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Návrh na uznesenie
Mestské zastupiteľstvo schvaľuje:
1. Hodnotiaciu správu mesta Veľký Meder za rok 2010 podľa programov
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HODNOTIACA SPRÁVA ZA ROK 2010
1. Plánovanie, manažment a kontrola
Zámer programu:
Efektívna a transparentná samospráva vytvárajúca príležitosti pre obyvateľov a
podnikateľov, flexibilne reagujúca na potreby obyvateľov, podnikateľov a návštevníkov
mesta

Zodpovednosť:
prednosta úradu
2010
Rozpočet (v EUR)

283614

Skutočnosť

211761

Komentár:
Program je zameraný na plánovanie a riadenie činností a úloh mesta, s dôrazom na efektívnosť a
transparentnosť pri vynakladaní verejných zdrojov mesta a zároveň prezentovanie zámerov samosprávy
mesta. Program je zameraný najmä na financovanie tých aktivít, ktoré súvisia s činnosťou manažmentu
mesta, poslancov mestského zastupiteľstva, účasti mesta v regionálnych a celoštátnych organizácií, s
územným plánovaním, s výkonom kontroly činnosti samosprávy.
PODPROGRAM 1.1:

MANAŽMENT

Zámer programu:

Maximálne zodpovedné a objektívne riadenie samosprávy

Zodpovednosť:

prednosta úradu
2010

Rozpočet (v EUR)

192174

Skutočnosť

167866

Zabezpečiť flexibilné riadenie MsÚ, účinnú externú a internú komunikáciu so
zainteresovanými stranami - účinné napĺňanie rozhodnutí MsZ.
Vytýčený cieľ sme dosiahli:
- Uznesenia MSZ sú pravidelne kontrolované hlavnou kontrolórkou mesta.
- Externá a interná komunikácia mesta zabezpečovala prezentovanie zámerov samosprávy.
Cieľ

PODPROGRAM 1.2:

PLÁNOVANIE

Zámer programu:

Ideálne sa rozvíjajúce územie mesta

Zodpovednosť:

Primátor mesta

2010
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Rozpočet (v EUR)

62180

Skutočnosť

23976

PRVOK 1.2.1:

PROGRAM HOSPODÁRSKEHO A SOCIÁLNEHO ROZVOJA

Zodpovednosť:

vedúci oddelenia výstavby
2010

Rozpočet (v EUR)

62180

Skutočnosť

23976

PRVOK 1.2.2:

ÚZEMNÝ PLÁN MESTA A ARCHITEKTONICKO-URBANISTICKÉ ZÁMERY A
ŠTÚDIE

Zodpovednosť:

vedúci oddelenia výstavby
2010

Rozpočet (v EUR)

0

Skutočnosť

0

Cieľ

Zabezpečiť urbanistický rozvoj v súlade so záujmami mesta a potrebami
obyvateľov, aktuálne a verejnosti dostupné informácie z územného plánu

Vytýčený cieľ sme dosiahli:
V roku 2009 boli schválené zmeny a doplnky územného plánu mesta, všetky informácie sú verejnosti
dostupné na internete aj na oddelení výstavby mesta.
PODPROGRAM 1.3:

KONTROLNÁ ČINNOSŤ

Zámer programu:

Samospráva využívajúca verejné prostriedky účelne a hospodárne.

Zodpovednosť:

hlavný kontrolór mesta
2010

Rozpočet (v EUR)

0

PRVOK 1.3.1:

VNÚTORNÁ KONTROLA

Zodpovednosť:

hlavný kontrolór mesta
2010

Rozpočet (v EUR)

Cieľ

0

Súlad činností a rozhodnutí samosprávy so zákonmi, VZN a vnútornými normami
mesta a efektívne fungujúca samospráva

Mestský úrad vydáva svoje rozhodnutia v súlade s platnými VZN , svoje činnosti vykonáva v súlade
s vnútornými normami mesta
PRVOK 1.3.2:

PETÍCIE A PODANIA
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Zodpovednosť:

hlavný kontrolór mesta
2010

Rozpočet (v EUR)

0

PODPROGRAM 1.4:

DAŇOVÁ AGENDA A POLITIKA

Zámer programu:

Efektívna a účinná daňová a rozpočtová politika

Zodpovednosť:

vedúci oddelenia daní a poplatkov
2010

Rozpočet (v EUR)

0

Cieľ

Zabezpečiť efektívne plnenie rozpočtu miestnych daní a poplatkov

Merateľný
ukazovateľ

Počet daňových subjektov postúpených súdnemu exekútorovi na vymáhanie
R-2

R-1

R

R+1

R+2

250

70

90

Rok
Plánovaná
hodnota

Skutočná
445
hodnota
Merateľný ukazovateľ je prekročený, súdnemu exekútorovi bolo postúpených oveľa viac prípadov na
vymáhanie než sa plánovalo a to 445 prípadov v celkovej sume 33 456,40 Eur. Okrem toho 352 prípadov
sme postúpili na mimosúdne vymáhanie z čoho sme vymohli 19 778 Eur.
PODPROGRAM 1.5:

ČLENSTVO V ORGANIZÁCIÁCH A ZDRUŽENIACH

Zámer programu:

Celoslovensky reflektované záujmy samosprávy

Zodpovednosť:

Prednosta úradu
2010

Rozpočet (v EUR)

4260

Skutočnosť

3375

Záujmy mesta Veľký Meder pri presadzovaní na regionálnych, celoslovenských i
medzinárodných fórach
Vytýčený cieľ sme dosiahli:
Mesto je členom mnohých členských organizácií, ktoré považuje prínos pre mesto, ktoré obhajujú záujmy
mesta na úrovni ministerstiev a vlády SR.
Cieľ

PODPROGRAM 1.6:

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO

Zámer programu:

Samospráva s dynamickým a trvalo udržateľným rastom životnej úrovne
obyvateľov
2010

Rozpočet (v EUR)

25000
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Skutočnosť
Cieľ

16544
Zabezpečiť iniciatívne a odborné riadenie samosprávy

Cieľ
Zabezpečiť činnosť samosprávnych orgánov mesta
Vytýčený cieľ sme dosiahli:
Spolupráca mestského zastupiteľstva s mestským úradom zabezpečuje iniciatívne a odborné riadenie
samosprávy.
PODPROGRAM 1.7:

VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV

Zámer programu:

Maximálne kvalifikovaní zamestnanci úradu

Zodpovednosť:

prednosta úradu
2010

Rozpočet (v EUR)

0

Skutočnosť

0

Cieľ
Zabezpečiť kvalifikačné schopnosti a zručnosti zamestnancov
Vytýčený cieľ sme dosiahli:
Program vlády celoživotné vzdelávanie zamestnancov nám dáva za úlohu neustále kvalifikovať, školiť
zamestnancov po odbornej stránke ako aj po stránke osobnostného rastu.
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2.

Propagácia a marketing

Zámer programu:
Veľký Meder - kúpeľné mesto v srdci Európy, plány a projekty na podporu propagácie
mesta Veľký Meder

Zodpovednosť:
oddelenie regionálnej politiky a cestovného ruchu
2010
Rozpočet (v EUR)

70947

Skutočnosť

75222

Komentár:
Aktivitu predstavujú činnosti: v oblasti podpory podnikania - vyhľadávanie partnerov pre spoločné
projekty, príprava prehľadov aktuálnych informácií z legislatívneho a regulatívneho rámca, koordinácia
aktivít, ktoré môžu prinášať spoločný prospech pre subjekty z oboch strán hraníc, v oblasti cestovného
ruchu - informácie cykloturistov, obyvateľov a návštevníkov mesta o možnostiach, ktoré ponúkajú lužné
lesy , spolupráca s podnikateľmi, samosprávami a rôznymi združeniami, prispievanie k výmene
informácií medzi podnikateľmi, samosprávami, združeniami a ďalšími neziskovými organizáciami.
PODPROGRAM 2.1:

PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA MESTA

Zámer programu:

Veľký Meder - lákavá destinácia pre turistov

Zodpovednosť:

oddelenie regionálnej politiky a cestovného ruchu
2010

Rozpočet (v EUR)

19108

Skutočnosť

18131

PRVOK 2.1.1:

PROPAGAČNÝ MATERIÁL

Zodpovednosť:

oddelenie regionálnej politiky a cestovného ruchu
2010

Rozpočet (v EUR)

19108

Skutočnosť

18131

Cieľ

Zabezpečiť aktívnu propagáciu a prezentáciu mesta

Merateľný
ukazovateľ

Počet vydaných propagačných a informačných materiálov mesta za rok

Rok

R-2

R-1

R

R+1

R+2

Plánovaná
hodnota

2

2

2

Skutočná
hodnota

2
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Merateľný
ukazovateľ

Počet nových propagačných tabúľ

Rok

R-2

R-1

R

R+1

R+2

Plánovaná
hodnota

0

2

3

Skutočná
hodnota

0

R

R+1

R+2

Plánovaná
hodnota

2

2

2

Skutočná
hodnota

2

Merateľný
ukazovateľ

Propagácia v cestovných lexikonoch a pod. literatúre

Rok

R-2

R-1

Komentár:
Počíta sa tu s vydaním propagačných a informačných materiálov o meste.
Vytýčený cieľ bol dosiahnutý a prezentácie mesta bola zabezpečená
PODPROGRAM 2.2:

MARKETINGOVÁ KOMUNIKÁCIA

Zámer programu:

Pozitívne posúdenie mesta na Slovensku a v okolitých štátoch

Zodpovednosť:

Oddelenie regionálnej politiky a cestovného ruchu
2010

Rozpočet (v EUR)

330

Skutočnosť

332

Cieľ

propagovať prostredníctvom spolupráce s organizáciami VÚC a SACR

Merateľný
ukazovateľ

Aktívna účasť na veľtrhoch pomocou propagačných materiálov

Rok

R-2

R-1

R

R+1

R+2

Plánovaná
hodnota

8

6

6

Skutočná
hodnota

7

Cieľ

Budovať pozitívny imidž mesta a mestského úradu, prezentovať mesto v rámci
Slovenska

Merateľný
ukazovateľ

Počet druhov vydaných propagačných a informačných materiálov

Rok

R-2

R-1

R

R+1

R+2

Plánovaná
hodnota

1

2

2

Skutočná
hodnota

1
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Merateľný
ukazovateľ

Počet vydaných DVD nosičov s prezentáciou mesta za rok

Rok

R-2

R-1

R

R+1

R+2

Plánovaná
hodnota

1

1

1

Skutočná
hodnota

1

Merateľný
ukazovateľ

Frekvencia poskytovania informácií o aktivitách mesta v mestských novinách za rok

Rok

R-2

R-1

R

R+1

R+2

Plánovaná
hodnota

6

10

10

Skutočná
hodnota

6

Merateľný
ukazovateľ

Frekvencia poskytovania informácií v regionálnej tlači za rok

Rok

R-2

R-1

R

R+1

R+2

Plánovaná
hodnota

6

12

16

Skutočná
hodnota

10

Merateľný
ukazovateľ

Frekvencia poskytovania informácií v regionálnej televízii za rok

Rok

R-2

R-1

Plánovaná
hodnota

R

R+1

R+2

20

20

20

Skutočná
20
hodnota
Vytýčený cieľ bol dosiahnutý menšími odchýlkami, z dôvodu účinnejšieho poskytovania informácie
a aktívnejšieho zabezpečenia prezentácie mesta. Vzájomná spolupráca s organizáciami VÚC a SACR bola
plynulá, pričom budovanie imidžu mesta v rámci Trnavského Samosprávneho Kraja a v rámci Slovenska
bola efektívna. Vydávanie DVD nosičov s prezentáciou mesta bude realizované v roku 2010.
PODPROGRAM 2.3:

KRONIKA MESTA

Zámer programu:

Trvalý záznam o dôležitých udalostiach mesta Veľký Meder

Zodpovednosť:

vedúci správneho oddelenia
2010

Rozpočet (v EUR)
Skutočnosť

996
0

Cieľ

Zabezpečiť pravidelné vedenie kroniky mesta

Merateľný
ukazovateľ

Predpokladaný počet zaznamenaných udalostí zo života mesta za rok

Rok

R-2

R-1

R
9

R+1

R+2

Plánovaná
hodnota

40

Skutočná
hodnota

0

40

Cieľ

Zabezpečiť zachovanie dôležitých momentov zo života mesta

Merateľný
ukazovateľ

Počet prezentácií kroniky mesta za rok

Rok

R-2

R-1

40

R

R+1

R+2

Plánovaná
hodnota

45

45

45

Skutočná
hodnota

56

Komentár:
Zaznamenanie všetkých udalostí v živote mesta a sprístupnenie kroniky mesta verejnosti
Vykonalo sa zhromaždenie podkladov pre kroniku,
PODPROGRAM 2.4: MESTSKÝ INFORMAČNÝ SYSTÉM
Zámer programu:

Široké spektrum unikátnych informačných, propagačných a prezentačných
materiálov a produktov, prezentujúcich mesto Veľký Meder

Zodpovednosť:

oddelenie regionálnej politiky a cestovného ruchu
2010

Rozpočet (v EUR)

50

Skutočnosť

32

PRVOK 2.4.1:

WEB STRÁNKA MESTA

Zodpovednosť:

projektový manažér
2010

Rozpočet (v EUR)

50

Skutočnosť

32

Cieľ

Zabezpečiť aktualizáciu Web stránky mesta

Merateľný
ukazovateľ

Propagácia na Web stránkach

Rok

R-2

R-1

R

R+1

R+2

Plánovaná
hodnota

2

2

2

Skutočná
hodnota

0

Merateľný
ukazovateľ

Pravidelné dopĺňanie nových informácií na Web stránku mesta - mesačne

Rok

R-2

R-1

R

10

R+1

R+2

Plánovaná
hodnota

12

Skutočná
hodnota

12

12

12

Cieľ

Poskytovať informácie pomocou Web stránky mesta

Cieľ

Udržiavať aktuálnosť oficiálnej webovej stránky mesta Veľký Meder

Merateľný
ukazovateľ

Časový interval pravidelnej kontroly aktuálnosti webovej stránky mesačne

Rok

R-2

R-1

R

R+1

R+2

Plánovaná
hodnota

12

12

12

Skutočná
hodnota

12

Komentár:
Výdavky na prevádzkové potreby vylepšenie stránky, aktualizáciu.
Vytýčený cieľ bol dosiahnutý pomocou poskytovania a dopĺňania nových informácií na web stránke ako
aj aktualizáciou web stránky.
PODPROGRAM 2.5:

MESTSKÉ NOVINY

Zámer programu:

Informovanosť občanov o živote v meste

Zodpovednosť:

tlačový referent
2010

Rozpočet (v EUR)

17950

Skutočnosť

20036

Cieľ

Zabezpečiť pravidelné vydávanie mestských novín a doručiť do 100%
domácností

Merateľný
ukazovateľ

Propagácia prostredníctvom médií

Rok

R-2

R-1

R

R+1

R+2

Plánovaná
hodnota

6

10

10

Skutočná
hodnota

6

Komentár:
Výdavky na tlač novín a mzdu referenta
Cieľ dosiahnutý, pravidelné vydávanie a doručovanie mestských novín bolo zabezpečené celý rok a to
šesťkrát dvojčíslo každý druhý mesiac.
PODPROGRAM 2.6:

MEDZINÁRODNÁ SPOLUPRÁCA

Zámer programu:

Spolupráca s partnerskými mestami
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2010
Rozpočet (v EUR)

30513

Skutočnosť

35000

Cieľ

Propagovať prostredníctvom spolupráce s európskymi mestami

Merateľný
ukazovateľ

Spolupráca s európskymi mestami v rámci projektu cezhraničnej spolupráce

Rok

R-2

R

R+1

R+2

Plánovaná
hodnota

3

4

5

Skutočná
hodnota

5

Cieľ

R-1

Zabezpečiť rozvoj partnerstiev mesta a jeho obyvateľov

Cieľ
Zabezpečiť vzájomnú výmenu skúseností z riadenia samosprávy
Vytýčený cieľ bol dosiahnutý. Rozvoj partnerstiev mesta a jeho obyvateľov a vzájomná výmena
skúseností z riadenia samosprávy plynule zabezpečená.
PODPROGRAM 2.7: PRÍLEŽITOSTNÉ TRHY
Zámer programu:

Zachované tradície jarmoku a sezónnych trhov pre obyvateľov a
návštevníkov mesta
2010

Rozpočet (v EUR)

2000

Skutočnosť

1691

Komentár:
Organizácia trhov - vianočný jarmok - zabezpečenie účasti trhovníkov, propagácie, služieb, výber
miestnych daní
Vytýčený cieľ bol dosiahnutý, organizácia trhov a jarmokov pre obyvateľov a návštevníkov mesta
účinnejší, pričom lepšie boli zabezpečené podmienky účasti trhovníkov ako aj propagácia a zachovanie
tradícií.
PODPROGRAM 2.8:

TURISTICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM

Zámer programu:

Centrum podpory pre podnikateľské subjekty a neziskové organizácie na
oboch starnách hranice. Vytvárať možnosti na ich vzájomnú prezentáciu a
informovať tieto subjekty o možnostiach na druhej strane hranice
2010

Rozpočet (v EUR)

0

Komentár:
Počítame s podaním projektu,, v prípade ak projekt vyhrá tak nám vzniknú náklady ale aj výnosy z
podpory.
Projekt bol podaný, ktorým cieľom je vybudovanie turistického informačného centra pomocou
cezhraničnej spolupráce, čakáme na pozitívne posúdenie.
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3.

Interné služby

Zámer programu:
Samospráva s efektívnym, flexibilným a odborným výkonom nezastupiteľných úloh

Zodpovednosť:
prednosta úradu
2010
Rozpočet (v EUR)

306038

Skutočnosť

273062

Komentár:
Program je zameraný na plnenie vnútorných interných služieb voči samosprávnym orgánom, mestským
rozpočtovým a príspevkovým organizáciám s cieľom realizovať interné služby čo najkvalitnejšie a
najefektívnejšie.
Tento program zahŕňa exekučné a právne služby, výdavky spojené so správou a údržbou budov v správe
MPBH, náklady na prevádzku úradu, vzdelávanie zamestnancov ako aj náklady spojené s informačným
systémom samosprávy
PODPROGRAM 3.1:

PRÁVNE SLUŽBY

Zámer programu:

Profesionálne právne zastupovanie mesta navonok

Zodpovednosť:

prednosta úradu
2010

Rozpočet (v EUR)

15800

Skutočnosť

10326

PRVOK 3.1.1:

EXEKÚCIE

Zodpovednosť:

vedúci oddelenia daní a poplatkov
2010

Rozpočet (v EUR)

0

Skutočnosť

0

Cieľ

Vykonať exekúcie na nedoplatky zabezpečením personálu na túto agendu

Exekúcie sú priebežne odovzdávané na spracovanie pre súdneho exekútora, vedúci oddelenia daní
v spolupráci s referentkou na úseku daní priebežne spracúvajú daňové podklady, oddelenie bolo
posilnené pracovnou silou na pol úväzok.
Komentár:
Náklady na exekúciu tvoria náklady na externého exekútora
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PRVOK 3.1.2:

PRÁVNE SLUŽBY
2010

Rozpočet (v EUR)

15800

Skutočnosť

10326

Cieľ

Dosiahnuť kvalitné spracovanie dokumentov po právnej stránke využitím
právnej služby

Cieľ

Zabezpečiť účinné presadzovanie záujmov, práv a nárokov mesta

Mesto využíva právne služby a tým je zabezpečené spracovaniu dokumentov v súlade s právom.
Komentár:
Právne služby sú vykonávané externou právničkou na dohodu
PODPROGRAM 3.2:

EVIDENCIA A BEŽNÁ PREVÁDZKA HNUTEĽNÉHO MAJETKU

Zámer programu:

Aktíva s úžitkom pre všetky kategórie obyvateľstva.

Zodpovednosť:

Referent majetku
2010

Rozpočet (v EUR)

0

Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu hnuteľného majetku vo
vlastníctve mesta
Evidencia hmotného majetku je zabezpečované spracovaním v informačnom systéme.
Cieľ

PODPROGRAM 3.3:

OBSTARÁVANIE HNUTEĽNÉHO MAJETKU

Zodpovednosť:

prednosta úradu
2010

Rozpočet (v EUR)
Cieľ

0

Zabezpečiť plynulé materiálové zásobovanie potrieb úradu

Materiálové zásobovanie je zabezpečované podľa potreby a finančných možností mesta.
PODPROGRAM 3.4:

HOSPODÁRSKA SPRÁVA A ÚDRŽBA POZEMKOV
2010

Rozpočet (v EUR)

6400

Skutočnosť

5984

Cieľ

Zabezpečiť optimálne hospodárne nakladanie s HM mesta.

Hospodárne nakladanie s majetkom mesta je zabezpečené
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PODPROGRAM 3.5:

HOSPODÁRSKA SPRÁVA, ÚDRŽBA A PREVÁDZKA BUDOV

Zámer programu:

Plynulá prevádzka budov MsÚ
zodpovedajúce normám

a vhodné pracovné

podmienky

2010
Rozpočet (v EUR)

42324

Skutočnosť

45834

PRVOK 3.5.1:

ÚDRŽBA BUDOV V SPRÁVE MPBH
2010

Rozpočet (v EUR)

37576

Skutočnosť

41777

Komentár:
Tu sa sledujú všetky náklady na všetky budovy, ktoré sú v správe MPBH
PRVOK 3.5.2:

SPRÁVA A ÚDRŽBA OSTANÝCH BUDOV
2010

Rozpočet (v EUR)

4748

Skutočnosť

4057

Správu a údržbu budov plynule zabezpečujeme, prípadné chyby odstraňujeme včas s odborne
spôsobilými osobami.
PODPROGRAM 3.6:

PREVÁDZKA ÚRADU
2010

Rozpočet (v EUR)

182802

Skutočnosť

153235

Cieľ
Zabezpečiť bezporuchovú bežnú prevádzku budov a stavieb MsÚ
Riadnu a bezporuchovú prevádzku budov majú na starosti údržbári mesta ako aj údržbári MPBH, ak je
potrebné, lebo sa jedná o odborné práce , ktoré neviem zabezpečiť objednajú sa práce aj dodávateľsky
PODPROGRAM 3.7:

VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV

Zámer programu:

Odborný výkon úloh samosprávy a profesionálny prístup k občanovi
2010

Rozpočet (v EUR)

45352

Skutočnosť

45699
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Cieľ

Zabezpečiť kvalifikačný rast zamestnancov

Merateľný
ukazovateľ

Počet realizovaných školení na MsÚ za rok

Rok

R-2

R-1

R

R+1

R+2

Plánovaná
hodnota

3

4

5

Skutočná
hodnota

3

Počet realizovaných školení- v počte 3 bol dodržaný /počítačové znalosti, opatrovateľky/
PODPROGRAM 3.8:

MESTSKÝ INFORMAČNÝ SYSTÉM

Zámer programu:

Spoľahlivý, jednotný a komplexný IS, informačné prostredie pre obyvateľov
a zamestancov MsÚ
2010

Rozpočet (v EUR)

0

Skutočnosť

0

Cieľ

Zabezpečiť trvalú prevádzkyschopnosť počítačového prostredia MsÚ

Cieľ

Zabezpečiť skvalitnenie IT služieb v rámci vnútorného fungovania úradu

Merateľný
ukazovateľ

Počet užívateľov pripojených na internet na úrade za rok

Rok

R-2

R-1

R

R+1

R+2

Plánovaná
hodnota

30

33

40

Skutočná
hodnota

32

Pre všetkých zamestnancov bol zabezpečený komplexný informačný systém,
skvalitňujú výstupy.

pomocou ktorého sa

PODPROGRAM 3.9:

AUTODOPRAVA

Zámer programu:

Flexibilné služby vozového parku pri maximálnej hospodárnosti jeho
využitia
2010

Rozpočet (v EUR)

13360

Skutočnosť

11984

Cieľ

Zabezpečiť kvalitnú a bezpečnú prepravu pracovníkov úradu

Merateľný
ukazovateľ

Kvalitná a bezpečná preprava

Rok

R-2

Plánovaná
hodnota

R-1

R

R+1

R+2

100%

100%

100%

16

Skutočná
hodnota

100%

Preprava pracovníkov úradu bola bezpečná a bez nehody.

17

4.

Služby občanom

Zámer programu:
Otvorená a ústretová samospráva pre občanov
2010
Rozpočet (v EUR)

207709

Skutočnosť

168690

Komentár:
Sledujú sa tu mzdové a materiálové náklady na klientske centrum, matričný úrad, evidenciu obyvateľstva,
občianske obrady, spoločenské udalosti, okrúhle jubileá, náklady na miestny rozhlas, na spoločný
stavebný úrad, a v neposlednom rade na verejné toalety
PODPROGRAM 4.1:

KLIENTSKE CENTRUM

Zámer programu:

Centralizované služby samosprávy občanom na počkanie

Zodpovednosť:

prednosta úradu
2010

Rozpočet (v EUR)

41910

Skutočnosť

39838

Cieľ
Zabezpečiť priamy kontakt samosprávy s obyvateľmi.
Bolo vybudované a dané do prevádzky klientske centrum, ktoré slúži pre obyvateľov mesta, je
zabezpečená možnosť úhrady v hotovosti, pracovníčky klientskeho centra vedia dať informácie ohľadom
daní a poplatkov.
PODPROGRAM 4.2:

MATRIČNÝ ÚRAD

Zámer programu:

Kvalitné a rýchle služby matriky

Zodpovednosť:

matrika
2010

Rozpočet (v EUR)

12887

Skutočnosť

11909

Cieľ

Zabezpečiť riadny výkon činností matriky v meste

Merateľný
ukazovateľ

Ročná kapacita stránkových hodín matriky

Rok

R-2

R-1

R

Plánovaná
hodnota

Plný úväzok

Skutočná
hodnota

Plný úväzok
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R+1

R+2

Riadny výkon matriky je zabezpečený, na dverách mestského úradu je vyvesené telefónne číslo
matrikárky v prípade súrnych záležitostí je možné dohodnúť termín stretnutia ja mimo úradných hodín.
PODPROGRAM 4.3:

EVIDENCIA OBYVATEĽSTVA

Zámer programu:

Poskytované služby s vysokou profesionalitou

Zodpovednosť:

správne oddelenie
2010

Rozpočet (v EUR)

11191

Skutočnosť

10362

Cieľ

Zabezpečiť aktuálnu evidenciu obyvateľstva

Merateľný
ukazovateľ

Počet úkonov vykonaných na evidencii obyvateľstva za rok

Rok

R-2

R-1

R

Plánovaná
hodnota

800

Skutočná
hodnota

870

R+1

R+2

Evidencia obyvateľstva je vedená aktuálne od roku 2009 online s centrálnym registrom obyvateľov.
PODPROGRAM 4.4:

OBČIANSKE OBRADY, SPOLOČENSKÉ UDALOSTI, JUBILEÁ

Zámer programu:

Neopakovateľné okamihy v živote občanov realizované vo výnimočnej
spoločenskej úrovni

Zodpovednosť:

Matrika
2010

Rozpočet (v EUR)

25650

Skutočnosť

27270

Cieľ

Uspokojovanie potrieb občanov pomocou občianskych obradov a slávností

Merateľný
ukazovateľ

Predpokladaný počet obradov a slávností

Rok

R-2

R-1

R

Plánovaná
hodnota

50

Skutočná
hodnota

56

R+1

R+2

Veľkú pozornosť venujeme občianskym obradom , dali sme do prevádzky zrekonštruovanú sobášnu sieň,
ktorá je už na vysokej spoločenskej úrovni. Nezabúdame ani na jubilujúcich starších občanov nášho
mesta, ktorých si uctí návštevou a malým darom primátor mesta.
PODPROGRAM 4.5:

CINTORÍNSKE A POHREBNÉ SLUŽBY

Zámer programu:

Dôstojné miesto posledného odpočinku občanov obce
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2010
Rozpočet (v EUR)

7041

Skutočnosť

2511

Cieľ

Zabezpečiť evidenciu hrobových miest v mestských pohrebiskách

Merateľný
ukazovateľ

Počet platných nájomných zmlúv na hrobové miesta

Rok

R-2

R-1

Plánovaná
hodnota

R

R+1

R+2

2

Skutočná
2
hodnota
Hrobové miesta sú spracované digitálne, čo nám veľmi uľahčilo prácu pri vyberaní poplatkov za hrobové
miesta. Zamestnanci určení na vybavovanie hrobových miest sú k dispozícii aj mimo pracovného pomeru,
telefónne čísla týchto zamestnancov sú vyvesené na dverách úradu.
PODPROGRAM 4.6:

ÚRADNÁ INFORMAČNÁ TABUĽA

Zámer programu:

Kvalitná informovanosť občanov na úradnej tabuli
2010

Rozpočet (v EUR)

0

Cieľ

Zabezpečiť orientačno-informačný systém pre občanov

Merateľný
ukazovateľ

Zverejňované verejné vyhlášky v zákonom stanovenej lehote

Rok

R-2

R-1

Plánovaná
hodnota

R

R+1

R+2

100

Skutočná
124
hodnota
Realizuje sa na 2 informačných tabuliach – v centre mesta a pri mestskom úrade- na základe evidencie
spisov v centrálnom systému IS a samostatnej evidencie zverejnených vyhlášok a oznamov na úradnej
tabuli.
PODPROGRAM 4.7:

MIESTNY ROZHLAS

Zámer programu:

Priamo informovaní občania o aktuálnych udalostiach
2010

Rozpočet (v EUR)

11649

Skutočnosť

16430

Cieľ

Zabezpečiť celoročnú informačnú službu pre všetkých občanov

Merateľný
ukazovateľ

Počet funkčných reproduktorov rozhlasu

Rok

R-2

R-1

R
20

R+1

R+2

Plánovaná
hodnota

170

Skutočná
196
hodnota
Vykonáva sa na základe objednávok občanov, úradov a podnik.subj. za úhradu v pracovných dňoch 2 x
denne celoročne.
PODPROGRAM 4.8:

ORIENTAČNÉ TABULE

Zámer programu:
Občan a turista informovaný o dianí v meste
Orientačné tabule sú rozmiestnené na území mesta, ukazujú smerovkami na takmer všetky dôležité
úrady, inštitúcie, pamiatky, a pod. Úradné tabule v meste sú na frekventovanej trase a slúžia aj pre
turistov, kultúrne podujatia sú zviditeľnené na plagátoch na miestach na to určených.
2010
Rozpočet (v EUR)

0

Cieľ

Zabezpečiť aktuálnosť informácií o živote v
miestach

Merateľný
ukazovateľ

Počet reklamných a informačných plôch v meste spolu

Rok

R-2

R-1

R

Plánovaná
hodnota

17

Skutočná
hodnota

17

meste na verejne prístupných

R+1

R+2

Informácie na verejne prístupných miestach sú zabezpečené a aktuálne.
PODPROGRAM 4.9:

SPOLOČNÝ STAVEBNÝ ÚRAD

Zámer programu:

Návrhy, žiadostí a podnety vybavené v stanovených lehotách
2010

Rozpočet (v EUR)

91786

Skutočnosť

57831

Cieľ

Zabezpečiť kvalitné a nebyrokratické vybavovanie stavebnej agendy

Merateľný
ukazovateľ

Počet vydaných stavebných povolení z agendy pozemných komunikácií spolu za rok

Rok

R-2

R-1

R

Plánovaná
hodnota

285

Skutočná
hodnota

292

R+1

R+2

Cieľ

Zabezpečiť flexibilnú reguláciu výstavby v obci v súlade s jej územným plánom

Merateľný
ukazovateľ

Percento konaní vybavených v zákonom stanovených lehotách
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Rok

R-2

R-1

Plánovaná
hodnota

R

R+1

R+2

100%

Skutočná
100%
hodnota
Stavebná agenda sa vykonáva prostredníctvom spoločného obecného úradu , vydávané rozhodnutia sú
vybavené v zákonom stanovených lehotách.

PODPROGRAM 4.10: VEREJNÉ TOALETY
Zámer programu:

Turistické mesto so všetkými službami, verejne dostupné, hygienické toalety
2010

Rozpočet (v EUR)

3595

Skutočnosť
2539
Mienili sme zrekonštruovať verejné toalety, avšak z dôvodu zaradenia tohto projektu do žiadaných
projektov z fondov sme čakali na to či projekt vyhrá alebo bude zamietnutý.
Cieľ

Zabezpečiť služby verejných toaliet na území mesta

Merateľný
ukazovateľ

Zrekonštruovať verejné toalety

Rok

R-2

Plánovaná
hodnota

R-1

R

R+1

1

Skutočná
hodnota
Verejné toalety sú v prevádzke v letných mesiacoch počas turistickej sezóny.
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R+2

5.

Bezpečnosť

Zámer programu:
Bezpečné a prívetivé mesto, ochrana majetku mesta a životného prostredia

Zodpovednosť:
mestská polícia
2010
Rozpočet (v EUR)

100449

Skutočnosť

99723

Komentár:
Všetky náklady súvisiace s bezpečnosťou v meste v prvom rade sú to náklady na mestskú políciu,
kamerový systém,odchyt túlavých zvierat, ochranu pred požiarmi, deratizáciu a pod.
PODPROGRAM 5.1:

MESTSKÁ POLÍCIA

Zámer programu:

Mesto bez vandalizmu a protispoločenských javov

Zodpovednosť:

mestská polícia
2010

Rozpočet (v EUR)

80729

Skutočnosť

79342

Cieľ
Zabezpečiť kontrolou dodržiavanie verejného poriadku, čistoty a hygieny v meste
Mestská polícia dbala na dodržiavanie VP v meste a okolí.
PODPROGRAM 5.2:

KAMEROVÝ SYSTÉM

Zámer programu:

Krízové ulice pod drobnohľadom

Zodpovednosť:

zástupca primátora
2010

Rozpočet (v EUR)

0

Skutočnosť

0

Cieľ

Zabezpečiť prevádzku kamerového systému v meste

V roku 2009 bolo vyhlásené verejné obstarávanie na výber dodávateľa kamerového systému, realizácia
tohto zámeru bude v ďalšom období.
PODPROGRAM 5.3:

ODCHYT TÚLAVÝCH ZVIERAT

Zámer programu:

Mesto bez túlavých zvierat
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Zodpovednosť:

mestská polícia
2010

Rozpočet (v EUR)

0

Skutočnosť
Cieľ

1190
Zabezpečiť ochranu obyvateľov pred túlavými zvieratami

Mestská polícia v roku 2010 zabezpečila asanáciu zvierat, v tejto akcií bolo odchytených 12 psov, väčšina
z nich bola potratená, ostatné išli do útulku psov.
PODPROGRAM 5.4:

OCHRANA PRED POŽIARMI

Zámer programu:

Maximálna prevencia požiarom

Zodpovednosť:

Prednosta úradu
2010

Rozpočet (v EUR)

12720

Skutočnosť

11291

Cieľ

Zabezpečiť podmienky pre ochranu majetku a životov pred ohňom

V rámci spolupráce s OR HaZZ Dun.Streda sme vykonali preventívnu protipožiarnu prehliadku
v rodinných domoch v meste.
PODPROGRAM 5.5:

DERATIZÁCIA

Zámer programu:

Mesto bez hlodavcov

Zodpovednosť:

Útvar ŽP
2010

Rozpočet (v EUR)

7000

Skutočnosť

7900

Cieľ
Zabezpečiť deratizáciu v meste
Deratizácia bola zabezpečená 2 x ročne, okrem toho bol zabezpečený odchyt túlavých holubov
a dezinsekcia podľa potreby.
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6.

Odpadové hospodárstvo

Zámer programu:
Komerčne orientovaný systém odpadového hospodárstva, s dôrazom na ochranu
životného prostredia

Zodpovednosť:
útvar životného prostredia
2010
Rozpočet (v EUR)

253753

Skutočnosť

257614

Komentár:
Na tomto programe sa sledujú náklady na zber a odvoz odpadu, zber separovaného odpadu, zber
biologicky rozložiteľného odpadu, nebezpečného odpadu
PODPROGRAM 6.1:

ZBER A ODVOZ ODPADU

Zámer programu:

Adresný systém odpadového hospodárstva, ochraňujúci životné prostredie

Zodpovednosť:

technické služby
2010

Rozpočet (v EUR)

231353

Skutočnosť

238145

Cieľ

Zabezpečiť čistotu verejných priestranstiev v meste

Čistota verených priestranstiev je zabezpečená vlastnými zamestnancami mesta, máme troch
zamestnancov na tomto úseku, ktorí pravidelne čista verejné priestranstvá.
PODPROGRAM 6.2:

ZBER SEPAROVANÉHO ODPADU

Zámer programu:

Separujúce mesto

Zodpovednosť:

Útvar ŽP

2010
Rozpočet (v EUR)

22400

Skutočnosť

19234

Cieľ
Zabezpečiť separáciu komunálneho odpadu.
Separácia bola zabezpečená, boli nakúpené a rozložené 1100 l nádoby na separovaný zber odpadu
v meste.
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PODPROGRAM 6.3:

ZBER BIOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÉHO ODPADU

Zámer programu:

Mesto bez environmentálnych problémov

Zodpovednosť:

technické služby
2010

Rozpočet (v EUR)

0

Skutočnosť

0

Cieľ
Zabezpečiť ekologickú likvidáciu biologicky rozložiteľného odpadu
Zabezpečili sme zber 2 x ročne, drvenie a odvoz.
PODPROGRAM 6.4:

ZBER NEBEZPEČNÉHO ODPADU

Zodpovednosť:

technické služby
2010

Rozpočet (v EUR)

0

Skutočnosť

0

Cieľ
Zabezpečiť zber a likvidáciu nebezpečného odpadu
Zabezpečili sme odvoz a zber nebezpečného odpadu zdarma.
PODPROGRAM 6.5:

LIKVIDÁCIA NELEGÁLNYCH SKLÁDOK

Zámer programu:

Mesto bez čiernych skládok

Zodpovednosť:

technické služby
2010

Rozpočet (v EUR)
Skutočnosť

0
235

Cieľ
Zabezpečiť likvidáciu nepovolených skládok
Usporiadali sme 2 x akciu vypratania lesoparku dobrovoľníkmi.
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7.

Komunikácie

Zámer programu:
Bezpečné, kvalitné a čisté komunikácie

Zodpovednosť:
technické služby
2010
Rozpočet (v EUR)

570912

Skutočnosť

200985

Komentár:
Tento program zahŕňa všetky bežné ako aj investičné náklady súvisiace s komunikáciami, či už to je
bežná údržba alebo rekonštrukcia.
PODPROGRAM 7.1:

VÝSTAVBA POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ

Zámer programu:

Maximálne dostupné územie mesta

Zodpovednosť:

technické služby
2010

Rozpočet (v EUR)

383605

Skutočnosť

24880

PRVOK 7.1.1:

REKONŠTRUKCIA KOMUNIKÁCIÍ

Zodpovednosť:

technické služby
2010

Rozpočet (v EUR)

11500

Skutočnosť

12668

Cieľ

Každoročne vykonať nevyhnutnú rekonštrukciu komunikácií

Komentár:
Technické služby vykonali rekonštrukciu chodníkov, dodávateľsky bola zabezpečená rekonštrukcia
chodníkov na Železničnej a časti Kurtaserskej ulici.
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PRVOK 7.1.2:

VÝSTAVBA NOVÝCH KOMUNIKÁCIÍ

Zodpovednosť:

technické služby
2010

Rozpočet (v EUR)

372105

Skutočnosť

12212

Cieľ

Zabezpečiť výstavbu komunikácií na miestach kde doteraz komunikácie neboli

PODPROGRAM 7.2:

OPRAVA POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ

Zodpovednosť:

technické služby
2010

Rozpočet (v EUR)

179807

Skutočnosť

168605

PRVOK 7.2.1:

OPRAVA MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ

Zodpovednosť:

technické služby
2010

Rozpočet (v EUR)

179807

Skutočnosť

168605

Cieľ

Každoročne vykonať bežnú opravu komunikácií po zimnom období

Komentár:
Tu sa sledujú náklady na zamestnancov zaradených na túto oblasť ako aj nevyhnutné materiálové
výdavky
Opravy boli vykonané v potrebnej miere.
PRVOK 7.2.2:

OPRAVA A ÚDRŽBA PARKOVÍSK

Zodpovednosť:

technické služby
2010

Rozpočet (v EUR)

0

Skutočnosť

0

Cieľ
Starať sa o údržbu parkovísk a vytvoriť nové parkovacie miesta
Nové parkovacie miesta neboli vytvorené z dôvodu nedostatku financií.
PODPROGRAM 7.3:

SPRÁVA A ÚDRŽBA KOMUNIKÁCIÍ

Zámer programu:

Kvalitne a pravidelne udržované komunikácie
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2010
Rozpočet (v EUR)

7500

Skutočnosť

7500

PRVOK 7.3.1:

LETNÁ ÚDRŽBA
2010

Rozpočet (v EUR)
PRVOK 7.3.2:

0
ZIMNÁ ÚDRŽBA
2010

Rozpočet (v EUR)

7500

Skutočnosť

7500

Cieľ

Zmluvne zabezpečiť zimnú údržbu komunikácií so špecializovaným dodávateľom
na údržbu

Zimná údržba komunikácií bola zmluvne zabezpečená.
Komentár:
Náklady na externého dodávateľa na vykonanie zimných údržbárskych prác na komunikáciách
PODPROGRAM 7.4:

DOPRAVNÉ ZNAČENIE

Zámer programu:

Prehľadné dopravné značenie
2010

Rozpočet (v EUR)

0

Skutočnosť

0

Cieľ

Zabezpečiť plynulosť cestnej premávky v obci

Cieľ

Zabezpečiť pravidelnú kontrolu a údržbu zvislého dopravného značenia v meste

V prípade zničenia dopravného značenia vymeníme to za nové čím je zabezpečená plynulosť cestnej
premávky.
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8.

Vzdelávanie

Zámer programu:
Efektívny a kvalitný školský systém

Zodpovednosť:
oddelenie školstva
2010
Rozpočet (v EUR)

1992377

Skutočnosť

759040

Komentár:
Tu sú plánované všetky výdavky na originálne kompetencie v oblasti školstva a to náklady na MŠ, ZUŠ,
CVČ, školské jedálne a jedálne MŠ a výdavky na základné školy v jednej sume, tieto náklady sa podrobne
sledujú na jednotlivých školách.
Výdavky na vzdelávanie sú financované najmä:
- zo zdrojov štátneho rozpočtu - z normatívnych a nenormatívnych príspevkov na prenesené
kompetencie a účelových dotácií / na súťaže, na vzdelávanie v MŠ, na podporu žiakov v hnotnej núdzi .../
- z podielu na výnose dane z príjmov fyzických osôb
- z vlastných príjmov škôl a ŠZ / školné, stravné, nájomné a iné.../
- z nenávratných príspevkov na realizáciu projektov
PODPROGRAM 8.1:

MATERSKÉ ŠKOLY

Zámer programu:

Kvalitné predškolské vzdelávanie spĺňajúce potreby detí a požiadavky
rodičov

Zodpovednosť:

oddelenie školstva
2010

Rozpočet (v EUR)

380695

Skutočnosť

367147

PODPROGRAM 8.2:

ZÁKLADNÉ ŠKOLY

Zámer programu:

Kvalitný a efektívny edukačný systém

Zodpovednosť:

oddelenie školstva
2010

Rozpočet (v EUR)

1320124

Skutočnosť

106054

Cieľ
Zabezpečiť účinnosť vzdelávacieho procesu
Vzdelávací proces sa riadi na základe vypracovaného vzdelávacieho plánu a z roka na rok sa zdokonaľuje.
PODPROGRAM 8.3: ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA
Zámer programu:

Maximálne rozvinutý umelecký talent nadaných detí
30

Zodpovednosť:

oddelenie školstva
2010

Rozpočet (v EUR)

207056

Skutočnosť

205936

Cieľ

Zabezpečiť kvalitnú základnú umeleckú výchovu a vzdelávanie

V meste je zabezpečená kvalitná umelecká výchova o čom svedčia aj úspechy žiakov školy na rôznych
slávnostiach a vystúpeniach.
PODPROGRAM 8.4:

ŠKOLSKÉ JEDÁLNE

Zodpovednosť:

oddelenie školstva
2010

Rozpočet (v EUR)

47327

Skutočnosť

48215

PODPROGRAM 8.5:

CENTRUM VOĽNÉHO ČASU

Zámer programu:

Kvalitná a pestrá ponuka mimoškolských voľno časových aktivít pre deti

Zodpovednosť:

oddelenie školstva
2010

Rozpočet (v EUR)

34015

Skutočnosť

31688

Cieľ

Zabezpečiť zmysluplné využitie voľného času pre deti a mládež

Zamestnanci centra voľného času sa všemožne usilujú zapojiť čo najviac detí do mimoškolských voľno
časových aktivít.
PODPROGRAM 8.6:

FINANČNÉ PROSTRIEDKY HRADENÉ Z PROSTRIEDKOV ORIGINÁLNYCH
KOMPETENCIÍ
2010

Rozpočet (v EUR)
Skutočnosť
PODPROGRAM 8.7:

1660
0
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY
2010

Rozpočet (v EUR)

0

Skutočnosť

0
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PODPROGRAM 8.8:

OSTATNÉ DOTÁCIE Z PROSTRIEDKOV MESTA
2010

Rozpočet (v EUR)
Skutočnosť

1500
0
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9.

Šport

Zámer programu:
Športové aktivity dostupné všetkým vekovým kategóriam

Zodpovednosť:
projektový manažér
2010
Rozpočet (v EUR)

156210

Skutočnosť

147454

Komentár:
V programe šport sa sledujú náklady podľa areálov a to na športový areál vo Veľkom Mederi a v Ižope,
podprogram tvoria príspevky pre jednotlivé športové kluby. So subjektami ktoré žiadali o dotáciu boli
uzavreté zmluvy o poskytnutí dotácie v zmysle všeobecne záväzného nariadenia mesta. V kapitálových
výdavkoch je to prestavba športových tribúnov
PODPROGRAM 9.1:

ŠPORTOVÝ AREÁL

Zámer programu:

Mesto s diverzifikovanou športovou infraštruktúrou podľa preferencií
obyvateľstva.

Zodpovednosť:

projektový manažer
2010

Rozpočet (v EUR)

63924

Skutočnosť

58375

PRVOK 9.1.1:

ŠPORTOVÝ AREÁL VEĽKÝ MEDER

Zodpovednosť:

projektový manažer
2010

Rozpočet (v EUR)

52277

Skutočnosť

50477

Cieľ

Zabezpečiť prevádzku športového areálu vo Veľkom Mederi

Športový areál je v prevádzke, dotáciou mestského športového klubu mesto finančne prispieva na činnosť
športu a udržuje areál v riadnej prevádzke.
PRVOK 9.1.2:
ŠPORTOVÝ AREÁL IŽOP
Zodpovednosť:

projektový manažer
2010

Rozpočet (v EUR)

11647

Skutočnosť

7898
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Cieľ
Zabezpečiť prevádzku športového areálu v Ižope
Športový areál v Ižope je financovaný z prostriedkov mesta, a mesto dotuje športový klub v Ižope.
PODPROGRAM 9.2:

PODPORA ŠPORTOVÝCH KLUBOV A ORGANIZÁCII

Zámer programu:

Mesto reprezentované športovcami
2010

Rozpočet (v EUR)

92286

Skutočnosť

89079

Cieľ

Zabezpečiť prevádzkové podmienky pre činnosť športových klubov

Cieľ
Podporiť široké spektrum športových aktivít
Mesto podporuje športové kluby v meste ako aj jednotlivé športové podujatia
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10.

Kultúra

Zámer programu:
Kvalitná kultúra pre všetkých obyvateľov a návštevníkov mesta

Zodpovednosť:
prednosta úradu
2010
Rozpočet (v EUR)

179139

Skutočnosť

169029

Komentár:
Program prestavuje činnosti v oblasti kultúry, ktoré zabezpečuje Mestské kultúrne stredisko, ďalej
zahŕňa podporu rôznych kultúrnych aktivít formou príspevkov, usporiadanie rôznych kultúrnych
podujatí a aktivít v meste
PODPROGRAM 10.1:

DOM KULTÚRY

Zámer programu:

Pestré kultúrne akcie pre obyvateľov a turistov nášho mesta

Zodpovednosť:

riaditeľ MsKS
2010

Rozpočet (v EUR)

137220

Skutočnosť

125988

Cieľ

Zabezpečiť atraktívnu kultúrnu ponuku pre obyvateľov a návštevníkov mesta

Počas letných mesiacov a samozrejme aj mimo letných mesiacov je bohatá ponuka kultúrnych programov
v meste, v lete sa organizuje kultúrne leto s atraktívnou kultúrnou ponukou.
Komentár:
Tu sa počíta s bežným príspevkom na Mestské kultúrne stredisko
PODPROGRAM 10.2:

MESTSKÉ KULTÚRNE AKCIE

Zámer programu: Kultúrny život nášho mesta je spestrený tradičnými kultúrnymi akciami
Zodpovednosť:

prednosta úradu
2010

Rozpočet (v EUR)

26680

Skutočnosť

25787
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PRVOK 10.2.1:

DNI SVÄTÉHO ŠTEFANA
2010

Rozpočet (v EUR)

17197

Skutočnosť

17364

Cieľ
Tradične usporiadať dôstojné oslavy Dní Sv. Štefana
Každoročne sa usporiadajú dôstojné oslavy Dní Sv. Štefana s bohatými kultúrnymi vystúpeniami
PRVOK 10.2.2:

DNI MATEJA CORVINA
2010

Rozpočet (v EUR)

6642

Skutočnosť

5583

Tradične usporiadať dôstojné oslavy dní Mateja Corvina s cieľom poskytnúť
návštevníkom mesta viac kultúrnych podujatí
Výber kultúrnych podujatí je vyhovujúci väčšine návštevníkov mesta ako aj obyvateľom nášho mesta
Cieľ

PRVOK 10.2.3:

OSTATNÉ KULTÚRNE PODUJATIA
2010

Rozpočet (v EUR)

2841

Skutočnosť

2840

PODPROGRAM 10.3:

OSTATNÁ KULTÚRNA ČINNOSŤ
2010

Rozpočet (v EUR)

12879

Skutočnosť

15024

Komentár:
V tomto programe sa tu plánuje s opravou strechy budovy v ktorej je umiestnená mestská knižnica, táto
budova je v majetku kresťanskej cirkvi a mesto plánuje opraviť strechu na tejto budove namiesto
každoročne poskytovanej dotácie pre cirkev.
PODPROGRAM 10.4:

GRANTOVÁ PODPORA KULTÚRNYCH TELIES, SPOLKOV, ORGANIZÁCII

Zámer programu:

Rozvoj kultúrnych a spoločenských aktivít poskytovaných rôznymi
subjektmi
2010

Rozpočet (v EUR)

2360

Skutočnosť

2230
36

Cieľ

Zabezpečiť podporu rôznorodej kultúry na územím mesta

Cieľ

Zabezpečiť podporu zaujímavých kultúrnych a spoločenských projektov občanov

Kultúrne aktivity sa dotýkajú rôznych kultúrnych a spoločenských zložiek
Komentár:
Program predstavujú granty pre kultúrne skupiny
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11.

Prostredie pre život

Zámer programu:
Atraktívne prostredie pre kvalitný život, relax a zábavu

Zodpovednosť:
útvar životného prostredia
2010
Rozpočet (v EUR)

427206

Skutočnosť

433224

Komentár:
Program predstavujú činnosti, ktoré pomáhajú ochraňovať, udržiavať a skvalitňovať životné prostredie a
zabezpečujú vhodné podmienky života občanov. Zahrnutú sú tu činnosti v oblasti údržby verejnej zelene
a verejných priestranstiev, detských zariadení a ihrísk, verejné osvetlenie a cintoríny.
Sledujú sa tu investičné akcie ako sú kanalizácie, priemyselný park, geotermálna voda, hydromeliorácie
PODPROGRAM 11.1:

ÚDRŽBA VEREJNEJ ZELENE

Zámer programu:

Mesto plné zelene

Zodpovednosť:

útvar životného prostredia
2010

Rozpočet (v EUR)

287079

Skutočnosť

282055

PRVOK 11.1.1:

PARKY

Zodpovednosť:

útvar životného prostredia
2010

Rozpočet (v EUR)

118000

Skutočnosť

120183

Cieľ

Vytvoriť nádherné životné prostredie s krásnou zeleňou a výsadbou kvetov

Vytvorili sme nádherné životné prostredie s krásnou zeleňou a výsadbou kvetov. Zmluvne zabezpečené.
PRVOK 11.1.2:

OSTATNÉ VEREJNÉ PRIESTRANSTVÁ

Zodpovednosť:

technické služby
2010

Rozpočet (v EUR)

169079
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Skutočnosť

161872

Cieľ
Pekne udržiavať všetky verejné priestranstvá
Mesto sa snaží pekne udržiavať všetky verejné priestranstvá
PODPROGRAM 11.2:

ÚDRŽBA ZELENE NA ŠTADIÓNE
2010

Rozpočet (v EUR)

0

Skutočnosť

0

PODPROGRAM 11.3:

DETSKÉ IHRISKÁ

Zámer programu:

Príjemné prostredie pre hry detí

Zodpovednosť:

technické služby
2010

Rozpočet (v EUR)

0

Skutočnosť

0

Cieľ

Zabezpečiť pravidelnú údržbu a revitalizáciu mestských detských ihrísk

Postupne sa revitalizujú všetky detské ihriská aby vyhoveli normám únie.
PODPROGRAM 11.4:

CINTORÍNSKE SLUŽBY

Zámer programu:

Dôstojné služby v cintorínoch

Zodpovednosť:

technické služby
2010

Rozpočet (v EUR)

6930

Skutočnosť

8880

PRVOK 11.4.1:

ÚDRŽBA SRBSKÉHO CINTORÍNA

Zodpovednosť:

technické služby
2010

Rozpočet (v EUR)

0

Skutočnosť

0

Cieľ
Zabezpečiť krajšie prostredie v srbskom cintoríne
Na údržbu srbského cintorína dostávame každoročne dotáciu na údržbu, z ktorých prostriedkov sa dajú
vykonať všetky potrebné práce aby cintorín vyzeral dôstojne.
PRVOK 11.4.2:

ÚDRŽBA CINTORÍNOV CEZ MPBH

Zodpovednosť:

riaditeľ MPBH
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2010
Rozpočet (v EUR)

0

Skutočnosť

0

Cieľ

Požadovať kvalitnú organizáciu práce v cintorínoch pri odvoze odpadov a kosení
trávy

Kosenie trávy a odvoz odpadov bol vykonávaný prostredníctvom bytového podniku, ktorý nám za úhradu
pokosí cintorín a odvoz odpadkov zabezpečuje mesto.
PRVOK 11.4.3:

OSTANÁ ÚDRŽBA CINTORÍNOV

Zodpovednosť:

technické služby
2010

Rozpočet (v EUR)

6930

Skutočnosť

8880

PODPROGRAM 11.5:

VEREJNÉ OSVETLENIE

Zámer programu:

Kvalitné a efektívne
priestranstvách

Zodpovednosť:

technické služby

verejné

osvetlenie

na

všetkých

verejných

2010
Rozpočet (v EUR)

119500

Skutočnosť

124901

Cieľ

Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku verejného osvetlenia

Cieľ
Vytvoriť vianočnú atmosféru v obci
Údržba verejného osvetlenia je zabezpečená dodavateľsky, s menšími nedostatkami bola prevádzka
bezporuchová. Podarilo sa vytvoriť veľmi peknú vianočnú atmosféru zakúpením nových vianočných
svetiel ako aj elektrického vianočného stromčeka.
PODPROGRAM 11.6:

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Zámer programu:

Ochrana životného prostredia - cieľ nás všetkých

Zodpovednosť:

útvar životného prostredia
2010

Rozpočet (v EUR)

12697

Skutočnosť

11878

Cieľ

Zabezpečiť účinnú ochranu životného prostredia

Zabezpečujeme dodržiavanie právnych predpisov v kompetencii mesta.
PODPROGRAM
11.7:

INVESTIČNÁ VÝSTAVBA
40

Zámer programu: Krajšie mesto - lákadlo pre mladých ľudí a turistov
Zodpovednosť:

vedúci oddelenia výstavby
2010

Rozpočet (v EUR)

1000

Skutočnosť

5510

Cieľ

Zabezpečiť rozvoj mesta investičnou výstavbou

Zabezpečili sme rozvoj v meste, boli vypracované rôzne projekty na realizáciu investičných zámerov,
z ktorých mnohí projekty budú financované zo zdrojov EÚ.
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12.

Bývanie

Zámer programu:
Dostupné bývanie pre obyvateľov mesta

Zodpovednosť:
vedúci oddelenia výstavby
2010
Rozpočet (v EUR)

915726

Skutočnosť

483651

Komentár:
Program predstavuje investičné náklady na výstavbu nájomných bytov v roku 2010 je to projektová
dokumentácia
PODPROGRAM 12.1:

SPRÁVA NÁJOMNÝCH BYTOV

Zodpovednosť:
správne oddelenie
Cieľ sme dosiahli s prípravou podkladov pre bytovú komisiu. Sledovali a evidovali sme splátky z predaja
bytov a nových žiadostí.
2010
Rozpočet (v EUR)
Skutočnosť

0
21363

PODPROGRAM 12.2:

VÝSTAVBA NÁJOMNÝCH BYTOV

Zodpovednosť:

vedúci oddelenia výstavby
2010

Rozpočet (v EUR)

915726

Skutočnosť

462288

Cieľ
Zabezpečiť dostupné nájomné bývanie pre občanov mesta
Bola vypracovaná projektová dokumentácia a v roku 2010 bude realizovaná stavba nájomného
bytu 24 b.j. .
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13.

Sociálne služby

Zámer programu:
Komplexná starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny obyvateľstva

Zodpovednosť:
vedúci správneho oddelenia
2010
Rozpočet (v EUR)

241072

Skutočnosť

233599

Komentár:
V programe sú zahrnuté sociálne služby poskytované mestom pre občanov, na zmiernenie ich sociálnej
situácie, rôznu sociálnu pomoc a podporu v oblasti opatrovateľskej služby, stravovania, služieb pre
seniorov, jednorázové finančné príspevky pre rodiny, deti, ťažko zdravotne postihnutých občanov,
náklady na klub dôchodcov, náklady na zdravotníctvo, polikliniku
PODPROGRAM 13.1:

OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA

Zámer programu:

Plnohodnotný život seniorov a handicapovaných občanov mesta v
domácom prostredí

Zodpovednosť:

opatrovateľská služba
2010

Rozpočet (v EUR)

124371

Skutočnosť

115243

PRVOK 13.1.1:

OPATROVATEĽKY

Zodpovednosť:

opatrovateľská služba
2010

Rozpočet (v EUR)

108272

Skutočnosť

96023

Cieľ

Poskytnúť pomoc občanom s ťažkým zdravotným postihnutím

Opatrovateľská služba funguje pod spoločným obecným úradom, pomoc občanom na to odkázaných je
poskytnutá opatrovateľkami.
PRVOK 13.1.2:

NÁKLADY NA OPATROVATEĽSKÚ SLUŽBU

Zodpovednosť:

opatrovateľská služba
2010

Rozpočet (v EUR)

16099
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Skutočnosť

19220

PODPROGRAM 13.2:

STRAVOVANIE DÔCHODCOV

Zámer programu:

Dostupné stravovanie pre seniorov a invalidných občanov

Zodpovednosť:

správne oddelenie
2010

Rozpočet (v EUR)

33024

Skutočnosť

31726

Cieľ
Zabezpečiť stravovanie pre osamelých občanov v meste
Poskytuje sa 1 teplá strava denne v priemere 40 starým občanom mesta v pracovných dňoch celoročne
priamo do domu.

PODPROGRAM 13.3:

KLUBY DÔCHODCOV

Zámer programu:

Komplexná starostlivosť o seniorov

Zodpovednosť:

vedúci správneho oddelenia
2010

Rozpočet (v EUR)

14234

Skutočnosť

13474

Cieľ

Vytvoriť podmienky pre kvalitne a atraktívne trávený čas seniorov

Cieľ
Zvýšiť počet zapojených seniorov organizovaných v klube dôchodcov
V roku 2010 sa podarilo zapojiť dôchodcov do klubovej činnosti so zvýšenou kapacitou – v počte 60 osôb.
Niektoré aktivity vyžadovali už priestory MsKS /tanečné zábavy, prednášky s účasťou 200- 250 osôb/.
Spevokol a šachový krúžok sa vyznamenala tiež aktívnou - účastiach na súťažiach a verejných
podujatiach mesta. Nechýbali ani zájazdy a kúpeľné pobyty organizované správkyňou KD.
PODPROGRAM 13.4: POMOC OBČANOM V HMOTNEJ A SOCIÁLNEJ NÚDZI
Zámer programu:

Účinná a adresná pomoc pre občanov v sociálnej núdzi

Zodpovednosť:

vedúci správneho oddelenia
2010

Rozpočet (v EUR)

8500

Skutočnosť

3626

Cieľ
Zabezpečiť flexibilnú jedno rázovú podporu pre občanov v objektívnej núdzi
Žiadosti spracované na našom úrade posudzovala sociálna komisia pravidelne v cca mesačných
intervaloch, závažné prípady sa riešili v rámci kompetencie primátora ihneď.
PODPROGRAM 13.5:

POCHOVANIE BEZPRÍSTREŠNÝCH OBČANOV

Zodpovednosť:

vedúci správneho oddelenia
2010
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Rozpočet (v EUR)

300

Skutočnosť

295

Cieľ

Zabezpečiť pochovanie bezprístrešných občanov

Mesto nevykonalo pochovanie bezprístrešného občana v roku 2010.
PODPROGRAM 13.6: DOTÁCIE ORGANIZÁCIÁM POSKYTUJÚCIM SOCIÁLNE SLUŽBY
Zodpovednosť:

finančné oddelenie
2010

Rozpočet (v EUR)

1666

Skutočnosť

1489

Cieľ

Zabezpečiť podporu pre činnosť miestnych organizácií

Mesto poskytuje dotáciu pre Domov dôchodcov v Gabčíkove ako aj pre Domov sociálnych služieb v Ižope.
PODPROGRAM 13.7:

ZDRAVOTNÍCTVO

Zodpovednosť:

projektový manažér
2010

Rozpočet (v EUR)

58977

Skutočnosť

67746

PRVOK 13.7.1:

DAROVANIE KRVI

Zodpovednosť:

projektový manažér
2010

Rozpočet (v EUR)

600

Skutočnosť

694

Cieľ

Pomoc mesta darcom krvi nepeňažným darom

Mesto poskytuje nepeňažné dary pre darcov krvi.
PRVOK 13.7.2:

POLIKLINIKA

Zodpovednosť:

projektový manažér
2010

Rozpočet (v EUR)

55935

Skutočnosť

64631

Cieľ
Zabezpečiť zdravotné centrum pre obyvateľov mesta
Mesto odkúpilo budovu polikliniky a stará sa prevádzku budovy.
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PRVOK 13.7.3:

ZDRAVOTNÉ STREDISKO IŽOP

Zodpovednosť:

projektový manažér
2010

Rozpočet (v EUR)

2442

Skutočnosť

2421

2010

2011

Pomoc starším občanom v mestskej časti Ižop so zdravotníckymi službami podpora zo strany mesta
Mesto čiastočne financuje poskytovanie zdravotníckych služieb v Ižope
Cieľ
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14.

Administratíva

Zámer programu:
Maximálne funkčný chod Mestského úradu vo Veľkom Mederi

Zodpovednosť:
prednosta úradu
2010
Rozpočet (v EUR)

210315

Skutočnosť

225060

Cieľ
Dosiahnuť kvalitné riadenie administratívy s kvalitným informačným systémom
Informačný systém funguje čím riadenie administratívy je prehľadnejšie a kvalitnejšie. Vybudovaním
kancelárie prvého kontaktu je komunikácia s občanmi na vyššej úrovni a zamestnanci úradu tým
kvalitnejšie a rýchlejšie môžu vybaviť stránky.
Komentár:
Program prestavujú mzdové náklady na administratívnych pracovníkov, ktoré sa nemohli zaradiť do
jednej z vyššie uvedených programov .
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