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1. Úvodné slovo    

 

Mesto Krompachy a jeho okolie sa nachádza v západnej časti Košického kraja a je súčasťou 

regiónu  Stredný Spiš, ktorý administratívne patrí predovšetkým do okresu Spišská Nová Ves, 

okrajovo do okresov Levoča a Gelnica. Leží na styku troch horských celkov. Severne sú to 

Levočské vrchy a masív Branisko, na juhu Volovské vrchy, ktoré sú súčasťou Slovenského 

Rudohoria. Terénna konfigurácia má všetky znaky stredohorského pásma. Mesto je zo 

všetkých strán zovreté horskými masívmi s vrcholmi v nadmorskej výške 900 – 1100 m. 

K 31.12.2020 malo mesto Krompachy 8 689 obyvateľov, čo je o 132 obyvateľov menej 0 

v porovnaní s minulým rokom. 

 

 

2. Identifikačné údaje mesta 

 

Názov:   MESTO KROMPACHY 

Sídlo:   Námestie slobody č. 1, 053 42 Krompachy 

IČO:   00329282 

Štatutárny orgán:  Ing. Iveta Rušinová, primátorka mesta, 

Telefón:  053/4192211 

E-mail:  sekretariát@krompachy.sk; iveta.rusinova@krompachy.sk  

Webová stránka: www.krompachy.sk 

  

 

3. Organizačná štruktúra mesta a identifikácia vedúcich predstaviteľov 

 

Primátorka mesta:   Ing. Iveta Rušinová 

Zástupca primátorky mesta:  Ing. Dárius Dubiňák  

Prednostka mestského úradu:  Anna Nemčíková 

Hlavná kontrolórka mesta:  Ing. Mária Tomašová (do 31.8.2020) 

     Ing.  Marta Legátová (od 1.9.2020)  

Mestské zastupiteľstvo:  12 poslancov: (od 6.12.2018) 

Mgr. Branislav Bocan,  

Ing. Eva Derdáková,  

Ing. Dárius Dubiňák, 

Radovan Ďorko, 

Oľga Dzimková,  

MUDr. Stanislav Farkaš, 

MUDr. Marián Hojstrič,  

Igor Jendruch,  

Ing. Ľuboš Ontko,  

mailto:sekretariát@krompachy.sk
mailto:iveta.rusinova@krompachy.sk
http://www.krompachy.sk/
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Bc. Matúš Stana,  

Ing. Alžbeta Perháčová ,  

Ján Zahuranec 

Komisie pri MsZ:    Komisia finančná a majetková, 

Komisia výstavby, územného plánu, životného 

prostredia a ochrany prírody,  

Komisia sociálna, zdravotná, bytová a pre rómsku 

komunitu 

Komisia školstva a mládeže, 

Komisia kultúry a športu, 

Komisia podnikateľská a verejného poriadku, 

Komisia cestovného ruchu a regionálneho rozvoja, 

Komisia ústredná inventarizačná, 

Komisia vyraďovacia, 

Komisia škodová, 

Zbor pre občianske záležitosti pri MsZ.  

 

Mestský úrad:    organizačná štruktúra tvorí prílohu č. 1 Výročnej správy 

 

Rozpočtové organizácie mesta: 

  

1. Základná škola so sídlom v Krompachoch na ulici Zemanská č. 2 

Štatutárny orgán: Mgr. Terézia Váleková, riaditeľka školy 

IČO:    35543957 

Telefón:  053/4472928 

E-mail:  zszemanska@gmail.com; zs.zemanska@stonline.sk 

Webová stránka: www.zskrompachyzemanska.edupage.org 

Činnosť:  Základná škola je zriadená ako samostatná rozpočtová 

organizácia s právnou subjektivitou s účinnosťou od 01.04.2002, ktorej predmetom 

činnosti je poskytovať základné vzdelanie. V zmysle zákona SNR č. 542/1990 Zb. 

o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov prešla 

s účinnosťou od 01.07.2002 zriaďovateľská funkcia na Mesto Krompachy. 

  

 

2. Základná škola s materskou školou so sídlom v Krompachoch na Maurerovej ul. č.14 

Štatutárny orgán: Mgr. Dagmar Lučanská, riaditeľka školy 

IČO:    42248795 

Telefón:  053/4472155 

E-mail:  zs.maurerova@netiq.sk 

Webová stránka: www.zskrompachymaurerova.edupage.org 

Činnosť:  Základná škola s materskou školou je zriadená ako samostatná 

rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou s účinnosťou od 01.09.2012, ktorej 

predmetom činnosti je poskytovať základné vzdelanie a predškolskú výchovu. Základná 

mailto:zszemanska@gmail.com
mailto:zs.zemanska@stonline.sk
http://www.zskrompachyzemanska.edupage.org/
mailto:zszemanska@gmail.com
http://www.zskrompachymaurerova.edupage.org/
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škola s materskou školou je zaradená do siete škôl a školských zariadení slovenskej 

republiky rozhodnutím Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR číslo 2012-

687/1126:2-923/1 od 01. 09 2012. 

 

 

3. Základná škola s materskou školou so sídlom v Krompachoch na ulici SNP č. 47 

Štatutárny orgán: Mgr. Mária Žiltová, riaditeľka školy 

IČO:    42248809 

Telefón:  053/4472219 

E-mail:  zsriaditesnp@netiq.sk; zssnpkrompachy@netiq.sk 

Webová stránka: www.zssnpkrompachy.edupage.org 

Činnosť:  Základná škola s materskou školou je zriadená ako samostatná 

rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou s účinnosťou od 01.09.2012, ktorej 

predmetom činnosti je poskytovať základné vzdelanie a predškolskú výchovu. Základná 

škola s materskou školou je zaradená do siete škôl a školských zariadení slovenskej 

republiky rozhodnutím Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR číslo 2012-

687/1126:2-923/5 od 01. 09 2012. 

 

 

 

4. Základná umelecká škola so sídlom v Krompachoch na ulici Námestie slobody č. 8 

Štatutárny orgán: Jozef Salanci, DiS. Art. riaditeľ školy 

IČO:    35549611 

Telefón:  053/4472061 

E-mail:  zus@zuskrompachy.sk 

Webová stránka: www.zuskrompachy.sk 

Činnosť:  Základná umelecká škola je zriadená ako samostatná rozpočtová 

organizácia s právnou subjektivitou s účinnosťou od 01.01.2003, ktorej predmetom 

činnosti je poskytovať základné odborné umelecké vzdelanie. V zmysle zákona SNR č. 

542/1990 Zb. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších 

predpisov prešla s účinnosťou od 01.07.2002 zriaďovateľská funkcia na Mesto 

Krompachy. 

 

 

 

5. Materská škola so sídlom v Krompachoch na ulici Hlavná č. 3 

Štatutárny orgán: PaedDr. Lýdia Medvecová, riaditeľka školy 

IČO:    35566451 

Telefón:  053/4472772 

E-mail:  mskrompachy@kromsat.sk 

Webová stránka: www.mskrompachy.edupage.org 

Činnosť:  Materská škola je zriadená ako samostatná rozpočtová 

organizácia s právnou subjektivitou s účinnosťou od 01.04.2005, ktorej predmetom 

mailto:zsriaditesnp@netiq.sk
mailto:zssnpkrompachy@netiq.sk
http://www.zssnpkrompachy.edupage.org/
mailto:zus@zuskrompachy.sk
http://www.zuskrompachy.sk/
mailto:mskrompachy@kromsat.sk
http://www.mskrompachy.edupage.org/
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činnosti je poskytovať predškolskú výchovu. V zmysle zákona SNR č. 542/1990 Zb. 

o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov prešla 

s účinnosťou od 01.07.2002 zriaďovateľská funkcia na Mesto Krompachy. 

 

 

6. Centrum voľného času PRIMA so sídlom v Krompachoch na ulici SNP č. 39 

Štatutárny orgán: PaedDr. Slávka Šmidová,  

IČO:    35556293 

Telefón:  053/4472956 

E-mail:  cvcprima@gmail.com  

Webová stránka: www.cvckrompachy.eu 

Činnosť:  Centrum voľného času PRIMA je zriadené ako samostatná 

rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou s účinnosťou od 01.01.2004, ktorej 

predmetom činnosti je poskytovať voľnočasové aktivity pre deti a mládež počas 

školského roka ako aj v čase prázdnin. V zmysle zákona SNR č. 542/1990 Zb. o štátnej 

správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov prešla 

s účinnosťou od 01.07.2002 zriaďovateľská funkcia na Mesto Krompachy. 

 

 

Obchodné spoločnosti s majetkovou účasťou mesta: 

NÁZOV SPOLOČNOSTI ZÁKLADNÉ 

IMANIE V 

EUR 

VÝŠKA 

VKLADU       

V EUR 

PODIEL 

V % 

Bytové hospodárstvo mesta Krompachy, spol. s r.o. 

- Sídlo: ul. SNP č. 1, Krompachy 

- IČO: 31687563 

- Štatutárny orgán: Mgr. Stanislav Kurta, konateľ 

- Predmetom činnosti je predovšetkým správa a údržba 

bytového fondu 

6 638,78 6 638,78 100,00 

Mestské lesy Krompachy s.r.o. 

- Sídlo: ul. Trangusova č. 9, Krompachy 

- IČO: 43775578 

- Štatutárny orgán: Ing. Vladimír Sajdák, konateľ 

- Predmetom činnosti je predovšetkým lesnícka činnosť, 

ťažba a predaj lesnej hmoty a výsadba stromčekov   

6 639,00 6 639,00 100,00 

Termokomplex, spol. s r.o. Krompachy 

- Sídlo: ul. Hlavná č. 42, Krompachy 

- IČO: 31687555 

- Štatutárny orgán:  Ján Böhlke, konateľ  

                             Ing. Miroslav Fonfára, konateľ 

- Predmetom činnosti je predovšetkým poskytovanie služieb 

v oblasti výroby, merania a regulácie tepla a teplej 

úžitkovej vody 

12 118,00 4 150,00 34,25 

EKOVER, s.r.o. 

- Sídlo: ul. SNP č. 34, Spišské Vlachy 

- IČO: 31691021 

- Štatutárny orgán: Ing. Jozef Perháč, konateľ  

166 976,00 50 953,00 30,52 

mailto:cvcprima@gmail.com
http://www.cvckrompachy.eu/


 

Individuálna a konsolidovaná výročná správa mesta Krompachy za rok 2020 Strana 7 

 

 

- Predmetom činnosti je predovšetkým spracovanie 

odpadov, skladovanie separovaného odpadu, triedenie 

druhotných surovín 

 

PO WOPAX, s.r.o. Krompachy 

- Sídlo: ul. Maurerova č. 29, Krompachy 

- IČO: 31731180 

- Štatutárny orgán: Ing. Peter Wolf, konateľ 

- Predmetom činnosti je predovšetkým zriaďovanie 

a prevádzkovanie jednotky požiarnej ochrany 

6 639,00 3 054,00 46,00 

KROM-SAT, s.r.o.  

- Sídlo: ul. Poštová č. 2, Krompachy 

- IČO: 31708561 

- Štatutárny orgán: Igor Cuker, konateľ 

- Predmetom činnosti je predovšetkým montáž a opravy 

káblovej televízie 

6 638,77 2 323,57 35,00 

   hodnota CP       

v EUR 

  

SKI Plejsy a.s.       

- Sídlo: ul. Alžbetina č. 41, Košice 

- IČO: 31736394 

- Štatutárny orgán: Milan Ház, predseda predstavenstva 

                              (1475 akcií á 260,00 € ) 

7 997 860,00 394 680,00 4,80 

Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s. 

- Sídlo: ul. Hraničná č. 662/17, Poprad 

- IČO: 36485250 

- Štatutárny orgán: predstavenstvo 

PhDr. Ján Volný, PhD. – predseda, Ing. Peter Ďuroška - 

podpredseda, JUDr. Štefan Bieľak – člen, Michal Sýkora – 

člen, Ing. Peter Volčko – člen, Mgr. Štefan Bukovič. 

          (38218 akcií á 33,19 €)  

53 976 200,01 1 268 455,42 2,35 

SPOLU v EUR:   1 736 893,77   

 

 

4. Poslanie, vízie, ciele  

 

Základným dokumentom strategického plánovania mesta Krompachy je Plán 

hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Krompachy na roky 2015-2022. Ide o 

strednodobý programový dokument, ktorý vychádza z podrobnej socio-ekonomickej analýzy 

a stanovuje smer ďalšieho rozvoja mesta, ciele a prvoradé potreby a úlohy v zabezpečení 

všestranného rozvoja. Výsledkom je stratégia rozvoja mesta a akčný plán, ktorý transformuje 

definované strategické ciele do konkrétnych realizačných krokov. Stratégia rozvoja vyjadruje 

predstavu mesta o svojom budúcom rozvoji, ktorý sa bude snažiť dosahovať. Mesto 

vypracovaním programu rozvoja dáva  najavo záujem o svoju budúcnosť, ako aj budúcnosť 

svojich obyvateľov a súčasne tým preberá na seba zodpovednosť za ďalší rozvoj mesta. 

Program hospodárskeho rozvoja a  sociálneho rozvoja mesta Krompachy pre roky 2015 – 2022 
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vytvára dôležitý priestor pre koordinovanie aktivít realizovaných v meste, ktoré prinesú 

synergický úžitok celému mestu.  

Poslaním mesta je zabezpečovať verejnú správu na svojom území, prípadne prenesený 

výkon štátnej správy za podmienok stanovených zákonmi, najmä Ústavou SR a zákonom SNR 

č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a rovnako formovať mesto 

Krompachy využívaním ľudských, materiálnych, prírodných a ekonomických zdrojov na 

zvýšenie kvality života svojich občanov. 

Víziou mesta Krompachy vybudovať čisté, atraktívne a navštevované mesto známe nielen 

v krajine, ale v celej Európe, ako významné centrum lyžovania, ako aj  miesto oddychu pre 

turistov a návštevníkov počas celého roka, k čomu ho predurčujú prírodné a kultúrne danosti 

samotného mesta a najmä jeho blízkeho okolia. 

 

5. Základná charakteristika mesta  

 

Mesto Krompachy je samostatný samosprávny územný celok Slovenskej republiky, 

združujúci občanov s trvalým pobytom a subjekty sídliace, alebo vykonávajúce svoju činnosť 

na území mesta. Mesto Krompachy ako samostatný samosprávny územný celok vzniklo 

01.01.1991 na základe Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení. Mesto je právnickou 

osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári s vlastným 

majetkom, svojimi majetkovými právami a s vlastnými príjmami. Základnou úlohou mesta pri 

výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia a o potreby jej obyvateľov.  

 

5.1. Geografické údaje 

Mesto Krompachy sa nachádza na Strednom Spiši, v údolí rieky Hornád, v nadmorskej 

výške 360-450 m. Mesto Krompachy susedí s obcami Slovinky, Kolinovce a Richnava. 

Dopravná poloha mesta je vo väzbe na región pomerne priaznivá. Mesto leží  28,3 km od 

okresného mesta Spišská Nová Ves. Od pólov ekonomického rozvoja širšieho regionálneho 

významu a regionálneho významu je vzdialená nasledovne:  

- Košice  50,2 km, 

- Poprad  57,5 km, 

- Prešov  41,7 km 

- Levoča 29,5 km 

- Kežmarok       56,2 km 

- Gelnica           20,6 km 

 

Celková rozloha mesta je 2289 ha. 

 

5.2. Demografické údaje  

Mesto Krompachy sa počtom obyvateľov zaraďuje k stredne veľkým mestám Slovenska. 

K 31.12.2019 malo na území mesta prihlásený trvalý pobyt 8 768 obyvateľov. Hustota 

obyvateľov na vyjadrená počtom obyvateľov na km2 dosiahla v meste Krompachy 

k 31.12.2018 hodnotu 383 obyvateľov na  km2. 
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Z hľadiska národnostnej štruktúry v meste dlhodobo výrazne dominujú obyvatelia 

slovenskej národnosti. Zastúpenie ostatných národnostných menšín bolo výrazne nižšie. 

V meste žije aj rómska populácia, ktorej početnosť v roku 2011 (sčítanie obyvateľstva) mala 

podiel zastúpenia 1,59%. V roku 2011 mal podiel zastúpenia do 0,4 % obyvateľstvo českej 

národnosti (0,33%), poľskej národnosti (0,14%) a rusínskej  národnosti (0,13 %). Podiel 

obyvateľstva nezistenej národnosti v roku 2011 predstavoval 13,38%.  

Náboženská štruktúra vyjadruje rozdelenie obyvateľstva mesta podľa vierovyznania. 

V meste dominovali obyvatelia s rímskokatolíckym vierovyznaním. 

 

Štruktúra obyvateľov mesta Krompachy podľa náboženského 

vierovyznania v roku 2011 (sčítanie obyvateľstva) v % 

Náboženské vyznanie / cirkev 2011 

Rímskokatolícka cirkev 61,21 

Gréckokatolícka cirkev 1,88 

Pravoslávna cirkev 2,83 

Evanjelická cirkev augsburského vyznania 1,23 

Reformovaná kresťanská cirkev 0,03 

Evanjelická cirkev metodistická 0,10 

Apoštolská cirkev 1,12 

Cirkev československá husitská 0,03 

Kresťanské zbory 0,03 

Náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia 0,11 

Bahájske spoločenstvo 0,01 

Starokatolícka cirkev - 

Cirkev bratská - 

Židovské náboženské obce - 

Cirkev Ježiša Krista Svätých neskorších dní 0,06 

Bez vyznania 14,14 

Iné 0,19 

Nezistené 17,03 

Spolu 100,0 

 

Celkový počet obyvateľov v meste je ovplyvnený pohybom obyvateľov. Prirodzený pohyb 

obyvateľov súvisí s prirodzenou schopnosťou človeka, t.j. reprodukciou. V rámci prirodzeného 

pohybu sa sledujú dve základné zložky, a to pôrodnosť vyjadrená cez počet narodených 

a úmrtnosť vyjadrená cez počet zomrelých.  Počet narodených detí v meste Krompachy v roku 

2020 bol 134 čo je o 8 detí viac  ako v roku 2019. Počet zomrelých od roku 2012 mal 

každoročne klesajúcu tendenciu avšak od roku 2015 nastáva zvrat a opätovne počet zomrelých 

mal stúpajúcu tendenciu. V roku 2015 bolo o 13 viac zomrelých ako v roku 2014 a v roku 2016 

počet zomrelých vzrástol na 96, čo je o 14 ľudí viac ako v roku 2015. v roku 2017 sme 
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opätovne zaznamenali mierny pokles počtu zosnulých – 70 ľudí, v roku 2018 je to 77 ľudí, 

v roku 2019 – 71 ľudí a v roku 2020 – 84 ľudí. 

Ďalším pohybom, ktorý ovplyvňuje celkový počet obyvateľov v meste, je mechanický 

pohyb, ktorý skúma najmä dva javy, imigráciu vyjadrenú cez počet prisťahovaných 

a emigráciu vyjadrenú cez počet vysťahovaných. Výsledkom mechanického pohybu je 

migračné saldo. Migračné saldo v meste Krompachy počas roka 2020 dosiahlo záporné 

hodnoty, čo znamená, že viac obyvateľov sa z mesta odsťahovalo (143 ľudí) ako prisťahovalo 

(54 ľudí). Priemerný vek obyvateľstva mesta v roku 2020 bol 36,42 roka – mierny nárast oproti 

rokom 2016, 2017, 2018,2019  (v roku 2019 bol 36,02, v roku 2018 bol 35,87 roka , v roku 

2017 bol 35,58 roka, v roku 2016 bol 35,18 rokov). Občanov v  produktívnom veku (15-60 

rokov) bolo v roku 2020 – 5 119 ľudí, čo je 58,55 % (z toho muži 50,79 %, ženy 49,21%) 

poproduktívnom veku (od 61 rokov) – 1 691 ľudí, čo je  19,34 % (z toho muži 59,13%, ženy 

40,87%) a predproduktívnom veku (0-14) – 1 973 ľudí, čo je 22,56   % (z toho muži 48,70 %, 

ženy 51,30%). 

 

5.3. Ekonomické údaje  

K 31.12.2020 bolo v meste Krompachy evidovaných 487 čo je o 142  uchádzačov 

o zamestnanie viac  ako za rok 2019. Podiel žien na celkovom počte predstavoval 49,07 %, 

mužov 50,93 %. Podľa vekovej štruktúry bolo najviac uchádzačov o zamestnanie vo veku od 

20 do 25 rokov – 62 osôb. Z pohľadu vzdelania najväčší počet uchádzačov o zamestnanie bol 

z radov občanov so nižšie stredné odborné - 177   osôb. Podľa dĺžky evidencie na úrade práce 

bol najväčší počet evidovaných  od 4 do 6 mesiacov – 73 osôb. 

 

Štruktúra uchádzačov o zamestnanie podľa veku k 31.12.2020 

Počet UoZ do 20 

rokov 

od 20 do 

25 rokov 

od 25 do 

30 rokov 

od 30 do 

35 rokov 

od 35 do 

40 rokov 

od 40 do 

45 rokov 

od 45 do 

50 rokov 

487 16 52 62 47 55 60 60 

 

od 50 do 

55 rokov 

od 55 do 

60 rokov 

nad 60 

4838 54 33 

 

Štruktúra uchádzačov o zamestnanie podľa vzdelania k 31.12.2020 

Počet UoZ Neukončené 

základné 

Základné Nižšie stredné 

odborné 

Stredné 

odborné 

Úplné stredné 

odborné 

487 0 102 177 176 3 

 

Úplné stredné 

všeobecné 

Vyššie odborné Vysokoškolské 

1. stupňa 

Vysokoškolské 

2. stupňa 

Vysokoškolské 

3. stupňa 

Neurčené 

0 4 24 1 0 0 
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Štruktúra uchádzačov o zamestnanie podľa dĺžky evidencie k 31.12.2020 

Počet UoZ 0-3 mesiacov 4-6 mesiacov 7-9 mesiacov 10-12 mesiacov 13-18 mesiacov 

487 66 73 72 66 52 

 

19-24 mesiacov 25-30 mesiacov 31-36 mesiacov 37-42 mesiacov 43-48 mesiac nad 48 mesiac. 

42 19 11 10 16 60 

5.4. Symboly mesta 

Symbolmi mesta sú erb, vlajka, znelka a pečať. V červenom štíte erbu medzi dvomi 

zlatými baníckymi kladivkami striebroodetý svätý Ján Evanjelista so zlatou korunou na hlave, 

v pravici so zlatým kalichom so striebornou hostiou, v ľavici pred sebou so striebornou knihou, 

sprevádzaný vľavo striebornou zlatostrechou vežičkou. Farebnosť pruhov na vlajke je daná 

farbami mestského erbu. Pečať mesta tvorí erb mesta s hrubopisom „MESTO KROMPACHY“. 

Pečať mesta sa používa pri slávnostných príležitostiach napr. udelenie čestného občianstva, na 

pečatenie významných listín, dokumentov a podobne. Autorom znelky mesta je Ján Lörinc, 

ktorý ju skomponoval v roku 2000. 

 

       
 Erb mesta Krompachy                                         Vlajka mesta Krompachy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

Pečať mesta Krompachy 
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5.5. História mesta 

Prvý hodnoverný písomný doklad o existencií Krompách pochádza z listiny kráľa 

Ladislava IV. z roku 1282. V tej dobe boli majetkom kráľovského Spišského hradu. Od 

začiatku 14. storočia pribúdajú listinné doklady s údajmi o obchode s meďou, trhových 

právach, významných osobnostiach a ozbrojených konfliktoch. Obdobia bez vojen boli 

vyplnené vnútornými majetkovými spormi, alebo povstaniami, ktoré vždy znamenali prekážku 

pre rozvoj. Napriek tomu v 16. storočí bývalo v Krompachoch toľko šľachtických rodín, že 

vytvorili samostatný administratívny celok. V tomto období tiež do mesta prichádzali bohatí 

kupci s rodinami. Dôležitým medzníkom je rok 1602, kedy po dohode so zemepánom bola 

poddanská práca nahradená odvádzaním poplatkov a odvtedy sa Krompachy považovali za 

slobodné kráľovské mesto. Roku 1670 do mesta vpadli Kuruci. Miestnymi zemepánmi sa v 

tom období stal rod Csákyovcov. V roku 1831 vypukli v meste tri spišské sedliacke povstania, 

ktoré súviseli s epidémiou cholery. Po ich potlačení bolo popravených 12 osôb. 

Prelom v priemyselnom rozvoji znamenalo vybudovanie modernej železiarne a valcovne Ľ. 

Trangousom a ďalšími podnikateľmi v roku 1841. Neskôr, v roku 1848, sa A.V.Csáky zrieka 

všetkých zemepánskych práv a nárokov voči mestu. Najväčší rozmach dosahuje mesto a 

železiareň na prelome 19. a 20. storočia. V tom čase zamestnáva krompašská železiareň okolo 

3500 ľudí (pri 6500 obyvateľoch mesta) produkciou 85 tis. ton surového železa a vyše 100 tis. 

ton ocele bola najväčšou železiarňou v Uhorsku! V dôsledku ekonomickej krízy a sociálneho 

úpadku po I. svetovej vojne, ako i maďarsko-československého zápasu o Slovensko, sa 

vyhrotila aj politická situácia v Krompachoch. Výsledkom konkurenčného zápasu pri deľbe 

záujmových sfér v novej ČSR bolo rozhodnutie o likvidácii železiarne. 

Historicky významnou udalosťou je pre mesto Krompašská vzbura v roku 1921. Po I. 

svetovej vojne bol v meste nedostatok potravín a boli na prídel pre všetkých občanov ČSR - 

múka, cukor, strukoviny a ďalšie. O výške prídelu rozhodoval Obilný ústav v Bratislave.  Ženy 

robotníkov v Krompachoch sa rozhodli protestovať proti ďalšiemu zníženiu prídelu múky a 21. 

februára 1921 sa zhromaždili pred budovou riaditeľstva, kde sa k nim pripojili aj muži. Štrajk v 

Krompachoch trval až do 17. marca 1921. Pri streľbe sa počas štrajku  

zranilo  sedemnásť ľudí. 

 

 

5.6. Pamiatky  

 

Najvýznamnejšími kultúrno-historickými pamiatkami v meste sú:  

 

1. Rímsko – katolícky kostol sv. Jána Apoštola a Evanjelistu  

Pôvodný kostol bol vybudovaný už v roku 1424. Súčasný rímsko-katolícky kostol bol 

postavený v roku 1774 na mieste starého. Farskú budovu dokončili v roku 1780. Kostol je 

postavený v barokovo-klasicistickom štýle. Kostol vymaľoval Július Adam, vitrážne okná 

vytvoril Walfes Gida. Hlavný oltár, bočné oltáre a kazateľnicu vyrezal v roku 1912 Jozef 
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Rifesser z Tirolska. Autorom štrnástich zastavení krížovej cesty z roku 1930 bol Jozef 

Neškudla. Drevené rokokové lavice pochádzajú z druhej polovice 18. storočia. Organ 

zostavil v roku 1915 Otto Rieger.   Rozsiahla rekonštrukcia kostola prebehla v rokoch 1997 

až 2002. Súsošie sv. Cyrila a Metoda ako i Kaplnka Sedembolestnej Panny Márie pred 

kostolom boli inštalované v roku 2000. V roku 2004 bola otvorená v objekte kostola 

pamätná izba Mikuláša Šprinca a iných významných krompašských rodákov. 

 

 

2. Evanjelický kostol 

V druhej polovici 16. storočia prijala časť obyvateľstva Krompách evanjelické 

náboženstvo augsburského vyznania. Krompašský kostol bol využívaný striedavo 

evanjelikmi a katolíkmi. Evanjelisti dostali súhlas na výstavbu vlastného kostola 

a vybudovali ho na terajšej ulici Mikuláša Šprinca v rokoch 1789 - 1791. V priečelí nad 

vchodom je banícky znak. Vnútro chrámu má prísne evanjelický charakter. Sakrálny 

priestor tvorí: oltár, krstiteľnica a kazateľňa.  

 

3. Kaplnka sv. Jána Nepomuckého 

K sakrálnym pamiatkam patrí aj kaplnka  sv. Jána Nepomuckého. Kaplnka bola 

postavená na pamiatku založenia rožňavskej diecézy v roku 1776, ktorej patrónom je sv. 

Ján Nepomucký. 

 

4. Baroková kúria 

Bola postavená v druhej tretine 18. storočia a v roku 1797 bola rodinou 

Gundelfingerovcov prebudovaná. Po nich sa stal majiteľom barón Piller. Park okolo kúrie 

sa dodnes volá Piller – park. V súčasnej dobe slúži tento objekt ako penzión. 

 

5. Železiarsky hámor  

Stavba sa nachádza na Starej Maši a bola vybudovaná začiatkom 19. storočia. V roku 

1841 vznikla akciová spoločnosť Krompašské železiarske ťažiarstvo. Hlavní akcionári 

zrekonštruovali pôvodnú vysokú pec a postavili novú strojovňu a hámor s kupolovou 

pecou, kde sa ročne vyrábalo asi 1900 t surového železa. Používalo sa hlavne na výrobu 

rúr, strojárenských súčiastok a kachieľ.  

 

6. Prvá vodná elektráreň na východnom Slovensku 

Je umiestnená na náhone rieky Hornád a bola prvou vodnou elektrárňou na východnom 

Slovensku. Vybudovali je v roku 1889 a pôvodne vyrábala 60 kW elektrickej energie. Po 

rekonštrukcii a modernizácii v roku 1931 má výkon 360 kW a je v prevádzke dodnes. 

 

7. Pamätník krompašskej vzbury 

Bol odhalený v roku 1971 pri príležitosti 50. výročia tejto udalosti. Je umiestnený pred 

budovou bývalej správy Pohornádskej železiarskej spoločnosti na Družstevnej ulici. 
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5.7. Významné osobnosti mesta 

Mesto Krompachy sa môže pochváliť aj významnými osobnosťami z rôznych oblastiach 

kultúrno – spoločenského alebo športového života. ktoré sa narodili v meste, alebo v ňom 

počas svojho života pôsobili (viď tabuľka).  
    

Významné osobnosti mesta Krompachy 

BARČ – IVAN JÚLIUS (1909 - 1953) - DRAMATIK, PROZAIK A PUBLICISTA 

CSÁKY ZENO (1840 - 1905) - SPIŠSKÝ HLAVNÝ ŽUPAN OD R.1896 

FABINI JOZEF (1908 - 1984) - AKADEMICKÝ MALIAR, NÁRODNÝ UMELEC, HISTORIK 

UMENIA 

GUNDELFINGER JÚLIUS (1833 - 1894)- MALIAR-KRAJINKÁR SPIŠA A ŠARIŠA, 

ŠĽACHTIC A ZEMAN 

HAJKO VLADIMÍR (1920-2011) -PEDAGÓG, FYZIK, ČLEN ČESKOSLOVENSKEJ A 

PREDSEDA SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED 

HODOROVSKÝ JOZEF (1921) - VYNIKAJÚCI HEREC A PEDAGÓG 

HONTY TIBOR (1907 - 1968) - FOTOGRAF, SVOJOU TVORBOU SI ZÍSKAL SVETOVÝ 

OHLAS 

HRADSKÝ JOZEF (1827 -1907) -SPIŠSKÝ HISTORIK, UČENEC, SPISOVATEĽ, SPIŠSKÝ 

KANONIK 

KOCH VAVRINEC (1442 - 1475) - HUMANISTICKÝ VZDELANEC, PROFESOR NA 

ACADÉMIA ISTROPOLITANA A VIEDENSKEJ UNIVERZITE, FILOZOF A TEOLÓG 

KVASNIČKA JÁN (1927) - PROFESOR, HISTORIK, REKTOR UNIVERZITY KOMENSKÉHO 

V BRATISLAVE 

LENÁRD ONDREJ (1942) - SVETOZNÁMY DIRIGENT, RIADITEĽ POPREDNÝCH 

SLOVENSKÝCH ORCHESTROV, ČESTNÝ DIRIGENT SHYNSEI NIPPON SYMPHONY 

ORCHESTRA, TOKIO 

LORENC VIKTOR (1843 - 1915) - HLAVNÝ INŽINIER KROMPAŠSKÝCH ŽELEZIARNÍ, 

PRIEKOPNÍK VYSOKOHORSKEJ TURISTIKY NA SLOVENSKU, PRIEKOPNÍK CYKLISTIKY 

MAURER JÚLIUS (1896 - 1961) - POLITIK A MINISTER 

PAŽOUT MILAN (1948) - OLYMPIONIK, AKADEMICKÝ MAJSTER SVETA V ALPSKÝCH 

DISCIPLÍNACH V LYŽOVANÍ 

SLOVENSKÝ JANKO (1856 - 1900) - PODNIKATEĽ, REDAKTOR, VÝRAZNÁ POSTAVA 

KRAJANOV V USA 

ŠPRINC MIKULÁŠ (1914-1985) - BÁSNIK, ZAKLADATEĽ KATOLÍCKEJ MODERNY, 

PEDAGÓG, SPISOVATEĽ A PREKLADATEĽ 

TRANGOUS ĽUDOVÍT (1786 - 1855) - ZAKLADATEĽ KROMPAŠSKÝCH ŽELEZIARNÍ 

TETMAJER ĽUDOVÍT (1850 - 1905) - TECHNIK, VYNÁLEZCA, VYSOKOŠKOLSKÝ 

PROFESOR, STAVEBNÝ ODBORNÍK EURÓPSKEHO VÝZNAMU 

URBANEC BARTOLOMEJ (1918 - 1983) - HUDOBNÝ SKLADATEĽ, FOLKLÓRISTA, 

DIRIGENT ORCHESTROV SĽUKU A LÚČNICE 

ŠKVARENINA DUŠAN (1939 - 1997) - ÚČASTNÍK OLYMPIJSKÝCH HIER V RÍME - 

DRÁHOVÁ CYKLISTIKA 
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6. Plnenie funkcií  mesta (prenesené kompetencie, originálne kompetencie)  

 

6.1. Výchova a vzdelávanie 

 

Školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta:  

V súčasnosti výchovu a vzdelávanie detí v meste poskytuje: 

- Základná škola na Zemanskej ulici 

- Základná škola s materskou školou na Maurerovej ulici 

- Základná škola s materskou školou na ulici SNP 

- Materská škola na Hlavnej ulici 

Na mimoškolské aktivity je zriadená: 

- Základná umelecká škola na Námestí slobody 

- Centrum voľného času PRIMA na ulici SNP 

 

Školy mimo zriaďovateľskej pôsobnosti mesta:  

- Gymnázium Krompachy 

- Súkromná spojená škola EDURAM 

- Špeciálna základná škola 

 

 

Štruktúra výdavkov na vzdelanie 

 k 31.12.2020       v EUR 

Výdavky na originálne kompetencie 1 338 585 

Prenesené kompetencie 2 310 488 

 

 

6.2. Zdravotníctvo 

 

Zdravotnú starostlivosť v meste poskytuje: 

 

Nemocnica Krompachy a.s, ktorá zabezpečuje základnú zdravotnú starostlivosť pre 

spádovú oblasť 50.000 obyvateľov. Nemocnica má 6 základných oddelení s lôžkovou časťou, a 

11 odborných ambulancií, oddelenia SVaLZ – spoločné vyšetrovacie a liečebné zložky. Od 

1.7.2008 sa 100%-ným vlastníkom Nemocnice Krompachy spol. s r.o. stala spoločnosť AGEL 

SK a.s. Od mája 2005 v budove nemocnice začala svoju činnosť firma MEDEUM, ktorá po 

rekonštrukcii priestorov prevádzkuje oddelenie hemodialýzy. Od roku 2012 v objekte 

nemocnice prevádzkuje svoju činnosť Dopravno zdravotná služba M.K – Trans s.r.o. a od roku 

2014 prevádzkuje záchrannú zdravotnú službu spoločnosť Falck Záchranná a.s. V roku 2016 

v priestoroch nemocnice vykonáva svoju činnosť neštátne zdravotnícke zariadenie ORTO-

STAFA s.r.o. – prevádzkovateľ ortopedickej ambulancie. 
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Počty lôžok na jednotlivých oddeleniach nemocnice v roku 2020 

NÁZOV ODDELENIA POČET LÔŽOK 

Oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny 

Primár: MUDr. Adriana Dzugasová 

4 

Chirurgické oddelenie 

Primár: MUDr. Rudolf Pustay 

30 

4 pooperačné, 4 JIS 

Interné oddelenie 

Primár: MUDr. Marcela Hritzová 

25 

Oddelenie pre deti a dorast 

Primár: MUDr. Eva Sádová 

25 

Novorodenecké oddelenie 

Primár: MUDr. Mária Bartošová 

10 

Gynekologicko-pôrodnícke oddelenie 

Primár: MUDr. Svetlana Lukáčová 

12 pôrodnícke odd.,  

2 pôrodné postele 

  6 gynekologické odd. 

3 pooperačné 

Oddelenie klinickej biochémie 

Vedúca oddelenia: RNDr. Ľubica Lazorová 

X 

Oddelenie rádiodiagnostiky 

Primár: MUDr. Miroslav Kraus 

X 

SPOLU 123 

V roku 2020 bolo na Gynekologicko – pôrodníckom oddelení odvedených 620 pôrodov. 

 

     

   Prehľad ambulancií nemocnice v roku 2020 

 

NÁZOV AMBULANCIE 

Interná ambulancia 

Lekár: MUDr. Miriam Münnich 

Ambulancia tuberkulózy a respiračných chorôb 

Lekár: MUDr. Marcela Hritzová 

Detská ambulancia (priamo na detskom oddelení) 

Chirurgické ambulancie: pohotovosť, plánované vyšetrenia, cievna 

poradňa, gastroenerologická poradňa, , poradňa pre nehojace sa rany 

Očná ambulancia 

Lekár: MUDr. Eva Popelášová 

Algeziologická ambulancia 

Lekár: MUDr. Želmíra Stupáková 

Gynekologická – pôrodnícka ambulancia 

Lekár: MUDr. Svetlana Lukáčová, MUDr. Adriana Humeňanská, MUDr. Ivan Buffa 

Kožná ambulancia 

Lekár: MUDr. Cecília Kožušková 

Anestéziologická ambulancia 

Lekár: MUDr. Adriana Dzugasová 

Gastroenterologická ambulancia 

Lekár: MUDr. Mária Macúchová, MUDr. Rudolf Pustay 

Diabetologická ambulancia 

Lekár: MUDr. Juraj Gmitrov, PhD. 
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Neštátne zdravotnícke zariadenia v meste: 

-  FMC – dialyzačné služby v nemocnici 

- 2 ambulancie – praktický lekár pre deti - MUDr. Mária Kitková, MUDr. Adriana 

Kršjaková 

- 4 ambulancie – praktický lekár pre dospelých - MUDr. Ladislav Furman, GP MED 

s.r.o. – MUDR. Beáta Bláhová, MUDr. Jana Dzurová, MUDr. Júlia Šverhová, 

FIDESDEUM s.r.o. MUDr. Katarína Bulavová 

- 5 stomatologických ambulancií - MUDr. Pavol Ľach, MUDr. Júlia Jánošíková – 

JiSaDENT, s.r.o., MUDr. Miklós Hajdú – Dentinex s.r.o., MUDr. Daria Csereiová, 

MUDr. Ján Lucák 

- 2 gynekologické ambulancie - Emporia s.r.o. – MUDr. Svetlana Jánošová, KOGYN 

s.r.o. – MUDr. Jana Kováčová 

- Neurologická ambulancia -MUDr. Renáta Smiková 

- Interná ambulancia – MUDr. Mária Latkaničová 

- ORL ambulancia – BENEMED s.r.o. – MUDr. Viera Šimková, MUDr. Viera 

Hertélyová 

- Endokrinologická ambulancia – MUDr. Lovásová, LOMED s.r.o. 

- Ortopedická ambulancia – MUDr. Stanislav Farkaš  

- Psychiatrická ambulancia – PSYCHIATRIA s.r.o. – MUDr. Ladislav Lauko 

- Zubná technika – Radovan Kozel, Stomato – protetické služby, Kiseľová 

- Rehabilitačné stredisko – MEDREA s.r.o. Krompachy 

 

 Na území mesta Krompachy ponúkajú svoje služby tri lekárne – Mestská lekáreň, Lekáreň 

Šalvia a Lekáreň Domov zdravia (Dr. Max) – areál Nemocnice, ktoré poskytujú svoje služby 

obyvateľom v priebehu celého pracovného týždňa a striedavo aj v sobotu. V meste sa 

nachádzajú  aj dve veterinárne ambulancie. Na území mesta prevádzkuje svoju činnosť 

Agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti (ADOS). 

 

 

6.3. Sociálne zabezpečenie 

 

Zabezpečovanie sociálnych služieb v meste Krompachy sa odvíja od Komunitného plánu 

sociálnych služieb, ktorý bol mestským zastupiteľstvom  schválený dňa 10. 5.2010, Uznesením 

č. 17 mim./E-1 pre roky 2010 – 2018 a jeho predĺženie do roku 2020 bolo schválené 

Uznesením MsZ č. 48/B.26 dňa 22. 8. 2020. Jeho obsahom je analýza stavu poskytovaných 

sociálnych služieb, analýza požiadaviek prijímateľov sociálnych služieb, analýza 

sociologických a demografických údajov, určenie cieľov a priorít rozvoja sociálnych služieb, 

časový plán realizácie a spôsob vyhodnocovania plnenia plánu. Komunitný plán sociálnych 

služieb mesta Krompachy je dlhodobý strategický dokument, ktorého cieľom je vytvoriť 

podmienky pre poskytovanie kvalitných a dostupných sociálnych služieb pre jednotlivé 
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sociálne skupiny, vytvoriť podmienky pre podporu komunitného rozvoja za účelom 

predchádzania vzniku, či zhoršovania nepriaznivých sociálnych situácií a riešenie miestnych 

sociálnych problémov a podporovať trvalo udržateľný rozvoj mesta s možnosťou budovania 

ďalších sociálnych zariadení. 

Prínosom komunitného plánovania sociálnych služieb je: 

 zapojenie všetkých účastníkov systému sociálnych služieb (prijímateľov, 

poskytovateľov, objednávateľov) do prípravy a uskutočňovania plánu sociálnych 

služieb a zvýšenie podielu občanov na rozhodovacom procese o spôsobe ich 

zabezpečenia, zvýšenie miery zapojenia občanov do diania v meste; 

 zvyšovanie dostupnosti a kvality sociálnych služieb a rozšírenie ich ponuky, 

zabezpečenie toho, aby sociálne služby zodpovedali zisteným miestnym potrebám, 

reagovali na miestne odlišnosti; 

 zvyšovanie efektivity investovaných finančných prostriedkov, lebo sú vynakladané len 

na také služby, ktoré sú potrebné; 

 rozširovanie potrebných sociálnych služieb a ich kvality; 

 podporovanie dialógu a spolupráce medzi obyvateľmi, zvyšovanie pocitu príslušnosti 

ku komunite, získavanie nových ľudských a materiálnych zdrojov. 

 

Poskytovanie sociálnych služieb mesto vykonávalo v zmysle zákona o sociálnych službách 

a podľa Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2017 o úhradách za poskytovanie sociálnych 

služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Krompachy. 

 

Mesto Krompachy malo v roku 2020 v Registri poskytovateľov sociálnych služieb 

registrované tieto sociálne služby:   

- sociálne služby krízovej intervencie 

a) nocľaháreň - na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie osoby,  ktorá nemá zabezpečené 

ubytovanie alebo nemôže doterajšie bývanie užívať,  

b) komunitné centrum - služba je poskytovaná osobe v nepriaznivej sociálnej situácii, 

ktorou je ohrozenie osoby sociálnym vylúčením alebo obmedzenie jej schopnosti sa 

spoločensky začleniť a samostatne riešiť svoje problémy pre zotrvávanie v priestorovo 

segregovanej lokalite s prítomnosťou koncentrovanej a generačne reprodukovanej 

chudoby. 

- opatrovateľská služba - na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého 

zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu, alebo z dôvodu dovŕšenia 

dôchodkového veku, 

- práčovňa - podporná sociálna služba, 

- pomôcky na požičiavanie – podporná sociálna služba 

- denné centrum seniorov - podporná sociálna služba. 

 

Zariadenie sociálnych služieb „MAŠKA“ na Starej Maši je organizačnou súčasťou 

Mestského úradu v Krompachoch. Zariadenie nemá právnu subjektivitu, svojimi príjmami 

a výdavkami je napojené na rozpočet mesta. Ide o zariadenie kde je zriadená nocľaháreň 

a kancelária terénnych sociálnych pracovníkov. Prevádzka nocľahárne je zriadená ako 
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chránené pracovisko, je celoročná a poskytuje sa tu ubytovanie na účel prenocovania, sociálne 

poradenstvo, pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov, nevyhnutné ošatenie 

a obuv vytvorené sú podmienky na prípravu stravy, vykonávanie nevyhnutnej základnej 

osobnej hygieny, pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva. Kapacita nocľahárne je 7 osôb. 

V roku 2020 využilo služby nocľahárne celkom 9 občanov. Príspevok Úradu práce sociálnych 

vecí a rodiny bol v roku 2020 vo výške 3 461 € a platby od klientov vo výške 1 913 €.  

 

Komunitné centrum sa nachádza na Hornádskej ulici v Krompachoch. Komunitné 

centrum bolo zriadené za účelom vytvorenia priestorových a materiálnych podmienok pre 

komunitný rozvoj s cieľom podporiť aktivity členov miestnej komunity prostredníctvom 

zvyšovania sociálnych zručností, kompetencií a sociálnej mobility, prevencie a predchádzaniu 

rizikového správania, poskytovania poradenskej činnosti pre potreby komunity ako i 

jednotlivca, poskytovania vzdelávacích a voľno časových aktivít. Práca v komunitnom centre 

je zameraná na deti a mládež. Komunitné centrum Krompachy začalo výkon Národného 

projektu k 1.10.2018 v rámci národného projektu „Take away“. Na realizáciu tohto projektu 

MV SR poskytuje finančné prostriedky na celkovú cenu práce zamestnancov, na výdavky ako 

sú stravné, kancelárskej potreby, cestovné a na aktivity klientov. V rámci projektu mesto 

zamestnáva troch zamestnancov na pozíciách odborný garant, odborný pracovník a pracovník 

komunitného centra. V roku 2020 bola mestu na činnosť komunitného centra poskytnutá 

dotácia vo výške 45 142 €. Z dôvodu pandémie COVID 19 bolo fungovanie KC (od marca 

2020 do mája 2020) v obmedzenom režime. Taktiež od 9.4.2020 do 1.5.2021 bola Hornádska 

ulica na ktorej sídli aj komunitné centrum v karanténe. Celkový počet klientov za rok 2020 bol 

331. 

V roku 2020 bolo poskytnutých 180 záujmových aktivít, 44 preventívnych aktivít, 137 

aktivít zameraných na pomoc pri príprave na školské vyučovanie. V komunitnom centre sa 

naďalej poskytovalo základné sociálne poradenstvo v celkovom počte 71, špecializované 

sociálne poradenstvo v celkovom počte 33 a pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených 

záujmov v celkovom počte 38. Zrealizovalo sa aj 7 komunitných aktivít: 

01.2020 – Novoročná kapustnica 

02.2020 – Fašiangový karneval 

03.2020 – Prvá pomoc 

04.2020 - žiadne komunitné aktivity 

05.2020 – žiadne komunitné aktivity 

06.2020 – Palacinkové dopoludnie 

07.2020 – Komunitný futbal 

08.2020 – Burza šatstva 

09.2020 – Komunitný guláš 

 

V období október až december sa z dôvodu protipandemických opatrení COVID-19 

nevykonávali žiadne komunitné aktivity.  

 

Mesto Krompachy tiež prevádzkuje Denné centrum seniorov. Poslaním denného centra je 

u seniorov a občanov s nepriaznivým zdravotným stavom podnecovať aktivitu a sebarealizáciu, 
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začleňovať sa do diania v meste a spoločnosti, prispievať k nadväzovaniu kontaktov medzi 

ľuďmi a vytváraniu pocitu spolupatričnosti a tak ich zbavovať pocitu osamelosti, uspokojovať 

ich kultúrne a spoločenské potreby, podporovať osobné záujmy a záľuby. V dennom centre 

seniorov sa poskytuje sociálne poradenstvo, zabezpečuje sa záujmová činnosť. Prevádzka bola 

zabezpečovaná 4 dni v týždni (pondelok, streda, piatok, nedeľa), s prevádzkou 20 hodín 

týždenne. Z dôvodu preventívnych opatrení z dôvodu pandémie COVID-19 bolo Denné 

centrum seniorov mimo prevádzky. 

 

Opatrovateľská služba je najrozšírenejšia sociálne služba v meste. Poskytuje sa ako 

terénna sociálna služba na území mesta Krompachy fyzickej osobe s trvalým pobytom v meste 

Krompachy, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je 

najmenej II. Podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách a zároveň je odkázaná na pomoc 

pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a základných sociálnych 

aktivitách podľa prílohy č. 4 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách. Táto služba 

umožní starším a invalidným občanom možnosť ostať vo svojej domácnosti aj napriek tomu, že 

ich sebestačnosť sa znižuje. Pre občanov mesta je k dispozícii aj 12 bytov v Dome s 

opatrovateľskou službou na Lorencovej ulici v bytovom dome (10 jednoizbové, 2 dvojizbové 

byty). Ide o byty osobitného určenia, ktoré sú vylúčené z predaja. V roku 2020 bola 

opatrovateľská služba poskytnutá 53 občanom, z toho 12 občanom v dome s opatrovateľskou 

službou. Výška úhrady za 1 hod. opatrovateľskej služby je stanovená v zmysle VZN č. 1/2017 

na 1,0 €. V roku 2020 bola klientom poskytnutá opatrovateľská služba v rozsahu takmer 21.000 

hodín. 

Mesto Krompachy má zriadenú práčovňu, ako podpornú sociálnu službu, ktorá je 

súčasťou kancelárie opatrovateliek v dome s opatrovateľskou službou na Lorencovej ulici, kde 

sú utvorené podmienky na pranie a sušenie bielizne. Práčovňa je určená pre občanov, ktorí sú 

prijímateľmi opatrovateľskej služby v dome s opatrovateľskou službou, pričom v rámci úkonov 

starostlivosti o svoju domácnosť majú zmluvne dohodnuté pranie bielizne a šatstva. Táto 

podporná služba je mestom poskytovaná v súlade s VZN č. 1/2017 o úhradách za poskytovanie 

sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Krompachy na základe zákona  

č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v platnom znení. V zmysle VZN č. 1/2017 mesto 

poskytuje aj sociálnu službu pomôcky na požičiavanie. Ide o sociálnu službu pre fyzickú 

osobu s ťažkým zdravotným postihnutím a fyzickú osobu s nepriaznivým zdravotným stavom 

odkázaným na pomôcku, ktorá uľahčí každodenný život a pomôže rýchlejšiemu zotaveniu sa 

po prekonaní úrazu, choroby, ale aj pri samotnom procese starnutia. Mesto zabezpečuje nákup 

týchto pomôcok, ktoré následne požičiava. V roku 2020 túto službu využilo 11 občanov. 

 

Jednorazová dávka  

Mesto vo svojom rozpočte vyčleňuje aj  finančné prostriedky pre poskytnutie  

jednorazovej dávky v hmotnej núdzi a jednorazovej dávky sociálnej pomoci. Na poskytnutie 

týchto dávok nie je právny nárok. Jednorazová dávka sa poskytuje  na základe individuálneho 

posúdenia odkázanosti občana a spoločne posudzovaných osôb a mesto ju poskytuje iba do 

výšky schváleného rozpočtu na príslušný kalendárny rok. Sú určené pre občanov mesta, 

poberateľov dávky v hmotnej núdzi, občanov, ktorí sa ocitli v krízovej sociálnej situácii, najmä 
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na zabezpečenie základných životných podmienok, na úhradu mimoriadnych výdavkov, na 

základné vybavenie domácnosti, nevyhnutné ošatenie, mimoriadne liečebné náklady a školské 

potreby pre nezaopatrené dieťa v súlade s VZN č. 2/2009 o postupe a podmienkach pri 

poskytovaní jednorazovej dávky v hmotnej núdzi a jednorazovej dávky sociálnej pomoci 

mestom Krompachy. V roku 2020 bola poskytnutá jednorazová sociálna výpomoc pre jedného 

občana na zabezpečenie základných životných potrieb z dôvodu nariadenej karantény pre 

ochorenie COVID-19. 

Mesto zabezpečuje aj tzv. sociálny pohreb, zo zákona o pohrebníctve a to v prípade, ak 

nikto iný nezabezpečí pohreb. V roku 2020 mesto Krompachy zabezpečilo pohreb pre jedného 

zosnulého. 

 

Príspevok na stravovanie dôchodcov 

Mesto od roku 2020 poskytuje finančný príspevok na stravovanie dôchodcov, ktorý je 

dobrovoľnou,  nenárokovateľnou sociálnou  pomocou mesta. Príspevok sa poskytuje v súlade 

so Zásadami poskytovania finančného príspevku. Ide o príspevok občanovi, ktorý je 

poberateľom starobného alebo invalidného dôchodku a výška príspevku je závislá od výšky 

dôchodku. V roku 2020 poberali predmetný príspevok 6 prijímatelia.  

 

Sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela 

Mesto zabezpečuje výkon opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zmysle 

zákona č. 61/2018 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej 

ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Od 1.4.2018 

podľa novej právnej úpravy (§ 69) obec poskytne mladému dospelému, ktorému vznikol nárok 

na poskytnutie príspevku príspevok na osamostatnenie sa mladého dospelého vo výške 30 % 

príspevku podľa § 68 ods. 3 (najviac vo výške 15-násobku sumy životného minima pre 

nezaopatrené dieťa), ak tento o príspevok požiada do 30 dní po skončení vykonávania 

výchovného opatrenia (§ 55 ods. 1), pričom tento príspevok môže obec  poskytnúť peňažnou 

formou, vecnou formou alebo kombinovanou formou a môže byť poskytnutý vo viacerých 

splátkach, avšak plná výška príspevku musí byť poskytnutá najneskôr do šiestich mesiacov od 

právoplatnosti rozhodnutia.  

Príspevok na osamostatnenie sa mladého dospelého v zmysle právnej úpravy platnej 

od 1.4.2018 nebol v roku 2020 poskytnutý, nakoľko mestu nebola doručená žiadna žiadosť 

o predmetný príspevok. 

 

Terénna sociálna práca 

Cieľom terénnej sociálnej práce je podpora sociálnej inklúzie (začleňovania sa), osôb 

ohrozených sociálnym vylúčením alebo sociálne vylúčených s osobitným zreteľom 

na marginalizované rómske komunity. 

Mesto realizuje terénnu sociálnu prácu v rámci Národného projektu „Terénna sociálna práca 

a terénna práca v oblastiach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít“, v rámci 

balíka národných projektov „Take away“. 

Mestu Krompachy bola schválená dotácia z MV SR na zabezpečenie realizovania terénnej 

sociálnej práce a terénnej práce v meste. Dotácia bola v roku 2020 schválená na tri pracovné 

miesta terénneho sociálneho pracovníka a tri pracovné miesta na terénneho pracovníka. Dotácia 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2005/305/20180401.html#paragraf-68.odsek-3
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2005/305/20180401.html#paragraf-55.odsek-1
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bola schválená vo výške 86 356 EUR. Pracovníci sú koordinovaní a metodicky usmerňovaní 

regionálnym koordinátorom a prácu vykonávajú v súlade so Štandardami, Etickým kódexom 

a Sprievodcom pre užívateľov zapojených do národného projektu. Počet klientov v roku 2020 

bol 591. Ide o novozaložené spisy v danom roku. 

Celkový počet obslúžených klientov za rok 2020:  3037   

počet intervencií v oblasti zamestnanosti : 229 

počet intervencií v oblasti bývania : 573 

počet intervencií v oblasti zdravia: 890 

počet intervencií v oblasti sociálno patologické javy: 713 

počet intervencií v oblasti financií: 682 

počet intervencií v oblasti vzdelávania: 544 

počet intervencií v oblasti sociálneho zabezpečenia: 1416 

počet intervenci v oblasti iné: 131   

 

Osobitný príjemca 

Mesto Krompachy vykonáva inštitút osobitného príjemcu na rodinné prídavky a príspevok k 

rodinným prídavkom v zmysle  zákona č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa a doplnení zákona 

461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov. Mesto Krompachy bolo 

rozhodnutím ÚPSVaR Spišská Nová Ves  určené za osobitného príjemcu dávky v hmotnej 

núdzi a príspevkov k dávke a tiež osobitným príjemcom na rodinné prídavky a príspevok k 

rodinným prídavkom z dôvodu, že oprávnená osoba nevyužíva prídavok na účel, na ktorý je 

určený. Zmluvu o zabezpečení predaja tovaru na uvedené poukážky má mesto uzatvorenú so 

zmluvnými partnermi Mariban s.r.o., IBEJA s.r.o. a Mäso Marton. Za vykonávanie osobitného 

príjemcu mesto dostáva dotáciu z ÚPSVaR. 

 

 

6.4. Kultúra a šport 

Centrom kultúry v meste je Dom kultúry, ktorý pozostáva z divadelnej a spoločenskej sály, 

administratívnych priestorov, mestskej knižnice, výstavnej miestnosti kancelárskych priestorov 

a maloobchodných prevádzok. Divadelná sála bola realizovaná ako prístavba v roku 1970.  

 

Dychová hudba 

Vznikla ako prvé hudobné teleso v Krompachoch v roku 1912. Väčšinu členov tvorili robotníci 

továrne. Dychová hudba účinkovala pri všetkých významných udalostiach v Krompachoch i vo 

východoslovenskom regióne. Zúčastňovala sa aj rôznych súťaží, prehliadok a festivalov. 

Účinkovala v Maďarsku, Poľsku a Ukrajine. Od roku 2005 pôsobí dychová hudba ako 

občianske združenie  pod názvom: Dychová hudba – združenie priateľov dychovej hudby. 

Folklórny súbor KROMPAŠAN 

Folklórny súbor Krompašan začal svoju históriu písať v roku 1988. Od svojho vzniku FS 

pôsobil pri Mestskom kultúrnom stredisku v Krompachoch. V súčasnosti FS pôsobí ako 

občianske združenie „FS KROMPAŠAN – združenie priateľov ľudových tradícií. FS sa 

pravidelne zúčastňuje na rôznych kultúrno-spoločenských podujatiach, príležitostných 

oslavách, jarmokoch. Medzi najvýznamnejšie patrí pravidelná účasť na “Spišských 

slávnostiach”, ktoré organizuje Spišské osvetové stredisko. FS reprezentoval mesto na rôznych 
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festivaloch doma aj v zahraničí. Súbor taktiež spolupracuje s rôznymi cestovnými kanceláriami 

a organizuje vystúpenia pre rôzne zahraničné zájazdy. 

Mažoretkový súbor pri CVČ Prima v Krompachoch 

Krúžok mažoretiek Mestského kultúrneho strediska vznikol v máji 1995. Pravidelne účinkoval 

na kultúrno-spoločenských podujatiach v meste, ale aj v blízkom okolí. V roku 2001 sa 

prebojovali na majstrovstvá Európy mažoretkových súboroch v Anglicku. Od roku 2004 

mažoretkový súbor pracuje pri Cente voľného času. 

OZ Klub mažoretiek ASK - združenie priateľov mažoretkovského športu  

Klub vznikol v roku 2010. Po dlhoročnom úspešnom pôsobení v CVČ PRIMA sa niektoré 

členky osamostatnili a založili si občianske združenie OZ Klub mažoretiek ASK. Len pár 

mesiacov od jeho vzniku sa prezentovali na majstrovstvách Slovenka, kde získali titul 1. a 2. 

vicemajstra Slovenska. V roku 2015 na majstrovstvá Európy v mažoretkovom športe získali 

prvé miesto. V roku 2016 na Majstrovstvách sveta v mažoretkovom športe v Chorvátskom 

Poreči dosiahli krompašské mažoretky jedno štvrté a tretie miesto, dve druhé a v kategórii Mini 

mix kadetky sa stali Majsterkami sveta. V roku 2017 na Majstrovstvách Európy 

v mažoretkovom športe v talianskom meste Giulianova získali mažoretky titul vicemajster 

Európy (mini pom pom senior) a titul 2. vicemajster Európy (trio pom pom senior). V roku 

2018 triumfovali na svetovom pohári v Chorvátsku, kde získali jednu zlatú, štyri strieborné 

a dve bronzové medaily. V roku 2019 bodovali na Majstrovstvách Slovenska v Bratislava, 

Majstrovstvách Európy v Záhrebe ako aj na Medzinárodnej súťaži Grand Prix v Petrohrade, 

kde získali 3 zlaté, 4 strieborné a jednu bronzovú medailu. V roku 2020 sa nezúčastnili 

žiadnych aktivít z dôvodu pandémie COVID – 19.  

Dom kultúry je taktiež sídlom mestskej knižnice spravujúcej knižničný fond s 14.195 

titulmi, z toho odborná literatúra pre dospelých 3.488 titulov, krásna literatúra pre dospelých    

3 488 titulov, odborná literatúra pre deti 718 titulov, krásna literatúra pre deti 3.149 titulov. 

Súčasťou knižničného fondu sú aj noviny a časopisy.  Okrem výpožičnej funkcie knižnica 

usporadúva rôzne výstavky kníh, besedy so spisovateľmi či spomienkové akcie. Prvé záznamy 

o knižnici v Krompachoch pochádzajú z konca 19. storočia. Hovorí sa v nich, že ku ďalšiemu 

vzdelávaniu obyvateľstva obce mimo školy slúži obecná knižnica. 

Pri rímsko-katolíckom kostole účinkuje miešaný zbor Cantica Christiana. Tento 

zmiešaný cirkevný rímsko-katolícky zbor vznikol v roku 1990 z iniciatívy  riaditeľa  základnej 

umeleckej školy Jana Lőrinca. Súbor ma nacvičených viac ako 200, väčšinou štvorhlasných, 

zborov od slovenských aj zahraničných skladateľov. Okrem účinkovania na bohoslužbách 

usporadúva vianočné aj mariánske koncerty, s ktorými vystupuje na podujatiach v rámci 

Slovenska. 

Ku kultúre v  meste v neposlednom rade patrí aj vydávanie mesačníka občanov Krompách 

- Krompašský spravodajca a tiež  Mestský rozhlas.  

Mesto je členom viacerých záujmových združení – ZMOS, ZMOS Spiša, SEZO Spiš, 

ZPOZ, Oblastná agentúra CR, MAS Sľubica, Slovenská železná cesta, Slovenská asociácia 

náčelníkov mestských a obecných polícií Slovenska, Združenie hlavných kontrolórov miest a 

obcí Slovenska, Asociácia správcov registratúry. V roku 2019 sa mesto stalo členom Združenia 

obcí Cyklo – Hornád, ktoré vzniklo za účelom výstavby cyklotrasy. Členmi združenia sú 

okrem Krompách aj obec Kolinovce, a mesto Spišské Vlachy. Okrem toho mesto vyvíja 
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aktivity aj v rámci cezhraničnej spolupráce, čoho dôkazom sú aj partnerské mestá – Rýmařov 

(Česká republika), Ozimek (Poľsko), Gaszowice (Poľsko), Bekescsaba (Maďarsko) a Nadlak 

(Rumunsko). Krompachy sú zároveň súčasťou tematickej kultúrno-poznávacej cesty „Gotická 

cesta“ a súčasťou Európskej železnej cesty, ktorá spája miesta bývalej ťažby železných rúd, 

výroby a spracovania železa a ďalších kovov. 

Mesto v spolupráci so Zborom pre občianske záležitostí nezabúda ani na svojich 

jubilujúcich starších občanov. Každoročne uskutočňuje stretnutia 70 a 75 ročných občanov a 

návštevy jubilantov, ktorí sa dožijú 80, 85, 90 a viac rokov. V roku 2020 sa pripomenulo na 

jubilantov formou darčekových poukážok z dôvodu zákazu zhromažďovania. Z dôvodu 

pandemickej situácie na Slovensku.    Kultúru v meste toho času zastrešuje Oddelenie školstva, 

kultúry, mládeže a športu. 

 

Mesto Krompachy v roku 2020 sa konali y, Spomienkové stretnutie pri príležitosti 

Oslobodenia Krompách , Reprezentačný ples mesta Krompachy, Pankuškové fašiangy ostatné  

kultúrne podujatia z dôvodu pandémie COVID -19 sa nekonali,  počas  minulých rokov  

organizoval viaceré už pravidelné podujatia ako napr.:      

 

 Silvestrovské oslavy – príchod Nového roka 

 Spomienkové stretnutie pri príležitosti Oslobodenia Krompách 

 Reprezentačný ples mesta Krompachy 

 Pankuškové fašiangy 

 Výročie Krompašskej vzbury 

 Slávnostný zápis prvákov do knižnice 

 Stavanie mája 

 Oslavy Sviatku práce  

 Deň matiek 

 Deň víťazstva nad fašizmom 

 Festival tanca 

 Deň detí 

 Absolventský koncert ZUŠ 

 Medzinárodné majstrovstvá vo varení a jedení halušiek 

 Dni mesta a Krompašský jarmok 

 Úcta k starším 

 Mikulášske predstavenie + rozsvietenie vianočnej výzdoby 

 Vianočné trhy 

 Vianočný koncert ZUŠ 

 Literárna súťaž „Zo šuflíka“ – v spolupráci s MO MS 

 Šprincove Krompachy 

 Trh kvetín 

 Burza starých kníh 
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Športové dianie v meste je sústredené najmä v Mestskom športovom klube, ktorý združuje 

oddiely stolnotenisový, turistický, cykloturistický, ZRTV, hokejbalový, triatlon-duatlon-

maratón. Okrem toho v meste funguje aj Futbalový klub POKROK SEZ Krompachy, v ktorom 

pôsobia družstvá – prípravka, starší žiaci, dorastenci a „A“ mužstvo. Na tréningy a majstrovské 

zápasy slúži jedno futbalové ihrisko pre všetky družstvá. Aktívne sú dva basketbalové kluby – 

BKM DASTED a Basketbalový klub Kovohuty Krompachy. 

V meste sa nachádza lyžiarsky areál Plejsy, futbalový štadión, multifunkčné ihriská,  

športová hala, krytá plaváreň, tenisové kurty, STREET WORKOUT ihrisko, stolnotenisová 

herňa, 4 telocvične, a bowlingová dráha.  

 

Športové podujatia  

Mesto Krompachy v roku 2020 nekonalo žiadne športové  podujatie z dôvodu pandémie 

COVID -19, predchádzajúce roky organizoval nasledovné športové podujatia:      

• Športová olympiáda – zober loptu nie drogy 

• Turistický prechod krompašskými vrchmi v spolupráci s MŠK Krompachy 

• Beh ulicami mesta Krompách   

• Cyklistické preteky do vrchu – v spolupráci s MŠK Krompachy 

• Jarmočný stolnotenisový turnaj 

• Tenisový turnaj o pohár primátorky mesta 

• Slovenský pohár a Majstrovstvá Slovenska v krátkom duatlone 

 

Ďalšie pravidelne organizované športové podujatia: 

• Memoriál Juraja Šoltésa – halový futsalový turnaj – organizátor FK Pokrok SEZ 

Krompachy 

• Memoriál Jána Latkaniča – futbalový turnaj žiakov – organizátor FK Pokrok SEZ 

Krompachy 

• Memoriál Ivana Šlackého – prechod Krompachy-Kolinovce-Sľubica-Dúbrava-Spišské 

Vlachy – organizátor KST MŠK Krompachy 

 

6.5. Hospodárstvo  

Prírodné podmienky predurčili mestu prevažne priemyselný charakter. Výrobné činnosti 

patria medzi základné faktory ovplyvňujúce  socioekonomickú úroveň mesta. Sú zdrojom 

pracovných príležitostí, dávajú zamestnancom mzdu, tvoria verejné príjmy. 

V obchodnom registri SR bolo k 31.12.2020 evidovaných 194 podnikateľských subjektov 

– právnických osôb so sídlom v meste Krompachy. 

V živnostenskom registri SR bolo k 31.12.2020 evidovaných 501 fyzických osôb 

podnikateľov, ktorí majú v meste svoju prevádzku.  

Z hľadiska sektorovej štruktúry je primárny sektor v meste zastúpený spoločnosťou 

Mestské lesy Krompachy, s.r.o. je to spoločnosťou so 100% majetkovou účasťou mesta 

Krompachy. Mestské lesy spravujú lesné pozemky vo vlastníctve mesta s výmerou 1153,19 ha. 

Sekundárny sektor je v meste zastúpený najmä odvetviami výroby medi – Kovohuty, a.s., 

elektrotechnickým resp. elektroenergetickým priemyslom – HASMA, s.r.o, SEZ Krompachy, 

a.s. ako aj výroba odliatkov a povrchová úprava kovov – Zinkóza, a.s. a Zlieváreň SEZ 
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Krompachy, a.s. Od roku 2017 spoločnosť BPS s.r.o. so sídlom v Jaklovciach prevzala 

prevádzku Priemyselného parku. Spoločnosť sa zaoberá výrobou chladiacich, ventilačných 

a filtračných zariadení.  

 SEZ Krompachy a.s. 

SEZ Krompachy a.s. je spoločnosťou s dlhoročnou tradíciou výroby elektrických prístrojov 

nízkeho a vysokého napätia. Podnik bol založený v roku 1948. V roku 1992 vznikla akciová 

spoločnosť s privátnym domácim kapitálom. Hlavné činnosti firmy sú vývoj, výroba, montáž, 

predaj elektrotechnických výrobkov a systémov, strojárskych výrobkov, nástrojov a foriem.  

 Kovohuty, a.s.  

Kovohuty, a.s. sú spoločnosťou na výrobu medi s vyše 50 ročnou históriou. V roku 2000 bola 

založená nová spoločnosť s novou vlastníckou štruktúrou a novými cieľmi. Vstupom 

strategického investora MONTANWERKE BRIXLEGG AG Rakúsko do spoločnosti v roku 

2002 a následne vstupom strategického investora do MONTANWERKE BRIXLEGG AG 

v roku 2004 boli získané nové finančné zdroje.  

 Zlievareň SEZ Krompachy a.s 

História zlievarenstva v Krompachoch sa datuje od r. 1848. V roku 1965 bola postavená nová 

zlievareň, ktorá bola jednou z prevádzok š.p. SEZ Krompachy. Súčasná právna forma – 

Zlievareň SEZ Krompachy a.s., vznikla v roku 1992 v procese privatizácie zo š.p. SEZ 

Krompachy. Ponúkaný sortiment je určený pre automobilový priemysel, chladiarenské 

zariadenia, elektrotechnický priemysel, hydraulické prevodníky a čerpadlá, výrobky bielej 

techniky, pece, krby a iné vykurovacie telesá, odvodňovacie kanalizácie a iné.  

 Zinkóza a.s 

Zinkóza, a.s. bola založená už v roku 1998. Zakladateľmi a hlavnými akcionármi sú SEZ a.s. 

Krompachy, ktorá poskytla pozemok a priestory na výstavbu a Elektrovod Žilina a.s. – 

spoločnosť, ktorá má v oblasti povrchových úprav žiarovým zinkovaním dlhoročné skúsenosti. 

Prevádzka žiarovej zinkovne v Krompachoch je modernou ekologickou prevádzkou, ktorá 

spĺňa všetky zákonné nároky a požiadavky na ochranu životného prostredia.   

 Hasma s.r.o 

Spoločnosť Hasma, s r.o. Krompachy bola založená v roku 1994 a je etablovaná v odvetví 

elektroenergetiky ako výrobca káblových rozvodných skríň nízkeho napätia (CDC) 

v plastovom prevedení. Táto činnosť je jej nosným programom. Okrem toho vyrába, 

kompletizuje a dodáva technologické vybavenie a istiace prvky vrátane príslušenstva pre CDC 

skrine. Hasma s.r.o. vlastní jeden vynález a štyri osvedčenia úžitkového vzoru a každoročne 

prichádza na trh s ponukou troch až štyroch nových, resp. modifikovaných výrobkov. 

 

V terciárnom sektore (sektor služieb) prevádzkuje svoju činnosť prevažná časť 

podnikateľských subjektov. Sú to predovšetkým živnostníci poskytujúci služby v oblasti 

obchodu a služieb – autooprava, drobné komunálne služby (kozmetika, kaderníctvo), 

reštauračné služby, obchodné prevádzky rôzneho zamerania (potraviny, textil lekáreň) a pod.  
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7. Informácia o vývoji  mesta z pohľadu rozpočtovníctva 

 

    Základným nástrojom finančného hospodárenia mesta bol rozpočet mesta na rok 2019. 

Mesto Krompachy v roku 2020 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 2020 bol zostavený ako vyrovnaný.  

 

Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako prebytkový, aby 

pokryli schodok rozpočtu finančných operácií. 

Hospodárenie mesta sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2020.  

Rozpočet obce bol schválený Mestským zastupiteľstvom v Krompachoch dňa 10.02.2020, 

Uznesením č. 17/C.8.. 

Rozpočet bol zmenený 42 –  rozpočtovými opatreniami. 

 

7.1. Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov za rok 2020   

  

Schválený 

rozpočet  

 

Rozpočet  

po zmenách  

Skutočné  

plnenie príjmov/ 

čerpanie výdavkov 

k 31.12.2020 

% plnenia 

príjmov/ 

% čerpania 

výdavkov  

Príjmy celkom 13 461 782 13 818 102 8 903 583,84 64,43 

z toho :     

Bežné príjmy 7 739 187 7 856 812 7 953 905,93 101,23 

Kapitálové príjmy 4 413 310 4 413 310 495 592,06 11,22 

Finančné príjmy 1 309 185 1 547 980 454 095,85 29,33 

Výdavky celkom 13 371 782 13 448 395 8 633 062,15 64,41 

z toho :     

Bežné výdavky 7 738 666 7 807 670 7 135 663,40 91,39 

Kapitálové výdavky 5 268 591 5 276 200 1 123 009,66 21,84 

Finančné výdavky 364 528 364 525 374 389,09  102,70 

Rozpočet obce  0 0 270 531,69  

 

 

7.2. Prebytok rozpočtového hospodárenia za rok 2020   

 

Hospodárenie obce 
 

Skutočnosť k 31.12.2020  v EUR 

  

Bežné  príjmy spolu 7 953 905,93 

z toho : bežné príjmy obce  7 708 851,53 

             bežné príjmy RO 245 054,40 

Bežné výdavky spolu 7 135 663,40 

z toho : bežné výdavky  obce  3 303 359,58 
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             bežné výdavky  RO  

Bežný rozpočet 818 242,53 

Kapitálové  príjmy spolu 495 592,06 

z toho : kapitálové  príjmy obce  495 592,06 

             kapitálové  príjmy RO 0,00 

Kapitálové  výdavky spolu 1 123 009,66 

z toho : kapitálové  výdavky  obce  1 106 027,26 

             kapitálové  výdavky  RO 16 982,40 

Kapitálový rozpočet  -627 417,60 

Prebytok bežného a kapitálového rozpočtu 190 824,93 

Príjmy z finančných operácií 454 095,85 

Výdavky z finančných operácií 374 389,09 

Rozdiel finančných operácií 79 706,76 
PRÍJMY SPOLU   8 903 583,84 

VÝDAVKY SPOLU 8 633 062,15 

Hospodárenie obce  270 531,69 
Vylúčenie z prebytku z min. rokov 427 486,06 

Vylúčenie z prebytku 329 641, 38 

Upravené hospodárenie obce 368 376 ,37 

Výsledok hospodárenia mesta podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z 

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov je rozdiel príjmov a výdajov. 

Finančné operácie nie sú súčasťou príjmov a výdavkov rozpočtu mesta, v zmysle § 10 ods. 6 

zákona č. 583/2004 Z.z o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

 

Prebytok rozpočtu zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 

Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov je sume 190 824,93 EUR 

Zostatok finančných operácií podľa § 15 ods. 1 písm. c) zákona č. 583/2004 Z.z. 

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov je v sume  79 706,76 EUR. 

 

V zmysle ustanovenia § 16 odsek 6 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách 

územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa 

na účely tvorby peňažných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu obce podľa § 10 ods. 3 

písm. a) a b) citovaného zákona, z tohto prebytku vylučujú nevyčerpané prostriedky zo 

štátneho rozpočtu (prenesený výkon štátnej správy, hmotná núdza, školské stravovanie..) vo 

výške 222 967,51 EUR.  

Finančné zábezpeky na účtoch mesta k 31.12.2020 boli vo výške  106 674,28 EUR. 

 

Cudzie prostriedky  k 31.12.2020   spolu v sume  329 641,37 EUR 

 

Prebytok rozpočtu mesta Krompachy a zostatok finančných operácií za rok 2020 zistený 

podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách 

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

podľa § 15 ods. 1 písm. c) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej 
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samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov upravený o cudzie prostriedky je spolu 

vo výške 368 376,37 EUR.  

 

7.3. Rozpočet na roky 2020 - 2022      

 Skutočnosť 

k 31.12.2020 

Rozpočet   

na rok 2020 

Rozpočet 

 na rok 2021 

Rozpočet 

 na rok 2022 

Príjmy celkom 8 903 594 13 461 782 8 278 204 8 483 724 

z toho :     

Bežné príjmy 7 953 906 7 739 287 8 019 204 8 226 724 

Kapitálové príjmy 495 592 1 309 185 250 000 250 000 

Finančné príjmy 454 096 4 413 310 9 000 9 000 

 Skutočnosť 

k 31.12.2020 

Rozpočet   

na rok 2020 

Rozpočet 

 na rok 2021 

Rozpočet 

 na rok 2022 

Výdavky celkom 8 649 712 13 371 782 8 278 204 8 483 724 

z toho :     

Bežné výdavky 7 152 313 7 738 666 7 765 325 8 022 585 

Kapitál. výdavky 1 123 010 5 268 591 157 105 163 500 

Finančné výdavky 374 389  364 525 355 774 297 639 

 

8. Informácia o vývoji mesta z pohľadu účtovníctva 

 

8.1. Majetok  

Názov Skutočnosť - netto 

k 31.12.2019 

Skutočnosť - netto 

k 31.12.2020 

Predpoklad 

na rok 2021 

Majetok spolu 28 205 503,33 28 136 119,23 31 209 291,58 

Neobežný majetok spolu 26 016 502,92 25 829 072,52 29 395 480,47 

z toho :    

Dlhodobý nehmotný majetok 0,00 0,00 0,00 

Dlhodobý hmotný majetok 24 235 669,15 24 092 178,75 25 614 646,70 

Dlhodobý finančný majetok 1 780 833,77 1 736 893,77 1 780 833,77 

Obežný majetok spolu 2 189 000,41 2 306 546,51 1 813 811,11 

z toho :    

Zásoby 293,02 353,54 239,34 

Zúčtovanie medzi subjektami VS 427 413,18 453 314,52 447 566,89 

Dlhodobé pohľadávky 0,00 0,00 0,00 

Krátkodobé pohľadávky  163 484,20 169 593,37 266 697,43 

Finančné účty  1 479 240,01 1 571 000,48 980 737,45 

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh. 0,00 0,00 0,00 
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Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát. 118 570,00 112 284,60 118 570,00 

Časové rozlíšenie  0,00 0,00 0,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.2. Zdroje krytia  

Názov Skutočnosť 

k 31.12.2019 

Skutočnosť 

k  31.12.2020 

Predpoklad 

na rok 2021 

Vlastné imanie a záväzky spolu 28 205 503,33 28 136 119,23 31 209 291,58 

Vlastné imanie  11 696 151,69 12 302 853,43 14 049 725,58 

z toho :    

Oceňovacie rozdiely  0,00 0,00 0,00 

Fondy 0,00 0,00 0,00 

Výsledok hospodárenia za účt.obdobie 13 697,43 603 625,91 604 000 

Záväzky 2 389 317,00 2 190 412,56 3 159 566 

z toho :    

Rezervy  2 000,00 2 000,00 2 000,00 

Zúčtovanie medzi subjektami VS 324 554,12 149 749,49 447 566 

Dlhodobé záväzky 1 270 148,41 1 228 200,48 1 200 000,00 

Krátkodobé záväzky 403 796,27 422 513,39 450 000 

Bankové úvery a výpomoci 388 818,20 387 950,20 1 060 000 

Časové rozlíšenie 14 120 034,64 13 642 853,24  14 000 000,00  

 

 

Analýza významných položiek z účtovnej závierky: 

 

Kapitálové výdavky vo výške 1 123 010 EUR boli použité na všeobecné verejné výdavky 

vo výške 21 165 EUR, v ekonomickej oblasti vo výške 947 189 EUR, v oblasti verejného 

poriadku a bezpečnosti vo výške 11 373 EUR , v vzdelávaní vo výške 16 982 EUR a vo  

rekreácia, kultúra a náboženstvo  126 301 EUR. 

 

Medzi významné položky kapitálového rozpočtu  patrili výdavky z vlastných zdrojov spojené 

s rekonštrukciou MŠ Robotnícka 361 482 EUR, rekonštrukcia RD na školu ul. SNP 199 849 
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EUR, Komplexná rekonštrukcia knižnice 126 300 EUR, Automobil na čistenie miestnej 

komunikácii 113 560 EUR.   

 

 

Kapitálové výdavky na projekty na ktoré boli mestu poskytnuté finančné prostriedky -  FP: 

- MŠ Robotnícka  .................................................................261 843 EUR 

- Vybudovanie stojísk na KO  ..................................................8 406 EUR 

- Rekonštrukcia RD na ul. SNP na školu...............................197 979 EUR 

- Rekonštrukcia MŠ SNP ......................................................118 694 EUR 

- Centrálny detský park .............................................................6 789 EUR 

- Komplexná rekonštrukcia knižnice ......................................41 575 EUR 

- Automobil na čistenie MK ..................................................113 560 EUR 

 

Vlastné finančné prostriedky na projekty – spoluúčasť a neoprávnené výdavky - na ktoré boli 

mestu poskytnuté dotácie boli v sume spolu 345 606 EUR.  

 

Výdavky na vyhotovenie projektových dokumentácií z rozpočtovaných 96 490 EUR bolo 

skutočné čerpanie vo výške 27 310 EUR, čo je 28,3 % plnenie. Z rozpočtu boli hradené 

výdavky na nasledovné projektové dokumentácie: 

 

 

Ing. Štefan  Šípoš - PD rekonštrukcia uličných vpustí ....................................................420 EUR 

Ing. Štefan  Šípoš - PD protipovodňové opatrenia .......................................................2 880 EUR 

Ing. Imrich Juhasz Projekta Košice - výmena plynového potrubia pri večnom 

plameni.............................................................................................................................350 EUR 

Ing.Štefan  Šípoš - PD obnova kanalizačnej prípojky MŠ Robotnícka ..........................960 EUR 

Odysea Projekt s.r.o. - PD pre dopravné ihrisko ZŠ Zemanská.......2 640 EUR 

Ing.  Komjáthy Ladislav  - aktualizácia rozpočtov - pre stavbu Úprava komunikácie  

z cintorínskej a parkovisko medzi blokmi Hlavná 35 a 36..............................................600 EUR 

Odysea projekt s.r.o. - prestavba RD na pavilón ZŠ ul. SNP - DOPRAVA....................300 EUR 

Odysea Projekt s.r.o. - PD pre SP a realizáciu stavby -  

Prestavba RD na ul. SNP na pavilón ZŠ ....................................................................10.260 EUR 

Odysea projekt s.r.o. - PD pre denný stacionár ............................................................2 840 EUR 

Archgrup s.r.o. - PD výstavba výdajných miest na vodu ............................................. 2100 EUR 

ZAHY - projekt technického riešenia Elektrické nabíjacie stanice ................................120 EUR 

ARLAND - IBV Banícka štvrť ................................................................................... 3 840 EUR 

 

 

Čo sa týka položky majetkoprávneho vysporiadania z rozpočtovaných 10.000 EUR boli 

skutočné výdavky v sume 370 EUR – odkúpenie pozemku na Hornádskej ulici. 

 

 

 

09  Vzdelávanie..................................................................................................16 982 EUR 

Z rozpočtovaných 17 0000 EUR bolo skutočné vyčerpanie k 31.12.2020 v sume 16.982 EUR 

čo je plnenie na 99.9  % 

 

Kapitálové výdavky boli rozpočtované  použité na zakúpenie konvektomatu a nerazového 

odsávača pár v  jedálni ZŠ a MŠ ul. Maurerova v Krompachoch.  
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8.3. Pohľadávky  

Pohľadávky  Zostatok 

 k 31.12 2019 

Zostatok  

k 31.12 2020 

Pohľadávky do lehoty splatnosti   163 484,20 650 998,82 

v tom   

Pohľadávky s dobou splatnosti do 1 roka 163 484,20 650 998,82 

Pohľadávky s dobou splatnosti od 1 do 5 rokov 0,00 0,00 

Pohľadávky s dobou splatnosti dlhšou ako 5 rokov 0,00 0,00 

Pohľadávky po lehote splatnosti   0,00 0,00 

 

8.4. Záväzky 

Záväzky Zostatok  

k 31.12 2019 

Zostatok  

k 31.12 2020 

Záväzky do lehoty splatnosti   1 673 944,68 1 650 713,87 

m   

Záväzky s dobou splatnosti do 1 roka 403 796,27 422 513,39 

Záväzky s dobou splatnosti od 1 roka do 5 rokov 0,00 0,00 

Záväzky s dobou splatnosti dlhšou ako 5 rokov 1 270 148,41 1 128 200,48 

Záväzky po lehote splatnosti   0,00 0,00 

 

 

9. Hospodársky výsledok  za 2020 - vývoj nákladov a výnosov vrátane 

podnikateľskej činnosti 

 

Názov Skutočnosť 

k 31.12.2019 

Skutočnosť 

k 31.12.2020 

Náklady 6 166 298,53 6 073 341,09 

50 – Spotrebované nákupy 242 576,58 277 730,77 

51 – Služby 1 145 558,36 1 026 426,00 

52 – Osobné náklady 1 620 121,00 1 736 391,53 

53 – Dane a  poplatky 197,99 163,90 

54 – Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť 356,06 0 

55 – Odpisy, rezervy a OP z prevádzk. a fin. 

činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia 

1 485 501,15 1 442 768,64 

56 – Finančné náklady 21 820,47 19 394,93 

57 – Mimoriadne náklady 0,00 0 

58 – Náklady na transfery a náklady z odvodov 

príjmov 

1 650 166,92 1 570 465,32 

Výnosy   

60 – Tržby za vlastné výkony a tovar 351,90 7416,10 
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61 – Zmena stavu vnútroorgan. služieb 0,00 0 

62 – Aktivácia 0,00 0 

63 – Daň. a colné výnosy a výnosy z poplatkov 4 075 804,06 4 114 571,90  

64 – Ostatné výnosy 383 783,24 398 396,03 

65 – Zúčtovanie rezerv a OP z prevádzk. a fin. 

činnosti a zúčtovanie časov. rozlíšenia 

20 104,67 43 680,07 

66 – Finančné výnosy 1 906,60 44 151,64 

67 – Mimoriadne výnosy 0,00 0 

69 – Výnosy z transferov a rozpočt. príjmov 

v obciach, VÚC a v RO a PO zriadených obcou 

alebo VÚC 

1 698 045,49 2 068 751,26 

Hospodársky výsledok 

/+ kladný HV, - záporný HV/ 

+13 697,43 +603 625,91 

Kladný hospodársky výsledok bol zúčtovaný na účet 428 – Nevysporiadaný výsledok 

hospodárenia minulých rokov. 

 

10. Informácia o vývoji obce z pohľadu účtovníctva za konsolidovaný celok 

10.1. Majetok za konsolidovaný celok 

Názov Skutočnosť 

k 31.12.2019 

Skutočnosť 

k 31.12.2020 

Predpoklad 

na rok 2021 

Majetok spolu 28 687 968,43 28 797 307,83 28 797 307,83 

Neobežný majetok spolu 26 603 449,93 26 418 292,96 26 418 292,96 

z toho :    

Dlhodobý nehmotný majetok 0,00   

Dlhodobý hmotný majetok 24 705 991,54 24 558 173,84 24 558 173,84 

Dlhodobý finančný majetok 1 897 458,39 1 860 119,12 1 860 119,12 

Obežný majetok spolu 2 078 111,15 2 374 264,57 2 374 264,57 

z toho :    

Zásoby 8 445,51 8 536,31 8 536,31 

Zúčtovanie medzi subjektami VS 14 166,70 1 719,15 1 719,15 

Dlhodobé pohľadávky 51 479,00 50 460 50 460 

Krátkodobé pohľadávky  190 020,66 273 462,52 273 462,52 

Finančné účty  1 813 999,28 2 040 086,59 2 040 086,59 

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh. 0,00 0 0 

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát. 0,00 0 0 

Časové rozlíšenie  6 407,35 4 750,30 4 750,30 
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10.2. Zdroje krytia  za konsolidovaný celok  

 

Názov Skutočnosť 

k  31.12.2018 

Skutočnosť 

k  31.12.2019 

Predpoklad 

na rok 2020 

Vlastné imanie a záväzky spolu 28 687 968,43 28 797 307,83 28 797 307,83 

Vlastné imanie  11 777 580,88 12 406 686,98 12 406 686,98 

z toho :    

Oceňovacie rozdiely  0,00 0 0 

Fondy 0,00 0 0 

Výsledok hospodárenia  11 777 580,88 12 406 686,98 12 406 686,98 

Záväzky 2 711 068,52   

z toho :    

Rezervy  4 685,00 2 000 2 000 

Zúčtovanie medzi subjektami VS 345 891,66 188 894,20 188 894,20 

Dlhodobé záväzky 1 252 041,18 1 237 703,10 1 237 703,10 

Krátkodobé záväzky 719 378,48 782 890,88 782 890,88 

Bankové úvery a výpomoci 389 072,20 387 950,20 387 950,20 

Časové rozlíšenie 14 199 319,03 13 791 182,47 13 791 182,47 

 

 

10.3. Pohľadávky  

za konsolidovaný celok 

Pohľadávky  Zostatok  

k 31.12 2019 

Zostatok  

k 31.12 2020 

Pohľadávky do lehoty splatnosti   190 020,66 324 422,52 

Pohľadávky po lehote splatnosti   0,00 0 

 

 

 

10.4. Záväzky 

za konsolidovaný celok 

Záväzky Zostatok  

k 31.12 2019 

Zostatok  

k 31.12 2020 

Záväzky do lehoty splatnosti   1 971 419,66 2 020 593,98 

Záväzky po lehote splatnosti   0,00 0 

 

 

 



 

Individuálna a konsolidovaná výročná správa mesta Krompachy za rok 2020 Strana 35 

 

 

11. Hospodársky výsledok  za 2020 - vývoj nákladov a výnosov vrátane 

podnikateľskej činnosti za konsolidovaný celok 

 

Názov Skutočnosť 

k 31.12.2018 

Skutočnosť 

k 31.12.2019 

Predpoklad 

rok 2021 

Náklady 8 362 602,76 8 606 419,20 8 606 419,20 

50 – Spotrebované nákupy 616 889,45  686 055,92  686 055,92 

51 – Služby 1 331 452,81 1 222 223,20 1 222 223,20 

52 – Osobné náklady 4 598 111,69 5 027 216,64 5 027 216,64 

53 – Dane a  poplatky 554,59 1 403,84 1 403,84 

54 – Ostatné náklady na 

prevádzkovú činnosť 
50 949,02 6 757,79 6 757,79 

55 – Odpisy, rezervy a OP 

z prevádzkovej a fin. činn. 

a zúčtovanie čas. rozlíšenia 

1 507 904,11 1 468 931,09 1 468 931,09 

56 – Finančné náklady 30 177,87 25 927,87 25 927,87 

58 – Náklady na transfery 

a náklady z odvodov príjmov 
226 563,22 167 902,85 167 902,85 

Výnosy    

60 – Tržby za vlastné výkony a 

tovar 
305 412,81 225 521,07 225 521,07 

61 – Zmena stavu 

vnútroorganizačných služieb 
3 105,00 1 041,30 1 041,30 

62 – Aktivácia 0,00 0 0 

63 – Daňové a colné výnosy 

a výnosy z poplatkov 
4 072 904,77 4 110 892,86 4 110 892,86 

64 – Ostatné výnosy 389 591,51 410 354,51 410 354,51 

65 – Zúčtovanie rezerv a OP 

z prevádz. a fin. činnosti 

a zúčtovanie čas. rozlíšenia 

20 104,67 43 680,07 43 680,07 

66 – Finančné výnosy 1 980,09 58 766,58 58 766,58 

67 – Mimoriadne výnosy 0,00 0 0 

69 – Výnosy z transferov 

a rozpočtových príjmov 

v obciach, VÚC a v RO a PO 

zriadených obcou alebo VÚC 

3 581 795,17 4 373 762,35 4 373 762,35 

Hospodársky výsledok        

po zdanení 

/ + kladný HV, - záporný HV  

11 797,37 616 924,44 616 924,44 
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12. Ostatné  dôležité informácie  

 

12.1. Prijaté granty a transfery  

 

V roku 2020 mesto Krompachy prijalo nasledovné granty a transfery v celkovej sume 

 3 287 855 EUR: 

 

Poskytovateľ dotácie Suma v EUR Účel 

Zo ŠR – ÚPSVaR 23.633 Chránené dielne – nocľaháreň (2 

osoby), informátor (1 osoba), 

kamerový systém (6 osôb) 

Zo ŠR – ÚPSVaR 32.084 Podpora v zamestnanosti - §52, 

§52a, §54, § 50i,j 

Zo ŠR -  Ministerstvo práce, soc. vecí 

a rodiny SR   

39.448 Opatrovateľská služba  

Zo ŠR - Ministerstvo vnútra SR 42.315 Matričná činnosť 

Zo ŠR - Ministerstvo vnútra SR 2.895 Register obyvateľstva 

Zo ŠR - Ministerstvo vnútra SR 168 Register adries 

Zo ŠR – Krajský stavebný úrad 13.172 Stavebný úrad 

Zo ŠR – Krajský školský úrad 14 274 Školský úrad 

Zo ŠR - Ministerstvo vnútra SR 2.355.020 Školstvo – prenesené 

kompetencie 

Zo ŠR – ÚPSVaR 298.927 Školstvo – hmotná núdza 

a osobitný príjemca  

Zo ŠR - Ministerstvo PSVaR 141.397 Občianska hliadka 

Zo ŠR - Ministerstvo vnútra SR 18 018 Školstvo – projekt asistenta 

učiteľa a koordinátora ZŠ SNP 

Zo ŠR - Ministerstvo PSVaR 15.088 Zariadenie sociálnych služieb 

Maška 

Zo ŠR - Ministerstvo vnútra SR 86.356 Terénna sociálna práca 

Zo ŠR - Ministerstvo vnútra SR 45.142 Komunitné centrum 

Zo ŠR - Ministerstvo vnútra SR 17.560 Voľby, Sčítanie obyvateľov, 

domov a bytov  

 

Z rozpočtu VÚC + ostatné (MK SR, 

MV SR, DPO SR) + ostatné 

sponzorské 

 

113.566 

Dotácia  knihy mestská knižnica, údržba 

vojnových hrobov, dotácia DHZ, dotácia 

MŠ SNP, dotácia ZŠ s MŠ Maureorva,, 

Hámor – okna, dotácia 

z Eviromentálneho fondu, dotácia - 

Covid 19, záchranné práce pri živelnej 

pohrome.   

 

 

Granty a transfery boli účelovo učené a boli použité v súlade s ich účelom v zmysle zmlúv. 
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12.2. Poskytnuté dotácie  

 

Mesto Krompachy v roku 2020 poskytlo dotácie v súlade s § 7 ods. 4 zákona č. 583/2007 Z.z. 

a Všeobecne záväzným nariadením č. 9/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta, v súlade 

s Uzneseniami MsZ č. 21/B.14 – B,23  zo dňa 19.8.2020, Uznesením č. 22/E.21 zo dňa 

17.9.2020 právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom na podporu všeobecne 

prospešných služieb,  na všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel.  

V rozpočte na rok 2020 bola schválená na základe Uznesenia MsZ č.16/B.22 zo dňa 

27.12.2019 dotácia pre Mesto Prešov na odstránenie škôd spôsobených výbuchom plynu 

6.12.2019. Rozpočtovaná čiastka bola vo výške 1.000 EUR. Finančné prostriedky však boli 

vyplatené až v roku 2020, nakoľko Zmluva bola zo strany Mesta Prešov podpísaná až v roku 

2020. 

 
 

Žiadateľ dotácie 

(názov projektu) 

 

 

- 1 - 

Suma poskytnutých 

finančných 

prostriedkov v EUR 

na bežné výdavky 

 

- 2 - 

Suma skutočne 

použitých 

finančných 

prostriedkov 

 

- 3 - 

 

Rozdiel 

(stĺ.2 - stĺ.3 ) 

 

 

- 4 - 

Futbalový klub POKROK Krompachy 

(Futbal 2019) 

24 000 24 000 0 

BKM  DASTET Krompachy 

(Basket klub mládeže Dastet Krompachy) 

1 000 0 1 000 

Basketbalový klub Kovohuty Krompachy 

(Súťaž SBA a staršie mini žiačky) 

2 000 1 024,92 975,08 

Mestský športový klub 

(Podpora činnosti Freeride klubu 

v Slovenskom pohári v downhill) 

1 100 1100 0 

Mestský športový klub 

(Turistický pochod krompašskými vrchmi – 

43. ročník) 

200 200 0 

Mestský športový klub 

(Cyklistické preteky do vrchu pre deti MŠ a 

ZŠ) 

400 0 400 

Mestský športový klub 

(Turistický oddiel) 

300 0      300 

MŠK - STO 

(Stolný tenis pre všetkých Krompašanov 2019 

2 000 2 000 0 

Sparťanská tréningová skupina 

(Prekážková, terénne a cestné behy) 

1 000 940,74 59,26 

Triatlon – duatlon – maraton klub 

Krompachy 

(Reprezentácia na národných súťažiach 

v rámci majstrovstiev SR a medz. súťažiach) 

1 000 1 000 0 

Slovenský zväz zdravotne postihnutých 

(Aktívny senior (ZP), spoločenské športové 

popoludnie) 

200 128 72 

Folklórny súbor Krompašan 

(Sústredenie FS Krompašan) 

 800 800 0 

Folklórny súbor Krompašan 800 800 0 
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 (Doplnenie a oprava krojov pre DFS 

Krompašanček) 

Unique & Limited 

(Organizovanie verejných umeleckých, 

kultúrnych podujatí a online prezentácií) 

200 187,74 12,26 

Dobrovoľný hasičský zbor Krompachy 

(Zvýšenie povedomia ochrany pred požiarmi, 

zásahová, preventívna, športová činnosť) 

200 200 0 

Rímskokatolícka cirkev farnosť 

Krompachy 

(Oprava národnej kultúrnej pamiatky -

Farského kostola Sv.Jána Apoštola) 

10 000 10 000 0 

SPOLU: 

 

46 000 42 181,40 2 818,60 

 

 

 

K 31.12.2020 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so Všeobecne 

záväzným nariadením č. 9/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta. 

 

 

 

 

12.3. Významné investičné akcie v roku 2020 

 

 Najvýznamnejšie investičné akcie realizované v roku 2020: 

 

 

- Rekonštrukcia MŠ Robotnícka ...................................................................  361 482 EUR  

- Vybudovanie stojísk na KO.............................................................................. 8 848 EUR  

- Rekonštrukcia RD na školu ul. SNP..............................................................199 849 EUR 

- Centrálny detský park........................................................................................ 9 900 EUR 

- Komplexná rekonštrukcia knižnice.............................................................. 126 300  EUR  

- Automobil na čistenie miestnej komunikácii................................................ 113 560 EUR     

 

 

 

12.4. Predpokladaný budúci vývoj činnosti  

 

Financovanie úloh a funkcií mesta v príslušnom kalendárnom roku a nasledujúcich dvoch 

rokoch sa riadi programovým rozpočtom mesta zostaveného v súlade so zákonom Národnej 

rady SR č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Rozpočet je zostavený 

v programovej štruktúre ktorá je záväzná pre všetky jednotky územnej samosprávy. Návrhy 

viacročného rozpočtu mesta na roky 2022 a 2023 sú strednodobým ekonomickým nástrojom 

finančnej politiky mesta, v ktorom sú vyjadrené zámery rozvoja územia a potrieb obyvateľov. 

Takto zostavený rozpočet je transparentný pre širokú verejnosť a umožňuje posúdiť účel a 
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výsledný efekt vynaložených zdrojov – t.j. aká hodnota bola vytvorená za verejné finančné 

prostriedky. 

 

Rozpočet Mesta Krompachy na rok 2021 je zostavený ako prebytkový:  

 

- celkové rozpočtové príjmy sú v objeme: = 13 593 945  EUR 

- celkové rozpočtové výdavky sú v objeme: = 13 593 945  EUR 

 

 

Predpokladané investičné akcie plánované pre rok 2021 boli schvaľované na zasadnutí 

Mestského zastupiteľstva v Krompachoch dňa 24.02.2021, Uznesením č. 25/B.9. Schválená 

bola nasledovná realizácia stavieb:      

 

- Podpora dobudovania základnej technickej infraštruktúry 

(predpokladané náklady 1 181 000,- EUR) 

- Rekonštrukcia a prístavba Materskej školy na ul. SNP 

 (predpokladané náklady 834 744,- EUR) 

-  Zabudovanie prvkov zelenej infraštruktúry (areál) 

(predpokladané náklady 390 383,55 EUR) 

- Detské jasle rekonštrukcia + prístavba 

(predpokladané náklady 267 200,52  EUR) 

- Rekonštrukcia Rodinného domu na pavilón ZŠ na ul. SNP  

(predpokladané náklady 249 979,-- EUR) 

- Denný stacionár a denné centrum seniorov 

(predpokladané náklady 83 190,-- EUR) 

- Integrovaná infraštruktúra WiFi 

(predpokladané náklady 13 350,- EUR) 

- Výstavba zdroja tepla pre krytú plaváreň 

(predpokladané náklady 1 145 477,01 EUR) 

- Výdajníky na vodu 

(predpokladané náklady 51 550,-- EUR) 

 

Predpokladané investičné akcie projekčné a realizačná činnosť na rok 2021  plánovaná  

bol0 schvaľovaná na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Krompachoch dňa 24.02.2021, 

Uznesením č. 25/B.8. Schválená bola nasledovná príprava projektovej dokumentácie: 

 

- Zateplenie Domu Kultúry v Krompachoch  

     ( predpokladané náklady 13 550,00 EUR)  

- Zateplenie Základnej umeleckej školy v Krompachoch  

      ( predpokladané náklady 9 500,00 EUR)  

- Aktualizácia projektu - Zateplenie ZŠ Maurerova  

     ( predpokladané náklady 5 000,00 EUR)  

- Aktualizácia projektu - Jedáleň a kuchyňa ZŠ na ul. SNP  

      ( predpokladané náklady 2 350,00 EUR)   
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- Podzemné kontajnery 

     ( predpokladané náklady 3 900,00 EUR)  

- Rekonštrukcia budovy multifunkčného ihriska  

      ( predpokladané náklady 13 920,00 EUR)   

-  Rekonštrukcia oporných múrov na Maurerovej ulici 

      ( predpokladané náklady 50 000,00 EUR)   

-  Zabudovanie prvkov zelenej infraštruktúry - Mestský park   

       ( predpokladané náklady 10 000,00 EUR)   

- Projekt inžinierskych sietí na Sadovej ulici   

      ( predpokladané náklady 10 000,00 EUR)   

-     Spracovanie PD podľa vyhlásených výziev v roku 2021  

      ( predpokladané náklady 31 780,00 EUR)        

 

12.5. Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia  

 

Pandémia ochorenia COVID - 19, ktorá významne negatívne ovplyvňuje hospodárenia obce: 

Na konci roku 2019 sa prvýkrát objavili správy z Číny týkajúce sa COVID-19 (Coronavirus). 

V prvých mesiacoch roku 2020 sa vírus rozšíril do celého sveta a negatívne ovplyvnil mnoho 

krajín. Situácia sa neustále mení, zdá sa, že negatívny vplyv na svetový obchod, na firmy aj na 

jednotlivcov môže byť vážnejší, ako sa pôvodne očakávalo. Uvedené negatívne vplyvy majú 

v roku 2020 za následok zníženie príjmov z podielových daní oproti odhadom, na základe 

ktorých bol zostavený rozpočet, čo malo vplyv na potrebu úpravy rozpočtu s následným 

obmedzením určitých plánovaných aktivít a za určitých podmienok. Pretože sa situácia stále 

negatívne vyvíja, vedenie mesta Krompachy  si nemyslí, že je možné poskytnúť kvantitatívne 

odhady potenciálneho vplyvu súčasnej situácie na hospodárenie mesta Krompachy .  

 

 

 

Vypracovala:                                                                            Schválila: Ing. Iveta Rušinová 

Anna Breznayová                                 primátorka mesta   

 

 

V  Krompachoch dňa 30.07.2021 

Prílohy: 

1. Organizačná štruktúra mestského úradu v Krompachoch 

2. Individuálna účtovná závierka: Súvaha, Výkaz ziskov a strát, Poznámky 

3. Výrok audítora k individuálnej účtovnej závierke  

4. Konsolidovaná účtovná závierka: Konsolidovaná Súvaha, Konsolidovaný Výkaz ziskov 

a strát, Poznámky konsolidovanej účtovnej závierky  

5. Výrok audítora ku konsolidovanej účtovnej závierke  


