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MONITOROVACIA SPRÁVA O PLNENÍ PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU   
za I. polrok 2020 

 
Základným   nástrojom  finančného  hospodárenia  mesta Krompachy v tomto roku je 

schválený rozpočet mesta  na  rok   2020. 
Mesto Krompachy 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 prebytkový. 

Rozpočet bol schválený aj s výhľadom výdavkov k programom a podprogramom na dva 
nasledujúce rozpočtové roky. Programová štruktúra mesta pozostáva zo 14 individuálnych 
programov. K 30.06.2020 nedošlo v rozpočte mesta k žiadnej zmene schválenej programovej 
štruktúry.  

Rozpočet mesta Krompachy bol schválený na zasadnutí mestského zastupiteľstva dňa 
12.02.2020, Uznesením č. 17/C.8. 
 
 

Rozpočtové opatrenia v I. polroku 2020 
 
V monitorovanom období mesto zabezpečovalo svoje úlohy v súlade so Zásadami hospodárenia 
s finančnými prostriedkami mesta Krompachy, v znení Doplnku č. 1 a Doplnku č. 2. Počas tohto 
obdobia boli Mestským zastupiteľstvom na základe návrhov jednotlivých gestorov programového 
rozpočtu schvaľované zmeny a úpravy v rozpočte na základe rozpočtových opatrení. 
K 30.06.2020 boli schválené nasledovné rozpočtové opatrenia v rozpočte mesta Krompachy  
v súlade s ust. § 22, a § 23 Zásad hospodárenia s finančnými prostriedkami mesta Krompachy 
 
 
Rozpočtové opatrenie č. 1 zo dňa 13. 02. 2020 -  úprava rozpočtu v rámci bežných príjmov – granty 
a transfery a bežných výdavkov vo výške 77.489 €. Úprava na základe oznámenia OÚ Košice, odbor 
školstva na prenesené kompetencie školstvo. 
Rozpočtové opatrenie č. 1, zo dňa 13.02.2020, MsZ v Krompachoch, na rokovaní dňa 17. 6. 2020, 
Uznesením č. 20/C.3 zobralo na vedomie. 
 

Rozpočtové opatrenie č. 2 zo dňa 19. 02. 2020 -  úprava rozpočtu v rámci bežných príjmov – granty 
a transfery a bežných výdavkov vo výške 35 €. Úprava na základe oznámenia KŠÚ Košice na 
zabezpečenie regionálnej štátnej správy v školstve. 
Rozpočtové opatrenie č. 2, zo dňa 19.02.2020, MsZ v Krompachoch, na rokovaní dňa 17. 6. 2020, 
Uznesením č. 20/C.4 zobralo na vedomie. 
 
Rozpočtové opatrenie č. 3 zo dňa 20. 02. 2020 -  úprava rozpočtu v rámci bežných príjmov  a bežných 
výdavkov vo výške 23.606 €. Úprava z dôvodu nepoužitých finančných prostriedkov z prenesených 
kompetencií v roku 2019 – školstvo, ktoré v súlade so zákonom č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových 
pravidlách musia byť použité do konca marca 2020 
Rozpočtové opatrenie č. 3, zo dňa 20.02.2020, MsZ v Krompachoch, na rokovaní dňa 17. 6. 2020, 
Uznesením č. 20/C.5 zobralo na vedomie. 
 
Rozpočtové opatrenie č. 4 zo dňa 12. 06. 2020 -  úprava rozpočtu v rámci bežných príjmových 
operácií – cudzie prostriedky z predchádzajúcich rokov a bežných výdavkov vo výške 53.794,93 €. 
V zmysle schváleného záverečného účtu za rok 2019 sú na strane výdavkov prerozdelené finančné 
prostriedky podľa jednotlivých položiek cudzích prostriedkov. 
Rozpočtové opatrenie č. 4, zo dňa 12.06.2020, MsZ v Krompachoch, na rokovaní dňa 17. 6. 2020, 
Uznesením č. 20/C.6 zobralo na vedomie. 



 
Rozpočtové opatrenie č. 5 zo dňa 15. 06. 2020 -  úprava rozpočtu v rámci kapitálových výdavkov vo 
výške 25.000,00 €. Prerozdelenie finančných prostriedkov na základe schválenej zmeny plánu 
investičných akcií pre rok 2020.  
Rozpočtové opatrenie č. 5 bolo schválené MsZ v Krompachoch dňa 17. 6. 2020, Uznesením č. 20/B.3. 
 
Rozpočtové opatrenie č. 6 zo dňa 29. 06. 2020 -  úprava rozpočtu v rámci bežných výdavkov vo výške 
5.000,00 €. Presun finančných prostriedkov z údržby domu kultúry na dohody pre krytú plaváreň 
v súvislosti s vypovedaním Zmluvy o zabezpečení služieb spojených s prevádzkou krytej plavárne 
Súkromnou spojenou školou EDURAM. 
  
Rozpočtové opatrenie č. 7 zo dňa 29. 06. 2020 -  úprava rozpočtu v rámci kapitálových a bežných 
výdavkov vo výške 10.167,00 €. Presun finančných prostriedkov z kapitálových výdavkov na bežné 
výdavky v súlade so Zmluvou o poskytnutí finančných prostriedkov na projekt „Mestská knižnica 
v Krompachoch – priestor, kde sa dá zažiť viac“ v zmysle ktorej bola mestu poskytnutá dotácia vo 
výške 60.000 EUR na úhradu kapitálových a bežných výdavkov. V rozpočte bola celá výška dotácie 
rozpočtovaná na kapitálové výdavky. Časť nákladov projektu na interiérové vybavenie knižnice je 
bežným výdavkom.  
 
Rozpočtové opatrenie č. 8 zo dňa 30. 06. 2020 -  úprava rozpočtu v rámci bežných príjmov – granty 
a transfery a bežných výdavkov vo výške 17.560 €. Úprava na základe poskytnutých finančných 
prostriedkov zo štátneho rozpočtu na výdavky spojené s voľbami do NR SR a na výdavky spojené so 
sčítaním obyvateľov, domov a bytov 2021. 

 
 

Vyhodnotenie finančných ukazovateľov rozpočtu mesta 
 
Rozpočet mesta pre rok 2020 bol schválený ako prebytkový – príjmová časť rozpočtu vo výške 
13.461.782 EUR, výdavková časť rozpočtu vo výške 13.371.782 EUR. Rozpočtovými opatreniami bol 
rozpočet mesta na rok 2020 upravený v príjmovej časti na 13.616.707 EUR a vo výdavkovej časti na 
13.526.707 EUR, čo predstavuje zvýšenie o 1,15%. Predovšetkým sa jednalo o zakomponovanie 
grantov a transferov do rozpočtu ako zdrojov príjmov a cudzích prostriedkov z predchádzajúcich 
rokov na účtoch mesta a o zakomponovanie výdavkov do rozpočtu, určených na čerpanie týchto 
transferov a cudzích prostriedkov. Významná úprava rozpočtu súvisela s prerozdelením finančných 
prostriedkov v rámci kapitálového výdavkov na základe schválenej zmeny plánu investičných akcií na 
rok 2020 vo výška 25.000 EUR. 
 
Plnenie rozpočtu mesta Krompachy v príjmovej časti k 30. 06. 2020: 
 
Plnenie rozpočtu mesta za I. polrok 2020 v príjmovej časti predstavuje sumu  4.215.168,- € 
 
Príjmy mesta k 30.06.2019 podľa druhu 

Druh príjmu Schválený 
rozpočet 

Rozpočet po 
zmenách 

Skutočnosť 
k 30.06.2019 

% plnenia 
k rozpočtu po 

zmenách 

Bežné príjmy 7 739 187 7 857 877 3 890 042 49,50 

Kapitálové príjmy 4 413 310 4 413 310 172 053 3,90 

Finančné operácie 1 309 185 1 362 980 143 655 10,54 

Podnikateľ. činn. 100 100 9 418 9418 

SPOLU: 13 461 782 13 634 267 4 215 168 30,91 

 



Príjmy mesta k 30.06.2020 podľa kategórie 

Druh príjmu 
podľa kategórie 

Schválený 
rozpočet 

Rozpočet po 
zmenách 

Skutočnosť 
k 30.06.2020 

% plnenia 
k rozpočtu po 

zmenách 

Daňové príjmy 3 950 000 3 950 000 1 992 062 50,4 

Nedaňové príjmy 561 227 561 227 228 738 40,8 

Granty a transfery 3 057 160 3 175 850 1 598 394 50,3 

Vlastné príjmy 145 000 145 000 50 522 34,8 

Potraviny ŠJ 25 800 25 800 20 326 78,8 

Zábezpeky 60 000 60 000 103 655 172,8 

Kapitálové príjmy 4 413 310 4 413 310 172 053 4,0 

Finančné operácie 1 249 185 1 302 980 40 000 3,07 

Podnikateľ. činn. 100 100 9 418 9418 

SPOLU: 13 461 782 13 634 267 4 215 168 30,91 

BEŽNÉ PRÍJMY  

Bežné príjmy vrátane transferov boli splnené na 49,50 %. 

Daňové príjmy za l. polrok 2020 boli splnené na 50,4 %, čo v absolútnej výške predstavuje sumu 
1.992.062298 €.  
Na  tomto vývoji sa podieľa: 

- daň z príjmov fyzických osôb – 49,4 %, 
- daň z majetku – 48,0 %,  
- daň za psa – 65,1 %,  
- úspešnosť výberu dane za ubytovanie za I. polrok 2020 – 26,6 % 
- poplatok za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálnych odpadov za l. polrok 2020 je 71,1 %. 

Nedaňové príjmy za I. polrok 2020 boli splnené na 40,8 %, čo v absolútnom vyjadrení predstavuje sumu 
228.737 €. V tom príjmy z vlastníctva majetku predstavujú 36,8 %.   

GRANTY A TRANSFERY predstavujú osobitnú časť hospodárenia mesta. 
 

Celkový objem finančných prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu a iných inštitúcii za           
l. polrok 2020  bol vo výške 1.598.394,- €, čo je z rozpočtu 50,3 %. 

Pre oblasť školstva - transfer na prenesené kompetencie vo výške 1.141.421,- € čo je 50,8 %. 

Pre oblasť školský úrad boli poskytnuté prostriedky 6.966,- € (39,7 %) z Krajského školského úradu 
v Košiciach na metodickú pomoc pre predškolské a školské zariadenia.   

Pre činnosť stavebného úradu Krompachy ktorý zabezpečuje činnosti pre oblasť stavebného poriadku 
a územného plánu ako aj pozemných komunikácií, boli mestu poskytnuté finančné prostriedky 
transferom z Krajského stavebného úradu v Košiciach vo výške 13.172,- € (129,4 %).  

Transfer finančných prostriedkov z Ministerstva vnútra SR na úhradu bežných výdavkov preneseného 
výkonu štátnej správy na úseku matrík  bol k 30.6.2020 vo výške 35.664 € (91,4%), na úseku hlásenia 
pobytu občanov a registra obyvateľov bol k 30.6.2020 vo výške 2.892 € (99,3%), na úseku registra adries 
bol k 30.6.2020 vo výške 168 € (100 %). 
 
Mesto Krompachy v l. polroku 2020 vybralo správne poplatky za úkony vykonaného stavebným úradom 
na území mesta Krompachy vo výške 627 €, t. j. 15,7 %,  správne poplatky za matričné úkony vrátane 
IOMO v  l. polroku 2020 boli vo výške 1.451 €, t. j.  24,2 %. 

 



FINANČNÉ OPERÁCIE 

K 30.6.2020 bolo plnenie pri finančných operáciách vo výške 143.655 € (10,5 %) z toho finančné 
zábezpeky vyplývajúce z verejného obstarávania boli vo výške 103.655 €.  
 
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY 

 
V priebehu l. polroka 2020 bol kapitálový príjem naplnený na 4,0 % t.j. vo finančnom vyjadrení ide o 
čiastku 172.053 €. Nízke plnenie je spôsobené doposiaľ nepridelenými dotáciami na schválené projekty 
z eurofondov, ktoré boli rozpočtované pre rok 2020. 
 
PRÍJMY Z PODNIKATEĽSKEJ ČINNOSTI 

 
V priebehu l. polroka 2020 bol príjem z podnikateľskej činnosti vysoko prekročený oproti rozpočtu na rok 
2020, príjem naplnený na 9418 %. Vysoké plnenie je z dôvodu vysokého záujmu o novú knihu „Oživené 
spomienky“. Príjem z jej predaja novej knihy a reklamných predmetov (hrnčeky, magnetky) bol 
k 30.6.2020 vo výške  9.411 €. 
 
Čerpanie rozpočtu mesta Krompachy vo výdavkovej časti k 30. 6. 2020 
 
Čerpanie rozpočtu za l. polrok 2020 vo výdavkovej časti predstavuje sumu 3.737.813,- €  
 
Výdavky mesta k 30.06.2020 podľa druhu 

Druh výdavku Schválený 
rozpočet 

Rozpočet po 
zmenách 

Skutočnosť 
k 30.06.2020 

% plnenia 
k rozpočtu po 

zmenách 

Bežné výdavky 7 737 666 7 915 524 3 151 025 39,8 

Kapitálové výdavky 5 268 591 5 263 218 416 344 7,9 

Finančné operácie 364 525  364 525 167 315 45,9 

Podnikateľ. činn. 1 000 1 000 3 129 312,9 

SPOLU: 13 371 782 13 544 267 3 737 813 27,6 

 
 
Výdavky mesta k 30.06.2020 podľa programov 

Názov programu Schválený 
rozpočet 

Rozpočet po 
zmenách 

Skutočnosť 
k 30.06.2020 

% plnenia 
k rozpočtu po 

zmenách 

1. Plánov.,manažment, kontrola 5 483 488 5 478 115 440 003 8,0 

2. Propagácia a marketing 24 000 24 000 4 217 17,6 

3. Interné služby 66 600 66 600 12 933 19,4 

4. Služby občanom 97 198 97 198 43 422 44,7 

5. Bezpečnosť, právo, poriadok 487 523 487 523 210 722 43,2 

6. Odpadové hospodárstvo 509 770 509 770 217 443 42,7 

7. Komunikácie 133 000 133 000 27 299 20,5 

8. Vzdelávanie 4 000 875 4 105 709 1 696 755 41,3 

9. Šport 142 695 147 695 76 722 51,9 

10. Kultúra 183 393 188 560 66 429 35,2 

11. Prostredie pre život 109 300 110 020 22 494  20,4 

12. Sociálna starostlivosť 562 193 605 774 230 110 38,0 

13. Bývanie 215 282 216 278 83 842 38,8 

14. Administratíva 1 356 465 1 374 025 605 422 44,1 

SPOLU: 13 371 782 13 544 267 3 737 813 27,6 



 
Programový rozpočet nebol prekročený ani v jednom prípade programového rozpočtu. 

BEŽNÉ VÝDAVKY 

V l. polroku 2020 boli celkové výdavky na Všeobecné verejné služby čerpané na  
42,5 %, čo je porovnateľný údaj z predchádzajúcim obdobím (46,2 % k 30.06.2019) a je v súlade 
s rozpočtom. Prekročený rozpočet bol v položke vrátenie príjmov z predchádzajúcich období, kde bola 
realizovaná vrátka nevyčerpanej dotácie z Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny SR z roku 2019 za 
neobsadené miesta v zariadení sociálnych služieb Maška. Vrátka nebola rozpočtovaná. Vysoké 
percentuálne čerpanie je aj v položke kancelárske potreby a všeobecný materiál (84,8%) čo súvisí 
s nárastom výdavkov súvisiacich s mimoriadnou situáciou týkajúcou sa ochorenia COVID-19 – 
obstaranie ochranných rúšok a hygienických pomôcok a z rovnakého dôvodu je vyššie čerpanie aj 
v položke čistiace a hygienické prostriedky (71,4 %) – zabezpečenie dezinfekcie.  

V časti Verejný poriadok a bezpečnosť boli výdavky čerpané na 48,1 % z toho: 

- výdavky na policajné služby – 48,0 % 

- výdavky na ochranu pred požiarmi – 48,7 %. 

V prípade výdavkov na policajné služby je situácia vzhľadom k rozpočtu priaznivá, rozpočet nebol 
prekročený. Mierne zvýšené percentuálne čerpanie je v položke ostatné výdavky (67,3 %), ktoré súvisí 
so zvýšenými výdavkami súvisiacich s mimoriadnou situáciou týkajúcou sa ochorenia COVID-19 – 
zabezpečenie dezinfekcie a ochranných rúšok. Rovnako rozpočet nebol prekročený rozpočet ani 
v prípade výdavkov na ochranu pred požiarmi.    

V časti Ekonomická oblasť dosiahli výdavky 29,4 % z celoročného rozpočtu. Nulové čerpanie je v položke 
ostatné projekty, kde bolo rozpočtované čerpanie dotácie plus vlastné zdroje na obnovu národnej 
kultúrnej pamiatky – Železiareň na Starej Maši. Dotácia bola pripísaná na účet mesta až v 7. mesiaci, takže 
práce sa nerealizovali. Výdavky na opravy komunikácií a mostov k 30.6.2020 majú nízke percentuálne 
čerpanie oproti rozpočtu (0,45 %) a to z dôvodu, že opravy sa z dôvodu mimoriadnej situácie spôsobenou 
pandémiou realizujú v tomto období, fakturácia bude po ukončení prác. Prekročený rozpočet je v položke 
chránená dielňa kamerový systém –– náhrada príjmu, kde z dôvodu mimoriadnej situácie spôsobenej 
koronavírusom boli zamestnanci chránenej dielne práceneschopní.  

V časti Ochrana životného prostredia –  výdavky boli čerpané na 39,0 %. Mierne navýšenie čerpania 
rozpočtu v položke čistenie komunikácií – LADOG, PIAGGO (77,4 %) je z dôvodu používania častejším 
čistením a dezinfikovaním komunikácií v dôsledku pandémie. Monitoring na skládke Halňa je plánovaný 
v druhej polovici roka, z uvedeného dôvodu je k 30.06.2020 nulové plnenie.  

V časti Bývanie a občianska vybavenosť  bolo plnenie na 48,4 %. Mierne prekročenie výdavkov je pri 
položke zásobovanie pitnou vodou. 

V časti Rekreácia, kultúra a náboženstvo - celkové výdavky čerpané na – 32,6 %. Dotácie 
z rozpočtu mesta pre športové kluby neboli k 30.6.2020 rozdelené. Jediná dotácia, ktorá bola 
poskytnutá z rozpočtu mesta bola dotácia vo výške 1.000 EUR na pomoc pri riešení mimoriadnej 
situácie v súvislosti so zmiernením a odstraňovaním následkov a škôd spôsobených výbuchom 
plynu v Prešove na základe Uznesenia MsZ č. 16/B.22 zo dňa 27.12.2019. Celková výška 
schválených finančných prostriedkov na dotácie v roku 2020 je vo výške 65.000 €. Prekročenie 
výdavkov je aj v položke náhrada príjmu – knižnica z dôvodu dlhodobejšej práceneschopnosti 
zamestnankyne. Vysoké čerpanie je aj v položke všeobecný materiál a služby knižnica, čo je 
spôsobené vyvolanými výdavkami súvisiacimi s komplexnou rekonštrukciou knižnice. Mierne 
prekročenie zaznamenávame v položke krytá plaváreň, kde sa v prvej polovici roka realizovali 



aktivity spojené s opravou plavárne pred jej spustením – filtre pre plavecký bazén, oprava strechy, 
oprava mužských a ženských šatní a WC, oprava poškodenej steny plaveckého bazéna. Časť 
nákladov na opravu filtrov bola realizovaná s dotačných zdrojov.  

V časti Vzdelávanie – čerpanie vo výške 41,0 %. Prenesené kompetencie sú financované z 
prostriedkov zo štátneho rozpočtu. Výdavky na originálne kompetencie sú poskytované školám a 
školským zariadeniam v súlade so schváleným rozpočtom na rok 2020. Rozpočet bol v oboch 
prípadoch na základe schválených rozpočtových opatrení upravovaný navýšením výdavkov.    

V časti Sociálne zabezpečenie – čerpanie vo výške 41,0 %. Mierne prekročený rozpočet je  
v položke náhrada príjmu – opatrovateľská služba a terénna sociálna práca z dôvodu 
práceneschopnosti jednotlivých pracovníkov.  

FINANČNÉ OPERÁCIE 

V l. polroku 2020 boli celkové výdavky na Všeobecné verejné služby čerpané na  
40,2 %, - splátky jednotlivých úverov.  
  
Splácanie oboch úverov zo ŠFRB čerpaných na výstavbu 15 bytovej jednotky na Námestí slobody 
a 42 bytovej jednotky na Maurerovej ulici je v súlade s rozpočtom mesta na rok 2020 a so 
splátkovými kalendármi: 
 

 15. b. j. -  49,9 % 
 42. b. j. – 50,1 %  

                      
Okrem  uvedených splátok sú realizované i splátky do SLSP a.s. na 42. bytovú jednotku  v  objeme 
14.760,- €, t.j. 50,0 % a na HPP v objeme 21.570,- €, t.j. 50,0 %. Splácanie krátkodobého úveru vo 
VÚB a.s. na modernizáciu ciest a chodníkov je realizované na 50,0 % t.j. v objeme 56.604,- €. 

  KAPITÁLOVÉ  VÝDAVKY  

Výdavková časť rozpočtu v časti  kapitálových výdavkov je čerpaná na 7,9 %.  

Nízke čerpanie kapitálových výdavkov v ekonomickej oblasti bolo spôsobené skutočnosťou, že 
prevažná časť plánovaných projektov sa doposiaľ nerealizovala. K 30.6.2020 bola uskutočnené 3 
rozpočtované projekty, a to Modernizácia MŠ Robotnícka, Komplexná modernizácia knižnice 
a vybudovanie stojísk na komunálny odpad. Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov bola 
zrealizovaná aj rekonštrukcia kanalizácie, z vlastných zdrojov. 

PREHĽAD O STAVE A VÝVOJI ZÁVÄZKOV A POHĽADÁVOK 
A/ Úver 

Prehľad o čerpaní a splácaní úveru v roku 2020: 

 
SLSP úver (42 b.j.)  rok ukončenia 2021 
zostatok k 01.01.2020 51 220,00 € 
Čerpanie  úveru                                                                               0,00 € 
Splátka istiny                                                                           14 760,00 € 
Zostatok k  30.06.2020                                                    36 460,00 € 
 
SLSP úver (HPP – dlhodobý) rok ukončenia 2024 
zostatok k 01.01.2020      201 300,00 € 
Čerpanie  úveru                                                                               0,00 € 
Splátka istiny                                                                           21 570,00 € 
Zostatok k  30.06.2019                                                    179 730,00 € 
 



VÚB úver (komunikácie) rok ukončenia 2021 
zostatok k 01.01.2020      136 298,20 € 
Čerpanie  úveru                                                                               0,00 € 
Splátka istiny                                                                           56 604,00 € 
Zostatok k  30.06.2020                                                    79 694,20 € 
 

Prehľad o čerpaní a splácaní úveru zo ŠFRB v roku 2020: 

 
15 bytová jednotka - rok ukončenia 2038  
zostatok k 01.01.2020       254 733,77 € 
Čerpanie  úveru                                                                               0,00 € 
Splátka istiny                                                                           6 164,00 € 
Zostatok k  30.06.2020                                                    248 569,77 € 
 
 
42 bytová jednotka   rok ukončenia 2040 
zostatok k 01.01.2020      1 047 890,57 € 
Čerpanie  úveru                                                                               0,00 € 
Splátka istiny                                                                           23 190,00 € 
Zostatok k  30.06.2020                                                    1 024 700,57 € 
 

B / Z á v ä z k y  

Prehľad o stave záväzkov k 30.06.2020  

 
Stav záväzkov k 30.06.2020 bol vo výške 22.871,24 €. Ide o krátkodobé záväzky z bežného 
obchodného styku – spoločnosť ODYSEA-PROJEKT s.r.o. - faktúra za projektovú dokumentáciu na 
denný stacionár vo výške 2.840 €, spoločnosť RENOBAU s.r.o. – faktúra za vybudovanie detského 
a dopravného ihriska vo výške 9.065,84 € a faktúra za stavebné práce v zmysle Zmluvy o dielo č. 6/2019 – 
rekonštrukcia objektu MŠ Robotnícka vo výške 10.965,40 €.                                                                            
  
C/  P o h ľ a d á v k y  

Pohľadávky za rozpočtové príjmy                                 

Označenie pohľadávky Stav k 01.01.2020 Stav k 30.06.2020 

Dane: z nehnuteľností ,psa, hracie 
automaty 

60 226,02 € 193 718,53 € 

Poplatok za TKO 409 387 € 526 860,80 € 

Daň za užívanie verejného priestranstva 2 696,37 € 2 788,37 € 

Poplatok za znečistenie ovzdušia 293 € 647,00 € 

Daň za ubytovanie 10 731,50 € 8 603,00 € 

Cintorínske poplatky 6 984 € 8 606,79 € 

Pokuty uložené MsÚ (JUDr. Chudíková)  19 452 € 19 942,04 € 

Prehľad o nedoplatkoch na dani z nehnuteľností k 30.06.2020 

Označenie dane Predpis dane 2020 
Zaplatená daň k 

30. 6. 2020 
Daň z pozemkov 20 150,42 € 13 659,25 € 
Daň zo stavieb 
 

240 809,57 € 124 855,28 € 
Daň z bytov 18 822,84 € 15 875,61 € 
Spolu 279 782,83 € 154 390,14 € 

K 30.06.2020 mesto Krompachy ako správca dane z nehnuteľnosti eviduje  
2.846 daňovníkov, z toho 2.768 fyzických osôb a 78 právnických osôb. 



Prehľad o nedoplatkoch za KO k 30.06.2020  (spolu FO aj PO + FO podnikatelia) = 411 009,56 € 

Za I. polrok 2020                   0,- € a to z dôvodu posunutia termínu prvej splátky do 31.8.2020  
 v súvislosti s mimoriadnou situáciou týkajúcou sa ochorenia COVID-19 

 
Za predchádzajúce roky       411.009,56,- € 

 

Druh miestneho poplatku 
Nedoplatok k 

30.06.2020 

Komunálny odpad - FO 396 195,26 € 

Komunálny odpad – PO+FO 
podnikatelia 

14 814,30 € 

SPOLU: 411 009,56 € 

 
Niekoľkoročným problémom sú vysoké nedoplatky na miestnom poplatku za zber, prepravu 
a zneškodňovanie komunálneho odpadu. Mesto k 30. 06. 2020 eviduje 3.279 poplatníkov FO a 
189 poplatníkov PO + FO podnikatelia. 
 
Krompachy dňa  27.07.2020 
Vypracovala: Ing. Erika Balážová 
 
 
Prílohy:  -  Rozpočet 2020 – skutočnosť k 30.06.2020  
                - Programový  rozpočet (súhrnná tabuľka) – skutočnosť k 30.06.2020 


