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1. Základná charakteristika konsolidovaného celku
Mesto Krupina je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky. Je
právnickou osobou, ktorá samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami,
jeho základnou úlohou pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj územia
mesta a o potreby jeho obyvateľov.
1.1 Geografické údaje
Geografická poloha mesta: Krupina leží na trase Zvolen - Šahy v geomorfologickom celku
Krupinská planina, podcelku Bzovícka pahorkatina a predstavuje podhorie Štiavnických
vrchov.
Susedné väčšie mestá a obce: Dudince, Zvolen, Sliač, Banská Bystrica, Banská Štiavnica,
Levice, Šahy, Veľký Krtíš, Sebechleby, Ladzany, Devičie, Hontianske Nemce, Rakovec,
Hontianske Tesáre, Bzovík, Žibritov, Babiná, Dobrá Niva, Podzámčok, Svätý Anton,
Celková rozloha mesta: Katastrálne územie celkom: 88,669 km2 z toho:
• Poľnohospodárska pôda: 36,190 km²
• Lesná pôda: 46,000 km²
• Vodné plochy: 0,760 km²
• Ostatné plochy: 5,719 km²
Nadmorská výška : 280 m nad morom (stred obce)
1.2 Demografické údaje
Počet obyvateľov k 31.12.2013: 7 703
z toho:
• Deti do 17 rokov: 1 376 z toho: chlapci 699
dievčatá 677
• Muži od 18 – 59 rokov: 2 398
• Ženy od 18 – 59 rokov: 2 369
• Ostatní obyvatelia nad 60 rokov: 1 560 z toho: muži 614
ženy 946
Vývoj počtu obyvateľov - prehľad za posledných 5 rokov:
Rok
Počet obyvateľov

2009
7 994

2010
7 783

2011
7 755

2012
7 712

2013
7 703

Národnostná štruktúra obyvateľstva - zisťovaná sčítaním obyvateľov, domov, bytov
realizovaným v roku 2011, kedy bol počet trvalo bývajúceho obyvateľstva nášho mesta
8 046 (stav k 20.5.2011), bola nasledovná:
• slovenská: 7 070
• česká: 20
• maďarská: 25
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

ukrajinská: 2
rómska: 74
moravská: 4
nemecká: 5
poľská: 6
chorvátska: 1
srbská 2
iná: 12
nezistené: 825

Štruktúra obyvateľstva podľa náboženského vyznania - zisťovaná sčítaním obyvateľov,
domov, bytov realizovaným v roku 2011, kedy bol počet trvalo bývajúceho obyvateľstva
nášho mesta 8 046 (stav k 20.5.2011), bola nasledovná:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

rímskokatolíci: 5 041
evanjelici, a.v.: 1 202
židia: 2
gréckokatolíci: 4
reformovaná kresťanská cirkev: 5
pravoslávna cirkev: 2
Jehovovi svedkovia: 21
evanjelická cirkev metodistická: 11
bratská jednota baptistov: 0
cirkev adventistov siedmeho dňa: 17
apoštolská cirkev: 10
starokatolícka cirkev: 1
kresťanské zbory: 17
cirkev československá husitská: 0
bahájske spoločenstvo: 1
cirkev Ježiša Krista svätých neskorších dní: 4
iné: 25
nezistené: 991
bez vyznania: 692

Štruktúra obyvateľstva podľa najvyššieho dosiahnutého vzdelania - zisťovaná sčítaním
obyvateľov, domov, bytov realizovaným v roku 2011, kedy bol počet trvalo bývajúceho
obyvateľstva nášho mesta 8 046 (stav k 20.5.2011), bola nasledovná:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

základné vzdelanie: 1 042
učňovské bez maturity: 1 087
stredné odborné bez maturity: 809
úplné stredné učňovské s maturitou: 268
úplné stredné odborné s maturitou: 1 587
úplné stredné všeobecné: 423
vyššie odborné: 139
vysokoškolské bakalárske: 205
vysokoškolské Mgr., Ing., dok. 1 041
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•
•
•
•

vysokoškolské doktorandské: 16
bez vzdelania: 1 236
nezistené: 193

Štruktúra obyvateľstva podľa ekonomickej aktivity - zisťovaná sčítaním obyvateľov,
domov, bytov realizovaným v roku 2011, kedy bol počet trvalo bývajúceho obyvateľstva
nášho mesta 8 046 (stav k 20.5.2011), bola nasledovná:
• pracujúci okrem dôchodcov: 3 127
• pracujúci dôchodcovia: 137
• osoby na materskej dovolenke: 45
• osoby na rodičovskej dovolenke: 151
• nezamestnaní: 580
• študenti stredných škôl: 374
• študenti vysokých škôl: 221
• osoby v domácnosti: 23
• dôchodcovia: 1 551
• príjemcovia kapitálových príjmov: 6
• deti do 16 rokov (nar. po 20.56.1995): 1 339
• iná: 36
• nezistená: 456
Pozn: Z celkového počtu obyvateľov 8 046 bolo k 20.5.2011 ekonomicky aktívnych 3 889,
t.j. 48,33 %.

1.3 Ekonomické údaje
Stav nezamestnanosti v meste Krupina k 31.12.2013 ako aj vývoj nezamestnanosti v meste
za posledných 5 rokov ukazuje nasledovná tabuľka:
Rok
Ekonomicky aktívne
obyvateľstvo
Počet evidovaných
nezamestnaných
Registrovaná miera
nezamestnanosti

2009

2010

2011

2012

2013

3 563

3 597

3 657

3 889

3 889

752

653

647

703

631

21,11

18,15

17,69

18,08

16,23

1.4 Symboly mesta
Mesto Krupina používa základné symboly, medzi ktoré patria erb, vlajka a pečať mesta, ktoré
sú priamo zahrnuté v Štatúte meste Krupina.
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Erb mesta Krupina :
MALÝ ERB - inšpirovaný erbovou listinou z roku 1609,
delený štít v hornej červenej polovici po zelenej nerovnej
pažiti kráčajúci strieborný, obrátený, ohliadajúci sa, zlatým
prstencom nimbovaný Baránok Boží v zlatej zbroji, držiaci za
sebou zlatú pravošikmú krížovú žrď so striebornou, tromi
jazykmi ukončenou koruhvou so znamením červeného
priebežného kríža, z hrude Baránka striekajúca červená krv do
zlatého, na pažiti položeného kalicha; zo spodného okraja
dolnej modrej polovice štítu vyrastajúce strieborné
cimburiové hradby, zo špičky štítu vyrastajúci vrchol čiernej
brány so striebornou mrežou, z cimburia vyrastajúci rytier v
červeno-strieborným chocholom zdobenej prilbe a
striebornom brnení, s rozpaženými rukami – v pravici so
strieborným ľavošikmým mečom, v ľavici so zlatou korunou.
VEĽKÝ ERB je rozšírený o štítonosičov: strieborno-zlatí
anjeli s gloriolou so zelenými palmovými ratolesťami,
držiaci erb. Na hlave štítu položená zlatá otvorená koruna.
Boží Baránok symbolizuje predchádzajúcu históriu mesta a
rytier vyjadruje zásluhy Krupinčanov v bojoch proti Turkom
a vernosť panovníkovi.
Vlajka mesta Krupina:
VLAJKA mesta pozostáva z troch pozdĺžnych pruhov vo
farbách červeno-bielo-modrej. Vlajka má pomer strán 2:3 a
ukončená je dvoma cípmi, teda zástrihom, siahajúcim do
tretiny jej listu.

Pečať mesta Krupina: Pečať mesta je okrúhleho tvaru s malým
erbom mesta o priemere 36 mm a s kruhopisom „MESTO KRUPINA“.
Pečať s malým erbom sa používa pri administratívnych úkonoch.
Okrem pečate s malým erbom s rozmerom 36 mm orgány mesta
používajú pečiatkovadlo o rozmere 24 mm, ktoré súčasne používa aj
MsÚ, ďalej na reprezentačné účely používa mesto i pečať s veľkým
erbom o rozmere 36 mm.

Logo mesta Krupina
Mesto Krupina nateraz nedisponuje samostatným logom; medzi základné symboly patria erb,
vlajka a pečať mesta, ktoré sú priamo zahrnuté v Štatúte meste Krupina. Za symbol mesta (vo
všeobecnom zmysle) sa taktiež považuje krupinská protiturecká strážna veža Vartovka, ktorej
fotografie a rôzne prekreslené podoby sa používajú aj akési „logo“.
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Symboly mesta boli začiatkom roka 2007 zaregistrované v Heraldickom registri Slovenskej
republiky. Postupné spresňovanie popisu erbu a vzájomná komunikácia viedli k jeho
definitívnej úprave a zaradeniu do Heraldického registra v roku 2008. Od roku 2007 mesto
používa v administratívnej a úradnej činnosti pečiatkovadlo s malým erbom a pri
reprezentácii a slávnostných príležitostiach pečiatkovadlo s veľkým erbom. Autorom nových
návrhov malého a veľkého erbu podľa erbovej miniatúry a textu s prihliadnutím na
heraldické pravidlá je Ladislav Čisárik ml. Symboly mesta môžu používať jedine oprávnené
osoby s písomným povolením Mesta Krupina, a to v súlade so štatútom mesta, dobrými
mravmi a slovenskou legislatívou.

1.5 Motto mesta Krupina:
Krupina - mesto spokojných obyvateľov a návštevníkov, čisté, bezpečné, zdravé,
ekologické, príťažlivé, vzdelané, kultúrne, komunikujúce, prosperujúce, mesto
dodržujúce princípy trvalo udržateľného rozvoja.

1.6 História mesta
Mesto Krupina
patrí medzi najstaršie mestá na
Slovensku. Mestské práva dostala už v roku 1238, avšak
okolie Krupiny bolo osídlené už v mladšej dobe
kamennej. Najstaršia písomná zmienka o území, na
ktorom vznikla Krupina je v listine Bela II. z roku 1135.
Predpoklady na vznik stredovekého mestečka vytvorila
obchodná cesta, ktorá spájala Jadran s Baltom. Vývoj
rastúceho mesta bol násilne prerušený vpádom Tatárov r.
1241, ktorí Krupinu spustošili. Počas tatárskeho vpádu sa
stratili Krupine pôvodné mestské výsady, preto ich Bela
IV. Roku 1244 obnovil. V 14. storočí bola Krupina
známa a významná svojim „Krupinským právom“. V 15. storočí bolo mesto ohrozované
vojskami husitov – bratríkov, ktoré viedol Ján Jiskra. Títo Krupinu obsadili a postavili okolo
kostola obranné múry s baštami. Za vernosť preukázanú v bojoch o uhorský trón udelil
panovník Ladislav Pohrobok Krupine r. 1453 privilégium, podľa ktorého mohla používať
osobitnú ochranu uhorských panovníkov ako slobodné kráľovské mesto.
Po útokoch Turkov utrpela Krupina veľké škody, preto na obranu mesto budovalo hradby,
v roku 1541 i strážnu vežu Vartovku. Turci Krupinu nikdy neobsadili. Neskôr mesto donútili
kapitulovať kurucké vojská, ktoré mesto vykradli a podpílili. V roku 1710 mesto postihol
mor. Stavovské povstania a turecké vojny zasadili Krupine ťažký úder. Upadol jej politický
a spoločenský význam. Krupina sa však postupne zotavovala zo spôsobených škôd. V druhej
polovici 18. st. sa výrazne začalo rozvíjať školstvo, vzniklo piaristické gymnázium, neskôr
bola zriadená trojtriedna koedučná hlavná škola.
V roku 1797 vypukol v meste požiar, ktorý ho takmer celé zničil. Na zmiernenie nešťastia
panovník r. 1798 na dva roky odpustil mestu dane a dal mu privilégium vydržiavať jarmoky.
V revolučných rokoch 1848 – 49 silný maďarizačný vplyv nedovolil väčšiemu rozvinutiu
slovenského národného života v Krupine. V tomto období však v Krupine uzreli svetlo sveta
a pôsobili tu národovci Andrej Braxatoris a jeho syn básnik Andrej Braxatoris-Sládkovič.
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V roku 1855 sa tu narodila spisovateľka Elena Maróthy Šoltésová. Po skončení I. sv. vojny
napadli mesto vojská maďarskej červenej armády, ktoré zanechali za sebou značné hmotné
škody. K výraznejšiemu rozvoju mesta došlo v 30-tych rokoch a v období Slovenského štátu.
Počas II. svetovej vojny sídlili v okolí mesta štáby sovietskych a francúzskych partizánov.
Krupina bola oslobodená vojakmi rumunskej a Červenej armády 3. marca 1945. Do roku
1960 bola Krupina okresným mestom, patrilo pod ňu 45 obcí. Aj keď sa po zrušení okresu
rozvoj mesta spomalil, zostala Krupina prirodzeným kultúrnym a administratívnym centrom
hontianskej oblasti s rozvinutým strojárskym a potravinárskym priemyslom.
Po roku 1989 nastali zmeny. Dobudovala sa priehrada, obchodný dom, tržnica. Krupina ako
jedno z prvých miest na Slovensku mala káblovú televíziu, historickou udalosťou bolo
napojenie mesta na plyn. Krupina ako prirodzená spádovitá oblasť bola znovu vyhlásená za
okresné mesto (36 obcí).
Históriu Krupiny poznačili roky slávy i roky sklamania a utrpenia. Rástla a upadala, neraz sa
dvíhala z rumovísk i popola. Pokolenia si tu odovzdávali svoje životné skúsenosti, starosti
a radosti, žiale i nádeje. Krupina vychovala statočných ľudí, ktorí sú zapísaní v dejinách
slovenského národa. Buďme na nich a na výsledky ich práce hrdí.
Ucelenú históriu mesta možno nájsť v najnovšej publikácii: Lukáč, M. a kol.: Krupina –
monografia mesta, Banská Bystrica, 2006. 256 s.

1.7 Pamiatky:
• prírodné pamiatky: geologicko-geomorfologickú zvláštnosť – prírodná pamiatka
Štangarígeľ (Krupinské bralce) – skalný útvar so stĺpovitou päťbokou odlučnosťou
pyroxenických andezitov. Podobný charakter má aj prírodná pamiatka Sixova stráň.
Z geologického hľadiska sú zaujímavé aj zvislé andezitové bralá a ich sutiny
v národnej prírodnej rezervácii Mäsiarsky bok, ktorá sa nachádza v najvýchodnejšom
výbežku Štiavnických vrchov.
• kultúrne pamiatky: strážna veža z čias protitureckých bojov Vartovka,
Rímskokatolícky Kostol Narodenia Panny Mária - románska trojloďová bazilika z 13.
storočia, Kaplnka sv. Anny, Kaplnka Sedembolestnej Panny Márie, Svätotrojičný
stĺp, evanjelický kostol, pivnice resp. katakomby slúžiace na uskladnenie vína no
i ako úkryt, Turecké studne – kamenné obydlia v starom lome Štrampľoch a
pozostatky kamenného opevnenia mesta – hradby z 15. – 17. storočia, strážna veža
z čias protitureckých bojov tzv. Vartovka a Husitská bašta z 15. storočia.
1.8 Významné osobnosti mesta
V Krupine sa už od stredoveku dotklo množstvo významných osobností, okrem panovníkov,
ktorí mestu udelili privilégiá, sa čoraz častejšie stretávame s osobnosťami z radov vzdelaných
krupinských obyvateľov synov mešťanov, ktorí študovali na európskych univerzitách
a neskôr pôsobili v rôznych významných funkciách. Keďže v Krupine v rámci mestskej
samosprávy prevládali poväčšinou Nemci, o Slovákoch a ich významných osobnostiach sa
nám zachovali písomné doklady až v mladšom období (od 17. storočia). K takýmto
osobnostiam môžeme zaradiť tieto osobnosti:
•

Samuel Hruškovic, ev.a.v. farár, biskup, básnik a editor,
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•
•
•

Benedikt Slavkovský, r. kat. kňaz, piarista, dramatik, hudobný skladateľ,
Ján Burius, ev.a.v. farár, spisovateľ,
Juraj Láni, ev. a. v. učiteľ, spisovateľ.

V 19. a 20. storočí tu pôsobili alebo sa tu narodili ďalšie významné osobnosti:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ondrej Braxatoris, ev.a.v. kantor a učiteľ, otec básnika A. Sládkoviča,
Andrej Braxatoris-Sládkovič, e.v.a.v farár, básnik a spisovateľ, autor Maríny a Detvana,
Andrej Kmeť, rím.kat. kňaz a národný buditeľ-dejateľ, zakladateľ viacerých miestnych
i národných spolkov...,
Michal Matunák, rím. kat. kňaz, učiteľ, historik, turkológ, autor systematického
pomenovania ulíc v meste Krupina,
Elena Maróthy-Šoltésová, spisovateľka a priekopníčka ženského emančipačného hnutia,
Pavol Bujnák, ev.a.v. farár, literárny kritik a historik,
Gustáv Lehotský, právnik, národný dejateľ,
Jozef Cíger-Hronský, národný dejateľ, spisovateľ, správca Matice slovenskej
Juraj Špitzer – spisovateľ, scenárista, publicista
Eugen Suchoň – hudobný skladateľ

Medzi neslovenské, no významné osobnosti pôsobiace alebo žijúce v Krupine zaraďujeme
týchto dejateľov:
•
•
•

Arnold Ipoly-Stummer, rím.kat. cirkevný hodnostár-biskup, historik, spisovateľ
Ondrej Szabó, rím.kat. cirkevný hodnostár-biskup
Rudolf Geschwind – šľachtiteľ ruží, priekopník hybridizácie lesných drevín, lesmajster
mesta Krupina

Medzi súčasné osobnosti, ktoré tu žili alebo študovali zaraďujeme aj:
•
•
•
•
•
•
•

Juraj Eckstein, rodák, vedecký pracovník, čestný občan mesta
Viliam Polónyi, rodák, herec, čestný občan mesta
Klára Patakyová, sochárka
Emília Došeková, herečka
Marián Labuda, herec
Jozef Labuda, archeológ, historik
Andrej Reiner, lekár, scenárista

1.9 Výchova a vzdelávanie
V súčasnosti výchovu a vzdelávanie detí v meste poskytuje:
• Základná škola Jozefa Cígera Hronského
• Základná škola Eleny Maróthy Šoltésovej
• Materská škola na Malinovského ulici s alokovaným pracoviskom na ulici Ivana
Krasku
• Súkromná materská škola a súkromné detské centrum
Na mimoškolské aktivity je zriadená:
• Základná umelecká škola
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•

Domček - Centrum voľného času

Uvedené organizácie s výnimkou Súkromnej MŠ sú v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta
Krupina. Okrem nich vzdelávanie a výchovu v meste poskytujú aj RO v zriaďovateľskej
pôsobnosti VÚC BB - ide o organizácie: Gymnázium Andreja Sládkoviča, Obchodná
akadémia, Stredná odborná škola a organizácie, ktorých zriaďovateľom je štát, sú: Špeciálna
základná škola a Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie.

1.10 Zdravotníctvo
Zdravotnú starostlivosť v meste poskytuje:
Nemocnica Krupina, ktorá
•
•
•
•

patrí pod Nemocnicu Zvolen a.s, člen skupiny AGEL
zameraná je na následnú a doliečovaciu starostlivosť
zahŕňa oddelenia: interné a oddelenie dlhodobo chorých
zahŕňa ambulancie:
•
•
•
•
•
•

interná
interná príjmová
chirurgická
ortopedická
geriatrická
rádiologická

Lekári (štátni i súkromní) v nasledovných ambulanciách:

Ambulancie
Detské ambulancie
Praktický lekár pre dospelých
Diabetilogická ambulancia
Fyziatricko-rehabilitačná ambulancia
Gynekologické ambulancie
Ambulancia klinickej imunológie a alergológie
Kožná ambulancia
Krčná-ušná-nosová ambulancia
Logopedická ambulancia
Očná ambulancia
Psychiatrická ambulancia
Neurologická ambulancia
Stomatologické ambulancie

Počet
3
3
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
3

1.11 Sociálne zabezpečenie
Sociálne služby v meste zabezpečuje :
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•
•
•
•

Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb
Domov sociálnych služieb "Nádej" Krupina n.o.
Centrum sociálnych služieb
Domov sociálnych služieb Krupina, n.o.

1.12 Kultúra a šport
Spoločenský, kultúrny a športový život v meste zabezpečuje:
•

Kultúrne centrum a Múzeum Andreja Sládkoviča (KCaMAS) je
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Krupina a zabezpečuje činnosť a prevádzku:
o
o
o
o

RO

Oddelenia kultúrnych aktivít
Múzea Andreja Sládkoviča v Krupine
Mestskej knižnice v Krupine
Informačného centra mesta Krupina

KCaMAS - oddelenie kultúrnych aktivít zabezpečuje rôznorodé aktivity z oblasti
kultúrneho vyžitia mesta Krupina, a to organizovaním samostatných (autorských) akcií, resp.
prevzatých predstavení rôznych umelcov (hudobné a folklórne skupiny, sólisti atp.).
Organizuje niekoľko erbových podujatí – Krupinská heligónka, Cechové hry krupinské atp.
Múzeum Andreja Sládkoviča v Krupine, ktoré má v meste takmer 50-ročnú tradíciu bolo
v roku 2010 rozhodnutím Mestského zastupiteľstva zriadené ako mestské múzeum. Múzeum
je v meste prvoradá pamäťová inštitúcia, ktorá ochraňuje kultúrne dedičstvo mesta i regiónu.
Zabezpečuje výskum, zbieranie, ochraňovanie a prezentovanie predmetov a duchovných
hodnôt kultúrneho dedičstva mesta Krupina ako aj najbližšieho okolia – územia severného
Hontu. Má stále expozície z histórie mesta od praveku až po začiatok 20. storočia,
s expozíciou osobností, predovšetkým Andreja Sládkoviča a Eleny Maróthy Šoltésovej,
pričom pripravuje aj dočasné výstavy. Múzeum spravuje viac ako 1500 zbierkových
predmetov.
Múzeum sa stará aj o základný výskum dejín mesta a jeho osobností. Na pôde múzea
vznikajú aj publikácie a iné propagačné materiály, a to v spolupráci s Mestom Krupina
a Informačným centrom mesta Krupina. Tu vzniklo 2. korigované slovensko-nemecké
vydanie z Medzinárodného sympózia Rudolf Geschwind 1829 – 2009 (1910 - 2010), vydané
v roku 2011 a v tomto istom roku aj kniha Michala Matunáka – Krupinskí hradní kapitáni
(2011) – ako komentované vydanie a druhý zväzok edície Historické pamiatky mesta
Krupina. V roku 2012 pre obec Drienovo vydalo samostatnú monografiu M. Lukáča Ján
Alexander Rotarides (1822 – 1900) život a dielo.
Mestská knižnica v Krupine ako pamäťová inštitúcia predovšetkým širokej verejnosti
ponúka knižničný fond s takmer 19 000 exemplármi krásnej, odbornej i detskej literatúry,
pričom v súčasnosti vo veľkej miere najmä mládež využíva prístup na 8 internetových staníc.
Okrem toho ponúka medziknižničnú výpožičnú službu. Knižnica organizuje stretnutia so
spisovateľmi a podujatia pre dôchodcov a nižšie vekové kategórie (škôlky, školy).
Informačné centrum mesta Krupina predovšetkým poskytuje informácie o historických
pamiatkach, prírodných zaujímavostiach domácim i zahraničným turistom. Informuje
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obyvateľov o kultúrnom a spoločenskom dianí v meste i bližšom okolí, ponúka propagačné
materiály s celoslovenským záberom, rôzne suveníry a hlavne publikácie a pohľadnice
vydané mestom Krupina a jeho organizáciami. Informačné centrum je i kanceláriou prvého
kontaktu, poskytuje informácie o činnosti mestského úradu.
•

Mestské kultúrne stredisko (MsKS) je organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta
Krupina. V priebehu roku 2013 došlo k zmene spôsobu jej financovania: do 30.9.2013
fungovala ako RO, od 1.10.2013 ako PO. K 31.12.2013 bola táto organizácia zrušená.
MsKS zabezpečovala činnosť klubov, financovaných z časti z mestského rozpočtu:
o Mestský futbalový klub Strojár Krupina - MFK
o Dobrovoľný hasičský zbor Krupina – DHZ
o Klub dôchodcov
o Stolnotenisový klub

Mesto vybudovalo a spravuje:
• 4 detské ihriská, ktoré sa nachádzajú na uliciach: Majerský rad (2), Malinovského ulica a
Železničná ulica,
• miniihrisko a multifunkčné ihrisko, obe nachádzajúce sa v areáli základných škôl, boli
odovzdané do správy ZŠ,
• hokejbalové ihrisko nachádzajúce sa na Špitzerovej ulici bolo odovzdané do správy
MsKS.
1.13 Hospodárstvo
Ekonomicky potenciál v lokalite mesta Krupina je tvorený sektorom poľnohospodárstva,
lesného hospodárstva, priemyslu, stavebníctva a služieb, pričom pozícia jednotlivých
sektorov na území mesta vyjadrená ako podiel pracovníkov zamestnaných v jednotlivých
sektoroch hospodárstva na celkovom počte obyvateľov mesta v produktívnom veku je
nasledovná:
•
•

•
•

služby 50%
priemysel 32%
poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo 14%
stavebníctvo 4%

Sektor služieb zaujíma v každom hospodárstve dôležité miesto, či už ako zložka pri tvorbe
pridanej hodnoty (nadväzne tvorby HDP), alebo ako nástroj výrazne stimulujúci vývoj
zamestnanosti. Rast produkcie služieb a vývoja zamestnanosti sú do značnej miery
ovplyvňované prílivom investícii. Preto jednou z hlavných bariér výraznejšieho rozvoja
služieb aj na území mesta Krupina súvisí s nedostatkom vlastného kapitálu podnikateľov.
Zamestnanosť podnikateľskej sféry, vrátane verejnej správy v oblasti služieb na území mesta
sa podieľa skoro 50%-ami z celkového počtu obyvateľov mesta v produktívnom veku.
V oblasti služieb je najväčším zamestnávateľom v rámci mesta verejný sektor (samospráva a
štátna správa). Mesto Krupina priamo aj nepriamo (k 31.12.2013 zamestnávalo priemerne
250,27 pracovníkov (z toho úrad Mesta Krupina vrátane Spoločnej obecnej úradovne,
stavebného úradu a materskej školy 95,27; v rozpočtových organizáciách v zriaďovateľskej
pôsobnosti mesta Krupina 130 pracovníkov; v príspevkových organizáciách 1 pracovníka a
v obchodných spoločnostiach zriadených mestom Krupina 24).
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V komerčnej sfére sa jedná najmä o maloobchodnú sieť COOP Jednota, spotrebné
družstvo(cca 127 pracovníkov) a jeho dcérska spoločnosť LOGISTICKÉ CENTRUM
STRED, a. s. zaoberajúca sa skladovaním a prepravou tovaru zväčša potravín do svojej
maloobchodnej siete zamestnávala 108 zamestnancov. V oblasti služieb mesta má tradične
silné zastúpenie aj segment malých a stredných podnikateľov.
Najväčší počet podnikateľských subjektov v rámci priemyslu v lokalite mesta pôsobí v
odvetví drevárskeho priemyslu, kovovýroby, strojov a zariadení, potravinárskych výrobkov,
nábytkárskeho priemyslu a vo výrobe iných nekovových minerálnych výrobkov (výrobkov z
kameňa), ako aj vo výrobe tlačiarenských a polygrafických výrobkov.
Najvyššiu zamestnanosť ako aj ekonomickú výkonnosť charakterizovanú tržbami z predaja,
predaja na vývoz, tvorby pridanej hodnoty a pod. zabezpečujú priemyselné podnikateľské
subjekty (právnické osoby),s počtom pracovníkov nad 20 osôb pôsobiacich v nasledovných
priemyselných odvetviach:
•

V strojárskom priemysle pôsobí:

akciová spoločnosť WAY Krupina, a.s., ktorá sa zaoberá výrobou šmykom riadených
nakladačov LOCUST, vrátané prídavných zariadení, odmeňovacích strojov BOŽENA,
zamestnávala k 31.12.2013 264 pracovníkov. Spoločnosť Wittur, s.r.o., ktorá je dcérskou
spoločnosťou firmy Wittur GmbH Scheibbs, zaoberajúcej sa výrobou výťahových
komponentov pre nové výťahy, zamestnávala v roku 2013 98 zamestnancov. GRD, s. r. o.,
ktorá sa zaoberá výrobou náhradných dielov na poľnohospodárske stroje a zariadenia
a výrobou plošín
a výťahov pre imobilné osoby, zamestnávala k 31.12.2013
10
zamestnancov; KOVOPROFIL, s. r. o.,
5 zamestnancov, HONTAPEX, ,s. r. o. 12
zamestnancov a SNAP predaj náhradných dielov 5 zamestnancov.
•

V drevospracujúcom priemysle pôsobia:

LIND MOBLER SLOVAKIA, s.r.o., zameraná na výrobu a predaj čalúneného nábytku.
Materská firma bola etablovaná v Dánsku v roku 1965. Počas svojho pôsobenia si firma
výrazne upevnila svoje postavenie na európskom trhu. Firma LIND MOBLER začala s
nábytkárskou výrobou v meste Krupina v roku 2000 a k 31.12.2013 zamestnávala 406
pracovníkov.
•

V potravinárskom priemysle pôsobia:

firma HONTEX Pekáreň s. r. o. zamestnávala 15 pracovníkov a pekáreň Bzovík s. r. o. 9
pracovníkov.
•

V tlačiarenskom priemysle pôsobí:

firma NIKARA Róbert Jurových (FO), zameraná na tlačiarenské výrobky. Zamestnávala
k 31.12.2013 59 pracovníkov.
•

V iných nekovových minerálnych výrobkoch pôsobí:

spoločnosť s.r.o. OP-TIM, zameraná na výrobu stavebných hmôt (tepelná a zvuková
izolácia budov), ďalej cementového tovaru, vrátane vykonávania zatepľovacích služieb
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zabezpečovaných stavebníctvom. Vykonáva tiež obchodnú a projektovú činnosť. Spoločnosť
zamestnáva 32 stálych pracovníkov.
firma Mramor-Granit Mohyla, s.r.o., zameraná na kamenárske výrobky. Zamestnáva 27
pracovníkov.
firma Mramor, s.r.o., zameraná na ťažbu, spracovanie a montáž rôznych kamenárskych
výrobkov. Zamestnáva 19 pracovníkov.
Ďalšie podnikateľské subjekty zabezpečujú v súčasnosti priemyselnú výrobnú činnosť v
rámci malých podnikov (výrobných prevádzok), pôsobia v kovovýrobe, drevospracujúcom
priemysle, vo výrobe kamenárskych výrobkov (v kategórii s.r.o., fyzických osôb, resp. ako
živnostníci) na území mesta Krupina.
Pre ďalšie obdobie jedným zo základných strategických zámerov mesta je pokračovanie v
podpore podnikania a získavania nových domácich i zahraničných investorov. K naplneniu
tohto zámeru mesto ponúka pre podnikateľské účely vlastné pozemky o celkovej rozlohe cca
5 ha. Územie pre podnikanie (vybudovanie priemyselného parku Krupina Juh) je v prípade
príchodu nového investora alebo rozšírenia podnikania už existujúcich podnikateľských
subjektov v tejto oblasti potrebné vybaviť infraštruktúrou.
Región mesta Krupiny má pomerne priaznivé prírodné podmienky pre poľnohospodárstvo,
najmä poľnohospodársku prvovýrobu, ktorá ešte na začiatku minulého storočia dominovala.
Kým v minulosti tento sektor reprezentoval jeden veľký poľnohospodársky subjekt, po jeho
kolapse sú to najmä tri menšie spoločnosti, ktoré zamestnávajú cca 22 pracovníkov. V rámci
rastlinnej výroby prevláda predovšetkým pestovanie obilnín a zemiakov. Živočíšna výroba je
zameraná na chov hovädzieho dobytka, ošípaných a v menšej miere aj na chov oviec.
1.14 Organizačná štruktúra úradu Mesta Krupina
Mesto Krupina ako samostatný územný celok v rámci verejnej správy, samostatne hospodári
so svojim majetkom a finančnými zdrojmi, ktoré používa na plnenie svojich samosprávnych
funkcií. Mesto Krupina riadi a spravuje primátor mesta a mestské zastupiteľstvo.
Primátor mesta je hlavným predstaviteľom mesta, je najvyšším výkonným a štatutárnym
orgánom mesta. V čase jeho neprítomnosti vykonáva funkcie primátora zástupca primátora.
Primátor mesta

Zástupca primátora

Ing. Radoslav Vazan

Mgr. Anna Borbuliaková
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Primátor mesta je najvyšším výkonným orgánom mesta a štatutárnym orgánom mesta, ktorý:
a) priamo riadi
• zástupcu primátora,
• prednostu úradu Mesta Krupina,
• náčelníka mestskej polície,
• riaditeľov príspevkových a rozpočtových organizácií zriadených mestom,
• vedúcu spoločnej obecnej úradovne
b) schvaľuje
• vnútorné riadené dokumenty,
• platové náležitosti zamestnancov,
• iné organizačno-riadiace akty primátora (napr. pracovný poriadok),
• systemizáciu pracovných miest zamestnancov,
• pracovné náplne pracovníkov
c) rozhoduje
• vo všetkých veciach správy mesta s výnimkou tých, ktoré sú vo výlučnej kompetencii
mestského zastupiteľstva,
• o personálnych a mzdových náležitostiach zamestnancov MsÚ a riaditeľov organizácií v
zriaďovateľskej pôsobnosti mesta,
• o zásadných stanoviskách pre rokovania presahujúce pôsobnosť mesta,
• o zahraničných pracovných cestách zamestnancov mestského úradu a riaditeľov
organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta,
• o tuzemských pracovných cestách priamo riadených vedúcich zamestnancov,
d) predkladá
•

mestskému zastupiteľstvu na schválenie návrh štatútu mesta,

e) vydáva
• riadiace akty,
• štatúty a rokovacie poriadky poradných orgánov,
f) vykonáva
• obecnú správu,
• hodnotenie priamo riadených vedúcich zamestnancov,
• ochranu utajovaných skutočností v súlade so zákonom,
g) uzatvára
• pracovné zmluvy so zamestnancami mesta,
• zmluvy s právnickými a fyzickými osobami,
• dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru,
h) zastupuje mesto vo vzťahu k štátnym orgánom, k právnickým a fyzickým osobám,
i) zvoláva a vedie zasadnutia mestského zastupiteľstva a mestskej rady a podpisuje ich
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uznesenia,
j) vymenúva a odvoláva prednostu mestského úradu,
k)udeľuje cenu primátora po schválení návrhu v mestskej rade,
l) vymenúva a odvoláva riaditeľov rozpočtových a príspevkových organizácií zriadených
mestom po schválení v mestskom zastupiteľstve
Hlavný kontrolór mesta Krupina (ďalej len hlavný kontrolór) vykonáva svoju činnosť v
rámci pôsobnosti orgánov mesta Krupina (ďalej len mesto). Hlavného kontrolóra volí a
odvoláva mestské zastupiteľstvo v súlade s § 18 ods. (1) a § 18a zákona369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Funkčné obdobie hlavného kontrolóra je
šesť rokov.
Funkcia hlavného kontrolóra je nezlučiteľná s funkciou poslanca mestského zastupiteľstva,
primátora, člena orgánu právnických osôb založených alebo zriadených mestom, iného
zamestnanca mesta. Hlavný kontrolór je zamestnancom mesta a platia pre neho príslušné
práva a povinnosti ostatného vedúceho zamestnanca podľa zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone
práce vo verejnom záujme.
Hlavný kontrolór sa zúčastňuje na zasadnutiach MsZ a Mestskej rady s hlasom poradným;
môže sa zúčastňovať aj na zasadnutiach komisií zriadených obecným zastupiteľstvom. Je
oprávnený nahliadať do dokladov, ako aj do iných dokumentov v rozsahu kontrolnej činnosti.
Hlavný kontrolór je povinný na požiadanie bezodkladne sprístupniť výsledky kontrol
poslancom alebo primátorovi mesta.
Rozsah kontrolnej činnosti a úlohy hlavného kontrolóra sú:
•

•

•
•
•
•

•
•

Kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov pri hospodárení s
verejnými prostriedkami, ako aj zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti
hospodárenia s majetkom a majetkovými právami mesta, kontrola hospodárenia s
finančnými zdrojmi a kontrola finančných operácií, hospodárenie rozpočtových a
príspevkových organizácií zriadených mestom Krupina
Kontrola právnických osôb založených mestom Krupina, právnických osôb s majetkovou
účasťou mesta a právnických osôb, v ktorých je mesto spoluvlastníkom. Kontrolu
vykonáva v rozsahu tohto majetku, v súlade s príslušnými zriaďovacími dokumentmi
(štatút, stanovy) a podľa požiadaviek mestského zastupiteľstva
Kontrola tvorby a čerpania jednotlivých položiek rozpočtu mesta
Vykonávanie kontroly účtovníctva a pokladničných operácií mestského úradu,
rozpočtových a príspevkových organizácií zriadených mestom
Kontrola súladu činnosti organizácií a právnických osôb zriadených mestom s ich
zriaďovacími a zakladacími listinami
Kontrola správnosti dodržiavania náležitostí vo veciach miestnych daní a poplatkov v
meste, verejnej dávky ako i poskytnutia pôžičky, dotácie alebo návratnej finančnej
pomoci právnickým osobám, fyzickým osobám podnikateľom a ostatným fyzickým
osobám
Kontrola plnenia uznesení mestského zastupiteľstva mestskými orgánmi v súčinnosti s
prednostom úradu Mesta Krupina.
Plní aj ďalšie úlohy ustanovené osobitným zákonom
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Mestské zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor mesta zložený z poslancov, zvolených
v priamych voľbách obyvateľmi mesta.
Primátor a mestské zastupiteľstvo rozhodujú o základných otázkach života mesta. Výkonným
orgánom primátora a mestského zastupiteľstva je Mestský úrad Krupina
Úlohy orgánov mesta s výnimkou tých, ktoré sú vo výlučnej kompetencii mestského
zastupiteľstva v rámci svojej pôsobnosti zabezpečuje:
1) úsek primátora
a) sekretariát primátora
b) civilná obrana
c) mestská polícia
d) Spoločná obecná úradovňa
e) oddelenie projektového manažmentu
2) úsek prednostu
a) ekonomické oddelenie
b) oddelenie výstavby a životného prostredia
c) oddelenie správy majetku mesta
d) oddelenie školstva a organizačné oddelenie
Organizačná štruktúra úradu Mesta Krupina je uvedená v prílohe tohto dokumentu.
Mestské zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor mesta zložený z poslancov, zvolených
v priamych voľbách obyvateľmi mesta. Je zákonodarným orgánom mestskej samosprávy. Je
tvorený 12 poslancami, ktorí sú volení obyvateľmi mesta. Orgánmi mestského zastupiteľstva
sú:
• mestská rada – iniciatívny, výkonný a kontrolný orgán
•

komisie mestského zastupiteľstva – poradné, iniciatívne a kontrolné orgány

Mestská rada:
Je iniciatívnym, výkonným a kontrolným orgánom Mestského zastupiteľstva. Plní úlohy
podľa rozhodnutia Mestského zastupiteľstva. Zároveň plní funkciu poradného orgánu
primátora.
Mestská rada sa schádza podľa potreby, najmenej raz za mesiac. Jej zasadnutie zvoláva a
vedie primátor.
Členovia mestskej rady:
1.
2.
3.
4.

Mgr. Anna Borbuliaková
Ing. Jaroslav BELLÁK
Ing. Ján MACKO
Mgr. Leonard LENDVORSKÝ
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Komisie pri MsZ v Krupine:
1.
2.
3.
4.
5.

Ekonomická komisia
Komisia výstavby, životného prostredia a rozvoja mesta
Komisia pre mládež, kultúru, šport a verejný poriadok
Komisia človek človeku
Komisia pre prešetrenie sťažností proti činnosti poslanca mestského zastupiteľstva,
primátora mesta a hlavného kontrolóra mesta
6. Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov

Konsolidovaný celok Mesta Krupina tvoria:
a) Obec (mesto):
Názov účtovnej
jednotky
Mesto Krupina

Sídlo
PSČ

Názov
obce

963 01

Krupina

Ulica a číslo
Svätotrojičné
námestie 4

Zodpovedný člen
štatutárneho orgánu
Ing. Radoslav Vazan

Základná činnosť
výkon samosprávnych funkcií
obce

b) Rozpočtové organizácie mesta:
Názov účtovnej
jednotky

Sídlo
Ulica a číslo

PSČ

Názov
obce

Zodpovedný člen
štatutárneho orgánu

Základná činnosť

ZŠ Jozefa Cígera
Hronského

Školská 10

963 01

Krupina

Mgr. Marián Hecl

výchovno-vzdelávacia činnosť

ZŠ Eleny Maróthy
Šoltésovej

M.R.Štefánika 3

963 01

Krupina

Mgr. Oľga Láslová

výchovno-vzdelávacia činnosť

Základná umelecká
škola

Svätotrojičné
námestie 7

963 01

Krupina

Mgr. Igor Knotka

výchovno-vzdelávacia činnosť

Domček - CVČ

M.R.Štefánika 33

963 01

Krupina

Mgr. Katarína
Lešková

výchovno-vzdelávacia a
rekreačná činnosť

Kultúrne centrum a
Múzeum Andreja
Sládkoviča v Krupine

Sládkovičova 40/9

963 01

Krupina

Ján Alakša

- kultúrno-spoločenská, osvetová
a informačná činnosť

V priebehu roku 2014 došlo k zmene financovania organizácie Mestské kultúrne stredisko,
ktorá bola do
30.9.2013
rozpočtovou organizáciou a od 1.10.2014 príspevkovou
organizáciou.
c) Príspevkové organizácie mesta:
Názov účtovnej
jednotky
Mestské kultúrne
stredisko

Sídlo
Ulica a číslo
Sládkovičova 9

PSČ

Názov
obce

963 01

Krupina

Zodpovedný člen
štatutárneho orgánu
Ing. Gabriela
Tvrdošinská

Základná činnosť
správa a údržba kultúrno spoločenských klubov mesta

ÚJ bola k 31.12.2013 zrušená.
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d )Neziskové organizácie založené mestom: Neziskové organizácie na základe rozhodnutia
MF SR do konsolidácie nevstupujú. ÚJ nemá náplň tomto bode, nakoľko ešte v roku 2012
(12.12.2012) došlo k výmazu MNsP, n. o. z OR.
e)Obchodné spoločnosti založené mestom:
Sídlo

Názov
účtovnej
jednotky Ulica a číslo 0PSČ

Názov
obce

Podiel ÚJ
Zodpovedný
Podiel
na
člen
Vklad do ÚJ na hlasovacích
štatutárneho základného
ZI
právach
orgánu
imania
(%)
Predmet činnosti
(%)

Mestský
podnik
služieb, Svätotrojičné 963
námestie 4/4 01
s. r. o.

do 31.3.2013
Ladislav
Enney, od
1.4.2013
Mgr. Viktor
Krupina Fertšek

9 959,00

100

Mestský
bytový
podnik, Svätotrojičné 963
námestie 20 01
s. r. o.

po Anne
Hlivárovej,
od 1.10.2013
Ing. Ľubica
Krupina Machovičová

149 372,00

100

Mestské
lesy, s. Priemyselná
969/14
r. o.

Ing. Miroslav
Krupina Hraško

6 638,00

100

963
01

Prevádzkovanie
vodovodov
a kanalizácií bez
likvidácie, úprava
100 a rozvod vody
výkon správy
bytov a
nebytových
priestorov
objektov,
prevádzkovanie
vodovodov
a kanalizácií bez
likvidácie, úprav
100 a rozvod vody...
obhospodarovanie
a zveľaďovanie
lesných porastov
v majetku mesta
100 Krupina

2. Rozpočet obce na rok 2013 a jeho plnenie k 31.12.2013
Základným nástrojom finančného hospodárenia mesta Krupina bol rozpočet mesta na
rok 2013.
Mesto Krupina v roku 2013 zostavilo rozpočet podľa ustanovenia § 10 odsek 7) zákona
č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Rozpočet mesta na rok 2013 bol zostavený
ako vyrovnaný.
Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový
(plánovaný schodok – 19 520,-€). Na vykrytie schodku kapitálového rozpočtu mesto
plánovalo použiť prebytok bežného rozpočtu.
Hospodárenie mesta Krupina sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2013.
Rozpočet mesta Krupina bol schválený mestským zastupiteľstvom dňa 12.12.2012
uznesením č. 253/2012-MsZ.
Schválený rozpočet bol v priebehu rozpočtového roku 2013 zmenený v súlade s platnou
právnou úpravou. Zmeny rozpočtu boli vykonané oprávneným orgánom podľa § 14 ods. 1
zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, ktorým je primátor mesta a mestské
zastupiteľstvo. Primátor mesta podpísal vo výdavkovej časti rozpočtu 250 rozpočtových
opatrení, ktorých evidencia je vedená na ekonomickom oddelení. Ide o presuny medzi
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položkami v rámci oddielu a o zvýšenie výdavkov pri súčasnom navýšení príjmov. Zmeny
rozpočtu vykonané na základe uznesení MsZ boli nasledovné:
- prvá zmena schválená dňa 10.4.2013 uznesením č. 72/2013- MsZ v objeme
27 452,-€ (zvýšené príjmy)
- druhá zmena schválená dňa 11.9.2013 uznesením č. 202/2013 - MsZ v objeme
3 846,- € pre KCaMAS
- tretia zmena schválená dňa 11.12.2013 uznesením č. 257/2013 – MsZ v objeme
21 500,- € pre KCaMAS
Po zmenách schváleného rozpočtu sa finančné hospodárenie mesta riadilo upraveným
rozpočtom.
Rozpočet mesta Krupina k 31.12.2013 v € v zmysle FIN 1-12
Príjmy
MsÚ

Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné
operácie
Podnikateľská
činnosť
SPOLU
ROaPO spolu Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné
operácie
Podnikateľská
činnosť
SPOLU
Príjmy spolu

Výdavky
MsÚ

Bežné výdavky
Kapitálové
výdavky
Finančné
operácie
Podnikateľská
činnosť
SPOLU
ROaPO spolu Bežné výdavky
Kapitálové
výdavky
Finančné
operácie
Podnikateľská
činnosť
SPOLU
Výdavky spolu

Schválený
Upravený
Čerpanie
rozpočet na rozpočet
rozpočtu
rok 2013
k 31.12.2013 k 31.12.2013
%
4 217 071,29 4 374 078,76 4 374 877,61 100,02
0,00
188 230,03
188 230,03 100,00
0,00

70 487,55

70 487,55 100,00

0,00
4 217 071,29
116 380,00
0,00

0,00
4 632 796,34
222 583,14
3 751,00

58 022,90
X
4 691 618,09 101,27
226 035,92 99,33
3 751,00 100,00

0,00

0,00

0,00
116 380,00
4 333 451,29

0,00
226 334,14
4 859 130,48

0,00

X

34 965,08
X
264 752,22 130,32
4 956 371,86 102,00

Schválený
Upravený
Čerpanie
rozpočet na rozpočet
rozpočtu
rok 2013
k 31.12.2013 k 31.12.2013
%
2 160 031,29 2 332 750,49 2 280 796,04 97,77
19520

154912,12

153150,84

98,86

394127

380528,29

349824,47

91,93

0
2 573 678,29
1 750 142,00

0
2 868 190,90
1 988 157,54

56084,06
X
2 839 855,41 99,01
2 040 287,24 102,62

0,00

3 751,00

3 751,00 100,00

0,00

0,00

0,00
1 750 142,00
4 323 820,29
rozdiel 9631,HN pre ŠZŠ
nebolo vo
FIN

0,00
1 991 908,54
4 860 099,44

0,00

X

95 949,80
X
2 139 988,04 107,43
4 979 843,45 102,46
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rozdiel P a V
Výsledok
hospodárenia
s rozpočtom

0,00

-968,96

23 472,41

vyrovnaný

schodok

prebytok

2. 1 Plnenie príjmov za rok 2013 v €
Rozpočet schválený
na rok 2013
4 333 451,29

Rozpočet
po zmenách
4 859 130,48

Skutočnosť
k 31.12.2013
4 994 956,86

% plnenia
102,80

a) Bežné príjmy Mesta Krupina
Rozpočet schválený
Rozpočet
na rok 2013
po zmenách
4 217 071,29
4 374 078,76

Skutočnosť
k 31.12.2013
4 374 877,61

% plnenia
100,02

z toho:
daňové príjmy:
Rozpočet schválený
na rok 2013
2 589 577,00

Rozpočet
po zmenách
2 632 431,89

Skutočnosť
k 31.12.2013
2 632 431,89

% plnenia
100,00

nedaňové príjmy:
Rozpočet schválený
na rok 2013
306 092,00

Rozpočet
po zmenách
288 552,88

Skutočnosť
k 31.12.2013
288 552,88

% plnenia
100,00

ostatné príjmy:
Rozpočet schválený
na rok 2013
1 321 402,29

Rozpočet
po zmenách
1 453 093,99

Skutočnosť
k 31.12.2013
1 453 892,84

% plnenia
100,05

Mesto Krupina prijalo k 31.12.2013 nasledovné bežné granty a transfery (dotácie) , ktoré
boli účelovo viazané a boli použité v súlade s ich účelom:
P.č.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10
11

Poskytovateľ
Krajský školský úrad BB
Krajský školský úrad BB
Krajský stavebný úrad BB
Krajský školský úrad BB
Obvodný úrad Zvolen
ÚPSVaR Zvolen
Krajský školský úrad BB
ÚPSVaR
Krajský školský úrad BB
Krajský školský úrad BB
ÚPSVaR Zvolen

Suma v €
1 869,00
14 400,00
8 725,27
1 096 858,00
8 880,25
16 126,00
3 629,12
3 552,40
24 110,00
5 767,00
1 788,65

Účel
Odchodné
Asistent učiteľa
Spoločná obecná úradovňa
Školstvo
Matrika
Stravné pre deti v HN
Dopravné
Školské potreby pre deti v HN
Vzdelávacie poukazy
Výchova a vzdelávanie zo SZP
Osobitný príjemca HN
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12

MF SR

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Obvodný úrad Zvolen
Ministerstvo dopravy
Krajský školský úrad BB
Krajský úrad Banská Bystr.
MDVaRR
MŠVV aS SR
ÚPSVaR Zvolen
ÚPSVaR Zvolen
ÚPSVaR Zvolen
ÚPSVaR Zvolen
ObÚ Zvolen
ÚPSVaR Zvolen
ŠR M-PC
UMB BB
ÚPSVaR Zvolen
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MPSVaR sociálne služby

29 360,00 dot. na zabezpečenie zvýšenia
platov zamest. region. škol.
2 651,55 REGOB
4 902,53 ŠFRB
12 601,00 MŠ výchova a vzdelávanie
232,92 Vojnové hroby
18 295,81 Cestná infraštruktúra
5 312,00 Detské dopravné ihriská
9 710,51 VPP §50j 13T1;13T2
49 465,55 VPP §50j 11T1; 11T2
2 532,77 TSP 13T1 ESF
297,98 TSP 13T2 spolufinancovanie ŠR
7 168,43 Voľby do VÚC
230,44 Rodinné prídavky
70,00 Dúhový kolotoč skupinová práca
21,78 Pedagogická prax
456,54 Podpora zamestnávania nezamest.
v samospr.
106 240,00 Sociálne zariadenia

b) Kapitálové príjmy Mesta Krupina:
Rozpočet schválený na
Rozpočet
rok 2013
po zmenách
0,00
188 230,03

Skutočnosť
k 31.12.2013
188 230,03

% plnenia
100,00

Mesto Krupina dosiahlo v roku 2013 kapitálové príjmy vo výške 188 230,03 € z predaja
kapitálových aktív (nepotrebného majetku) vo výške 7 625,- €; ďalej 103 905,03 € z predaja
pozemkov a 76 700,-€ vo forme dotácie zo štátneho rozpočtu. K 31.12.2013 mesto získalo
nasledovné účelovo viazané kapitálové granty a transfery :
P.č.
1.
2.

Poskytovateľ dotácie
MV SR
Envirom. fond

Suma v €
Investičná akcia
4 000,00 Kamerový systém rozšírenie
72 700,00 Krupina Starý Háj vodovod II. etapa

c) Príjmové finančné operácie Mesta Krupina:
Rozpočet schválený na
Rozpočet
rok 2013
po zmenách
0,00
70 487,55

Skutočnosť
k 31.12.2013
70 487,55

% plnenia
100,00

Z toho: suma 321,54 € predstavuje zostatok finančných prostriedkov zo ŠR v roku 2012
(nevyčerpané dopravné – školstvo); 7 403,11 € zostatok finančných prostriedkov
z predchádzajúcich rokov ESF (na financovanie výdavkov Terénnych sociálnych
pracovníkov TSP) a 62 762,90 € prevod z rezervného fondu na financovanie havarijného
stavu majetku mesta.
Nakoľko rozpočet mesta pozostáva z rozpočtu Mesta Krupina (MsÚ), ktorého sumy za rok
2013 sú uvedené vyššie, ale aj z rozpočtov
svojich podriadených príspevkových
a rozpočtových organizácií, ktorých je zriaďovateľom, sú sumy za tieto organizácie uvedené
nižšie:
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d) Príjmy rozpočtových a príspevkových organizácií s právnou subjektivitou:
Rozpočet
Skutočnosť
Rozpočet schválený na
rok 2013
po zmenách
k 31.12.2013
% plnenia
116 380,00
226 334,14
229 786,92
101,53
z toho:
bežné príjmy RO a PO :
Rozpočet schválený na
rok 2013
116 380,00

Rozpočet
po zmenách
222 583,14

Skutočnosť
k 31.12.2013
226 035,92

% plnenia
101,55

z toho:
Bežné príjmy/subjekt
Základná škola
J.C.Hronského
Základná škola E.M.
Šoltésovej
Základná umelecká
škola
Centrum voľného času
- Domček
Kultúrne centrum
a múzeum A.
Sládkoviča
Mestské kultúrne
stredisko

Schválený rozpočet
na rok 2013

kapitálové príjmy RO a PO :
Rozpočet schválený na
rok 2013
0,00

Čerpanie
rozpočtu k
31.12.2013

Upravený
rozpočet k
31.12.2013

%
Čerpania

13 500,00

18 852,95

18 896,15

100,23

12 900,00

89 085,02

89 045,45

99,96

10 000,00

10 410,00

10 410,00

100,00

60 000,00

56 666,00

63 550,00

112,15

18 000,00

43 510,36

43 510,36

100,00

1 980,00

4 058,81

4 058,81

100,00

Rozpočet
po zmenách
3 751,00

Skutočnosť
k 31.12.2013
3 751,00

% plnenia
100,00

Kapitálové príjmy vo výške 3 751,- € dosiahla podriadená organizácia Mestské kultúrne
stredisko. Išlo o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta na nákup traktora slúžiaceho pre klub
MFK. Poskytnutie v zmysle uznesenia č. 72/2013-MsZ.
e) Podnikateľská činnosť
Od 1.1.2014 sa tzv. podnikateľská činnosť vykazuje vo výkazoch odovzdávaných MF SR
prostredníctvom DÚ v samostatnej časti FIN 1-12. Ide najmä o: réžiu za predaj výrobkov,
tovarov a služieb, stravné v ŠJ a iné príjmy (sociálny fond).

Rozpočet schválený na
rok 2013
0,00

Rozpočet
po zmenách
0,00

Skutočnosť
k 31.12.2013
92 987,98

% plnenia
X

z toho:
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podnikateľská činnosť Mesta Krupina:
Rozpočet schválený na
Rozpočet
Skutočnosť
rok 2013
po zmenách
k 31.12.2013
% plnenia
0,00
0,00
58 022,90
X
V tom: 6 076,81 € je réžia za predaj výrobkov, tovarov a služieb, 44 468,12 € je stravné v ŠJ
MŠ a 7 477,97 € sú iné príjmy (ostatné).
podnikateľská činnosť rozpočtových a príspevkových organizácií:
Rozpočet schválený na
Rozpočet
Skutočnosť
rok 2013
po zmenách
k 31.12.2013
0,00
0,00
34 965,08
Celá čiastka predstavuje réžiu za stravné v ŠJ ZŠ.

% plnenia
X

2.2 Čerpanie výdavkov za rok 2013 v €
Rozpočet schválený na
rok 2013
4 333 451,29

Rozpočet
po zmenách
4 860 099,44

Skutočnosť
k 31.12.2013
4 979 843,45

% plnenia
102,46

a) Bežné výdavky Mesta Krupina:
Rozpočet schválený na
Rozpočet
rok 2013
po zmenách
2 160 031,29
2 332 750,49

Skutočnosť
k 31.12.2013
2 280 796,42

% plnenia
97,77

v tom:
výdavky funkčnej klasifikácie
financované z vlastných
prostriedkov mesta
„kód zdroja 41“
01 - Výdavky verejnej správy
02 - Obrana
03 – Verejný poriadok a
bezpečnosť
04 – Ekonomická oblasť
05 – Ochrana životného
prostredia
06 – Bývanie a občianska
vybavenosť
07 - Zdravotníctvo
08 – Rekreácia, kultúra a
náboženstvo
09 - Vzdelávanie
10 - Sociálne zabezpečenie
Bežné výdavky financované
z vlastných prostriedkov spolu

Rozpočet
schválený na
rok 2013

Rozpočet po
zmenách
k 31.12.2013

Skutočnosť
k
31.12.2013

%
plnenia

780 845,14
500,00
68 630,00

766 495,48
620,16
65 946,46

752 467,76 98,17
414,12 66,78
58 376,67 88,52

121 377,00
296 320,37

154 409,17
305 924,65

154 000,42
301 512,19

99,74
98,56

79 411,00

75 654,00

74 888,57

98,99

19 615,00
51 461,00

19 615,00
57 414,99

19 140,88
57 414,99

97,58
100,00

490 542,96
49 850,70
1 958 553,17

500 423,95
53 354,85
1 999 858,71

481 137,71
48 551,33
1 947 904,64

96,15
91,00
97,40

a
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výdavky funkčnej klasifikácie
Rozpočet
Rozpočet po Skutočnosť
%
financované z cudzích
schválený na
zmenách
k
plnenia
finančných prostriedkov (ŠR,
rok 2013
k 31.12.2013
31.12.2013
prostriedky EU, fondy,
sponzorské)
„kódy zdroja 111, 11T1,
11T2,13T1,13T2, 11H, 46, 72“
01 - Výdavky verejnej správy
24 669,79
89 134,73
89 134,73 100,00
04 – Ekonomická oblasť
37 217,00
70 443,54
70 443,54 100,00
05 – Ochrana životného
0,00
9 710,51
9 710,51 100,00
prostredia
08 – Rekreácia, kultúra a
0,00
1 682,92
1 682,92 100,00
náboženstvo
09 - Vzdelávanie
14 799,00
43 272,81
43 272,81 100,00
10 - Sociálne zabezpečenie
124 792,33
118 647,27
118 647,27 100,00
Bežné výdavky financované
201 478,12
332 891,78
332 891,78 100,00
z cudzích prostriedkov spolu
Okrem toho bola z rozpočtu vyplácaná HN poskytnutá zo ŠR určená pre ŠZŠ, ktorá je
v zriaďovateľskej pôsobnosti Banskobystrického samosprávneho kraja. Rozpočtovaná bola
vo výške 9 631,- €.
b) Kapitálové výdavky Mesta Krupina:
Rozpočet schválený na
Rozpočet
rok 2013
po zmenách
19 520,00
154 912,12
v tom :
výdavky funkčnej klasifikácie
financované z vlastných
prostriedkov mesta
„kód zdroja 41“
01 - Výdavky verejnej správy
03 – Verejný poriadok a
bezpečnosť
04 – Ekonomická oblasť
05 – Ochrana životného
prostredia
06 – Bývanie a občianska
vybavenosť
Bežné výdavky financované
z vlastných prostriedkov spolu

Skutočnosť
k 31.12.2013
153 150,84

% plnenia
98,86

Rozpočet
schválený na
rok 2013

Rozpočet po
zmenách
k 31.12.2013

Skutočnosť
k
31.12.2013

%
plnenia

3 880,00
0,00

9 111,18
1 683,54

9 111,18
1 683,54

100,00
100,00

15 640,00
0,00

28 540,00
5 660,00

28 096,72
4 342,00

98,45
76,71

0,00

10 802,91

10 802,91

100,00

19 520,00

55 797,63

54 036,35

96,84

Rozpočet
schválený na
rok 2013

Rozpočet po
zmenách
k 31.12.2013

Skutočnosť
k
31.12.2013

%
plnenia

0,00

22 414,49

22 414,49

100,00

a
výdavky funkčnej klasifikácie
financované z cudzích
finančných prostriedkov (zo
ŠR a z odpredajov)
„kódy zdroja 111, 43“
01 - Výdavky verejnej správy
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03 – Verejný poriadok a
bezpečnosť
06 – Bývanie a občianska
vybavenosť
Bežné výdavky financované
z cudzích prostriedkov spolu

0,00

4 000,00

4 000,00

100,00

0,00

72 700,00

72 700,00

100,00

0,00

99 114,49

99 114,49

100,00

c) Výdavkové finančné operácie :
Rozpočet schválený na
Rozpočet
rok 2013
po zmenách
394 127,00
380 528,29

Skutočnosť
k 31.12.2013
349 824,47

% plnenia
91,93

Z toho: suma 83 004,- € predstavuje výdavky vynaložené k 31.12.2013 na verejné svetlenie
financované prostredníctvom nákupu akcií od spoločnosti FIN.M.O.S, a.s.; suma 188 908,98
€ bola vynaložená na splátky úveru čerpaného cez VÚB banku a suma 77 911,49 € na splátky
úveru ŠFRB.
Nakoľko rozpočet mesta pozostáva z rozpočtu Mesta Krupina (MsÚ), ktorého sumy za rok
svojich podriadených príspevkových
2013 sú uvedené vyššie, ale aj z rozpočtov
a rozpočtových organizácií, ktorých je zriaďovateľom, sú sumy za tieto organizácie uvedené
nižšie:
d) Výdavky rozpočtových a príspevkových organizácií s právnou subjektivitou spolu:
Rozpočet schválený na
Rozpočet
Skutočnosť
rok 2013
po zmenách
k 31.12.2013
% plnenia
1 759 773,00
1 991 908,54
2 044 038,24
102,62
z toho:
Bežné výdavky RO a PO :
Rozpočet schválený na
rok 2013
1 759 773,00

Rozpočet
po zmenách
1 988 157,54

Skutočnosť
k 31.12.2013
2 040 287,24

% plnenia
102,63

z toho:
Bežné príjmy/subjekt
Základná škola
J.C.Hronského
Základná škola E.M.
Šoltésovej
Základná umelecká
škola
Centrum voľného času
- Domček
Kultúrne centrum
a múzeum A.
Sládkoviča
Mestské kultúrne
stredisko

Schválený rozpočet
na rok 2013

Upravený
rozpočet k
31.12.2013

Čerpanie
rozpočtu k
31.12.2013

%
Čerpania

737 738,00

791 959,67

791 702,19

99,97

546 548,00

636 575,82

696 074,69

109,35

137 554,00

132 348,00

132 378,00

100,00

201 797,00

213 105,26

207 928,25

97,57

102 021,00

177 695,46

176 234,80

99,18

24 484,00

36 443,33

35 969,31

98,70
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Kapitálové výdavky RO a PO:
Rozpočet schválený na
rok 2013
0,00

Rozpočet
po zmenách
3 751,00

Skutočnosť
k 31.12.2013
3 751,00

% plnenia
100,00

Kapitálové výdavky vo výške 3 751,- € mala k 31.12.2013 len podriadená organizácia
Mestské kultúrne stredisko. Išlo nákup traktora slúžiaceho pre klub MFK v zmysle uznesenia
č. 72/2013-MsZ.
e) Podnikateľská činnosť
Od 1.1.2014 sa tzv. podnikateľská činnosť vykazuje vo výkazoch odovzdávaných MF SR
prostredníctvom DÚ v samostatnej časti FIN 1-12. Ide najmä o: réžiu za predaj výrobkov,
tovarov a služieb, stravné v ŠJ a iné výdavky (sociálny fond).
Rozpočet schválený na
rok 2013
0,00

Rozpočet
po zmenách
0,00

Skutočnosť
k 31.12.2013
152 033,86

% plnenia
X

z toho:
podnikateľská činnosť Mesta Krupina:
Rozpočet schválený na
Rozpočet
Skutočnosť
rok 2013
po zmenách
k 31.12.2013
% plnenia
0,00
0,00
56 084,06
X
v tom: 40 424,57 € predstavuje výdaj potravín v ŠJ MŠ; 6 975,52 € prevod režijných
nákladov ŠJ MŠ na účet mesta a 8 683,97 € príspevok na stravovanie (soc. fond).
a
podnikateľská činnosť rozpočtových a príspevkových organizácií:
Rozpočet schválený na
Rozpočet
Skutočnosť
rok 2013
po zmenách
k 31.12.2013
% plnenia
0,00
0,00
95 949,80
X
Z toho 65 004,15 sú výdavky na potraviny v ŠJ pri ZŠ J.C. Hronského a 30 945,65 € v ŠJ pri
ZŠ E.M.Šoltésovej.

3) Rozpočet celkom a rozdelenie výsledku hospodárenia za rok 2013
(Rozpočet Mesta bez RO a PO a bez podnikateľskej činnosti)
Skutočnosť príjmov k 31.12.2013 celkom
Skutočnosť výdavkov k 31.12.2013 celkom
Hospodárenie mesta k 31.12.2013: prebytok rozpočtu

4 563 108,00
2 433 947,73
2 129 161,00

Bežný rozpočet:
Skutočnosť bežných príjmov k 31.12.2013 celkom
Skutočnosť bežných výdavkov k 31.12.2013 celkom
Hospodárenie mesta k 31.12.2013: prebytok rozpočtu

4 374 877,61
2 280 796,42
2 094 081,19

Prebytok:
2 094 081,19 €
Právne subjekty: - 2 044 038,24 €
R o z d i e l:
50 042,95 € /prebytok/
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Kapitálový rozpočet:
188 230,03
153 150,84
35 079,19

Skutočnosť kapitálových príjmov k 31.12.2013 celkom
Skutočnosť kapitálových výdavkov k 31.12.2013 celkom
Hospodárenie obce: prebytok rozpočtu

Prebytok hospodárenia za rok 2013 bez RO a PO
Prebytok BR:
Prebytok KR:
Spolu prebytok BR a KR :

50 042,95 €
35 079,19 €
85 122,14 €

Finančné operácie:
70 487,55
349 824,47
- 279 336,92

Skutočnosť príjmových finančných operácií k 31.12.2013 celkom
Skutočnosť výdavkových finančných operácií k 31.12.2013 celkom
Hospodárenie mesta k 31.12.2013 z finančných operácií

Schodok na FO:
Prebytok BR a KR:
Rozdiel:

- 279 336,92 €
85 122,14 €
- 194 214,78 €

Návrh na finančné vysporiadanie za rok 2013:
Prebytok hospodárenia za rok 2013 zistený z rozdielu príjmov a výdavkov
a kapitálového rozpočtu je vo výške 2 129 160,38 € bez RO a PO.
R o z d i e l:
Právne subjekty:
Prebytok BR a KR
Finančné operácie sú vo výške

bežného

2 129 160,38 €
2 044 038,24 €
85 122,14 €
279 336,92 €

Príjmy RO:
Výdavky RO:

226 035,92
2 044 038, 24

* Prebytok rozpočtu vo výške 2 129 161,00 € bol zistený v súlade s § 2 písm. b) a c) a § 10
ods. 3 písm. a) a b) zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.
** Zistený prebytok sa znižuje o výdavky RO „Školstvo, KC a MAS, KC, vo výške
2 044 038,24 € + príjmy RO = 311 158,92 €
Podľa §16 ods. 6 a 7 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, ak možno
použiť v rozpočtovom roku v súlade s osobitným predpisom nevyčerpané účelovo určené
prostriedky poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku zo štátneho rozpočtu, z
rozpočtu Európskej únie alebo na základe osobitného predpisu, tieto nevyčerpané prostriedky
sa na účely tvorby peňažných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu z tohto prebytku
vylučujú; ide o tieto prostriedky:
a) II.ZŠ –nevyčerpané dopravné v r. 2013
b) Projekt TSP

14,54 €
223,61 €

c) I ZŠ – vlastné príjmy z roku 2013

200,00 €

28

z ŠKD poplatok od rodičov zaplatený na rok 2013
d) Domček CVČ vlastné príjmy z roku 2013

6 884,00 €

e) Sponzorské finančné prostriedky z roku 2013

1 026,55 €

S p o l u účelovo viazané finančné prostriedky
(311 158,92 – 8 348,70 = 302 809 €)

8 348,70 €

Takto zistený výsledok hospodárenia je prebytok rozpočtu vo výške 302 809,–
Mesto vykazuje schodok hospodárenia z finančných operácií vo výške – 279 336,92 €,
z ich zapojením mesto dosiahlo hospodársky výsledok 23 472,–€.
Splátky dlhodobých záväzkov ( 532 946 €) prekročili splátky istiny dlhodobých úverov (307
703 €) o 225 243 694 €.
Z vývoja príjmovej a výdavkovej časti FO, na ktorých je vykázaný schodok, je zrejmé, že
táto časť výdavkov bola v roku 2013 financovaná z bežných príjmov. Z uvedených
skutočností vyplýva, že príjmy bežného rozpočtu sú nevyhnutné na realizáciu bežných
výdavkov a už prijatých úverov a splátky dlhodobých záväzkov .
Dosiahnutý hospodársky výsledok so zapojením finančných operácií je schodok - €.
V zmysle § 15 zákona NR SR č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy v platnom znení je povinný odvod do rezervného fondu vo výške 23 472,–
€.
Hospodársky výsledok
Porovnaním nákladov a výnosov vo výkaze ziskov a strát

- 262 365,54 €

4. Bilancia aktív a pasív v €
a) Za materskú účtovnú jednotku
4.1 A K T Í V A
Názov

Majetok spolu

Skutočnosť
k 31.12. 2013
42 517 657,14

Skutočnosť
k 31.12.2012
44 237 555,31

Neobežný majetok spolu

40 265 622,66

41 702 139,29

0,00

0,00

Dlhodobý hmotný majetok

37 600 684,83

38 799 524,70

Dlhodobý finančný majetok

2 664 937,83

2 902 614,59

Obežný majetok spolu

2 243 870,53

2 527 564,37

17 001,20

11 594,98

z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok

z toho :
Zásoby
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Zúčtovanie medzi subjektami VS

1 573 232,76

1 915 278,16

0,00

38 593,75

Krátkodobé pohľadávky

200 338,35

130 291,78

Finančné účty

453 298,22

431 805,70

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.

0,00

0,00

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.

0,00

0,00

8 163,95

7 851,65

Vlastné imanie a záväzky spolu

Skutočnosť
k 31.12. 2013
42 517 657,14

Skutočnosť
k 31.12.2012
44 237 555,31

Vlastné imanie

36 170 381,86

37 192 721,93

- 47 286,57

206 398,19

0,00

0,00

Výsledok hospodárenia

36 217 668,43

36 986 323,74

Záväzky

3 538 568,86

3 907 694,48

30 144,08

28 350,87

238,15

7 724,65

2 805 429,75

2 968 577,70

Krátkodobé záväzky

395 054,21

406 429,61

Bankové úvery a výpomoci

307 702,67

496 611,65

2 808 706,42

3 137 138,90

Majetok spolu

Skutočnosť
k 31.12. 2013
45 502 053,45

Skutočnosť
k 31.12.2012
47 334 585,77

Neobežný majetok spolu

44 134 492,83

45 774 646,50

0,00

0,00

41 588 238,00

43 244 399,67

Dlhodobé pohľadávky

Časové rozlíšenie

4.2 P A S Í V A
Názov

Z toho :
Oceňovacie rozdiely
Fondy

Z toho :
Rezervy
Zúčtovanie medzi subjektmi VS
Dlhodobé záväzky

Časové rozlíšenie

b) Za konsolidovaný celok

4.1 A K T Í V A
Názov

Z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý hmotný majetok
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Dlhodobý finančný majetok

2 546 254,83

2 530 246,83

Obežný majetok spolu

1 342 623,44

1 533 760,37

43 263,64

29 538,24

0,00

0,00

498,00

72 046,75

Krátkodobé pohľadávky

497 009,91

499 311,24

Finančné účty

801 851,89

932 864,14

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.

0,00

0,00

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.

0,00

0,00

24 937,18

26 178,90

Vlastné imanie a záväzky spolu

Skutočnosť
k 31.12. 2013
45 502 053,45

Skutočnosť
k 31.12.2012
47 334 585,77

Vlastné imanie

37 144 699,04

38 097 219,54

0,00

0,00

169 883,43

163 481,43

Výsledok hospodárenia

36 974 815,61

37 933 738,11

Záväzky

4 563 454,95

5 050 464,35

435 590,08

474 253,87

238,15

8 039,64

2 838 609,91

3 007 095,52

Krátkodobé záväzky

887 564,14

912 695,67

Bankové úvery a výpomoci

401 452,67

648 379,65

3 793 899,46

4 186 901,88

Z toho :
Zásoby
Zúčtovanie medzi subjektmi VS
Dlhodobé pohľadávky

Časové rozlíšenie

4.2 P A S Í V A
Názov

z toho :
Oceňovacie rozdiely
Fondy

z toho :
Rezervy
Zúčtovanie medzi subjektmi VS
Dlhodobé záväzky

Časové rozlíšenie

5. Vývoj pohľadávok a záväzkov v €
a) Za materskú účtovnú jednotku
5.1. Pohľadávky
Pohľadávky
Pohľadávky do lehoty splatnosti

Stav
k 31.12 2013

Stav
k 31.12 2012

152 213,32

59 688,79
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Pohľadávky po lehote splatnosti

48 125,03

109 196,74

Pohľadávky spolu
(súčet riadkov 048 a 060 súvahy)

200 338,35

168 885,53

Stav
k 31.12 2013

Stav
k 31.12 2012

Záväzky do lehoty splatnosti

3 200 483,96

3 375 007,31

Záväzky po lehote splatnosti

0,00

0,00

3 200 483,96

3 375 007,31

5.2 Záväzky
Záväzky

Záväzky spolu
(súčet riadkov 140 a 151 súvahy)

Analýza významných položiek z účtovnej závierky:
- V roku 2012 bola celková výška pohľadávok 168 885,53 € a v roku 2013 sa zvýšila
na 200 338,35 €, čo možno hodnotiť negatívne z hľadiska likvidity ÚJ, pričom
vzrástli pohľadávky v lehote splatnosti a pohľadávky po lehote splatnosti poklesli,
čo možno hodnotiť pozitívne.
- V roku 2012 bola celková výška záväzkov 3 375 007,31 € a v roku 2013 sa znížila na
záväzkov, ktoré boli všetky v lehote
3 200 483,96 €, pričom došlo k zníženiu
splatnosti . Tento vývoj záväzkov je odrazom lepšej finančnej disciplíny a prísunu
financií na úhradu záväzkov, ktoré majú následne vplyv na finančnú situáciu
a rozpočet v nasledujúcom účtovnom i rozpočtovom roku.
b) Za konsolidovaný celok
5.1. Pohľadávky
Pohľadávky

Stav
k 31.12 2013

Stav
k 31.12 2012

Pohľadávky do lehoty splatnosti

258 924,41

322 060,82

Pohľadávky po lehote splatnosti

238 583,50

249 297,17

Pohľadávky spolu po eliminácii
(súčet riadkov 050 a 063 súvahy)

497 507,91

571 357,99

Stav
k 31.12 2013

Stav
k 31.12 2012

Záväzky do lehoty splatnosti

3 510 553,65

3 665 771,88

Záväzky po lehote splatnosti

215 620,40

5.2 Záväzky

Záväzky

Záväzky spolu po eliminácii
(súčet riadkov 144 a 156 súvahy)

3 726 174,05

254 019,31
3 919 791,19

Analýza významných položiek z účtovnej závierky:
- V roku 2012 bola celková výška pohľadávok 571 357,99 € a v roku 2013 sa znížila
na 497 507,91 €. Na základe porovnania uvedených zostatkov evidujeme vo vývoji
pohľadávok pokles celkovo o 72 850,08 €. K zníženiu výšky pohľadávok došlo
jednak u tých, ktoré sú v lehote splatnosti ako aj tých po lehote splatnosti, čo možno
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-

hodnotiť pozitívne, z hľadiska likvidity ÚJ a jej schopnosti platiť zase svoje záväzky.
Uvedený vývoj je výsledkom uplatnenia opatrení vedúcich k zníženiu neuhradených
pohľadávok.
V roku 2012 bola celková výška záväzkov 3 919 791,19 € a v roku 2013 poklesla na
3 726 1740,05 €. Na základe porovnania uvedených zostatkov evidujeme vo vývoji
záväzkov pokles o 193 617,14 €, pričom k poklesu došla tak u záväzkov v lehote
splatnosti ako aj po lehote splatnosti. Tento vývoj, ktorý je výsledkom uplatnenia
opatrení vedúcich k zníženiu záväzkov, možno pre ÚJ hodnotiť pozitívne, nakoľko
menej zaťažuje rozpočet v nasledujúcom rozpočtovom roku.

6. Hospodársky výsledok v €
a) Za materskú účtovnú jednotku
Názov

Skutočnosť
k 31.12. 2013

Skutočnosť
k 31.12.2012

4 409 907,36

4 404 924,42

50 – Spotrebované nákupy

267 912,77

252 827,41

51 – Služby

677 999,94

637 437,15

52 – Osobné náklady

1 025 043,51

1 062 687,60

53 – Dane a poplatky

1 713,95

2 056,01

54 – Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť

150 028,68

85 837,10

55 – Odpisy, rezervy a OP z prevádzkovej
a finančnej činnosti a zúčtovanie časového
rozlíšenia
56 – Finančné náklady

825 430,93

867 922,35

51 942,44

143 847,55

0,00

0,00

58 – Náklady na transfery a náklady z odvodov
príjmov
59 – Dane z príjmov

1 409 813,57

1 348 016,51

21,57

4 292,74

Výnosy

4 147 541,82

4 286 595,50

45 853,59

54 292,35

61 – Zmena stavu vnútroorganizačných služieb

0,00

0,00

62 – Aktivácia

0,00

0,00

2 658 358,61

2 631 946,72

64 – Ostatné výnosy

555 819,03

499 323,21

65 – Zúčtovanie rezerv a OP z prevádzkovej
a finančnej činnosti a zúčtovanie časového
rozlíšenia
66 – Finančné výnosy

27 623,73

105 416,14

136,26

15 224,47

0,00

0,00

Náklady

57 – Mimoriadne náklady

60 – Tržby za vlastné výkony a tovar

63 – Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov

67 – Mimoriadne výnosy
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69 – Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov
v obciach, VÚC a v RO a PO zriadených obcou
alebo VÚC
Hospodársky výsledok
/ + kladný HV, - záporný HV /

859 750,60

980 392,61

- 262 365,54

- 118 328,92

Analýza nákladov, výnosov a hospodárskeho výsledku:
Z porovnania celkových nákladov v roku 2013 oproti roku 2012 sledujeme ich nárast
celkovo o 4 982,95 €. Nárast nákladov evidujeme v účt. skupine 50 (spotrebované nákupy)
vo výške 15 085,36 €, pričom došlo k zvýšeniu tak spotreby materiálu ako aj spotreby
energie. Nárast nákladov evidujeme tiež v účt. skupine 51 (služby) vo výške 40 562,79 €,
kde k zvýšeniu došlo na účtoch cestovné a ostatné služby. Nárast nákladov je vykázaný tiež
v účt. skupine 54 (ostatné náklady na prevádzkovú činnosť) vo výške 64 191,58 €, kde
najvyššou zvýšenou položkou je zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného
a dlhodobého hmotného majetku. Jej nárast o 63 549,62 € je výsledkom realizovaných
odpredajov nepotrebného majetku. a v účt. skupine 58 (náklady na transfery a náklady
z odvodov príjmov) vo výške 61 797,06 €. Pod uvedený vývoj sa podpísali vyššie originálne
kompetencie (t.j. výdavky na ŠKD a ŠJ), vyššie dosiahnuté vlastné príjmy jednotlivých RO,
vyššie transfery poskytnuté z rozpočtu mesta na fungovanie RO a PO a tiež vyššie odpisy
majetku zvereného do správy RO a PO.
Z porovnania celkových výnosov roku 2013 a roku 2012 sledujeme pokles výnosov celkovo
o 139 053,68 €. Nárast výnosov evidujeme len v účt. skupinách 63 Daňové a colné výnosy
a výnosy z poplatkov, týkajúce sa úhrad za vývoz komunálneho odpadu a daň z nehnuteľností
a v účt. skupine 64 Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti, kde bol najvyšší nárast
evidovaný vo výške 109 810,35 na účte 641 Tržby s predaja dlhodobého nehmotného
a dlhodobého hmotného majetku. V ostatných účt. skupinách evidujeme pokles výnosov.
Najvyšší pokles evidujeme v rámci účt. skupiny 65 Zúčtovanie rezerv a opravných položiek
z prevádzkovej činnosti a finančnej činosti a zúčtovanie časového rozlíšenia, konkrétne na
účte. 659 Zúčtovania opravných položiek z finančnej činnosti, kde bola ešte v roku 2012
zúčtovaná opravná položka vo výške 82 984,80 € súvisiaca s výmazom ÚJ MNsP, .n.o.
z obchodného registra. Ďalšou položkou s vykázaným značným poklesom je účet 665
Výnosy z dlhodobého finančného majetku v rámci účt. skupiny 66 Finančné výnosy. V roku
2012 tu boli evidované vo výške 15 000,-€ podiely na zisku dosiahnutého v roku 2011
v dcérskej ÚJ Mestské lesy, s. r. o. Významný pokles evidujeme tiež v rámci účt. skupiny 69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, VÚC a v RO a PO zriadených obcou
a VÚC, kde došlo tak k poklesu výnosov z bežných ako aj kapitálových transferov zo ŠR
ako aj výnosov z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy.
Nárast nákladov a pokles výnosov mal negatívny vplyv na vývoj hospodárskeho výsledku,
ktorého záporná hodnota (strata) sa zvýšila v roku 2013 opri 2012 o 139 053,68 €.
b) Za konsolidovaný celok
Názov
Náklady
50 – Spotrebované nákupy
51 – Služby

Skutočnosť
k 31.12. 2013

Skutočnosť
k 31.12.2012

6 933 975,44

7 509 766,53

727 389,65

843 701,14

1 351 819,24

1 629 447,44
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52 – Osobné náklady

3 017 929,91

3 087 254,54

53 – Dane a poplatky

16 808,31

28 013,14

54 – Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť

179 915,87

212 983,85

1 300 445,40

1 286 816,63

68 738,60

168 885,04

0,00

0,00

269 228,89

241 201,01

1 699,57

11 463,74

Výnosy

6 661 636,56

7 325 625,82

60 – Tržby za vlastné výkony a tovar

1 360 295,78

1 897 137,30

12 610,00

-34 828,00

0,00

0,00

2 654 017,97

2 627 831,99

64 – Ostatné výnosy

708 892,83

666 278,92

65 – Zúčtovanie rezerv a OP z prevádzkovej a finančnej
činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia
66 – Finančné výnosy

29 090,73

106 099,14

892,26

17 110,35

0,00

200,00

1 895 836,99

2 045 796,12

- 272 338,88

-184 140,71

55 – Odpisy, rezervy a OP z prevádzkovej a finančnej
činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia
56 – Finančné náklady
57 – Mimoriadne náklady
58 – Náklady na transfery a náklady z odvodov príjmov
59 – Dane z príjmov

61 – Zmena stavu vnútroorganizačných služieb
62 – Aktivácia
63 – Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov

67 – Mimoriadne výnosy
69 – Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach,
VÚC a v RO a PO zriadených obcou alebo VÚC
Hospodársky výsledok
/ + kladný HV, - záporný HV /

Analýza nákladov, výnosov a hospodárskeho výsledku:
Z porovnania celkových nákladov v roku 2013 oproti roku 2012 sledujeme pokles celkovo
vo výške 575 791,09 €. K poklesu nákladov došlo v účt. skupinách: 50 Spotrebované nákupy,
kde evidujeme hlavne pokles v spotrebe materiálu (účet 501) medziročne o 106 636,45 €,
v spotrebe energií (účet 502) medziročne o 10 628,20 €; ďalej v učt. skup. 51 Služby, kde
ostatné služby (účet 518)
najväčší podiel na medziročnom poklese nákladov majú
vykazujúce pokles vo výške 155 428,75 € a opravy a udržiavanie (účet 511) pokles
o 108 233,51 €. K poklesu nákladov došlo aj v účt. skupine 53 Dane a poplatky, kde došlo
k zníženiu dane z motorových vozidiel o 1 330,-€ v dôsledku odpredajov a tiež k zníženiu
platených ostatných daní a poplatkov evidovaných na účte 538, kde bol medziročný pokles
o 9 909,57 €. Trend zníženia nákladov evidujeme tiež v účt. skup. 54 Ostatné náklady na
prevádzkovú činnosť, kde náklady v roku 2013 poklesli oproti predchádzajúcemu roku
o 33 067,98 €, pričom na účte 514 Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného
a hmotného majetku vzrástla o 63 549,62 € a ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
evidované na účte 548 poklesli o 97 916,80 €. Vyššia ZC predaného majetku súvisí
s realizovaným odpredajom vo väčšom rozsahu oproti predchádzajúcemu roku.Pokles
nákladov evidujeme tiež v účt. skupinách 56 finančné náklady, kde bol medziročný pokles na

35

platených úrokoch 15 066,23 €, súvisí so splatením jedného z úverov a tiež evidujeme pokles
o 9 764,17 € na splatnej dani z príjmov.
Z porovnania celkových výnosov roku 2013 a roku 2012 sledujeme medziročný pokles
výnosov celkovo vo výške 663 989,26 €. Pričom nárast výnosov evidujeme v účt. skupine 63
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov - vyšší výber poplatkov za vývoz komunálneho
odpadu, dane z nehnuteľností a iných poplatkov vyberaných samosprávou. Podiel na raste
výnosov majú vo výške 42 613,91 € Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (účt. skup. 64),
pričom k výraznému zvýšeniu až o 103 710,35 € došlo v tržbách z predaja dlhodobého
nehmotného a hmotného majetku (účet 641). V ostatných účt. skupinách evidujeme pokles
výnosov, pričom najvýraznejší je na účtoch 659 Zúčtovanie opravných položiek z finančnej
činnosti a to vo výške 82 984,80 €, kde bola ešte v roku 2012 zúčtovaná opr. Položka z titulu
návrhu na výmaz z OR MNsP, n. o. Ďalší významný pokles evidujeme na účte 665 Výnosy
z dlhodobého finančného majetku, kde tiež ešte v roku 2012 boli evidované vo výške
15 000,-€ podiely na zisku dosiahnutého v roku 2011 v dcérskej ÚJ Mestské lesy, s. r. o.
K poklesu výnosov došlo aj v účt. skupine 69 Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov
v obciach a VÚC a v RO a PO zriadených obcou alebo VÚC.
Vývoj hospodárskeho výsledku sa vplyvom zníženia tak nákladov ako aj výnosov prejavil v
zväčšení straty, ktorá sa z hodnoty 184 140,71 € vyšplhala na 272 338,88 €. Preto hlavnou
úlohou riadiacej ÚJ by malo byť, prijať také opatrenia, ktoré by viedli k zlepšeniu
a k dosiahnutiu kladného výsledku hospodárenia.

7. Ostatné dôležité informácie
7.1 Prijaté granty, transfery a sponzorské
V roku 2013 prijalo Mesto Krupina a jej rozpočtové
transfery:
Poskytovateľ
BBSK

organizácie nasledovné granty a

Účelové určenie grantov a transferov
Nákup

športového

pre

Suma prijatých
prostriedkov v €
1 280,00

materiálu

1 295,00

oblečenia

Volejbalový klub Krupina
BBSK

Vydanie a tlač propagačného
v rôznych

jazykových

mutáciách

pre

Mesto Krupina
obce

z okresu Transfer z podielových daní

Krupina,

od obcí,

4 415,14

z ktorých deti navštevujú kluby v CVČDomček v Krupine

Poľovnícke

Sponzorské finančné prostriedky

664,00

Sponzorské na organizovanie kultúrnych,

800,00

združenie Končiar
STEFE THS, s.r.o.

spol. a šport. podujatí v meste
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Košút Plus s. r. o.

Sponzorské finančné prostriedky

NADACIA SPP

Sponzorské

finančné

300,00

prostriedky

na

1 000,00

realizáciu akcie Náš Vilko – Kráľ Hontu
DAVOS

trade Tradičná chuť Hontu

200,00

trade Sponzorské finančné prostriedky na Dni

200,00

Krupina
DAVOS
Krupina

mesta 2013

Kovosek s. r. o.

Sponzorské finančné prostriedky na Dni

200,00

mesta 2013
Dado Ivan - REI

Sponzorské finančné prostriedky na Dni

40,00

mesta 2013 (Bratislava – Slovenský Grob)
Brother Industries

Sponzorské finančné prostriedky na Dni

300,00

mesta 2013

7.2 Významné investičné akcie v roku 2013
Popis najvýznamnejších prijatých grantov a transferov a významných investičných akcií
realizovaných v roku 2013 ukazuje nasledovná tabuľka:
Názov

II. etapa projektu
„Vybudovanie
vodovodu v lokalite
Krupina
Starý Háj“
II. etapa projektu
„Rozšírenie
kamerového systému
v meste Krupina“
Prípravná
a projektová
dokumentácia
k projektu
„Zateplenie
a rekonštrukcia
Domu služieb“
Projektová
dokumentácia
k Projektu

Vlastné
finančné
prostriedky
z rozpočtu
mesta v €
76 782,91
4 082,91

Vyčerpané
finančné
prostriedky
spolu v €

Komentár
Cudzie
finančné
prostriedky
(úvery,
dotácie) v €
72 700,00 • dotácia
z Environmentálneh
o fondu
• projekt ukončený

5 683,54

1 683,54

4 000,00 • dotácia
z Rady
vlády SR
• projekt ukončený

9 950,00

9 950,00

0,00 • financie
získané
z odpredajov
• investíciu do opravy
budovy si vyžaduje
jej
nevyhovujúci
stav

9 900,00

9 900,00

0,00 • financie
získané
z odpredajov
• investícia
je
37

“Individuálna bytová
výstavba v lokalite
Nad Kltipochom“
Rekonštrukcia mostu
ponad Krupinicu

nevyhnutá
za
účelom zmeny UPD
18 196,72

18 196,72

4 342,00

4 342,00

6 520,00

6 520,00

11 962,49

11 962,49

Nákup
osobného
automobilu
pre
účely
Spoločnej
obecnej úradovne
Nákup traktora pre
účely
údržby
mestského
futbalového štadióna

4 648,15

4 648,15

3 751,00

3 751,00

Nákup pozemkov

5 165,03

5 165,03

Vybudovanie
kontajnerového
stojiska
na
Majerskom rade
Zmena
spôsobu
vykurovania
BD B2-1
Nákup osobného
automobilu pre
účely Mesta Krupina

0,00 • lávka pre peších na
Majerský rad
• investíciu
si
vyžiadal havarijný
stav lávky
0,00 • stojisko
na
8
kontajnerov
• financované
z
odpredajov
0,00
0,00 • financie
získané
z odpredaja
nepotrebného
majetku
(automobilu)
• slúži
ako
referentské vozidlo
0,00 • financie
získané
z odpredaja starého
automobilu
• referentské vozidlo
0,00 • financie
získané
z odpredajov
• odovzdané
do
správy podriadenej
organizácii
0,00

7.3 Poskytnuté dotácie a transfery
V roku 2013 Mesto Krupina poskytlo zo svojho rozpočtu dotácie a transfery v zmysle
schválených žiadostí, resp. v zmysle schváleného rozpočtu nasledovne:

a) v oblasti športu:

P.č.: Názov subjektu
1 Mesto Krupina
2 nohejbalový klub

Výška
poskytnutej
dotácie resp.
zúčtovaných
bločkov v €

Účel použitia
organizácia volejbalových
201,72 turnajov
organizácia nohejbalového
40,00 turnaja "Memoriál Paľa

Poznámka
štartovné,doprava
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Borguľu"

3 MFK

4 CK
5 Bačinský Erik
6 Volejbalový klub
7 Francisty
Spolu

250,00 turnaj st. žiakov TJ Krupina
18. ročník medzinárodných
cyklistických pretekov "Cena
1 000,00 Krupiny"
Ocenenie za výsledky v tlaku na
150,00 lavičke
1 500,00 dofinancovanie sezóny
9. ročník Furmanských pretekov
400,00 koní
3 541,72

uzn.č.72/ MsZ,
zo sponzorského
(kód zdroja 72)

žiadosť
Na zasadnutí
MsZ
žiadosť
žiadosť

Pozn: v roku 2013 bol zakúpený traktor XHX 240/TC HE 122 (3 751,-€), ktorý bol daný do
správy organizácii MsKS a má slúžiť na úpravu štadióna (MFK).
b) v oblasti kultúry neboli v roku 2013 poskytnuté žiadne finančné prostriedky z rozpočtu
mesta
c) v oblasti vzdelávania (školstva) boli v roku 2013 z rozpočtu mesta poskytnuté finančné
prostriedky formou dotácie alebo transferu nasledovným subjektom:

P.č.: Názov subjektu
Špeciálna základná
1 škola
Rada školy pri
Gymnáziu A.
2 Sládkoviča
Rada školy pri
Obchodnej
3 akadémii
Stredná odborná
4 škola
Súkromná materská
5 škola
Spolu

Výška
poskytnutej
dotácie resp.
zúčtovaných
bločkov v €

Účel použitia
Poznámka
organizácia atlet. pretekov žiakov
ŠZŠ a ŠT pri ZŠ Detva, Krupina, uznesenie č.
150,00 Zvolen
72/2013-MsZ
v zmysle
na činnosť Rady školy v roku
schváleného
50,00 2013
rozpočtu
v zmysle
na činnosť Rady školy v roku
schváleného
50,00 2013
rozpočtu
v zmysle
schváleného
50,00 na ocenenie študentov
rozpočtu
v zmysle
transfer na úhradu bežných
schváleného
71 866,00 výdavkov
rozpočtu
72 166,00
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7.4 Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia
Mesto Krupina nezaznamenalo žiadnu udalosť osobitného významu po skončení účtovného
obdobia.

Vypracovali: Ing. Marta Murínová
Ing. Andrea Risková

Predkladá: Ing. Radoslav Vazan
primátor mesta

V Krupine, dňa 24.7.2014

Prílohy:
• Organizačná štruktúra úradu Mesta Krupina
• Individuálna účtovná závierka: Súvaha, Výkaz ziskov a strát, Poznámky
• Výrok audítora k individuálnej účtovnej závierke
• Konsolidovaná účtovná závierka: Konsolidovaná Súvaha, Konsolidovaný Výkaz
ziskov a strát, Poznámky konsolidovanej účtovnej závierky
• Výrok audítora ku konsolidovanej účtovnej závierke
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