PLNENIE PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU
MESTA HLOHOVEC
ZA ROK 2009
__________________________________________________________________

Rozpočet mesta Hlohovec na rok 2009 bol schválený v programovej štruktúre,
pozostávajúcej z 13-tich programov rozdelených do jednotlivých podprogramov, resp.
prvkov, v ktorých sú alokované všetky výdavky mesta.
Rozpočet na r. 2009 bol zostavený ako vyrovnaný vo výške 12 466 773 € / 375 574 tis. Sk.
Bežný rozpočet bol schválený ako prebytkový, s prebytkom bežných príjmov vo výške
931 288 € / 28 056 tis. Sk, kapitálový rozpočet schodkový, pričom výška schodku 1 696 474 € /
51 108 tis. Sk je krytá prebytkom bežného rozpočtu a prebytkom finančných operácií v sume
765 186 € / 23 052 tis. Sk (prevodmi z peňažných fondov mesta a návratnými zdrojmi
financovania).
V zmysle Uznesení MsZ č. 19 a 20 zo dňa 23.4.2009, č. 56 zo dňa 10.9.2009, č. 70 71 zo dňa
29.10.2009 a Uznesenia MsZ č. 86 zo dňa 9.12.2009, rozpočtových opatrení č. RO1/PRI/2009 až
RO12/PRI/2009 bol rozpočet mesta upravený z dôvodu potreby zaradenia prostriedkov
nevyčerpaných v predchádzajúcom roku, prostriedkov na prenesený výkon štátnej správy v zmysle
oznámení jednotlivých orgánov štátnej správy, zvýšenia spolufinancovania k projektu
odkanalizovania m.č. Šulekovo, ako i v súvislosti so vzniknutou hospodárskou krízou a následným
poklesom výšky podielových daní poukazovaných samosprávam podľa zákona 564/2004 Z.z.
v znení neskorších predpisov; ďalšie úpravy boli vykonané v súvislosti so zaradením príjmov
z predaja majetku mesta a zaradením výdavkov na prevádzku zberného dvora, na úpravu okolia
sketeparku z vlastných príjmov mesta ako i sponzorsky poskytnutých prostriedkov a zaradením
prostriedkov rezervného fondu na spolufinancovanie projektov - Zámok, modernizácia prístavby
polikliniky a výstavba rdg oddelenia (diagnostického centra – CT pracovisko, RTG, USG a mamopracovisko).
Financovanie prenesených kompetencií na samosprávu štát financuje dotáciami na prenesený
výkon, ktorých výšku oznamuje Mestu oficiálnym rozpisom. Prostriedky schválené v štátnom
rozpočte na prenesený výkon samospráva nie je povinná opätovne schvaľovať, pretože tieto verejné
prostriedky boli už schválené v jednotlivých rozpočtových kapitolách štátneho rozpočtu a príslušné
ústredné orgány (t.j. ministerstvá; resp. prostredníctvom špecializovaných úradov na krajskej
úrovni) oznamujú ich výšku mestám a obciam. Použitie prostriedkov štátneho rozpočtu
poskytnutých na výkon prenesených kompetencií na územnú samosprávu je prijímateľ povinný
vyúčtovať so štátnym rozpočtom v zmysle zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy, príp.
opatrenia MF SR.
V priebehu roka 2009 boli na rokovanie MsZ predkladané úpravy rozpočtu na prenesený
výkon podľa rozpisov ústredných orgánov. Zmeny a úpravy, ktoré boli Mestu oznámené v mesiaci
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december 2009 ako i rozpisy nenormatívnych prostriedkov na úseku školstva boli v rozpočte mesta
upravené priamo na základe listov KŚÚ Trnava a podľa platných právnych predpisov boli rozpísané
školám a školským zariadeniam.
V súvislosti s hospodárskou krízou a prijatím „Memoranda o spolupráci pri riešení dopadov
finančnej a hospodárskej krízy na slovenskú spoločnosť“ medzi Vládou SR a Združením miest
a obcí SR schválilo MsZ Mesta Hlohovec dňa 23.4.2009 Program úsporných opatrení, ktorým sa
riadilo hospodárenie Mesta v priebehu rozpočtového roka 2009.
Upravený rozpočet k 31.12.2009 bol vyrovnaný vo výške príjmov a výdavkov 12 901 245
€ / 388 663 tis. Sk, z toho:
Bežný rozpočet:
Príjmy
Výdavky
Kapitálový rozpočet:
Príjmy
Výdavky
Finančné operácie:
Príjmové FO
Výdavky
Rozpočet mesta:

10 428 170 €
10 646 430 €

314 159 tis. Sk
320 734 tis. Sk

schodok - 218 260 €
- 6 575 tis. Sk

761 087 €
2 143 350 €

22 929 tis. Sk
64 571 tis. Sk

schodok – 1 382 263 €
- 41 642 tis. Sk

1 711 988 €
111 465 €
12 901 245 €

51 575 tis. Sk
3 358 tis. Sk
388 663 tis. Sk

prebytok + 1 600 523 €
+ 48 217 tis. Sk
vyrovnaný

V roku 2009 boli v účtovníctve Mesta zúčtované celkové príjmy vo výške 13 029 305,51 €
a výdavky v sume 12 739 811,38 €. V uvedenom objeme finančných prostriedkov sú zahrnuté
príjmy a výdavky Spoločného obecného úradu a rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej
pôsobnosti mesta, t.j. škôl a Zariadenia pre seniorov Harmónia.
Vlastné príjmy rozpočtových organizácií boli zúčtované vo výške 325 631,92 € (z toho
školy 147 634,36 € a Zariadenie pre seniorov Harmónia 177 997,56 €) a po odvedení na účet
mesta boli mesačne poukazované uvedeným rozpočtovým organizáciám na vkladové výdavkové
účty v súlade so žiadosťou rozpočtovej organizácie celkovo vo výške 321 485,92 €, pretože
prostriedky v sumárnej výške 4 130 € rozpočtové organizácie odviedli zriaďovateľovi na
financovanie projektovej dokumentácie a verejného obstarávania v súvislosti s podávanými
projektami v rámci štrukturálnych fondov EÚ.
V zmysle zákona NR SR č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
v znení neskorších predpisov finančné operácie nie sú súčasťou príjmov a výdavkov rozpočtu
mesta, ale sú osobitnou súčasťou rozpočtu. Príjmové finančné operácie predstavovali čiastku
429 861,17 €, výdavkové finančné operácie boli k 31.12.2009 zúčtované v čiastke 111 453,48 €.
Plnenie rozpočtu bez finančných operácií:
Príjmy bežného rozpočtu:
Výdavky bežného rozpočtu:

11 616 282,49 €
10 477 536,20 €
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Príjmy kapitálového rozpočtu:
Výdavky kapitálového rozpočtu:
PRÍJMY (bežné + kapitálové):
VÝDAVKY (bežné + kapitálové):

983 161,85 €
2 150 821,70 €
12 599 444,34 €
12 628 357,90 €

Čerpanie výdavkov rozpočtu mesta je vykryté výsledkom finančných operácií.

PLNENIE ROZPOČTU PRÍJMOV
BEŽNÝ ROZPOČET
K 31.12.2009 boli zúčtované vlastné príjmy mesta a ostatné príjmy v skupinách daňové
príjmy, nedaňové príjmy, granty a transfery.
PLNENIE NIEKTORÝCH DRUHOV PRÍJMOV

100 DAŇOVÉ PRÍJMY
V uvedenej rozpočtovej kategórii sú zúčtované príjmy z miestnych daní a podiely na
daniach v správe štátu. Príjmy z miestnych daní sú vyberané na základe zákona NR SR č. 582/2004
Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
v znení nesk. predpisov a VZN mesta Hlohovec č. 106/2008.
V zmysle zákona NR SR č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov
územnej samospráve v znení neskorších predpisov je poukazovaný výnos dane z príjmu fyzických
osôb s výnimkou dane z príjmov, ktorá sa vyberá zrážkou, do rozpočtov obcí.
V súvislosti so vzniknutou hospodárskou krízou a predovšetkým z dôvodu novelizácie zákona
o dani z príjmov (zvýšenie nezdaniteľnej čiastky základu dane z príjmu fyzických osôb) od
1.3.2009 ako protikrízového opatrenia vlády SR došlo od 2. štvrťroka 2009 k zníženiu dane
z príjmu fyzických osôb a teda následne podielových daní poukazovaných mestu. MF SR v júli
2009 zverejnilo aktualizovanú prognózu vývoja podielových daní poukazovaných územnej
samospráve, ktorá znamenala výrazný pokles tohto základného druhu bežných príjmov obcí.
Z dôvodu výpadku podielových daní bolo potrebné riešiť úpravu rozpočtu mesta nahradením inými
zdrojmi príjmov (v druhom polroku boli do rozpočtu v zmysle novelizovaného zákona
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy zapojené prostriedky rezervného fondu na
financovanie bežných výdavkov s cieľom vyrovnanosti celkového rozpočtu mesta).
111003 Daň z príjmov fyzických osôb
Výnos dane z príjmov poukazovaný územnej samospráve bol v r. 2009 zúčtovaný vo
výške 4 625 551 €, čo predstavuje 103 % upraveného rozpočtu. Schválený rozpočet vo výške
5 289 086 € bol upravovaný na rokovaní MsZ v mesiaci apríl 2009 znížením o čiastku 363 812 €
(nahradením prostriedkami z účelového fondu životného prostredia, ktoré boli do rozpočtu zaradené
prostredníctvom príjmových finančných operácií). Druhá úprava rozpočtu znížením dane z príjmov
fyzických osôb o čiastku 450 384 € vychádzala z publikovaných údajov na stránke MF SR
(aktualizovaná prognóza júl 2009), t.j. rozpočet bol upravený v súlade s prognózou ministerstva
(náhrada výpadku podielových daní prostriedkami rezervného fondu, kapitálovými príjmami
a odvodom podielu na zisku spoločnosti .A.S.A. Hlohovec, s.r.o. do rozpočtu mesta).
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Skutočné plnenie výnosu dane z príjmov fyzických osôb sa v priebehu roka vyvíjalo
nasledovne:
V porovnaní s rokom 2008 bol zaznamenaný pokles výnosu dane v období od mesiaca máj,
kedy bol najvýraznejší prepad podielových daní, v neskorších mesiacoch bol rovnomerný (- 15 až
- 17 %).
Vývoj výnosu dane z príjmov FO do rozpočtu Mesta Hlohovec dokumentujú nasledovné údaje.

rok 2008
mesiac v Sk
1
2
3
vyúčt.*
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Spolu

16 699 165
13 959 929
10 443 527
2 227 329
16 123 371
10 845 578
7 021 283
11 971 947
13 173 086
11 422 133
12 142 443
12 539 690
11 881 004
150 450 485

rok 2009
v Sk
19 006 915
12 954 029
11 369 010
2 644 402
18 395 267
7 126 516
6 349 717
10 158 698
11 145 325
9 628 270
10 228 259
10 475 834
9 867 109
139 349 351

rok 2009
v€
630 914
429 995
377 382
87 778
610 611
236 557
210 772
337 207
369 957
319 600
339 516
347 734
327 528
4 625 551

%
nárastu
(rozdiel
index
r.
nárastu 2009(r.2009/ 2008
r.2008 v %)
1,1382
0,9279
1,0886
1,1873
1,1409
0,6571
0,9044
0,8485
0,8461
0,8429
0,8424
0,8354
0,8305
0,9262

14
-7
9
19
14
-34
-10
-15
-15
-16
-16
-16
-17
-7

% podiel z
čiastky
rozpísanej
MF SR
na r. 2009 .
t.j. zo sumy
4 474 890 €
14,10
9,61
8,43
1,96
13,65
5,29
4,71
7,54
8,27
7,14
7,59
7,77
7,32
103,37

% podiel z
upr.
rozpočtu
mesta na r.
2009 t.j. zo
sumy
4 474 890 €
14,10
9,61
8,43
1,96
13,65
5,29
4,71
7,54
8,27
7,14
7,59
7,77
7,32
103,37

Keďže rozpočet mesta bol upravený do výšky aktualizovanej prognózy vývoja podielových
daní, celkové plnenie rozpočtu je prekročené (103,37 %) a to z dôvodu pozitívnejšieho vývoja
podielových daní v porovnaní s očakávaným stavom.
121 Daň z nehnuteľností bola rozpočtovaná vo výške 1 135 232 €, k 31.12.2009 bola
daňovníkmi uhradená v čiastke 1 227 043 €, čo predstavuje 108 % z rozpočtu na tejto príjmovej
položke.
Z toho:
121001 daň z pozemkov vo výške
237 757 €
121002 daň zo stavieb
942 051 €
121003 daň z bytov a nebytových priestorov
47 235 €
Plnenie príjmov dane z nehnuteľností v roku 2009 predstavuje zníženie nedoplatkov z minulých
rokov o cca 7 tis. €.
130 Dane za tovary a služby
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133001 Daň za psa bola uhradená v sume 10 609 €, čo predstavuje 107 % z naplánovanej sumy.
133003 daň za nevýherné hracie prístroje bola vybratá vo výške 200 €,
133004 daň za predajné automaty v sume 697 €.
Položka 133006 - daň za ubytovanie bola uhradená v sume 11 256 €, čo predstavuje 103 %
rozpočtu na uvedenej podpoložke.
133012 - daň za užívanie verejného priestranstva bola rozpočtovaná vo výške 8 298 €, príjem je
8 426 €, t.j. 102 %.
133013 poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady bol rozpočtovaný vo výške
564 297 €, plnenie k 31.12.2009 bolo vo výške 514 941 €, t.j. 91 % rozpočtu. Platobná disciplína
občanov pri úhradách poplatku za komunálne odpady je nevyhovujúca a mesto eviduje nedoplatky,
ktoré sú vymáhané pracovníkmi MsÚ ako i prostredníctvom exekútorskej spoločnosti, ktorej sú
odstupované jednotlivé prípady na vymáhanie. Ku dňu 31.12.2009 eviduje Mesto Hlohovec
pohľadávky za neuhradený poplatok za KO a DSO vo výške 310 963,53 €, čo predstavuje nárast
nedoplatkov v porovnaní so stavom k 31.12.2008 o 57 253,18 €.

200 NEDAŇOVÉ PRÍJMY

V tejto skupine sú zúčtované príjmy z vlastníctva, správne poplatky, príjmy z predaja
majetku a ostatné príjmy.
212002 - príjmy za prenájom pozemkov boli zúčtované vo výške 23 243 €. Za prenájom
pozemkov Nemocnici s poliklinikou Hlohovec, s.r.o. bola rozpočtovaná suma 6 639 €, ktorá bola
uhrádzaná v štvrťročných splátkach. Nájomné bolo uhradené v plnej výške 6 639 €.
Za prenájom hrobových miest boli do rozpočtu mesta poukázané príjmy vo výške 10 375 €
(78 % rozpočtovanej - odhadovanej sumy).
212003
Príjem z prenajatých budov bol k 31.12.2009 zúčtovaný vo výške 21 662 €. Zúčtované sú
platby nájomného za prenájom priestorov v budove MsÚ.
Za prenájom majetku mestskej obchodnej spoločnosti Nemocnica s poliklinikou Hlohovec,
s.r.o. v zmysle zmluvy o prenájme uhradila spoločnosť Mestu nájomné v rozpočtovanej výške
109 540 €.
Nájomné za užívanie majetku mesta, spravovaného Bytovým hospodárstvom s.r.o., bolo
mestu poukázané vo výške 448 418 €, čo predstavuje 100 % z rozpočtovanej sumy.
Za prenájom vodovodnej a kanalizačnej siete uhradila spoločnosť VaTS, s.r.o. prostriedky
vo výške 132 776 €, čím sa znížila výška pohľadávky za predchádzajúce roky.
221004 - správne poplatky, vyberané v zmysle zákona o správnych poplatkoch za úkony
vykonávané Mestským úradom, boli zúčtované vo výške 25 722 €, čo predstavuje 111 %
z rozpočtovanej sumy.
221004 0146 Správne poplatky za vydanie individuálnych licencií na prevádzkovanie hazardných
hier prostredníctvom výherných prístrojov, ktoré je povoľované v zmysle zákona NR SR č.
171/2005 Z.z. o hazardných hrách v znení nesk. predpisov, boli vybrané vo výške 247 923 €. V r.
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2009 bola na území mesta povolená prevádzka 163 ks výherných prístrojov, prevádzkovaných
sedemnástimi subjektami.

300 GRANTY A TRANSFERY
311 granty
Na položke sú zúčtované sponzorské príjmy nasledovne:
- dar od spol. MAYNET, s.r.o. na úpravu skateparku
- grant na údržbu pamätníka Šuleka-Holubyho

3 320 €
1 327 €

311 spolu:
4 647 €
312 – transfery v rámci verejnej správy
V súlade s príslušnými právnymi normami upravujúcimi financovanie prenesených
kompetencií boli mestu v r.2009 poskytnuté finančné prostriedky nasledovne:
Dotácie v oblasti školstva:
- základné vzdelávanie
- vzdelávacie poukazy
- dopravné
- odchodné
- asistent učiteľa
- elektronické knižnice
- bežný transfer zo ŠR na výchovu a vzdelávanie pre MŠ
- rodinné prídavky (osobitný príjemca)
- dotácia na školské potreby
- dotácia na stravu
Ostatné prenesené kompetencie:
- matrika
- školský úrad – metodici
- vyvlastňovacie konanie a stavebný poriadok
- cestné hospodárstvo
- ŠF RB
- register obyvateľov a hlásenie pobytu občanov
- dotácia na úseku životného prostredia
- dotácia na aktivačnú činnosť
- dotácia na vojnový hrob
- voľby do Európskeho parlamentu
- prezidentské voľby
- voľby do VÚC
- chránené pracovisko MsP
Dotácia na originálnu kompet. v oblasti soc. starostlivosti
- Domov dôchodcov
- dávky v hmotnej núdzi pre bezdomovcov
Zmluvné dotácie:
- dotácia z MK SR na opravu strechy Zámku

2 051 896 €
36 014 €
3 539 €
2 426 €
3 740 €
3 300 €
27 004 €
2 787 €
2 572 €
10 391 €
13 649 €
30 865 €
19 640 €
1 018 €
9 045 €
7 450 €
3 274 €
606 €
34 €
12 357 €
21 463 €
10 277 €
9 325 €
446 564 €
731 €
15 000 €
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- dotácia z MPSVR SR na zdvíhacie zariadenia Harmónia
- Zariadenie pre seniorov
- refundácia z MVRRSR na základe žiadosti o platbu
- rekonštrukcia I. ZŠ – BV
Dotácia na základe Uznesenia vlády SR č. 868 z dec. 2009:
Dotácia zo ŠR na kompenzáciu výpadku podiel. daní

383 096

Dotácie z VÚC:
- "Staroba je dar" (KD Ruža)
- "Skvalitnenie života seniorov" (KD Peter)
- "Deti a mládež rodičom v roku 2009"
- "Deň študentov"
- "Promenádne koncerty"
- "Fotoart 2009"

1 100 €
1 100 €
1 660 €
664 €
1 991 €
498 €

2 808 €
4 709 €

312 spolu:

3 142 593 €

Bežné granty a transfery spolu:

3 147 239 €

Dotácie na prenesené kompetencie v oblasti školstva boli mestu poskytované podľa zákona
NR SR č. 597/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov a Nariadenia vlády SR č. 2/2004 v znení
neskorších predpisov v súlade s rozpisom MŠ SR, k 31.12.2009 celkom vo výške 2 051 896 €.
V priebehu roka bola tvorená rezerva, ktorá bola ponechaná na účte mesta, rozpočet bol upravovaný
v zmysle rozpisu KŠÚ Trnava. Úpravy na základe počtu žiakov ako i podľa výsledkov
dohodovacieho konania boli mestu oznámené a rozpočet mesta bol upravený na základe rozpisu.
Koncom roka bola rezerva rozpustená a prostriedky boli rozpísané školám.
V oblasti financovania školstva boli osobitne poukázané dotácie vzdelávacie poukazy pre ZŠ
vo výške 36 014 €, dopravné v sume 3 539 €, odchodné vo výške 2 426 € a prostriedky v sume
3 740 € boli poukázané na úhradu nákladov na mzdy asistentov učiteľov.
Vo výške 3 300 € boli mestu poskytnuté prostriedky na zabezpečenie rozvojového projektu
„Elektronizácia a revitalizácia školských knižníc“ pre Základnú školu Koperníkova 24
Hlohovec.
V zmysle zákona NR SR č. 597/2003 Z.z. a zákona NR SR č. 245/2008 Z.z. o výchove
a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov bol mestu poskytnutý príspevok na
výchovu a vzdelávanie pre materské školy (deti, ktoré majú 1 rok pred plnením povinnej školskej
dochádzky – „predškoláci“) vo výške 27 004 €.
Prostredníctvom ÚPSVaR Piešťany boli mestu poukazované zo štátneho rozpočtu rodinné
prídavky pre deti zanedbávajúce školskú dochádzku v sume 2 787 €, čo predstavuje 84 %
z odhadovanej čiastky. Tieto prostriedky boli poukazované prostredníctvom poukážok na nákup
potrieb pre deti.
Dotácia na školské potreby bola poskytnutá mestu v sume 2 572 € a na stravu vo výške
10 391 €. Z uvedených dotácií boli poukazované finančné prostriedky školám vo výdavkovej časti
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rozpočtu.
Dotácie na prenesené kompetencie na ďalších úsekoch preneseného výkonu štátnej správy
boli v roku 2009 poukazované podľa výnosov jednotlivých ministerstiev, na základe ktorých bola
vypočítaná výška prostriedkov zo štátneho rozpočtu.
Dotácia na úseku matriky bola v r. 2009 poskytnutá vo výške 13 649 €. Celkové výdavky na
tomto úseku boli v r. 2009 vo výške 27 960 €, t.j. výkon uvedenej prenesenej kompetencie je ako po
iné roky výrazne dofinancovaný zo zdrojov Mesta.
Finančné prostriedky na činnosť školského úradu /metodici/ boli v r. 2009 poskytnuté vo
výške 30 865 €. Tieto finančné prostriedky boli poukazované Spoločnému obecnému úradu, ktorý
zabezpečuje výkon týchto prenesených kompetencií pre obce okresu a od r. 2008 i pre obec
Drahovce. V roku 2009 sa kompetencia rozšírila i pre obec Sokolovce a Jaslovské Bohunice.
Napriek uvedenému boli v 1. polroku mestu pridelené prostriedky z Krajského školského úradu
Trnava vo výške 25 105 € na rok 2009, ktoré boli ďalším oznámením znížené viazaním o čiastku
108 €. V druhom polroku 2009 boli Krajským školským v mesiaci október pridelené prostriedky vo
výške 8 767 € a v mesiaci december bol uvedený rozpis znížený o čiastku 2 899 €.
Z uvedených dôvodov bola činnosť školského úradu zabezpečovaná čiastočne z príjmov SOÚ.
Na výkon prenesenej kompetencie na úseku vyvlastňovacieho konania a stavebného
poriadku bola poukázaná dotácia vo výške 19640 €. Dotácia na výkon prenesených kompetencií
úseku cestného hospodárstva - dotácia na činnosť na úseku špeciálneho stavebného úradu pre
miestne a účelové komunikácie bola poskytnutá v čiastke 1 018 €.
Na výkon prenesenej kompetencie na úseku ŠFRB bola v roku 2009 poskytnutá dotácia vo
výške 9 045 €, pričom výdavky na vykrytie mzdy, odvodov, stravovanie a prídel do soc. fondu
pracovníka zabezpečujúceho riešenie agendy na tomto úseku, ako i na poštovné a dopravné
predstavovali čiastku 13 501 €.
Na zabezpečenie výkonu prenesenej kompetencie štátu na úseku registra obyvateľov SR
a hlásenia pobytu občanov bola poskytnutá dotácia z Obvodného úradu Trnava vo výške 7 450 €.
V roku 2009 boli na zabezpečenie výkonu prenesenej kompetencie na úseku životného
prostredia poskytnuté mestu finančné prostriedky v sume 3 274 € účelovo určené na prenesený
výkon štátnej správy na úseku ochrany prírody a krajiny, štátnej vodnej správy, ochrany ovzdušia a
ochrany pred povodňami. Tieto prostriedky boli použité na výdavky, ktoré mestu vznikli
v súvislosti s výkonom týchto prenesených kompetencií.
Dotácia na aktivačnú činnosť bola poukázaná v zmysle zmluvy uzatvorenej medzi Mestom
Hlohovec a UPSVaR Piešťany vo výške 606 € a predstavuje refundáciu výdavkov, ktoré mestu
vznikli. Určitú časť výdavkov na uvedený účel, ktoré boli posudzované ÚPSVR, nie je možné
refundovať a zaťažia náklady mesta.
Z Obvodného úradu Trnava bol poskytnutý príspevok na zabezpečenie starostlivosti
o vojnový hrob v čiastke 34 €.
Na zabezpečenie volieb do Európskeho parlamentu boli Mestu poskytnuté prostriedky vo
výške 12 357 €, na konanie prezidentských volieb prostriedky v sume 21 463 € a volieb do VÚC
v čiastke 10 277 €.
Prostriedky na zriadenie a činnosť chráneného pracoviska na MsP boli poskytnuté
z ÚPSVaR Piešťany v sume 9 325 € ako refundácia mzdových nákladov, odvodov do poisťovní
a časti materiálových nákladov (z toho zo ŠR vo výške 15 % a z ESF vo výške 85 % dotácie).
Dotácia na originálne kompetencie v oblasti služieb sociálnej starostlivosti bola
poskytnutá vo výške 446 564 € (t.j. 100 % upraveného rozpočtu) a štvrťročne bola poskytovaná
Zariadeniu pre seniorov (bývalému DD Harmónia).
Sociálne dávky vyplácané bezdomovcom boli zúčtované vo výške 731 €.
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Dotácia na opravu Zámku v Hlohovci bola poskytnutá do rozpočtu Mesta v sume 15 000 €.
Z MPSVR SR boli na základe zmluvy poskytnuté prostriedky na nákup zdvíhacích
zariadení vo výške 2 808 €.
V príjmovej časti rozpočtu sú zúčtované refundované prostriedky z MVRR SR na základe
žiadosti o platbu na rekonštrukciu ZŠ M.R.Štefánika v sume 4 709 €.
Uznesením vlády SR č. 868 zo dňa 2.12.2009 bola obciam schválená mimoriadna dotácia zo
zdrojov štátneho rozpočtu na vykrytie výpadku dane z príjmov fyzických osôb a zlepšenie
východiskovej situácie v roku 2010. Dotácia bola zaslaná plošne všetkým mestám a obciam
v priebehu mesiaca december 2009 vo výške 8,56 % z výnosu dane pre danú obec uvedeného na
internetovej stránke MF SR – podiel obcí na výnose DPFO pre rok 2009 (prognóza jún 2009).
Mestu Hlohovec boli poskytnuté prostriedky vo výške 383 096 €, ktoré boli použité na
bežné výdavky, ktoré vznikli v rozpočtovom roku 2009.
Z rozpočtu TT SK boli Mestu poskytnuté dotácie v celkovej výške 7 013 € na podujatia
organizované pre dôchodcov, mládež a ostatných obyvateľov mesta.

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET
200 NEDAŇOVÉ PRÍJMY
Kapitálové príjmy sú tvorené predajom majetku mesta nasledovne:
231 - predaj plynárenského zariadenia
17 299 €
231 – odpredaj časti budovy NsP spoločnosti NsP, s.r.o.
107 100 €
231- predaj bytov
7 103 €
233001 - predaj pozemkov
405 334 €
SPOLU:
536 836 €
Bytové hospodárstvo Hlohovec, s.r.o. odpredalo SPP plynárenské zariadenie a odviedlo
prostriedky z predaja majetku na účet mesta vo výške 17 299 €.
Za odpredaj majetku mesta (prístavba Polikliniky) spoločnosti Nemocnica s poliklinikou
Hlohovec, s.r.o. boli v príjmovej časti rozpočtu zúčtované príjmy vo výške 107 100 €.
Splátky za odpredané byty boli zúčtované vo výške 7 103 €.
Celkové príjmy za odpredaj pozemkov vo vlastníctve mesta, ktoré boli uhradené na účet
mesta, predstavujú sumu 405 334 €. Z toho podstatnú čiastku predstavuje príjem za odpredaj
pozemkov v lokalite Ul. Timravy (novovytvorené stavebné pozemky), ktoré boli odpredané vo
verejnom záujme na podporu rozvoja individuálnej bytovej výstavby víťazom verejnej obchodnej
súťaže.

300 GRANTY A TRANSFERY
322– kapitálové transfery v rámci verejnej správy
- dotácia na kapitálové výdavky – domov dôchodcov
- kapitálový transfer na rekonštrukciu športovej haly
- prostriedky refundované MVRR SR na základe žiadosti
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22 600 €
165 970 €

o platbu – rekonštrukcia ZŠ M.R.Štefánika

257 755 €

kapitálové transfery spolu:

446 325 €

Na kapitálové výdavky pre zariadenie soc. starostlivosti bola poskytnutá zo ŠR dotácia vo
výške 22 600 €. Uvedené prostriedky boli poskytnuté v prvom polroku Zariadeniu pre seniorov,
ktoré dotáciu použilo vo výške 16 965 € a časť protriedkov v sume 5 635 € odviedlo na účet mesta.

PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE
400 PRÍJMY Z TRANSAKCIÍ S FINANČNÝMI AKTÍVAMI A PASÍVAMI
Súčasťou rozpočtu mesta sú aj príjmové finančné operácie, kde sú rozpočtované prevody
z peňažných fondov mesta, t.j. zaradenie finančných prostriedkov z rezervného fondu v sume
978 592 €, prostriedkov z účelového fondu životného prostredia vo výške 362 816 € na základe
úpravy rozpočtu z dôvodu krízového vývoja ekonomiky SR ako i zaradenie prostriedkov
z predchádzajúcich rokov (dotácií zo ŠR nevyčerpaných v r. 2008, ktoré boli použité do 31.3.2009
v súlade s platnými právnymi predpismi) v čiastke 107 179 €.
431 – z predaja majetkových účastí v s.r.o. Mesta Hlohovec
Z dôvodu pristúpenia spoločníka KLIMATI LOGISTIC, spol. s r.o. k zakladateľskej zmluve
obchodnej spoločnosti založenej Mestom – Nemocnica s poliklinikou Hlohovec, s.r.o., ktorý
odkúpil majetkovú účasť v spoločnosti vo výške 51 % základného imania, zložil tento spoločník
prostriedky vo výške odpredaného obchodného podielu na účet Mesta. Podiel na základnom imaní
vo výške 51 % vlastní na základe uvedenej skutočnosti vyššie uvedený druhý spoločník, ktorý
pristúpil do spoločnosti s cieľom realizácie Koncepcie rozvoja zdravotníctva v regióne Hlohovec
a získania prostriedkov zo štrukturálnych fondov na rozsiahlu modernizáciu NsP, s.r.o.
a vybudovanie diagnostického centra, ktoré by malo slúžiť občanom mesta a okolitých obcí .
453 Úpravou rozpočtu bol zaradený prevod prostriedkov z r. 2008 – nevyčerpané dotácie z ŠR
účelovo určené na výkon prenesenej kompetencie alebo na zmluvne stanovený účel. Tieto
prostriedky sa na uvedený účel zaradili do rozpočtu mesta ako príjmová finančná operácia
prostredníctvom položky 453 vo výške 107 180 € a ich čerpanie je komentované vo výdavkovej
časti rozpočtu.
454001 – prevod prostriedkov z RF, rozpočtovaný v príjmovej časti rozpočtu z dôvodu
zabezpečenia vyrovnanosti celkového rozpočtu mesta, nebolo potrebné realizovať z nasledovných
dôvodov:
- do rozpočtu mesta boli zaradené prostriedky na spolufinancovanie projektov, ktoré bolo potrebné
deklarovať uznesením MsZ a predložiť pri jednotlivých výzvach v rámci operačných programov;
tieto prostriedky (okrem realizácie verejného obstarávania a obstarania projektovej dokumentácie
ako i samotnej realizácie projektu rekonštrukcie ZŠ M.R.Štefánika) neboli čerpané,
- výpadok podielových daní bol riešený štátnou dotáciou, ktorá bola poskytnutá v decembri 2009
s určením na celý rozpočtový rok 2009, takže ňou boli refundované už vzniknuté bežné výdavky,
ktoré boli v rozpočte v zmysle ustanovenia zákona o rozpočtových pravidlách platného v období
hospodárskej krízy, vykryté plánovaným zaradením prostriedkov RF.
454002

Prostriedky účelového fondu životného prostredia, ktoré boli do rozpočtu zaradené
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prjmovými finančnými operáciami vo výške 362 816 €, boli skutočne použité v sume 318 128 €.
Vo výške 1 168 € boli zaradené do rozpočtu prostriedky fondu odmien vyplatené mimo
pracovného pomeru za služby poskytnuté mestu Hlohovec.

500 PRIJATÉ ÚVERY, POŽIČKY A NÁVRATNÉ FINANČNÉ VÝPOMOCI
513002 V rozpočte mesta na rok 2009 bolo naplánované prijatie úveru v sume 262 232 €. Uvedená
suma bola v rozpočte mesta určená na spolufinancovanie mesta pri rekonštrukcii ciest v správe
TTSK – Hlohová ul. a Hviezdoslavova ul., ktorá mala byť realizovaná VÚC. Prostriedky boli
zaradené v schválenom rozpočte mesta za účelom krytia týchto výdavkov v príjmovej časti
rozpočtu s filozofiou prednostne použiť na uvedený účel vlastné prostriedky mesta a k úveru
pristúpiť až v prípade nedostatku vlastných disponibilných zdrojov. TTSK uvedenú rekonštrukciu
v roku 2009 nerealizoval.

ROZPOČET VÝDAVKOV
PROGRAMOVÝ ROZPOČET NA ROK 2009
Výdavková časť rozpočtu v zmysle platných právnych predpisov je zostavená
v programovej štruktúre, t.j. od r. 2009 má mesto schválený programový rozpočet, v ktorom sú
vyjadrené základné vízie, zámery a ciele, ktoré plánuje mesto dosiahnuť vo všetkých oblastiach
výkonu samosprávnych a prenesených kompetencií. Tieto ciele vychádzajú zo strednodobého
strategického plánu mesta, ktorým je Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Hlohovec
na obdobie 2008-2013. V programovom rozpočte sú premietnuté najdôležitejšie ciele, ktoré sú
monitorované a hodnotené prostredníctvom merateľných ukazovateľov (ukazovatele výsledkov
a ukazovatele výstupov) v rámci jednotlivých programov a podprogramov.
Čerpanie výdavkov k 31.12.2009, alokovaných v programovej štruktúre, je
v tabuľkovej časti programového rozpočtu.

uvedené

Program č. 1 MANAŽMENT, ADMINISTRATÍVA, PROPAGÁCIA
A KONTROLA
ZÁMER: SAMOSPRÁVA SCHOPNÁ ZABEZPEČIŤ VÝKON VŠETKÝCH
ORIGINÁLNYCH A PRENESENÝCH KOMPETENCIÍ

1.1. Samospráva – obligatórne a fakultatívne orgány
Cieľ: Určovanie smerovania rozvoja mesta
- 11 -

Merateľný ukazovateľ: Počet zasadnutí MsR a MsZ minimálne 6 x v r. 2009
Garant: úsek prednostu
PLNENIE UKAZOVATEĽA K 31.12.2009: počet zasadnutí MsR 8 x, MsZ 6 x

1.2. Mestský úrad – výkonný orgán samosprávy
Cieľ: Zabezpečovanie efektívneho výkonu kompetencií samosprávy
Merateľný ukazovateľ: Počet zamestnancov MsÚ zabezpečujúcich výkon
kompetencií mesta 65
Garant: úsek prednostu
PLNENIE UKAZOVATEĽA K 31.12.2009: počet zamestnancov 65

1.3. Hlavný kontrolór mesta
Cieľ: Kontrolovanie dodržiavania zásad hospodárnosti a zákonných noriem
Mestským úradom, rozpočtovými a príspevkovými organizáciami mesta
a mestskými obchodnými spoločnosťami
Merateľný ukazovateľ: počet komplexných kontrol MsÚ, organizácií a spoločností
Mesta – 5
Garant: hlavný kontrolór mesta
PLNENIE UKAZOVATEĽA K 31.12.2010: počet vykonaných komplexných kontrol - 8

1.4. Spoločný obecný úrad
Cieľ: Zabezpečovanie kvalitného výkonu kompetencií na úseku výstavby,
opatrovateľskej služby, metodiky škôl a životného prostredia
pre 23 združených samospráv
Merateľný ukazovateľ: Počet zamestnancov vykonávajúcich kompetencie
v rámci SOÚ - 10
Garant: Spoločný obecný úrad
PLNENIE UKAZOVATEĽA K 31.12.2009: počet zamestnancov - 10

1.5. Koordinácie aktivít na podporu zamestnanosti
Cieľ: Zapojenie nezamestnaných občanov do procesu aktivačných prác
na verejnoprospešné účely
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Merateľný ukazovateľ: Počet odpracovaných hodín aktivačnými pracovníkmi
v rámci aktivačných prác – 8 000 hodín
Garant: právne oddelenie
PLNENIE UKAZOVATEĽA K 31.12.2009: počet odpracovaných hodín 10 024

1.6. Investície v rámci programu „Manažment, administratíva, propagácia
a kontrola
Cieľ: Zvyšovanie úrovne pracovného prostredia a hodnoty majetku mesta
Merateľný ukazovateľ: počet nových modulov rozširujúcich súčasný informačný
systém so zohľadnením multilicencií pre úrad - 3
Garant: úsek informatiky
PLNENIE UKAZOVATEĽA K 31.12.2009: ukazovateľ bol riešený v rámci bežných výdavkov
(v podprograme 1.2. - zakúpením modulu „Čiarové kódy“, doplnením nových funkčností
existujúcich modulov (priorita – prepojenie modulu „Mestská polícia“ a modulov „Ekonomiky“)

Program č. 2 DLHOVÝ MANAŽMENT
Zámer: RACIONÁLNA ÚVEROVÁ POLITIKA MESTA HLOHOVEC
Cieľ: Dosahovať optimálny pomer medzi budovaním investícií a výškou
zadĺženia
Merateľný ukazovateľ: Výška dlhu na 1 obyvateľa maximálne 33,194 € / 1 000,- Sk
Garant: finančné oddelenie
PLNENIE UKAZOVATEĽA K 31.12.2009: výška dlhu na 1 obyvateľa k 31.12.2009 bola 16,57 €

Program č. 3 BEZPEČNOSŤ, VEREJNÝ PORIADOK, OBRANA
A OCHRANA
ZÁMER :

MESTSKÁ POLÍCIA A ĎALŠIE ZLOŽKY CIVILNEJ A POŽIARNEJ
OCHRANY – GARANTI BEZPEČNÉHO MESTA HLOHOVEC

3.1. Mestská polícia
Cieľ: Garantovanie bezpečnosti a poriadku v mesta a zabezpečenie
dodržiavania všeobecne platných právnych predpisov
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Merateľný ukazovateľ: počet vyriešených priestupkov Mestskou políciou -1800
Garant: Mestská polícia
PLNENIE UKAZOVATEĽA K 31.12.2009: 1 398 vyriešených priestupkov, príjmy z uložených
sankcií prekročili rozpočtovaný objem príjmov

3.2. Civilná ochrana
Cieľ: Vytváranie podmienok pre zabezpečenie mesta a jeho obyvateľov
v prípade živelných pohrôm a iných mimoriadnych udalostí
Merateľný ukazovateľ: počet preškolení krízového štábu CO 2 x ročne a
počet cvičení 1 x ročne
Garant: úsek CO, PO, BOZP
PLNENIE UKAZOVATEĽA K 31.12.2009: vykonané 2 školenia krízového štábu a 1 cvičenie
v zmysle plánu úloh CO na rok 2009

3.3. Požiarna ochrana
Cieľ: Umožnenie činnosti MHZ a usmerňovanie MsÚ, mesta a obyvateľov
v problematike ochrany pred požiarmi, vytváranie podmienok pre
funkčnosť hasičskej techniky
Merateľný ukazovateľ: počet prevádzkyschopných požiarnotechnických zariadení
36 hasiacich prístrojov a 3 ks požiarnych vodovodov
Garant: úsek CO, PO, BOZP
PLNENIE UKAZOVATEĽA K 31.12.2009: vykonané revízie uvedených požiarnotechnických
zariadení v počte 36 ks hasiacich prístrojov a 3 ks požiarnych vodovodov

Program č. 4 PROSTREDIE PRE ŽIVOT
ZÁMER: AKTIVITY ZLEPŠUJÚCE ŽIVOTNÉ PROSTREDIE V MESTE V DUCHU
HESLA: HLOHOVEC – ZDRAVÉ A ČISTÉ MESTO

4.1. Zásobovanie vodou
Cieľ: Znižovanie strát pri zásobovaní vodou kvalitnou údržbou vodovodnej
siete.
Merateľný ukazovateľ: zníženie strát pitnej vody o 3 %
Garant: oddelenie hospodárskej činnosti
PLNENIE UKAZOVATEĽA K 31.12.2009: zníženie strát pitnej vody o 25 %
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4.2. Nakladanie s odpadovými vodami
Cieľ: Budovanie kanalizácie v mestskej časti Šulekove a zvyšovanie počtu
novovybudovaných prípojok na kanalizačnú sieť
Merateľný ukazovateľ: počet novonapojených domácností na verejnú kanalizáciu
- 577 ks prípojok
Garant: oddelenie hospodárskej činnosti
PLNENIE UKAZOVATEĽA K 31.12.2009: za obdobie r. 2009 bolo napojených 333 domácností

4.3. Nakladanie s komunálnymi odpadmi
Cieľ:
Zdokonaľovanie zberu a likvidácie komunálneho odpadu v meste
s dôrazom na čistotu v okolí zberných nádob a verejných priestranstiev
Merateľný ukazovateľ: obsluha 4 408 ks zberných nádob na KO
Garant: oddelenie hospodárskej činnosti
PLNENIE UKAZOVATEĽA K 31.12.2009: obsluha 4 504 ks zberných nádob (102,17 %)

4.4. Separovaný zber odpadov a zberný dvor
Cieľ: Podporovanie aktivít na úseku separácie odpadov, rozširovanie služieb
na zbernom dvore
Merateľný ukazovateľ: množstvo vyseparovaných komodít 450 t
Garant: oddelenie hospodárskej činnosti
PLNENIE UKAZOVATEĽA K 31.12.2009: množstvo vyseparovaných komodít za rok 2009
417,17 t.

4.5. Údržba verejných priestranstiev
Cieľ: Zabezpečovanie čistých a bezpečných mestských komunikácií
a chodníkov
Merateľný ukazovateľ: pravidelná obsluha59 km udržiavaných komunikácií a 78 km
chodníkov
Garant: oddelenie hospodárskej činnosti
PLNENIE UKAZOVATEĽA K 31.12.2009 – ukazovateľ splnený

4.6. Údržba verejnej zelene
Cieľ: Zlepšenie stavu verejnej zelene s dôrazom na jej ošetrovanie a obnovu
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Merateľný ukazovateľ: výdavky na údržbu 50,5 ha trávnikov, 17 761 ks drevín
a 26 125 m2 plochy živých plotov a záhonov ruží zvýšiť o 2 %
Garant: oddelenie hospodárskej činnosti
PLNENIE UKAZOVATEĽA K 31.12.2009: na údržbu verejnej zelene boli použité výdavky
nasledovne:
trávniky
203 801,64 €
ruže
35 897,40 €
dreviny
71 003,50 €
kvetinové záhony
18 163,46 €
uplatnená réžia
69 461,10 €

4.7. Verejné osvetlenie
Cieľ:
Racionalizácia spotreby elektrickej energie využívaním moderných
zdrojov osvetlenia pri zabezpečení funkčného osvetlenia mesta
Merateľný ukazovateľ: funkčnosť 2 500 ks svetelných bodov počas celého roka
Garant: oddelenie hospodárskej činnosti
PLNENIE UKAZOVATEĽA K 31.12.2009: splnené

4.8. Miestny rozhlas
Cieľ:
Budovanie bezdrôtového rozhlasu pokrývajúceho celé územie mesta
a mestskej časti Šulekovo s cieľom zabezpečiť kvalitný prenos
informácií občanom
Merateľný ukazovateľ: prvá etapa budovania bezdrôtového rozhlasu zahŕňajúca
ústredňu a pokrytie centrálnej časti mesta
Garant: oddelenie hospodárskej činnosti
PLNENIE UKAZOVATEĽA K 31.12.2009: splnený

4.9. Revitalizácia a drobná architektúra
Cieľ:
Zlepšovanie kvality životného prostredia revitalizáciou zámockej
záhrady, využívanie drobnej architektúry v parkoch a na sídliskách
Merateľný ukazovateľ: 2. etapa projektu revitalizácie Zámockej záhrady
Garant: oddelenie hospodárskej činnosti
PLNENIE UKAZOVATEĽA K 31.12.2009: 2 .etapa projektu realizovaná

4.10. Veterinárne a sanačné činnosti
Cieľ:
Dodržiavanie zásad hygieny a kvality životného
starostlivosťou o opustené, choré a uhynuté zvieratá
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prostredia

Merateľný ukazovateľ: počet zvierat odovzdaných do útulku 75ks a likvidácia
3 ks uhynutých zvierat
Garant: oddelenie výstavby a životného prostredia
PLNENIE UKAZOVATEĽA K 31.12.2009: odchytených 57 ks psov a mačiek (plnenie 76 %)

4.11. Podpora aktivít v rámci programu „Prostredie pre život“
Cieľ: Koordinácia činností so subjektami zabezpečujúcimi aktivity v rámci
zlepšenia kvality a ochrany životného prostredia
Merateľný ukazovateľ: podpora 2 aktivít v rámci zlepšenia kvality a ochrany ŽP
Garant: oddelenie výstavby a životného prostredia
PLNENIE UKAZOVATEĽA K 31.12.2009: podporená 1 aktivita

Program č. 5 PLÁNOVANIE INVESTÍCIÍ, PROJEKTOVÁ
A INŽINIERSKA ČINNOSŤ
ZÁMER:

KVALITNÁ PRÍPRAVA INVESTIČNÝCH
ZABEZPEČUJÚCE ROZVOJ MESTA

AKCIÍ

A

AKTIVITY

5.1. Hlavný architekt mesta
Cieľ: Poskytovanie informácií investorom v oblasti výstavby a rozvoja mesta
v rámci schváleného územného plánu mesta
Merateľný ukazovateľ: 60 odpracovaných hodín HA
Garant: oddelenie výstavby a životného prostredia
PLNENIE UKAZOVATEĽA K 31.12.2009: odpracovaných 208 hodín HA

Majetkové vysporiadanie pozemkov, ocenenie majetku a drobné
projekty
Cieľ:
Majetkovoprávne vysporiadanie nehnuteľností a realizovanie aktivít
podporujúcich starostlivosť o majetok, jeho ocenenie a zveľaďovanie
5.2.

Merateľný ukazovateľ: 2 ks znaleckých posudkov a 5 ks geometrických plánov
Garant: oddelenie vnútornej správy
PLNENIE UKAZOVATEĽA K 31.12.2009: 2 ks znaleckých posudkov, 7 ks geometrických
plánov
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5.3. ÚPN SÚ Hlohovec
Cieľ: Zabezpečiť aktuálnosť územného plánu mesta a formou jeho doplnkov
vytvárať podmienky pre ďalší rozvoj mesta
Merateľný ukazovateľ: 2 sady textovej a výkresovej časti
Garant: oddelenie výstavby a životného prostredia
PLNENIE UKAZOVATEĽA K 31.12.2009: 100 % (dodané 2 sady)

5.4. Tvorba a aktualizácia digitálnej a technickej mapy mesta
Cieľ: Zabezpečenie aktuálneho stavu digitálneho zobrazenia IS a objektov
na území mesta
Merateľný ukazovateľ: počet aktualizácií DM 2 x ročne
Garant: oddelenie výstavby a životného prostredia
PLNENIE UKAZOVATEĽA K 31.12.2009: dve aktualizácie IS katastra nehnuteľností
Aktualizoval sa systém katastra nehnuteľností k 31.7.2009 a k 31.12.2009

5.5. Štúdie a projektová príprava
Cieľ: Pripravovať projektovú dokumentáciu pre budúcu výstavbu i drobné
stavby
Merateľný ukazovateľ: zabezpečenie 3 ks projektov
Garant: oddelenie výstavby a životného prostredia
PLNENIE UKAZOVATEĽA K 31.12.2009: projekty sa nerealizovali z dôvodu úsporných
opatrení v dôsledku krízového vývoja ekonomiky SR a presunu problematiky preložky cesty
II/513 do komplexného riešenia generelu dopravy

5.6. Spoluúčasť mesta na projektoch
Cieľ: Zlepšovanie vzhľadu mesta, zveľaďovanie jeho majetku a rozširovanie
aktivít získaním európskych zdrojov
Merateľný ukazovateľ: realizácia 8 projektov
Garant: oddelenie regionálneho rozvoja
PLNENIE UKAZOVATEĽA K 31.12.2009: počet podaných projektov 8
1)
2)
3)
4)

Rekonštrukcia II. ZŠ, Koperníkova 24, Hlohovec
Rekonštrukcia I. ZŠ, M.R. Štefánika 30, Hlohovec
Rekonštrukcia VI. ZŠ, Podzámska 35, Hlohovec
Domov dôchodcov Harmonia Hlohovec – nadstavba
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5)
6)
7)
8)

Dobudovanie kanalizácie Hlohovec – Šulekovo, II. Etapa – odkanalizovanie miestnej časti
Zámok v Hlohovci – rekonštrukcia strechy
Empírové divadlo - reštaurovanie
Zámok v Hlohovci – rekonštrukcia, I. etapa

Komentár predkladaných projektov:
V rámci predkladaných projektov sa jedná o modernizáciu a IKT vybavenie školskej infraštruktúry,
dobudovanie kanalizácie miestnej časti Šulekovo, modernizáciu a rozšírenie kapacít zariadenia
sociálnych služieb a obnovu kultúrneho dedičstva mesta Hlohovec.
V r. 2009 Mesto Hlohovec podalo 18 ďalších projektov.
Ďalšie podané projekty v r. 2009:
- Zámok v Hlohovci – vybudovanie osvetlenia
- Deti a mládež rodičom
- Deň študentov
- Staroba je dar
- Skvalitnenie života seniorov
- Fotoart 2009
- Promenádne koncerty
- Domov dôchodcov Harmonia Hlohovec – interiérové dovybavenie
- II. ZŠ – Materiálno-technická podpora rozvoja športu a mládežníckych aktivít
- V. ZŠ – Počítač na vyučovaní
- VI. ZŠ – Zdravé stravovacie návyky rodičov sú predpokladom schvaľovania zdravého
stravovania detí
- VI. ZŠ – Každé dieťa má právo na vzdelanie
- VI. ZŠ – Človek je šťastný, ak je zdravý
- II. ZŠ – Výmena podlahy telocvične ZŠ Koperníkova 24, Hlohovec
- MŠ Nábrežie 23, Hlohovec – Okná do sveta poznania
- MŠ Fraštacká 4, Hlohovec – Elektronizácia a revitalizácia materských škôl
- II. ZŠ – elektronizácia a revitalizácia školských knižníc
- Revitalizácia zámockej záhrady Hlohovec

Program č. 6 DOPRAVA
ZÁMER: KVALITNÝ SYSTÉM DOPRAVY V MESTE

6.1. Údržba mestských komunikácií a drobnej infraštruktúry
Cieľ: Skvalitňovanie údržby mestských komunikácii s cieľom zvýšiť bezpečnosť
dopravy v meste
Merateľný ukazovateľ: celoročná údržba 59 km+78 km miestnych komunikácií
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a chodníkov, 29 ks čakární
Garant: oddelenie hospodárskej činnosti
PLNENIE UKAZOVATEĽA K 31.12.2009: splnený

6.2. Budovanie a údržba dopravného značenia
Cieľ: Aktualizovať dopravné značenie a dopĺňať ho tak, aby sa zvýšila
bezpečnosť vodičov i chodcov na mestských komunikáciách
Merateľný ukazovateľ: 1 ks svetelného signalizačného zariadenia na Ul. SNP
Garant: oddelenie hospodárskej činnosti
PLNENIE UKAZOVATEĽA K 31.12.2009: realizované v plnom rozsahu

6.3. Výstavba a rekonštrukcia majetku v rámci infraštruktúry
doprava
Cieľ: Budovať parkovacie plochy a mestské komunikácie podľa požiadaviek
výstavby v meste
Merateľný ukazovateľ: 70 ks novovybudovaných parkovacích miest
Garant: oddelenie hospodárskej činnosti, oddelenie výstavby a životného prostredia
PLNENIE UKAZOVATEĽA K 31.12.2009: 72 novovybudovaných parkovacích miest

6.4. Aktivity v rámci MHD
Cieľ: V spolupráci so SAD zabezpečovať MHD, najmä s prihliadnutím na
potreby občanov v okrajových častiach mesta
Merateľný ukazovateľ: počet ubehnutých km ročne 71 000
Garant: oddelenie hospodárskej činnosti
PLNENIE UKAZOVATEĽA K 31.12.2009: 74 751,9km

Program č. 7 ROZVOJ BÝVANIA A OBČIANSKA
VYBAVENOSŤ
ZÁMER: OBNOVA JESTVUJÚCEHO BYTOVÉHO FONDU A AKTIVITY
PODPORUJÚCE NOVÚ BYTOVÚ VÝSTAVBU

7.1. Výstavba, rekonštrukcia a údržba bytového a nebytového fondu
Cieľ: Zabezpečenie a skvalitnenie technického stavu bytového a nebytového
fondu
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Merateľný ukazovateľ: 5 investičných akcií zabezpečovaných Bytovým hospodárstvom Hlohovec, s.r.o.
Garant: oddelenie hospodárskej činnosti
PLNENIE UKAZOVATEĽA K 31.12.2009:
Oprava strechy na ul. Vinohradská č. 5, použité finančné prostriedky : 3 279 € - oprava strechy
bola dokončená z finančných prostriedkov na nepredvídané havarijné stavy
Výmena okien na budove MŠ na ul. Vinohradská 9– realizované v plnom rozsahu,
použité fin. prostriedky 6 095,23 €
Nepredvídané havarijné stavy: finančné prostriedky použité na opravu kúpaliska + dokončenie
opravy strechy na ul. Vinohradská č. 5, použité finančné prostriedky 14 937 €
rekonštrukcia plynovej kotolne Nitrianska na odovzdávaciu stanicu tepla: použité finančné
prostriedky: 139 547,50 €
Napojenie ZŠ Koperníkova na OST Šafárikova: použité finančné prostriedky: 77 519,97€
Napojenie Združenej strednej školy Nerudova na OST Závalie: použité fin. prostriedky: 13 600
€
Rekonštrukcia administratívnej budovy Bytového hospodárstva: použité fin. prostriedky:
66 737,53 €
Napojenie bývalej budovy Telekomunikácií – nebolo realizované

7.2. Majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov
Cieľ: Vytváranie podmienok pre vysporiadanie vlastníckych vzťahov pozemkov
užívaných mestom a pozemkoch, ktoré sú určené na ďalší rozvoj mesta
Merateľný ukazovateľ: 1 majetkovoprávny prípad
Garant: oddelenie vnútornej správy
PLNENIE UKAZOVATEĽA K 31.12.2009:
- oddelenie vnútornej správy dalo vypracovať geometrický plán a znalecký posudok na začatie
konania rokovaní pre majetkovoprávne vysporiadanie pozemku pod komunikáciou k cintorínu od
Ul. Nitrianskej;
- bolo vyhotovených 26 kúpnych zmlúv z toho 9 KZ na odpredaj pozemkov na ul. Timravy, ktoré
sú určené vo verejnom záujme na individuálnu bytovú výstavbu rodinných domov (len predaj
pozemkov);
- majetkovoprávny prípad, pri ktorom dochádza k nákupu pozemkov, nevznikol

7.3. Prevádzka obradnej siene
Cieľ: Zvyšovanie vybavenosti prostredia, v ktorom sa vykonávajú občianske
obrady a slúži na reprezentáciu mesta
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Merateľný ukazovateľ: 100 občianskych obradov
Garant: oddelenie spoločenských vecí
PLNENIE UKAZOVATEĽA K 31.12.2009: uskutočnených 91 občianskych obradov

7.4. Údržba a prevádzka cintorínov
Cieľ: Udržiavať cintoríny mesta tak, aby boli dôstojným a pietnym miestom
Merateľný ukazovateľ: 21 255 m2 udržiavanej zelene
Garant: oddelenie hospodárskej činnosti
PLNENIE UKAZOVATEĽA K 31.12.2009: plnené priebežne, použité finančné prostriedky
21 045 €

7.5. Údržba a prevádzka WC
Cieľ: Zabezpečovať prevádzku metských WC z hľadiska zvyšovania hygieny
a funkčnosti zariadenia
Merateľný ukazovateľ: náklady na čistiace prostriedky vyššie o2 %
Garant: oddelenie hospodárskej činnosti
PLNENIE UKAZOVATEĽA K 31.12.2009: vynaložené náklady na čistiace prostriedky vyššie
o 32,33% v porovnaní s r. 2008

Program č. 8 ŠPORT A VOĽNOČASOVÉ AKTIVITY
ZÁMER: PODMIENKY PRE ROZVOJ ŠPORTU PRE ŠIROKÉ VRSTVY OBYVATEĽOV
I PRE ROZVOJ VRCHOLOVÉHO ŠPORTU V MESTE

8.1. Športové aktivity a činnosť klubov v oblasti športu
Cieľ: Formou dotácií podporovať činnosť športových združení a klubov, najmä
v oblasti materiálneho zabezpečenia
Garant: oddelenie spoločenských vecí
8.1.1. DOTÁCIE NA ČINNOSŤ A ENERGIE

Cieľ: Poskytovať dotácie na úhradu nákladov na činnosti a energie organizovaným
klubom a združeniam.
Merateľný ukazovateľ: 95 % vybavených žiadostí
PLNENIE UKAZOVATEĽA K 31.12.2009: vybavených 100 % žiadostí
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Transfery TJ a športovým klubom
Príspevky pre TJ a kluby boli rozpočtované v čiastke 66 388 €, z toho rozdelenie 43 152 €
navrhovala komisia športu a 23 236 € sú prostriedky pre MŠK na úhradu energií.
Do 31.12.2009 boli na položke zúčtované výdavky v celkovej výške 66 388 €.
- MŠK na energie a prevádzku
23 236 €
- TJ a športové kluby na činnosť
43 152 €
s nasledovným rozdelením:
MŠK
14 200,- činnosť
FC
14 082,- činnosť ( z toho 332,- Ing. Domaracký)
ŠK TZP Bardiovský
852,- činnosť
TJ Sokol
2 100,- činnosť
FK Šulekovo
2 832,- (z toho 332,- Ing. Domaracký )
KS turistov
450,- činnosť
KK Zentiva
2 800,- činnosť
ŠK Peterčan
3 200,- činnosť
HK 2002
3 300,- činnosť
MFK Lara
209,- ( 209,- Ing. Domaracký)
S p o l u:

44 025,- 873,_______
43 152 €

(fin. prostriedky (odmena poslanca), ktorých sa Ing. Domaracký
vzdal v prospech podpory športových klubov)

8.1.2. DROBNÉ ŠPORTOVÉ AKTIVITY

Cieľ: Podporovať netradičné a masové formy športových aktivít
Merateľný ukazovateľ: 12 podporených aktivít
PLNENIE UKAZOVATEĽA K 31.12.2009: poskytnutých 23 dotácií
Komisia športu rozdelila na podporu drobných športových aktivít finančné prostriedky v sume
3 319 € 18-tim subjektom.
ZŠ Vilka Šuleka
1. tenisový klub
CVČ Dúha
ŠK nepočujúcich
TK M – Dance klub
TK M – Dance klub
ZO TŠ Automotoklub
TK Effekt
Klub stol. tenisu Zentiva
MFK Lara
OZ „ Máriine srdiečka“
AŠK „ Blesk“
II. ZŠ A. Felcána

hasič. súťaž
turnaj pre deti
činnosť, jarný a jesenný beh
na činnosť
tanečné sústredenie
M. Bango – tanečné sústredenie
preteky minikár
2. ročník tanečnej súťaže
turnaj
turnaj vo futbale
na športovú činnosť, šport. potreby
na činnosť
šport. činnosť

230,50,1 089,200,100,50,200,100,50,50,50,100,230,- 23 -

MŠ Fraštacká
ZŠ sv. Jozefa
SKM nepočujúcich
ZŠ M. R. Štefánika
ZŠ Podzámska
ZŠ Koperníkova
Spolu :

športové náradie, činnosť
športové náradie
športová činnosť
športové náradie
športová činnosť
športová činnosť

150,180,100,80,230,80,3 319,- €

8.1.3. DOTÁCIE V KOMPETENCII PRIMÁTORA

Cieľ: Vytvárať podmienky pre špecifické športové činnosti
Merateľný ukazovateľ: 10 poskytnutých dotácií
PLNENIE UKAZOVATEĽA K 31.12.2009: poskytnutých 17 dotácií
Dotáciu na organizovanie športových stretnutí a na úhradu účasti na pretekoch poskytol primátor
mesta z fondu dotácií 16 subjektom v celkovej výške 3 071 €, čo predstavuje 93 % z rozpočtu.
Prostriedky boli poskytnuté nasledovne:
1. TK - M Dance - p. Moder
99,- pre Milana Bangu na tanečné sústredenie
2. MO chovu pošt. holubov
166,- na letovú sezónu
3. ZŠ Vilka Šuleka
100,- Hasičská súťaž
4. ŠK nepoč., p. Svíčka
166,- Európsky šampionát v šachu
5. KST La Luna - Spišiaková
170,- súťaže, ceny
6. MO SRZ Hlohovec
170,- lov rýb udicou - plávaná
7. MO chovu pošt. holubov
99,- letová pretek. sezóna
8. FC Zentiva
166,- doprava Holice
9. ŠK TZP, Bardiovský
170,- Nový Zéland, účasť na súťaži
10. Dobrovoľný has. zbor
100,- vydanie publikácie
11. Classic club, p. Baláž
500,- preteky motocyklov - veteráni
12. kulturista m. Púček
300,- vitamínové prípravky, účasť na súťažiach
13. Mariáš. klub
200,- turnaj
14. KK Zentiva
200,- výročie založenia klubu
15. Choreocentrum, Pagáčová
300,- účasť na tanečnej súťaži
16. MŠ Fraštacká
165,- Olympiáda všestrannosti
Spolu:
3 071,-

8.2. Údržba a rekonštrukcia športových objektov, výstavba nových
športovísk
Cieľ: Udržiavať jestvujúce športové objekty a budovať nové i netradičné
zariadenia pre rozvoj športových aktivít v meste
Merateľný ukazovateľ: 1 000 metrov novovybudovaného cyklochodníka
Garant: oddelenie výstavby a životného prostredia
PLNENIE UKAZOVATEĽA K 31.12.2009: budovanie cyklochodníka sa nerealizovalo
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8.3. Výstavba a údržba ihrísk a pieskovísk
Cieľ: Podpora športových a voľnočasových aktivít občanov mesta
Merateľný ukazovateľ: 21 udržiavaných detských ihrísk a pieskovísk
Garant: oddelenie spoločenských vecí
PLNENIE UKAZOVATEĽA K 31.12.2009: priebežne bola vykonávaná údržba 21 detských ihrísk
a pieskovísk

Program č. 9 KULTÚRA A PAMIATKOVÁ STAROSTLIVOSŤ
ZÁMER: KOORDINÁCIA ČINNOSTI SUBJEKTOV PÔSOBIACICH NA ÚSEKU
KULTÚRY V DUCHU HESLA - HLOHOVEC - KULTÚRNE MESTO

9.1. Kultúrna činnosť zabezpečovaná mestom a jeho organizáciami
Cieľ: Vytvárať podmienky pre rozvoj kultúry najmä pre široké vrstvy
obyvateľstva prostredníctvom mestských organizácií
Merateľný ukazovateľ: nárast počtu návštevníkov o 2%
Garant: oddelenie spoločenských vecí
PLNENIE UKAZOVATEĽA K 31.12.2009: nárast počtu návštevníkov o 0,1 %

9.2. Kultúrne aktivity zabezpečnované inými subjektami
Cieľ: Formou dotácií podporovať rôznorodé aktivity
a záujmových skupín na úseku kultúry

združení,

škôl

Garant: oddelenie spoločenských vecí
9.2.1. DROBNÉ KULTÚRNE AKTIVITY

Cieľ: Podporiť subjekty zabezpečujúce netradičné formy kultúry najmä pre
deti a mládež
Merateľný ukazovateľ: 12 podporených subjektov
PLNENIE UKAZOVATEĽA K 31.12.2009: podporených 6 subjektov
Komisia kultúry a vzdelávania rozdelila na drobné kultúrne aktivity finančné prostriedky
v celkovej sume 1 660 €, t.j. 100 % rozpočtu 6-im subjektom.
Príjemca
1/
DFS Inovček, Hc.
2/
3/
4/

ZŠ Sv. Jozefa, Pribinova 35, Hc
TK Effect, Manckovičova 5, Hc.
OZ „Máriine srdiečka“, Hc.

Účel
doplnenie, údržba krojov, obuvi,
čistenie krojov, úhrada dopravy,...
kult. program pre verejnosť: rekvina činnosť OZ
Projekt „Usmiate slniečko“:
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Suma
270 €
400 €
100 €
220 €

- písacie, kresliace potreby, a pod.
5/
SKMN (Slov.klub mladých nepoč.), festival humoru komunity nepoč.: 350 €
M. R. Štefánika 3, Hc.
na inf. letáky, brožúry v SJ, AJ
6/
OZ EX LIBRIS AD PERSONAM činnosti v spolupráci s FS Šulekovo: 200 €
údržba, oprava krojov, čižiem, doplnky,
CD, MG nosiče
7/
OZ EX LIBRIS AD PERSONAM činnosti v spolupráci s Úniou žien 120 €
Slovenska, MO Hlohovec: besedy,
Vansovej Lomnička, Deň matiek,
Vianočné pastorále a pod.
Spolu
1 660 €

9.2.2. DOTÁCIE NA KULTÚRU POSKYTOVANÉ V KOMPETENCII PRIMÁTORA
MESTA

Cieľ: Poskytnúť dotácie v kompetencii primátora na špecifické kultúrne
aktivity
Merateľný ukazovateľ: 15 poskytnutých dotácií
PLNENIE UKAZOVATEĽA K 31.12.2009: poskytnutých 18 dotácií
Z rozpočtovanej čiastky 3 319 € poskytol primátor mesta z fondu dotácií v celkovej sume 2 835 €
dotáciu 17-im subjektom.
1.

Dar novorodencovi

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

MsKC
SZPB MO
OK SZ VTNP
OZ Reumatizmus
ÚNSS
Mgr. Kuzmová
OA
Gymnázium
SOŠ technická
ZUŠ
Karol Babic
Alojz J. Pestún
Bachova spoločnosť
Modlitbová sk.Pátra Pia
SZZ
OZ Reumatizmus
JDS

Spolu:

166,00 €
37,84 €
547,80 €
165,00 €
33,00 €
200,00 €
165,00 €
170,00 €
100,00 €
70,00 €
35,00 €
50,00 €
165,00 €
450,00 €
150,00 €
50,00 €
50,00 €
80,00 €
150,00 €
2 834,64 €
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vkladná knižka
vecný dar
vstupenky na ples
prísp. na činnosť
prísp. na činnosť
sympózium
prísp. na činnosť
básnická zbierka
mat. tablo - 1. cena
- "- 2. cena
mat. tablo - 3. cena
mat. tablo-čestné uznanie
cena primátora
čestné občianstvo
koncert
5. výročie vzniku
výstava ovocia
kurz kinezioterapie
10. výročie vzniku

9.2.3. NETRADIČNÉ KULTÚRNE AKTIVITY

Cieľ: Zviditeľniť mesto formou netradičných podujatí
Merateľný ukazovateľ: 2 netradičné podujatia
PLNENIE UKAZOVATEĽA K 31.12.2009: poskytnutá dotácia združeniu EX LIBRIS AD
PERSONAM HLOHOVEC a HZDS-ĽS na organizovane podujatia „Vatra zvrchovanosti“

9.3. Výstavba, rekonštrukcia a údržba kultúrnych objektov
Cieľ: Zlepšovanie technického stavu a vzhľadu objektov slúžiacich na kultúrne
účely
Merateľný ukazovateľ: 120 m2opraveného prenosného pódia
Garant: oddelenie spoločenských vecí
PLNENIE UKAZOVATEĽA K 31.12.2009: uskutočnená oprava 120 m2 prenosného pódia

9.4. Starostlivosť o kultúrne pamiatky
Cieľ: Vytvárať podmienky pre zachovanie historických podmienok pre budúce
generácie, najmä ich obnovu, opravou a rekonštrukciou
Merateľný ukazovateľ: Úlohy zabezpečované jedným pracovníkom
Garant: oddelenie spoločenských vecí
PLNENIE UKAZOVATEĽA K 31.12.2009: úlohy boli zabezpečované jedným pracovníkom
v priebehu celého r. 2009

9.5. Aktivity na úseku propagácie mesta
Cieľ: Pôsobiť na úseku propagácie mesta jeho zviditeľňovaním v regióne
a udržiavať vzťahy s družobnými mestami s cieľom výmeny informácií
a skúseností
Merateľný ukazovateľ: rozvíjajúce sa aktivity a podujatia s 5 družobnými mestami
Garant: oddelenie spoločenských vecí
PLNENIE UKAZOVATEĽA K 31.12.2009: priebežne sa uskutočňovali výmenné návštevy a iné
aktivity s 5 družobnými mestami

9.6. Michalský jarmok
Cieľ: Skvalitňovanie podujatia Michalský jarmok, najmä podporou kultúrnych
aktivít a zamerania na tradičné remeslá a jarmočné aktivity
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Merateľný ukazovateľ: počet predajcov na Michalskom jarmoku v r. 2009 - 180
Garant: oddelenie hospodárskej činnosti
PLNENIE UKAZOVATEĽA: počet predajných miest na Michalskom jarmoku v r. 2009 - 250

Program č. 10 ŠKOLSTVO
ZÁMER: AKTIVITY SMERUJÚCE K ZDOKONAĽOVANIU VZDELÁVANIA
DETÍ A MLÁDEŽE NAJMÄ OBNOVOU ŠKOLSKÝCH BUDOV,
TECHNICKÝM VYBAVENÍM A VYTVÁRANÍM PODMIENOK PRE
AKTÍVNU PRÁCU S DEŤMI

10.1. Vzdelávanie, prevádzka a služby poskytované v systéme základného školstva
Cieľ: Koordinovať akitivity MsÚ a SOÚ v oblasti kvalitného vzdelávania
zabezpečovaného v rámci základného školstva
Merateľný ukazovateľ: 1 780 žiakov ZŠ v školskom roku 2008/2009
Garant: oddelenie spoločenských vecí
PLNENIE UKAZOVATEĽA: v šk. r. 2008/2009 prebiehala koordinácia vzdelávania pre 1 717
žiakov (podľa stavu k 15.9.2009)

10.2. Predškolské formy vzdelávania (MŠ)
Cieľ: Skvalitňovanie činností na úseku predškolskej výchovy vykonávaných
v rámci originálnych kompetencií samosprávy
Merateľný ukazovateľ: 525 detí navštevujúcich zariadenia predškolskej výchovy
Garant: oddelenie spoločenských vecí
PLNENIE UKAZOVATEĽA za rok.2009: predškolskú výchovu zabezpečovalo 543 detí (podľa
stavu k 15.9.2009)

10.3. Záujmové a voľnočasové aktivity zabezpečované v systéme
školstva
Cieľ: Vytvárať a podporovať rozvoj širokého spektra voľnočasových aktivít
detí a mládeže
Merateľný ukazovateľ: 521 žiakov ZUŠ a 515 detí navštevujúcich CVČ
Garant: oddelenie spoločenských vecí
PLNENIE UKAZOVATEĽA: rozvoj voľnočasových aktivít v CVČ Dúha je zabezpečovaný pre
575 detí a v ZUŠ pre 546 žiakov (podľa stavu k 15.9.2009)
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10.4. Služby poskytované školstvu na úseku údržby a prevádzky
zariadení
Cieľ: Zabezpečovať služby poskytované školským zariadeniam na úseku ich
opráv a údržby
Merateľný ukazovateľ: 580 opráv vykonaných v školských zariadeniach v r. 2009
Garant: oddelenie spoločenských vecí
PLNENIE UKAZOVATEĽA K 31.12.2009: vykonaných 935 opráv na školských zariadeniach

Program č. 11 SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ
ZÁMER: ROZVOJ A PODPORA AKTIVÍT PRE STARÝCH, CHORÝCH A SOCIÁLNE
ODKÁZANÝCH OBČANOV

11.1. Prevádzka zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta na
úseku sociálnej starostlivosti
Cieľ: Poskytovanie služieb v zariadení sociálnej starostlivosti s dôrazom na
podporu záujmových aktivít seniorov
Merateľný ukazovateľ: Obložnosť 99,5 %
Garant: oddelenie spoločenských vecí
PLNENIE UKAZOVATEĽA K 31.12.2009: obložnosť 100 %

11.2. Opatrovateľská služba
Cieľ: Organizovanie opatrovateľských služieb vhodným výberom pracovníkov
a koordinovanie aktivít so SOÚ
Merateľný ukazovateľ: 85 opatrovaných občanov v r. 2009
Garant: Spoločný obecný úrad
PLNENIE UKAZOVATEĽA K 31.12.2009: 87 opatrovaných občanov za mesto Hlohovec

11.3. Záujmové a voľnočasové aktivity občanov v dôchodkovom veku
Cieľ: Podporovanie aktivít seniorov na báze ich záujmu, podporovanie podujatí
organizácií zriadených mestom i iných etablovaných subjektov seniorov
Merateľný ukazovateľ: 2 kluby dôchodcov a 2 záujmové združenia
Garant: oddelenie spoločenských vecí
PLNENIE UKAZOVATEĽA K 31.12.2009: mesto podporuje aktivity 3 klubov dôchodcov a 2
záujmových združení
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11.4. Pomoc sociálne odkázaným skupinám občanov
Cieľ: Poskytovanie pomoci sociálne odkázaným občanom mesta
Merateľný ukazovateľ: podpora 200 narodených detí
Garant: oddelenie spoločenských vecí
PLNENIE UKAZOVATEĽA K 31.12.2009: poskytnutých 186 podpôr pre narodené deti, z toho
vyplatených do 31.12.2009 179-im žiadateľom

11.5. Aktivity v oblasti sociálnej starostlivosti a pomoci zabezpečované
inými subjektami
Cieľ: Podporovanie subjektov, ktoré poskytujú služby v oblasti sociálnej
starostlivosti pre občanov mesta
Merateľný ukazovateľ: 99,5 % obložnosť v r. 2009 v zariadeniach poskytujúcich
prístrešie sociálne odkázaným občanom
Garant: oddelenie spoločenských vecí
PLNENIE UKAZOVATEĽA K 31.12.2009: obložnosť bola 100 %

Program č. 12 ZDRAVOTNÍCTVO
ZÁMER: ZLEPŠENIE KVALITY A DOSTUPNOSTI ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI
PRE OBYVATEĽOV MESTA

12.1. Činnosť subjektov založených a zriadených mestom na úseku
zdravotníctva
Cieľ: Vytvoriť podmienky pre činnosť zdravotníckeho zariadenia v meste
Merateľný ukazovateľ: 3 udržiavané nehnuteľnosti
Garant: oddelenie spoločenských vecí
PLNENIE UKAZOVATEĽA K 31.12.2009: mesto priebežne vytvára podmienky pre činnosť
zdravotníckeho zariadenia a udržiava 3 nehnuteľnosti, časť nehnuteľnosti bola odpredaná NsP,
s.r.o.

Program č. 13 PRENESENÉ KOMPETENCIE
(OKREM ŠKOLSTVA)
ZÁMER: EFEKTÍVNY A KVALITNÝ VÝKON KOMPETENCIÍ PRENESENÝCH NA
SAMOSPRÁVU
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13.1. Matrika
Cieľ: Zabezpečovať občianske obrady a služby občanom na úseku matriky
na vysokej úrovni
Merateľný ukazovateľ: 6 500 vybavených klientov
Garant: právne oddelenie
PLNENIE UKAZOVATEĽA K 31.12.2009: 5 304 vybavených klientov + podávanie informácií
klientom približne v počte cca 300

13.2. Stavebný poriadok, vyvlastňovacie konanie a cestné
hospodárstvo
Cieľ: Vytvárať podmienky pre efektívne vybavenie žiadostí občanov na úseku
výstavby
Merateľný ukazovateľ: 250 vydaných rozhodnutí v stavebnom konaní
Garant: Spoločný obecný úrad
PLNENIE UKAZOVATEĽA K 31.12.2009:
- 185 vydaných rozhodnutí na úseku stavebného poriadku
- 123 ohlásení stavebných úprav, udržiavacích prác a drobných stavieb
- 8 vydaných rozhodnutí k umiestneniu reklamných zariadení

13.3. Školský úrad
Cieľ: Aktívne pristupovanie k metodickému usmerňovaniu škôl a školských
zariadení v meste
Merateľný ukazovateľ: 3 pracovníci na úseku metodiky škôl SOÚ
Garant: Spoločný obecný úrad
PLNENIE UKAZOVATEĽA K 31.12.2009: 3 pracovníci

13.4. ŠFRB
Cieľ: Poskytovanie odborného poradenstva pre občanov mesta a okresu
v príprave materiálov pre poskytovanie úverov na bytovú výstavbu
Merateľný ukazovateľ: 60 vybavených žiadostí na poskytnutie príspevkov zo ŠFRB
Garant: oddelenie výstavby a životného prostredia
PLNENIE UKAZOVATEĽA K 31.12.2009: 49 vybavených žiadostí

13.5. Register obyvateľstva
Cieľ: Zabezpečovanie činnosti na úseku evidencie obyvateľstva v zmysle
požiadaviek štátnych orgánov
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Merateľný ukazovateľ: 1,5 pracovného úväzku na úseku evidencie obyvateľstva
Garant: právne oddelenie
PLNENIE UKAZOVATEĽA K 31.12.2009: 1,5 pracovného úväzku na úseku evidencie obyv.

13.6. Výkon prenesených kompetencií na úseku ŽP
Cieľ: Koordinovanie aktivít oddelení MsÚ so SOÚ s cieľom zabezpečenia
efektívneho výkonu činností na úseku životného prostredia
Merateľný ukazovateľ: 80 vyjadrení na úseku ochrany vôd a ovzdušia
Garant: oddelenie výstavby a životného prostredia
PLNENIE UKAZOVATEĽA K 31.12.2009: 54 vyjadrení a 3 rozhodnutia na úseku ochrany
ovzdušia
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