
DÔVODOVÁ  SPRÁVA 

k návrhu  rozpočtu mesta Krompachy na rok 2023 a  
viacročný rozpočet na roky 2024-2025 

 
 
Rozpočet na rok 2023 je zostavený v súlade so zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 365/2022 

z 20. októbra 2022, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 583/2004 Z.z. a zákona č. 493/2011 Z.z. 

o rozpočtovej zodpovednosti.  

Návrh rozpočtu Mesta Krompachy bol pripravovaný v zložitých podmienkach kedy  

ekonomika a obyvateľstvo v polykríze čelia kombinácii rastu cien energií, vysokej inflácii a to 

všetko po dvoch rokoch ekonomicky poznačených ešte doznievajúcou pandémiou ochorenia 

COVID-19.  

Rozpočet je spracovaný v štruktúre bežného a kapitálového rozpočtu a rozpočtu finančných 

operácií podľa záväznej rozpočtovej klasifikácie príjmov a výdavkov platnej pre verejnú správu 

označený ako finančný rozpočet. Tento je v súlade so zákonom o rozpočtovej zodpovednosti 

spracovaný na tri rozpočtové roky, pričom súčasťou tohto návrhu rozpočtu v tabuľkovej časti 

je aj schválený rozpočet na bežný rozpočtový rok, t. j. rok 2022, údaje o očakávanej skutočnosti 

bežného rozpočtového roka a údaje o skutočnom plnení rozpočtu za predchádzajúce dva 

rozpočtové roky. 

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

výdavkami a očakávanými výstupmi a výsledkami realizovaných rozpočtových programov a 

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

slúžiace k plneniu zámeru jednotlivých programov, v rámci nich sú navrhované ciele na roky 

2023 až 2025. Konkrétne výdavky sú špecifikované na požiadavky jednotlivých organizačných 

útvarov a rozpočtových organizácií. 

 

Rozpočet Mesta Krompachy na rok 2023 je v súlade so súčasne platnou právnou úpravou 

zákona č. 583/2004 Z.z. navrhnutý ako vyrovnaný – to znamená, že príjmy sú v rovnakej výške 

ako výdavky.  

 

Bežný rozpočet  je zostavený ako vyrovnaný  a kapitálový rozpočet je zostavený ako 

schodkový. Schodok kapitálového rozpočtu vo výške 2 247 200€ bude krytý zostatkom 

prostriedkov rezervného fondu, návratnými zdrojmi financovania (úverové prostriedky vo 

výške 690 000€ EUR) a prostriedkami z Fondu rozvoja bývania v meste Krompachy (vo výške  

85 000€). Cez príjmové finančné operácie boli zapojené aj nevyčerpané účelovo určené 

finančné prostriedky, ktorých použitie sa rozpočtuje v kapitálových výdavkoch. Bilancia 

finančných operácií je prebytková.  

 

Základným východiskom pri tvorbe rozpočtu je oblasť očakávaných príjmov. Hlavným 

zdrojom príjmov mesta sú predovšetkým podielové dane, príjem z výberu miestnych daní a 

poplatkov, príjem štátnych a účelových dotácií, grantov a prognózy ich vývoja. 

 

Príjmy na rok 2023 navrhujeme v celkovej výške 14 894 127€, z toho bežné príjmy sú 

navrhnuté vo výške 9 071 390 € a kapitálové príjmy vo výške 3 404 027€. Príjmové finančné 

operácie navrhujeme vo výške 2 418 710€. Príjmová časť rozpočtu vychádza z predpokladu 

výnosu dane z príjmov fyzických osôb, ktoré mesto získava zo štátneho rozpočtu. Sadzby 

miestnych daní a poplatkov a nedaňové príjmy vychádzajú z predpokladaného plnenia príjmov 

za rok 2022. Nedaňové príjmy vychádzajú z predpokladaného príjmu z vlastníctva majetku a 



administratívnych poplatkov. Príjmy z vlastníctva sú v návrhu navýšené o mieru infláciu vo 

výške 12,8%, ktorú potvrdil Štatistický úrad Slovenskej republiky.  

 

Výdavková oblasť je plánovaná s ohľadom na funkcie mesta, funkcie preneseného výkonu 

štátnej správy a s ohľadom na očakávané krytie výdavkov príjmami. Cieľom je rozvoj mesta a 

maximálne možné využitie externých zdrojov financovania projektov.  

Na úseku školstva na financovanie bežných výdavkov tzv. originálnych kompetencií 

samosprávy boli prerozdelené zdroje, ktoré mesto očakáva z podielu na výnose na dani z príjmu 

fyzických osôb. 

 

Výdavky na rok 2023 rozpočtujeme v celkovej výške 14 894 127€, z toho bežné výdavky vo 

výške 9 071 390€ a kapitálové výdavky vo výške 5 651 227€. Vo výdavkových finančných 

operáciách je navrhnutý rozpočet vo výške 171 510€. Výdavková časť vychádza zo zákonných 

povinností a požiadaviek predložených pri tvorbe rozpočtu, sú v nej zahrnuté celkové 

požiadavky na rozpočet a navrhované výdavky sú zdôvodnené v jednotlivých podprogramoch.  

 

Rozpočty na roky 2024-2025 nie sú v zmysle § 9 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových 

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

predpisov záväzné a ich finančné ukazovatele sú plánované len ako orientačné. 

 

Negatívny vplyv na príjmovú časť rozpočtu má stagnujúci počet obyvateľov a starnúce 

obyvateľstvo. Rizikom, ktoré mesto nemá možnosť ovplyvniť je nenaplnenie odhadu 

podielových daní. Pri rozpočtovaní výšky podielových daní sme vychádzali z odhadu 

založeného na prognóze Ministerstva financií. Výdavková časť počíta s legislatívnymi 

zmenami pre rok 2023 a výrazným zvyšovaním cien energií, materiálov a služieb. Splácanie 

úverov má mesto zabezpečené v požadovanej výške z vlastných zdrojov. Konečná výška 

rozpočtu bude záležať od korektúr, ktoré bude musieť mesto v priebehu roka vykonať 

rozpočtovými zmenami.  

Návrh rozpočtu mesta Krompachy na roky 2023 – 2025 bol v súlade s § 9 ods. 2 zákona SNR 

č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov zverejnený 

vyvesením na úradnej tabuli mesta ako aj na internetovej stránke mesta Krompachy 

www.krompachy.sk dňa 30.1.2023. 

 

Druhá časť materiálu obsahuje návrh programového rozpočtu mesta Krompachy na roky 2023 

- 2025 so stanovenými cieľmi a merateľnými ukazovateľmi.  
 

Programový rozpočet Mesta Krompachy na rok 2023-2025 je zostavený v súlade  

s nasledovnými právnymi normami:  
 

• so zákonom č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy  

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,  

• so zákonom č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene  

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,  

• so zákonom číslo 493/2011 o rozpočtovej zodpovednosti  

• so zákonom č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej 

samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  

• so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,  

• s nariadením vlády č. 668/2004 Z.z. o rozdeľovaní a poukazovaní výnosu dane  

z príjmov územnej samospráve v znení neskorších predpisov,  



• so zákonom č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne 

odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov  

• so zákonom č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  

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

predpisov, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia  

a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie v platnom znení,  

• s Vyhláškou ŠÚ SR č. 257/2014 zo dňa 18.9.2014, ktorou sa vydáva štatistická 

klasifikácia výdavkov verejnej správy (SK COFOG)  

• so Zásadami hospodárenia s finančnými prostriedkami mesta Krompachy.  

 
 

Vo vyššie uvedených právnych normách sú definované pravidlá a rámcové východiská pre 

rozpočtovanie konkrétnych príjmov a výdavkov rozpočtu.  
 
 
  

 
Sumarizácia rozpočtu príjmov a výdavkov 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PRÍJMOVÁ ČASŤ ROZPOČTU 
  

BEŽNÉ PRÍJMY                14 894 127€ 

 

 

Daňové príjmy     ______       _______             4 852 300€ 
 
Položka 110 

Dane z príjmov a kapitálového majetku: 

Daň z príjmov fyzickej osoby..................................................................................................4 220 000€ 

 

Rozhodujúci podiel na bežných príjmoch rozpočtu mesta majú daňové príjmy. Výnos dane z príjmu 

fyzických osôb nám poukazuje MF SR v zmysle zákona č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu 

dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov a platného Nariadenia vlády č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej 

samospráve. Predmetná daň z príjmov bude do rozpočtu mesta plynúť mesačne prostredníctvom 

Finančného riaditeľstva SR. Navrhovaný rozpočet vychádza z indikatívneho odhadu výnosu DPFO, 

ktorý v mesiaci december zverejnila Kancelária Rady pre rozpočtovú zodpovednosť. 

 

Mesto Krompachy pre rok 2023 predpokladá nárast daňových príjmov z výnosu dane z príjmov 

fyzických osôb o 455 000€ v porovnaní s rokom 2022.  
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Položka 120 

Dane z majetku: 

Daň z nehnuteľností z pozemkov.................................................................................................21 000€ 

Daň z nehnuteľností z pozemkov...............................................................................................265 000€ 

Daň z nehnuteľností z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome.....................................18 800€ 

 
 

Pri návrhu rozpočtu dane z nehnuteľností na rok 2023 boli zohľadnené ustanovenia Všeobecne 

záväzného nariadenia Mesta Krompachy č. 4/2014 o miestnych daniach na území mesta Krompachy, 

v znení Doplnku č. 2 a zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne 

odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov. Ide o daň z pozemkov, daň zo stavieb, 

daň z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome. Pri návrhu rozpočtu na rok 2023 nepočítame 

s navýšením rozpočtu oproti roku 2022. 

 
Položka 130 

Dane za tovary a služby: 

Dane za špecifické služby.......................................................................................................327 500€ 

  

Pri návrhu rozpočtu daní za špecifické služby na rok 2023 sa vychádzalo z Všeobecne záväzného 

nariadenia Mesta Krompachy č. 4/2014 o miestnych daniach na území mesta Krompachy v znení 

Doplnku č. 2 a z návrhu Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Krompachy o miestnom poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Sadzby poplatku za komunálny odpad pre fyzické osoby 

sú vo výške 30€ os./rok, pre dôchodcov nad 65 rokov  25€ os./rok a pre právnické osoby vo výške 0,037 

€/liter.  

Daň za psa rozpočtujeme v rovnakej výške ako v roku 2022 a to 6 000 €. Daň za nevýherné hracie 

prístroje (500 €) a za predajné automaty (1 000 €) sa každoročne znižuje z dôvodu poklesu automatov a 

prístrojov v meste a tvorí už len nevýznamnú časť rozpočtu. Daň za ubytovanie rozpočtujeme vo výške 

1 000 € - výrazný pokles kvôli zatvoreniu hotela Plejsy a lyžiarskeho strediska. Daň za užívanie 

verejného priestranstva rozpočtujeme vo výške 1 000 €. Poplatok za komunálne odpady a drobné 

stavebné odpady rozpočtujeme vo výške plnenia k 31.1.22022 a to vo výške 318 000 €.  

 
 
 
Nedaňové príjmy                              621 509€ 

 

Položka 210 

Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku: 

Dividendy........................................................................................................................................1 200€ 

 
Príjem predstavuje predpokladanú výplatu dividend za rok 2022 v spoločnostiach, kde je mesto 

Krompachy akcionárom, resp. kde má mesto majetkovú účasť.  

 
Položka 212 

Príjmy z vlastníctva......................................................................................................................392 220€ 

Sú to príjmy z prenajatých pozemkov, budov priestorov a objektov vyplývajúce z uzatvorených platných 

nájomných zmlúv, navýšené o schválenú mieru inflácie  
 

Z prenajatých pozemkov 6 800 EUR 

Z prenajatých budov, priestorov a objektov 80 000 EUR 

Z prenájmu kultúrneho domu 18 000 EUR 

Z prenájmu nemocnice 75 900 EUR 

Z prenájmu lesov (pozemky + NP) 3 200 EUR 

Z prenájmu 42. b. j. 93 000 EUR 

Z prenájmu 15. b. j. 24 700 EUR 



Z prenájmu ostatných objektov 47 000 EUR 

Z prenájmu HPP 43 620 EUR 

 

 
Položka 220 

Administratívne a iné poplatky a platby 

Administratívne poplatky...............................................................................................................15 000€ 

 

V podpoložke 221002 správne poplatky sú rozpočtované správne poplatky vyberané mestom. Sú to 

najmä správne poplatky vyberané stavebným úradom vo výške 4 000 €, za osvedčovanie listín 

a podpisov, za vystavené rybárske lístky, za potvrdenia o trvalo pobyte, za poplatky za čísla na domoch 

7 000 €, správne poplatky vyberané matrikou 4 000 €.. 

 

Položka 222 

Pokuty, penále a iné sankcie............................................................................................................1 200€ 

Rozpočtujeme vyberanie  pokút Mestskou políciou v Krompachoch a za ostatné pokuty vyberané 

stavebným úradom, právnym oddelením a v priestupkovom konaní. 

 

Položka 223 

Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb..........................................152 404€ 

 
Príjmy v podpoložke 223001 za predaj výrobkov, tovarov a služieb rozpisujeme podrobnejšie pre lepšiu 

prehľadnosť na príjem:  

 

Za poskytnuté energie (prenajaté nebytové priestory, voda 

v určených rodinných domoch) 70 324 EUR 

Za  ostatné (výdajníky vody na ul. Stará Maša, Hornádska, 

Družstevná..) 2 000 EUR 

Za relácie v mestskom rozhlase 200 EUR 

Za vstupné na kultúrne podujatia 18 500 EUR 

Za služby v obradných sieňach 600 EUR 

Za úkony mestského úradu (kopírovanie, sprístupnenie informácií..) 50 EUR 

Za opatrovateľskú službu 17 000 EUR 

Za inzercie v Krompašskom spravodajcovi 150 EUR 

Za predaj Krompašského spravodajcu 300 EUR 

Za služby v práčovni - DOS + zdrav.pomôcky 200 EUR 

Za členské - mestská knižnica 900 EUR 

Za príjmy sociálne zariadenie Maška 1 680 EUR 

Za príjem denný stacionár (nová služba pre max. 5 klientov) 6 000 EUR 

Za cintorínske poplatky (prenájom hrobových miest) 9 500 EUR 

Za príjmy z ihrísk (aj krytá plaváreň) 25 000 EUR 

 
 

Položka 229 

Ďalšie administratívne poplatky a iné poplatky a platby  ..............................................................3 200€ 

V tejto položke rozpočtujeme predpokladanú výšku poplatku za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi 

znečistenia, ktoré prevádzkovateľ nahlási za predchádzajúci rok v zmysle zákona č. 401/1998 Zb. 

 

Položka 240 

Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, vkladov  a ážio  ..............150€ 

Rozpočtuje sa príjem z kreditných úrokov z účtov finančného hospodárenia mesta . 

 
 



Položka 292 

Ostatné príjmy................................................................................................................................56 135€ 

 
- Príjem z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier vo výške 24 000 €. Sú to výťažky 

zo stávkových kancelárií odvádzané mestu v zmysle zákona č. 171/2005 Z. z. o hazardných 

hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov,  

- Príjem z dobropisov z vyúčtovania energií z nebytových priestorov mesta, z predpísaných mánk 

a škôd, zosobnených pokút a penále a iné platby  

- Príjem za stánky v čase Krompašského jarmoku, Vianočných trhov, Trhu kvetín a zelene 

a mestského trhoviska 

- Príjem z prevádzky verejného WC 

 
Granty a transfery                                          3 300 561€ 

 
V kategórii transferov očakávame príjem na chránené dielne z projektu na poskytovanie opatrovateľskej 

služby, na financovanie sociálnej služby v zariadeniach sociálnych služieb, na výkon terénnej práce  

a na obnovu vojnových hrobov. V oblasti školstva v tejto položke rozpočtujeme aj príjmy na dávky  

v hmotnej núdzi a príjem od iných obcí pre RO CVČ ,  dotácie od občianskeho združenia Dobrovoľná 

požiarna ochrana SR na činnosť hasičského zboru. 

Denný stacionár: ide o finančný príspevok zo štátneho rozpočtu poskytnutý prostredníctvom 

rozpočtovej kapitoly Ministerstva PSVaR SR v ustanovenej výške podľa formy sociálnej služby, 

štruktúry prijímateľov sociálnej služby podľa stupňa odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej 

osoby a počtu miest v zariadení zapísaného v registri, ak ho poskytovateľ sociálnej služby o poskytnutie 

tohto finančného príspevku písomne požiada. Účelom poskytnutia finančného príspevku je 

spolufinancovanie ekonomicky oprávnených nákladov na platy zamestnancov poskytovateľa sociálnej 

služby a poistné na verejné zdravotné poistenie, poistné na sociálne poistenie a povinné príspevky na 

starobné dôchodkové sporenie platené zamestnávateľom z tohto príjmu. 

 

V podpoložke 312012 je rozpočtovaný príjem na prenesený výkon štátnej správy na úseku hlásenia 

pobytu občanov a registra obyvateľov SR, na úseku matrík, na úseku registra adries, na úseku 

starostlivosti o životné prostredie, na úseku stavebného poriadku, na úseku dopravy,  na školský úrad a 

z týchto prenesených výkonov je najvyššia položka na prenesené kompetencie  v oblasti školstva.  

Príjem budeme upravovať podľa skutočne poukázaných dotácií zo štátneho rozpočtu.  

 

 

ostatné projekty  3 000 EUR 

na matričnú činnosť 51 588 EUR 

register obyvateľstva 2 867 EUR 

register adries 48 EUR 

stavebný úrad 13 000 EUR 

školský úrad 18 500 EUR 

občianska hliadka 31 068 EUR 

chránená dielňa - nocľaháreň § 60 7 500 EUR 

chránená dielńa kamerový system § 60 16 000 EUR 

chránená dielňa - informátor § 60 4 000 EUR 

na podporu zamestnanosti § 54 3 310 EUR 

na podporu zamestnanosti § 52 11 000 EUR 

opatrovateľská služba 122 400 EUR 

komunitné centrum 41 430 EUR 

terenná sociálna práca  51 970 EUR 

denný stacionár 10 000 EUR 

školstvo - prenesené kompetencie 2 495 298 EUR 

školstvo - dotácia MPC 76 000 EUR 



ZSS Maška 22 932 EUR 

osobitný príjemca, hmotná núdza, RP 250 000 EUR 

hmotná núdza - školstvo 66 150 EUR 

za poplatky CVČ 2 000 EUR 

ostatné (sponzorské) 500 EUR 

 
Vlastné príjmy školstvo rozpočtujeme vo výške 162 620€, na potraviny pre školské jedálne  134 000 € 

(rozpočtovaný len príjem čo platia rodičia). 

Príjmy z podnikateľskej činnosti rozpočtujeme vo výške 400 €. 

 
 
 

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY                                              3 404 027€ 

 

Nedaňové príjmy                            381 140€ 

Položka 230 

Kapitálové príjmy 

V príjmoch z predaja kapitálových aktív v položke 233 je plánovaný príjem:  

- z predaja pozemkov Halňa (vo výške 80% z odhadovanej ceny) 

ďalej je plánovaný príjem z predaja pozemkov pod garážami, zvyškových pozemkov a pozemkov pod 

bytovými domami, o ktoré požiadali vlastníci stavieb. 
V položke 231 je rozpočtovaný príjem z odpredaja budovy – chata Čárda vo vlastníctve mesta,   

v odhadovanej výške 30 000€ a splátka EKOVER za kúpu objektu v Spišských Vlachoch. 

 

 

Tuzemské kapitálové granty a transfery                                                                               3 022 887€  

Položka 320 

 

dotácia - Podpora dobudovania základnej technickej infraštruktúry v meste 

Krompachy 974 751 EUR 

dotácia - Krompachy - Rekonštrukcia a prístavba objektu zariadenia starostlivosti 

o deti do troch rokov veku dieťaťa 188 480 EUR 

dotácia - Denný stacionár  68 418 EUR 

dotácia  - Podpora prístupu k pitnej vode v prostredí MRK 48 085 EUR 

dotácia - Zníženie energetickej náročnosti MsÚ 571 804 EUR 

dotácia - Podpora udržateľnosti DK 96 625 EUR 

dotácia - Rekonštrukcia šatní futbalového štadióna 72 613 EUR 

dotácia - Prestavba rozostavaného zimného štadióna 28 173 EUR 

dotácia - Regenerácia vnútroblokov na ul. SNP a Hlavnej  724 175 EUR 

dotácia - Výstavba zariadení na využitie OZE pre Krytú plaváreň 237 413 EUR 

dotácia - Zateplenie hlavnej budovy MŠ Hlavná   

dotácia - Komplexná rekonštrukcia NKP - Hámor   

dotácia - Podpora plnenia funkcií rodiny    

dotácia - Integrovaná infraštruktúra - WiFi pre Teba 12 350 EUR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



FINANČNÉ OPERÁCIE PRÍJMOVÉ                                                   2 418 710€ 

 

PRÍJMY Z OSTATNÝCH FINANČNÝCH OPERÁCIÍ                         1 712 710€ 

Položka 450 

 
Súčasťou rozpočtu mesta sú  finančné operácie, ktorými sa vykonávajú napríklad prevody z peňažných 

fondov mesta. Mesto plánuje formou príjmových finančných operácií zapojiť do rozpočtu aj prostriedky 

rezervného fondu vo výške 764 000€,  prostriedky fondu bývania vo výške 85 000€ a  cudzie prostriedky 

z predchádzajúcich rokov (účelové finančné prostriedky) vo výške 879 710€ (tvoria ich nepoužité 

dotácie pripísané na účet v roku 2022 na projekty, ktoré sa budú realizovať v roku 2023 a 2024 a taktiež 

poukázanie finančných prostriedkov na referendum 2023). 

 

PRIJATÉ ÚVERY                                                                                         690 000€ 

Položka 500 

Mesto Krompachy získalo nenávratné finančné prostriedky na výstavbu investičných akcií: Podpora  

dobudovania základnej technickej infraštruktúry v meste Krompachy, Regenerácia vnútroblokov na ul. 

SNP a Hlavnej a Komplexná rekonštrukcia NKP - Hámor. Projekty musia byť ukončené v roku 2023, 

Komplexná rekonštrukcia NKP – Hámor v roku 2024.  

Na spolufinancovanie výstavby týchto projektov navrhujeme prijatie dlhodobého bankového úveru vo 

výške 690 000€. 
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VÝDAVKOVÁ ČASŤ ROZPOČTU 

  

BEŽNÉ VÝDAVKY      ____     _________9 071 390€ 

      

Klasifikácia výdavkov podľa účelu 
 návrh rozpočtu 

na rok 2023  
 návrh rozpočtu 

na rok 2024  
 návrh rozpočtu na 

rok 2025  

01 VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY                    1 289 604                    1 269 824                     1 268 339     

  01.1.1. Výkonné a zákonodarné orgány                  1 139 982                    1 120 782                     1 120 797     

  01.6.0 Všeobecne verejné služby inde neklasifikované   0,0  0,0  0,0  

  01.1.2 Finančné a rozpočtové záležitosti                       59 050                         58 470                          56 970     

  01.3.3.Iné všeobecné  služby                         90 272                     90 272                      90 272 

                   

   PODNIKATEĽSKÁ ČINNOSŤ                           300                              300                               300     

02 CIVILNA OBRANA                                     -                                  -                                    -     

03 VEREJNÝ PORIADOK A BEZPEČNOSŤ                       310 631                       298 921                        298 921     

  03.1.0  Policajné služby                       203 821                       192 311                        192 311     

  03.2.0 Ochrana pred požiarmi                         28 800                         28 800                          28 800     

  03.6.0 Verejný poriadok a bezpečnosť inde neklasifikované   78 010                      77 810                      77 810  

04 EKONOMICKÁ OBLASŤ                       463 949                       463 949                        462 884     

  04.1.2 Všeobecná pracovná oblasť                       238 539                       238 539                        237 474     

  04.4.3 Výstavba                           35 610                         35 610                          35 610     

  04.5.0 Doprava                   187 800                       187 800                        187 800     

  04.7.3 Iné odvetvia - Cestovný ruch                           2 000                           2 000                            2 000     

05 OCHRANA ŽIVOTNĚHO PROSTREDIA                       735 982                       717 682                        715 682     

  05.1.0. Nakladanie s odpadmi                       721 982                       703 682                        703 682     

  05.2.0 Nakladanie s odpadovými vodami                         9 000                           9 000                            7 000     

  05.3.0 Znižovanie znečistenia                           5 000                           5 000                            5 000     

06 BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ                       230 700                       230 700                        230 700     

  06.3.0 Zásobovanie vodou                         22 000                         22 000                          22 000     

  06.4.0 Verejné osvetlenie                       112 200                       112 200                        112 200     

  06.6.0 Bývanie a občianska vybavenosť inde neklas.                       96 500                         96 500                          96 500     

07 ZDRAVOTNÍCTVO                           32 100                         32 100                          32 100     

08 REKREÁCIA,KULTÚRA A NÁBOŽENSTVO                     467 485                       462 475                        462 475     

  08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby                       65 000                         65 000                          65 000     

  08.1.1 Rekreačné a športové služby                       178 233                       176 223                        176 223     

  08.6.0 Rekreácia, kultúra, náboženstvo inde neklasifikované                   148 652                       148 652                        148 652     

  08.4.0  Spolky a združenia                           8 000                           8 000                            8 000     

  08.6.0 Mestský mobiliár                           6 000                           6 000                            6 000     

  08.6.0 Služby obyvateľom                         61 600                         58 600                          58 600     

09 VZDELÁVANIE                      4 838 390                    4 838 390                     4 838 390     

  
09.5.0 Vzdelávanie nedefinované podľa 
úrovne                           96 093                         96 093                          96 093     

  09.8.0 Služby pridružené ku školstvu                    4 742 297                    4 742 297                     4 742 297     

10 SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE                       702 549                       654 575                        654 575     

  10.5.0 Nezamestnanosť                       269 566                       221 650                        221 650     

  10.7.0 Sociálna pomoc občanov v hmotnej a sociálnej núdzi                     432 983                       432 925                        432 925     

  BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU                    9 071 390                    8 968 616                     8 964 066     



Bežné výdavky sú v rozpočte navrhované v celkovej výške 9 071 390 €.  

Z toho na oblasť školstva je to 4 648 243 € a na mzdové výdavky a odvody do fondov mimo oblasti 

školstva 1 611 719 €. 

Návrh rozpočtu bol pripravovaný v mimoriadne zložitých podmienkach. Napätá situácia s cenami 

energií ovplyvnila rozpočtovanie prevádzkových výdavkov naprieč celým rozpočtom.   

Schválený rozpočet v roku 2022 na energie bol bo výške 228 050€, návrh rozpočtu na rok 2023 počíta 

s výdavkami na energie vo výške 365 790€ čo predstavuje nárast o viac ako 60%. 

Vysoký nárast požiadaviek na výdavky oproti schválenému rozpočtu z roku 2022 sme zaznamenali  

v podprograme 5.4 – Verejné osvetlenie o 12 000€, v programe 6 – Odpadové hospodárstvo o 51 732€, 

v programe 9  – Šport o 49 528€, v programe 10 – Kultúra o 49 071€, v programe 10 – Prostredia pre 

život o 22 100€.  

V programe 12 – Sociálna starostlivosť evidujeme požiadavky na nové zariadenia sociálnych služieb 

Denný stacionár vo výške cca 44 166 € - nový prvok 12.1.6 -  Denný stacionár. 

V programe 14 – Administratíva evidujeme požiadavky na výkon sociálneho podniku vo výške 30 000€. 

 

Pri rozpočtovaní mzdových výdavkov vychádzame zo schválenej organizačnej štruktúry, ktorá je  

v súlade so zákonom NR SR č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce 

vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

a z Nariadenia vlády č. 296/2022 Z.z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf 

zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme – 7 % od 1.1.2023 a 10 % od 1.9.2023. 

Z Poriadku odmeňovania zamestnancov mesta Krompachy je v mzdových výdavkoch zohľadnený 

príplatok za zmennosť, príplatok za riadenie,  príplatok za výkon činností súvisiacich s preneseným 

výkonom štátnej správy (stavebný úrad,  školský úrad, matrika, register obyvateľov, register adries). 

Z  kolektívnej zmluvy sa v mzdových výdavkoch počíta s poskytovaním odmien zamestnancom pri 

dosiahnutí veku 50 a 60 rokov, so zvýšením percentuálnej sadzby v prípade výplaty náhrad pri pracovnej 

neschopnosti a s predpokladaným odchodom do dôchodku a s tým súvisiacim nárokom na výplatu 

odchodného. 

 

Podrobný prehľad bežných výdavkov podľa platnej rozpočtovej klasifikácie, prvkov programovej 

štruktúry je prílohou dôvodovej správy. 
 

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY      ____     5 651 227€ 
 

Z rozpočtu sú hradené výdavky na vypracovávanie projektovej dokumentácie pre vydanie územných 

rozhodnutí a stavebných povolení, poplatky za vyjadrenia, výškopisy a podobne, realizácia stavieb  

a finančná spoluúčasť k projektom. 

 

V roku 2023 je plánovaný stav investičných akcií nasledovný: 

Projektové dokumentácie celkom vo výške 259 339 €: 

1. Prístavba ZŠ SNP - 13 tried (52 468 €) 

2. Aktualizácia projektu – jedáleň a kuchyňa ZŠ na ulici SNP (2 350 €) 

3. Projekt inžinierskych sietí  - IBV Banícka štvrť (3 314 €) 

4. Statické posudky konštrukcií v meste - mosty a oporné múry (5 000 €) 

5. Projekt dopravného značenia v meste Krompachy (7 000 €)  

6. Zníženie energetickej náročnosti ZŠ s MŠ Maurerova (66 960 €) 

7. Spracovanie PD IBV Banícka štvrť (50 000 €) 

7. Spracovanie projektových dokumentácii podľa aktuálne vyhlásených výziev v roku 2023 (72 

247 €)   

Realizácia stavieb – projekty NFP/Dotácie – vo výške 5 016 600€: 

1. Krompachy – Rekonštrukcia a prístavba objektu zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov 

veku dieťaťa  

2. Podpora dobudovania základnej technickej infraštruktúry v meste Krompachy  

3. Zníženie energetickej náročnosti budovy Mestského úradu v Krompachoch  

4. Podpora udržateľnosti a odolnosti Kultúrneho domu v meste Krompachy v súvislosti s 

pandémiou COVID-19  



5. Dotácia na podporu plnenia funkcií rodiny – inkluzívne ihrisko 

6. Prestavba rozostavaného zimného štadióna na multifunkčné športovo-kultúrne zariadenie  

7. Obojstranné kolumbárium vrátane sviečkového modulu  

8. Komplexná rekonštrukcia NKP – Hámor 

9. Regenerácia vnútroblokov na ulici SNP a Hlavnej ulici v meste Krompachy 

10. Zateplenie hlavnej budovy MŠ Hlavná 3 

11. Rekonštrukcia športovej infraštruktúry v meste Krompachy 

12. Výstavba zariadení na využitie OZE pre Krytú plaváreň v Krompachoch 

13. Realizácia projektu ELENA – energetické audity (Kultúrny dom, Mestská polícia) 

 

Rozpočtované sú aj vlastné prostriedky na majetko-právne vysporiadanie nehnuteľností: obstaranie 

nehnuteľného majetku – kúpa pozemkov od Ministerstva vnútra SR (kúpa pozemkov pod stavbou 

Domu smútku a cintorínov) vo výške 20 000€, a kapitálové výdavky na nákup vybavenia kuchyne 

v jedálni ZŠ Zemanska a MŠ Hlavná vo výške 15 000€. 

 

Rozpočtované sú aj vlastné prostriedky na investičné akcie mesta v celkovej výške 340 288€: 

1. Rekonštrukcia strechy bytového domu Stará Maša  

2. IBV Banícka štvrť - príprava inžinierskych sietí 

3. Rekonštrukcia oporného múru Štúrova 

4. Rekonštrukcia 15 bytovej jednotky na Námestí slobody 

 

FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAVKOVÉ                                                   171 510€ 

 

Vo výdavkovej časti finančných operácií sú rozpočtované splátky istiny z nesplatených úverov  

v komerčných bankách vo výške 43 144€ - splátka úveru HPP a 67 235 €  - v prípade prijatia úveru 

v roku 2023  

Zvyšok sú splátky úverov, ktoré boli prijaté zo ŠFRB na výstavbu nájomných bytových domov 

so splatnosťou 30 rokov. Sú to: 

- splátka úveru zo ŠFRB na výstavbu bytov – 15 b.j. vo výške 12 836 €, 

- splátka úveru zo ŠFRB na výstavbu bytov – 42 b.j. vo výške 48 298 €, 

Splátky úverov zo ŠFRB sú platené z príjmu od nájomcov týchto bytov. 
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Druhá časť materiálu obsahuje návrh programového rozpočtu Mesta Krompachy na roky 2023 - 2025 

so stanovenými cieľmi a merateľnými ukazovateľmi. Rozpočet na roky 2024-2025 je v zmysle § 9 ods. 

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

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov orientačný, nie je pre mesto záväzný.  

 

Pre roky 2023-2025 je rozpočtovaných 14 programov a 63 podprogramov, z ktorých niektoré sú členené 

na prvky a to tak, aby boli obsiahnuté všetky činnosti a zámery, ktoré bude mesto Krompachy 

v nasledujúcom období vykonávať.  

 

 
V rámci tejto štruktúry sú zadefinované zámery a ciele v jednotlivých programoch a údaje  

o predpokladaných finančných prostriedkoch potrebných na dosiahnutie stanovených cieľov. Pri tvorbe 

návrhu sa vychádzalo z požiadaviek jednotlivých správcov kapitol, riaditeľov rozpočtových organizácii 

a do úvahy sa brali zdrojové možnosti mesta. Predpokladané zdroje mesta však nepostačujú na pokrytie 

všetkých požiadaviek bežného charakteru a na rozvoj. Veľký nárast výdavkov je hlavne v školstve  

(zvyšujúce sa ceny energií, vysoká inflácia, zvýšené mzdové nároky a ďalšie legislatívne zmeny, pričom 

prenesené kompetencie (mzdy a prevádzka základných škôl, predškolská výchova) sú kryté transfermi 

zo ŠR, ale originálne kompetencie (materské školy, ŠJ, CVČ, ZUŠ, školské kluby) sú plne hradené 

mestom.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

       
V prípade nenapĺňania rozpočtu v príjmovej časti, hlavne v oblasti dane z príjmu FO bude 

nevyhnutné prehodnotiť  - upraviť schválený rozpočet i vo výdavkovej časti.  

   

   
Návrh rozpočtu bol schválený uznesením MsZ č. 4/B.14 dňa 15. februára 2023. 

 

  

Spracovala: 

Ing. Eva Stehlíková 

vedúca oddelenia majetku 

a regionálneho rozvoja 


