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 VÝDAVKY  
ROZPOČET 

1 167 141 
  
  

.  2016   2017   2018  

 Rozpočet (v EUR)   1 167 141   0   0  

  
  

 1 PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA  
ROZPOČET 

217 681 
  
  

ZÁMER 
Samospráva flexibilne reagujúca na potreby obyvateľov, podnikateľov a návštevníkov obce, plánujúca v zmysle 

trvalo udržateľného rozvoja a riadiaca všetky procesy efektívne a transparentne 

ZODPOVEDNOSŤ starosta obce 

  
  

.  2016   2017   2018  

 Rozpočet (v EUR)   217 681   0   0  

  
  

 Cieľ   Zabezpečiť orientáciu obce na výstupy a výsledky  
  
  

 Tento program zahŕňa všetky výdavky na manažment obce, činnosť kontrolných orgánov vrátane auditu za r. 2015. Taktiež sú v programe zahrnu- 
té členské príspevky v združeniach ako Považské bystrický ZMOS, RVC, MAS Naše Považie, odborová organizácia, Združenie pre cestovný ruch, 
matrikárok, ale aj výdavky na propagáciu a reklamu obce, ako i bankové poplatky.   
  

 1.1 MANAŽMENT OBCE A ADMINISTRATÍVA  
ROZPOČET 

155 954 
  

  

ZÁMER Moderná obec pre občanov i návštevníkov 

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad 

  
  

.  2016   2017   2018  

 Rozpočet (v EUR)   155 954   0   0  

  
  

 Cieľ   Zabezpečiť orientáciu obce na výstupy a výsledky  
 Merateľný ukazovateľ   počet podaných projektov a žiadostí o dotácie/rok  
 Obdobie   2014   2015   2016   2017   2018  
 Plánovaná   5   6   6   7   7  
 Skutočná  .  6  . . . 

 Cieľ   Zabezpečiť efektívnu daňovú politiku  
 Merateľný ukazovateľ   počet zaslaných výziev na úhradu dańových nedoplatkov/rok spolu  
 Obdobie   2014   2015   2016   2017   2018  
 Plánovaná   20   30   25   25   25  
 Skutočná  .  91  . . . 

 Merateľný ukazovateľ   počet vydaných platobných výmerov na dane/rok  
 Obdobie   2014   2015   2016   2017   2018  
 Plánovaná   1200   1220   1230   1240   1250  
 Skutočná  .  1058  . . . 

 Merateľný ukazovateľ   počet vydaných platobných výmerov za PDO a ovzdušie  
 Obdobie   2014   2015   2016   2017   2018  
 Plánovaná   810   830   835   835   840  
 Skutočná  .  782  . . . 

 Cieľ   Zabezpečiť odbornú pripravenosť zamestnancov obecného úradu  
 Merateľný ukazovateľ   Počet odborných publikácií a periodík/rok  
 Obdobie   2014   2015   2016   2017   2018  
 Plánovaná   6   5   5   5   5  
 Skutočná  .  5  . . . 

  
  

 V tomto podprograme sú výdavky na manažment obce vrátane mzdových nákladov, dohôd, výdavkov na odvody, odchodné, materiálové výdavky, 
stravovanie zamestnancov a všetky bežné výdavky zabezpečujúce chod obecného úradu a reprezentačné výdavky. Rozpočet v tomto 
podprograme je v sume 155 954 €.   
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 1.2 FINANČNÁ A ROZPOČTOVÁ POLITIKA, AUDIT  
ROZPOČET 

15 133 
  

  

ZÁMER Efektívne a hospodárne financovanie 

ZODPOVEDNOSŤ Hlavný kontrolór obce, ekonómka 

  
  

.  2016   2017   2018  

 Rozpočet (v EUR)   15 133   0   0  

  
  

 Cieľ   Efektívne a hospodárne financovanie  
 Merateľný ukazovateľ   schválenie ročného hospodárenia audítorom bez výhrad  
 Obdobie   2014   2015   2016   2017   2018  
 Plánovaná   áno   áno   áno   áno   áno  
 Skutočná   áno   áno  . . . 

 Cieľ   Dôkladné vedenie účtovníctva a hospodárenie v zmysle predpisov  
 Merateľný ukazovateľ   Počet vykonaných kontrol hlavným kontrolórom  
 Obdobie   2014   2015   2016   2017   2018  
 Plánovaná   7   5   7   8   8  
 Skutočná  .  5  . . . 

  
  

 Tento podprogram zahŕňa výdavky na audítorské služby. Najväčšou položkou tohto podprogramu tvoria splátky úveru hlavne ŠFRB v sume       
35 300 €, ako i úroky z toho úveru v sume 9 300 € , nakoľko úver Prima banke bude splatný v 5/2016. Tiež sú tu zahrnuté bankové poplatky.   
  
  

 1.3 ČLENSTVÁ A PARTNERSTVÁ  
ROZPOČET 

2 094 
  
  

ZÁMER Záujmy obce presadzované na regionálnych i celoslovenskom fóre 

ZODPOVEDNOSŤ starosta obce 

  
  

.  2016   2017   2018  

 Rozpočet (v EUR)   2 094   0   0  

  
  

 Cieľ   Dosiahnuť najvyššiu možnú účasť obce na významných samosprávnych fórach  
 Merateľný ukazovateľ   % účasti na zasadnutiach organizácií, v ktorých je obec členom  
 Obdobie   2014   2015   2016   2017   2018  
 Plánovaná   100   100   100   100   100  
 Skutočná  .  100  . . . 

 Merateľný ukazovateľ   počet členstiev v samosprávnych organizáciách spolu  
 Obdobie   2014   2015   2016   2017   2018  
 Plánovaná   5   5   5   5   5  
 Skutočná  .  5  . . . 

  
  

 V tomto podprograme sú zahrnuté členské príspevky na r. 201 6 a to v zmysle schválených predpisov a to buď podľa počtu obyvateľov alebo 
jednorazové poplatky napríklad v združení hlavných kontrolórov. Uvedené členské príspevky v konečnom dôsledku prinesú efekt v znížených 
poplatkoch alebo aj bezplatných školeniach napr. v RVC Martin, odkiaľ si zamestnanci prinášajú nové informácie ale aj písomné a elektronické 
materiály k aktuálnym témam.   

 
  

 1.4 PROPAGÁCIA A REKLAMA OBCE  
ROZPOČET 

3 000 
  
  

ZÁMER 
Široké spektrum informačných, propagačných a prezentačných materiálov a produktov prezentujúcich Obec 

Pružina 

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad 

  
  

.  2016   2017   2018  

 Rozpočet (v EUR)   3 000   0   0  
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 Cieľ   Zabezpečiť on-line informácie pre občanov a návštevníkov o dianí v obci  
 Merateľný ukazovateľ   počet aktualizácií web stránky za rok spolu  
 Obdobie   2014   2015   2016   2017   2018  
 Plánovaná   60   80   75   80   90  
 Skutočná  .  125  . . . 

 Cieľ   Zabezpečiť propagáciu a prezentáciu obce v regionálnych médiách  
 Merateľný ukazovateľ   počet príspevkov o obci publikovaných za rok spolu  
 Obdobie   2014   2015   2016   2017   2018  
 Plánovaná   6   7   7   7   8  
 Skutočná   3   5  . . . 

 Cieľ   Návštevnosť na internetovej stránke obce  
 Merateľný ukazovateľ   počet návštev na internetovej stránke obce  
 Obdobie   2014   2015   2016   2017   2018  
 Plánovaná   15000   17000   18000   18500   19500  
 Skutočná   13 550   18750  . . . 

  
  

 V rámci podprogramu obec zabezpečuje aktivity na zviditeľnenie obce a jej kultúrno-historického potenciálu, prezentáciu činnosti samosprávy, 
kultúrnych, spoločenských a športových aktivít, vrátane uchovania informácií o dianí v obci pre budúce generácie prostredníctvom internetovej 
prezentácie obce, mediálnej propagácie obce. Na tieto výdavky je v rozpočte vyčlenených 3 000 €.   

 
  

 2 SLUŽBY OBČANOM  
ROZPOČET 

24 112 
  
  

ZÁMER Maximálne kvalitné a flexibilné služby samosprávy pre všetkých obyvateľov a podnikateľov Obce Pružina 

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad 

  
  

.  2016   2017   2018  

 Rozpočet (v EUR)   24 112   0   0  

  
  

 Program predstavuje poskytovanie administratívnych služieb občanom, cintorínskych služieb, vysielanie obecného rozhlasu. V rámci programu sú 
financované matrika a overovanie, evidencia obyvateľstva, požiarna a civilná ochrana, stavebný úrad, ktorý pre obec zabezpečuje Spoločný úrad 
Jasenica po odbornej stránke.   

 
  

 2.1 MATRIKA A OVEROVANIE  
ROZPOČET 

2 848 
  

  

ZÁMER Kvalitné a promptné matričné činnosti 

ZODPOVEDNOSŤ matrikárka obce 

  
  

.  2016   2017   2018  

 Rozpočet (v EUR)   2 848   0   0  

  
  

 Cieľ   Zabezpečiť výkon matričnej činnosti pre občanov obce  
 Merateľný ukazovateľ   priemerný počet zápisov do matričnej knihy za roku spolu  
 Obdobie   2014   2015   2016   2017   2018  
 Plánovaná   26   23   25   25   30  
 Skutočná  .  17  . . . 

 Merateľný ukazovateľ   podiel klientov spokojných s matričnou činnosťou zo všetkých klientov  
 Obdobie   2014   2015   2016   2017   2018  
 Plánovaná   100   100   100   100   100  
 Skutočná  .  100  . . . 

 Merateľný ukazovateľ   počet ostatných matričných úkonov  
 Obdobie   2014   2015   2016   2017   2018  
 Plánovaná   60   60   65   65   70  
 Skutočná  .  76  . . . 

  
  

 Podprogram zahŕňa zabezpečenie všetkých úkonov matričnej činnosti, overovanie listín a podpisov. Finančné prostriedky sú plánované na mzdy, 
poistné a príspevky do poisťovní, tovary a služby.   
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 2.2 EVIDENCIA OBYVATEĽSTVA  
ROZPOČET 

664 
  

  

ZÁMER Integrovaná evidencia obyvateľstva 

ZODPOVEDNOSŤ samostatná referentka evidencie obyvateľstva 

  
  

.  2016   2017   2018  

 Rozpočet (v EUR)   664   0   0  

  
  

 Cieľ   Zabezpečiť operatívnu evidenciu obyvateľstva v obci  
 Merateľný ukazovateľ   počet záznamov do registra obyvateľov za rok spolu  
 Obdobie   2014   2015   2016   2017   2018  
 Plánovaná   130   130   170   180   190  
 Skutočná  .  199  . . . 

  
  

 Podprogram evidencia obyvateľstva zahŕňa výdavky súvisiace s výkonom tejto služby a len ako príspevok na prevádzku, nakoľko poberateľom 
dotácie zo ŠR je už priamo Spoločný úrad Jasenica. 
 
  

 2.3 POŽIARNA A CIVILNÁ OCHRANA  
ROZPOČET 

4 620 
  
  

ZÁMER Minimálne riziko vzniku požiarov a ohrození 

ZODPOVEDNOSŤ starosta obce 

  
  

.  2016   2017   2018  

 Rozpočet (v EUR)   4 620   0   0  

  
  

 Cieľ   Minimalizovať riziko vzniku požiarov  
 Merateľný ukazovateľ   počet realizovaných preventívnych prehliadok v obci  
 Obdobie   2014   2015   2016   2017   2018  
 Plánovaná   820   500   500   510   520  
 Skutočná  .  485  . . . 

 Cieľ   Kvalitná príprava hasičov  
 Merateľný ukazovateľ   počet realizovaných hasičských cvičení za rok  
 Obdobie   2014   2015   2016   2017   2018  
 Plánovaná   25   20   20   20   20  
 Skutočná  .  12  . . . 

  
  

 V podprograme sú zahrnuté výdavky na energie, správu a údržbu budovy a zariadení, ako i nákup paliva, poistenie vozidiel a výdavky spojené s 
prevádzkou vozidiel. Podprogram zahŕňa aj odmeny pre funkcionárov - hasičov - veliteľ, preventivista, strojník, podľa schválených pravidiel. Okrem 
toho vo výdavkoch sú plánované aj materiálové výdavky na ošatenie a hadice.  
 
  

 2.4 STAVEBNÝ ÚRAD  
ROZPOČET 

650 
  
  

ZÁMER Včasné a profesijné vybavenie stavebných podaní k spokojnosti občanov 

ZODPOVEDNOSŤ starosta obce 

  
  

.  2016   2017   2018  

 Rozpočet (v EUR)   650   0   0  
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 Cieľ   Počet potenciálnych žiadateľov  
 Merateľný ukazovateľ   počet vybavených podnetov/rok  
 Obdobie   2014   2015   2016   2017   2018  
 Plánovaná   18   16   18   20   20  
 Skutočná  .  14  . . . 

 Cieľ   Včasné vybavenie podnetov v dńoch  
 Merateľný ukazovateľ   počet dní na vybavenie  
 Obdobie   2014   2015   2016   2017   2018  
 Plánovaná   max.30   max.30   max. 30   max. 30   max. 30  
 Skutočná  .  15  . . . 

  
  

 Podprogram zahŕňa výdavky na stavebných úrad, ktoré obci vznikajú s výkonom tejto služby. Dotácia už nie je príjmom obce, ale je priamo 
hradená Spoločnému úradu Jasenica, ktorý nám túto činnosť odborne zabezpečuje v zmysle zmluvy. Obec z vlastných prostriedkov obce prispieva 
na prevádzku spoločného úradu na úseku stavebného konania.   

 
  

 2.5 MIESTNY ROZHLAS  
ROZPOČET 

3 110 
  

  

ZÁMER Priamo informovaní občania o aktuálnych udalostiach 

ZODPOVEDNOSŤ referentka pre správu majetku 

  
  

.  2016   2017   2018  

 Rozpočet (v EUR)   3 110   0   0  

  
  

 Cieľ   Zabezpečiť prístup obyvateľov obce k širokospektrálnym informáciám  
 Merateľný ukazovateľ   pravidelná údržba rozhlasu v obci  
 Obdobie   2014   2015   2016   2017   2018  
 Plánovaná   áno   áno   áno   áno  . 

 Skutočná  .  2x  . . . 

 Cieľ   Zabezpečiť informovanosť obyvateľov obce o aktuálnom dianí a pripravovaných aktivitách  
 Merateľný ukazovateľ   priemerný počet vysielaní obecného rozhlasu za týždeň spolu  
 Obdobie   2014   2015   2016   2017   2018  
 Plánovaná   16   8  . . . 

 Skutočná  .  5  . . . 

  
  

 Výdavky v tomto podprograme sú plánované na zabezpečenie pravidelnej údržby rozhlasu k spokojnosti občanov podľa nahlásených porúch, ako i 
na rozšírenie rozhlasu do IBV Klokočová.   

 
  

 2.6 CINTORÍNSKE SLUŽBY A DOM SMÚTKU  
ROZPOČET 

12 220 
  
  

ZÁMER Dôstojné miesto posledného odpočinku občanov Pružiny 

ZODPOVEDNOSŤ Správca cintorína 

  
  

.  2016   2017   2018  

 Rozpočet (v EUR)   12 220   0   0  

  
  

 Cieľ   Zlepšiť prístupové chodníky ku hrobom na miestnom cintoríne  
 Merateľný ukazovateľ   Rozšírenie chodníkov na cintoríne v m  
 Obdobie   2014   2015   2016   2017   2018  
 Plánovaná  .  75  . . . 

 Skutočná  .  75  . . . 

 Merateľný ukazovateľ   Počet kosení na cintoríne/rok  
 Obdobie   2014   2015   2016   2017   2018  
 Plánovaná   4   4  . . . 

 Skutočná  .  3x  . . . 

  
  

 Podprogram zahŕňa predovšetkým výdavky na energie, správu budovy Domu smútku a miestneho cintorína k spokojnosti občanov a nájomníkov 
hrobových miest. Výdavky sú financované predovšetkým z príjmov z nájmov za hrobové miesta podľa pasportu cintorína. Na rok 2016 sú 
plánované aj kapitálové výdavky na prístupovú cestu a oporný múr na cintoríne.  
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 3 INTERNÉ SLUŽBY  
ROZPOČET 

39 710 
  

  

ZÁMER Plynulá a flexibilná činnosť obecnej samosprávy vďaka profesionálnym a efektívnym službám 

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad 

  
  

.  2016   2017   2018  

 Rozpočet (v EUR)   39 710   0   0  

  
  

 Obec Pružina svojimi službami je konkurencie schopná s podobnými samosprávami v rámci regiónu, aj v dôsledku účasti na pravidelných 
školeniach a seminároch, ako i profesionalitou pracovníkov obecného úradu, poslancov a členov komisií. V jednotlivých podprogramoch sú 
plánované výdavky na hospodársku správu a údržbu budov a zariadení vo vlastníctve obce. Program zahŕňa aj odmeny poslancov a členov komisií 
podľa schválených zásad.   

 
  

 3.1 ZASADNUTIA ORGÁNOV OBCE OR A OZ  
ROZPOČET 

4 587 
  

  

ZÁMER Bezproblémový priebeh zasadnutí s kvalitným a všestranným servisom 

ZODPOVEDNOSŤ starosta obce 

  
  

.  2016   2017   2018  

 Rozpočet (v EUR)   4 587   0   0  

  
  

 Cieľ   Zabezpečiť efektívne zasadnutia obecného zastupiteľstva a OR  
 Merateľný ukazovateľ   Efektívna promptná činnosť OZ, OR a komisií pri obecnom zastupiteľstve  
 Obdobie   2014   2015   2016   2017   2018  
 Plánovaná   26   12   15   15   16  
 Skutočná  .  10  . . . 

  
  

 Podprogram zahŕňa predovšetkým výdavky na zasadnutia obecného zastupiteľstva, odmeny poslancov a členov komisií, ako i odvody  a to podľa 
iniciatívy poslancov a ich účasti na zasadnutiach a v komisiách v zmysle odmeňovacieho poriadku. 
  
  
  

 3.2 HOSPODÁRSKA SPRÁVA A EVIDENCIA MAJETKU OBCE  
ROZPOČET 

25 790 
  
  

ZÁMER Kvalitná evidencia majetku a jeho ochrana 

ZODPOVEDNOSŤ správa majetku obce 

  
  

.  2016   2017   2018  

 Rozpočet (v EUR)   25 790   0   0  

  
  

 Cieľ   Maximálna ochrana majetku obce  
 Merateľný ukazovateľ   Počet poistených objektov vo vlastníctve obce  
 Obdobie   2014   2015   2016   2017   2018  
 Plánovaná   13   14   15   15   15  
 Skutočná  .  14  . . . 

  
  

 Podprogram zahŕňa výdavky na tovary, poistenie vozidiel i budov, kolkové známky súvisiace s predajom majetku.   

 
  

 3.3 PREVÁDZKA A ÚDRŽBA BUDOV A ZARIADENÍ  
ROZPOČET 

9 333 
  
  

ZÁMER Pravidelná starostlivosť o budovy a bezporuchové zariadenia v správe obce 

ZODPOVEDNOSŤ správa majetku obce 

  
  



7 z 17 

.  2016   2017   2018  

 Rozpočet (v EUR)   9 333   0   0  

  
  

 Cieľ   Bezporuchové a prevádzkyschopné budovy a zariadenia obce  
 Merateľný ukazovateľ   Frekvencia opráv a údržieb ročne  
 Obdobie   2014   2015   2016   2017   2018  
 Plánovaná   11   15   13   14   14  
 Skutočná  .  12  . . . 

  
  

 V podprograme sú zahrnuté výdavky na tovary a služby, výdavky spojené s prevádzkou a údržbou budov a zariadení vo vlastníctve obce.   

 
  

 3.4 VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV  
ROZPOČET 

0 
  
  

ZÁMER Vysoko profesionálni a odborne zdatní zamestnanci obecného úradu 

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad 

  
  

.  2016   2017   2018  

 Rozpočet (v EUR)   0   0   0  

  
  

 Cieľ   Zabezpečiť odbornú pripravenosť zamestnancov Obecného úradu  
 Merateľný ukazovateľ   Plánovaný počet školení za rok spolu  
 Obdobie   2014   2015   2016   2017   2018  
 Plánovaná   20   20   20   20   20  
 Skutočná  .  18  . . . 

  
  

 Podprogram v minulosti zahŕňal všetky výdavky spojené so vzdelávaním pracovníkov OÚ, MŠ a ŠJ - školenia, semináre. Podľa nového 
usmernenia však tieto výdavky sa už sledujú v programe 5 a podprograme 5.6.  
  
  

 4 OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA  
ROZPOČET 

77 188 
  
  

ZÁMER 
Maximálne adresný, komerčne orientovaný systém odpadového hospodárstva, nakladania s odpadovými vodami, s 

dôrazom na ochranu životného prostredia 

ZODPOVEDNOSŤ Referent zodpovedný za odpady 

  
  

.  2016   2017   2018  

 Rozpočet (v EUR)   77 188   0   0  

  
  

 Obec Pružina je povinná v zmysle platných právnych predpisov a VZN zabezpečovať likvidáciu komunálneho odpadu na svojom území 
vyprodukovaného fyzickými i právnickými osobami. Zber, vývoz a uloženie komunálneho odpadu sa realizuje s veľkokapacitnými kontajnermi, 550 
ks 110 l nádobami, 27 ks nádobami na separovaný zber - sklo, plast a ekopaky. Na triedený odpad sa vydávajú vrecia z PVC. Odpad sa zváža na 
skládku. Treba poznamenať, že v r. 2015 boli zakúpené 3 nové kontajnery na triedený odpad, čo občania využívajú. Program okrem odpadového 
hospodárstva zahŕňa aj výdavky na ČOV a výdavky súvisiace s ochranou prírody a krajiny. V kapitálových výdavkoch sa plánuje s ďalším 
budovaním kanalizačnej siete v obci, v prípade poskytnutia dotácie z Environmentálneho fondu. 
   
  

 4.1 ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO-ZVOZ A ODVOZ ODPADU  
ROZPOČET 

49 085 
  
  

ZÁMER Pravidelný odvoz odpadu v obci Pružina, s dôrazom na jeho separáciu 

ZODPOVEDNOSŤ Referent zodpovedný za odpady 

  
  

.  2016   2017   2018  

 Rozpočet (v EUR)   49 085   0   0  
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 Cieľ   Zabezpečiť pravidelný zvoz a odvoz odpadu v obci  
 Merateľný ukazovateľ   frekvencia odvozu odpadu za mesiac  
 Obdobie   2014   2015   2016   2017   2018  
 Plánovaná   2xmesačne   2x mesačne   2x mesačne   2x mesačne   2x mesačne  
 Skutočná  .  2x mesačne  . . . 

 Cieľ   Rozšíriť kapacity pre separovanie odpadu v obci  
 Merateľný ukazovateľ   % nárastu vyvezeného separovaného odpadu v porovnaní s min. rokom  
 Obdobie   2014   2015   2016   2017   2018  
 Plánovaná   8 %   10 %   12 %   13 %   14 %  
 Skutočná  .  7  . . . 

 Cieľ   Zabezpečiť likvidáciu odpadu vyprodukovaného obcou  
 Merateľný ukazovateľ   priemerné množstvo likvidovaného odpadu za mesiac v t  
 Obdobie   2014   2015   2016   2017   2018  
 Plánovaná   22   25   24   24   25  
 Skutočná  .  29  . . . 

  
  

 Podprogram predstavuje všetky aktivity súvisiace so zvozom, odvozom a separáciou odpadu. Dôraz je kladený na väčšiu osvetu k zodpovednému 
triedeniu a skládkovaniu. Tento podprogram zahŕňa pomerne veľkú časť rozpočtu obce, krytý nielen poplatkami za KO, ale aj z prostriedkov obce a 
grantu z Recyklačného fondu. Aj z tohto dôvodu je potrebné zvýšiť zodpovednosť občanov za odpady a väčšou osvetou aktivitami komisie na 
ochranu životného prostredia.   

 
  

 4.2 ČOV A NAKLADANIE S ODPADOVÝMI VODAMI  
ROZPOČET 

26 663 
  

  

ZÁMER Bezporuchová prevádzka ČOV a rozšírenie kanalizačnej siete v obci 

ZODPOVEDNOSŤ Správca cintorína 

  
  

.  2016   2017   2018  

 Rozpočet (v EUR)   26 663   0   0  

  
  

 Cieľ   Zabezpečiť funkčnosť ČOV v obci  
 Merateľný ukazovateľ   počet zvozov fekálií ročne  
 Obdobie   2014   2015   2016   2017   2018  
 Plánovaná   1 300   1 000   1 200   1 500   1 600  
 Skutočná  .  850  . . . 

 Cieľ   zabezpečiť rozšírenie kanalizačnej siete v obci o nové prípojky  
 Merateľný ukazovateľ   počet zavedených kanalizačných prípojok za rok spolu  
 Obdobie   2014   2015   2016   2017   2018  
 Plánovaná   100   100   50   70   80  
 Skutočná  .  12  . . . 

  
  

 Podprogram zahŕňa výdavky jednak bežné, ako i kapitálové. Pokiaľ ide o bežné výdavky tieto obsahujú výdavky na samotnú prevádzku ČOV, 
ktoré sú vysoké, vzhľadom na malý počet napojených domácností. Aj z tohto dôvodu sú plánované kapitálové výdavky na rozšírenie kanalizačnej 
siete predovšetkým s podporou ŠR - Environmentálneho fondu. Výdavky narastajú aj na opravy zariadenia v ČOV - čerpadlá, dúchadlá a služby. 
  
  
  

 4.3 OCHRANA PRÍRODY A KRAJINY  
ROZPOČET 

1 440 
  

  

ZÁMER Čisté a udržiavané chodníky a verejné priestranstvá pre príťažlivý výzor obce 

ZODPOVEDNOSŤ starosta obce 

  
  

.  2016   2017   2018  

 Rozpočet (v EUR)   1 440   0   0  
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 Cieľ   Zabezpečiť pravidelnú výsadbu v parkoch, cintoríne novými sadenicami  
 Merateľný ukazovateľ   množstvo vysadených sadeníc stromčekov a kríkov  
 Obdobie   2014   2015   2016   2017   2018  
 Plánovaná   40   20   20   20   22  
 Skutočná  .  20  . . . 

 Cieľ   Úpravou parkov ku skrášleniu životného prostredia v obci  
 Merateľný ukazovateľ   počet kosení v parkoch a verejných priestranstiev/rok  
 Obdobie   2014   2015   2016   2017   2018  
 Plánovaná  .  6   7   7   7  
 Skutočná  .  4  . . . 

  
  

 Podprogram zahŕňa predovšetkým na materiálové výdavky na údržbu parkov a ku skrášleniu životného prostredia v obci. 
  
  
  

 5 VZDELÁVANIE  
ROZPOČET 

566 270 
  
  

ZÁMER 
Moderné školy a školské zariadenia, rešpektujúce individuálne potreby a záujmy žiakov, reagujúce na aktuálne 

trendy s ohľadom na slobodné rozhodovanie žiakov 

ZODPOVEDNOSŤ Riaditelia škôl a vedúca školskej jedálne 

  
  

.  2016   2017   2018  

 Rozpočet (v EUR)   566 270   0   0  

  
  

 V rámci starostlivosti o deti obec zabezpečuje vzdelávanie detí v predškolskom veku v MŠ a povinnú školskú dochádzku zabezpečuje prostred-  
níctvom  Základnej školy Š. Závodníka, v ktorej pracuje ŠKD a nachádza sa tu aj knižnica. Strava je zabezpečená v stravovacom zariadení v ŠJ pri 
MŠ, ktorá plne vyhovuje zdravému životnému štýlu. Nakoľko v posledných rokoch je väčší počet žiadostí na umiestnenie detí, uvažuje sa s 
rekonštrukciou, resp. prístavbou s pomocou ŠR. Obec sa uchádza aj v roku 2016 o dotáciu zo ŠR na tieto práce. Taktiež sa plánuje bežná údržba, 
ako i pravidelné revízie zariadení. Financovanie je zabezpečené v rámci prenesených i originálnych kompetencií. Tento program okrem bežných 
výdavkov na mzdy, platy a osobné vyrovnania, energie a materiál, zahŕňa aj investičné výdavky na rekonštrukciu MŠ s pomocou dotácie MF SR. 
Na investičné výdavky pre ZŠ obec v rozpočte vyčlenila 1 500 €.   

 
  

 5.1 MATERSKÁ ŠKOLA  
ROZPOČET 

98 762 
  
  

ZÁMER Moderná materská škola, rešpektujúca individuálne  potreby detí a záujmy rodičov 

ZODPOVEDNOSŤ riaditeľka MŠ 

  
  

.  2016   2017   2018  

 Rozpočet (v EUR)   98 762   0   0  

  
  

 Cieľ   Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v materskej škole  
 Merateľný ukazovateľ   počet tried v MŠ spolu  
 Obdobie   2014   2015   2016   2017   2018  
 Plánovaná  .  2   3   3   3  
 Skutočná  .  2  . . . 

 Merateľný ukazovateľ   počet detí v MŠ za šk. rok spolu  
 Obdobie   2014   2015   2016   2017   2018  
 Plánovaná  .  50   60   60   60  
 Skutočná  .  48  . . . 

  
  

 Podprogram zahŕňa zabezpečenie predškolskej výchovy v zmysle vyhl. MŠ SR č. 353/1994 Z. z. v predškolských  zariadeniach v znení 
neskorších predpisov. Finančné prostriedky sú plánované na mzdy, tovary a služby, ale aj na investičné výdavky - rekonštrukciu MŠ s 
nadväznosťou na práce vykonané v predchádzajúcich rokoch.   
  

 5.2 ZÁKLADNÁ ŠKOLA  
ROZPOČET 

405 753 
  
  

ZÁMER Moderná škola rešpektujúca požiadavky na prípravu ďalšieho vzdelávania 

ZODPOVEDNOSŤ riaditeľka ZŠ 
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.  2016   2017   2018  

 Rozpočet (v EUR)   405 753   0   0  

  
  

 Cieľ   Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces žiakov ZŠ  
 Merateľný ukazovateľ   počet detí v ZŠ spolu  
 Obdobie   2014   2015   2016   2017   2018  
 Plánovaná  .  250   250   250   250  
 Skutočná  .  250  . . . 

 Merateľný ukazovateľ   počet tried ZŠ spolu  
 Obdobie   2014   2015   2016   2017   2018  
 Plánovaná  .  15   15   15   15  
 Skutočná  .  14  . . . 

 Cieľ   zabezpečiť záujem detí a mládeže ZŠ o krúžkovú činnosť  
 Merateľný ukazovateľ   počet žiakov zapojených do vzdelávacích poukazov za šk. r. spolu  
 Obdobie   2014   2015   2016   2017   2018  
 Plánovaná  .  250   240   240   240  
 Skutočná  .  217  . . . 

  
  

 Podprogram Základná škola predstavuje finančný objem na zabezpečenie príjemného a kvalitného prostredia pre žiakov i učiteľov ZŠ v súlade so 
zák. č. 29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl v znení n.p. Finančné prostriedky predstavujú výdavky na mzdy, odvody, tovary a 
služby, poistenie budovy, dopravné žiakom, odchodné a na vzdelávacie aktivity v škole, ale i na dokončenie špeciálnej učebne, na čo obec 
vyčlenila v rozpočte 1 500 €. 
 
 
  

 5.3 ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ  
ROZPOČET 

38 677 
  

  

ZÁMER Moderné stravovacie zariadenie rešpektujúce zásady zdravej výživy 

ZODPOVEDNOSŤ vedúca školskej jedálne 

  
  

.  2016   2017   2018  

 Rozpočet (v EUR)   38 677   0   0  

  
  

 Cieľ   Zvýšiť atraktívnosť stravovania pre deti MŚ a ZŠ  
 Merateľný ukazovateľ   % nárastu detí MŠ z celkového počtu detí MŠ stravujúcich sa v ŠJ oproti m. r.  
 Obdobie   2014   2015   2016   2017   2018  
 Plánovaná  .  5   5   6   6  
 Skutočná  .  3  . . . 

 Merateľný ukazovateľ   % nárastu detí a dospelých zo ZŠ z celkového počtu stravníkov stravujúci sa v ŠJ oproti m .r.  
 Obdobie   2014   2015   2016   2017   2018  
 Plánovaná  .  5   5   5   6  
 Skutočná  .  3  . . . 

 Cieľ   zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie pre deti MŠ a ZŠ  
 Merateľný ukazovateľ   počet vydaných hlavných jedál v ZŠ za rok spolu  
 Obdobie   2014   2015   2016   2017   2018  
 Plánovaná  .  11 500   11 600   11 700   11 850  
 Skutočná  .  12240  . . . 

 Merateľný ukazovateľ   počet vydaných hlavných jedál pri MŠ za šk. r. spolu  
 Obdobie   2014   2015   2016   2017   2018  
 Plánovaná  .  8 000   9 000   9 000   9 200  
 Skutočná  .  6848  . . . 

  
  

 V rámci tohto podprogramu obec zabezpečuje školské stravovanie detí materskej a základnej školy v zmysle vyhl. MŠ SR č. 366/2007 Z. z., ako i 
pre zamestnancov škôl. Finančné prostriedky sú plánované na bežné výdavky – t. j. mzdy, odvody, tovary a služby, ako i na údržbu zariadení a ich 
revízie. Z príspevkov rodičov na réžiu sa plánuje obnova materiálneho vybavenia ŠJ.   
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 5.4 ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ  
ROZPOČET 

20 644 
  

  

ZÁMER Moderné školské zariadenie, rešpektujúce individuálne požiadavky a záujmy detí, žiakov a rodičov 

ZODPOVEDNOSŤ riaditeľka základnej školy 

  
  

.  2016   2017   2018  

 Rozpočet (v EUR)   20 644   0   0  

  
  

 Cieľ   Zvýšiť záujem detí a rodičov o ŠKD do roku 2015 v porovnaní s r. 2013  
 Merateľný ukazovateľ   počet detí zapojených do kultúr. a šport. akcií organizovaných ŠKD/rok  
 Obdobie   2014   2015   2016   2017   2018  
 Plánovaná   40   50   50   50   50  
 Skutočná  .  50  . . . 

 Cieľ   zabezpečiť atraktívne strávený voľný čas detí  
 Merateľný ukazovateľ   počet oddelení ŠKD spolu  
 Obdobie   2014   2015   2016   2017   2018  
 Plánovaná   2   2   2   2   2  
 Skutočná  .  2  . . . 

  

  Podprogram zabezpečuje aktivity na úseku záujmového vzdelávania v zmysle vyhl. MŚ SR č. 28/1995 Z .z. o školských  kluboch detí a č. 
351/1994 Z .z. o školských strediskách záujmovej činnosti v znení n. p. Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na mzdy, platy a ostatné 
osobné vyrovnania, poistné a príspevky, tovary a služby pre prevádzku tohto zariadenia v zmysle VZN a schváleného rozpočtu podľa počtu detí 
navštevujúcich ŠKD, v ktorým pre veľký záujem pracujú 2 oddelenia.  
  
  

 5.5 ŠKOLSKÁ KNIŽNICA  
ROZPOČET 

500 
  
  

ZÁMER Moderná školská knižnica poskytujúca kvalitné služby žiakom, učiteľom a občanom 

ZODPOVEDNOSŤ riaditeľka základnej školy 

  
  

.  2016   2017   2018  

 Rozpočet (v EUR)   500   0   0  

  
  

 Cieľ   Zabezpečiť prevádzku knižnice s použitím moderného software  
 Merateľný ukazovateľ   počet kníh v databáze  
 Obdobie   2014   2015   2016   2017   2018  
 Plánovaná  .  11 300   11 500   11 700  . 

 Skutočná  .  11150  . . . 

 Merateľný ukazovateľ   Zvýšiť počet výpožičiek v knižnici/rok v % oproti r. 2012  
 Obdobie   2014   2015   2016   2017   2018  
 Plánovaná  .  300  . . . 

 Skutočná  .  10  . . . 

   

 Tento podprogram zahŕňa výdavky na nákup kníh, na nákup ktorých poskytne obec dotáciu ZŠ. Knihovníčka je financovaná aj z prostriedkov obce 
na dohodu. V posledných rokoch sme zaznamenali nárast počtu čitateľov aj z dôvodu moderného technického vybavenia knižnice, na čo škola v 
minulosti získala granty. Obec zo svojho rozpočtu prispieva sumou 500 €.  
   

 5.6 REGIONÁLNE ŠKOLSTVO-CVČ  
ROZPOČET 

1 934 
  
  

ZÁMER Podpora mimo časových aktivít pre deti a mládež 

ZODPOVEDNOSŤ ekonómka obce 

  
  

.  2016   2017   2018  

 Rozpočet (v EUR)   1 934   0   0  

  
  

 V tomto podprograme sú rozpočtované výdavky na školenia a semináre zamestnancov, ako i na financovanie CVČ, ktoré naše deti navštevujú 
mimo obce.   
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 6 KULTÚRA A ŠPORT  
ROZPOČET 

27 250 
  
  

ZÁMER Rozsiahly výber z kultúrnych a športových aktivít podľa dopytu, želaní a rozhodnutí obyvateľov Obce Pružina 

ZODPOVEDNOSŤ komisia športu a kultúry 

  
  

.  2016   2017   2018  

 Rozpočet (v EUR)   27 250   0   0  

  
  

 V programe sú zahrnuté výdavky na prevádzku kultúrneho zariadenia, kultúrne aktivity, na prevádzku KD, príspevok TJ Strážov Pružina. Výdavky 
sú na energie, príspevky na činnosť. Vzhľadom na vybudované viacúčelové ihrisko sa v rozpočte plánuje s dobudovaním oválu - bežeckej dráhy v 
rámci kapitálového rozpočtu v sume 6 000 €.  

 

  6.1 KULTÚRNY DOM  
ROZPOČET 

7 970 
  
  

ZÁMER Zabezpečenie štandardu kultúrnych akcií v Obci Pružina 

ZODPOVEDNOSŤ Komisia športu a kultúry 

  
  

.  2016   2017   2018  

 Rozpočet (v EUR)   7 970   0   0  

  
  

 Cieľ   Vytvoriť podmienky pre organizovanie kultúrnych aktivít v kultúrnom dome  
 Merateľný ukazovateľ   počet kultúrnych akcií v miestnom kultúrnom dome za roku spolu  
 Obdobie   2014   2015   2016   2017   2018  
 Plánovaná   20   20   20   20   20  
 Skutočná  .  13  . . . 

  

  Podprogram zahŕňa výdavky na prevádzku tohto zariadenia využívané predovšetkým na kultúrno-spoločenské akcie, oslavy Dňa matiek, stretnutia 
s občanmi a iné spoločenské podujatia. V KD sa prenajímajú priestory posilňovne a priestory pre Klub dôchodcov a na fitnes. Toto zariadenie je vo 
väčšej miere využívané aj na prenájom občanom na rôzne podujatia - oslavy, svadby a pod.   

 
  

 6.2 PODPORA KULTÚRNYCH PODUJATÍ A ORGANIZ.KULTÚRNYCH AKTIVÍT  
ROZPOČET 

3 180 
  
  

ZÁMER 
Podpora kultúrnych akcií s vysokým štandardom a zreteľom na podporu akcií smerujúcich k zachovaniu kultúrneho 

dedičstva a tradícií obce 

ZODPOVEDNOSŤ Komisia športu a kultúry 

  
  

.  2016   2017   2018  

 Rozpočet (v EUR)   3 180   0   0  

  
  

 Cieľ   Podporiť aktivity realizované v oblasti kultúry v obci  
 Merateľný ukazovateľ   počet podporených subjektov  
 Obdobie   2014   2015   2016   2017   2018  
 Plánovaná   4   5   5   5   5  
 Skutočná  .  5  . . . 

  
  

 Podprogram zahŕňa aktivity v oblasti kultúrnych podujatí a aktivít. Okrem tradičných podujatí - fašiangy, karneval, jarmok, sa aktivity rozširujú aj o 
návštevy jubilantov v obci 80, 85, 90 a viacročných, ako i výročia sobášov (zlatá svadba a diamantová svadba).   

 
  

 6.3 PODPORA ŠPORTU  
ROZPOČET 

16 100 
  
  

ZÁMER Športové podujatia prispievajúce k rozvoju telesnej zdatnosti detí, mládeže i dospelých 

ZODPOVEDNOSŤ Komisia športu a kultúry 

  
  



13 z 17 

.  2016   2017   2018  

 Rozpočet (v EUR)   16 100   0   0  

  
  

 Cieľ   Podporiť tradíciu futbalu, turistiky, cykloturistiky a stolného tenisu v obci  
 Merateľný ukazovateľ   počet obyvateľov obce zapojených do športových aktivít za rok spolu  
 Obdobie   2014   2015   2016   2017   2018  
 Plánovaná   260   250   260   260   300  
 Skutočná  .  225  . . . 

 Merateľný ukazovateľ   Funkčný športový areál v obci  
 Obdobie   2014   2015   2016   2017   2018  
 Plánovaná   áno   áno   áno   áno   áno  
 Skutočná  . áno  . . . 

 Merateľný ukazovateľ   Priemerné využitie viacúčelového ihriska v %/mesiac  
 Obdobie   2014   2015   2016   2017   2018  
 Plánovaná   65   25   25   30   30  
 Skutočná  .  25  . . . 

  

  Podprogram zahŕňa podporu športu v obci prostredníctvom TJ Strážov Pružina, ako i prostredníctvom ZŠ ako i príspevok na plavecký výcvik 
žiakov ZŠ - 3. ročník. Pokiaľ ide o podporu športu rozpočtovaných je v zmysle VZN o poskytovaní dotácií obcou -pre r.2016 v objeme 4 400 €. 
Podprogram zahŕňa aj kapitálové výdavky na dobudovanie oválu pri viacúčelovom ihrisku v sume 6 000 €.  
  

 7 BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ  
ROZPOČET 

144 228 
  
  

ZÁMER 
Kvalitným bývaním stabilizovať obyvateľov obce a kvalitnou a funkčnou infraštruktúrou zlepšiť kvalitu života všetkýh 

občanov 

ZODPOVEDNOSŤ správa majetku obce 

  
  

.  2016   2017   2018  

 Rozpočet (v EUR)   144 228   0   0  

   

 Program bývanie a občianska vybavenosť zahŕňa predovšetkým výdavky na energie a poistenie bytoviek. K bývaniu a kvalite života nepochybne 
patria kvalitné komunikácie, verejné osvetlenie, vodovod, zdravotnícke služby, ktoré program zahŕňa. Program zahŕňa aj kapitálové výdavky na 
modernizáciu a rozšírenie verejného osvetlenia do IBV Klokočová. V bytovkách sú zvýšené výdavky z Fondu opráv na zakúpenie meračov, ako i na 
údržby a revízie zariadení v bytovkách. 
   
  

 7.1 BYTOVKY  
ROZPOČET 

49 766 
  

 ZÁMER Kvalitnou prevádzkou bytoviek k stabilizácii predovšetkým mladých ľudí v obci 

ZODPOVEDNOSŤ správa majetku obce 

  
  

.  2016   2017   2018  

 Rozpočet (v EUR)   49 766   0   0  

  
  

 Cieľ   Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku bytoviek k spokojnosti nájomníkov  
 Merateľný ukazovateľ   Lehota na odstránenie bežných porúch v dňoch  
 Obdobie   2014   2015   2016   2017   2018  
 Plánovaná   do 3 dní   do 2 dní   do 2 dní   do 2 dní   do 2 dní  
 Skutočná  .  2 dni  . . . 

  

  Tento podprogram zahŕňa predovšetkým výdavky na energie - plyn, elektrickú energiu, ako i na poistenie budov. Výdavky na prípadné opravy sa 
ak v roku 2016 budú financovať v rámci rozpočtu, avšak prevodom z fondu opráv, nakoľko Fond opráv tvorí obec ako majiteľ nehnuteľnosti. 
Zvýšené výdavky oproti predchádzajúcim rokom sú na zakúpenie meračov, na revízie zariadenie. Tieto práce sa budú prevažne financovať z 
prostriedkov Fondu opráv.   
  

 7.2 VODOVOD  
ROZPOČET 

570 
  

  

ZÁMER Zabezpečenie pitnej vody všetkým, aj miestnym častiam v obci 

ZODPOVEDNOSŤ správa majetku obce 
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.  2016   2017   2018  

 Rozpočet (v EUR)   570   0   0  

  
  

 Cieľ   Zabezpečiť vodu aj do miestnej časti Chmelisko a na hornom konci  
 Merateľný ukazovateľ   počet nových domácností odoberajúcich vodu z vodovodu  
 Obdobie   2014   2015   2016   2017   2018  
 Plánovaná   10   10   5   5   5  
 Skutočná  .  2  . . . 

  
  

 Podprogram zahŕňa výdavky na prevádzku vodovodu, predovšetkým energiu a materiálové výdavky. 
   
  

 7.3 VEREJNÉ OSVETLENIE  
ROZPOČET 

22 860 
  

  

ZÁMER Modernizáciou verejného osvetlenia k efektívnej a hospodárnej prevádzke 

ZODPOVEDNOSŤ správa majetku obce 

  
  

.  2016   2017   2018  

 Rozpočet (v EUR)   22 860   0   0  

  
  

 Cieľ   Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku verejného osvetlenia  
 Merateľný ukazovateľ   počet prevádzkových svetelných bodov v obci spolu  
 Obdobie   2014   2015   2016   2017   2018  
 Plánovaná   200   250   260   260   260  
 Skutočná  .  260  . . . 

 Merateľný ukazovateľ   priemerné náklady na prevádzku 1 svetelného bodu v €/rok  
 Obdobie   2014   2015   2016   2017   2018  
 Plánovaná   50   50   48   48   48  
 Skutočná  .  53  . . . 

 Merateľný ukazovateľ   čas potrebný na odstránenie poruchy od jej nahlásenia  
 Obdobie   2014   2015   2016   2017   2018  
 Plánovaná   do 3 dní   do 2 dní   do 2 dní   do 2 dní   do 2 dní  
 Skutočná  .  3 dni  . . . 

 Cieľ   Vytvoriť sviatočnú atmosféru v obci  
 Merateľný ukazovateľ   počet svetelných vianočných ozdôb v obci spolu  
 Obdobie   2014   2015   2016   2017   2018  
 Plánovaná   8   20   30   30   30  
 Skutočná  .  20  . . . 

  
  

 Podprogram zahŕňa plánované výdavky na zabezpečenie rozšírenia verejného osvetlenia, a to do IBV Klokočová. Zatiaľ obec na tieto práce 
vyčlenila 10 000 €. Taktiež sú tu zahrnuté výdavky na prevádzku verejného osvetlenia v obci, ako i energie a na odmeny a odvody pre údržbárov 
VO. Od realizovanej rekonštrukcie VO v obci sa očakáva zníženie spotreby energie a nákladov na údržbu tohto zariadenia, i napriek rozšíreniu o 
svetelné body v obci.   

 
  

 7.4 SPRÁVA A ÚDRŽBA MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ  
ROZPOČET 

67 462 
  

  

ZÁMER Bezpečná, kvalitná a pohodlná cestná premávka 

ZODPOVEDNOSŤ starosta obce 

  
  

.  2016   2017   2018  

 Rozpočet (v EUR)   67 462   0   0  

  
  

 Cieľ   Zabezpečiť letnú a zimnú údržbu komunikácií v obci  
 Merateľný ukazovateľ   Čas potrebný na zimnú údržbu k spokojnosti občanov  
 Obdobie   2014   2015   2016   2017   2018  
 Plánovaná   do 6 hodín   do 6 hodín   do 6 hodín   do 6 hodín   do 6 hodín  
 Skutočná  .  6 hod.  . . . 
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 Podprogram zahŕňa všetky činnosti obce súvisiace s údržbou a opravou miestnych komunikácií, ktoré v prevažnej miere sú už v havarijnom stave. 
Plánované sú rekonštrukčné práce, ako aj údržba niektorých komunikácií a to tak zimná ako i údržba starých ciest, ktoré sú najviac znehodnotené. 
Plánuje sa pokračovať v budovaní komunikácie v IBV Klokočová, ale aj údržba niektorých komunikácií, hlavne tých, kde už sú všetky inžinierske 
siete.   

 
  

 7.5 ZDRAVOTNÍCTVO  
ROZPOČET 

3 570 
  

  

ZÁMER Zabezpečenie kvalitných zdravotníckych služieb v obci s plnohodnotne vybavenými priestormi 

ZODPOVEDNOSŤ referentka pre správu majetku 

  
  

.  2016   2017   2018  

 Rozpočet (v EUR)   3 570   0   0  

  
  

 Cieľ   Zlepšiť dostupnosť zdravotníckych služieb v obci  
 Merateľný ukazovateľ   % využívania priestorov zdravotného strediska a prístavby  
 Obdobie   2014   2015   2016   2017   2018  
 Plánovaná   100  . . . . 

 Skutočná  .  100  . . . 

  
  

 Podprogram zahŕňa bežné výdavky na materiálové vybavenie, údržbu a energie, ktoré sa potom refundujú obci pri vyúčtovaní.  
  

 
  

 8 SOCIÁLNE SLUŽBY  
ROZPOČET 

70 702 
  
  

ZÁMER Kvalitné sociálne služby pre všetky skupiny obyvateľstva 

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad 

  
  

.  2016   2017   2018  

 Rozpočet (v EUR)   70 702   0   0  

  
  

 Podprogram zahŕňa financovanie pomoci občanom pri nevyhnutných životných úkonoch, osobnej hygiene, donáške obeda, práce v domácnosti, 
pričom sleduje kontakt občanov s okolitým prostredím. Finančné prostriedky sú rozpočtované predovšetkým na mzdy opatrovateliek, ich stravné, 
príspevky v hmotnej núdzi financované zo ŠR, aktivačné služby z rozpočtu obce, ŠR, ako i na príspevky pri narodení dieťaťa. 
   

 
  

 8.1 OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA  
ROZPOČET 

35 650 
  

  

ZÁMER Zabezpečenie pomoci odkázaným ľuďom v ich domácnostiach 

ZODPOVEDNOSŤ starosta obce 

  
  

.  2016   2017   2018  

 Rozpočet (v EUR)   35 650   0   0  

  
  

 Cieľ   Zabezpečiť pomoc pre seniorov obce  
 Merateľný ukazovateľ   počet opatrovaných občanov za rok spolu  
 Obdobie   2014   2015   2016   2017   2018  
 Plánovaná   12   13   13   14   14  
 Skutočná  .  13  . . . 

  

 
 

 
  

 Podprogram zahŕňa bežné výdavky na mzdy opatrovateliek, stravné lístky  pre opatrovateľky. Opatrovateľskú službu zabezpečuje v priemere 7 
opatrovateľiek, ktoré opatrujú na úväzky 13 opatrovaných a sú zamestnancami Spoločnej úradovne Jasenica v zmysle zmluvy. Potreba na počet 
opatrovaných z roka na rok stúpa, preto aj tieto výdavky sú vyššie. 
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 8.2 DÁVKY SOCIÁLNEJ POMOCI  
ROZPOČET 

525 
  
  

ZÁMER Pomoc občanom, ktorí sa ocitli v hmotnej núdzi 

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad 

  
  

.  2016   2017   2018  

 Rozpočet (v EUR)   525   0   0  

  
  

 Cieľ   Zmierniť núdzu obyvateľov odkázaných na sociálnu pomoc  
 Merateľný ukazovateľ   počet poberateľov dávky v hmotnej núdzi za rok  
 Obdobie   2014   2015   2016   2017   2018  
 Plánovaná   12   5   5   5   5  
 Skutočná  .  3  . . . 

  
  

 Podprogram zahŕňa bežné výdavky na dávky v hmotnej núdzi deťom, ktoré sa v takejto situácii ocitli. Ide o plánované výdavky na stravu týchto 
detí, ako i učebné pomôcky po zdokladovaní príjmov rodiny. O túto pomoc sa uchádzajú koncom roka rodičia 3 detí.  
  
  

 8.3 AKTIVAČNÉ SLUŽBY  
ROZPOČET 

32 247 
  
  

ZÁMER Aktivačnými službami k záujmu občanov o prácu a za krajšie prostredie v obci 

ZODPOVEDNOSŤ starosta, koordinátor, mzdová účtovníčka 

  
  

.  2016   2017   2018  

 Rozpočet (v EUR)   32 247   0   0  

  
  

 Cieľ   Podporiť zamestnanosť obyvateľov obce cez aktivačné služby  
 Merateľný ukazovateľ   počet zapojených uchádzačov o zamestnanie do projektu za rok spolu  
 Obdobie   2014   2015   2016   2017   2018  
 Plánovaná   15   15   15   15   15  
 Skutočná  .  31  . . . 

  
  

 Aktivačné služby zahŕňajú bežné výdavky na mzdy a odvody, materiál pre týchto pracovníkov, vrátane pracovných odevov a obuvi. Rozpočet sa v 
budúcnosti upraví podľa schválenia počtov a podmienok z ÚPSVaR. Koncom roku 2015 boli v 2 zmluvách s ÚPSVaR ponúknuté pracovné miesta 
pre 7 aktivačných zamestnancov a pre 1 v chránenej dielni, ktoré v roku 2016 pokračujú.  
 
  

 8.4 SOCIÁLNA POMOC OBČANOM  
ROZPOČET 

480 
  
  

ZÁMER Pomoc občanom pri nepriaznivých životných situáciách 

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad 

  
  

.  2016   2017   2018  

 Rozpočet (v EUR)   480   0   0  

  
  

 Cieľ   Pomoc občanom, ktorí sa náhle ocitli v zložitej životnej situácii  
 Merateľný ukazovateľ   počet poskytnutých jednorazových výpomocí/rok  
 Obdobie   2014   2015   2016   2017   2018  
 Plánovaná   2   2   2   2   2  
 Skutočná  .  1  . . . 

  
  

 Podprogram zahŕňa príspevok občanom, ktorí sa ocitli v nepriaznivej životnej situácii. Rozpočtované výdavky sú v objeme 480 €.   
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 8.5 VÍTANIE DETÍ DO ŽIVOTA  
ROZPOČET 

1 800 
  

  

ZÁMER Dôstojné prijatie detí do života v Obci Pružina 

ZODPOVEDNOSŤ matrikárka obce 

  
  

.  2016   2017   2018  

 Rozpočet (v EUR)   1 800   0   0  

  
  

 Cieľ   Podporiť mladé rodiny pri narodení dieťaťa  
 Merateľný ukazovateľ   počet novonarodených detí/rok  
 Obdobie   2014   2015   2016   2017   2018  
 Plánovaná   30   28   30   30  . 

 Skutočná  . . . . . 

  
  

 Podprogram zahŕňa príspevok pri narodení dieťaťa a to vo výške 70,- €/dieťa po predložení rodného listu pri vítaní detí do života. Tento akt 
spríjemňujú deti MŠ kultúrnym programom. Každá mamička dostane kvet financovaný z reprezentačných výdavkov starostu obce. Toto podujatie 
sa koná 2-krát do roka - v júni a v decembri.   


