Obec Rudňany
Hodnotenie plnenia programového rozpočtu 2013
Program

Program / Podprogram

č.

Prvok / Projekt
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Cieľ

Faktory ovplyvňujúce plnenie cieľov

Plánovanie, manažment a kontrola a administratíva
Manažment obce

Moderná obec s transparentným a
otvoreným manažmentom a reprezentácia Obec so starostom a svojim
starosta obce zabezpečil informovanoť
manažmentom reprezentovali obec a boli
obce. Dosiahnuť vysoký stupeň
cestou pracovných porad
napomocní občanom obce v informovaní.
otvorenosti informovania občanov.
Zabezpečiť dôsledné a kontinuálne
riadenie obecného úradu. Efektívne
presadzovanie požiadaviek občanov na
rozvoj obce
Zabezpečiť kontinuálnu kontrolu výkonu
práv a povinnosti obecného úradu a
zabezpečiť kontrolu úloh schváleným OZ

Členstvo obce v združeniach
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Plnenie
cieľa

Samospráva pre potreby obyvateľov
zabezpečila dôsledné a kontinuálne
riadenie obecného úradu

cieľ naplnený

Kontrolu zabezpečoval kontrolór obce

cieľ splnený, kotroly pravidelne
vykonavané

Dosiahnúť aktívnu účasť obce v
záujmových organizáciách a združeniach Splnené v súlade s programom, členstvo
v 5 združeniach
pre podporu rozvoja obce

cieľ splnený

Služby občanom
Cintorínske služby
Administratívne služby

Zabezpečiť údržbu cintorína a domu
smútku
Zabezpečiť výkon matričnej činnosti pre
obce Rudňany a Poráč
Zabezpečiť overenie listín, podpisov a
evidenciu obyvateľov, rybárske lístky
Zabezpečiť kompletnú činnosť
stavebného úradu a vydávanie povolení
Zabezpečiť informovanosť obyvateľov
obce o aktuálnom dianí a pripravovaných
aktivitách v rozhlase
Informovanosť občanov obce a
návštevníkov obce o dianí v obci

Údržba cintorína a domu smútku bola
zabezpečená počas roka

zabezpečené bolo správcom cintorína

Poskytované matričné služby

cieľ zabezpečený matrikárkou

Poskytované služby na overenie podpisov,
listín a dokladov
Cez stavebný úrad vydávané stavebné a
kolaudačné rozhodnutia

cieľ splnený pracovníčkami overovaním a
predajom rybárskych lístkov
cieľ naplnený pracovníčkou stavebného
úradu

Informovanosť zabezpečená cestou
vysielania v miestnom rozhlase

cieľ naplnený podľa potrieb obce a
občanov

Občania obce informovaní o dianí v obci
cieľ naplnený roznáškou horizontu
v časopise horizont doručený každej
občanom obce do domácnosti zdarma
rodine počas roka
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Odpadové hospodárstvo
Zber a likvidácia odpadu

Likvidácia divokých skládok a
vybudovať skládku bioodpadu
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cieľ splnený pravidelným vývozom TKO
podľa skutočného vývozu v tonách

Celkový počet všetkých kuka nádob a
kontajnerov v obci
Zabezpečiť hospodárne uskladnenie
zvezeného odpadu
Zvýšiť stupeň ochrany životného
prostredia formou separovaného zberu v
obci
Zabezpečiť odstránenie čiernych skládok
v obci

Obec zabezpečila odvoz kuka nádob a
kontajnerov v navýšenom počte
Cez dodávateľov zabezpečené
uskladnenie zvezeného odpadu
V obci sa separoval zber odpadu podľa
rozpisu v obecnom kalendári, ktorý
dostala každá domácnosť
Zabezpečený bol zber nebezpečného
odpadu.

cieľ naplnený zvýšeným počtom kuka
nádob
cieľ cestou dodávateľa naplnený
cieľ splnený dodaním vriec na separovaný
zber a doplnené nádoby na sklo, plasty a
papier
skládka bioodpadu sa vyriešila
dodávateľský - cieľ splnený

Zabezpečiť celoročnú pravidelnú údržbu a
čistenie verejných priestranstiev a
komunikácií
Zabezpečiť opravu miestnych
komunikácií a dopravného značenia MK
a výkon zimnej údržby ciest a chodníkov

Počas roka sa čistili verejné priestranstva
cieľ zo strany obce splnený
a komunikácie v celej obci
počas roka bola zabezpečená zimná
údržba ciest a chodníkov obecných
komunikácií vysprávkami

cieľ splnený

Vzdelávanie
Materské školy
Základná škola
Školské jedálne

Školský klub detí - družina
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Cestou dodávateľov bol zabezpečený
pravidelný zber odpadu v obci

Komunikácie
Komunikácie
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Zabezpečiť pravidelný zber odpadu v
obci rešpektujúci potreby obyvateľov

Zabezpečiť efektívnosť prevádzky
predškolskej výchovy v obci
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací
proces
Zabezpečiť vysokokvalitné a dostupné
stravovanie v školských zariadeniach pre
žiakov MŠ, ZŠ a Spojenej ZŠ
Dosiahnúť najvyššiu možnú kvalitu a
rôznorodosť poskytovania voľno
vzdelávacích aktivít pre žiakov v ZŠ

V materských školách bolo zabezpečené
pred primárne vzdelávanie
Základná škola zabezpečila výchovné
vzdelánie žiakov ZŠ
Školské jedálne zabezpečili stravovanie
všetkých škôl v obci, nakoľko sú všetci v
hmotnej núdzi, okrem detí z MŠ 89
Školské zariadenie - školský klub detí
zabezpečil aktivity a záujmy detí ZŠ

cieľ naplnený podľa kapacity predškolákov
cieľ naplnený a zriadené vyúčovanie aj na
bývalom učilišti
cieľ naplnený po rekonštrukcií a rozšírení
školskej jedálne
cieľ naplnený najmä pre vzdelávanie
žiakov v rôznych aktivitách

Šport
Podpora športovým klubom - dotácie na
Podporiť tradíciu futbalu v obci
šport
Podporiť tradíciu hrania kolkov v obci
Športový areál

Podporiť široké spektrum športových
aktivít pre detí, mládež a dospelých

Splnené - počas roka odohrané futbalové cieľ naplnený odohratými futbalovými
zápasy
zápasmi s rozšírením mužstiev
cieľ nenaplnený - ukončenie hrania kolkov
Nesplnené - ukončená kolkárska činnosť
pre nevyhovujúcu kolkáreň
Pravidelnom údržbou športového areálu
boli podporené aktivity pre deti, mládež a cieľ na športové vyžitie splnený
dospelých
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Kultúra
Knižnica

V priebehu roka knižnica zabezpečila
Zabezpečiť prístup občanov ku knižničnoslužby občanom, ale pokles je v
informačným službám
návštevnosti

Dotácie cirkvám

Zabezpečiť zachovanie historických
náboženských pamiatok cirkví v obci

Obec poskytla schválenú dotáciu vo výške
4 000 € na okná do kostola, ktoré slúžia
cieľ splnený
občanom obce a 200 € na akciu poriadanú
vo vývarovni obecného úradu

Podpora kultúrnej mobility a akcií pre
občanov

Zabezpečiť dostupnosť kultúry pre
obyvateľov Rudnian

Usporiadané obcou boli kultúrne a
športové podujatia a poskytnutá dotácia
pre Banícky cech vo výške 700 € , ktorý
usporiadal banícky šachtág

sa čiastočne naplňal, ale pre malý
záujem o návštevnosť knižnice, venovať
pozornosť

Zabezpečiť efektívne fungovanie
verejného osvetlenia v obci

Počas roka udržiavané verejné osvetlenie
cieľ naplnený rozšírením siete VO
v celej obci a aj rozšírenie v romskej
osade

cieľ splnený kultúrnym vyžitím

Prostredie pre život
Verejné osvetlenie

Vianočnou výzdobou v uliciach obce
Vianočnou výzdobou bola skrášlená obec
vytvárať príjemnú vianočnú atmosféru
Zabezpečiť starostlivosť o verejnú zeleň v Cestou jarného upratovania zabezpečená
Správa a údržba verejnej zelene a menšie
obci a zvyšovanie kvality životného
očista obce
obecné služby
prostredia
Na základe dohôd ÚPSV a R zabezpečené
Zabezpečiť aktivačné práce
aktivačné práce v obci
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cieľ

cieľ naplnený v mesiaci december
cieľ sa naplňal aj počas celého roka
cieľ sa naplňal aktivačnými prácami a aj
menšími obecnými službami

Sociálne služby
Dotácie sociálnej pomoci

Zabezpečiť pomoc obyvateľom v soc.
zariadeniach

Dotácie na sporenie pre deti v ústavoch, Zabezpečiť odvod na sporenie pre detí v
domovoch
ústavoch
Pochovávanie zosnulých občanov
Vývarovňa

Uzatvorená zmluva s domovom
dôchodcov o umiestnení našich občanov

cieľ sa naplňal podľa potrieb našich
občanov v 3 soc. zariadeniach

Mesačné odvody zasielané na sporenie
pre 2 deti umiestnené v ústavoch

cieľ splnený zasielaním dávok na sporenie
pre deti v ústavoch

Zabezpečiť dôstojné pochovanie občanov V priebehu roka uhradené náklady za
cieľ splnený
v hmotnej núdzi
pohreby 3 občanov v HN
Splnené - zabezpečené služby vývarovne
Zabezpečiť starostlivosť o odkázaných
cieľ naplňaný počas roka aj s rozvozom
a stravovanie najmä pre zamestnancov a
obyvateľov obce v ich domácnosti
stravy pre dôchodcov
dôchodcov

Terenní sociálni pracovníci

Zabezpečiť aktívnu prevenciu sociálneho Počas celého roka bola cestou Národného
vylúčenia marginalizovaných skupín
projektu FSR zabezpečená terénna
cieľ naplnený počas celého roka
obyvateľov obce a seniorov
sociálna práca

Opatrovateľská služba

Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní
bežných životných úkonov a kontakt s
lekárom pre seniorov a zdravotne
handicapovaných občanov

Zabezpečná bola služba k trojičkám, ktorá
sa skončila. Taktiež bola zabezpečená
cieľ splnený
služba cez charitu pre zdravotne
handicapovaných občanov
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Bezpečnosť, právo a poriadok
Verejný poriadok, činnosť obecnej
polície

Zvýšiť právne vedomia žiakov na
školách/priestupkový a trestný zákon,
VZN obce/

Obecná polícia zabezpečila prednášky o
trestnom a priestupkovom zákone, VZN
obce za účelom zvýšenia právneho
vedomia žiakov na školách

cieľ počas roka splnený prednáškami,
kontrolami šikanovania žiakov a
nenaplnený v počte účastníkov prednášok
žiakov

Zvýšiť právne vedomie rodičov u
páchateľoch v školskom veku

Obecná polícia vykonávala prednášky
žiakov v závislosti od počtu priestupkov

cieľprekročený v počte priestupkov
splnený na 50 %

Obecná polícia formou prednášok
Zvýšiť bezpečnosť na cestách formou
dopravnej výchovy na školách
prednášok dopravnej výchovy na školách
zabezpečovala bezpečnosť v obci
Formou vykonaných kontról drägrom
Zvýšiť vekovú hranicu neplnoletých osôb, obecná polícia vykonávala u osôb
ktorí užívajú alkoholické nápoje
užívanie alkoholických nápojov a
vykonávala rázie v pohostinstvách
Obecná policia zabezpečila odchyt
Znižíť porušovanie VZN o podmienkach
tulavých zvierat a počet prejednaných
držania psov v obci
priestupkov
Obecná polícia počas smien bola
Eliminácia narúšania verejného poriadku
napomocná pri vyplácaní sociálnych
počas vyplácania sociálnych dávok
dávok počass celého roka
Znížiť šikanovanie žiakov v okolí škôl,
Obecná polícia v spolupráci s obecnými
cestou domov formou - hliadkovej
hliadkami zabezpečovala kontroly v okolí
činnosti
škôl
Zvýšiť informovanosť občanov o činnosti Obecná polícia pravidelne informovala
ObP v obci formou príspevkov v
občanov formou príspevku o činnosti ObP
mesačníku Horizont
v obci
Zabezpečiť sklad civilnej a požiarnej
ochrany potrebným vybavením
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cieľ naplnený prednáškami na školách
cieľ sa čiastočne naplňal s kontrólami a
ráziami v pohostinstvách na užívanie
alkoholických nápojov
cieľ naplnený odchýtom 3 psov do útulku
a prejednanými priestupkami
cieľ naplnený pri narúšení verejného
poriadku počas vyplácania dávok
cieľ splnený počas školského roka

cieľ sa naplňal počas roka

Postupným vybavením civilnej a požiarnej
cieľ sa postupne naplňal
ochrany sa zabezpečoval cieľ.

Bývanie
Bývanie

Zabezpečiť informačne prehľadnú a
aktuálnu evidenciu bytových jednotiek vo
vlastníctve obce
Zabezpečiť informačné prehľadnú a
aktuálnu evidenciu bytových a
nebytových priestorov vo vlastníctve obce
a prenájmu majetku obce

Zabezpečený bytový fond v obci

cieľ splnený

Zabezpečená evidencia bytov a
nebytových priestorov vo vlastníctve obce cieľ sa v priebehu roka naplňal
aj v obsadzovaní bytov

Zabezpečiť informačné prehľadnú a
Zabezpečená evidencia bytov a
aktuálnu evidenciu bytových a
cieľ sa v priebehu roka naplňal
nebytových priestorov vo vlastníctve obce
nebytových priestorov vo vlastníctve obce

Komentár k hodnoteniu programového rozpočtu za rok 2013 z hľadiska plnenia cieľov
Z hodnotenia programového rozpočtu za rok 2013 z hľadiska cieľa a plnenia cieľa nie vo všetkých programoch programového rozpočtu
sú naplnené ciele.
Program č. 1 - V podprograme
kontrolná činnosť
manažment
obecnéhoobce
úradu.
cieľ splnený, zabezpečený chod úradu, výkon samosprávy obce
a zabezpečená kontrolná činnosť obecného úradu pravidelnými kontrolami.
V podprograme členstvo obce v združeniach cieľ splnený.
Program č. 2 - V podprograme cintorínske služby cieľ splnený a taktiež administratívne služby, hlavne v oblasti
preneseného výkonu práce matrika, overenie podpisov, rozhodnutia stavebného úradu splnené.
Program č. 3 - V podprograme zber a likvidácia odpadu ciele naplnené, avšak v separácií zberu nenaplnené zber skla, plastov a papiera
v prepočte na 1 obyvateľa obce, taktiež bol zabezpečený zber nebezpečného odpadu počas roka - cieľ splnený
V podprograme likvidácia divokých skládok a vybudovanie skládky bioodpadu sa riešilo dodávateľský
splnený cieľ, zriadený hospodársky dvor, kde sa zhromažďuje odpad a potom vyváža a likviduje cez skládku.
Program č. 4 - Podprogram komunikácie cieľ naplnený, vysprávky v častiach obce podľa potreby vykonané.
Cieľ splnený v rekonštrukcií cesty na Závistlivec -prevedené odvodnenie cesty a potom asfaltovanie.
Cieľ naplnený v oblasti dopravného značenia. Poskytnutá bola aj dotácia zo štátu na vysprávky ciest po zime
uznesením vlády č. 184/2013 vo výške 5 298,33 €. Rekonštruovaná bola cesta v časti obce.
Program č. 5 - Vo všetkých podprogramoch materské školy, základná škola , školské jedálne a v školskom klube detí ciele naplnené.
Program č. 6 - V podprogramoch v oblasti športu futbalu cieľ splnený, ale v oblasti športu hrania kolkov ukončené, hlavne z dôvodu
nevyhovujúcich priestorov kolkárne a sťažnosti bývajúcich občanov na hluk v bytovom dome s. č. 125. Kolkáreň sa bude
rekonštruovať na byty.
Program č. 7 - Ciele podprogramov v oblasti kultúry sa počas roka plnili, v knižnici slabá návštevnosť občanov, nie je záujem o výpožičky
kníh. Dotácia obce rímskokatolíckemu úradu vo výške 4 000 € bola podľa účelu zrealizovaná a slúži obyvateľom obce.
V rámci kultúrnych zariadení boli zrealizované kultúrne akcie počas roka a tradičný banícky šachtág usporiadaný Baníckym
cechom v spolupráci s obcou. Obec prispela dotáciami pre financovanie športu pre OŠK,reprezentačné Baníckemu cechu a
Slovenskému zväzu zdravotne postihnutlých Rudňany a na výmenu okien v kostole Rímskokatolickej cirkvi - farnosti Rudňany,
a dotácia 200 € na reprezentačné z príležitosti konania rekonvencie. Všetky dotácie z rozpočtu obce boli vyúčtované obci.
Program č. 8 - V podprograme zabezpečenie verejného osvetlenia všetkých ulíc v obci, zabezpečenie údržby verejnej zelene a menších
obecných služieb a celej aktivačnej činnosti sú ciele naplnené. Vianočnou ozdobou skrášlená obec.
Program č. 9 - Podprogramy programu Sociálne služby z hľadiska plnenia cieľov splnené - opatrovateľská služba bola zabezpečená
ku trojičkám a v umiestnení v domove dôchodcov. Bol zabezpečený odvod sporenia pre 2 deti do ústavoch na účty,
pochovanie občanov v HN a zabezpečené stravovanie pre dôchodcov vo vývarovni a pre nevládnych donáškou stravy
do bytu dôchodcu z apoplatok 0,50 € hza l obed.
Program č. 10 - V podprograme verejný poriadok, činnosť obecnej polície - cieľ podprogramu splnený. Počas roka obecná polícia zabezpečovala
poriadok v obci, najmä pri školských zariadeniach, prednášky v školách, ako aj zabezpečovala odchyt túlavých zvierat
verejný poriadok pri vyplácaní soc. dávok v HN počas roka, kontroly šikanovania žiakov, razie v pohostinstvách, riešenie priestupkov.
Program č. 11 - V podprograme bývanie - cieľ splnený spracovaním prehľadovosti naplnenia bytových a nebytových jednotiek vo vlastníctve
obce a v prípade uvoľnenia bytu alebo nebytového priestoru hľadanie náhradníkov, aby boli priestory obsadené.
Vyhodnotila: Šteinerová, dňa 02.06.2014

