
 

SPRÁVA O PLNENÍ AKČNÉHO PLÁNU MESTA KROMPACHY 

Správa o plnení akčného plánu mesta Krompachy  

k 30.04.2017 

 
Správa o plnení akčného plánu mesta Krompachy k 30.04.2017 bola spracovaná v zmysle Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja 

mesta Krompachy na roky 2015 – 2022, kapitola D. Realizačná časť a v súlade s Metodikou na vypracovanie programu hospodárskeho rozvoja 

a sociálneho rozvoja  obce/obcí/VÚC, verzia 2.0, február 2015. PHSR mesta Krompachy bol schválený uznesením Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch č. 11/C.11 zo dňa 8.decembra 2015.  

 

Cieľom monitoringu Akčného plánu mesta Krompachy je pripraviť komplexnú informáciu o tom, ako sa plnia opatrenia navrhnuté v 

PHSR mesta počas celého obdobia platnosti dokumentu. Tieto údaje sú k dispozícii pre samosprávu a širokú verejnosť.  

 

V zmysle § 12 písm. b) zákona č. 309/2014 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 539/2008 Z.z. o podpore regionálneho rozvoja vzniká obciam 

povinnosť pravidelne monitorovať plnenie programu rozvoja obce a v termíne do 31.mája príslušného kalendárneho roka zasielať 

vyššiemu územnému celku správu o plnení programu rozvoja obce. 

 

Monitorovacia správa o plnení Akčného plánu má 4 časti:  

1. Zhodnotenie realizovaných aktivít a projektov,  

2. Opis realizácie projektov a aktivít,  

3. Aktualizácia Akčného plánu a  

4. Pripomienky a navrhované zmeny v procesoch realizácie, monitorovania a hodnotenia. 

 

Akčný plán mesta Krompachy je zoradený podľa priorít a opatrení. Odpočet aktivít v akčnom pláne je spracovaný z pohľadu mesta Krompachy, 

v niektorých prípadoch je ako realizátor danej aktivity uvedený iný subjekt (investor, prevádzkovateľ, partnerská inštitúcia a pod.). V akčnom 

pláne sú vymenované aktivity bežného, kapitálového a podporného charakteru v časovom slede. Akčný plán je spracovaný na základe údajov zo 

schváleného rozpočtu mesta, schválených strategických dokumentov mesta a údajov mestského úradu mesta Krompachy. 

 

Aktuálna verzia akčného plánu je zverejnená na webovej stránke www.krompachy.sk (http://www.krompachy.sk/portal?ctgId=261). 

Pripomienky k akčnému plánu mesta je možné zaslať e-mailom na adresu: milos.klein@krompachy.sk  

 

Ďalší monitoring akčného plánu sa uskutoční ku dňu 03 – 04/2018. 

 

 

http://www.krompachy.sk/
mailto:milos.klein@krompachy.sk
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1. Zhodnotenie realizovaných aktivít a projektov z Akčného plánu k 30.04.2017  

 

Od doby schválenia dokumentu PHSR mesta Krompachy (12/2015), resp.od doby monitorovania realizovaných aktivít (04/2016), mesto 

Krompachy zrealizovalo deklarované aktivity prostredníctvom dotácie zameranej na rekultiváciu nelegálnej skládky odpadu, mesto sa zapojilo 

do projektu zameraného na elektronizáciu samospráv a vykonali sa aktivity zamerané na údržbu a rekonštrukciu budov vo vlastníctve mesta – 

dom kultúry a krytá plaváreň. 

 

Priorita/opatrenie 

Názov 

priority/opatrenia/ 

projektu/aktivity 

Plánovaný 

termín 

realizácie  

Ukazovateľ 

výstupu  

Plánovaná 

hodnota 

ukazovateľa  

Skutočná 

hodnota 

ukazovateľa  

Rozpočet 

mesta  

Externé 

zdroje  

Realizácia 

aktivít  

od do a 

plán na 

obdobie 

od do 

Opatrenie 

samosprávneho 

kraja 

1.1.1 

 

Rekonštrukcia chodníka 

– ul. Zemanská 

2016 - - - 77.380,80 úver 2016/2017 8.1 Budovanie 

technickej 

a sociálnej 

infraštruktúry 

1.1.1 Výstavba prístupového 

chodníka k MŠ na 

Maurerovej ulici 

2016 - - - 9.660,00 úver 2016/2017 8.1 Budovanie 

technickej 

a sociálnej 

infraštruktúry 

1.1.1 Spevnené plochy pri 

zdravotnom stredisku na 

Štúrovej ulici 

2016 - - - 76.140,00 úver 2016/2017 8.1 Budovanie 

technickej 

a sociálnej 

infraštruktúry 

1.1.1 Modernizácia 

spevnených plôch pred 

obchodným domom 

POKROK 

2016 - - - 60.914,19 úver 2016/2017 8.1 Budovanie 

technickej 

a sociálnej 

infraštruktúry 

1.1.1 Modernizácia miestnych 

komunikácií 

Modernizované MK na 

ul.: J. Jesenského,  

Kúpeľná, Lorencova, 

ÚK v areáli nemocnice, 

Hlavná ul., Poštová ul., 

2016 - - - 271.983,00 úver 2016/2017 8.1 Budovanie 

technickej 

a sociálnej 

infraštruktúry 
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Maurerova ul., ZŠ 

Maurerova, Križovatka 

ul. Slovinská a Banská, 

kpt. Nálepku  

 1.1.1 Krytá plaváreň  10/2015 

 12/2015 

údržba 

a rekonštrukcia 

budov 
- - 

 43.212,00  -  2016/2017 

 

 8.1 Budovanie 

technickej 

a sociálnej 

infraštruktúry 

 1.1.2 Rekonštrukcia obradnej 

miestnosti MsÚ 

  

01-04/2017 

údržba 

a rekonštrukcia 

budov 
- - 

8.040,00  -   2017 

 

 8.1 Budovanie 

technickej 

a sociálnej 

infraštruktúry 

1.1.1 Modernizácia časti 

miestnej komunikácie – 

ul. Družstevná 

2016/2017 - 

- - 

18.521,00 dotácia 2016/2017 8.1 Budovanie 

technickej 

a sociálnej 

infraštruktúry 

1.1.1 Obnova NKP č. 2354/0 

Železiareň, Stará Maša 

2016/2017 - 

- - 

39.220,00 dotácia 2016/2017 8.1 Budovanie 

technickej 

a sociálnej 

infraštruktúry 

1.1.1 Krompachy – 

rekonštrukcia telocvične 

ZŠ a MŠ , ul. Maurerova 

2016 - 

- - 

83.000,00 dotácia 2016 8.1 Budovanie 

technickej 

a sociálnej 

infraštruktúry 

 okrem aktivít a projektov z Akčného plánu, ktoré je povinné monitorovať, budú monitorované aj ďalšie aktivity a projekty, ktoré sa týkajú napĺňania jednotlivých opatrení 

a cieľov 

 

 

 

2. Opis realizácie aktivít 

Zrealizované aktivity boli financované prostredníctvom poskytnutej dotácie, schváleného úveru a vlastných finančných zdrojov mesta 

(spoluúčasť na projekte, údržba a rekonštrukcia budov). 
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3. Aktualizácia Akčného plánu pre rok 2017 

Opatrenie/aktivita 
Termín 

(rok) 
Zodpovedný Financovanie Opatrenie samosprávneho kraja 

 Príprava projektových dokumentácií a inžinierska činnosť 2017 primátorka, MsZ VZ 
 8.1 Budovanie technickej a sociálnej 

infraštruktúry 

Dom kultúry – rekonštrukcia strechy, elektroinštalácie a bleskozvodu 2017 primátorka, MsZ          VZ 
 8.1 Budovanie technickej a sociálnej 

infraštruktúry 

Rekonštrukcia ZŠ ul. Mikuláša Šprinca 2017 primátorka, MsZ NFP, VZ 
 8.1 Budovanie technickej a sociálnej 

infraštruktúry 

Multifunkčné ihrisko . prestrešenie tribúny 2017 primátorka, MsZ dotácia, VZ 
 8.1 Budovanie technickej a sociálnej 

infraštruktúry 

Obnova ÚNKP č. 2354/0 železiareň a zlievareň Stará Maša Krompachy 2017 primátorka, MsZ dotácia, VZ 
 8.1 Budovanie technickej a sociálnej 

infraštruktúry 

Krompachy – rekonštrukcia, prístavba MŠ ul. SNP 2017 primátorka, MsZ NFP, VZ 
 8.1 Budovanie technickej a sociálnej 

infraštruktúry 

Cintorín ul. Cintorínska – studňa a vodovodná prípojka 2017 primátorka, MsZ VZ 
 8.1 Budovanie technickej a sociálnej 

infraštruktúry 

Rekonštrukcia MŠ na ul. Robotnícka 2017 primátorka, MsZ NFP, VZ 
 8.1 Budovanie technickej a sociálnej 

infraštruktúry 

Zvýšenie bezpečnosti pre chodcov v meste Krompachy 2017 primátorka, MsZ dotácia, VZ 
 8.1 Budovanie technickej a sociálnej 

infraštruktúry 

Dendrologicko-geologický park v Krompachoch 2017 primátorka, MsZ dotácia, VZ 
 8.1 Budovanie technickej a sociálnej 

infraštruktúry 

Sanácia čiernej skládky – Banícka štvrť 2017 primátorka, MsZ dotácia, VZ 
 8.1 Budovanie technickej a sociálnej 

infraštruktúry 

Dobudovanie systému odvozu komunálneho odpadu a realizácia sanačných 

prác v meste Krompachy  
2017 primátorka, MsZ NFP, VZ 

 8.1 Budovanie technickej a sociálnej 

infraštruktúry 

Cyklistický chodník Krompachy centrum smer Slovinky 2017 primátorka, MsZ NFP, VZ 
 8.1 Budovanie technickej a sociálnej 

infraštruktúry 

 

 

Aktivity/projekty deklarované v Aktualizácii plánu pre rok 2017 zahŕňajú najmä prípravu projektovej dokumentácie, inžinierskej činnosti  

a realizácie stavieb v zmysle Plánu prípravy investičných akcií schváleného uznesením Mestského zastupiteľstva č. 22/C.14 zo dňa 7. decembra 

2016. Aktualizovaný plán aktivít zahŕňa aj projekty súvisiace so schválenými žiadosťami o poskytnutie dotácie a predloženými žiadosťami 

o nenávratný finančný príspevok z finančných prostriedkov EÚ. 
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Financovanie investičných aktivít: 

Uvedené plánované investičné aktivity budú financované prostredníctvom poskytnutých finančných prostriedkov zo ŠR vo forme dotácie, 

nenávratných finančných príspevkov a vlastných finančných prostriedkov mesta. 

 

 

 

4. Pripomienky a navrhované zmeny v procesoch realizácie, monitorovania 

 

V čase od schválenia dokumentu Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Krompachy (12/2015) do doby jeho 

monitorovania (04/2017), neboli mestu Krompachy doručené žiadne pripomienky a navrhované zmeny v procese jeho realizácie .  

 

Celkovo možno konštatovať, že mesto za sledované obdobie z väčšej časti vykonáva kroky k plneniu opatrení smerujúcich k napĺňaniu cieľov 

definovaných v Programe hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Krompachy na roky 2015 -2022. 

 

 

Vypracoval: Mgr. Miloš Klein 

 


