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1. Úvodné slovo    

 

Mesto Krompachy leží na pomedzí Volovských vrchov a Braniska, na sútoku Hornádu 

a Slovinského potoka. Nachádza sa 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. Spišská Nová Ves leží 27 km západne, Gelnica 20 km južne 

a Prešov 40 km východne. Terénna konfigurácia má všetky znaky stredohorského pásma. 

Mesto je zo všetkých strán zovreté horskými masívmi s vrcholmi v nadmorskej výške 900 – 

1100 m. 

K 31.12.2021 malo mesto Krompachy 8 795 obyvateľov, čo je o 106 obyvateľov viac 

v porovnaní s minulým rokom. 

 

2. Identifikačné údaje mesta 

 

Názov:   Mesto Krompachy 

Sídlo:   Námestie slobody 1, 053 42 Krompachy 

IČO:   00 329 282 

Štatutárny orgán:  Ing. Iveta Rušinová, primátorka mesta, 

Telefón:  053/419 22 11 

E-mail:  sekretariát@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.  Marta Legátová  

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,  

Bc. Matúš Stana,  

Igor Hlaváč,  

Ján Zahuranec 

https://sk.wikipedia.org/wiki/Spi%C5%A1sk%C3%A1_Nov%C3%A1_Ves
https://sk.wikipedia.org/wiki/Kilometer
https://sk.wikipedia.org/wiki/Gelnica
https://sk.wikipedia.org/wiki/Kilometer
https://sk.wikipedia.org/wiki/Pre%C5%A1ov
https://sk.wikipedia.org/wiki/Kilometer
mailto:sekretariát@krompachy.sk
http://www.krompachy.sk/
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Komisie:     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, 

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 škola s materskou 

školou je zaradená do siete škôl a školských zariadení slovenskej 

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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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 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 

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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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. 

 

Príspevkové organizácie mesta: mesto nemá zriadené žiadne príspevkové organizácie. 

 

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 

166 976,00 50 953,00 30,52 

mailto:cvcprima@gmail.com
http://www.cvckrompachy.eu/
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- IČO: 31691021 

- Štatutárny orgán: Ing. Jozef Perháč, konateľ  

- 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 

  Základné imanie hodnota CP       

v EUR 

 Podiel 

z emisie 

v % 

SKI Plejsy a.s.       

- Sídlo: ul. Alžbetina č. 41, Košice 

- IČO: 31736394 

- Štatutárny orgán: Milan Ház, predseda predstavenstva 

                              (1518 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 
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hospodárskeho rozvoja a  sociálneho rozvoja mesta Krompachy pre roky 2015 – 2022 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 je vybudovať čisté, atraktívne a navštevované mesto známe nielen 

v krajine, ale v celej Európe. Mesto Krompachy bude komplementárnym pólom rozvoja k 

existujúcim priemyselným centrám (Spišská Nová Ves) s väzbami na európske okolie (hlavne 

Poľsko), zachovávajúcim si svoj charakter, rovnomerne sa rozvíjajúcim vo všetkých oblastiach 

života. Stabilná ekonomika bude postavená na ústretovom pro-podnikateľskom prostredí, ktoré 

bude stimulovať podnikanie a vznik pracovných miest. 

 

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 

Geografická poloha mesta: mesto sa nachádza na východnom Slovensku, v Košickom kraji, 

v okrese Spišská Nová Ves. 

Susedné mestá a obce:  Slovinky, Kolinovce,  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 

vzdialené 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: 2289 ha 

Nadmorská výška:  360-450 m.  
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5.2. Demografické údaje  

 

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

 

Počet obyvateľov:   8795 

Hustota obyvateľstva:  384,2 obyvateľov/km2 

Národnostná štruktúra: 85,5% slovenská, 2,48% rómska, 0,34% česká, 0,16% poľská, 

0,11%   rusínska, nezistená 10,8%.  

Z jazykov prevažuje slovenský jazyk 71,75%, nasleduje rómsky 16,25% a český 0,43%.  

 

Podľa rodinného stavu žije v Krompachoch 4 828 slobodných ľudí, 2 734 ženatých mužov 

a vydatých žien a 610 ľudí rozvedených.  

Čo sa týka vzdelania mesto Krompachy má 11,43 % vysokoškolsky vzdelaných ľudí a 19,13% 

ľudí s úplným stredným vzdelaním s maturitou. Základné vzdelanie má 22,3% obyvateľov, 

stredné odborné vzdelanie bez maturity má viac ako 16,2% obyvateľov 

 

Štruktúra obyvateľov mesta Krompachy podľa náboženského vierovyznania v roku 2021 

(sčítanie obyvateľstva) v %:  

 

Náboženské vyznanie / cirkev 2021 

Rímskokatolícka cirkev 53,9 

Pravoslávna cirkev  2,35 

Gréckokatolícka cirkev 2,04 

Evanjelická cirkev augsburského vyznania 1,29 

Reformovaná kresťanská cirkev 0,07 

Evanjelická cirkev metodistická 0,03 

Apoštolská cirkev 0,51 

Cirkev československá husitská 0,01 

Kresťanské zbory 0,21 

Náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia 0,09 

Starokatolícka cirkev 0,05 

Bez vyznania 26,15 

Iné 0,93 

Nezistené 12,37 

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

2021 bol 138 čo je o 4 deti viac  ako v roku 2020. 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 

opätovne zaznamenali mierny pokles počtu zosnulých – 70 ľudí, v roku 2018 je to 77 ľudí, 

v roku 2019 – 71 ľudí, v roku 2020 – 84 ľudí a v roku 2021 – 115 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 2021 dosiahlo záporné hodnoty, čo znamená, 

že viac obyvateľov sa z mesta odsťahovalo (136 ľudí) ako prisťahovalo (42 ľudí). Priemerný 

vek obyvateľstva mesta v roku 2021 bol 36,44 roka – mierny nárast oproti rokom 2016, 2017, 

2018, 2019 a 2020  (v roku 2020 bol 36,42, 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 (18-

60 rokov) bolo v roku 2021 – 4 803 ľudí, čo je 54,61 % (z toho 2442 mužov a 2361 žien) 

poproduktívnom veku (nad 61 rokov) – 1 731 ľudí, čo je  19,68 % (z toho 715 mužov a 1016 

žien) a predproduktívnom veku (0-18 rokov) – 2 424 ľudí, čo je 27,56   %. 

 

5.3. Ekonomické údaje  

 

Dlhodobo nezamestnaní v meste: 391 obyvateľov (rok 2020: 487 obyvateľov) 

Nezamestnanosť v okrese:  3 931 obyvateľov 

Miera nezamestnanosti v okrese: 8,89% 

 

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. 
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Pečať mesta Krompachy 

 

 

 

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. 



Individuálna a konsolidovaná výročná správa mesta Krompachy za rok 2021 

 Strana 12 

 

 

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  

 

- 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 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. 

 

- 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.  

 

- Kaplnka sv. Jána Nepomuckého 



Individuálna a konsolidovaná výročná správa mesta Krompachy za rok 2021 

 Strana 13 

 

 

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. 

 

- 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. 

 

- 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.  

 

- 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. 

 

- 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. 

 

5.7. Významné osobnosti mesta 
    

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 
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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 

 

 

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 č. 2 

- Základná škola s materskou školou na Maurerovej ulici č. 14 

- Základná škola s materskou školou na ulici SNP č. 47 

- Materská škola na Hlavnej ulici č. 3 

 

Na mimoškolské aktivity je zriadená: 

- Základná umelecká škola na Námestí slobody č. 8 

- Centrum voľného času PRIMA na ulici SNP č. 39 

 

Školy mimo zriaďovateľskej pôsobnosti mesta:  

- Gymnázium Krompachy 

- Súkromná spojená škola EDURAM 

- Špeciálna základná škola 
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Štruktúra výdavkov na vzdelanie 

 k 31.12.2021       v EUR 

Výdavky na originálne kompetencie 1 626 639 

Prenesené kompetencie 2 603 598 

 

 

6.2. Zdravotníctvo 

 

Zdravotnú starostlivosť v meste poskytuje: 

Nemocnica AGEL Krompachy s.r.o., ktorá zabezpečuje základnú zdravotnú starostlivosť pre 

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

12 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 roku 2005 v priestoroch nemocnice začala svoju činnosť firma MEDEUM, ktorá po 

rekonštrukcii priestorov prevádzkuje dialyzačné stredisko. Dňa 30.4.2010 bola uzatvorená 

Podnájomná zmluva so spoločnosťou FMC – dialyzačné služby, s.r.o., ktorá nahrádza 

Podnájomnú zmluvu uzatvorenú medzi spoločnosťou Nemocnica Krompachy spol. s r.o. 

a spoločnosťou MEDEUM spol. s r.o. Od roku 2012 v objekte nemocnice prevádzkuje činnosť 

dopravno zdravotná služby spoločnosť DZS - M.K. – Trans s.r.o.  Od roku 2020 v objekte 

nemocnice prevádzkuje Ambulanciu rýchlej lekárskej pomoci spoločnosť LSE – Life Star 

Emergency, s.r.o. Od roku 2016 v priestoroch nemocnice vykonáva svoju činnosť neštátne 

zdravotnícke zariadenie ORTO-STAFA s.r.o. – prevádzkovateľ ortopedickej ambulancie.  

 

Od roku 2018 ORTOKOMPLET  spol. s r.o. – odber mier na ortopedicko-protetické pomôcky 

a ich výdaj. 

 

Počty lôžok na jednotlivých oddeleniach nemocnice v roku 2021 

NÁZOV ODDELENIA POČET LÔŽOK 

Oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny 

Primár: MUDr. Adriana Dzugasová 

4 

Chirurgické oddelenie 

Primár: MUDr. Rudolf Pustay 

27 + 3 JIS 

 

Interné oddelenie 

Primár: MUDr. Marcela Hritzová 

25 + 2 JIS 

Oddelenie pre deti a dorast 

Primár: MUDr. Eva Sádová 

25 

Novorodenecké oddelenie 

Primár: MUDr. Mária Bartošová 

12 

Gynekologicko-pôrodnícke oddelenie 

Primár: MUDr. Svetlana Lukáčová 

 

27 

Oddelenie klinickej biochémie 

Vedúca oddelenia: RNDr. Ľubica Lazorová 

X 

Oddelenie rádiodiagnostiky X 
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Primár: MUDr. Miroslav Kraus 

SPOLU 125 

 

V roku 2021 bolo na Gynekologicko – pôrodníckom oddelení odvedených 759 pôrodov. 

 

   Prehľad ambulancií nemocnice v roku 2021 

 

NÁZOV AMBULANCIE 

Interná ambulancia (pri oddelení) 

Ambulancia tuberkulózy a respiračných chorôb 

Lekár: MUDr. Marcela Hritzová 

Detská ambulancia (pri oddelení) 

Chirurgická ambulancia 

Očná ambulancia 

Lekár: MUDr. Eva Popeľášová 

Algeziologická ambulancia 

Lekár: MUDr. Želmíra Stupáková 

Gynekologická – pôrodnícka ambulancia 

Lekár: MUDr. Svetlana Lukáčová, 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. 

 Neurologická ambulancia 

 Lekár: MUDr. Alexandra Vantrobová, MUDr. Zdena Olekšáková Kovalčíková 

 

 Mobilné odberové miesto 

 Vakcinačné centrum 

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 
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- 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 

 

Sociálne služby boli decentralizované z orgánov štátu do samosprávnej pôsobnosti vyšších 

územných celkov a obcí. Ich zabezpečenie a rozvoj je ovplyvnený najmä vyčleneným objemom 

finančných prostriedkov v rozpočte pre túto oblasť. 

Celkové výdavky Mesta Krompachy (ďalej aj ako „Mesto“) na sociálne služby v roku 2021 

boli vo výške 361 620,94€. Celkové úhrady od klientov za sociálne služby boli vo výške   

19 529,36€ a celková dotácia poskytnutá Mestu na sociálne služby bola vo výške 236 378,57€. 

Význam poskytovania sociálnych služieb narastá najmä v súvislosti s demografickým 

vývojom obyvateľstva, podľa ktorého najrýchlejšie sa zvyšuje počet obyvateľov v 

poproduktívnom veku 65+. Podľa výsledkov sčítania obyvateľstva 2021 majú Krompachy 

8739 obyvateľov, pričom počet obyvateľov vo veku 65+ bol 1113, čo je 12,7 % 

obyvateľstva. 

Mesto v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení (ďalej aj ako 

„zákon o obecnom zriadení“), sa stará o všestranný rozvoj svojho územia a o potreby svojich 

obyvateľov.  

Zariadenia sociálnych služieb zriadené Mestom nemajú právnu subjektivitu, sú organizačne 

začlenené pod Mestský úrad Krompachy, ktorý ho spravuje prostredníctvom oddelenia 

Organizačno-správneho a sociálnych vecí. 
V oblasti sociálnych služieb v súlade s § 80 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o 

zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších 

predpisov (ďalej len „zákon o sociálnych službách“) Mesto okrem iného: 

- vypracúva a schvaľuje komunitný plán sociálnych služieb vo svojom územnom obvode, 

- poskytuje základné sociálne poradenstvo, 

- rozhoduje o odkázanosti na opatrovateľskú službu a na sociálnu službu poskytovanú v 

zariadení pre seniorov, v zariadení opatrovateľskej služby, v dennom stacionári, 

- poskytuje alebo zabezpečuje poskytovanie sociálnej služby v nízkoprahovom dennom 

centre, nocľahárni, zariadení pre seniorov, zariadení opatrovateľskej služby a v dennom 

stacionári, nízkoprahovej sociálnej služby pre deti a rodinu, opatrovateľskej služby, 



Individuálna a konsolidovaná výročná správa mesta Krompachy za rok 2021 

 Strana 18 

 

 

prepravnej služby, odľahčovacej služby, pomoci pri osobnej starostlivosti o dieťa, 

terénnej sociálnej služby krízovej intervencie, 

- poskytuje podľa § 75 ods.1 a 2 Zákona o sociálnych službách finančný príspevok pri 

odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy a 

finančný príspevok na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému 

poskytovateľovi sociálnej služby. 

A. KOMUNITNÝ PLÁN SOCIÁLNYCH SLUŽIEB 

Podľa zákona o sociálnych službách má obec povinnosť vypracúvať a schvaľovať komunitný 

plán sociálnych služieb ako hlavný nástroj na podporu rozvoja a financovania sociálnych 

služieb. 

Komunitný plán sociálnych služieb mesta Krompachy pre roky 2021 – 2025 bol schválený 

Uznesením Mestského zastupiteľstva mesta Krompachy č. 25/B.17 dňa 24.2.2021.  

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. Ide o dlhodobý strategický dokument, ktorého cieľom je vytvoriť podmienky pre 

poskytovanie kvalitných a dostupných sociálnych služieb pre jednotlivé sociálne skupiny, 

vytvoriť podmienky pre podporu komunitného rozvoja za účelom predchádzania vzniku, či 

zhoršovania nepriaznivých sociálnych situácií a riešenie miestnych sociálnych problémov. 

Mesto poskytovalo a zabezpečovalo sociálne služby pre obyvateľov mesta v roku 2021 v súlade 

s predmetným dokumentom. 

 

B. REGISTROVANÉ SOCIÁLNE SLUŽBY MESTA KROMPACHY 

Poskytovateľ  sociálnej služby môže poskytovať sociálne služby len na základe zápisu do 

Registra poskytovateľov sociálnych služieb (ďalej len „Register“), ktorý vedie vyšší územný 

celok. To sa nevzťahuje na poskytovanie základného sociálneho poradenstva poskytovaného 

obcou. 

Mesto Krompachy malo v roku 2021 registrované tieto sociálne služby:  

- Denné centrum 

- Terénna sociálna služba krízovej intervencie 

- Požičiavanie pomôcok 

- Práčovňa 

- Opatrovateľská služba 

- Nocľaháreň 

- Komunitné centrum 

C. ZÁKLADNÉ SOCIÁLNE PORADENSTVO 

Sociálno-poradenská činnosť je prvým predpokladom pre poskytovanie kvalitných, 

dostupných a pre občanov cielených sociálnych služieb. V roku 2021 táto služba bola 

poskytovaná na troch miestach, čo umožnilo občanovi jednoduchý prístup k základným 

informáciám o oblasti sociálnych služieb a k základnému sociálnemu poradenstvu. Sieť 

základného sociálneho poradenstva: mestský úrad, Kancelária terénnych sociálnych 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2008/448/20220401#paragraf-75.odsek-1
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2008/448/20220401#paragraf-75.odsek-2
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pracovníkov Stará Maša, Komunitné centrum Hornádska ulica. Informácie o poskytovaných 

sociálnych službách boli zverejňované aj prostredníctvom webovej stránky Mesta 

a mesačníka Krompašský spravodajca.   

D.  POSUDKOVÁ ČINNOSŤ 

Mesto Krompachy je podľa Zákona o sociálnych službách správnym orgánom v konaniach 

o odkázanosti na opatrovateľskú službu a sociálnu službu v zariadení pre seniorov, v zariadení 

opatrovateľskej služby, v dennom stacionári.  Z toho dôvodu vykonáva posudkovú činnosť za 

účelom posúdenia odkázanosti občanov s trvalým pobytom v meste Krompachy na 

poskytovanie vyššie uvedených druhov sociálnych služieb. Posudková činnosť sa skladá zo 

zdravotnej posudkovej činnosti a sociálnej posudkovej činnosti. Výsledky zdravotnej a 

sociálnej posudkovej činnosti sú podkladom pre vydanie rozhodnutia o odkázanosti občanov na 

požadovaný druh sociálnej služby. 

Zdravotnú posudkovú činnosť v roku 2021 Mesto zabezpečovalo na základe dohody o práci 

vykonanej mimo pracovného pomeru s výdavkami 647,76 €.  

Z celkového počtu 27 žiadostí o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu v roku 2021 boli 

všetky žiadostí ukončené vydaním rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu.  

Prehľad podľa jednotlivých druhov sociálnych služieb: 

- opatrovateľská služba - 10 

- zariadenie pre seniorov - 11 

- zariadenie opatrovateľskej služby - 6 

- denný stacionár - 0   

E. ZABEZPEČENIE SOCIÁLNYCH SLUŽIEB V KOMPETENCII MESTA 

Mesto zabezpečuje poskytovanie sociálnych služieb vo svojej kompetencii na základe 

žiadosti občana o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby. V roku 2021 bolo Mestskému 

úradu v Krompachoch doručených 9 žiadostí o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby, 

všetky boli vo veci zabezpečenia opatrovateľskej služby. 

 

I. Sociálne služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého 

zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia 

dôchodkového veku:  

1) Poskytovanie opatrovateľskej služby 

Od roku 2004 bola pôsobnosť v oblasti poskytovania opatrovateľskej služby daná do 

originálnej pôsobnosti obciam. Opatrovateľskou službou sa poskytujú úkony podľa prílohy č. 4 

zákona o sociálnych službách. Rozsah úkonov na základe sociálnej posudkovej činnosti určuje 

mesto v hodinách. Opatrovateľská služba bola poskytovaná terénnou formou priamo 

v domácnosti prijímateľa sociálnej služby na území mesta Krompachy. V roku 2021 bola 

opatrovateľská služba poskytnutá 48 občanom, z toho 13 občanom v bytovom dome 

s opatrovateľskou službou na Lorencovej ulici, kde je vyčlenených na tento účel 12 bytov (10 

jednoizbové, 2 dvojizbové). V roku 2021 bolo začaté poskytovanie opatrovateľskej služby 9 

novým klientom a ukončenie poskytovania opatrovateľskej služby u 12 klientov. Mesto 

poskytovalo opatrovateľskú službu prostredníctvom svojich zamestnancov. 

Projekt z európskych zdrojov a štátneho rozpočtu (Podpora a rozvoj poskytovania 

opatrovateľskej služby v meste Krompachy od 2.2.2019 do 31.3.2021) pomohol s financovaním 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2008/448/20160701#prilohy.priloha-priloha_c_4_k_zakonu_c_448_2008_z_z.oznacenie
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tejto služby v roku 2021 sumou vo výške 52 288,92 €.  (čiastočná refundácia  platov 10 

opatrovateliek). 

Na základe projektu Rozvoj a podpora dostupnosti poskytovania opatrovateľskej služby v 

meste Krompachy je od 1.12.2021 do 30.11.2023 Mesto opäť prijímateľom nenávratného 

finančného príspevku. Celkové výdavky na opatrovateľskú službu v roku 2021 boli vo výške 

Výdavky 144 374,67 €. 

Výška úhrady za sociálne služby poskytované Mestom je určená Všeobecne záväzným 

nariadením č. 1/2017 o úhradách za poskytovanie sociálnych služieb v zriaďovateľskej 

pôsobnosti Mesta Krompachy (VZN č. 1/2017). Podľa predmetného nariadenia výška úhrady 

za 1 hodinu opatrovateľskej služby bola v roku 2021 stanovená vo výške 1,00 €.  

Výška ekonomicky oprávnených nákladov na  1 hod. opatrovateľskej služby (EON) za rok 

2021 bola 9,06 €. Výška EON za rok 2021 po odpočítaní transferov bola vo výške 5,92 €. 

V roku 2021 na území mesta poskytovala opatrovateľskú službu aj  EB Help-Lux, s.r.o.  

Tab. č. 1  - Poskytnutie opatrovateľskej služby Mestom Krompachy za roky 2016 až 

2022 

 

 

2) Požičiavanie pomôcok 

Sociálnu službu požičiavania pomôcok Mesto poskytuje od roku 2017. Ide o poskytnutie 

okamžitej pomoci pre ľudí, ktorí sú odkázaní na pomoc po ukončení hospitalizácie alebo 

z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia a často čakajú niekoľko týždňov na schválenie 

nároku na pomôcku z verejných zdrojov. Pomôcky sú požičiavané aj tým, ktorí nemajú nárok 

na úhradu zdravotníckej pomôcky cez poisťovňu,  napr. z dôvodu inej diagnózy ako je 

v kategorizácií, a pomôcka im umožní prežiť posledné chvíle života v domácom prostredí. 

V roku 2021 bol zakúpený invalidný vozík a chodúľka s kolieskami. 

Tab. č. 2  -  Prehľad požičiavania pomôcok a úhrad za pomôcky 

Rok 2018 2019 2020 2021 

Počet vypožičaní (zmlúv) 8 12 11 9 

Úhrada za pomôcky /€/ 125,15 84,05 70,90 81,50 

 

 

Tab. č. 3 - Zoznam pomôcok, sadzba úhrady za požičanie, počet vypožičaní za rok 2021 

Druh pomôcky 
Úhrada za 

deň /€/ 

Počet 

vypožičaní          

v roku 

Polohovacia posteľ mechanická 0,25 1 

Závesná hrazda nad posteľ  0,05  

Rok 
Počet klientov                   

v roku 

Počet klientov           

k 31. decembru 

Rozsah poskytnutej              

služby (hod.) 

2018 50 38 15 376,2 

2019 60 41 16 926,5 

2020 53 39 17 520,3 

2021 48 36 16 657,5 
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Antidekubitný matrac s kompresorom 0,10 1 

Lôžkový stolík k posteli 0,05  

Invalidný vozík mechanický do 150 kg 0,20 3 

Štvorkolka 0,10 3 

Chodítko s podperami /G-aparát/ 0,15  

Chodúľka 0,10 1 

Chodúľka s kolieskami 0,10 1 

Toaletná stolička 0,10 1 

Infúzny stojan  0,05  

 

II. Sociálne služby krízovej intervencie: 

1) Nocľaháreň 

V nocľahárni sa poskytuje sociálna pomoc fyzickej osobe v nepriaznivej sociálnej situácii, 

ktorá nemá zabezpečené ubytovanie alebo nemôže doterajšie bývanie užívať. Nocľaháreň je 

zriadená v ZSS Maška od decembra 2006.  Ide o celoročnú prevádzku, kapacita zariadenia je 7 

miest. V roku 2021 služby nocľahárne využilo 9 osôb. 

Za bežných okolností umožňujú nocľahárne pobyt ľuďom bez domova len na čas 

prenocovania. Počas mimoriadnej situácie v dôsledku COVID - 19 (zákaz vychádzania – 

nepretržitá prevázdka) fungovala nocľaháreň ako celodenná prevádzka z dôvodu zamedzenia 

šíreniu koronavírusu v rizikovej skupine ľudí, ktorú tvoria ľudia bez domova. Preto Mesto 

navýšilo počet pracovníkov nocľahárne a prevádzka bola zabezpečená od 5.11.2020 do 

4.8.2021 s troma zamestnancami. Novovytvorené pracovné miesto bolo podporené v rámci 

aktívnych opatrení trhu práce, národným projektom, prostredníctvom ÚPSVaR. Na predmetné 

pracovné miesto bol mestu poskytnutý  finančný príspevok 95 % z CCP zamestnanca. Od 

1.12.2021 bola opäť prevádzka z vyššie uvedených dôvodov zabezpečovaná troma 

zamestnancami. 

Pracovisko nocľahárne je zriadené ako chránené pracovisko (zamestnávanie 2 občanov so 

zníženou pracovnou schopnosťou), časť nákladov na prevádzku je refundovaná Úradom práce 

sociálnych vecí a rodiny SR podľa zákona o službách zamestnanosti - príspevok v roku 2021 

bol 7354,8 €. 

Úhrada od klientov za služby nocľahárne bola v roku 2021 vo výške 2206,8 €. 

Výška úhrady za poskytované sociálne služby v nocľahárni je stanovená VZN č. 1/2017: 

- 0,66 € za noc pre osobu s trvalým pobytom v Krompachoch, ktorá je v hmotnej núdzi, 

- 1,50 € za noc pre osobu s trvalým pobytom v Krompachoch, ktorá nie je v hmotnej núdzi, 

- 2,00 € za noc pre osobu, ktorá nemá trvalý pobyt v meste Krompachy. 

Na poskytovanie sociálnej služby v nocľahárni  bol Mestu poskytnutý finančný príspevok 

podľa zákona o sociálnych službách vo výške 18856,85 €. Celkové výdavky na túto sociálnu 

službu boli v roku 2021 vo výške 44000 €.  

2) Komunitné centrum 

V komunitnom centre (KC) sa fyzickej osobe v nepriaznivej sociálnej situácii poskytuje 

základné sociálne poradenstvo, pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov, 

pomoc pri príprave na školské vyučovanie a sprevádzanie dieťaťa do a zo školy, vykonáva 

preventívna aktivita, zabezpečuje záujmová činnosť, vykonáva sa komunitná práca a 

komunitná rehabilitácia. 

Komunitné centrum na Hornádskej ulici začalo výkon národného projektu 1.10.2018 v rámci 

balíka národných projektov „Take away“, následne kontinuálne pokračovalo v činnosti od 
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1.11.2019 na základe zmluvy o spolupráci v národnom projekte „Komunitné služby v mestách 

a obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít – II. Fáza“. Zmluva bola 

uzavretá do 31.12.2021, na jej základe Ministerstvo vnútra SR poskytovalo Mestu finančné 

prostriedky na 100 % refundáciu mzdových výdavkov a ostatné výdavky formou paušálnej 

sumy (100 €/mesiac). V roku 2021 bol finančný príspevok na túto sociálnu službu vo výške 

53670 €, celkové výdavky boli vo výške 55 462 €. 

Činnosť KC bola zameraná na marginalizovanú rómsku komunitu (deti a mládež, dospelí 

a seniori). Za rok 2021 pribudlo 127 nových klientov, z toho 64 detí.  Celkový počet klientov 

bol 508, z toho 289 ženy, 219 muži. Prevádzku KC aj v tomto roku ovplyvnila  pretrvávajúca 

pandémia koronavírusu a súvisiaci núdzový stav a tak sa pracovníci KC venovali aj šitiu rúšok 

pre cieľové skupiny, intenzívnejšie  spolupracovali so ZŠ s MŠ na ulici SNP,  pomáhali 

s distribúciou domácich úloh pre žiakov počas dištančného vyučovania. KC pravidelne 

poskytovalo potravinovú pomoc v spolupráci s Potravinovou bankou Slovenska, rodinám bola 

poskytovaná aj materiálna pomoc (ošatenie, obuv).  

V roku 2021 bolo v KC zrealizovaných 139 záujmových aktivít, 68 preventívnych aktivít, 186 

aktivít zameraných na pomoc pri príprave na školské vyučovanie, základné sociálne 

poradenstvo -137, komunitná rehabilitácia – 24. 

3) Terénna sociálna služba krízovej intervencie  

Terénna sociálna služba krízovej intervencie sa poskytuje fyzickej osobe v nepriaznivej 

sociálnej situácii a jej obsahom je činnosť zameraná na vyhľadávanie takýchto fyzických osôb, 

odborné, obslužné činnosti a ďalšie činnosti zamerané najmä na vykonávanie preventívnej 

aktivity, poskytovanie sociálneho poradenstva, sociálnej rehabilitácie, pomoci pri uplatňovaní 

práv a právom chránených záujmov. 

Mesto realizuje kontinuálne terénnu sociálnu prácu od roku 2004 (pilotný projekt Úradu 

splnomocnenkyne vlády SR pre rómske komunity a organizácie ETP Slovensko). Od 1.11.2019 

v rámci II. fázy národného projektu „Terénna sociálna práca a terénna práca v obciach s 

prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít“, v rámci balíka národných projektov 

„Take away“. Na realizáciu daného projektu je s Ministerstvom vnútra SR uzavretá zmluva do 

31.10.2022, na základe ktorej ministerstvo poskytuje finančné prostriedky na refundáciu 100 % 

mzdových výdavkov   a na ostatné výdavky formou paušálnej sumy (100 €/mesiac). V rámci 

projektu mesto zamestnáva štyroch terénnych sociálnych pracovníkov a dvoch terénnych 

pracovníkov. Zamestnanci sú koordinovaní a metodicky usmerňovaní regionálnym 

koordinátorom, ktorý na základe kontroly  vypracováva mesačné správy k činnosti terénnej 

sociálnej práce v Krompachoch.   

V roku 2021 bolo terénnymi sociálnymi pracovníkmi evidovaných 706 klientov,  ktorí využili 

pomoc  3002 krát.  Celkový počet intervencií za rok bol 6319, z toho 1504 intervencií v oblasti 

sociálneho zabezpečenia, 1363 oblasť zdravia, 645 oblasť sociálno-patologických javov, 615 

oblasť financií, 553 oblasť bývania, 604 oblasť vzdelávania, 253 oblasť zamestnanosti, 782 

intervencií z iných oblastí. 

V roku 2021 na terénnu sociálnu prácu boli Mestu poskytnuté dotácie vo výške 104207,94 €, 

výdavky boli vo výške 110101,71 €.  

III. Podporné služby: 

1) Denné centrum  

Mesto má zriadené Denné centrum seniorov (DCS) na Ulici SNP č. 21. Ide o bývalý klub 

dôchodcov, ktorý bol otvorený 29.12.1973. (zápis v kronike mesta). 
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V DSC sa poskytuje sociálna služba počas dňa fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek 

a fyzickej osobe s nepriaznivým zdravotným stavom. Ide o podpornú sociálnu službu v rámci 

ktorej sa vytvárajú podmienky pre sebarealizáciu dôchodcov, je zabezpečená záujmová činnosť 

a poskytuje sa sociálne poradenstvo. Bližšie podmienky prevádzky a štruktúry DCS sú 

obsiahnuté  v Štatúte denného centra seniorov. DCS je prevádzkované 4 dni v týždni 

(pondelok, streda, piatok, nedeľa) spolu 20 hodín týždenne. Z dôvodu pandémie koronavírusu 

bola prevádzka v období od 24.9.2020 do 13.6.2021 prerušená,  následne bola prerušená od 

1.12.2021 z dôvodu rekonštrukcie budovy. Z dôvodu opatrení súvisiacich s pandémiou 

koronavírusu  a prerušenia prevádzky DCS plánované aktivity a činnosti neboli naplnené, zo 

spoločenských akcií sa uskutočnilo len športové podujatie.   

Počet členov denného centra klesol v roku 2021 na 66, oproti cca 100 členom spred obdobia 

pandémie koronavírusu, čo je spôsobené prerušením prevádzky, obmedzením spoločenských 

aktivít a tiež úmrtnosťou seniorov.  Výdavky na DCS v roku 2021 boli vo výške 5480 €. 

2) Práčovňa 

Utvorenie podmienok na pranie a sušenie bielizne a šatstva fyzickej osobe, ktorá má ťažké 

zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný stav, alebo dovŕšila dôchodkový vek, a je 

prijímateľom opatrovateľskej služby v Dome s opatrovateľskou službou, pričom v rámci 

úkonov starostlivosti o svoju domácnosť má zmluvne dohodnuté pranie bielizne a šatstva. 

Výdavky zohľadňujú spotrebu el. energie a vody, pracie prostriedky sú v réžii klientov. Cena 

práce je v nákladoch na opatrovateľskú službu, keďže túto službu zabezpečuje opatrovateľka. 

Výška úhrady je stanovená VZN č. 1/2017: pranie - 0,50 €/ 1 cyklus, sušenie -  0,70 €/ 1 

cyklus. V roku 2021 bola služba práčovne využitá klientami 72 krát.   

 

F. INÁ SOCIÁLNA POMOC 

V rámci sociálnej politiky mesto vytvára podmienky na podporu občanov v sociálnej 

a hmotnej núdzi.   

1) Príspevok na stravovanie dôchodcov 

Ide o finančný príspevok v zmysle Zásad poskytovania finančného príspevku na stravovanie 

dôchodcov (ďalej „Zásady“), ktorý je poskytovaný Mestom od roku 2009. Posledná 

aktualizácia Zásad bola schválená Mestským zastupiteľstvom v Krompachoch dňa 17.9.2020.  

Ide o finančnú podporu starobných a invalidných dôchodcov  s najnižšími príjmami (príjem 

nepresahujúci 2,1 násobok životného minima), pričom výška príspevku je  závislá od výšky 

príjmu. Poskytnutie tohto príspevku  je  dobrovoľná,  nenároková  sociálna  pomoc Mesta, 

vo výške schválenej  v rozpočte na príslušný kalendárny rok. V roku 2021 bol predmetný 

príspevok poskytnutý 5 občanom v celkovej výške 567 €. 

2) Jednorazové dávky v hmotnej a sociálnej núdzi 

Ide o poskytnutie finančnej pomoci občanom  v hmotnej  núdzi resp. sociálnej núdzi na základe 

zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 

platnom znení a Všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2009 o postupe a podmienkach 

pri poskytovaní jednorazovej dávky v hmotnej núdzi a jednorazovej dávky sociálnej pomoci 

Mestom Krompachy. Jednorazová dávka je určená na čiastočnú úhradu mimoriadnych 

výdavkov občana a fyzických  osôb,  ktoré  sa  s občanom  spoločne posudzujú, najmä na 

zabezpečenie nevyhnutného ošatenia a obuvi, nevyhnutného vybavenia domácnosti, 

mimoriadnych liečebných nákladov, školských potrieb, zabezpečenie pohrebu, na zmiernenie  

mimoriadnych  zvýšených výdavkov v dôsledku živelných pohrôm a  nepredvídaných udalostí. 
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V roku 2021 nebola podaná žiadosť o uvedenú dávku.  

3) Potravinová pomoc 

V rámci spolupráce s Potravinovou bankou Slovenska je Mesto odberateľom potravinových 

prebytkov predajne Tesco v Krompachoch.  Tieto potraviny sú distribuované 1 krát týždenne 

prostredníctvom komunitného centra a terénnych sociálnych pracovníkov  priamo ľuďom 

v núdzi.  Najväčšiu časť darovaných potravín tvorí pečivo, niekedy je to aj zelenina a ovocie. 

Potravinová pomoc bola poskytnutá 57 rodinám a klientom nocľahárne. 

G. POSKYTNUTIE FINANČNÉHO PRÍSPEVKU PODĽA § 75 ODS.1 A 2 ZÁKONA 

O SOCIÁLNYCH SLUŽBÁCH NEVEREJNÉMU POSKYTOVATEĽOVI 

SOCIÁLNEJ SLUŽBY. 

Podľa Zákona o sociálnych službách obce v rozsahu svojej pôsobnosti zabezpečujú 

dostupnosť a právo výberu sociálnej služby pre fyzickú osobu, ktorá je odkázaná na sociálnu 

službu.  Ak má táto fyzická osoba záujem o poskytovanie sociálnej služby alebo 

zabezpečenie poskytovania sociálnej služby s finančnou podporou poskytovania tejto 

sociálnej služby z verejných prostriedkov, doručí obci  v rozsahu jej pôsobnosti písomnú 

žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby. 

Ide o finančný príspevok na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému 

poskytovateľovi sociálnej služby a finančný príspevok pri odkázanosti fyzickej osoby na 

pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy pri poskytovaní sociálnej služby 

neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby, ktorý neposkytuje sociálnu službu s cieľom 

dosiahnuť zisk, ak o poskytovanie tejto sociálnej služby neverejného poskytovateľa sociálnej 

služby požiadala obec.  

V roku 2021 Mestu nebola doručená žiadna žiadosť o predmetný príspevok a taktiež 

príspevok nebol poskytnutý žiadnemu  poskytovateľovi sociálnej služby.  

H. SOCIÁLNOPRÁVNA OCHRANA  DETÍ A SOCIÁLNA KURATELA 

Vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately v zmysle zákona 

č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele v znení neskorších 

predpisov a poskytovanie uvedených finančných príspevkov  podľa VZN č. 1/2020 o 

poskytovaní finančných príspevkov Mestom Krompachy na vykonanie opatrení 

sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately:  

- finančný príspevok rodičovi dieťaťa, alebo osobe, ktorá sa osobne stará o dieťa, 

na dopravu do centra pre deti a rodiny, v ktorom je dieťa umiestnené, 

- jednorazového príspevku na uľahčenie osamostatnenia sa mladého dospelého, 

- finančného príspevku akreditovanému subjektu na vykonávanie opatrení 

sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. 

Mestu nebola doručená žiadna žiadosť o predmetné príspevky v roku 2021. 

Mesto v zmysle zákona poskytovalo súčinnosť štátnym orgánom sociálnoprávnej ochrany 

detí a sociálnej kurately a spolupôsobilo pri výkone výchovných opatrení uložených súdom 

alebo orgánom sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, taktiež sa podieľalo sa na 

spracovaní a plnení plánu sociálnej práce s dieťaťom. 

I. SOCIÁLNY POHREB 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2008/448/20220401#paragraf-75.odsek-1
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2008/448/20220401#paragraf-75.odsek-2
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V prípade, keď zomretého nemá kto pochovať, musí podľa ustanovenia § 30 ods. 2 a 3 

zákona č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve pochovanie zabezpečiť obec na vlastné náklady. 

Často ide o prípady bezdomovcov alebo ľudí, ktorí nemajú žiadnych známych, príbuzných.  

V roku 2021 mesto zabezpečovalo sociálny pohreb v dvoch prípadoch, išlo o klientov 

nocľahárne. 

 

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 

festivaloch doma aj v zahraničí. Súbor taktiež spolupracuje s rôznymi cestovnými kanceláriami 

a organizuje vystúpenia pre rôzne zahraničné zájazdy. 

Mažoretkový súbor Cheeky Girls 

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 pracovale pri Centre voľného času. 

https://www.vssr.sk/main/goto.ashx?t=27&p=3716995&f=3
https://www.vssr.sk/main/goto.ashx?t=27&p=3716996&f=3
https://www.vssr.sk/main/goto.ashx?t=27&p=3716996&f=3
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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. Z dôvodu pandémie COVID – 19 sa 

zúčastnili len jedného podujatia v novembri 2021 na Grand Prix Slovakia 2021, kde z 9 

súťažných choreografii získali 3 x 1. miesto, 4 x 2. miesto a 2 x 3. miesto. 

Dom kultúry je taktiež sídlom mestskej knižnice spravujúcej knižničný fond so 14 705 titulmi, 

z toho odborná literatúra pre dospelých 3.590 titulov, krásna literatúra pre dospelých    7 009 

titulov, odborná literatúra pre deti 825 titulov, krásna literatúra pre deti 3 281 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 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. 
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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 2021 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 2021 sa konali  Spomienkové stretnutie pri príležitosti 

Oslobodenia Krompách, Spomienkové  pri príležitosti výročia SNP, 9.9.2021 sa mesto zapojilo 

do celoslovenskej spomienky na obete holokaustu – Nezabudnutí susedia, ostatné  kultúrne 

podujatia z dôvodu pandémie COVID -19 sa nekonali.  Počas  minulých rokov  organizovalo 

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 

 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 

 

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 
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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 2021 konalo z dôvodu pandémie COVID -19 len jedno  športové  

podujatie – Beh ulicami Krompách. Predchádzajúce roky sa organizovali 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. Doprava 

Riešenie dopravy v meste: 

Železničná doprava 

Krompachy ležia na magistrálnom železničnom ťahu Čierna nad Tisou – Žilina. Železničná 

trať je I. kategórie, dvojkoľajná, elektrifikovaná a katastrom mesta prechádza v dĺžke 3,0 km. 

Priamo spája Krompachy s okresným sídlom v Spišskej Novej Vsi a sídlom kraja v Košiciach, 

a prostredníctvom odbočujúcich tratí i s Hnileckou dolinou, Spišským Podhradím a Levočou. 

Železničná stanica nie je zaradená v sieti rýchlikových staníc 

Autobusová doprava 

Dopravnou tepnou je cesta II. triedy č. 547, ktorá začína v Spišskom Podhradí a pokračuje cez 

Spišské Vlachy, Krompachy a Jaklovce do Košíc. Na európsku cestu E 50 sa napája v 

Spišskom Podhradí. Cestné vzdialenosti do mesta sú z Bratislavy cez Žilinu a Poprad 386 km a 

z Košíc 48 km.  

Prímestská a mestská autobusová doprava zabezpečuje spojenia s okolitými dedinami a taktiež 

spojenia s mestom Spišská Nová Ves, Prešov, Košice. V meste sa nachádza 7 obojsmerných 

autobusových zastávok. 
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Letecká doprava 

Najbližšie letiská medzinárodného významu sa nachádzajú v Košiciach vzdialené 57 km a 

Poprade – 60 km. 

 

6.6. Územné plánovanie 

Riešenie územného plánovania v meste:Územný plán mesta Krompavhy bol vydaný v júli 

2002, posledná zmena v roku 2021. 

 

6.7. Hospodárstvo  

Najvýznamnejší priemysel v meste: 

- Kovohuty, a.s. – výroba medi 

- HASMA, s.r.o. – elektrotechnický priemysel 

- SEZ Krompachy, a.s. – elektrotechnický priemysel 

- Zinkóza,  a.s. – povrchová výroba kovov 

- Zlieváreň SEZ Krompachy, a.s. - výroba odliatkov 

- Kingspan Light + Air Production SVK s.r.o. - výroba hliníkových profilov 

- UMAKOV Group, a.s. – výroba nerezových polotovarov 

 

Najvýznamnejší poskytovatelia služieb v meste: 

- LIDL - supermarket 

- TESCO - supermarket 

- JAMIL, s.r.o. - hotelové služby Plejsy 

- EKOVER, spol. s.r.o. – zber a zvoz odpadu, čistenie mesta 

- SLOVPOL, s.r.o. - lekáreň 

 

Mesto v rámci služieb poskytuje ubytovacie aj stravovacie služby. V meste sa nachádza 

supermarket TESCO Krompachy, predajňa LIDL, predajne potravín (COOP Jednota, Agro 

Milk, CBA, Fresh) a tiež predajne rôzneho charakteru (napr. predajne drogérií, textilu, obuvi, 

stávkové kancelárie, predajne elektrotechniky, športových potrieb, potrieb pre zvieratá, 

zlatníctvo). V meste sa nachádza aj pošta, ktorá poskytuje okrem poštových služieb, služby 

poštovej banky a zabezpečuje aj funkciu tzv. Integrovaného obslužného miesta. V meste majú 

svoje pobočky aj zdravotná poisťovňa Dôvera, a banky – Slovenská sporiteľňa, Poštová banka 

a Všeobecná úverová banka. Okrem toho sa v meste nachádzajú aj 4 bankomaty. Svoje služby 

obyvateľom v meste poskytujú aj kozmetické salóny, kaderníctva, masáže, pneuservis a 

autoservis, autodoprava, herne a taxi služba. Pre plavcov je v meste v letných mesiacoch 

otvorená krytá plaváreň s 25 m bazénom a bazénom pre malé deti. Relaxačné služby poskytujú: 

Wellnes centrum – Hotel Plejsy, MEDREA s.r.o. rehabilitačné služby, Relaxačné centrum – 

Vitálny svet a fitness centrá v meste 
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7. Informácia o vývoji  mesta z pohľadu rozpočtovníctva 

 

Základným nástrojom finančného hospodárenia mesta bol rozpočet mesta na rok 2021. Mesto 

Krompachy v roku 2021 zostavilo rozpočet podľa ustanovenia § 10 ods. 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 2021 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet bol zostavený ako 

schodkový, kapitálový rozpočet ako  schodkový a finančné operácie boli prebytkové, ktorými 

sa vykryl schodok bežného a kapitálového rozpočtu. 

 

Hospodárenie mesta sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2021.  

Rozpočet obce bol schválený Mestským zastupiteľstvom dňa 24.2.2021 Uznesením č.25/B.10. 

Rozpočet bol v priebehu roka 2021 Mestským zastupiteľstvom na základe návrhov 

jednotlivých gestorov programového rozpočtu upravovaný a zmenený 33 rozpočtovými 

opatreniami: 

Rozpočtové opatrenie č. 1 zo dňa 10. 03. 2021 -  úprava rozpočtu v rámci  bežných výdavkov 

vo výške 5.000,00 €. Presun finančných prostriedkov z MOM na Detské ihriska MsZ 

Krompachoch neschválilo.  

 

Rozpočtové opatrenie č. 2 zo dňa 13. 04. 2021 -  úprava rozpočtu v rámci bežných  výdavkov 

vo výške 2 500,00  €. Presun finančných prostriedkov z Kultúrnej činnosti na Príspevky 

združeniam a asociáciám – členské (Probram 1., Podprogram 1.4. Členstvo v samosprávnych 

organizáciách).  Rozpočtové opatrenie bolo schválené MsZ dňa 28.4.2021 Uznesením č. 

27/B.6. 

 

Rozpočtové opatrenie č. 3 zo dňa 14. 06. 2021 -  úprava rozpočtu v rámci bežných príjmov  

a bežných výdavkov vo výške 3 000,00 €. Poukázaných finančných prostriedkov 

z Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR na zabezpečenie vybavenia DHZO (Program 5., 

Podprogram 5.3. Protipožiarna ochrana). Rozpočtové opatrenie vzalo na vedomie  MsZ dňa 

23.6.2021 Uznesením č. 28/C.8. 

 
Rozpočtové opatrenie č. 4 zo dňa 18. 06. 2021 -  úprava rozpočtu v rámci bežných príjmov  

a bežných výdavkov vo výške 9 471,00 €. Poukázaných finančných prostriedkov na základe 

zmluvy o spolupráci uzatvorenej podľa zákona č. 513/1991 Zb, MOM na činnosť MOM 

(Program 14., Podprogram 14.1.,  

 

Prvok 14.1.2 Výdavky spojene s činnosťou MsÚ). Rozpočtové opatrenie vzalo na vedomie  

MsZ dňa 23.6.2021 Uznesením č. 28/C.9. 

 

Rozpočtové opatrenie č. 5 zo dňa 18. 06. 2021 -  úprava rozpočtu v rámci bežných 

príjmových operácií – cudzie prostriedky z predchádzajúcich rokov a bežných výdavkov vo 

výške 107 352,00 €. V zmysle schváleného záverečného účtu za rok 2020 sú na strane 

výdavkov prerozdelené finančné prostriedky podľa jednotlivých položiek cudzích prostriedkov. 

Rozpočtové opatrenie vzalo na vedomie  MsZ dňa 23.6..2021 Uznesením č. 28/C.10. 

 
Rozpočtové opatrenie č. 6 zo dňa 27.8.2021 – úprava rozpočtu v rámci finančných operácii a  

bežných výdavkov v čiastke 95 648,00 €, Cudzie prostriedky z predchádzajúcich rokov na 
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Program 8. Vzdelávanie, Podprogram 8.1. Prenesené kompetencie. Rozpočtové opatrenie vzalo 

vedomie MsZ dňa 29.9.2021 Uznesením č. 31/B.14. 

 

Rozpočtové opatrenie č. 7 zo dňa 31.8.2021 – úprava rozpočtu v rámci bežných príjmov – 

granty a transfery a bežných výdavkov v čiastke  2 000,00 € a bežných výdavkov Program 10. 

Kultúra, Podprogram 10.2. Kultúrna infraštruktúra , Prvok 10.2.1 Mestská Knižnica. 

Rozpočtové opatrenie vzalo  na vedomie MsZ dňa 29.9.2021 Uznesením č. 31/B.15. 

 

Rozpočtové opatrenie č. 8 zo dňa 17.9.2021 – úprava rozpočtu v rámci bežných  výdavkov  v 

čiastke  

1300,00 €,  presun finančných prostriedkov v Programe 14, Podprogram 14.1.Prvok 14.1.1  

z položky plat zamestnancov MsÚ na položku DDP. Rozpočtové opatrenie bolo schválené 

MsZ dňa 29.09.2021 Uznesením č. 31/C.16. 

 

Rozpočtové opatrenie č. 9 zo dňa 17.9.2021 - úprava rozpočtu v bežných výdavkoch v čiastke  

1000,00 € presunom finančných prostriedkov v rámci Programu 5., Podprogramu 5.3., 

Protipožiarna ochrana  z položky PHM na položku pracovné oblečenie a ostatné výdavky . 

Rozpočtové opatrenie vzalo na vedomie MsZ dňa 29.9.2021 Uznesením č. 31/B.16. 

 

Rozpočtové opatrenie č. 10 zo dňa 21.9.2021  úprava rozpočtu v bežných výdavkoch v čiastke  

6 500,00 € presunom finančných prostriedkov z položky čistenie komunikácii Program 6., 

Podprogram 6.4.Čistenie mesta   na  položku Dopravné značenie (Program 7., Podprogram 7.2. 

Dopravné značenie). Rozpočtové opatrenie bolo schválené MsZ dňa 29.9.2021 Uznesením č. 

31/C.17. 

 

Rozpočtové opatrenie č. 11 zo dňa 13.10.2021 -  úprava rozpočtu v rámci bežných príjmov 

náhrady z poistného plnenia vo výške 12 303,00 € na položku zberný dvor prevádzka (Program 

6., Podprogram 6.1., Prvok 6.1.4 Zberný dvor).  Rozpočtové opatrenie bolo schválené MsZ dňa 

27.10.2021 Uznesením č. 32/D.9. 

 

Rozpočtové opatrenie č. 12 zo dňa 13.10.2021 úprava rozpočtu v rámci bežných  výdavkov v 

čiastke 3 000,00 € z položky výstavy a propagačný materiál (Program 2.,  Podprogram 2.2. 

Podujatia na zatraktívnenie mesta ) na položku Krytá plaváreň (Program 9, Podprogram 9.2. 

Krytá plaváreň.  Rozpočtové opatrenie bolo schválené MsZ dňa 27.10.2021 Uznesením č. 

32/D.10. 

 

Rozpočtové opatrenie č. 13 zo dňa  13.10.2021 -  úprava rozpočtu v rámci bežných príjmov a 

výdavkov v čiastke 107 000,00 € pripísane finančné prostriedky v položke Osobitný príjemca, 

hmotná núdza na položku Dotácia hmotná núdza vrátka 2020 (Program 8, Podprogram 8.2. 

Originálne kompetencie), položka Osobitný príjemca rodinné prídavky, výkon OP (Program 

12, Podprogram12.4., Prvok 12.4.1. Rodinné prídavky. Rozpočtové opatrenie bolo schválené 

MsZ dňa 27.10.2021 Uznesením č. 32/D.11. 

 

Rozpočtové opatrenie č. 14 zo dňa 13.10.2021- úprava rozpočtu v rámci bežných výdavkov 

a kapitálových výdavkov v čiastke 10 584,00 € presunom finančných prostriedkov z položky 

bežné finančné prostriedky Originálne kompetencie ( Program 8.Vzdelávanie, Podprogram 8.2. 

Originálne kompetencie) na položku kapitálové výdavky Originálne kompetencie  ( Program 
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8., Podprogram 8.2. Originálne kompetencie).  Rozpočtové opatrenie bolo schválené MsZ dňa 

27.10.2021 Uznesením č. 32/D.12. 

 

Rozpočtové opatrenie č. 15 zo dňa  13.10.2021 - úprava rozpočtu v rámci bežných príjmov a 

výdavkov v čiastke 45 546,00 € Granty a transfery  položka Školstvo prenesené kompetencie 

na položku Školstvo prenesené kompetencie (Program 8. Vzdelávanie, Podprogram 8.3. 

Prenesené kompetencie ). Rozpočtové opatrenie MsZ vzalo na vedomie dňa 27.10.2021 

Uznesením č. 32/B.4. 

 

Rozpočtové opatrenie č. 16 zo dňa 20.10.2021 - úprava rozpočtu v rámci bežných výdavkov v 

čiastke 7 000,00 € presunom finančných prostriedkov z položky deratizácia a údržba 

vodovodov na položku Dodávka vody (Program 4. Služby občanom,, Podprogram 4.5. 

Zásobovanie vodou ).  Rozpočtové opatrenie bolo schválené MsZ dňa 27.10.2021 Uznesením 

č. 32/D.13.  

 

Rozpočtové opatrenie č. 17 zo dňa 23.11.2021 -  úprava rozpočtu v rámci bežných výdavkov 

v čiastke 2 450,00 € presunom finančných prostriedkov z položky plat zamestnancov MsÚ, 

odvody do fondov (Program 14.Administratíva, Podprogram 14.1.Správa MsÚ, Prvok 14.1.1. 

Mzdy, odvody, poistné, sociálny fond, stravné), na položku Výkon hlavného kontrolóra plat, 

odvody ( Program 1. Plánovanie, manažment a kontrola, Podprogram 1.1. Manažment, Prvok 

1.1.3. Kontrolná činnosť).  Rozpočtové opatrenie bolo schválené MsZ dňa 15.12.2021 

Uznesením č. 33/B.6. 

 

Rozpočtové opatrenie č. 19 zo dňa 23.11.2021 - úprava rozpočtu v rámci bežných príjmov 

a výdavkov  v čiastke 14 922,00 € pripísané  finančné prostriedky na položku Ostatné projekty 

na položku platy a odvody Opatrovateľská služba, Terénna sociálna služba, Sociálne služby na 

zabezpečenie základných životných potrieb , Komunitné centrum  (Program 12. Sociálna 

starostlivosť, Podprogram 12.3 Opatrovateľská služba v domácnostiach , 12.5. Terénna 

sociálna práca, 12.6 Sociálne služby na zabezpečenie základných životných potrieb, 12.9 

Komunitné centrum). Rozpočtové opatrenie MsZ vzalo na vedomie dňa 15.12.2021 Uznesením 

č. 33/C.1. 

 

Rozpočtové opatrenie č. 20 zo dňa 24.11.2021 - úprava rozpočtu v rámci bežných výdavkov v 

čiastke  

1 300,00€ presunom finančných prostriedkov  v rámci (Programu 5. Bezpečnosť, právo a 

poriadok, Podprogramu 5.1. Verejný poriadok a bezpečnosť) z položky vybavenie a ostatné 

výdavky na položku pracovné oblečenie a odevy, výdavky na motorové vozidlo.  Rozpočtové 

opatrenie bolo schválené MsZ dňa 15.12.2021 Uznesením č. 33/B.7. 

 

Rozpočtové opatrenie č. 21 zo dňa 29.11.2021- úprava rozpočtu v rámci bežných príjmov 

Granty a transfery  v čiastke 10 286,90 € na bežné výdavky Matričná činnosť na položku plat, 

odvody, ostatné (Program 4. Služby občanom, Podprogram 4.3. Matrika )  Rozpočtové 

opatrenie vzalo  na vedomie  MsZ dňa 15.12.2021 Uznesením č. 33/C.2. 

 

Rozpočtové opatrenie č. 22 zo dňa 30.11.2021 - úprava rozpočtu v rámci bežných príjmov 

v čiastke 8 777,00 € pripísaných finančných prostriedkov na  položku Granty a transfery ZSS 

Maška na položku Sociálna pomoc občanov v hmotnej núdzi: plat, dohody, odvody, ostatné 

(Program 12. Sociálna starostlivosť, Podprogram 12.6. Sociálne služby na zabezpečenie 
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základných životných potrieb). Rozpočtové opatrenie vzalo  na vedomie  MsZ dňa 15.12.2021 

Uznesením č. 33/C.3. 

 

 

Rozpočtové opatrenie č. 23 zo dňa 3.12.2021 -  úprava rozpočtu v rámci bežných výdavkov v 

čiastke 12.000,00 € presunom finančných prostriedkov z položky Poplatok za uloženie odpadu, 

Vývoz objemového odpadu na položku Cyklický zber odpadu (Program 6. Odpadové 

hospodárstvo, Podprogram 6.1. Zber a zneškodnenie odpadu, Prvok 6.1.1. Cyklický zber 

odpadu ).  Rozpočtové opatrenie bolo schválené MsZ dňa 15.12.2021 Uznesením č. 33/B.8. 

 

Rozpočtové opatrenie č. 24 zo dňa 6.12.2021 -  úprava rozpočtu v rámci bežných výdavkov 

(Rekreácia, kultúra a náboženstvo) v čiastke 4.000,00 € presunom finančných prostriedkov z 

položky Kultúrna činnosť na položku poplatky bankám za vedenie účtu, školenia a kurzy, 

ostatné majetkové výdavky, GP,ZP, kancelárske potreby, odborná lit., všeob. materiál, 

príspevky združeniam a asociáciám – členské ( Program 14., Podprogram 14.1. Správa MsÚ, 

Prvok 14.1.3. Bankové poplatky a daň z úrokov,  

Program 3. Interné služby, Podprogram 3.4. Vzdelávanie zamestnancov,  Program 

1.Plánovanie, manažment a kontrola, Podprogram 1.2.Plánovanie, Prvok 1.2.1. Investičné 

akcie, Program 5. Bezpečnosť, právo a poriadok, Podprogram 5.1. Verejný poriadok a 

bzpečnosť, Prvok 5.1.1. Činnosť mestskej polície, Program 1. Plánovanie, manažment a 

kontrola, Podprogram 1.4. Členstvo v samosprávnych organizáciách.). Rozpočtové opatrenie 

bolo schválené MsZ dňa 15.12.2021 Uznesením č. 33/B.9. 

 

Rozpočtové opatrenie č. 25 zo dňa 8.12.2021 úprava rozpočtu v rámci  bežných výdavkov v 

čiastke 10 000,00 €  presunom finančných prostriedkov z položky Kultúrna činnosť na položku 

Zásobovanie pitnou vodou (Program 4. Služby občanom, Podprogram 4.5 Zásobovanie vodou, 

Prvok 4.5.1. Dodávka vody). Rozpočtové opatrenie bolo schválené MsZ dňa 15.12.2021 

Uznesením č. 33/B.10. 

 

Rozpočtové opatrenie č. 26 zo dňa 7.12.2021 - úprava rozpočtu v rámci  bežných výdavkov v 

čiastke  1.075,00 € presunom finančných prostriedkov z položky Kultúrna činnosť na položku 

Krytá plaváreň, dohody (Program 9. Šport, Podprogram 9.2. Krytá plaváreň). Rozpočtové 

opatrenie bolo schválené MsZ dňa 15.12.2021 Uznesením č. 33/B.11. 

 

Rozpočtové opatrenie č. 27 zo dňa 8.12.2021 - úprava rozpočtu v rámci  kapitálových 

výdavkov v čiastke 11.000,00 € z položky Vlastné prostriedky na projekty na položku 

majetkoprávne vysporiadanie  (Program 1. Plánovanie, manažment a kontrola, Podprogram 

1.2. Plánovanie, Prvok  1.2.1. Investičné akcie). Rozpočtové opatrenie bolo schválené MsZ dňa 

15.12.2021 Uznesením č. 33/B.12. 

 

Rozpočtové opatrenie č. 28 zo dňa 8.12.2021 - úprava rozpočtu v rámci  bežných výdavkov v 

čiastke  

5 500,00 € z položky ostatné projekty na položku Krytá plaváreň ( Program 9. Šport, 

Podprogram 9.2. Krytá plaváreň ). Rozpočtové opatrenie bolo schválené MsZ dňa 15.12.2021 

Uznesením č. 33/B.13. 

 

Rozpočtové opatrenie č. 29 zo dňa 8.12.2021 - úprava rozpočtu v rámci   bežných výdavkov v 

čiastke  
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279,00 € z položky Mestská knižnica príspevok na rekreáciu na položku Mestská knižnica 

stravné  (Program 10. Kultúra, Podprogram 10.2. Kultúrna infraštruktúra, Prvok 10.2.1. 

Mestská knižnica ). Rozpočtové opatrenie bolo schválené MsZ dňa 15.12.2021 Uznesením č. 

33/B.14. 

 

Rozpočtové opatrenie č. 30 zo dňa 20.12.2021 - úprava rozpočtu v rámci   bežných výdavkov 

v čiastke 3.200,00 €  presunom finančných prostriedkov z položky všeobecný materiál a služby 

COVID 19 na položku elektrická energia, údržba, koncesia  (Program 5. Bezpečnosť, právo a 

poriadok, Podprogram 5.4. Verejné osvetlenie, Podprogram 5.2. Civilná ochrana). Rozpočtové 

opatrenie vzalo na vedomie  MsZ dňa 23.2.2022 Uznesením č. 34/ C.1. 

 

 

Rozpočtové opatrenie č. 31 zo dňa 22.12.2021 - úprava rozpočtu v rámci bežných príjmov a  

bežných výdavkov v čiastke 1.426,10 € navýšením finančných prostriedkov v príjmoch 

v položke Granty a transfery na položku Matrika plat, odvody (Program 4. Služby občanom, 

Podprogram 4.3. Matrika). Rozpočtové opatrenie vzalo na vedomie  MsZ dňa 23.2.2022 

Uznesením č. 34 /C.2. 

 

Rozpočtové opatrenie č. 32 zo dňa 29.12.2021 - úprava rozpočtu v rámci bežných príjmov a  

bežných výdavkov v čiastke 519,00 €  navýšením finančných prostriedkov v príjmoch 

v položke Granty a transfery a bežné výdavky na položku Školský úrad  plat, odvody , ostatné ( 

Program 8. Vzdelávanie,  Podprogram 8.3.Školský úrad)  Rozpočtové opatrenie vzalo na 

vedomie  MsZ dňa 23.2.2022 Uznesením č. 34/C.3. 

 

Rozpočtové opatrenie č. 33 zo dňa 29.12.2021 –  - úprava rozpočtu v rámci bežných príjmov 

a  bežných výdavkov v čiastke 707,00 €  navýšením finančných prostriedkov v príjmoch 

v položke Granty a transfery  položka Osobitný príjemca, hmotná núdza   a bežné výdavky na 

položku Osobitný príjemca – rodinné prídavky, výkon OP  ( Program 12. Podprogram 12.4., 

Prvok  12.4.1 Rodinné prídavky). Rozpočtové opatrenie vzalo na vedomie  MsZ dňa 23.2.2022 

Uznesením č. 34/C.4. 

 

Rozpočtové opatrenie č. 34 zo dňa 29.12.2020 -  úprava rozpočtu v rámci   bežných výdavkov 

v čiastke 100,00€  presunom finančných prostriedkov z položky Výkon funkcie hlavného 

kontrolóra, odvody   na položku Výkon funkcie hlavného kontrolóra, plat    (Program 1. 

Plánovanie, manažment a kontrola, Podprogram 1.1.Manažment, Prvok 1.1.3 Kontrolná 

činnosť). Rozpočtové opatrenie vzalo na vedomie  MsZ dňa 23.2.2022 Uznesením č. 34/ C.5. 

 

7.1. Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov za rok 2021 v EUR   

  

Schválený rozpočet  

 

 

Schválený rozpočet  

po poslednej zmene 

Skutočné  

plnenie príjmov/ 

čerpanie výdavkov 

k 31.12.2021 

% plnenia 

príjmov/ 

% čerpania 

výdavkov  

Príjmy celkom 12 593 945,00 € 13 012 903,00 € 10 132 131,75€ 77,86 

z toho :     

Bežné príjmy 7 563 669,00 € 7 790 028,24 € 8 040 179,30 €  

Kapitálové príjmy 3 655 900,00 € 3 655 900,00 € 1 290 809,26 €  

Finančné príjmy 1 133 616,00 € 1 336 616,00 € 569 130,43 €  

Príjmy RO s právnou  240 760,00 € 230 358,76 € 232 011,34 €  
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subjektivitou 

Výdavky celkom 12 593 945,00 € 13 012 903,00 € 9 446 669,18 € 72,59 

z toho :     

Bežné výdavky 4 308 668,39 € 4 371 939,54 € 3 627 052,38 €  

Kapitálové výdavky 4 188 500,00 € 4 188 500,00 € 1 396 150,61 €  

Finančné výdavky 212 400,00 € 212 400,00 € 312 854,41 €  

Výdavky RO 

s právnou 

subjektivitou 

3 884 376,61 € 4 240 063,46 € 4 110 611,78 €  

Rozpočtové 

hospodárenie obce 

0 0 +685 462,57 €  

 

V roku 2021 plnenie príjmov vo významnej miere ovplyvnili príjmy : 

- v bežnom rozpočte:  

- podielové dane, ktoré predstavovali zníženie oproti roku 2021 o 0,53% vo výške  

3 351 551EUR 

- daň z nehnuteľností, ktorá predstavovala zvýšenie oproti roku 2021 o 7,1% vo výške 

302 005,99EUR 

- komunálny odpad a drobný stavebný odpad, ktorý predstavoval zvýšenie oproti roku 

2021 o  8% vo výške 267 425,73EUR 

- v kapitálovom rozpočte:  

- príjem z predaja kapitálových aktív, ktorý predstavoval zvýšenie o 337 824,13 EUR 

oproti roku 2021 

- kapitálové granty a transfery, ktoré predstavovali zvýšenie o 457 393,07 EUR oproti 

roku 2021 

- vo finančných operáciách:  

- sa zapojili do rozpočtu zostatky nevyčerpaných finančných prostriedkov, prijaté 

zábezpeky pri verejných obstarávaniach a prostriedky rezervného fondu vo výške 

579 130,43 EUR 

 

V roku 2021 čerpanie výdavkov vo významnej miere ovplyvnili výdavky : 

- v bežnom rozpočte: 

- výdavky na tovary a služby  vo výške   2 595 928,12 EUR 

- bežné transfery vo výške 322 018,06 EUR 

- v kapitálovom rozpočte nerealizované investičné akcie:  

- Podpora dobudovanie technickej infraštruktúry  
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- Krytá plaváreň – zdroj tepla 

- Denný stacionár 

- Podpora prístupu k pitnej vode v prostredí MRK 

- Detské jasle 

- Wifi pre teba 

- Kolumbárium 

- vo finančných operáciách:  

- úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci vo výške 165 021 EUR 

- splátky úverov a istín návratných zdrojov financovania vo výške  147 883 EUR 

 

7.2. Prebytok rozpočtového hospodárenia za rok 2021  

 

 

Hospodárenie obce  
 

Skutočnosť k 31.12.2021 v EUR 

 
 
Bežné  príjmy spolu 8 262 192,00 

z toho : bežné príjmy obce  8 040 179,30 

             bežné príjmy RO 222 012,76 

Bežné výdavky spolu 7 727 080,16 

z toho : bežné výdavky  obce  3 627 052,38 

             bežné výdavky  RO 4 100 027,78 

Bežný rozpočet 535 111,84 

Kapitálové  príjmy spolu 1 290 809,26 

z toho : kapitálové  príjmy obce  1 290 809,26 

             kapitálové  príjmy RO 0,00 

Kapitálové  výdavky spolu 1 406 734,61 

z toho : kapitálové  výdavky  obce  1 396 150,61 

             kapitálové  výdavky  RO 10584,00 

Kapitálový rozpočet  
- 115 925, 35 

Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu 419 186,49 

 

Príjmové finančné operácie spolu 

z toho : prijímové finančné operácie obce                                           

             prijímové finančné operácie RO 

 

579 130,43 

     569 131,85 

                                                                        9 998,58 

 

Výdavkové finančné operácie spolu 

z toho : výdavkové finančné operácie obce  

             výdavkové finančné operácie RO 

 

312 854,41 

312 854,41 

0,00 

Rozdiel finančných operácií 266 276,02 
PRÍJMY SPOLU   10 132 131,75 
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VÝDAVKY SPOLU 9 446 669,20 

Rozpočtové hospodárenie obce  685 462,57 

Vylúčenie z prebytku 303 687,52 

Upravené rozpočtové hospodárenie obce 381 775,05 

 

Hospodárenie mesta Krompachy za rok 2021 bolo vyčíslené s prebytkom bežného rozpočtu vo 

výške 535 111,90 €, z ktorého bol financovaný kapitálový rozpočet so schodkom -115 925,35€. 

Celkové hospodárenie mesta skončilo s prebytkom rozpočtu vo výške 685 462,57 €, ktorý je 

zistený v súlade s §2 a §10 písm. a) a b) zákona o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy.  

 

V súlade s § 16 ods. 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 účelovo určené prostriedky 

poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku zo štátneho rozpočtu, z rozpočtu Európskej 

únie alebo na základe osobitného predpisu vo výške 303 687,52 EUR.  

 

Mesto k 31.12.2021 vykazuje rozdiel medzi príjmovými a výdavkovými finančnými 

operáciami vo výške 266 276,02 EUR. 

 

Zostatok finančných prostriedkov vo výške 381 775,05 EUR je určený ako prídel do 

rezervného fondu v roku 2022. 

 

7.3. Rozpočet na roky 2022 - 2024 v EUR     

 Skutočnosť 

k 31.12.2021 

Rozpočet   

na rok 2022 

Rozpočet 

 na rok 2023 

Rozpočet 

 na rok 2024 

Príjmy celkom 10 132 131,75 13 921 605,00 8 246 803,00 8 246 803,00 

z toho :     

Bežné príjmy 8 262 192,06 8 064 803,00 7 934 803,00 7 934 803,00 

Kapitálové príjmy 1 290 809,26 4 555 802,00 12 000,00 12 000,00 

Finančné príjmy 579 130,43 1 301 000,00 300 000,00 300 000,00 

 

 Skutočnosť 

k 31.12.2021 

Rozpočet   

na rok 2022 

Rozpočet 

 na rok 2023 

Rozpočet 

 na rok 2024 

Výdavky celkom 9 446 669,18 13 921 605,00 8 246 803,00 8 246 803,00 

z toho :     

Bežné výdavky 7 727 080,16 8 066 083,00 7 934 803,00 7 934 803,00 
Kapitálové výdavky 1 406 734,61 5 697 969,00 168 347,00 168 347,00 

Finančné výdavky 312 854,41 157 553,00 143 653,00 143 653,00 
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8. Informácia o vývoji obce z pohľadu účtovníctva za materskú účtovnú 

jednotku a konsolidovaný celok 

 

8.1. Majetok v EUR 

a) za materskú účtovnú jednotku 

Názov 
Skutočnosť Skutočnosť 

k 31.12.2020 k 31.12.2021 

Majetok spolu 28 136 119,23 28 351 659,43 

Neobežný majetok spolu 25 829 072,52 25 838 485,98 

z toho :     

Dlhodobý nehmotný majetok 0 15403 

Dlhodobý hmotný majetok 24 092 178,75 24 086 189,21 

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

Obežný majetok spolu  2 306 546,51 2 513 173,45 

z toho :     

Zásoby 353,54 17 089,92 

Zúčtovanie medzi subjektami VS 453 314,52 410 953,66 

Dlhodobé pohľadávky 0 0 

Krátkodobé pohľadávky  169 593,37 158 425,95 

Finančné účty  1 571 000,48 1 814 419,32 

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh. 0 0 

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát. 112 284,6 112 284,6 

Časové rozlíšenie  500,2 0 

 

Neobežný majetok oproti roku 2020 vzrástol o 9 413 EUR. Dlhodobý finančný majetok tvoria 

podiely v jednotlivých s.r.o. a a.s.. Hodnotu zúčtovacích vzťahov tvorí suma záväzkov, 

vyplývajúcich z prijatých bežných a kapitálových transferov a odpisy majetku zvereného do 

správy rozpočtovým organizáciám. V dlhodobých pohľadávkach je zaúčtovaná pohľadávka 

voči zodpovednej osobe. Pri krátkodobých daňových a nedaňových pohľadávkach 

zaznamenávame zníženie o 11 1567,42 EUR oproti roku 2020. 

b) za konsolidovaný celok  

Názov 
Skutočnosť Skutočnosť 

k 31.12.2020 k 31.12.2021 
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Majetok spolu 28 797 307,83 29 073 218,02 

Neobežný majetok spolu 26 418 292,96 26 487 327,92 

z toho :     

Dlhodobý nehmotný majetok 0 15403 

Dlhodobý hmotný majetok 24 558 173,84 245 399 02,78 

Dlhodobý finančný majetok 1 860 119,12 1 932 022,14 

Obežný majetok spolu 2 374 264,57 2 576 063,28 

z toho :     

Zásoby 8 536,31 22 874,17 

Zúčtovanie medzi subjektami VS 1 719,15 0 

Dlhodobé pohľadávky 50 460 47 440 

Krátkodobé pohľadávky  273 462,52 219 248,25 

Finančné účty  2 040 086,59 2 286 500,86 

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh. 0 0 

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.   0 

Časové rozlíšenie  4 750,3 9 826,82 

 

 

8.2. Zdroje krytia v EUR  

a) za materskú účtovnú jednotku 

Názov 
Skutočnosť Skutočnosť 

k 31.12.2020 k  31.12.2021 

Vlastné imanie a záväzky spolu 28 136 119,23 28 351 659,43 

Vlastné imanie  12 302 853,43 12 656 610,71 

z toho :     

Oceňovacie rozdiely  0 0 

Fondy 0 0 

Výsledok hospodárenia  12 302 853,43 12 656 610,71 

Záväzky 2 190 412,56 2 035 937,45 

z toho :     

Rezervy  2 000 2 000 

Zúčtovanie medzi subjektami VS 149 748,49 181 687,6 

Dlhodobé záväzky 1 228 200,48 1 141 455,64 

Krátkodobé záväzky 422 513,39 410 774,21 

Bankové úvery a výpomoci 387 950,2 300 020 

Časové rozlíšenie 13 642 853,24 13 659 111,27 
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V bežnom účtovnom období materská účtovná jednotka – mesto hospodárilo so ziskom vo 

výške 353 757,30 EUR. Hodnota záväzkov oproti roku 2020 sa znížila o 154 475,1 EUR a 

hodnota časového rozlíšenia sa znížila o 31 696,70 EUR. Celková suma záväzkov 

vyplývajúcich zo splácania istín návratných zdrojov financovania za rok 2021 je vo výške  

387950,20 EUR. 
 

 

b) za konsolidovaný celok  

Názov 
Skutočnosť Skutočnosť 

k 31.12.2020 k  31.12.2021 

Vlastné imanie a záväzky spolu 28 797 307,83 29 073 218,02 

Vlastné imanie  12 406 686,98 12 732 735 

z toho :     

Oceňovacie rozdiely  0 0 

Fondy 0 0 

Výsledok hospodárenia  12 406 686,98 12 732 735 

Záväzky 2 599 438,38 2 580 997,27 

z toho :     

Rezervy  2 000 6 000 

Zúčtovanie medzi subjektami VS 188 894,2 230 421,62 

Dlhodobé záväzky 1 237 703,1 1 256 612,84 

Krátkodobé záväzky 782 890,88 787 942,81 

Bankové úvery a výpomoci 38 7950,2 30 0020 

Časové rozlíšenie 1 379 1182,47 1 3759 485,75 

 

Podobne ako v materskej účtovnej jednotke – meste, tak aj v konsolidovanom celku 

zaznamenávame nárast vo vlastnom imaní. V záväzkoch zaznamenávame pokles o 18 441,10 

EUR a v časovom rozlíšení zaznamenávame pokles. 

 

 

8.3. Pohľadávky v EUR 

a) za materskú účtovnú jednotku 

Pohľadávky  Zostatok  

k 31.12 2020 

Zostatok  

k 31.12 2021 

Pohľadávky do lehoty splatnosti   650 998,82 697 821,69 

Pohľadávky po lehote splatnosti   0,00 0,00 

 

b) za konsolidovaný celok 

Pohľadávky  Zostatok  

k 31.12 2020 

Zostatok  

k 31.12 2021 

Pohľadávky do lehoty splatnosti   324 422,52 698 219,17 
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Pohľadávky po lehote splatnosti   0,00 0,00 

 

8.4. Záväzky v EUR 

a) za materskú účtovnú jednotku 

Záväzky Zostatok  

k 31.12 2020 

Zostatok  

k 31.12 2021 

Záväzky do lehoty splatnosti   1 650 713,87 1 552 229,85 

Záväzky po lehote splatnosti   0,00 0,00 

 

b) za konsolidovaný celok 

Záväzky Zostatok  

k 31.12 2020 

Zostatok  

k 31.12 2021 

Záväzky do lehoty splatnosti   2 020 593,98 2 044 555,65 

Záväzky po lehote splatnosti   0,00 0,00 

 

Analýza významných položiek z účtovnej závierky: 

Mesto eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností, psa, nevýherné hracie prístroje, predajné 

automaty v sume 64 122,28€.   

Mesto Krompachy ako správca dane z nehnuteľností eviduje 2 873 daňovníkov, z toho 2 792 

fyzických osôb a 81 právnických osôb.  

Niekoľkoročným problémom sú vysoké nedoplatky na miestnom poplatku za zber, prepravu 

a zneškodňovanie komunálneho odpadu. Z roka na rok pribúda žiadostí o odpustenie, resp. 

zníženie poplatkov za TKO, nakoľko sa zvyšuje počet občanov pracujúcich v zahraničí 

a pribúdajú občania bez adresy trvalého pobytu, u ktorých je nemožné pristúpiť k vymáhaniu 

nedoplatkov. Medzi neplatičov patria okrem fyzických osôb – obyvateľov aj fyzické osoby 

podnikatelia a právnické osoby.  

Pohľadávky za poplatok za TKO vo výške 543 595,48€ v členení 523 410,57€  fyzické osoby 

a 20 184,91€ právnické osoby. 

 

Pri záväzkoch z obchodného styku zostali neuhradené faktúry ktoré boli mestu doručené až po 

31. 12. 2021: 

 

- Ekover s.r.o. – zimná údržba, vývoz KO, čistenie mesta, správa cintorína, technické 

zabezpečenie vianočnej výzdoby  

- IBEJA s.r.o. – hmotná núdza – poukážky  

- Ing. Renáta Gulová – vypracovanie energetického auditu budov  

- JUDr. Lukáš Skurka – právne služby  

- ORANGE SLOVENSKO a.s.  – hovorné  

- Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. – vodné 

- Slovenská pošta a.s. – poštové služby za 12/2021 

- SPP, a. s. – vyúčtovacie faktúry  

- Súkromná spojená škola EDURAM  - náklady krytej plavárne  

- Termokomplex spol. s r.o -  náklady za teplo budovy mesta  

- Východoslovenská energetika a.s. – energie mesta         
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9. Hospodársky výsledok  za 2021 - vývoj nákladov a výnosov za materskú 

účtovnú jednotku a konsolidovaný celok v EUR 

a) za materskú účtovnú jednotku 

 

Názov 
Skutočnosť Skutočnosť 

k 31.12. 2020 k 31.12.2021 

Náklady 6 073 341,09 6 239 149,28 

50 – Spotrebované nákupy 277 730,77 315 838,88 

51 – Služby 1 026 426 1 151 963,69 

52 – Osobné náklady 1 736 391,53 1 726 551,7 

53 – Dane a  poplatky 163,9 63,95 

54 – Ostatné náklady na prevádzkovú 

činnosť 
0 15 832,16 

55 – Odpisy, rezervy a OP z prevádzkovej 

a finančnej činnosti a zúčtovanie časového 

rozlíšenia 

1 442 768,64 1 443 756,12 

56 – Finančné náklady 19 394,93 28 458,57 

57 – Mimoriadne náklady 0 0 

58 – Náklady na transfery a náklady 

z odvodov príjmov 
1 570 465,32 1 556 667,4 

59 – Dane z príjmov   16,81 

Výnosy 6 676 967 6 592 906,56 

60 – Tržby za vlastné výkony a tovar 7 416,1 1 446 

61 – Zmena stavu vnútroorganizačných 

služieb 
0 0 

62 – Aktivácia 0 0 

63 – Daňové a colné výnosy a výnosy z 

poplatkov 
4 114 571,9 4 124 980,66 

64 – Ostatné výnosy 398 396,03 759 652,03 

65 – Zúčtovanie rezerv a OP 

z prevádzkovej a finančnej činnosti 

a zúčtovanie časového rozlíšenia 

43 680,07 18 551,46 

66 – Finančné výnosy 44 151,64 131,68 

67 – Mimoriadne výnosy 0 0 

69 – Výnosy z transferov a rozpočtových 

príjmov v obciach, VÚC a v RO a PO 

zriadených obcou alebo VÚC 

2 068 751,26 1 688 144,73 

Hospodársky výsledok 
603 625,91 353 757,28 

/ + kladný HV, - záporný HV / 
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Hospodársky výsledok /kladný / v sume 353 757,28 EUR bol zúčtovaný na účet 428 – 

Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov. 

 

Analýza nákladov a výnosov v porovnaní s minulým rokom a s vysvetlením významných 

rozdielov: 

Celkové náklady mesta v roku 2021 oproti roku 2020 zvýšili o 165 808,2 EUR 

Najväčšou výnosovou položkou v roku 2021 boli daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov, 

ktoré tvorili 62,60 % celkových výnosov a zároveň vzrástli oproti roku 2020 o 10 408,76 EUR. 

 

b) za konsolidovaný celok 

Názov 
Skutočnosť Skutočnosť 

k 31.12. 2020 k 31.12.2021 

Náklady 8 607 094,3 9 101 558,2 

50 – Spotrebované nákupy 686 055,92 824 914,69 

51 – Služby 1 222 223,2 1 518 522,65 

52 – Osobné náklady 5 027 216,64 5 084 628,84 

53 – Dane a  poplatky 1 403,84 601,84 

54 – Ostatné náklady na prevádzkovú 

činnosť 
6 757,79 23 922,42 

55 – Odpisy, rezervy a OP z prevádzkovej 

a finančnej činnosti a zúčtovanie časového 

rozlíšenia 

1 468 931,09 1 473 564,21 

56 – Finančné náklady 25 927,87 35 661,64 

57 – Mimoriadne náklady 0 0 

58 – Náklady na transfery a náklady 

z odvodov príjmov 
167 902,85 138 168,23 

59 – Dane z príjmov 675,1 1 573,68 

Výnosy 9 224 018,74 9 472 533,9 

60 – Tržby za vlastné výkony a tovar 225 521,07 282 644,33 

61 – Zmena stavu vnútroorganizačných 

služieb 
1 041,3 -2 575,34 

62 – Aktivácia 0 0 

63 – Daňové a colné výnosy a výnosy z 

poplatkov 
4 110 892,86 4 118 948,62 

64 – Ostatné výnosy 410 354,51 806 568,58 

65 – Zúčtovanie rezerv a OP 

z prevádzkovej a finančnej činnosti 

a zúčtovanie časového rozlíšenia 

43 680,07 18 551,46 

66 – Finančné výnosy 58 766,58 13 469,23 

67 – Mimoriadne výnosy 0 0 
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69 – Výnosy z transferov a rozpočtových 

príjmov v obciach, VÚC a v RO a PO 

zriadených obcou alebo VÚC 

4 373 762,35 4 234 927,02 

Hospodársky výsledok 
616 924,44 370 975,7 

/ + kladný HV, - záporný HV / 

 

Hospodársky výsledok konsolidovaného celku za rok 2021 bol v sume 370 975,70 EUR. 

Celkové náklady konsolidovaného celku v roku 2021 sa zvýšili oproti roku 2020 o  

138 858,8 EUR a výnosy za konsolidovaný celok v roku 2021 v porovnaní s rokom 2020 boli 

vyššie o 138 858,80 EUR 

 

 

10. Ostatné významné skutočnosti, ktoré mali vplyv na hospodárenie a 

činnosť obce 
 

10.1. Prijaté granty a transfery  

 

V roku 2021 mesto a rozpočtové organizácie prijala nasledovné granty a transfery: 

Poskytovateľ dotácie Suma v EUR Účel 

Úrad vlády, MV SR, DPO 

SR, ÚPSVaR, MK SR 

47 154,00 Ostatné projekty (dotácia údržba vojnové hroby, 

dotácia   DHZ, dotácia na povodne, dotácia knihy 

mestská knižnica, odmeny sociálni pracovníci) 

Zo ŠR - Ministerstvo vnútra 

SR 

45 727,00 Matričná činnosť 

Zo ŠR - Ministerstvo vnútra 

SR 

2 866,00 Register obyvateľstva 

Zo ŠR - Ministerstvo vnútra 

SR 

60,00 Register adries 

Zo ŠR – Krajský stavebný 

úrad  

12 479,00 Stavebný úrad 

Zo ŠR – Krajský školský 

úrad 

18 019,00 Školský úrad 

Zo ŠR – MPSVaR SR 86 151,00 Občianska hliadka 

Zo ŠR – ÚPSVaR 26 141,00 Chránená dielňa – nocľaháreň, kamerový systém 

Zo ŠR – ÚPSVaR 12 379,00 Podpora zamestnanosti §54, §52 

Zo ŠR -  Ministerstvo práce, 

soc. vecí a rodiny SR   

52 289,00 Opatrovateľská služba 

Zo ŠR - Ministerstvo vnútra 

SR 

53 670,00 Komunitné centrum 

Zo ŠR - Ministerstvo vnútra 

SR 

104 208,00 Terénna sociálna práca 

Zo ŠR - Ministerstvo vnútra 

SR 

2 550 182,00 Školstvo – prenesené kompetencie 

Metodicko-pedagogické 

centrum  Prešov 

33 807,00 Školstvo – dotácia ZŠ Maurerova 
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 18 857,00  ZSS Maška 

ÚPSVaR 363 707,00 Osobitný príjemca, hmotná núdza 

MV SR 11 718,00 Voľby, referendum, sčítanie 

MV SR 47 500,00 COVID 

MZ SR 49 791,00 MOM 

STI, spol. s.r.o. 1 500,00 Ostatné (sponzorské) 

 

Prijaté kapitálové granty a transfery: 

 

Poskytovateľ dotácie Suma v EUR Účel 

Ministerstvo vnútra SR 548 586,00 Rekonštrukcia MŠ SNP 

Ministerstvo investícií, 

regionálneho rozvoja a 

informatizácie 

303 137,00 Športový areál (vnútrobloky) 

Ministerstvo investícií, 

regionálneho rozvoja a 

informatizácie 

20 234,00 Rekonštrukcia MŠ Robotnícka 

Ministerstvo práce, sociálnych 

vecí a rodiny SR 

34 600,00 vytvorenie priestoru formou detského ihriska na ulici 

Lorencova 

 

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

 

10.2. Poskytnuté dotácie  

 

Mesto v roku 2021 poskytla dotácie v súlade s §7 ods.4 zákona č. 583/2001 Z.z. a v súlade so 

VZN č. 9/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta (Uzneseniami č. 27/B.8 - 27/B.16) 

právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných 

služieb,  na všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel. 

 
 

Príjemca dotácie a účelové určenie dotácie  

 

- 1 - 

Suma poskytnutých 

finančných 

prostriedkov 

 

- 2 - 

Suma skutočne 

použitých 

finančných 

prostriedkov 

- 3 - 

Rozdiel 

(stĺ.2 - stĺ.3 ) 

 

 

- 4 - 

FK Pokrok Krompachy – futbal 2021 

 

30 000,00€ 30 000,00€ 0,00€ 

Basketbalový klub Kovohuty Krompachy s.r.o. – 
basketbal dievčat a prípravka 

1 500,00€ 1 500,00€ 0,00€ 

MŠK Krompachy: činnosť oddielu Freeride, turistický 
prechod, turistický oddiel, cyklistické preteky do 
vrchu, revitalizácia lesoparku 
 

4 000,00€ 2 735,00 1 265,00€ 

MŠK - STO Krompachy – stolný tenis 2 800,00€ 2 800,00€ 0,00€ 

Sparťanská tréningová skupina – prekážkové, cestné 
behy 

1 500,00€ 1 500,00€ 0,00€ 

Triatlon - duatlon - maraton klub Krompachy – 
reprezentácia mesta na súťažiach 

1 500,00€ 1 500,00€ 0,00€ 

Gymnázium  Krompachy – priateľstvo bez hraníc, 
európsky mládežnícky seminár 

1 000,00€ 0,00€ 1 000,00€ 
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FS Krompašan: činnosť DFS Krompašanček, FS 
Krompašan 
 

2 000,00€ 2 000,00€ 0,00€ 

Dobrovoľný hasičský zbor Krompachy 
 

700,00€ 374,62€ 325,38€ 

 

K 31.12.2021 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN č. 9/2019 

o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta. 

 

10.3 Významné investičné akcie v roku 2021 

Najvýznamnejšie investičné akcie realizované v roku 2021: 

 Krompachy - Rekonštrukcia a prestavba rodinného domu na pavilón základnej školy na 

ul. SNP (Ministerstvo vnútra SR, OP ĽZ) 

 Zabudovanie prvkov zelenej infraštruktúry v meste Krompachy (MIRRI, IROP) 

 Krompachy - rekonštrukcia a prístavba budovy MŠ na ul. SNP (MŠVVaŠ) 

 PD – Zateplenie domu kultúry 

 PD – Zníženie energetickej náročnosti budovy MsÚ 

 PD – Prestavba rozostavaného zimného štadióna na multifunkčné športovo – kultúrne 

zariadenie  

 PD – Zateplenie objektu ZUŠ  

 

10.4 Predpokladaný budúci vývoj činností  

Predpokladané investičné akcie realizované v budúcich rokoch 

 Podpora dobudovania základnej technickej infraštruktúry v meste Krompachy 

(Ministerstvo vnútra SR, OP ĽZ) 

 Podpora dobudovania základnej technickej infraštruktúry v meste Krompachy – II. 

etapa (Ministerstvo vnútra SR, OP ĽZ) 

 Zníženie energetickej náročnosti budovy Mestského úradu v Krompachoch (SIEA, OP 

KŽP) 

KROMPACHY - Rekonštrukcia a prístavba objektu zariadenia starostlivosti o deti do 

troch rokov veku dieťaťa (MIRRI, IROP) 

 Regenerácia vnútroblokov sídliska JUH v Krompachoch s uplatnením ekologických 

princípov tvorby a ochrany zelene (MIRRI, IROP) 

 Regenerácia vnútroblokov na ulici SNP a Hlavnej ulici v meste Krompachy (MIRRI, 

IROP) 

 Výstavba zariadení na využitie OZE pre Krytú plaváreň v Krompachoch  (SIEA, OP 

KŽP) 

 Prestavba rozostavaného zimného štadióna na multifunkčné športovo-kultúrne 

zariadenie (Fond na podporu športu) 

 Rekonštrukcia športovej infraštruktúry v meste Krompachy (Fond na podporu športu) 

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

pandémiou COVID-19 (MK SR, IROP) 

 Komunitné zariadenie pre seniorov v meste Krompachy (MIRRI, IROP) 

 Krompachy - Zateplenie hlavnej budovy MŠ Hlavná 3 (Envirofond) 

 Cyklistický chodník KROMPACHY-KOLINOVCE-SPIŠSKÉ VLACHY (MIRRI, 

IROP, resp. Plán obnovy a odolnosti) 
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10.5 Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia  

Mesto nezaznamenalo žiadnu udalosť osobitného významu po skončení účtovného obdobia, za 

ktoré sa vyhotovuje výročná správa. 

 

10.6 Významné riziká a neistoty, ktorým je účtovná jednotka vystavená   

Pandémia ochorenia COVID - 19 negatívne ovplyvňuje hospodárenie mesta. Situácia sa 

neustále mení, zdá sa, že negatívny vplyv na svetový obchod, na firmy aj na jednotlivcov je 

vážnejší, ako sa pôvodne očakávalo. Uvedené negatívne vplyvy majú v roku 2021 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..  

 

Vypracovala:                                                                            Schválila: Ing. Iveta Rušinová 

Ing. Eva Stehlíková                                 primátorka mesta   

 

 

V  Krompachoch dňa 23.06.2022 

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  


