 10.8.1 Dni mesta 

Ekonomická klasifikácia 
Schválený rozpočet na 

rok 2022 

Upravený rozpočet 

k 30.06.2022 

Skutočné čerpanie 

k 30.06.2022 

600 Bežné výdavky  10 000,00 20 756,33 20 756,33 

Rozpočtované finančné prostriedky sú určené na organizačné zabezpečenie výdavkov 

s tým spojených. V roku 2022 sa predpokladá organizovanie podujatia na mesiac jún. 

 

Zodpovednosť: Primátor mesta  

Cieľ Zabezpečiť tradičné akcie mesta Krupina 

Merateľný ukazovateľ: Počet účinkujúcich počas konania  „Dní mesta Krupina“  

Rok  2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Plánovaná hodnota 15 15 15 15 15 15 

Skutočná hodnota 21 0 4 8      

Ukazovateľ hovorí o počte účinkujúcich počas konania Dní mesta Krupina.     

Prvok 10.8.3 Mikuláš, Betlehem 

Ekonomická klasifikácia 
Schválený rozpočet na 

rok 2022 

Upravený rozpočet 

k 30.06.2022 

Skutočné čerpanie 

k 30.06.2022 

600 Bežné výdavky  3 000,00 3 000,00 0,00 

Rozpočtované výdavky sú určené na nevyhnutné organizačné zabezpečenie akcií: oh-

ňostroj pri príležitosti vítania nového roka, Mikuláš a rozsvietenie vianočného stromčeka 

v meste a Betlehem (Vianočný radničný rínok), MDD. 

Zodpovednosť: Primátor mesta  

Cieľ Zabezpečiť tradičné akcie mesta Krupina 

Merateľný ukazovateľ: Počet akcií organizovaných v meste   

Rok  2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Plánovaná hodnota 3 3 3 3 3 3 

Skutočná hodnota 3 2 3 0      
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Ukazovateľ hovorí o počte akcií organozovaných v meste Krupina v sledovanom 

období. 

3.11 PROGRAM 11. PROSTREDIE PRE ŽIVOT 

Zámer: Infraštruktúra pre kvalitný život, oddych, zábavu a relax 

Ekonomická klasifikácia 
Schválený rozpočet na 

rok 2022 

Upravený rozpočet 

k 30.06.2022 

Skutočné čerpanie 

k 30.06.2022 

600 Bežné výdavky 183 674,61 165 113,83 63 944,66 

700 Kapitálové výdavky 382 373,72 689 380,88 332 090,02 

800 Výdavky finančných operácií 76 051,51 23 952,00 25 156,26 

Podprogram 11.1  Verejné osvetlenie 

Zámer: Osvetlené a bezpečné mesto 

Ekonomická klasifikácia 
Schválený rozpočet na 

rok 2022 

Upravený rozpočet 

k 30.06.2022 

Skutočné čerpanie 

k 30.06.2022 

600 Bežné výdavky 108 777,00 97 271,82 42 712,11 

700 Kapitálové výdavky 15 000,00 322 007,16 312 597,06 

800 Výdavky finančných operácií 76 051,51 23 952,00 23 952,00 

Podprogram predstavuje zabezpečenie prevádzky a správu, údržbu, opravy porúch ve-

rejného osvetlenia v meste.  

Rozpočtované finančné prostriedky pre rok 2022 v bežných výdavkoch predstavujú 

poplatky za verejné osvetlenie, spotrebovanú elektrickú energiu (v zmysle platnej zmluvy). 

V Kapitálových výdavkoch je narozpočtovaná výstavba nových svetelných bodov a vo fi-

nančných operáciách sú splátky za nákup akcií a DPH spoločnosti FINMOS a.s. 

Zodpovednosť Oddelenie VŽP a RR 

Cieľ Zabezpečiť efektívne fungovanie verejného osvetlenia v meste 

Merateľný ukazovateľ: Počet prevádzkovaných svetelných bodov 

Rok  2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Plánovaná hodnota 755 707 707 707 707 707 

Skutočná hodnota 707  707  745 746      

Cieľ Zabezpečiť verejné osvetlenie v každej časti mesta a odstránenie poruchovosti 

Merateľný ukazovateľ: Zabezpečiť 1x mesačne kontrolu stavu osvetlenia  

Rok  2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Plánovaná hodnota 12 12 12 12 12 12 

Skutočná hodnota 12  10  12  12     

Ukazovatele vypovedajú o počte svetelných bodov v prevádzke a o počte vykonaných 

kontrol verejného osvetlenia.     
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Podprogram 11.2  Verejné vodovody 

Zámer: Pitná voda pre všetkých obyvateľov mesta 

Ekonomická klasifikácia 
Schválený rozpočet na 

rok 2022 

Upravený rozpočet 

k 30.06.2022 

Skutočné čerpanie 

k 30.06.2022 

600 Bežné výdavky 26 400,00 26 400,00 11 334,29 

700 Kapitálové výdavky 309 923,00 309 923,00 400,00 

Podprogram zahŕňa správu a údržbu verejných vodovodov v správe mesta, ako aj in-

vestície zabezpečujúce zásobovanie pitnou vodou. Sú tu zahrnuté náklady na opravu porúch, 

údržbu objektov a zabezpečenie prevádzkovania v zmysle platných noriem a zákon. Prevádz-

kovateľ vodovodov je MsBP s.r.o. V roku 2022 je naplánovaná výstavba vodovodnej siete 

Krupina – Kopanice. Rozpočtované finančné prostriedky sú vyčlenené z rezervného fondu.   

 

Zodpovednosť Oddelenie VŽP a RR 

Cieľ Zabezpečiť zásobovanie obyvateľov pitnou vodou 

Merateľný ukazovateľ: Zvýšiť počet vodovodných prípojok na vodovody v správe mesta o 

Rok  2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Plánovaná hodnota 10 10 10 10 10 10 

Skutočná hodnota 3 5  2  1     

Ukazovateľ vypovedá o počte nových vodovodných prípojok napojených na vodovody 

v správe mesta.     

Podprogram 11.4  Detské ihriská 

Zámer: Dostatok ihrísk pre všetky deti v meste 

Ekonomická klasifikácia 
Schválený rozpočet na 

rok 2022 

Upravený rozpočet 

k 30.06.2022 

Skutočné čerpanie 

k 30.06.2022 

600 Bežné výdavky 1 700,00 1 700,00 0,00 

700 Kapitálové výdavky 20 000,00 20 000,00 19 092,96 

Mesto Krupina má detské ihriská na uliciach: Majerský rad (2 x), Železničná ulica, 

Malinovského ulica (2 x), ul. Špitzerova, a Záhradná ulica. Rozpočtované finančné prostried-

ky na rok 2022 sú vyššie z dôvodu, plánovanej výstavby nového detského ihriska v hodnote 

20 000 €. Ostatné finančné prostriedky sú určené na zabezpečenie nevyhnutnej údržby 

a starostlivosti o detské ihriská.  

Zodpovednosť  OVŽPaRR 

Cieľ Zabezpečiť dostatok miesta pre bezpečnú hru detí a mládeže 

Merateľný ukazovateľ: Počet udržiavaných ihrísk 

Rok  2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Plánovaná hodnota 7 7 8 8 8 8 

Skutočná hodnota 7 7 8   8     

Ukazovateľ hovorí o počte udržiavaných detských ihrísk vybudovaných na území 

mesta.  
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Podprogram 11.6  Bývanie, občianska vybavenosť 

Zámer: Zachovať počet spravovaných priestorov a udržať si záujem prenajímateľov 

Ekonomická klasifikácia 
Schválený rozpočet na 

rok 2022 

Upravený rozpočet 

k 30.06.2022 

Skutočné čerpanie 

k 30.06.2022 

600 Bežné výdavky 11 110,00 11 110,00 3 505,35 

700 Kapitálové výdavky 37 450,72 37 450,72 0,00 

Väčšina nebytových priestorov je prenajímaná Mestským bytovým podnikom, s.r.o. 

(Dom služieb, Bóryho dom, „Ateliér“ a „Fontána“ v starej budove MsÚ, kníhkupectvo, admi-

nistratívne priestory Prima Banky, byty nad bankou, budova tržnice, verejné toalety, prevádz-

kové budovy na ulici Jilemnického, sociálna ubytovňa na Červenej hore a iné). Výdavky spo-

jené so starostlivosťou o tieto objekty sú prefakturované na MsBP, s.r.o. Rozpočtovaná suma 

slúži na: úhradu elektrickej energie, zrážkovej vody, spotrebu vody, na zakúpenie súpisných 

čísel, na materiál a služby i prípadné opravy a údržbu. V roku 2022 je z rezervného fondu 

navrhnutých 37 450,72 € na opravu oporného múrika Nad Kotlom.  

Zodpovednosť Oddelenie správy majetku mesta 

Cieľ Dosiahnuť najvyššiu možnú efektívnosť prenájmu nebytových priestorov 

Merateľný ukazovateľ: Počet nových nájomných zmlúv          

Rok  2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Plánovaná hodnota 2 2 2 2 2 2 

Skutočná hodnota 2 3  8+7  2+1     

Merateľný ukazovateľ: Príjem z prenájmu nebytových priestorov v EUR 

Rok  2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Plánovaná hodnota 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000 

Skutočná hodnota 12 000 12 000 12 000  6 000      

Ukazovatele vypovedajú o počte uzavretých nových nájomných zmlúv, ako aj 

dosiahnutý príjem z prenájmu nebytových priestorov.     

Podprogram 11.7   ŠFRB, nájomné byty 

Zámer: Maximálna ponuka bytového fondu pre obyvateľov mesta 

Ekonomická klasifikácia 
Schválený rozpočet na 

rok 2022 

Upravený rozpočet 

k 30.06.2022 

Skutočné čerpanie 

k 30.06.2022 

600 Bežné výdavky 23 490,61 16 435,01 1 647,79 

800 Výdavky finančných operácií 0,00 0,00 1 204,26 

V podprograme sú rozpočtované finančné prostriedky pre referenta na úseku ŠFRB, 

ktorý okrem agendy ŠFRB zabezpečuje agendu na oddelení výstavby, ŽP a RR. Rozpočtova-

né finančné prostriedky pozostávajú z 2 zdrojov krytia a to zo štátneho rozpočtu a z rozpočtu 

mesta.  

Zodpovednosť: OVŽPaRR 

Cieľ Zabezpečiť prístup obyvateľov k financovaniu vlastného bývania 

Merateľný ukazovateľ: Počet vybavených žiadostí o poskytnutie pôžičky zo ŠFRB 

Rok  2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Plánovaná hodnota 5 4 4 4 4 4 

Skutočná hodnota 0 0  0 0     
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Ukazovateľ hovorí o počte vybavených žiadostí o poskytnutie pôžičky zo ŠFRB.     

Podprogram 11.10  Cintoríny a pohrebné služby 

Zámer: Zabezpečiť údržbu cintorínov a domov smútku 

Ekonomická klasifikácia 
Schválený rozpočet na 

rok 2022 

Upravený rozpočet 

k 30.06.2022 

Skutočné čerpanie 

k 30.06.2022 

600 Bežné výdavky 12 197,00 12 197,00 4 745,12 

Do podprogramu patrí správa a údržba dvoch mestských cintorínov a domu smútku, 

čo súvisí aj nákladmi s tým spojených - spotreba elektrickej energie, vodné, stočné a prípadné 

opravy a údržba a finančné prostriedky pre správcu cintorína. 

 
Zodpovednosť Oddelenie správy majetku  

Cieľ Zabezpečiť dôstojné miesto pre pochovávanie občanov mesta 

Merateľný ukazovateľ: Príjem z nájmu za hrobové miesta v € za rok  

Rok  2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Plánovaná hodnota 5 000 12 000 5 000 5 000 5 000 5 000 

Skutočná hodnota 33 189,78 11 963,62 10 118,84   1 847,21     

Merateľný ukazovateľ: Výdavky na opravy a investície nehnuteľného majetku v € za rok 

Rok  2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Plánovaná hodnota 1 040 34 100 53 400 21 483 17 875,02 34 100 

Skutočná hodnota 66 963,70 1 094,39 114 740,90  4 745,12      

Ukazovatele nám zobrazujú získaný príjem z prenájmu za hrobové miesta a výdavky 

na opravu, údržbu, investíciu nehnuteľného majetku miestnych cintorínov.     

3.12 PROGRAM 12. SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ 

Zámer: Mesto, v ktorom neexistuje sociálne vylúčenie, mesto pre všetkých 

Ekonomická klasifikácia 
Schválený rozpočet na 

rok 2022 

Upravený rozpočet 

k 30.06.2022 

Skutočné čerpanie 

k 30.06.2022 

600 Bežné výdavky 554 230,62 609 625,69 193 740,70 

800 Výdavky finančných operácií 0,00 3 081,00 2 255,05 

Podprogram 12.1  Zariadenia sociálnych služieb 

Zámer: Pomoc obyvateľom mesta v oblasti sociálnych služieb 

Ekonomická klasifikácia 
Schválený rozpočet na 

rok 2022 

Upravený rozpočet 

k 30.06.2022 

Skutočné čerpanie 

k 30.06.2022 

600 Bežné výdavky 248 531,60 249 619,05 97 884,88 

V podprograme sú na rok 2022 rozpočtované finančné prostriedky určené na prevádz-

ku neziskovej organizácie SVETLO: zo ŠR vo výške 230 256,00 €. Z rozpočtu Mesta Krupi-

na je narozpočtovaná dotácia pre Svetlo n.o., Centrum sociálnych služieb Krupina, n.o. a DSS 

Nádej v celkovej výške 18 275,60 €.  
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Zodpovednosť Oddelenie sociálnych služieb 

Cieľ Podporiť charitatívne, sociálne a humanitné aktivity v meste 

Merateľný ukazovateľ: Počet podporených subjektov  za rok 

Rok  2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Plánovaná hodnota 3 3 3 3 3 3 

Skutočná hodnota 3 3 3 3      

Ukazovateľ hovorí o počte podporených subjektov v sledovanom období.     

Podprogram 12.2  Pomoc pri riešení nepriaznivých životných situácií 

Zámer: Pomôcť občanom v hmotnej núdzi 

Ekonomická klasifikácia 
Schválený rozpočet na 

rok 2022 

Upravený rozpočet 

k 30.06.2022 

Skutočné čerpanie 

k 30.06.2022 

600 Bežné výdavky 11 800,00 40 803,77 29 244,99 

800 Výdavky finančných operácií 0,00 3 081,00 2 255,05 

Prvok 12.2.1 Jednorázové dávky v hmotnej núdzi, finančné výpomoci, sociálne pôžičky 

Ekonomická klasifikácia 
Schválený rozpočet na 

rok 2022 

Upravený rozpočet 

k 30.06.2022 

Skutočné čerpanie 

k 30.06.2022 

600 Bežné výdavky 11 300,00 11 121,76 4 948,10 

Dávky občanom v hmotnej núdzi sa poskytujú podľa potreby (napr. poskytnutím dáv-

ky v mimoriadnych situáciách súvisiacich s nepriaznivou sociálnou situáciou, alebo vznikom 

sociálnej udalosti a iné). 

Prvok 12.2.2 Pomoc pri zabepečovní pohrebov, bezdomovci, pozostalí, pomoc utečencom 

z Ukrajiny 

Ekonomická klasifikácia 
Schválený rozpočet na 

rok 2022 

Upravený rozpočet 

k 30.06.2022 

Skutočné čerpanie 

k 30.06.2022 

600 Bežné výdavky 500,00 29 682,01 24 296,89 

800 Výdavky finančných operácií 0,00 3 081,00 2 255,05 

Z rozpočtu mesta bolo narozpočtovaných 500 € na zabezpečenie pohrebov, z čoho sa 

vyčerpalo 339,12 € jednalo sa 2. pohreby bezdomovcov. V roku 2022 sme aktualizovali roz-

počet v prvku 12.2.2 pod FK 10.7.0, z dôvodu zabezpečenia pomoci utečencom z Ukrajiny. 

Celkové výdavky  v sledovanom období predstavujú hodnotu 26 212,82 €. 

Zodpovednosť Oddelenie sociálnych služieb 

Cieľ 
Zabezpečiť rýchlu, kvalitnú a efektívnu pomoc, zameranú na zmiernenie sociálnej 

alebo hmotnej núdze obyvateľstva 

Merateľný ukazovateľ: Počet poberateľov sociálnej pomoci 

Rok  2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Plánovaná hodnota 10 5 5 5 5 5 

Skutočná hodnota 4 2  4  3     

Cieľ Zabezpečiť zmiernenie dôsledkov občanov v  hmotnej núdzi  

Merateľný ukazovateľ: Počet dávok poskytnutých občanom 

Rok  2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Plánovaná hodnota 17 5 5 5 5 5 

Skutočná hodnota 0 3  5 3      
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Cieľovú hodnotu merateľného ukazovateľa "počet poberateľov dávok", ako aj výšku 

poskytnutej jednorazovej dávky, nie je možné presne naplánovať, nakoľko uvedená dávka je 

špecifická. Každá žiadosť je individuálne posudzovaná na základe splnených podmienok v 

súlade so zákonom č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi v znení neskorších zmien a 

predpisov. 

Podprogram 12.3  Sociálno právna ochrana detí  

Zámer: Zabezpečiť pomoc pre rodiny s deťmi v krízovej situácií 

Ekonomická klasifikácia 
Schválený rozpočet na 

rok 2022 

Upravený rozpočet 

k 30.06.2022 

Skutočné čerpanie 

k 30.06.2022 

600 Bežné výdavky 1 260,00 1 260,00 0,00 

Jedná sa o špeciálnu formu využitia štátnych sociálnych dávok v prospech rodín v 

hmotnej núdzi a detí, poukazovaných ÚPSVaR mestu, ako osobitnému príjemcovi. Dávka je 

realizovaná  prostredníctvom zmluvných obchodných zariadení. 

Zodpovednosť Oddelenie sociálnych služieb 

Cieľ Zabezpečiť účelné a  adresné využite finančných prostriedkov sociálnych dávok 

Merateľný ukazovateľ: Počet žiadateľov, ktorým bol poskytnutý finančný príspevok 

Rok  2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Plánovaná hodnota 20 20 20 20 20 20 

Skutočná hodnota 0 18 0 0 
  

Ukazovateľ hovorí o poskytovaní príspevkov na obnovu a úpravu rodinných pomerov 

dieťaťa, zabezpečenie možnosti tvorby úspor pre dieťa umiestnené v detskom domove, po-

skytnutie príspevku na dopravu rodičov za dieťaťom umiestneným v detskom domove pochá-

dzajúce z mesta Krupina, pri splnení podmienok stanovených v VZN č. 2/2006 Mesta Krupi-

na, poskytnutie príspevku na úpravu a obnovu domácnosti rodiny, ktorej bolo dieťaťa vyňaté 

z rodiny a umiestnené do detského domova, pochádzajúce z mesta Krupina, pri splnení pod-

mienok stanovených v VZN č. 2/2006 Mesta Krupina.   

Podprogram 12.5  Rodinné prídavky 

Zámer: Zabezpečiť pomoc pre nezaopatrené deti  

Ekonomická klasifikácia 
Schválený rozpočet na 

rok 2022 

Upravený rozpočet 

k 30.06.2022 

Skutočné čerpanie 

k 30.06.2022 

600 Bežné výdavky 3 000,00 3 000,00 1 395,34 

Mesto je osobitným príjemcom pri vyplácaní rodinných prídavkov podľa zákona č. 

600/2003 Z.z. o prídavku na dieťa v znení neskorších predpisov. Prídavkom na dieťa štát pri-

spieva na výchovu a výživu nezaopatrených detí v rodine. Pre prípady, ak oprávnená osoba 

nevyužíva prídavok na účel v záujme nezaopatrených detí, pre ktoré sú určené, prípadne ak je 

zanedbaná povinná školská dochádzka, príslušný ÚPSVaR rozhodne o zastavení výplaty prí-

davku na dieťa oprávnenej osobe a rozhodne o poukazovaní finančného príspevku obci, 

v ktorej má nezaopatrené dieťa trvalý alebo prechodný pobyt. Mesto dokladuje príslušnému 

ÚPSVaR účel nákupu prídavku na deti. 
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Zodpovednosť Oddelenie sociálnych služieb 

Cieľ Zabezpečiť účelné a  adresné využite finančných prostriedkov sociálnych dávok 

Merateľný ukazovateľ: Počet podporených subjektov za rok  

Rok  2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Plánovaná hodnota 5 5 5 5 5 5 

Skutočná hodnota 6 5  7  6     

Ukazovateľ nám hovorí o počte podporených občanov v sledovanom období.     

Podprogram 12.6  Príspevok pri narodení dieťaťa 

Zámer: Podpora novonarodených detí   

Ekonomická klasifikácia 
Schválený rozpočet na 

rok 2022 

Upravený rozpočet 

k 30.06.2022 

Skutočné čerpanie 

k 30.06.2022 

600 Bežné výdavky 20 000,00 20 000,00 7 000,00 

V zmysle Smernice o jednorazovom finančnom príspevku rodičom pri narodení dieťa-

ťa za účelom hmotnej podpory a pomoci rodičom dieťaťa pri výkone rodičovských práv 

a povinností poskytuje Mesto Krupina od roku 2011 finančnú podporu. Rozpočtované finanč-

né prostriedky sú na rok 2022 nastavené na podporu 100 novonarodených detí, nakoľko 

v zmysle platného VZN príspevok na 1 dieťa činí 200 €.  

Zodpovednosť Primátor mesta 

Cieľ Podpora rodičovstva   

Merateľný ukazovateľ: Počet podporených novorodencov za rok  

Rok  2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Plánovaná hodnota 70 70 70 70 70 70 

Skutočná hodnota 64 76  71  35     

Ukazovateľ vyjadruje počet podporených novonarodených detí v sledovanom období.     

Podprogram 12.7  Grantový systém na podporu sociálnej starostlivosti 

Zámer: Podpora sociálne slabších rodín   

Ekonomická klasifikácia 
Schválený rozpočet na 

rok 2022 

Upravený rozpočet 

k 30.06.2022 

Skutočné čerpanie 

k 30.06.2022 

600 Bežné výdavky 50,00 50,00 0,00 

Grantový systém v oblasti sociálnych vecí je zameraný na podporu finančne slabších 

rodín. V minulých rokoch sa využil na zaobstaranie vianočných balíkov a školských tašiek, 

kde Mesto prispelo určitou čiastkou. Na tento účel bola pri schvaľovaní rozpočtu vyčlenená 

suma 50 €. V prípade potreby bude predmetom aktualizácie rozpočtu.  

Zodpovednosť Primátor mesta 

Cieľ Podpora činnosti v sociálnej oblasti. 

Merateľný ukazovateľ: Počet podporených subjektov za rok 

Rok  2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Plánovaná hodnota 2 2 2 2 2 2 

Skutočná hodnota 0 0  1 0      

Ukazovateľ vyjadruje počet podporených subjektov v sledovanom období  
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Podprogram 12.8  SOcÚ 

Zámer: Zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy na úseku stavebného úradu, ži-

votného  prostredia a pozemných komunikácií  a zabezpečenie originálnej  kompetencie na 

úseku sociálnych služieb podľa zákona 448/2008 Z.z.  

Ekonomická klasifikácia 
Schválený rozpočet na 

rok 2022 

Upravený rozpočet 

k 30.06.2022 

Skutočné čerpanie 

k 30.06.2022 

600 Bežné výdavky 148 000,00 149 889,30 0,00 

V rámci tohto podprogramu sa sledujú výdavky na činnosť Spoločnej obecnej úradov-

ne (ďalej len SOcÚ), pričom ide o prenesený výkon štátnej správy na úseku stavebného záko-

na, životného prostredia a pozemných komunikácií - činnosti, vyplývajúce z podaní od FO, 

PO a inštitúcií. Naďalej zahŕňa aj činnosti vyplývajúce zo zákona č. 448 / 2008 o sociálnych 

službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnos-

tenský zákon) v znení neskorších predpisov, teda aktivity zamerané na posudzujúcu činnosť 

pre občanov, ktorí majú záujem o zariadenia pre seniorov, opatrovateľskú službu a denný 

stacionár. Skutočnosť bude závisieť od potrieb občanov a následne podaných žiadostí. 

Rozpočtované finančné prostriedky predstavujú mzdy, odvody do poistných fondov, 

tovary a služby (najmä poštovné – doručovanie rozhodnutí s opakovaným doručením). 

Zodpovednosť Spoločná obecná úradovňa  

Cieľ 
Zabezpečiť spokojnosť občanov mesta a obcí ako i PO požadujúcich vybavenie ich 

žiadostí podaných v rámci jednotlivých činností 

Merateľný ukazovateľ: 
Počet vybavených spisov na úsekoch preneseného výkonu štátnej správy – stavebný 

úrad, životné prostredie a pozemné komunikácie 

Rok  2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Plánovaná hodnota 400 450 550 550 550 450 

Skutočná hodnota 566 526 609 223      

Merateľný ukazovateľ: Počet vybavených spisov na úseku posudkovej činnosti – sociálne veci  

Rok  2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Plánovaná hodnota 120 100 100 100 100 100 

Skutočná hodnota 92 86 73  36     

Ukazovatele nám zobrazujú počet vybavených spisov na úsekoch preneseného výkonu 

štátnej správy (stavebný úrad, životné prostredie a pozemné komunikácie) a počet vybave-

ných spisov na úseku posudkovej činnosti – sociálne veci.     

Podprogram 12.9  Terénna sociálna práca 

Zámer: Podpora sociálne slabších rodín   

Ekonomická klasifikácia 
Schválený rozpočet na 

rok 2022 

Upravený rozpočet 

k 30.06.2022 

Skutočné čerpanie 

k 30.06.2022 

600 Bežné výdavky 40 402,26 48 458,23 21 782,07 

Od februára 2020 je podpísaná dotačná zmluva s Implementačnou agentúrou MPSVaR 

SR, kde je uvedené, že personálne výdavky nám budú uhrádzané formou refundácie na 1 te-

rénneho pracovníka a 1 terénneho sociálneho pracovníka. Zmluva je uzatvorená do 

31.12.2022. Maximálna výška poskytnutých finančných prostriedkov na personálne výdavky 

zamestnancov, ktorí realizujú výkon terénnej sociálnej práce, stanovená na základe pravidiel 

v zmluve s IA MPSVR SR. Výška poskytnutých finančných prostriedkov na výdavky, ktoré 
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úzko súvisia s činnosťou podporovaných zamestnancov je vo výške 5,0% z reálne preukáza-

ných personálnych výdavkov každého zamestnanca v príslušnom kalendárnom mesiaci, ktoré 

sú zo strany IA MPSVR SR uznané ako oprávnené, očistených o výšku personálnych výdav-

kov vzťahujúcich sa na čas zamestnanca, ktorý strávil na vzdelávaní a supervízií, organizova-

ných zo strany IA MPSVR SR.  

Zodpovednosť Oddelenie sociálnych služieb 

Cieľ Zlepšenie životnej situácie a integrácie sociálne vylúčených skupín obyvateľov  

Merateľný ukazovateľ: Počet terénnych pracovníkov   

Rok  2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Plánovaná hodnota 2 2 2 2 2 2 

Skutočná hodnota 2 2 2  2     

Ukazovateľ vyjadruje počet terénnych pracovníkov vykonávajúcich terénnu sociálnu 

službu.  

Podprogram 12.10  Opatrovateľská služba 

Zámer: Plnohodnotný život seniorov a handicapovaných občanov 

Ekonomická klasifikácia 
Schválený rozpočet na 

rok 2022 

Upravený rozpočet 

k 30.06.2022 

Skutočné čerpanie 

k 30.06.2022 

600 Bežné výdavky 81 186,76 96 545,34 36 433,42 

V rámci tohto podprogramu sa rozpočtujú a sledujú  výdavky na činnosti vyplývajúce 

zo zákona č. 448/2008 § 41 a 48. Ide o aktivitu opatrovateľskej službu, ktorá je vykonávaná 

opatrovateľmi/kami v rámci pracovno-právneho vzťahu – poskytovanie pomoci v domácnos-

tiach seniorov a ZŤP občanov mesta, ktorí si pre nepriaznivý zdravotný stav a zlú sociálnu 

situáciu, nedokážu zabezpečiť starostlivosť o svoju osobu a svoju domácnosť. Cieľom projek-

tu je zachovanie a rozvíjanie opatrovateľskej služby v rámci mesta Krupina, prostredníctvom 

prenesenia kompetencií a zabezpečovania samotnej opatrovateľskej služby zo Spoločnej 

obecnej úradovne priamo na pracovníka sociálneho zabezpečenia. Cieľom je zachovanie zá-

kladných ľudský práv a slobôd, zachovanie ľudskej dôstojnosti, aktivizovanie k posilneniu 

sebestačnosti, zabránenie sociálnemu vylúčeniu a podpora začlenenia do spoločnosti.  Pre rok 

2022 sa predpokladá 20 opatrovaných osôb 7 opatrovateľmi v teréne, v prepočítanom stave 

6,5. Výdavky budú hradené z dotácie poskytnutej z ESF formou refundácie. 

Zodpovednosť Referent  sociálnych vecí 

Cieľ Zabezpečiť spokojnosť občanov mesta požadujúcich opatrovateľskú službu  

Merateľný ukazovateľ: Počet opatrovaných osôb k 30.6. 

Rok  2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Plánovaná hodnota 20 18 20 20 20 18 

Skutočná hodnota 18  18 22  17      

Merateľný ukazovateľ: Počet opatrovateľov(liek) k 30.6. 

Rok  2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Plánovaná hodnota 4 5 5 7 7 7 

Skutočná hodnota 6  5  6  7     

Ukazovatele nám zobrazujú počet opatrovaných osôb a opatrovateliek poskytujúcich 

opatrovateľskú službu v sledovanom období.    
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3.13  PROGRAM 13. ADMINISTRATÍVA 

Zámer: Efektívny chod Mestského úradu v Krupine 

Ekonomická klasifikácia 
Schválený rozpočet na 

rok 2022 

Upravený rozpočet 

k 30.06.2022 

Skutočné čerpanie 

k 30.06.2022 

600 Bežné výdavky 815 746,70 870 504,10 432 958,42 

700 Kapitálové výdavky 20 000,00 20 000,00 4 533,73 

800 Výdavky finančných operácií 238 672,73 238 672,73 127 962,80 

Podprogram 13.1  Správa mesta 

Zámer: Zabezpečiť kvalitný výkon správy mesta 

Ekonomická klasifikácia 
Schválený rozpočet na 

rok 2022 

Upravený rozpočet 

k 30.06.2022 

Skutočné čerpanie 

k 30.06.2022 

600 Bežné výdavky 774 036,70 828 794,10 415 028,28 

700 Kapitálové výdavky 20 000,00 20 000,00 4 533,73 

800 Výdavky finančných operácií 0,00 0,00 10 000,00 

Bežnými výdavkami tohto programu je komplexne zabezpečená agenda mestského 

úradu, t. j. režijné výdavky jednotlivých aktivít v programoch 1 až 14, ako sú mzdy, poistné a 

príspevky do poisťovní, prídel do sociálneho fondu, stravovanie zamestnancov, prevádzkové 

výdavky súvisiace s prevádzkou budov mestského úradu (elektrická energia, voda, teplo a 

plyn), poštovné a telefóny, komunikačná infraštruktúra, cestovné náklady.  

Prenesený výkon štátnej správy, ako je matričná činnosť, register obyvateľstva, ŠFRB, 

stavebný úrad, školský úrad a pozemné komunikácie,  je zapracovaný v jednotlivých progra-

moch, s ktorými súvisia.  

Ďalšími programami v ktorých sú zahrnuté aj mzdové výdavky a výdavky na odvody 

zamestnávateľa a ostatné osobné výdavky sú výkon funkcie primátora, zasadnutia orgánov 

mesta, kontrola, informačné centrum, občianskych obradov (pre vystupujúcich), kultúra, te-

rénna sociálna práca, opatrovateľská služba a novovytvorený program 3. Komunálne služby.  

Zodpovednosť: Jednotlivé oddelenia MsÚ 

Cieľ Zabezpečiť efektívne riadenie MsÚ 

Merateľný ukazovateľ: Počet oddelení v rámci organizačnej štruktúry MsÚ 

Rok  2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Plánovaná hodnota 6 7 8 8 8 8 

Skutočná hodnota 7 7  8 8     

Merateľný ukazovateľ: Priemerný počet zamestnancov MsÚ za sledované obdobie 

Rok  2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Plánovaná hodnota 61 61 61 61 61 61 

Skutočná hodnota 56,9 53,08 60,65  65     

Merateľný ukazovateľ uvedený v tomto programe predstavuje počet oddelení MsÚ, 

ako aj priemerný počet všetkých zamestnancov zamestnávateľa Mesto Krupina. 
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Podprogram 13.2  Dlhová služba 

Zámer: Sledovanie splácaných investičných úverov  

Ekonomická klasifikácia 
Schválený rozpočet na 

rok 2022 

Upravený rozpočet 

k 30.06.2022 

Skutočné čerpanie 

k 30.06.2022 

600 Bežné výdavky 41 710,00 41 710,00 17 930,14 

800 Výdavky finančných operácií 238 672,73 238 672,73 117 962,80 

V podprograme sú narozpočtované finančné prostriedky na zabezpečenie dlhovej 

služby mesta. V rámci úverov Mesto Krupina spláca úver za výstavbu športovej haly, na op-

timalizáciu energetickej náročnosti MŠ, 11 úverov zo ŠFRB, ako aj kontokorentný úver vyu-

žitý na realizáciu investičných akcií.  

Zodpovednosť Ekonomické oddelenie 

Cieľ Zabezpečiť dostatok finančných prostriedkov na  obnovu a rozvoj mesta   

Merateľný ukazovateľ: Počet splácaných investičných úverov 

Rok  2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Plánovaná hodnota 2 2 4 4 4 2 

Skutočná hodnota 2 2 4 4      

Merateľný ukazovateľ: Počet splácaných úverov - ŠFRB 

Rok  2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Plánovaná hodnota 11 11 11 11 11 11 

Skutočná hodnota 11 11 11 11      

Ukazovatele nám zobrazujú počet splácaných investičných úverova počat splácaných 

úverov ŠFRB v sledovanom období.    

3.14 PROGRAM 14. ZDRAVOTNÍCTVO 

Zámer: Zachovanie zdravotnej a sociálnej starostlivosti 

Ekonomická klasifikácia 
Schválený rozpočet na 

rok 2022 

Upravený rozpočet 

k 30.06.2022 

Skutočné čerpanie 

k 30.06.2022 

600 Bežné výdavky 7 970,00 7 970,00 6 383,99 

700 Kapitálové výdavky 3 700,00 3 700,00 0,00 

Podprogram 14.1  Zdravotníctvo 

Zámer: Maximálna využiteľnosť priestorov na poskytovanie zdravotnej a sociálnej starost-

livosti 

V tomto podprograme sa sledujú výdavky na budovy v areáli bývalých zdravotníckych  

zariadení, (ide o budovu bývalej pľúcnej ambulancie, ktorá je v súčasnosti v prenájme Centra 

sociálnych služieb, budovy laboratória prenajatej spoločnosti Nemocenská BB s.r.o., budovy 

nemocnice a garáže v areáli nemocnice a ubytovne nad laboratóriom. 

Podprogram zahŕňa výdavky na opravu a údržbu nehnuteľností v zdravotníckom areá-

li. Snahou mesta je zabezpečiť zachovanie zdravotnej a sociálnej starostlivosti v meste.  
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Zodpovednosť Oddelenie správy majetku mesta 

Cieľ Dosiahnuť najvyššiu možnú efektívnosť prenájmu nebytových priestorov 

Merateľný ukazovateľ: Príjem z prenájmu nebytových priestorov v EUR 

Rok  2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Plánovaná hodnota 13 114 13 114 12 109 13 400 13 400 13 400 

Skutočná hodnota 8 225 12 801,50  13 513,56  3 417,60     

 Ukazovateľ nám hovorí o príjme z prenájmu nebytových nemocničných priestorov 

v sledovanom období.    
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