
 

SPRÁVA O PLNENÍ AKČNÉHO PLÁNU MESTA KROMPACHY 

Správa o plnení akčného plánu mesta Krompachy  

k 25.04.2018 

 
Správa o plnení akčného plánu mesta Krompachy k 25.04.2018 bola spracovaná v zmysle Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta 

Krompachy na roky 2015 – 2022, kapitola D. Realizačná časť.  

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 rozoja 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 02 – 03/2019. 

 

1. Zhodnotenie realizovaných aktivít a projektov z Akčného plánu k 25.04.2018  

 

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Krompachy na roky 2015 -2022 bol schválený uznesením Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch č. 11/C.11 zo dňa 8.12.2015.  Zrealizované investičné akcie a projekty sú v súlade s prioritami a opatreniami PHSR mesta Krompachy 

a subsidiárne v súlade s opatreniami platného PHSR Košického samosprávneho kraja. 

http://www.krompachy.sk/
mailto:milos.klein@krompachy.sk
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Priorita/ 

opatrenie 

Názov 

priority/opatrenia/ 

projektu/aktivity 

Stav investície  
Ukazovateľ 

výstupu  

Počiatočná 

hodnota 

ukazovateľa  

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 

1.1.2 
Multifunkčné 

ihrisko, prestrešenie 

tribúny 

Investícia 

zrealizovaná 

Stavebné 

práce 
- - - 10.000 26.800 2017 

8.1 budovanie 

technickej 

a sociálnej 

infraštruktúry 

1.1.1 Rekonštrukcia 

divadelnej sály v 

Dome kultúry 

Investícia 

zrealizovaná 

Stavebné 

práce 
- - - 255.707 - 2017-2018 

8.1 budovanie 

technickej 

a sociálnej 

infraštruktúry 

1.1.1 Zvýšenie  

bezpečnosti 

priechodov pre 

chodcov  a cestnej 

premávky v meste 

Krompachy 

Prebieha implementácia projektu 

a verejné obstarávanie 
7.762 30.000 2018 

8.1 budovanie 

technickej 

a sociálnej 

infraštruktúry 

1.1.1 

1.1.2 

Rekonštrukcia  a 

prístavba  budovy 

MŠ na ul. SNP 

Prebieha implementácia projektu 

a verejné obstarávanie 
257.398 504.600 2018+ 

8.1 budovanie 

technickej 

a sociálnej 

infraštruktúry 

1.1.1 Rekonštrukcia ZUŠ 

na ul. M. Šprinca – 

plynofikácia 

Investícia 

zrealizovaná 

Stavebné 

práce 

- - - 

39.871 - 2017 

8.1 budovanie 

technickej 

a sociálnej 

infraštruktúry 

1.1.1 

2.2.1 

Obnova NKP č. 

2354/0 železiareň 

Stará Maša 

Krompachy 

Investícia 

zrealizovaná 

Stavebné 

práce 

- - - 

27.630 20.000 2017-2018 

7.1 zachovanie 

kultúrneho 

dedičstva 

1.1.1 Krompachy – 

bezpečnostný 

kamerový systém 

Investícia 

zrealizovaná 

Počet 

osadených 

kamier 

- - - 

7.992 31.948 2017 

8.1 budovanie 

tech. a sociálnej 

infraštruktúry 

1.1.1 Príprava 

projektových 

dokumentácií 

a inžinierska činnosť 

Investícia 

zrealizovaná 

Počet 

vyhotovených 

PD 

- - - 

47.791 - 2017 

8.1 budovanie 

technickej 

a sociálnej 

infraštruktúry 



 

SPRÁVA O PLNENÍ AKČNÉHO PLÁNU MESTA KROMPACHY 

1.1.1. 

3.1.1 

3.1.2 

Zabudovanie prvkov 

zelenej  

infraštruktúry v 

meste Krompachy 

Prebieha implementácia projektu 

a verejné obstarávanie 
348.570 18.345 2018 

8.1 Budovanie 

technickej 

a sociálnej 

infraštruktúry 

1.1.1 

2.2.1 

3.1.1 

Integrovaný 

informačný systém, 

spevnené plochy, 

parkoviská pred 

železničnou stanicou 

Krompachy 

Prebieha implementácia projektu 

235.080 25.310 2018 8.1 Budovanie 

technickej 

a sociálnej 

infraštruktúry 

1.1.1 

3.1.1 

Modernizácia 

chodníka a schodov 

k BD Maurerova s.č. 

935 

Investícia 

zrealizovaná 

Stavebné 

práce 
- - - 

22.680 - 2017 8.1 Budovanie 

technickej 

a sociálnej 

infraštruktúry 

1.1.1 

3.1.1 

Oprava hasičskej 

zbrojnice v 

Krompachoch 

Prebieha implementácia projektu 

a verejné obstarávanie 

7.500 30.000 2018 8.1 Budovanie 

technickej 

a sociálnej 

infraštruktúry 

1.1.2 

2.1.2 

Zlepšenie 

občianskeho 

spolunažívania 

využitím miestnej 

občianskej 

poriadkovej služby 

v meste Krompachy 

 

 

Prebieha implementácia projektu 

10.080 191.530 2018-2020 4.2 Podpora 

zvyšovania 

občianskej 

participácie 

podporou 

združovania  

skupín  

 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 

Mesto Krompachy z vlastných finančných zdrojov realizovalo rekonštrukciu objektu Domu kultúry – rekonštrukcia strešnej krytiny, debnenie strechy a 

podhľadovej časti strechy nad divadelnou sálou. Súčasťou rekonštrukcie bolo aj vedenie nových káblov elektro inštalácií a ozvučenie divadelnej sály. 

Z vlastných finančných zdrojov sa realizovala aj plynofikácia objektu na ul. Mikuláša Šprinca v Krompachoch a modernizácia chodníka a schodov k BD 

Maurerova s.č. 935. Príprava projektových dokumentácii bola realizovaná v zmysle schváleného Plánu investičných akcií mesta Krompachy.  

Ostatné realizované aktivity súviseli s financovaním prostredníctvom externým zdrojov – spolufinancovanie prostredníctvom dotácie zo štátneho 

rozpočtu alebo prostredníctvom poskytnutého finančného príspevku. Predmetom tejto časti sú aj projekty, ktorých implementácia bola začatá 

v hodnotenom období tejto správy a realizácia pokračuje v zmysle schválených harmonogramov.  

 



 

SPRÁVA O PLNENÍ AKČNÉHO PLÁNU MESTA KROMPACHY 

 

3. Aktualizácia Akčného plánu pre rok 2018 – 2019+ 

 

Aktualizácia Akčného plánu spočíva najmä v príprave projektovej dokumentácie, inžinierskej činnosti a realizácie stavieb v zmysle Plánu prípravy 

investičných akcií na rok 2018, ktorý bol schválený uznesením. 36/C.15 zo dňa 13.12.2017 a doplnený Uznesením č. 39/B.23 zo dňa 6.3.2018. Finančné 

plnenie aktivít bude zabezpečené prostredníctvom vlastných finančných zdrojov, príp. čerpaním krátkodobého finančného úveru. 

Akčný plán bol operatívne doplnený o investičné akcie, ktoré mesto Krompachy plánuje realizovať prostredníctvom priebežne vyhlasovaných výziev na 

poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu, grantu či podľa indikatívneho harmonogramu plánovaných výziev na poskytnutie nenávratného finančného 

príspevku jednotlivých operačných programov.  

 

Aktivity aktualizovaného Akčného plánu sú v súlade s opatreniami a aktivitami Plánu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Krompachy 

a v súlade s opatrenia Programu hospodárskeho rozvoja s sociálneho rozvoja Košického samosprávneho kraja.  

 

Opatrenie/aktivita Termín (rok) Zodpovedný 
Projekt, 

grant 
Financovanie 

Ukazovateľ 

výstupu 
Opatrenie samosprávneho kraja 

Príprava projektových dokumentácií a 

inžinierska činnosť 
2018 Primátorka, MsZ 

- Vlastné zdroje Počet 

vyhotovených 

PD 

8.1 Budovanie technickej a sociálnej 

infraštruktúry 

Vytvorenie parkovísk spevňovacími 

zatravňovacími tvárnicami a riešenie 

detského ihriska ul. Hlavná stred 

Krompachy pri BD Hlavná 35, 36 

2018-2019 Primátorka, MsZ 

- Vlastné zdroje 
Vytvorené 

parkovacie 

miesta 

8.1 Budovanie technickej a sociálnej 

infraštruktúry 

Úprava obslužnej komunikácie z ulice 

Cintorínskej a vytvorenie parkoviska 
2018-2019 Primátorka, MsZ 

- Vlastné zdroje Rekonštrukcia 

komunikácie 

8.1 Budovanie technickej a sociálnej 

infraštruktúry 

Realizácia vodozádržných opatrení v meste 2019+ Primátorka, MsZ 

MPaRR Nenávratný 

finančný 

príspevok + 

spoluúčasť mesta 

Vytvorené 

vodozádržné 

opatrenia 

8.1 Budovanie technickej a sociálnej 

infraštruktúry 

Malá kompostáreň Krompachy 2019+ Primátorka, MsZ 

MŽP 

Nenávratný 

finančný 

príspevok + 

spoluúčasť mesta 

Množstvo 

zhodnoteného 

BRO 

8.4 Zvýšenie objemu materiálového 

zhodnocovania odpadov 
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Modernizácia miestnej komunikácie ulice 

SNP 
2019+ Primátorka, MsZ 

MV SR Nenávratný 

finančný 

príspevok + 

spoluúčasť mesta 

Rekonštrukcia 

komunikácie 

8.1 Budovanie technickej a sociálnej 

infraštruktúry 

Vybudovanie detského ihriska na Hlavnej 

ulici 
2018 Primátorka, MsZ 

Úrad vlády 

SR 

Dotácia + 

spoluúčasť mesta 

Novovybudované 

ihriská 

8.1 Budovanie technickej a sociálnej 

infraštruktúry 

Zateplenie objektu MŠ na Hlavnej ulici 2018 Primátorka, MsZ 
Envirofond 

 
Energetická 

úspora objektu 

8.1 Budovanie technickej a sociálnej 

infraštruktúry 

Krompachy – rekonštrukcia objektu MŠ na 

Robotníckej ulici 
2018+  

MPaRR Nenávratný 

finančný 

príspevok + 

spoluúčasť mesta 

Stavebné práce 
8.1 Budovanie technickej a sociálnej 

infraštruktúry 

Zníženie miery znečistenia ovzdušia v meste 

Krompachy prostredníctvom obstarania 

elektromobilu 

2018 Primátorka, MsZ Envirofond 
Dotácia + 

spoluúčasť mesta 

Obstaranie 

dopravného 

prostriedku 

8.3  Zvýšenie kvality ovzdušia, 

vrátane využívania 

obnoviteľných zdrojov energie 

Rekonštrukcia sociálnych zariadení v Dome 

kultúry 
2018 Primátorka, MsZ 

- 
Vlastné zdroje Stavebné práce 

8.1 Budovanie technickej a sociálnej 

infraštruktúry 

Prepojenie obslužnej komunikácie medzi 

bytovými domami Hlavná 32, 34 

a vytvorenie parkoviska. 

2018+ Primátorka, MsZ 

- 

Vlastné zdroje Stavebné práce 
8.1 Budovanie technickej a sociálnej 

infraštruktúry 

Obnova NKP č. 2354/0 železiareň Stará Maša 

Krompachy 
2018+ Primátorka, MsZ 

MK SR Dotácia + 

spoluúčasť mesta 
Stavebné práce 

8.1 Budovanie technickej a sociálnej 

infraštruktúry 

Výstavba ihriska na Hornádskej ulici v 

Krompachoch 
2018+ Primátorka, MsZ 

MV SR Dotácia + 

spoluúčasť mesta 
Stavebné práce 

8.1 Budovanie technickej a sociálnej 

infraštruktúry 

Rekonštrukcia vstupu do objektu 

Multifunkčného a kultúrneho zariadenia v 

Krompachoch 

2018+ Primátorka, MsZ 

MF SR 
Dotácia + 

spoluúčasť mesta 
Stavebné práce 

8.1 Budovanie technickej a sociálnej 

infraštruktúry 

 

4. Pripomienky a navrhované zmeny v procesoch realizácie, monitorovania 

 

V období od schválenia Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta do obdobia spracovania Správy o plnení Akčného plánu, neboli 

doručené žiadne pripomienky ani navrhované zmeny k dokumentu. 

 

Vypracoval: Mgr. Miloš Klein 

Krompachy, 20.04.2018 

 


