Obec Rudňany
Hodnotenie plnenia programového rozpočtu 2011
Program

Program / Podprogram

č.

Prvok / Projekt

1

Cieľ

Plnenie
cieľa

Plánovanie, manažment a kontrola a administratíva

Manažment obce

Samospráva, flexibilne reagujúca na
potreby obyvateľov, podnikateľov, či
návštevníkov Obce Rudňany, plánujúca v
zmysle trvalo udržateľného rozvoja a
riadiaca všetky procesy s maximálnou
efektívnosťou a transperentnosťou
Zabezpečiť prenesenie a splnenie
požiadaviek občanov výkon samosprávy
obce

Samospráva pre potreby obyvateľov
zabezpečila dôsledné a kontinuálne
riadenie obecného úradu

žiadne

Obec zabezpečila a splnila poriadavky
občanov

žiadne

Zabezpečiť kontinuálnu kontrolu výkonu Kontrolu zabezpečoval kontrolór obce
práv a povinnosti obecného úradu
Členstvo obce v združeniach
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Faktory ovplyvňujúce plnenie cieľov

žiadne

Zabezpečiť rešpektovanie záujmov obce
pri rozvoji regiónu

Splnené v súlade s programom, členstvo
v 4 združeniach

žiadne

Zabezpečiť údržbu cintorína a domu
smútku
Zabezpečiť výkon matričnej činnosti pre
obce
Zabezpečiť overenie listín, podpisov a
evidenciu obyvateľov, rybárske lístky
Zabezpečiť výkon stavebného úradu,
vydávanie povolení
Zabezpečiť informovanosť obyvateľov
obce o aktuálnom dianí a pripravovaných
aktivitách
Zabezpečiť informovanosť obyvateľov v
obci

Údržba cintorína a domu smútku bola
zabezpečená počas roka

žiadne

Poskytované matričné služby

žiadne

Služby občanom
Cintorínske služby
Administratívne služby

Poskytované služby na overenie podpisov,
listín a dokladov
Splnené - vydávané stavebné a
kolaudačné rozhodnutia

žiadne
žiadne

Splnené - cestou vysielania v rozhlase

žiadne

Občania obce informovaní o dianí v obci
v časopise horizont doručený každej

žiadne
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Odpadové hospodárstvo
Zber a likvidácia odpadu

Likvidácia divokých skládok a
vybudovať skládku bioodpadu
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V obci sa separoval zber odpadu podľa
rozpisu v obecnom kalendári

žiadne
žiadne
žiadne

Čiastočne splnené - zabezpečený bol zber
nevyriešené miesto na skládku bioodpadu
nebezpečného odpadu

Zabezpečiť celoročnú pravidelnú údržbu a
Cieľ splnený - počas roka sa čistili verejné
čistenie verejných priestranstiev a
priestranstva a komunikácie
komunikácií

žiadne

Zabezpečiť opravu miestnych
Splnené - počas roka bola zabezpečená
komunikácií a dopravného značenia MK zimná údržba ciest a chodníkov a oprava
a výkon zimnej údržby ciest a chodníkov obecných komunikácií vysprávkami ciest

žiadne

Vzdelávanie
Materské školy
Základná škola
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Cestou dodávateľov bol zabezpečený
pravidelný zber odpadu v obci
Cez dodávateľov zabezpečené
uskladnenie zvezeného odpadu

Komunikácie
Komunikácie
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Zabezpečiť pravidelný zber odpadu v
obci
Zabezpečiť hospodárne uskladnenie
zvezeného odpadu
Zvýšiť stupeň ochrany životného
prostredia formou separovaného zberu v
obci
Zabezpečiť odstránenie čiernych skládok
v obci

Zabezpečiť kvalitné pred primárne
vzdelávanie
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací
proces

V materských školách bolo zabezpečené
pred primárne vzdelávanie
Základná škola zabezpečila výchovné
vzdelánie žiakov ZŠ

žiadne
žiadne

Školské jedálne

Zabezpečiť vysokokvalitné a dostupné
Školské jedálne zabezpečili stravovanie
stravovanie v školských zariadeniach pre všetkých škôl v obci, nakoľko sú všetci v
žiakov materských škôl a základnej školy hmotnej núdzi, okrem detí z MŠ 89

žiadne

Školský klub detí - družina

Zabezpečiť podmienky pre mimoškolskú
činnosť pre žiakov ZŠ

žiadne

Školské zariadenie - školský klub detí
zabezpečil aktivity a záujmy detí ZŠ

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

Športový areál

Zabezpečiť projekt "Športom proti
kriminalite" ako časovo ohraničenú
aktivitu podmienenú úspešnosťou
projektu a ziskom dotačných zdrojov

Splnené - počas roka odohrané futbalové
žiadne
zápasy
Splnené - počas roka odohrané kolkárske
žiadne
zápasy
Cieľ splnený úspešnosťou projektu a
vyhodnotenie projektu zaslané
poskytovateľovi, cez ktorého bol projekt
žiadne
realizovaný
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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 v obci

Obec poskytla schválenú dotáciu vo výške
3 000 € na vybudovanie chodníka pri
kostole, ktorý slúži občanom obce

žiadne

Podpora kultúrnej mobility a akcií pre
občanov

Zabezpečiť dostupnosť kultúry pre
obyvateľov Rudnian

Splnené - boli usporiadané obcou kultúrne
a športové podujatia a poskytnutá dotácia
pre Banícky cech, ktorý usporiadal
banícky šachtág

žiadne

Prostredie pre život
Verejné osvetlenie

Zabezpečiť efektívne fungovanie
Splnené - počas roka udržiavané verejné
verejného osvetlenia všetkých ulíc v obci osvetlenie v celej obci

Zabezpečiť starostlivosť o verejnú zeleň v
Správa a údržba verejnej zelene a menšie
Cestou jarného upratovania zabezpečená
obci a zvyšovanie kvality životného
obecné služby
očista obce
prostredia
Na základe dohôd ÚPSV a R zabezpečené
Zabezpečiť aktivačné práce
aktivačné práce v obci
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žiadne

žiadne

žiadne

žiadne

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

Opatrovateľská služba

Uzatvorená zmluva s domovom
dôchodcov o umiestnení našich občanov

žiadne

Mesačné odvody zasielané na sporenie pre
3 deti umiestnené v ústavoch

žiadne

Zabezpečiť dôstojné pochovanie občanov V priebehu roka uhradené náklady za
v hmotnej núdzi
pohreby 3 občanov v HN
Splnené - zabezpečené služby vývarovne
Zabezpečiť starostlivosť o odkázaných
a stravovanie najmä pre zamestnancov a
obyvateľov obce v ich domácnosti
dôchodcov
Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní
Splnené - zabezpečená opatrovateľská
bežných životných úkonov a kontakt s
služba pre trojičky a pomoc pre zdravotne
lekárom pre seniorov a zdravotne
handicapovaného občana
handicapovaných občanov

žiadne

žiadne

žiadne
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Bezpečnosť, právo a poriadok
Verejný poriadok, činnosť obecnej
polície

Minimalizovať protispoločenskú činnosť Obecná polícia v spolupráci s Policajným
aktívnym prístupom hliadok Obecnej
zborom zabezpečila verejný poriadok v
polície v spolupráci s Policajným zborom obci
Eliminovať narúšanie verejného poriadku
počas spoločenských, kultúrnych a
športových podujatí
Zvýšiť právne vedomie obyvateľov,
žiakov obce a prispieť k znižovaniu
kriminality prostrredníctvom
preventívneho vzdelávania
Minimalizovať počet túlavých zvierat
Zvýšiť mieru dodržiavania predpisov
účastníkov cestnej premávky na území
Obce Rudňany
Zefektívniť kamerový systém v obci
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žiadne

Obecná polícia sa zúčastňovala počas
všetkých akcií poriadaaných v obci

žiadne

Formou prednášok obecná polícia zvýšila
právne vedomie obyvateľov obce

žiadne

Zabezpečila odchyt tulavých zvierat

žiadne

Obecná polícia vykonávala bežné kontroly
v okolí škôl a na území obce

žiadne

Boli zefektívnené všetky kamery v obci

žiadne

Zabezpečený bytový fond v obci

žiadne

Bývanie
Bývanie

Zabezpečiť správu bytového fondu obce

Zabezpečiť informačné prehľadnú a
Cieľ naplnený - zabezpečená evidencia
aktuálnu evidenciu bytových a
bytov a nebytových priestorov vo
nebytových priestorov vo vlastníctve obce
vlastníctve obce
a prenájmu majetku obce

žiadne

Komentár k hodnoteniu programového rozpočtu za rok 2011 z hľadiska plnenia cieľov
Z hodnotenia programového rozpočtu za rok 2011 z hľadiska cieľa a plnenia cieľa nie vo všetkých
programoch programového rozpočtu sú naplnené ciele.
Program č. 1 - v podprograme manažment obce cieľ splnený, zabezpečený chod úradu, výkon samosprávy obce
a zabezpečená
kontrolná činnosť
kontrolná
obecného
činnosťúradu.
obecného úradu,
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 zber nebezpečného odpadu v prvom polroku nebol realizovaný, cieľ splnený
až v druhom polroku. V podprograme likvidácia divokých skládok a vybudovanie skládky bioodpadu
nesplnený cieľ a naplniť by sa mal v roku 2012, zahrnutý v rozpočte a to vyplýva aj zo zákona o odpadoch,
čo sa týka bioodpadu.

Program č. 4 - podprogram komunikácie cieľ naplnený, vysprávky v častiach obce podľa potreby vykonané.
Cieľ nenaplnený v rekonštrukcií cesty na Závistlivec - nevysporiadané pozemky a riešiť najprv odvodnenie cesty.
Cieľ nenaplnený v oblasti dopravného značenia - rozpočtom v roku 2012 naplánované spracovanie bezpečnostného
projektu dopravného značenia a údržba dopravného značenia v obci.
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 a hrania kolkov v obce sú ciele splnené. Obecnou políciou obce
bol vypracovný projekt "Športom proti kriminalite" , kde sme boli úspešní a dostali sme dotáciu vo výške 1 131 €
a vlastné zdroje vo výške 600 €. Projekt bol zrealizovaný, vyhodnotený a vyúčtovaný poskytovateľovi projektu.
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 3 000 € 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 opravu chodníkov Rímskokatolickej cirkvi - farnosti Rudňany.
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.
Program č. 9 - podprogramy programu Sociálne služby z hľadiska plnenia cieľov splnené - opatrovateľská služba bola zabezpečená
ku trojičkám, v dome občana, a v umiestnení v domove dôchodcov. Bol zabezpečený odvod sporenia pre 3 deti do ústavoch na účty,
pochovanie občanov v HN a zabezpečené stravovanie pre dôchodcov vo vývarovni a pre nevladných dôchodcov rozvozom
stravy do bytu dôchodcu.
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
a boli zrealizované všetky kamery v obci.
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: 07.06.2012

