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 VÝDAVKY  
ČERPANIE 

1 682 816 
  
  

.  Schválený   Upravený   Čerpanie  

 Rozpočet (v EUR)   1 424 394   1 424 394   1 682 816  
  
  

 1 PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA  
ČERPANIE 

158 156 
  
  

ZÁMER Samospráva flexibilne reagujúca na potreby obyvateľov, podnikateľov a návštevníkov obce, plánujúca v zmysle 
trvalo udržateľného rozvoja a riadiaca všetky procesy efektívne a transparentne 

  
  

.  Schválený   Upravený   Čerpanie  

 Rozpočet (v EUR)   158 957   158 957   158 156  
  
  

 Cieľ   Zabezpečiť orientáciu obe na výstupy a výsledky  
  
  

 Tento program zahŕňa predovšetkým výdavky na samosprávne funkcie, na zabezpečenie celkového chodu úradu, vrátane miezd, materiálových 
výdavkov, stravovania zamestnancov. V podprogramoch sú zahrnuté jednak výdavky na samotný manažment obce, ako i finančnú a rozpočtovú 
oblasť - audit, členské príspevky, ale aj propagáciu a reklamu obce. Celkové plnenie tohto programu bolo na 94 %.   
  

 1.1 MANAŽMENT OBCE A ADMINISTRATÍVA  
ČERPANIE 

141 438 
  
  

ZÁMER Moderná obec pre občanov i návštevníkov 

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad 
  
  

.  Schválený   Upravený   Čerpanie  

 Rozpočet (v EUR)   141 393   141 393   141 438  
  
  

 Cieľ   Zabezpečiť orientáciu obce na výstupy a výsledky  
 Merateľný ukazovateľ   počet podaných projektov a žiadostí o dotácie/rok  
 Obdobie   2008   2009   2010   Plnenie  
 Plánovaná  . .  6  . 

 Skutočná   4   5   6  . 

 Cieľ   Zabezpečiť efektívnu daňovú politiku  
 Merateľný ukazovateľ   počet zaslaných výziev na úhradu daňových nedoplatkov/rok spolu  
 Obdobie   2008   2009   2010   Plnenie  
 Plánovaná  . .  20  . 

 Skutočná   25   25   34  . 

 Merateľný ukazovateľ   počet vydaných platobných výmerov na dane/rok  
 Obdobie   2008   2009   2010   Plnenie  
 Plánovaná  . .  1030  . 

 Skutočná   750   1000   1025  . 

 Merateľný ukazovateľ   počet vydaných platobných výmerov za PDO a ovzdušie  
 Obdobie   2008   2009   2010   Plnenie  
 Plánovaná  . .  750  . 

 Skutočná   700   750   726  . 

 Cieľ   Zabezpečiť odbornú pripravenosť zamestnancov obecného úradu  
 Merateľný ukazovateľ   Počet odborných publikácií a periodík/rok  
 Obdobie   2008   2009   2010   Plnenie  
 Plánovaná  . .  7  . 

 Skutočná   5   6   6  . 
  
  

 K uvedenému podprogramu je potrebné dodať, že za posledné roky sa zlepšila prehľadnosť a adresnosť pri vyberaní daní a poplatkov. Zvýšil sa aj 
počet vydaných platobných výmerov na dane a znížili sa aj nedoplatky a následne došlo k zvýšeniu príjmov. bez navýšenia sadzieb. Pokiaľ sa týka 
o odbornú pripravenosť zamestnancov, okrem aktuálnych školení sa zamestnanci vzdelávali aj štúdiom odborných periodík a to aj vzhľadom na 
meniace sa zákony. Plnenie tohto podprogramu bolo na 97 %.   
  

 1.2 FINANČNÁ A ROZPOČTOVÁ POLITIKA, AUDIT  
ČERPANIE 

14 497 
  
  

ZÁMER Efektívne a hospodárene financovanie 

ZODPOVEDNOSŤ Hlavný kontrolór obce, ekonómka 
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.  Schválený   Upravený   Čerpanie  

 Rozpočet (v EUR)   14 718   14 718   14 497  
  
  

 Cieľ   Efektívne a hospodárne financovanie  
 Merateľný ukazovateľ   schválenie ročného hospodárenia audítorom bez výhrad  
 Obdobie   2008   2009   2010   Plnenie  
 Plánovaná  . .  áno  . 

 Skutočná   áno   áno   áno  . 

 Cieľ   Dôkladné vedenie účtovníctva a hospodárenie v zmysle predpisov  
 Merateľný ukazovateľ   Počet vykonaných kontrol hlavným kontrolórom  
 Obdobie   2008   2009   2010   Plnenie  
 Plánovaná  . .  3  . 

 Skutočná   3   3   4  . 
  
  

 Obec Pružina vo finančnej politike postupovala podľa platnej legislatívy aj v roku 2010 týkajúcej sa účtovníctva a rozpočtových pravidiel, ako i 
postupov účtovania. Vnútorný audit vykonávali zodpovední pracovníci v zmysle smernice o finančnej kontrole, ako i hlavný kontrolór obce, o čom 
informoval obecné zastupiteľstvo. Za r. 2009 bol vykonaný audit nezávislým audítorom s výrokom - bez výhrad, čo bolo predmetom rokovania aj 
obecného zastupiteľstva. Taktiež v r. 2010 obec poprvýkrát konsolidovala svoje financie a bol vykonaný audit aj za konsolidovanú účtovnú závierku, 
ktorá bola tiež s výrokom - bez výhrad. Plnenie tohto podprogramu bolo na 97 %.   
  

 1.3 ČLENSTVÁ A PARTNERSTVÁ  
ČERPANIE 

1 069 
  
  

ZÁMER Záujmy obce presadzované na regionálnych i celoslovenskom fóre 

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad 
  
  

.  Schválený   Upravený   Čerpanie  

 Rozpočet (v EUR)   1 186   1 186   1 069  
  
  

 Cieľ   Dosiahnúť najvyššiu možnú účasť obce na významných samosprávnych fórach  
 Merateľný ukazovateľ   % účasti na zasadnutiach organizáií, v ktorých je obec členom  
 Obdobie   2008   2009   2010   Plnenie  
 Plánovaná  . .  100  . 

 Skutočná   100   100   100  . 

 Merateľný ukazovateľ   počet členstiev v samosprávnych organizáciáh spolu  
 Obdobie   2008   2009   2010   Plnenie  
 Plánovaná  . .  6  . 

 Skutočná   6   6   6  . 
  
  

 Obec Pružina bola v roku 2010 členom v 6 združeniach a to v ZMOS, Považsko-bystrickom regionálnom ZMOS, bola členom MAS Púchov, v 
Mikroregióne Strážovské vrchy a pre vzdelávaciu činnosť bola členom RVC Martin a v Združení hlavných kontrolórov. Členské poplatky boli za r. 
2010 uhradené v schválenej výške podľa stanov a počtu obyvateľov. Na zasadnutiach uvedených združení obec zastupoval starosta obce ako 
štatutárny zástupca a zamestnanci obce sa zúčastňovali školení organizovaných RVC Martin k zvýšeniu odbornosti a rastu kariéry ako i pre 
kvalitnejšie služby poskytované občanom. Uvedené členstvá boli prínosom pre obec a to aj z dôvodu prvotných informácií pre obec či už o 
možnostiach spoločných projektov z fondov EÚ, alebo pre zlepšenie podmienok pre kvalitu života občanov. Plnenie tohto podprogramu bolo na 90 
%.   
  

 1.4 PROPAGÁCIA A REKLAMA OBCE  
ČERPANIE 

1 152 
  
  

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

ZODPOVEDNOSŤ starosta obce 
  
  

.  Schválený   Upravený   Čerpanie  

 Rozpočet (v EUR)   1 660   1 660   1 152  
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 Cieľ   Zabezpečiť on-line informácie pre občanov a návštevníkov o dianí v obci  
 Merateľný ukazovateľ   počet aktualizácií web sránky za rok spolu  
 Obdobie   2008   2009   2010   Plnenie  
 Plánovaná  . .  30  . 

 Skutočná   30   30   32  . 

 Cieľ   Zabezpečiť propagáciu a prezentáciu obce v regionálnych médiách  
 Merateľný ukazovateľ   počet príspevkov o obi publikovaných za rok spolu  
 Obdobie   2008   2009   2010   Plnenie  
 Plánovaná  . .  4  . 

 Skutočná   2   3   4  . 

 Cieľ   Návštevnosť na internetovej stránke obce  
 Merateľný ukazovateľ   počet návštev na internetovej stránke obce  
 Obdobie   2008   2009   2010   Plnenie  
 Plánovaná  . .  5000  . 

 Skutočná  .  2000   8000  . 
  
  

 Tento program je potrebné hodnotiť pozitívne a to v tom smere, že i napriek nižším skutočným výdavkom sa výrazne zlepšila propagácia obce 
predovšetkým na vlastnej internetovej stránke a to www.pruzina.eu, ktorej návštevnosť sa od posledného roku zvýšila 4-násobne. Túto skutočnosť 
kladne hodnotia tak občania, ako i návštevníci, nakoľko táto je pravidelne aktualizovaná a to vo vlastnej réžii - vykonáva ju zamestnanec obce, bez 
ďalších vedľajších nákladov. Okrem toho o obci bolo zverejnených niekoľko príspevkov a reportáží a starosta obce vystúpil aj v regionálnej televízii, 
ale i v rozhlase, kde informoval o aktivitách a živote v obci.   
  

 2 SLUŽBY OBČANOM  
ČERPANIE 

11 564 
  
  

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

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad 
  
  

.  Schválený   Upravený   Čerpanie  

 Rozpočet (v EUR)   12 723   12 723   11 564  
  
  

 Uvedený program zahŕňa výdavky na služby pre občanov ako je matričná činnosť, stavebný úrad, evidenciu obyvateľstva, miestny rozhlas, 
cintorínske služby a na Dom smútku. Výdavky na matriku, stavebný úrad a evidenciu obyvateľsva boli kryté z dotácií zo ŠR poskytnuté na r. 2010. 
Ostatné výdavky sa zabezpečovali z vlastných zdrojov obce. Plnenie programu za hodnotené obdobie bolo na 89 %.   
  

 2.1 MATRIKA A OVEROVANIE  
ČERPANIE 

2 574 
  
  

ZÁMER Kvalitné a promptné matričné činnosti 

ZODPOVEDNOSŤ matrikárka obce 
  
  

.  Schválený   Upravený   Čerpanie  

 Rozpočet (v EUR)   2 615   2 615   2 574  
  
  

 Cieľ   Zabezpečiť výkon matričnej činnosti pre občanov obce  
 Merateľný ukazovateľ   priemerný počet zápisov do matričnej knihy za roku spolu  
 Obdobie   2008   2009   2010   Plnenie  
 Plánovaná  . .  23  . 

 Skutočná   20   22   23  . 

 Merateľný ukazovateľ   podiel klientov spokojných s matričnou činnnosťou zo všetkých klientov  
 Obdobie   2008   2009   2010   Plnenie  
 Plánovaná  . .  100  . 

 Skutočná   100   100   100  . 
  
  

 Podprogram zahŕňa všetky výdavky na matričnú činnosť a to na mzdy, odvody, ošatenie, prevádzkové výdavky, vrátane stravovania. Dotácia na 
matričnú činnosť poskytnutá pre rok 2010 bola vyčerpaná v plnej výške. Plnenie bolo na 98 %.   
  

 2.2 EVIDENCIA OBYVATEĽSTVA  
ČERPANIE 

640 
  
  

ZÁMER Integrovaná evidencia obyvateľstva 

ZODPOVEDNOSŤ samostatná referentka ev. obyvateľstva 
  
  

.  Schválený   Upravený   Čerpanie  

 Rozpočet (v EUR)   640   640   640  
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 Cieľ   Zabezpečiť operatívnu evidenciu obyvateľstva v obci  
 Merateľný ukazovateľ   počet záznamov do registra obyvateľov za rok spolu  
 Obdobie   2008   2009   2010   Plnenie  
 Plánovaná  . .  120  . 

 Skutočná   80   100   124  . 
  
  

 Výdavky v tomto podprograme boli predovšetkým na odmeny za vedenie registra obyvateľov, ako i odvody a materiálové výdavky súvisiace s 
agendou. Plnenie podprogramu bolo na 100 % a kryté bolo z dotácie prijatej od Obvodného úradu.   
  

 2.3 POŽIARNA A CIVILNÁ OCHRANA  
ČERPANIE 

3 438 
  
  

ZÁMER Minimálne riziko vzniku požiarov a ohrození 

ZODPOVEDNOSŤ starosta obce 
  
  

.  Schválený   Upravený   Čerpanie  

 Rozpočet (v EUR)   3 776   3 776   3 438  
  
  

 Cieľ   Minimalizovať riziko vzniku požiarov  
 Merateľný ukazovateľ   počet realizovaných preventívnych prehliadok v obci  
 Obdobie   2008   2009   2010   Plnenie  
 Plánovaná  . .  780  . 

 Skutočná   750   760   770  . 

 Cieľ   Kvalitná príprava hasičov  
 Merateľný ukazovateľ   počet realizovaných hasičských cvičení za rok  
 Obdobie   2008   2009   2010   Plnenie  
 Plánovaná  . .  25  . 

 Skutočná   22   25   24  . 
  
  

 Tento podprogram zahŕňa všetky výdavky na prevádzku hasičskej zbrojnice, zabezpečenie dopravných výdavkov súvisiacich s prevádzkou 
hasičských áut vrátane paliva, zákonného poistného, či nákupu potrebného materiálu ako sú hadice, či uniformy. Podprogram zahŕňa aj odmeny 
pre platených funkcionárov podľa vopred schválených kritérií v OZ. Plnenie podprogramu bol na 83 %.   
  

 2.4 STAVEBNÝ ÚRAD  
ČERPANIE 

1 846 
  
  

ZÁMER Včasné a profesijné vybavenie stavebných podaní k spokojnosti občanov 

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad 
  
  

.  Schválený   Upravený   Čerpanie  

 Rozpočet (v EUR)   1 790   1 790   1 846  
  
  

 Cieľ   Počet potenciálnych žiadateľov  
 Merateľný ukazovateľ   počet vybavených podnetov/rok  
 Obdobie   2008   2009   2010   Plnenie  
 Plánovaná  . .  12  . 

 Skutočná   8   10   47  . 

 Cieľ   Včasné vybavenie podnetov v dńoch  
 Merateľný ukazovateľ   počet dní na vybavenie  
 Obdobie   2008   2009   2010   Plnenie  
 Plánovaná  . .  max. 30  . 

 Skutočná   max.30   max.30   max. 30  . 
  
  

 Výdavky na stavebný úrad zahŕňajú dotáciu pre Spoločný stavebný úrad, ktoré činnosti zabezpečuje Obec Jasenica. Dotácie boli priebežne 
zasielané z príjmov na stavebný úrad z dotácie zo ŠR a tieto boli ku koncu roka spoločnou úradovňou aj zúčtované. Výdavky obce boli 
predovšetkým na prevádzku. Plnenie bolo 100 %.   
 
  

 2.5 MIESTNY ROZHLAS  
ČERPANIE 

2 758 
  
  

ZÁMER Kvalitný prenos informácií rozhlasom 

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad 
  
  

.  Schválený   Upravený   Čerpanie  

 Rozpočet (v EUR)   3 000   3 000   2 758  
  
  



5 z 15 

 Cieľ   Zabezpečiť prístup obyvateľov obce k širokopektrálnym informáciám  
 Merateľný ukazovateľ   pravidelná údržba rozhlasu v obci  
 Obdobie   2008   2009   2010   Plnenie  
 Plánovaná  . .  áno  . 

 Skutočná   áno   áno   áno  . 

 Cieľ   Zabezpečiť informovanosť obyvateľov obce o aktuálnom dianí a pripravovaných aktivitách  
 Merateľný ukazovateľ   priemerný počet vysielaní obecného rozhlasu za týždeň spolu  
 Obdobie   2008   2009   2010   Plnenie  
 Plánovaná  . .  15  . 

 Skutočná   15   15   15  . 
  
  

 Podprogram zahŕňa výdavky na údržbu miestneho rozhlasu, koncesionárske poplatky, ale aj výdavky na TV MMDS, ktorá bola funkčná v obci do 
30. 06. 2010. Od 1. 7. 2010 z dôvodu nerentabilnej služby bola táto výpoveďou zmluvy zrušená. Plnenie programu bolo na 99 %.   
 
  

 2.6 CINTORÍNSKE SLUŽBY A DOM SMÚTKU  
ČERPANIE 

308 
  
  

ZÁMER Dôstojné miesto posledného odpočinku občanov Pružiny 

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad 
  
  

.  Schválený   Upravený   Čerpanie  

 Rozpočet (v EUR)   902   902   308  
  
  

 Cieľ   Zlepšiť  prístupové chodníky ku hrobom na miestnom cintoríne  
 Merateľný ukazovateľ   Rozšírenie chodníkov na cintorne v m  
 Obdobie   2008   2009   2010   Plnenie  
 Plánovaná  . .  25  . 

 Skutočná   10   20   0  . 

 Merateľný ukazovateľ   Počet kosení na cintoríne/rok  
 Obdobie   2008   2009   2010   Plnenie  
 Plánovaná  . .  4  . 

 Skutočná   4   4   3  . 
  
  

 V tomto podprograme boli zahrnuté výdavky na energie, materiálové výdavky súvisiace s prevádzkou Domu smútku a miestneho cintorína. Plnenie 
podprogramu bolo len na 34 %.   
  

 3 INTERNÉ SLUŽBY  
ČERPANIE 

49 468 
  
  

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

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad 
  
  

.  Schválený   Upravený   Čerpanie  

 Rozpočet (v EUR)   47 615   47 615   49 468  
  
  

 V podprograme sú zahrnuté výdavky na zasadnutia orgánov samosprávy a to predovšetkým na odmeny poslancov a členov komisií v zmysle 
schválených zásad /predovšetkým účasť na zasadnutiach a iniciatíve poslancov/. Program zahŕňa aj výdavky na hospodársku správu, splátky istín, 
či prevádzkové výdavky a na evidenciu majetku obce, jeho údržbu, ale aj na vzdelávanie zamestnancov samosprávy. Plnenie programu za rok 
2010 bolo na 99 %. 
   
  

 3.1 ZASADNUTIA ORGÁNOV OBCE OR A OZ  
ČERPANIE 

1 941 
  
  

ZÁMER Bezproblémový priebeh zasadnutí s kalitným a všestranným servisom 

ZODPOVEDNOSŤ starosta obce 
  
  

.  Schválený   Upravený   Čerpanie  

 Rozpočet (v EUR)   3 000   3 000   1 941  
  
  

 Cieľ   Zabezpečiť efektívne zasadnutia obecného zastupiteľstva a OR  
 Merateľný ukazovateľ   Efektívna promptná činnosť komisií pri obecnom zastupiteľstve  
 Obdobie   2008   2009   2010   Plnenie  
 Plánovaná  . .  28  . 

 Skutočná   23   25   26  . 
  
  

 Podprogram zahŕňa výdavky na odmeny poslancov a členov komisií podľa jednotlivých účastí na zasadnutiach OZ, OR, či komisií a podľa funkcií v 
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nich. Plnenie bolo na 90 %, nakoľko poslanci mali nižšie odmeny ako v r. 2009 z dôvodu znížených príjmov.   
 
  

 3.2 HOSPODÁRSKA SPRÁVA A EVIDENCIA MAJETKU OBCE  
ČERPANIE 

4 811 
  
  

ZÁMER Kvalitná evidencia majetku a jeho ochrana 

ZODPOVEDNOSŤ účtovníčka zodpovedná za správu majetku obce 
  
  

.  Schválený   Upravený   Čerpanie  

 Rozpočet (v EUR)   1 780   1 780   4 811  
  
  

 Cieľ   Maximálna ochrana majetku obce  
 Merateľný ukazovateľ   Počet poistených objektov vo vlastníctve obce  
 Obdobie   2008   2009   2010   Plnenie  
 Plánovaná  . .  10  . 

 Skutočná   8   10   10  . 
  
  

 Uvedený podprogram obsahuje výdavky na hospodársku správu a evidenciu majetku, vrátane splátok istiny a poistného za budovy v majetku obce. 
Plnenie programu bolo na 99 %.   
 
  

 3.3 PREVÁDZKA A ÚDRŽBA BUDOV A ZARIADENÍ  
ČERPANIE 

3 252 
  
  

ZÁMER Pravidelná starostlivosť o budovy a bezporuchové zariadenia v správe obce 

ZODPOVEDNOSŤ správa majetku obce 
  
  

.  Schválený   Upravený   Čerpanie  

 Rozpočet (v EUR)   3 859   3 859   3 252  
  
  

 Cieľ   Bezporuchové a prevádzkyschopné budovy a zariadenia obce  
 Merateľný ukazovateľ   Frekvencia opráva údržieb ročne  
 Obdobie   2008   2009   2010   Plnenie  
 Plánovaná  . .  10  . 

 Skutočná   8   8   10  . 
  
  

 Podprogram zahŕňa výdavky na prevádzku a údržbu budov a zariadení a s nimi súvisiace poplatky. V podprograme sú zahrnuté aj špeciálne 
služby ako sú služby požiarneho technika, ktorý túto činnosť pre obec zabezpečoval aj z dôvodu vyššieho počtu aktivačných pracovníkov. Plnenie 
podprogramu bolo na 66 %.  
  
  

 3.4 VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV  
ČERPANIE 

1 123 
  
  

ZÁMER Vysoko profesionálni a odborne zdatní zamestnanci obecného úradu 

ZODPOVEDNOSŤ starosta obce 
  
  

.  Schválený   Upravený   Čerpanie  

 Rozpočet (v EUR)   4 720   4 720   1 123  
  
  

 Cieľ   Zabezpečiť odbornú pripravenosť zamestnancov Obecného úradu  
 Merateľný ukazovateľ   Plánovaný počet školení za rok spolu  
 Obdobie   2008   2009   2010   Plnenie  
 Plánovaná  .  25   25  . 

 Skutočná   23   22   14  . 
  
  

 V podprograme sú výdavky súvisiace so vzdelávaním zamestnancov, ktoré boli nižšie ako rozpočtované aj v dôsledku obmedzených finančných 
prostriedkov. Školenia a semináre boli zamerané na aktuálne témy zo mzdovej oblasti, ekonomiky a účtovníctva, daňovej problematiky a kontrolnej 
činnosti v samospráve, ako i k ovládaniu programového vybavenia zo strany výpočtového systému URBIS. Plnenie bolo na 48 %.   
  

 4 OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA  
ČERPANIE 

87 506 
  
  

ZÁMER Maximálne adresný, komerčne orientovaný systém odpadového hospodárstva, nakladania s odpadovými vodami, s 
dôrazom na ochranu životného prostredia 

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad 
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.  Schválený   Upravený   Čerpanie  

 Rozpočet (v EUR)   239 222   239 222   87 506  
  
  

 Uvedený program predstavujú veľkú časť z výdavkov obce. Zahŕňa jednak výdavky na odpadové hospodárstvo, kanalizáciu a prevádzku ČOV, 
ktoré značne zaťažujú obecný rozpočet a to aj v dôsledku realizácie malého množstva kanalizačných prípojok k rodinným domom a vysokým 
výdavkom na prevádzku samotnej ČOV /na energie, služby, údržbu a technologické zariadenie/. V tomto programe obec pomerne veľa doplácala z 
vlastných prostriedkov obce a to aj vzhľadom k tomu, že bola uzatvorená skládka TKO vo Sverepci, čím vznikli obci vyššie ako očakávané náklady 
na zvoz odpadu a jeho uskladnenie. Plnenie programu po zmenách rozpočtu bolo na 96 %.  
  
  

 4.1 ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO-ZVOZ A ODVOZ ODPADU  
ČERPANIE 

68 361 
  
  

ZÁMER Pravidelný odvoz odpadu v Obci Pružina s dôrazom na jeho separáciu 

ZODPOVEDNOSŤ Referent zodpovedný za odpady 
  
  

.  Schválený   Upravený   Čerpanie  

 Rozpočet (v EUR)   49 783   49 783   68 361  
  
  

 Cieľ   Zabezpečiť pravidelný zvoz a odvoz odpadu v obci  
 Merateľný ukazovateľ   frekventcia odvozu odpadu za mesiac  
 Obdobie   2008   2009   2010   Plnenie  
 Plánovaná  . .  2x mesačne  . 

 Skutočná   2x mesačne   2x mesačne   2x mesačne  . 

 Cieľ   Rozšíriť kapacity pre separovanie odpadu v obci  
 Merateľný ukazovateľ   % nárastu vyvezeného separovaného odpadu v porovnaní s min. rokom  
 Obdobie   2008   2009   2010   Plnenie  
 Plánovaná  . .  5 %  . 

 Skutočná   3 %   5 %   5 %  . 

 Cieľ   Zabezpečiť likvidáciu odpadu vyprodukovaného obcou  
 Merateľný ukazovateľ   priemerné množstvo likvidovaného odpadu za mesiac v t  
 Obdobie   2008   2009   2010   Plnenie  
 Plánovaná  . .  20  . 

 Skutočná   17   18   29  . 
  
  

 Podprogram zahŕňa výdavky na odvoz odpadu vrátane separovaného odpadu a výdavkov na poplatky za uskladnenie. Z časti boli výdavky kryté aj 
z príjmu z Recyklačného fondu, ktorý v roku 2010 predstavoval 965 EUR z dôvodu separovania obcou. Výdavky boli vyššie cca v o 11.600 EUR 
oproti r. 2009 a to aj z vyššie uvedených  dôvodov, ako i nedisciplinovanosti občanov./väčšie množstvo netriedeného odpadu a nelegálnu skládku, 
za čo obec dostala pokutu vo výške 100 EUR/. Aj preto je potrebné do budúcna upozorniť na tieto nedostatky a občanov motivovať k vyššej 
separácii odpadu. Plnenie bolo na 99 %.   
 
  

 4.2 ČOV A NAKLADANIE S ODPADOVÝMI VODAMI  
ČERPANIE 

19 145 
  
  

ZÁMER Prevádzkovanie ČOV a napojenie čím väčšieho počtu domácností na kanalizáciu 

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad 
  
  

.  Schválený   Upravený   Čerpanie  

 Rozpočet (v EUR)   189 239   189 239   19 145  
  
  

 Cieľ   Zabezpečiť funkčnosť ČOV v obci  
 Merateľný ukazovateľ   počet zvozov fekálií ročne  
 Obdobie   2008   2009   2010   Plnenie  
 Plánovaná  . .  1500  . 

 Skutočná  .  300   80  . 

 Cieľ   zabezpečiť  rozšírenie kanalizačnej siete v obci o nové prípojky  
 Merateľný ukazovateľ   počet zavedených kanalizačných prípojok za rok spolu  
 Obdobie   2008   2009   2010   Plnenie  
 Plánovaná  . .  25  . 

 Skutočná   20   25   29  . 
  
  

 Podprogram zahŕňa a bežné i kapitálové výdavky. V rámci kapitálových výdavkov boli hradné projekty na kanalizáciu na ostatné časti obce, ktoré 
neboli doposiaľ celé dopracované, ako i technologické zariadenie do ČOV. Z bežných výdavkov boli hradené prevádzkové výdavky na ČOV -
energie, údržbu. Výdavky tohto podprogramu v značnej miere ovplyvňujú celkové výdavky obce. Plnenie bolo na 86 %.  
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 4.3 OCHRANA PRÍRODY A KRAJINY  
ČERPANIE 

0 
  
  

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

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad 
  
  

.  Schválený   Upravený   Čerpanie  

 Rozpočet (v EUR)   200   200   0  
  
  

 Cieľ   Zabezpečiť pravidelnú výsadbu v parkoch, cintoríne novými sadenicami  
 Merateľný ukazovateľ   množstvo vysadených sadeníc stromčekov a kríkov  
 Obdobie   2008   2009   2010   Plnenie  
 Plánovaná  . .  30  . 

 Skutočná   25   50   10  . 
  
  

 Na ochranu prírody a krajiny obec v r. 2010 aj z úsporných dôvodov nemala žiadne výdavky a výsadbu sadeníc zabezpečila sponzorsky. 
   
  

 5 VZDELÁVANIE  
ČERPANIE 

1 140 468 
  
  

ZÁMER Moderné školy a školské zariadenia, rešpektujúce individuálne potreby a záujmy žiakov, reagujúce na aktuálne 
trensy s ohľadom na slobodné rozhodovanie žiakov 

ZODPOVEDNOSŤ Riaditelia škôl a vedúca školskej jedálne 
  
  

.  Schválený   Upravený   Čerpanie  

 Rozpočet (v EUR)   830 949   830 949   1 140 468  
  
  

 Program vzdelávanie zahŕňa výdavky na materskú školu, základné školstvo, školský klub detí, školskú jedáleň a školskú knižnicu. Výdavky boli 
bežné a kapitálové. Gro tvorili výdavky na rekonštrukciu školy a s ňou súvisiaci externý manažment financovaný z bežných výdavkov. Tento 
program zahŕňa aj výstavbu viacúčelového ihriska pri základnej škole, ktoré bolo financované z dotácie z Úradu vlády SR, ale v značnej miere aj z 
vlastných prostriedkov. V r. 2011 sa plánuje pokračovať v rozšírení ihriska, k čomu boli už niektoré výdavky aj v r. 2010. Tieto výdavky sú zahrnuté 
aj v podprograme podpora športu. Ostatné výdavky sú na mzdy, odvody a prevádzku uvedených zariadení, služby súvisiace s prevádzkou týchto 
zariadení. Plnenie programu bolo na 98 %.  
  
  

 5.1 MATERSKÁ ŠKOLA  
ČERPANIE 

66 189 
  
  

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

ZODPOVEDNOSŤ riaditeľka MŠ 
  
  

.  Schválený   Upravený   Čerpanie  

 Rozpočet (v EUR)   81 128   81 128   66 189  
  
  

 Cieľ   Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v materskej škole  
 Merateľný ukazovateľ   počet tried v MŠ spolu  
 Obdobie   2008   2009   2010   Plnenie  
 Plánovaná  . .  2  . 

 Skutočná   2   2   2  . 

 Merateľný ukazovateľ   počet detí v MŠ zašk. rok spolu  
 Obdobie   2008   2009   2010   Plnenie  
 Plánovaná  . .  48  . 

 Skutočná   48   48   40  . 
  
  

 Uvedený podprogram zahŕňa výdavky na materskú školu, z ktorých najväčšími položkami sú ostatné osobné náklady, energie a materiálové 
výdavky. Sú tu zahrnuté aj výdavky kryté aj z dotácie na predškolskú výchovu, ktorá predstavovala v r. 2010 3 551 EUR a odvíja sa od počtu detí v 
triede. Počet detí bol nižší oproti r. 2009 a to aj z dôvodu prijatých opatrení na zníženie počtu detí zo strany MŠ SR. Plnenie podprogramu bolo na 
99 %.   
 
  

 5.2 ZÁKLADNÁ ŠKOLA  
ČERPANIE 

1 032 014 
  
  

ZÁMER Moderná škola rešpektujúca požiadavky na prípravu ďalšieho vzdelávania 

ZODPOVEDNOSŤ riaditeľka ZŠ 
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.  Schválený   Upravený   Čerpanie  

 Rozpočet (v EUR)   709 419   709 419   1 032 014  
  
  

 Cieľ   Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces žiakov ZŠ  
 Merateľný ukazovateľ   počet detí v ZŠ spolu  
 Obdobie   2008   2009   2010   Plnenie  
 Plánovaná  . .  260  . 

 Skutočná   309   263   279  . 

 Merateľný ukazovateľ   počet tried ZŠ spolu  
 Obdobie   2008   2009   2010   Plnenie  
 Plánovaná  . .  15  . 

 Skutočná   15   15   6  . 

 Cieľ   zabezpečiť  záujem detí a mládeže ZŠ o krúžkovú činnosť  
 Merateľný ukazovateľ   počet žiakov zapojených do vzdelávacích poukazov za šk.r. spolu  
 Obdobie   2008   2009   2010   Plnenie  
 Plánovaná  . .  260  . 

 Skutočná   309   221   231  . 
  
  

 Výdavky uvedeného podprogramu sú zahrnuté v rozpočte obce, ale predovšetkým rozpočtovej organizácie - Základnej školy Štefana Závodníka 
Pružina. V rozpočte obce sú zahrnuté predovšetkým kapitálové výdavky na Rekonštrukciu ZŠ - výmenu okien a zateplenie objektu financovanej z 
prostriedkov EÚ prostredníctvom MV a RR a zo ŠR. Celkové kapitálové výdavky na tento projekt boli 593 460 EUR a na externý manažment 
súvisiaci s uvedeným projektom, financovaný z vlastných prostriedkov obce. Uvedené výdavky tvorili gro investičných akcií obce za r. 2010. 
Ukončenie projektu bude v r. 2011. V rozpočte ZŠ boli zahrnuté výdavky v objeme 383 758 EUR v prevažnej miere financované z dotácie z MŠ SR. 
Výdavky boli na mzdy, odvody, prevádzku, ale aj vzdelávacie poukazy a výplatu dopravného cestujúcim žiakom. Z r. 2010 zostatok dopravného 
činil 1 101 EUR, ktoré budú vyplatené do konca marca 2011. Plnenie rozpočtu bolo na 100 %.   
 
  

 5.3 ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ  
ČERPANIE 

29 819 
  
  

ZÁMER Moderné stravovacie zariadenie rešpektujúce zásady zdravej výživy 

ZODPOVEDNOSŤ vedúca školskej jedálne 
  
  

.  Schválený   Upravený   Čerpanie  

 Rozpočet (v EUR)   30 442   30 442   29 819  
  
  

 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   2008   2009   2010   Plnenie  
 Plánovaná  . .  3  . 

 Skutočná   2   0   0  . 

 Merateľný ukazovateľ   % nárastu detí a dospelých zo ZŠ z celkového počtu stravníkov stravujúci sa v ŠJ oproti m.r.  
 Obdobie   2008   2009   2010   Plnenie  
 Plánovaná  . .  4  . 

 Skutočná   4   1   2  . 

 Cieľ   zabezpečiť  kvalitné a dostupné stravovanie pre deti MŠ a ZŠ  
 Merateľný ukazovateľ   počet vydaných hlavných jedál v ZŠ za rok spolu  
 Obdobie   2008   2009   2010   Plnenie  
 Plánovaná  . .  11 000  . 

 Skutočná   10 296   10 376   11 234  . 

 Merateľný ukazovateľ   počet vydaných hlavných jedál pri MŠ za šk. r. spolu  
 Obdobie   2008   2009   2010   Plnenie  
 Plánovaná  . .  6 562  . 

 Skutočná   7 310   7 602   6 495  . 
  
  

 Podprogram zahŕňa výdavky na prevádzku školskej jedálne, vrátane miezd a odvodov, energie. Výdavky sa z časti financovali aj z príjmov za réžie 
platené základnou školou a obcou za zamestnancov, ktorí sa v uvedenom zariadení stravujú. Plnenie rozpočtu bolo na 98 %.   
  

 5.4 ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ  
ČERPANIE 

11 688 
  
  

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

ZODPOVEDNOSŤ riaditeľka základnej školy 
  
  

.  Schválený   Upravený   Čerpanie  

 Rozpočet (v EUR)   9 960   9 960   11 688  
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 Cieľ   Zvýšiť záujem detí a rodičov o ŠKD do roku 2011 v porovnaní s r. 2008  
 Merateľný ukazovateľ   % nárastu počtu detí navštevujúcich školský klub zo všetkých školopovinných detí oproti m. r.  
 Obdobie   2008   2009   2010   Plnenie  
 Plánovaná  . .  7  . 

 Skutočná   7   18   5  . 

 Cieľ   zabezpečiť  atraktívne strávený voľný čas detí  
 Merateľný ukazovateľ   počet oddelení ŠKD spolu  
 Obdobie   2008   2009   2010   Plnenie  
 Plánovaná  . .  1  . 

 Skutočná   1   1   2  . 
  
  

 Výdavky tohto podprogramu sú zahrnuté v rozpočte základnej školy. Výdavky boli financované z dotácie obce na originálne kompetencie v r. 2010 
to činili 10 960 EUR, čo bolo vyššie o  
1 000 EUR oproti pôvodnému rozpočtu a r. 2009 aj v dôsledku otvorenia druhého oddelenia ŠKD v škole, čo poslanci na novembrovom OZ 
odsúhlasili. Časť výdavkov bola hradená z príspevkov rodičov. Výdavky boli predovšetkým na mzdy a odvody, učebné pomôcky pre deti v školskom 
klube detí. Plnenie bolo na 100 %.   
 
  

 5.5 ŠKOLSKÁ KNIŽNICA  
ČERPANIE 

758 
  
  

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

ZODPOVEDNOSŤ riaditeľka základnej školy 
  
  

.  Schválený   Upravený   Čerpanie  

 Rozpočet (v EUR)   0   0   758  
  
  

 Cieľ   Zabezpečiť prevádzku knižnice s použitím moderného softwéru  
 Merateľný ukazovateľ   počet kníh v databáze  
 Obdobie   2008   2009   2010   Plnenie  
 Plánovaná  . .  1 500  . 

 Skutočná  . .  1 400  . 
  
  

 Výdavky tohto podprogramu sú nové, nakoľko po zrušení obecnej knižnice, táto bola presunutá do základnej školy. Aj z tohto dôvodu sú uvedené 
výdavky v rozpočte školy. Obec poukázala škole dotáciu v sume 510 EUR na knižný nábytok k zariadeniu školskej knižnice. Výdavky boli aj na 
školenie pracovníka. Plnenie rozpočtu bolo na 100 %.   
 
  

 6 KULTÚRA A ŠPORT  
ČERPANIE 

48 164 
  
  

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

ZODPOVEDNOSŤ Komisia športu a kultúry 
  
  

.  Schválený   Upravený   Čerpanie  

 Rozpočet (v EUR)   38 500   38 500   48 164  
  
  

 Program zahŕňa výdavky na na prevádzku kultúrneho domu, na zabezpečenie kultúrno-spoločenských akcií v rámci obce. V tomto programe sú 
zahrnuté aj výdavky obce na ihrisko financované z vlastných zdrojov v podprograme podpora športu. V programe sú zahrnuté aj výdavky na 
podporu Telovýchovnej jednoty Strážov Pružina v zmysle rozpočtu. Plnenie programu bolo na 82 %.   
  
 

 6.1 KULTÚRNY DOM  
ČERPANIE 

43 799 
  
  

ZÁMER Zabezpečenie štandardu kultúrnych akcií v Obci Pružina 

ZODPOVEDNOSŤ správca budov 
  
  

.  Schválený   Upravený   Čerpanie  

 Rozpočet (v EUR)   13 500   13 500   43 799  
  
  

 Cieľ   Vytvoriť  podmienky pre organizovanie kultúrnych aktivít v kultúrnom dome  
 Merateľný ukazovateľ   počet kultúrnych akcií v miestnom kultúrnom dome za roku spolu  
 Obdobie   2008   2009   2010   Plnenie  
 Plánovaná  . .  19  . 

 Skutočná   15   13   18  . 
  
  

 Podprogram obsahuje výdavky na energie a prevádzku kultúrneho domu, ako i materiálové výdavky a jeho údržbu. V týchto výdavkoch sú 
zahrnuté aj výdavky na stretnutie s dôchodcami, ktoré sa koncom roka pravidelne organizuje. Plnenie bolo na 77 %.  
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 6.2 PODPORA KULTÚRNYCH PODUJATÍ A ORGANIZ.KULTÚR. AKTIVÍT  
ČERPANIE 

365 
  
  

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

ZODPOVEDNOSŤ referent pre kultúru 
  
  

.  Schválený   Upravený   Čerpanie  

 Rozpočet (v EUR)   1 000   1 000   365  
  
  

 Cieľ   Podporiť  aktivity realizované v oblasti kultúry v obci  
 Merateľný ukazovateľ   počet podporených subjektov  
 Obdobie   2008   2009   2010   Plnenie  
 Plánovaná  . .  3  . 

 Skutočná   3   3   5  . 
  
  

 Uvedený podprogram zahŕňa výdavky na podporu kultúrnych podujatí ako bolo vystúpenie speváckeho súboru Melódia a pod., ako i kapitálové 
výdavky na spracovanie štúdie k rekonštrukciu starej farskej budovy na "Dom Štefana Závodníka", v ktorom projekte sa bude pokračovať v r. 2011. 
Plnenie podprogramu bolo na 91 %.   
 
  

 6.3 PODPORA ŠPORTU  
ČERPANIE 

4 000 
  
  

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

ZODPOVEDNOSŤ komisia športu a kultúry 
  
  

.  Schválený   Upravený   Čerpanie  

 Rozpočet (v EUR)   24 000   24 000   4 000  
  
  

 Cieľ   Podporiť  tradíciu futbalu, turistiky,cykloturistiky a stolného tenisu v obici  
 Merateľný ukazovateľ   počet obyvateľov obce zapojených do športových aktivít za rok spolu  
 Obdobie   2008   2009   2010   Plnenie  
 Plánovaná  . .  175  . 

 Skutočná   150   165   220  . 

 Merateľný ukazovateľ   Funkčný športový areál v obci  
 Obdobie   2008   2009   2010   Plnenie  
 Plánovaná  . .  áno  . 

 Skutočná   áno   áno   áno  . 
  
  

 V rámci tohto podprogramu boli financované výdavky na budovanie viacúčelového ihriska z vlastných prostriedkov. Taktiež tu boli zahrnuté 
výdavky na transfer pre Telovýchovnú jednotu pre jednotlivé odbory a oddiely. Plnenie podprogramu bolo na 82 %.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 7 BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ  
ČERPANIE 

145 593 
  
  

ZÁMER Výstavbou bytoviek stabilizovať obyvateľov obce a kvalitnou a funkčnou infraštruktúrou zlepšiť kvalitu života 
všetkých občanov 

ZODPOVEDNOSŤ referentka pre správu majetku 
  
  

.  Schválený   Upravený   Čerpanie  

 Rozpočet (v EUR)   59 135   59 135   145 593  
  
  

 Program zahŕňa výdavky na dobudovaní bytoviek s odstránením kolaudačných závad, ako i inžinierske siete, ktoré boli odovzdané do užívania 
koncom roku 2009. Program obsahuje kapitálové i bežné výdavky a to z dotácie z MV a RR /v r. 2010 to činilo 70 399 EUR/, ale aj bežné výdavky 
predovšetkým na energie, ktoré budú zúčtované v r. 2011 pri ročnom vyúčtovaní bytov. Novým podprogramom je aj "Revitalizácia verejných 
priestranstiev", na čo boli hradné výdavky na projekty a na špeciálne služby súvisiace s projektom. Program zahŕňa aj výdavky na miestne 
komunikácie a ich údržbu, verejné osvetlenie a zdravotníctvo. Plnenie programu bolo za r. 2010 na 92 %.   
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 7.1 BYTOVKY - PREVÁDZKA  
ČERPANIE 

18 461 
  
  

ZÁMER Výstavbou bytoviek k stabilizácii predovšetkým mladých ľudí v obci 

ZODPOVEDNOSŤ referentka pre správu majetku 
  
  

.  Schválený   Upravený   Čerpanie  

 Rozpočet (v EUR)   0   0   18 461  
  
  

 Cieľ   Zabezpečiť odovzdanie bytov nájomníkom  
 Merateľný ukazovateľ   počet odovzdaných bytov  
 Obdobie   2008   2009   2010   Plnenie  
 Plánovaná  . .  38  . 

 Skutočná  . .  38  . 
  
  

 Plnenie podprogramu bolo na dostavbu bytoviek - odstránenie kolaudačných závad v zmysle odovzdávacích protokolov. Prevádzkové výdavky boli 
ale zahrnuté v podprograme 7.6 plnenie tohto podprogramu bolo na 98 %.   
  

 7.2 VODOVOD  
ČERPANIE 

52 
  
  

ZÁMER Zabezpečenie pitnej vody všetkým aj miestnym častiam v obci 

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad 
  
  

.  Schválený   Upravený   Čerpanie  

 Rozpočet (v EUR)   35 060   35 060   52  
  
  

 Cieľ   Zabezpečiť vodu aj do miestnej časti Chmelisko a na hornom konci  
 Merateľný ukazovateľ   počet nových domácností odoberajúich vodu z vodovodu  
 Obdobie   2008   2009   2010   Plnenie  
 Plánovaná  . .  30  . 

 Skutočná   26   27   25  . 
  
  

 Výdavky na uvedený podprogram boli nízke a to aj v dôsledku neposkytnutej dotácie z Environmentálneho fondu na vodovod na Chmelisko, ktoré 
boli rozpočtované. Plnenie bolo preto len na 26 %.   
 
  

 7.3 VEREJNÉ OSVETLENIE  
ČERPANIE 

15 907 
  
  

ZÁMER Efektívne a hospodárna prevádzka verejného osvetlenia 

ZODPOVEDNOSŤ správa majetku obce 
  
  

.  Schválený   Upravený   Čerpanie  

 Rozpočet (v EUR)   13 160   13 160   15 907  
  
  

 Cieľ   Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku verejného osvetlenia  
 Merateľný ukazovateľ   počet prevádzkových svetelných bodov v obci spolu  
 Obdobie   2008   2009   2010   Plnenie  
 Plánovaná  . .  180  . 

 Skutočná   170   175   180  . 

 Merateľný ukazovateľ   priemerné náklady na prevádzku 1 svetelného bodu v €/rok  
 Obdobie   2008   2009   2010   Plnenie  
 Plánovaná  . .  62  . 

 Skutočná   60   62   87  . 

 Merateľný ukazovateľ   čas potrebný na odstránenie poruchy od jeje nahlásenia  
 Obdobie   2008   2009   2010   Plnenie  
 Plánovaná  . .  do 2 dní  . 

 Skutočná   do 2 dní   do 2 dní   do 2 dní  . 

 Cieľ   Vytvoriť  sviatočnú atmosféru v obci  
 Merateľný ukazovateľ   počet svetelných vianočných ozdôb v obci spolu  
 Obdobie   2008   2009   2010   Plnenie  
 Plánovaná  . .  7  . 

 Skutočná   7   7   7  . 
  
  

 Tento podprogram zahŕňa predovšetkým výdavky na energiu, údržbu a materiálové výdavky, ako i odmeny, ktoré boli nižšie oproti r. 2010 aj v 
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dôsledku nižšej poruchovosti a modernejších svietidiel. Plnenie bolo na 83 %.  
  
  

 7.4 SPRÁVA A ÚDRŽBA MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ  
ČERPANIE 

2 753 
  
  

ZÁMER Bezpečná, kvalitná a pohodlná cestná premávka 

ZODPOVEDNOSŤ starosta obce 
  
  

.  Schválený   Upravený   Čerpanie  

 Rozpočet (v EUR)   9 587   9 587   2 753  
  
  

 Cieľ   Zabezpečiť letnú a zimnú údržbu komunikácií v obci  
  
  

 Uvedený podprogram zahŕňa výdavky na letnú, ale predovšetkým zimnú údržbu miestnych komunikácií, ktoré sú v správe obce. Vzhľadom na 
miernejšiu zimu, výdavky na zimnú údržbu boli nižšie a plnenie tohto podprogramu bolo na 83 %.  
  
  

 7.5 ZDRAVOTNÍCTVO  
ČERPANIE 

1 981 
  
  

ZÁMER Zabezpečenie kvalitných zdravotníckych služieb v obci s plnohodnotne vybavenými priestormi 

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad 
  
  

.  Schválený   Upravený   Čerpanie  

 Rozpočet (v EUR)   1 328   1 328   1 981  
  
  

 Cieľ   Zlepšiť  dostupnosť zdravotníckych služieb v obci  
 Merateľný ukazovateľ   % využívania priestorov zdravotného strediska a prístavby  
 Obdobie   2008   2009   2010   Plnenie  
 Plánovaná  . .  100  . 

 Skutočná   75   100   100  . 
  
  

 Výdavky na tento podprogram boli predovšetkým na energie, bežnú údržbu a materiálové výdavky. Výdavky na energie sú fakturované 
nájomníkom po vyúčtovaní dodávateľmi energií. Vzhľadom na nižšie príjmy, financované boli len najnutnejšie výdavky. Plnenie bolo na 70 %.   
  

 7.6 BYTOVKY S PODPOROU ŠR  
ČERPANIE 

79 660 
  
  

ZÁMER Dobudovanie bytoviek k spokojnosti budúcich nájomníkov 

ZODPOVEDNOSŤ starosta obce 
  
  

.  Schválený   Upravený   Čerpanie  

 Rozpočet (v EUR)   0   0   79 660  
  
  

 Cieľ   Zlepšiť  dostupnosť bývania pre obyvateľov obce  
 Merateľný ukazovateľ   Počet obývaných nových bytov celkom  
 Obdobie   2008   2009   2010   Plnenie  
 Plánovaná  . .  38  . 

 Skutočná  . .  38  . 
  
  

 Výdavky zahŕňajú pokračovanie v odstraňovaní kolaudačných nedostatkov, ktoré sú z časti zahrnuté aj podprograme 7.1, ale i prevádzkové 
výdavky a poistné za bytovky. Plnenie bolo na 100 %.   
 
  

 7.7 REVITALIZÁCIA VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV  
ČERPANIE 

26 779 
  
  

ZÁMER Skrášliť verejné priestranstvá a vytvoriť príjemné miesto pre oddych 
  
  

.  Schválený   Upravený   Čerpanie  

 Rozpočet (v EUR)   0   0   26 779  
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 Cieľ   Vytvoriť  miesto pre oddych domácich i návštevníkov  
 Merateľný ukazovateľ   Návštevnosť obce na podujatiach/rok  
 Obdobie   2008   2009   2010   Plnenie  
 Plánovaná  . .  3 500  . 

 Skutočná   2 500   3 000   3 100  . 
  

  
 Uvedený podprogram zahŕňa výdavky na projekty na Revitalizáciu verejných priestranstiev na základe schváleného projektu, ako i na externý 
manažment.  
 
  

 8 SOCIÁLNE SLUŽBY  
ČERPANIE 

41 897 
  
  

ZÁMER Účinná sociálna starostlivosť o všetky vekové kategórie 

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad 
  
  

.  Schválený   Upravený   Čerpanie  

 Rozpočet (v EUR)   37 293   37 293   41 897  
  
  

 Program zahŕňa výdavky na sociálne služby, ktoré obec zabezpečuje a to opatrovateľskú službu, výdavky súvisiace s hmotnou núdzou - 
stravovanie detí a učebné pomôcky financované zo ŠR prostredníctvom Úradu práce sociálnych vecí a rodiny. V tomto programe sú zahrnuté aj 
aktivačné služby a malé obecné služby financované prevažne s podporou ESF a ŠR na podporu zamestnanosti v obci. V programe sú zahrnuté aj 
výdavky na vítanie detí do života, ktoré sa traduje už niekoľko rokov s podporou mladých rodín. Plnenie bolo na 98 %.  
  
  

 8.1 OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA  
ČERPANIE 

31 234 
  
  

ZÁMER Zabezpečenie pomoci odkázaným ľuďom v ich domácnostiach 

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad 
  
  

.  Schválený   Upravený   Čerpanie  

 Rozpočet (v EUR)   33 525   33 525   31 234  
  
  

 Cieľ   Zabezpečiť pomoc pre seniorov obce  
 Merateľný ukazovateľ   počet opatrovaných občanov za rok spolu  
 Obdobie   2008   2009   2010   Plnenie  
 Plánovaná  . .  10  . 

 Skutočná   14   9   8  . 
  
  

 V uvedenom podprograme sú zahrnuté výdavky na mzdy opatrovateliek, na preventívne prehliadky. Opatrovateľskú službu nám zabezpečovalo 8 
opatrovateliek a administratívnu agendu viedol Spoločný obecný úrad Jasenica. Výdavky boli z časti hradené z príjmov od opatrovaných, ktoré však 
od r. 2011 sa zvýšia v zmysle schváleného VZN, čím bude dopad na obecný rozpočet výrazne nižší. Plnenie bolo na 98 %.   
 
  

 8.2 DÁVKY SOCIÁLNEJ POMOCI  
ČERPANIE 

1 937 
  
  

ZÁMER Pomoc občanom, ktorí sa ocitli v hmotnej núdzi 

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad 
  
  

.  Schválený   Upravený   Čerpanie  

 Rozpočet (v EUR)   2 000   2 000   1 937  
  
  

 Cieľ   Zmierniť  núdzu obyvateľov odkázaných na sociálnu pomoc  
 Merateľný ukazovateľ   počet poberateľov dávky v hmotnej núdzi za rok  
 Obdobie   2008   2009   2010   Plnenie  
 Plánovaná  . .  10  . 

 Skutočná   12   10   13  . 
  
  

 Podprogram zahŕňa predovšetkým výdavky na stravovanie detí v hmotnej núdzi, ako aj na nákup učebných pomôcok pre tieto deti v zmysle 
zoznamov schválených Úradom práce podľa stanovených kritérií a podľa prehľadu o stravovaní detí v školskej jedálni. Všetky tieto výdavky boli 
financované z dotácie z ÚPSVaR, ktoré boli zúčtované. Plnenie bolo na 100 %.   
 
  

 8.3 AKTIVAČNÉ SLUŽBY  
ČERPANIE 

7 714 
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ZÁMER Aktivačnými službami k záujmu občanov o prácu a krajšie prostredie v obci 

ZODPOVEDNOSŤ koordinátor, mzdová účtovníčka 
  
  

.  Schválený   Upravený   Čerpanie  

 Rozpočet (v EUR)   506   506   7 714  
  
  

 Cieľ   Podporiť  zamestnanosť obyvateľov obce cez aktivačné služby  
 Merateľný ukazovateľ   počet zapojených uchádzačov o zamestnanie do projektu za rok spolu  
 Obdobie   2008   2009   2010   Plnenie  
 Plánovaná  . .  15  . 

 Skutočná   8   15   19  . 
  
  

 Podprogram obsahuje výdavky na podporu zamestnanosti formou malých obecných služieb, aktivačných služieb, ale aj výdavkov spojených s ich 
činnosťou a to nákupom materiálu, paliva do kosačiek, či píly. Hlavným výdavkom sú mzdy a odvody, financované v prevažnej miere z dotácie z 
ÚPSVaR a za mesiace november a december 2010, ako aj spoluúčasť z rozpočtu obce. V roku 2010 našlo v obci prostredníctvom týchto služieb 
takmer 20 občanov, čo prispelo k zveľadeniu verejných priestranstiev, údržby a zvozu smetných nádob v zimných mesiacoch z niektorých ulíc. V 
roku 2010 v rámci týchto služieb pracovali v obci aj 3 absolventky, ktoré však dostávali príspevok z ÚPSVaR.   
 
  

 8.4 SOCIÁLNA POMOC OBČANOM  
ČERPANIE 

7 
  
  

ZÁMER Pomoc občanom pri nepriaznivých životných situáciách 

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad 
  
  

.  Schválený   Upravený   Čerpanie  

 Rozpočet (v EUR)   266   266   7  
  
  

 Cieľ   Pomoc občanom, ktorí sa náhle ocitli v zložitej životnej situácii  
 Merateľný ukazovateľ   počet poskytnutých jednorázových výpomocí/rok  
 Obdobie   2008   2009   2010   Plnenie  
 Plánovaná  . .  2  . 

 Skutočná   2   1   0  . 
  
  

 Vzhľadom k tomu, že o sociálnu výpomoc nepožiadal žiaden občan, obec takéto výdavky v r. 2010  nemala.   
 
  

 8.5 VÍTANIE DETÍ DO ŽIVOTA  
ČERPANIE 

1 005 
  
  

ZÁMER Dôstojné prijatie detí do života v Obci Pružina 

ZODPOVEDNOSŤ matrikárka 
  
  

.  Schválený   Upravený   Čerpanie  

 Rozpočet (v EUR)   996   996   1 005  
  
  

 Cieľ   Podporiť  mladé rodiny pri narodení dieťaťa  
 Merateľný ukazovateľ   počet novonarodených detí/rok  
 Obdobie   2008   2009   2010   Plnenie  
 Plánovaná  . .  25  . 

 Skutočná   27   26  . . 
  
  

 Už niekoľko rokov obec organizuje peknú akciu - vítanie detí do života so zabezpečením kultúrneho programu deťmi z MŠ v priestoroch sobášnej 
miestnosti a to 2-krát ročne. Každý rodič po predložení rodného listu obdrží vkladnú knižku na meno dieťaťa s finančným príspevkom. V roku 2010 
bolo prijatých 15 detí. Plnenie podprogramu bolo na 101 %.   
 
 
 
 

     
 
 
              
                                                  Michal   U š i a k  
                                                                                             starosta obce 


