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Vážené pani poslankyne a 

páni poslanci pri MsZ 

Svätotrojičné námestie 4/4 

963 01 Krupina 
 

 
Číslo jedn. Vybavuje Vaša značka Krupina 
22545/2022 Ing. Marta Murínová     tel.: 045/555 03 15  01.12.2022 

 
Odborné stanovisko  

hlavnej kontrolórky mesta Krupina k návrhu programového rozpočtu mesta 

Krupina na roky 2023 - 2025 
 

Podľa  § 18f ods. 1 písm. c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov predkladám odborné stanovisko k návrhu rozpočtu mesta  Krupina na rok 

2023 (ďalej len „stanovisko“). 

    

A. Základná charakteristika návrhu rozpočtu 
 

 Rozpočet mesta vyjadruje samostatnosť hospodárenia mesta. Obsahuje príjmy 

a výdavky, v ktorých sú vyjadrené finančné vzťahy k rozpočtu štátu, k právnickým a fyzickým 

osobám – podnikateľom pôsobiacim na území mesta, ako aj obyvateľom žijúcim na tomto území, 

vyplývajúce pre ne zo zákonov a z iných všeobecne záväzných právnych predpisov, zo všeobecne 

záväzných nariadení mesta, ako aj zo zmlúv.  

 

Pri spracovaní stanoviska som vychádzala z posúdenia návrhu programového rozpočtu 

mesta Krupina (ďalej len „návrh rozpočtu“) na roky 2023 – 2025, ktorý bol spracovaný v zmysle 

§ 9 ods. 1  zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov („ďalej len zákon o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy“). V návrhu rozpočtu sú uvedené údaje o skutočnom plnení 

rozpočtu mesta za predchádzajúce dva roky, údaje o očakávanej skutočnosti bežného 

rozpočtového roka a rozpočet na 3 nasledujúce roky v súlade s čl. 9 ods. 1 a zákona č. 493/2011 

Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti.     

  

      Pri  zostavovaní návrhu rozpočtu mesta na roky 2023 - 2025 ekonomické oddelenie  

            mestského úradu vychádzalo najmä z: 

- aktuálnych prognóz daňových príjmov verejnej správy na roky 2023 – 2025 

a očakávaných dopadov z legislatívnych zmien,  

- vývoja príjmov a výdavkov v predchádzajúcom období, t. j. zo skutočného plnenia 

rozpočtu k 31.12.2021, z monitoringu vývoja rozpočtu v roku 2022 a tiežočakávaného 

plnenia k 31.12.2022,  
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- požiadaviek predložených z jednotlivých oddelení Mestského úradu Krupina, 

rozpočtových  organizácií mesta a právnických osôb založených obcou, ktoré dostávajú 

dotáciu z rozpočtu mesta.  

          

 Návrh rozpočtu je zostavený ako programový, t. j. zdôrazňujúci vzťah medzi 

rozpočtovanými výdavkami a očakávanými výstupmi a výsledkami realizovaných rozpočtových 

programov a podprogramov. V návrhu je rozpočtovaných 14 programov, ktoré obsahujú 

podprogramy slúžiace k plneniu zámeru jednotlivých programov, v rámci nich sú stanovené ciele  

na roky 2023 – 2025.  

 

Predložený návrh rozpočtu sa vnútorne člení v súlade s ustanovením § 10 ods. 3 zákona  o 

rozpočtových  pravidlách územnej samosprávy na: 

 bežné príjmy a bežné výdavky (bežný rozpočet), 

 kapitálové príjmy a kapitálové výdavky (kapitálový rozpočet), 

 finančné operácie. 

  

 Návrh rozpočtu  v oblasti príjmov ako aj v oblasti výdavkov je rozpísaný podľa 

ekonomickej klasifikácie v súlade s článkom 10 Zásad rozpočtového hospodárenia mesta 

Krupina. Príjmová časť návrhu rozpočtu je spracovaná na základe kvalifikovaného odhadu 

v členení podľa rozpočtovej klasifikácie. Vo výdavkovej časti je rozpočet členený na jednotlivé 

programy, podprogramy a prvky.  

 

Vzhľadom k tomu, že návrh programového rozpočtu mesta na rok 2023 podlieha 

schvaľovaciemu procesu v mestskom zastupiteľstve a návrh rozpočtu mesta na roky 2024 – 2025 

je informatívny a nie je záväzný,  v ďalších častiach sa odborné stanovisko bude týkať návrhu 

rozpočtu mesta na rok 2023.          

 

B.   Členenie rozpočtu  
 

Návrh rozpočtu mesta na rok 2023 je zostavený ako vyrovnaný, pričom: 

- celkové príjmy sú rozpočtované vo výške    9 888 944,96 €, 

- celkové výdavky sú rozpočtované vo výške 9 888 944,96 €.  

 

Vývoj celkových príjmov a výdavkov za roky 2020, 2021, schválený rozpočet na rok 2022, 

očakávaná skutočnosť roku 2022 a návrh rozpočtu na rok 2023 je nasledovný:  

  
          Tabuľka č. 1 

rozpočtové roky skutočnosť 

2020 
skutočnosť 

2021 
Schválený 

rozpočet 2022 

očakávaná 

skutočnosť 

2022 
rok 2023 

návrh 

príjmy celkom 8 169 388,75 9 399 623,42 10 748 981,28 10 257 569,57 9 888 944,96 

výdavky celkom 7 184 686,35 9  021 727,48 10 748 981,28 10 257 569,57 9 888 944,96 

Hospodárenie: 

prebytok/schodok 984 702,40  377 895,94 0,00 0 ,00 0,00 
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V návrhu  rozpočtu  mesta  na  rok  2023  sú  príjmy  rozpočtované  v celkovej výške   9 888 

944,96 €.  

  

Z prehľadu celkového rozpočtu je zrejmé, že návrh rozpočtu na rok 2023 je o 860 036,32 

eur  nižší ako schválený rozpočet na rok 2022.  

Na rok 2023  sú plánované  finančné prostriedky na kapitálové výdavky z roku 2022 

a nebudú sa čerpať do konca roka 2022. Jedná sa o zazmluvnené projekty z oddelenia 

projektového manažérstva vo výške 62 000,– eur. Jedná sa o Inkluzívne ihrisko Rodinka 48 000,– 

eur a rekonštrukcia Múzea A. Sládkoviča 12 000,– eur. 

 

Prehľad celkových rozpočtovaných príjmov podľa hlavných kategórií je uvedený 

v nasledujúcej tabuľke:  

               
 Tabuľka č. 2 

Hlavná Názov Suma v €  Podiel v % 

kategória       

100 Daňové príjmy 4 935 812,00 49,91 

200 Nedaňové príjmy   983 385,82 9,94 

300 Granty a transfery 3 116 097,37 31,51 

400 
Príjmy z transakcií s finančnými. aktívami 

a pasívami 
 449 403,31 4,54 

500 Prijaté úvery, pôžičky a NFV 404 246,46 4,10 

Návrh rozpočtu príjmov na rok 2023  9 888 944,96 100,00 

 

V návrhu rozpočtu na rok 2022 boli príjmy rozpočtované v celkovej výške 10 748 981,28 €, čo 

v porovnaní s návrhom rozpočtovaných príjmov na rok 2023 v celkovej výške 9 888 944,46 €  

predstavuje pokles o 8,00%.  

 

 V návrhu rozpočtu mesta na rok 2023 sú výdavky rozpočtované v celkovej výške 9 888 

944,46 €.   

 

Prehľad celkových rozpočtovaných výdavkov podľa programov je uvedený v nasledujúcej 

tabuľke: 
          Tabuľka č. 3 

Program Názov programu Suma v €  
Podiel v 

% 

1 Plánovanie, manažment, orgány mesta a kontrola  1 093 723,93 11,07 

2 Propagácia a marketing 49 527,50 0,50 

3 Technické služby 294 476,94 2,98 

4 Služby občanom 67 685,58 0,68 

5 Bezpečnosť  172 077,07 1,74 

6 Odpadové hospodárstvo  506 750,00 5,12 
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7 Komunikácie a doprava 241 525,64 2,44 

8 Vzdelávanie 4 517 325,95 45,68 

9 Mládež a šport 18 945,00 0,19 

10 Kultúra  419 355,94 4,24 

11 Prostredie pre život  629 196,15 6,36 

12 Sociálna starostlivosť       637 051,38 6,44 

13 Administratíva a dlhová služba 1 229 875,88 12,44 

14 Zdravotníctvo 11 428,00 0,12 

Návrh rozpočtu výdavkov v programovej štruktúre na rok 2023 9 888 944,96 100,00 

 

V návrhu rozpočtu na rok 2022 boli výdavky rozpočtované v celkovej výške 10 748 981,28  €, čo 

v porovnaní s návrhom rozpočtovaných výdavkov na rok 2023 v celkovej výške 9 888 944,96 €  

predstavuje pokles o 8,00 %.  

 

C.   Bežný  rozpočet 
  
C.1   Bežné príjmy      

                                                                                 Tabuľka č. 4 

Hlavná Názov Suma v €  Podiel v % 

kategória       

100 Daňové príjmy 4 935 812,00 57,06 

200 Nedaňové príjmy   963 385,82 11,13 

300 Granty a transfery 2 751 526,98 31,81 

Návrh rozpočtu bežných príjmov na rok 2023 8 650 724,80 100,00 

 

V návrhu rozpočtu sú bežné príjmy rozpočtované v celkovej výške 8 650 724,80 €, z toho: 

 

- daňové príjmy v predpokladanej výške 4 935 812,- €, čo je 57,06% z celkových bežných 

príjmov, 

- nedaňové príjmy v predpokladanej výške  963 385,82 €, čo je 11,13% z celkových 

bežných príjmov, 

- granty a transfery v predpokladanej výške 2 751 526,98 €, čo je  31,81% z celkových 

bežných príjmov. 

Vývoj skutočných bežných príjmov za roky 2019 – 2021, očakávaná skutočnosť za rok 2022 

a návrh bežných príjmov na rok 2023  

 
    Tabuľka č. 5 

  
skutočné 

bežné príjmy 

2019 

skutočné 

bežné príjmy 

2020 

skutočné 

bežné príjmy 

2021 
očakávané 

plnenie 2022 
rok 2023 

návrh 

Plnenie v € 7 556 128,77 7 527 714,34 7 904 503,49 7 777 509,72 8 650 724,80 
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C.1.1   Bežné príjmy - daňové   
                               Tabuľka č. 6 

Kategória Názov Suma v €  Podiel v % 

        

110 Dane z príjmov a kapitálového majetku 3 804 812,00 77,08 

120 Dane z majetku 677 000,00 13,72 

130 Dane za tovary a služby 454 000,00 9,20 

Návrh rozpočtu daňových  príjmov na rok 2023  4 935 812,00 100,00 

 

V návrhu rozpočtu sú daňové príjmy rozpočtované v celkovej výške 4 935 812,-  €, z toho:  

 

- výnos dane z príjmov a kapitálového majetku predpokladáme vo výške 3 804 812,- €, čo 

je 77,% z celkových daňových príjmov mesta. V roku 2023 sa očakáva výnos dane 

z príjmu fyzických osôb o 649 812,– €, navýšenie podľa prognózy na  rok 2023, ktorá 

predstavuje sumu 3 637 756,– €, 

- dane z majetku v predpokladanej výške 677 000,- €, čo je 13,72% z celkových daňových 

príjmov mesta. Nárast sadzieb dane z nehnuteľností predstavuje infláciu o 3,2%, po 

schválení VZN o dani z nehnuteľností, celkové zvýšenie miestnych daní predstavuje 

85 500 oproti roku 2022, 

- dane za tovary a služby v predpokladanej výške 454 000,- €, čo je 9,20% z celkových 

daňových príjmov mesta. V roku 2023 sa očakáva výber za KO a DSO o 59 500 € vyšší, 

podľa predpokladaného výberu poplatku v roku 2022 vo výške 415 000 €, znížený príjem 

je z dôvodu podávania žiadostí o zníženie poplatku. 

 

Vývoj bežných príjmov daňových za roky 2019 – 2021, očakávané plnenie za rok 2022 

a predpoklad na rok 2023 

                Tabuľka č. 7 

kategória rok 2019  rok 2020  rok 2021  

rok 2022 

očakávané 

plnenie rok 2023 návrh 

110 3 236 577,99 3 148 326,71 3 317 731,65 3 329 756,88 3 804 812,00 

120 620 624,31 612 944,30 684 236 68 672 597,54 677 000,00 

130 314 820,12 356 097,56 384 897,89 367 754,04 454 000,00 

SPOLU 4 172 022,42 4 117 368,57 4 386 866,22 4 370 108,46 4 935 812,00 

 
 

 

 

 

 

 

 



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

  

  

Dátum: 01.12.2022, čas: 16:21:28 

 

 

 

 

 

Strana: 6 

 

Graf č. 1: Vývoj bežných daňových príjmov za roky 2019 – 2021, očakávané plnenie za rok 2022 a predpoklad 

na rok 2023  
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Najvyšší objem z daňových príjmov predstavuje každoročne výnos dane z príjmov poukázaný 

územnej samospráve, ktorý je rozpočtovaný v podpoložke 111003 Daň z príjmu fyzických osôb. 

Táto daň je príjmom obcí v zmysle zákona č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane 

z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a rozdeľovaná  podľa 

kritérií určených  Nariadením vlády SR č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane         z 

príjmov územnej samospráve. Z grafu poukazujúceho na výber daňových príjmov je zrejmé, že 

výber dane mal v predchádzajúcich rokoch  stúpajúcu tendenciu, s výnimkou roku 2020, kedy 

došlo k poklesu výberu z dôvodu dopadu pandémie na verejné financie. Výber dane z príjmu 

fyzických osôb je v priebehu rokov   vyšší ako pôvodne odhadovaná suma pre obce v schválenom 

štátnom rozpočte na rok 2022.  

 

Návrh je o 475 056 eur vyšší ako očakávaná skutočnosť za rok 2022. Návrh rozpočtu vychádza z 

prognózy MF SR Rozpočet verejnej správy na roky 2023 až 2025 pre mestá/obce. Ide o položku 

rozpočtu, ktorá tvorí cca 38,48 % celkových príjmov mesta a výšku ktorej mesto nemá možnosť 

ovplyvniť. Rizikom môže byť nenaplnenie prognózy MF SR, aj vzhľadom na súčasnú situáciu 

v slovenskej ekonomike (vojenský konflikt na Ukrajine, vysoká miera inflácie, energetická 

kríza), ktorá spolu so súvisiacimi opatreniami a legislatívnymi vplyvmi negatívne ovplyvňuje 

výnos dane z príjmov. 
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C.1.2 Bežné príjmy nedaňové 
    Tabuľka č. 8    

Kategória Názov Suma v €  Podiel v % 

        

210 Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku 319 368,10 76,32 

220 Administratívne a iné poplatky a platby 97 543,00 23,31 

240 Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov                 0,00 0,00 

290 Iné nedaňové príjmy 1 550,00 0,37 

Návrh rozpočtu bežných  príjmov nedaňových  

na rok 2023  
418 461,10 100,00 

 

Podiel na týchto príjmoch predstavujú: 

 

- príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku v predpokladanej výške 319 368,10 €, čo je 

76,32%  z bežných príjmov nedaňových, 

hrobové miesta predstavujú navýšenie  o 1 027,10 € a pozemky o 10 714,18 € 

- administratívne a iné poplatky a platby v predpokladanej výške 97 543,- €, čo je 23,31% 

z bežných príjmov nedaňových, navýšenie je u Knižnici a Múzeu, vzrástli tiež poplatky za 

opatrovateľskú službu a vlastné príjmy športových klubov, ktoré boli k 31.12.2022 

súčasťou KCaMAS. 

- úroky sa nerozpočtujú, nakoľko k 31.10.2022 je nulové plnenie, 

- iné nedaňové príjmy v predpokladanej výške 1 550,- €, čo je 0,37% z bežných príjmov  

nedaňových.         

 

Vývoj bežných príjmov nedaňových za roky 2019 – 2021, očakávané plnenie za rok 2022 

a predpoklad na rok 2023   

 
                    Tabuľka č. 9 

kategória plnenie v € rok 

2019 
plnenie v € rok 

2020 
plnenie v € rok 

2021 

rok 2022 

očakávané 

plnenie  v € 
rok 2023 návrh 

v € 

210 395 547,97 357 347,15 329 740,78 281 903,00 328 087,58 

220 119 082,54 102 016,54 125 915,87 109 628,20 80 353,00 

240 1 508,79 172,80 0,00 0,00 0,00 

290 23 748,10 16 401,77 15 272,36 25 669,68 1 550,00 

SPOLU 539 887,40 475 938,26 470 929,01 417 200,88 409 990,58 
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Graf č. 2: Vývoj bežných príjmov nedaňových za roky 2019 – 2021, očakávané plnenie za rok 2022 a návrh na 

rok 2023 
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Návrh rozpočtu bežných príjmov nedaňových je na rok 2023 zostavený nižšie ako očakávaná 

skutočnosť v roku 2022 o 5 470,52 €, najmä v položke 290, kde  je očakávaný nižší príjem 

z odvodov z hazardných hier z dôvodu zmeny legislatívy.  

 

C.1.3 Tuzemské bežné granty a transfery 

 

Na  rok  2023 sú tuzemské bežné granty a  transfery rozpočtované vo výške  2 751 526,98 €, sú 

navýšené o 177 457,54 € 
             Tabuľka č. 10 

Kategória Názov Suma v €  Podiel v % 

310 Tuzemské granty a transfery 2 751 526,98 100 

Návrh tuzemských grantov a transferov na rok 2023  2 751 526,98 100 

 

Jedná sa o nasledovné granty a transfery: 

 

- zvýšenie nenormatívnych finančných prostriedkov na úseku školstva o 223 865 €, 

- zvýšenie   rozpočtu nenormatívnych FP pre ZŠ  o 16 825 €, 

- zníženie dotácie pre MŠ zo ŠR o 17 232,00 €,  

- Domček CVČ od obcí zvýšenie o 5 000,– €, 

- zvýšenie rozpočtu pre SVETLO zo ŠR o 11 532,00 €,  

- zvýšenie rozpočtu pre SOcÚ od iných obcí a ŠR o 7 703,00 €,  

- zníženie rozpočtu na projekt TSP z ESF o 12 618,91 €,  

- projekt Opatrovateľky z ESF je financovaný formou refundácie v celkovej hodnote je výška 

  projektu  25 443,48,00 €, 

-  projekt Zelené obce 14 368 €. 
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Vývoj  tuzemských grantov a transferov za roky 2019 – 2021, očakávané plnenie za rok 

2022 a predpoklad na rok 2023  

 
                       Tabuľka č. 11 

Kategória rok 2019 v € rok 2020 v € rok 2021 v € 

očakávané 

plnenie 

rok 2022 v € 
rok 2023 návrh 

v € 

310 2 182 503,64 2 454 792,24 2 723 810,43 2 620 060,06 2 751 526,98 

  
 

Graf č. 3: Vývoj tuzemských grantov a transferov za roky 2019 – 2021, očakávané plnenie za rok 2022 a návrh 

na rok 2023 
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C.2   Bežné výdavky  

Rozpočet celkových bežných výdavkov  mesta  je na  rok  2023 navrhnutý vo výške  

9 888 944,96  €. Návrh rozpočtovaných  bežných výdavkov (hlavná kategória 600) na  

rok 2023, ako aj skutočné čerpanie za roky 2020 – 2021 a očakávané čerpanie za rok 2022  

je uvedený v nasledujúcej tabuľke:       

                                                                                                                      
Tabuľka č. 12 

Kategória 600 - bežné výdavky  

Program 
rok 2020 

skutočné 

čerpanie v € 

rok 2021 

skutočné 

čerpanie v € 

rok 2022 

očakávané 

čerpanie v € 

rok 2023 návrh 

v € 

Plánovanie, manažment a kontrola 205 118,12 231 476,26 253 184,78 351 040,23 

Propagácia a marketing 56 444,73 42 189,24 38 536,45 49 527,50 

Technické služby 129 070,72 148 961,02 222 624,82 294 476,94 

Služby občanom 58 036,08 76 879,02 56 430,94 67 685,58 

Bezpečnosť 103 745,95 147 289,21 103 208,91  147 077,07 
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Odpadové hospodárstvo 347 821,50 387 697,02 375 628,63  506 750,00 

Komunikácie a doprava 259 945,26 382 792,33 189 603,65 241 525,64 

Vzdelávanie 3 677 448,08 3  910 925,79 2 795 875,03 4 517 325,95 

Mládež a šport 22 298,74 85 115,11 10 763,04 15 945,00 

Kultúra 292 843,85 340 151,86 368 394,39  419  55,94 

Prostredie pre život 215 551,69 299 635,89 153 519,19  204 949,69 

Sociálna starostlivosť 456 163,07 500 139,20 388 027,53         637 051,38 

Administratíva a dlhová služba 977 454,85 1 548 090,54 951 915,48 1 209 875,88 

Zdravotníctvo 29 674,94 1 603,12 7 143,67 11 428,00 

SPOLU 6 831 617,58 8 102 945,61  5 914 856,89 8 674 014,80 

 

 

Návrh rozpočtu bežných výdavkov na rok 2023 je  v porovnaní s očakávanou skutočnosťou roku 

2022 vyšší  o 81 345,47 € i napriek tomu rozpočet verejného osvetlenia nepokrýva zmluvný 

vzťah vo výške 35 603,34 €. 

Najvýznamnejšie výdavky boli navrhnuté na spolufinancovanie Projektu  „Výsadba zelene“ vo 

výške 14 368,– € a na opravu  Hradobného múru  vo výške 26 290,00 €. 

 

D.  Kapitálový rozpočet  
 

D.1   Kapitálové príjmy 

 

Kapitálové príjmy sú na rok 2023 nižšie oproti roku 2022 o 1 244 067,66 €. 

Kapitálové príjmy sa skladajú: 

 

a) z príjmu  z predaja pozemkov vo výške  20 000,- €.  

 

b) kapitálové granty a transfery sú určené na zazmluvnené projekty z oddelenia projektového 

manažéra vo výške 364 570,39 €. 

 

D.2   Kapitálové výdavky  

 

Kapitálové výdavky sú na rok 2023 rozpočtované vo výške  1 214 930,16  €.  

Návrh rozpočtovaných  kapitálových výdavkov (hlavná kategória 700) na rok 2022, skutočné 

čerpanie za roky 2020 – 2021 a očakávané čerpanie za rok 2022 je uvedený v nasledujúcej 

tabuľke:    

          
Tabuľka č. 13 

Hlavná kategória 700 - kapitálové výdavky 

Program 
rok 2020 

skutočné 

čerpanie v € 

rok 2021 

skutočné 

čerpanie v € 

rok 2022 

očakávané 

čerpanie v € 

rok 2023 

návrh v € 

Plánovanie, manažment a kontrola 61 438,78 457 813,92 1 204 396,33 742 683,70 

Technické služby 0,00 23 376,00 23 376,00 0,00 

Propagácia a marketing 0,00 4 550,40 0,00 0,00 
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Bezpečnosť 0,00 4 192,13 6 720,36 25 000 

Odpadové hospodárstvo 0,00 100,00 0,00 0,00 

Komunikácie a doprava 27 046,35 291 694,50 561 791,29 0,00 

Vzdelávanie 217 455,90 4 990,00 0,00 0,00 

Mládež a šport 0,00 0,00 0,00 3 000,00 

Kultúra 13 076,00 9 300,00 3 245,80 0,00 

Prostredie pre život 22 633,26 74 056,62 392 449,46     424 246,46 

Administratíva a dlhová služba 870,00 13 219,80 10 953,73 20 000,00 

Zdravotníctvo 10 548,48 25 009,04 0,00 0,00 

SPOLU 353 068,77 918 781,87 2 232 965,75 1 214 930,16 

 

Návrh rozpočtu kapitálových výdavkov pre rok 2023 je v porovnaní s očakávanou skutočnosťou 

roku 2022 je nižší o 1 018 035,59 €.   

  

Kapitálové výdavky sú v návrhu rozpočtu na rok 2023 podľa podprogramov 

rozpočtované nasledovne:  

 

Podprogram 1.2.1 Strategické plánovanie a projekty 

- projekty z oddelenia projektového manažéra sú to projekty z EFRR, ŠR vo výške 

314 570,39 € z toho: 

      -     214 570,39 € Revitalizácia na Železničnej ulici, 10 709,18 € spolufinancovanie 

      -     100 000,00 € Rekonštrukcia chodníkov v meste, 23 033,66 € spolufinancovanie 

      -       50 000,00 € rezerva na spolufinancovanie projektov, ktorými sú Vybudovanie zázemia 

              na mestskom štadióne, tenisových kurtoch, Obnova NKP Trojičný stĺp, externý 

              manažment a PD, 

      -       48 000,00 € Inkluzívne ihrisko, prostriedky z minulých rokov, 

      -       71 298,00 € Inkluzívne ihrisko splufinancovanie z RF, 

      -            212,00 € stavebný dozor z RF, 

      -       13 000,00 € PD MŠ na ul. Jesenského, 

      -       25 000,00 € kamery štadión z RF, 

      -      147 860,47 € infraštruktúra Kltipoch z RF. 

 

 Podprogram 3.1 Technické služby 

- 2. splátka za Locust WAY v hodnote 23 276 € z Rezervného fondu. 

 

Podprogram 9.4. Santovka 

- zhotovenie altánku vo výške 3 000,– €. 

 

Podprogram 11.1.Verejné osvetlenie 

- vybudovanie solárneho verejného osvetlenia vo výške 10 000,– €. 

 

Podprogram 11.2 Vodovody 

- výstavba vodojemu Kopanice vo výške 404 246,46 € z Enviromentálneho fondu. 

 

Podprogram 11.10 Cintoríny 

- rekonštrukcia prvej sekcie v Novom cintoríne vo výške 10 000,00 €. 
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 Podprogram 13.1 

 

- výkup pozemkov vo výške 20 000,– €, 

 

Rozpočet na kapitálové výdavky môže byť zvýšený v priebehu roku 2023 po schválení 

záverečného účtu mesta za rok 2022 o zostávajúce nevyčerpané finančné prostriedky z roku 2022 

prevodom  FP z Rezervného fondu mesta.  

 

E.   Finančné operácie  
 

E.1   Finančné operácie - príjmové  

 

Na  rok 2023 sú príjmové finančné operácie rozpočtované vo výške 853 649,77 €.  

Jedná sa o nasledovný príjem:  

a) z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami vo výške  60 000,00  €,  

       príjmy z predchádzajúcich rokov 

      b) finančné prostriedky z  rezervného fondu mesta, t. j. zostatok prostriedkov  

z predchádzajúcich rokov.  

Zníženie finančných prostriedkov oproti roku 2022 je o 599 253,86 €. 

       c) Prijaté úvery, pôžičky a výpomoci 
Zníženie oproti roku 2022 o 145 753,54 €. 

 

V roku 2023  je rozpočtované čerpanie úveru z Enviromentálneho fondu v hodnote 

 404 246,46 € na vybudovanie Vodojemu Kopanice. 

 

E.2   Finančné operácie - výdavkové  

 

Na  rok 2023 sú finančné operácie vo výdavkovej časti rozpočtované vo výške 

 258 496,65  €. Sú to výdavky na splácanie istiny z komerčných úverov a úverov zo ŠFRB. 

Výdavky na splácanie komerčných úverov sú rozpočtované vo výške 131 585,- €, splátky úverov 

zo ŠFRB vo výške 106 661,65 €a z Enviromentálneho fondu 20 250,– €. 

 
Tabuľka č. 14 

Prehľad ročných splátok za rok 2023 podľa jednotlivých úverov v € 

Rekonštrukcia Športovej haly, telocvične pri ZŠ E.M.Šoltésovej 79 380 

Vybudovanie triedy na elokovanom pracovisku I. Krasku pri MŠ 49 205 

Komerčné úvery - spolu: 131 585  

 

Mesto Krupina rozpočtuje výdavky na  celkom 10 úverov zo ŠFRB. Ročná výška splátok 

týchto úverov je spolu vo výške 106 661,65 €. Podrobný rozpis splátok úverov zo ŠFRB je 

uvedený v podprograme 13.2 Dlhová služba. 
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F.   Návrh rozpočtu mesta na rok 2023  
 
Súhrnný návrh rozpočtu mesta na rok 2023  v členení na bežný rozpočet, kapitálový rozpočet 

a finančné operácie je nasledovný:  
 

Tabuľka č. 15 

Návrh rozpočtu mesta na rok 2023     

Bežný rozpočet Príjmy 8 650 724,80 

  Výdavky 8 415 518,15 

  Prebytok 235 206,65 

Kapitálový rozpočet Príjmy 384 570,39 

  Výdavky 1 214 930,16 

  Schodok -830 359,77 

Finančné operácie Príjmy 853 649,77 

  Výdavky  258 496,65 

  Prebytok 595 153,12 

Celkom Príjmy 9 888 944,96 

  Výdavky 9 888 944,96 

  Rozdiel 0 

 

Bežný rozpočet je navrhnutý ako prebytkový vo výške                   235 206,65 €. 

Kapitálový rozpočet je navrhnutý ako schodkový vo výške                 - 830 359,77 €. 

Návrh finančných operácií je navrhnutý ako prebytkový vo výške         595 153,12 €. 

Schodok kapitálového rozpočtu je vykrytý prebytkom bežného rozpočtu a finančných operácií. 

Celkový rozpočet mesta je navrhnutý ako vyrovnaný.  

 

Návrh rozpočtu je zostavený tak, aby bolo zabezpečené plnenie základných funkcií a 

kompetencií mesta Krupina, plnenie základných povinností spojených so samostatným 

hospodárením a nakladaním s majetkom mesta a príjmami mesta. Zároveň v sebe zahŕňa aj 

možné riziká vyplývajúce zo súčasnej situácie v štáte a odhadov plnenia príjmovej časti rozpočtu 

s dopadom na výdavkovú časť rozpočtu. 

 

G.   Posúdenie  súladu  návrhu  rozpočtu Mesta Krupina na rok 2023 

s príslušnou legislatívou 
 

Návrh Programového rozpočtu na rok 2023 je spracovaný v súlade so: 

 

- zákonom NR SR č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,  

- zákonom NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 
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- zákonom SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, 

- ústavným zákonom č. 493/2011 o rozpočtovej zodpovednosti, 

- zákonom NR SR č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom  určení výnosu dane z príjmov územnej 

samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 

- Nariadením vlády Slovenskej republiky č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane 

z príjmov územnej samospráve, 

- Zákon NR SR č. 67/2020 Z. z.  o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej 

oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19,    

- zákonom NR SR č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov, 

- zákonom NR SR č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl 

a školských zariadení v znení neskorších predpisov, 

- zákonom NR SR č. 596/2003 Z. z.  o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov, 

- opatrením MF SR č. MF/010175/2004-42 zo dňa 8.12.2004 v znení neskorších predpisov, 

ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická 

klasifikácia rozpočtovej klasifikácie, 

- vyhláškou Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 257/2014 Z. z., ktorou sa vydáva 

štatistická klasifikácia výdavkov verejnej správy ( funkčná klasifikácia). 

 

H.  Záverečné zhodnotenie 
 

 Návrh programového rozpočtu mesta Krupina na roky 2023 – 2025 bol zverejnený na 

úradnej tabuli mesta a na webovom sídle mesta  v zákonom stanovenej  lehote (najmenej 15 dní 

pred jeho schválením) v súlade s § 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších prepisov.  

 

Pre udržateľnosť navrhovaného rozpočtu bude nevyhnutné zodpovedne pristupovať k plneniu 

bežných príjmov ako aj k čerpaniu prostriedkov v súlade  s jednotlivými programami, 

podprogramami,  projektami, zámermi a cieľmi zo strany všetkých subjektov, ktoré na rozpočte 

participujú. Udržanie rozpočtu v reálnych podmienkach je predpokladom a východiskom 

k splneniu cieľov aj viacročného programového rozpočtu. 

 

Z hľadiska dlhodobej udržateľnosti dobrej kondície rozpočtu mesta a tiež s ohľadom na 

platnosť Ústavného zákona č. 493/2011 o rozpočtovej zodpovednosti  (čl. 12) odporúčam 

venovať zvýšenú pozornosť vývoju bežných príjmov a bežných výdavkov.  
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 Na základe skutočností uvedených v stanovisku konštatujem, že Návrh programového 

rozpočtu na roky 2023 – 2025 je zostavený v súlade s všeobecne záväznými právnymi predpismi   

                                                                          a   

odporúčam mestskému zastupiteľstvu predložený návrh rozpočtu na rok 2023 schváliť 

a rozpočet na roky 2024 a 2025 zobrať na vedomie. 

 

Upozornenie:  
Prípadné neschválenie rozpočtu by znamenalo pre mesto hospodárenie v rozpočtovom 

provizóriu v zmysle § 11 zákona č. 583/2004 Z. z.  o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy v z. n. p., pričom uvedená situácia by limitovala činnosť mesta a ohrozovala 

realizáciu plánovaných investičných projektov. Pri hospodárení v rozpočtovom provizóriu 

zároveň nie je možné poskytovať dotácie. 

 

Na základe vyššie uvedených skutočností dávam  návrh na schválenie navrhnutých 

uznesení. 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Príloha:2x 

 

Ing. Marta Murínová 
hlavná kontrolórka 
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