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Dôvodová správa: Hodnotiaca správa k plneniu Programového rozpočtu Obce  Pružina k  

31.12.2009 je vypracovaná v zmysle § 20 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení 

neskorších predpisov, § 16 ods. 5 zák. č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy v znení nehorších predpisov a § 4 odst. 3 písm.b/ zák. č.  

369/90 Zb. o obecnom zriadení. 

 

Marec 2010 



Ú V O D: 

 
     Základným nástrojom finančného hospodárenia obce  je Programový rozpočet 

obce. Programový rozpočet obce  na rok 2009 bol schválený podľa ustanovenia 

§ 10 ods. 7 zákona  č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy a o zmenea doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov. Programový rozpočet obce  na rok 2009 bol schválený na  zasadnutí 

obecného zastupiteľstva dňa 11. 12.2008 uznesením č. 7/2008, bod A/3. 

 

1.  zmena programového rozpočtu na rok 2009 bola schválená na zasadnutí OZ dňa   

6. 2. 2009 

2.  zmena programového rozpočtu na rok 2009 bola schválená na  zasadnutí OZ dňa  

8. 7. 2009 

3.  zmena programového rozpočtu na rok 2009 bola schválená na  zasadnutí OZ dňa 

16. 10. 2009 

4.  zmena programového rozpočtu na rok 2009 bola schválená na  zasadnutí OZ dňa 

10. 12. 2009. 

Po poslednej zmene bol rozpočet nasledovný: 

Rozpočet obce v EUR 

Príjmy celkom 1 929 003 

Výdavky 

celkom 

1 929 003 

 

Bežné príjmy 966 189  

Bežné výdavky 854 282 V tom  ZŠ – 385 424 € 

  

Kapitálové príjmy 519 153  

Kapitálové 

výdavky 

1 040 465 Schodok je krytý prebytkom BR a FO 

  

Príjmové finančné 

operácie 

443 661   

Výdavkové finančné 

operácie 

34 256 Prebytok použitý na krytie výdavkov 

kapitál. rozpočtu 

 



2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2009 v EUR  

Rozpočet na rok 2009 Skutočnosť k 31.12.2009 % plnenia 

1 929 003  1 784 524 92,5 

   1) Bežné príjmy - daňové príjmy :  

 Rozpočet na rok 2009 Skutočnosť k 31.12.2009 % plnenia 

489 942  446 680  91,2 

 

a) Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve  

 Z predpokladanej finančnej čiastky vo výške  432 389 € z výnosu dane 

z príjmov boli k 31.12.2009 poukázané prostriedky zo ŠR vo výške 389 325 €, čo 

predstavuje plnenie na  90   %.  

b) Daň z nehnuteľností 

 Z rozpočtovaných 26 556 € bol skutočný príjem k 31.12.2009 vo výške 26 623 

€, čo je plnenie na 100,3 %. Príjmy dane z pozemkov boli vo výške 15 259 €, dane 

zo stavieb boli vo výške 11 246 € a dane z bytov 118 €.  

K 31.12.2009 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľnosti vo výške 

1 243,43 €. 

c) Daň za psa  926 € 

d) Daň za užívanie verejného priestranstva 619 € 

e) Daň za nevýherné hracie prístroje 34 € 

f) Daň za predajné automaty  0 

g) Daň za ubytovanie  136 € 

h) Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad  29 018 €. 

2) Bežné príjmy - nedaňové príjmy : 

                                                                                 EUR 

 Rozpočet na rok 2009 Skutočnosť k 31.12.2009 % plnenia 

38 780  20 737 53,5 



V skutočnosti sú zahrnuté nedaňové príjmy aj za  ZŠ a to  vo výške 3 424 €. 

a) Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku 

 Z rozpočtovaných 4 299 € bol skutočný príjem k 31.12.2009 vo výške 3 986 €, 

čo je 92,7  % plnenie. Ide o príjem z prenajatých pozemkov vo výške 1 392 €,  príjem 

z prenajatých budov, priestorov a objektov vo výške  2 544 €. V rozpočte chýbal  

príjem  z dividend. Chýbal tiež nájom z bytoviek, ktorý sme rozpočtovali v sume 

12 016 € a za vypúšťanie vôd, rozpočtované 1 660 €. Aj z týchto dôvodov bolo plnenie  

príjmov oproti rozpočtu nízke. 

b) Administratívne poplatky a iné poplatky a platby 

 Administratívne  a správne poplatky :Z rozpočtovaných 35 142 € bol 

skutočný príjem k 31.12.2009 vo výške 17 922  €, čo je  51 %  plnenie. Prevažnú 

časť príjmov tvoria príjmy z  poplatkov za nájom hrobových miest, TV, 

opatrovateľskú  službu, za MŠ,  režijné poplatky, správne  poplatky.  Podstatne 

znížený bol príjem za šírenie TV signálu, k čomu boli prijaté viaceré opatrenia s tým, 

že koncom roku 2009 sa vypovedala zmluva s dodávateľom PROMONT – Ing. 

Bobák, ktorá má výpovednú lehotu 6 mesiacov. 

3) Bežné príjmy - ostatné príjmy :  

Rozpočet na rok 2009 Skutočnosť k 31.12.2009 % plnenia 

437 467              436 907 99,9 

4) Kapitálové príjmy :  

 Rozpočet na rok 2009 Skutočnosť k 31.12.2009 % plnenia 

519 153 441 976 85,1  

a) Príjem z predaja kapitálových aktív : Nebol rozpočtovaný, ani nebolo plnenie. 

b) Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív : 

V roku 2009 sa napriek pôvodne schválenému rozpočtu nepredávali žiadne obecné pozemky.  

 

 



c) Granty a transfery: 

 V roku 2009 obec prijala kapitálový transfer a to od Ministerstva výstavby 

a regionálneho rozvoja SR na výstavbu bytoviek a inžinierske siete a to v celkovej 

výške 389 530 €. Taktiež obec obdržala kapitálový transfer z MŠ SR na Rekonštrukciu 

sociálnych zariadení a WC v Základnej škole Pružina v sume 52 446  €,  ktoré 

obstarávala obec a dala na konci roka do správy ZŠ. 

5) Príjmové finančné operácie :  

 Rozpočet na rok 2009 Skutočnosť k 31.12.2009 % plnenia 

443 661 434 800 98  

Vo finančných operáciách sú zachytené. 

- ŠFRB  - čerpanie úveru – bytovky 356 274 € 

- Čerpanie RF – 31 421 € a suma 45 491 € čerpaná zo zostatku prostriedkov z r. 

2008 

- Zostatok nevyčerpanej  dotácie na školstvo z roku 2008 činil 1 691,31 €. 

Ešte v roku 2007 bola podpísaná zmluva so ŠFRB na výstavbu  2x19 b. j.  a to  výške  

1 146 883  € a s  Dexia bankou podpísaná banková záruka na uvedená sumu. K  l. l. 

2009 bolo z tejto  sumy čerpaných 790 609,40  € na výstavbu bytoviek a v r. 2009 -  

356 273,60 €. K 1. 1. 2009  bolo splatených 22 638  € a v r- 2009 – 33 995,14 €. Spolu 

bolo  k 31. 12. 2009 splatených 56  633,14 €. Záväzok voči ŠFRB obec eviduje vo 

výške 1 090 250,01 €.  V príjmových FO je zachytený aj prevod z RF v sume 31 421 €  

na krytie kapitálových výdavkov – terénne úpravy  pri bytovkách z vlastných 

prostriedkov obce. Ďalej  prevod dotácie pre ZŠ z r. 2008 a to dopravného vo výške 

1 643,43 € a 48,31 € zostatok dotácie z r. 08 a úroky ZŠ. V sume 27 489  € boli 

finančné operácie na  bytovky  a 18 002 € za rekonštrukciu hasičskej zbrojnice, 

zapojených do rozpočtu zo zostatku prostriedkov obce z r. 2008. 

 

 

 



Hodnotenie výdavkov podľa programovej štruktúry 

  

Rok 2009 
 

  

Schvál. 
rozpočet 

Upravený 
rozpočet 

Čerpanie 
k 31.12. 

Plne
nie v 

% 
 

   VÝDAVKY CELKOM: 
2 835 809 1 928 003  1 750 061 91  

 P          
 r         
 o        
 g        
 r        
 a      
 m 

Pod- 
p 
 r             

    o          
  g      
r      
 a     
m 

prvok / 
projekt 

Názov 

        

Program 1: Administratíva, plánovanie,manažment a    
kontrola 164  413 169 810 153 982 91  

  1   Manažment obce a administratíva 147 649 153 096  138 348 90  

  2   Finančná a rozpočtová politika, audit 14 108 14 708 14 123 96  

  3   Členstvá a partnerstvá 996  996 825 83  

 4  Propagácia a reklama obce 1 660 1 010 687 68  

Program 2:   Služby občanom 24 365 53 802 48 428 90  

  1   Matrika a overovanie  2 555 3  025 2 790 92  

  2   Evidencia obyvateľstva  664 641 641 100  

   3   Požiarna a civilná  ochrana  4 780 37 762 33 755 89  

  4  Stavebný úrad 1 594 1 790 1 786 100  

 5  Miestny rozhlas  a TV MMDS 6 971 7 835 7 828 100  

 6   Cintorínske služby a Dom smútku 7 801 2 749 1 628 59  

Program 3: Interné služby                                                     51 487            63 552        52 969        83 

 1  Zasadnutia orgánov obce OR a OZ 2 656 2 656 2 109 79  

 2  Hospodárska správa a evidencia majetku 37 443 39 776 39 254 99  

 3  Prevádzka a údržba budov a zariadení 10 558 18 490 10 701 58  

 4  Vzdelávanie zamestnancov obce 830 2 630 905 38  

Program 4:  Ochrana životného prostredia 286  265 82 224 69 531 85  

  1   Odpadové hospodárstvo a zvoz odpadu 41 526 66 642 54 045 81  

 2  ČOV a nakladanie s odpadovými vodami  244241 14 884 14 804 99  

  3   Ochrana prírody a krajiny a údržba ver.pr. 498 698 682 98  

Program 5:   Vzdelávanie 1 360 961 587 555 548 711 93  

  1   Materská škola 238 132 79 078 65 829 83  

  2   Základná škola 1 077 319 462 420 464 225 100  

  3   Školská jedáleň 33 892 35 639 34 903 98  

  4   Školský klub detí 11 618 10 418 11 094 106  

Program 6 :   Kultúra a šport 26 887 6 565 6 035 92  

  1   Kultúrny dom 5 311 2 582 2 053 79  

  2   Podpora kultúrnych podujatí 996  0 0  

 3  Podpora športu v obci 20 580 3 983 3 983 100  

Program 7 :    Bývanie a občianska vybavenosť 881 399 921 052 831 573 90  

  1   Agenda ŠFRB 466 707 461 398 434 998 94  

  2   Vodovod 199 499 940 188  

 3  Verejné osvetlenie 13 942 14 442 13 284 92  

  4    Správa a údržba miest. komunikácií 9 858 5 858 1 935 33  

  5   Zdravotníctvo 2 324 484 521 452 005 36  

 6  Výstavba bytoviek – s podporou MV RR SR 388 369 436 531 379 569 87  



Program 8:   Sociálne služby 40 032 44 443 38 833 87  

   1   Opatrovateľská služba 31 534 39 652 35 310 89  

 2  Dávky sociálnej pomoci 2 988 2 181 2 003 92  

 3  Aktivačné služby 4 248 1 348 417 31  

 4   Sociálna pomoc občanom 266 266 236 11  

 5  Vítanie detí do života 996 996 1 072 108  

 

PPrrooggrraamm  11::    AADDMMIINNIISSTTRRAATTÍÍVVAA,,    PPLLÁÁNNOOVVAANNIIEE,,  MMAANNAAŽŽMMEENNTT    AA      

KKOONNTTRROOLLAA  
 
ZZáámmeerr::    SSaammoosspprráávvaa  fflleexxiibbiillnnee  rreeaagguujjúúccaa  nnaa  ppoottrreebbyy  oobbyyvvaatteeľľoovv,,  ppooddnniikkaatteeľľoovv  aa  nnáávvšštteevvnnííkkoovv  

oobbccee,,  pplláánnuujjúúccaa  vv  zzmmyyssllee  ttrrvvaalloo  uuddrržžaatteeľľnnééhhoo  rroozzvvoojjaa  aa  rriiaaddiiaaccaa  vvššeettkkyy  pprroocceessyy  

eeffeekkttíívvnnee  aa  ttrraannssppaarreennttnnee      
 

 Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutočnosť 

Rozpočet programu (v  
EUR) 

147 649 153 096 138 348 

 

Komentár k plneniu  programu:  

 V programe sú zahrnuté všetky výdavky na  samosprávne funkcie, na zabezpečenie 

chodu úradu, materiálové výdavky, služby, mzdy a odvody, ako i na stravovanie 

zamestnancov. Program zahŕňa aj výdavky na reprezentačné účely. V podprogramoch 

nechýbajú výdavky na špeciálne služby, audit, členské príspevky, ale aj na propagáciu 

a reklamu. Plnenie tohto programu aj vzhľadom na niektoré úsporné opatrenia, bolo na 

91 %. 

 

Podprogram 1.1:  Manaţment obce a administratíva 
Zámer:  Moderná obec pre občanov i návštevníkov   

 Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutočnosť 

Rozpočet podprogramu 
(v  EUR) 

147 649 153 096 138 348 

 

Zodpovednosť: Obecný úrad 

Cieľ  Zabezpečiť orientáciu obce na výstupy a výsledky  

Merateľný 
ukazovateľ: 

Výstup počet  podaných projektov a žiadostí o dotácie/rok 

Rok  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2012 2013 

Plánovaná 
hodnota 

    5 6 6    

Skutočná 
hodnota 

 4 4 6      

Cieľ  Zabezpečiť efektívnu  daňovú politiku  obce 

Merateľný 
ukazovateľ: 

Výstup počet zaslaných výziev na úhradu daňových nedoplatkov za rok spolu 

Rok  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2012 2013 

Plánovaná 
hodnota 

   25 20 20    

Skutočná 
hodnota 

 30 25 30      

Cieľ   

Merateľný 
ukazovateľ: 

Výstup počet vydaných platobných výmerov na  dane 



Rok  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2012 2013 

          

Plánovaná 
hodnota 

   1 000 1 050 1 100    

Skutočná 
hodnota 

 670 750 1 185      

Merateľný 
ukazovateľ: 

Výstup Počet vydaných platobných výmerov za PDO a ovzdušie  

Rok  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2012 2013 

Plánovaná 
hodnota 

   750 770 790    

Skutočná 
hodnota 

 600 700 783      

Cieľ  Zabezpečiť  odbornú pripravenosť  zamestnancov Obecného úradu      

Merateľný 
ukazovateľ: 

Výstup Počet odborných publikácií a periodík za rok  

Rok  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2012 2013 

Plánovaná 
hodnota 

   7 7 7    

Skutočná 
hodnota 

 5 6 7      

 

Komentár k plneniu cieľov podprogramu:   

  Ku podprogramu je potrebné doplniť, že počet daňových priznaní v porovnaní 

s minulými rokmi stúpol a to aj vďaka efektívnejšej evidencii. Obec v r. 2009 podala 6 

žiadostí o dotácie, či NFP, z čoho 3 boli úspešné, 2 sú v štádiu schvaľovania. Cieľom 

podprogramu bola aj odborná pripravenosť zamestnancov aj vďaka školeniam a štúdiom  7 

odborných časopisov a publikácií. 

 

Podprogram 1.2:  Finančná a rozpočtová oblasť, audit  
Zámer:  Efektívne a hospodárne financovanie 
 

 Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutočnosť 

Rozpočet podprogramu 
(v  EUR) 

14 108 14 708 14 123 

 
 

Cieľ  Dôkladné vedenie účtovníctva a hospodárenie v zmysle predpisov 

Merateľný 
ukazovateľ: 

Výstup schválenie ročného hospodárenia audítorom bez výhrad 

Rok  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2012 2013 

Plánovaná 
hodnota 

   áno áno áno    

Skutočná 
hodnota 

 áno áno áno      

Merateľný 
ukazovateľ: 

Výstup Počet vykonaných kontrol hlavným kontrolórom  

Rok  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2012 2013 

Plánovaná 
hodnota 

   3 3 3    

Skutočná 
hodnota 

 2 3 2      

 

 

 



Komentár k plneniu cieľa podprogramu:  

 Obec Pružina postupovala  podľa platnej legislatívy, týkajúcej sa účtovníctva 

rozpočtových pravidiel, ako i postupov účtovania. Vnútorný audit vykonával  hlavný kontrolór 

obce, o čom informoval  obecné zastupiteľstvo. V správach nebolo negatívne hodnotenie k 

vedeniu účtovníctva ani hodnotené  nehospodárne vynakladanie finančných prostriedkov.  

Počet kontrol zo strany hlavného kontrolóra bol nižší ako sa plánovalo. Nezávislý audit sa 

vykonáva a bude prerokovaný  v OZ. Plnenie rozpočtu bolona 96 %.  
.   
Podprogram 1.3:  Členstvá a partnerstvá  
Zámer: Záujmy obce presadzované na regionálnych i celoslovenskom fóre 

 Schválený rozpočet Upravený  Skutočnosť 

Rozpočet podprogramu 
(v  EUR) 

996 996 825 

 

Zodpovednosť: Obecný úrad 

Cieľ  Dosiahnuť najvyššiu možnú účasť obce na významných samosprávnych fórach  

Merateľný 
ukazovateľ: 

Výstup %  účasť na zasadnutiach organizácií,  v ktorých  je obec členom 

Rok  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2012 2013 

Plánovaná 
hodnota 

   100% 100% 100%    

Skutočná 
hodnota 

 100% 100 % 100 %      

Merateľný 
ukazovateľ: 

Výstup počet členstiev v samosprávnych organizáciách spolu 

Rok  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2012 2013 

Plánovaná 
hodnota 

   6 6 6    

Skutočná 
hodnota 

 5 6 6      

 

Komentár k plneniu cieľa podprogramu:  

  Obec Pružina  bola  členom v 6 združeniach a to v ZMOS, Považskobystrickom 

regionálnom ZMOS, v  MAS, v  Mikroregióne  Strážovské vrchy, v RVC Martin.  Zamestnanci 

sa zúčastňovali pravidelne školení a seminárov k problematike, s ktorou pracujú. Zo školení  

mali písomné materiály a na CD nosičoch, ktoré využívajú pri práci. Prostredníctvom školení 

cez ZMOS sme získali aj informácie o programovom rozpočte. Starosta a zamestnanci obce sa 

zúčastňovali všetkých zasadnutí, kde sa riešili otázky týkajúce sa aj našej obce.  
 

Podprogram 1.4:  Propagácia a reklama obce 
Zámer:  Široké spektrum informačných, propagačných a prezentačných materiálov a produktov   
prezentujúcich Obec Pružina 
 

 Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutočnosť  

Rozpočet podprogramu 
(v  EUR) 

1 660 1 010 687 

 

Zodpovednosť: Obecný úrad 

Cieľ  Zabezpečiť on-line informácie pre občanov a návštevníkov o dianí v obci  

Merateľný 
ukazovateľ: 

Výstup počet aktualizácií web stránky za rok spolu 

Rok  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2012 2013 

Plánovaná    30 35  40    



hodnota 

Skutočná 
hodnota 

 20 30 28      

Cieľ  Zabezpečiť  propagáciu a prezentáciu obce v regionálnych médiách       

Merateľný 
ukazovateľ: 

Výstup počet príspevkov o obci publikovaných za rok spolu 

Rok  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2012 2013 

Plánovaná 
hodnota 

   4 5 5    

Skutočná 
hodnota 

 2 3 5      

Cieľ  Dosiahnuť návštevnosť  na internetovej stránke obce   

Merateľný 
ukazovateľ: 

Výstup Počet návštev na internetovej stránke obce 

Rok  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2012 2013 

Plánovaná 
hodnota 

   2 000 5 000 7 500    

Skutočná 
hodnota 

   976      

  

Komentár k plneniu cieľov  podprogramu:  

 V podprograme sú zahrnuté výdavky na propagáciu a reklamu obce. Obec mala 

vlastnú webovú stránku, avšak túto takmer neaktualizovala. Až koncom roku 2009 bola 

vytvorená nová stránku www.pruzina.eu, ktorá spĺňa všetky kritéria k propagácii obce, ale 

i na komunikáciu s občanmi, odkiaľ môžu čerpať informácie o činnosti obce a naopak obec 

podnety zo strany občanov. Táto stránka je pravidelne aktualizovaná a dopĺňaná. Obec sa 

prezentovala predovšetkým v týždenníkoch OBZOR a Považskobystrické novinky s aktuálnymi 

článkami zo života obce – výstavba bytoviek, rekonštrukcia Hasičskej zbrojnice, odovzdanie 

nového hasičského auta, ako i o aktivitách základnej školy. Starosta obce bol 2 krát aj 

v reportáži  v regionálnej  televízii , kde propagoval aktivity obce.  Aj z dôvodu, že webová 

stránka obce bola vytvorená až koncom roka 2009, nemohla byť dosiahnutá plánovaná 

návštevnosť tejto stránky. Plnenie podprogramu bolo na 83 %. 

 

http://www.pruzina.eu/


PPrrooggrraamm  22::      SSLLUUŢŢBBYY    OOBBČČAANNOOMM 

  
ZZáámmeerr::    MMaaxxiimmáállnnee  kkvvaalliittnnéé  aa  fflleexxiibbiillnnéé  sslluužžbbyy  ssaammoosspprráávvyy  pprree  vvššeettkkýýcchh  oobbyyvvaatteeľľoovv  

aa  ppooddnniikkaatteeľľoovv  OObbccee  PPrruužžiinnaa  

 Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutočnosť 

Rozpočet programu  
(v  EUR) 24 365 53 802 48 428 

 

Komentár k plneniu  programu: 

 V programe Služby občanom  boli zabezpečované  administratívne služby  občanom, 

cintorínske  a pohrebné služby, vysielanie obecného rozhlasu a sprostredkovanie vysielania 

prostredníctvom TV MMDS. 

Tento program zahŕňa aj bezpečnosť obce, ktorá je vo výdavkoch  civilnej a požiarnej 

ochrany, ako i na stavebný úrad, ktoré práce obci zabezpečoval  Spoločný úrad Jasenica. 

V rámci programu Služby občanom obec financovala   všetky vyššie uvedené aktivity. Plnenie 

programu bolo na 90 %. 
 

Podprogram 2.1:  Matrika a overovanie   
Zámer:   Kvalitné a promptné matričné činnosti 
 

 Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutočnosť 

Rozpočet podprogramu 
(v  EUR) 

2 555 3 025 2 790 

 

Zodpovednosť: Obecný úrad 

Cieľ  Zabezpečiť  výkon matričnej činnosti pre občanov  obce         

Merateľný 
ukazovateľ: 

Výstup priemerný počet  zápisov  do  matričnej knihy za rok spolu 

Rok  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2012 2013 

Plánovaná 
hodnota 

   320 350 370     

Skutočná 
hodnota 

 180 230 358      

Merateľný 
ukazovateľ: 

Výstup podiel klientov  spokojných s matričnou činnosťou  zo všetkých 

Rok  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2012 2013 

Plánovaná 
hodnota 

   100% 100% 100%    

Skutočná 
hodnota 

 100% 100 % 100 %      

  

 

Komentár k plneniu cieľa podprogramu: 

  V podprograme boli výdavky na matričnú činnosť hradené z dotácie zo ŠR na 

prenesené kompetencie na úseku matrík. Bežné výdavky boli na platy, odvody, ošatenie 

a školenie matrikárky. Priemerný počet zápisov do matriky bol vyšší ako sa plánovalo s tým, 

že v niektorých prípadoch boli overovania niekoľkonásobné. S matričnou činnosťou obce sú 

občania spokojní, nakoľko nemusia cestovať do mesta, či okolitých obcí. Plnenie 

podprogramu bolo na 92 %. 

 
 



Podprogram 2.2:  Evidencia obyvateľstva 
  
Zámer:   Integrovaná evidencia obyvateľstva 

 Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutočnosť 

Rozpočet podprogramu 
(v  EUR) 

664  641 641 

 
 

Obecný úrad 

Cieľ  Zabezpečiť operatívnu  evidenciu obyvateľstva v obci       

Merateľný 
ukazovateľ: 

Výstup počet záznamov do registra obyvateľov za rok spolu  

Rok  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2012 2013 

Plánovaná 
hodnota 

   100 120 125    

Skutočná 
hodnota 

 70 80 87      

Komentár k plneniu cieľa  podprogramu:  
  Podprogram Evidencia obyvateľstva zahŕňa výdavky na odmeny za vedenie registra, 

ako i odvody do poisťovní a nákup kancelárskeho materiálu potrebného k evidencii. 

Rozpočtované výdavky boli vo výške 641  €, ktoré boli hradené  predovšetkým z dotácie zo ŠR. 

Táto činnosť sa vykonáva ako kumulovaná pri matrike. Pri zápisoch sa jednalo predovšetkým 

o záznamy narodení, úmrtí, sťahovania a pod.. Evidencia bola promptná a operatívna. 

Plnenie podprogramu bolo na 100 %. 

 
Podprogram 2.3:  Poţiarna a civilná ochrana  
Zámer:   Minimálne riziko vzniku požiarov a ohrození 
 

 Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutočnosť 

Rozpočet podprogramu 
(v  EUR) 

4 780 37 762 33 755 

 

Zodpovednosť: Obecný úrad 

Cieľ  Minimalizovať riziko vzniku požiarov       

Merateľný 
ukazovateľ: 

Výstup počet realizovaných preventívnych prehliadok v obci  

Rok  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2012 2013 

Plánovaná 
hodnota 

   760 780 800    

Skutočná 
hodnota 

 700  750 770      

Cieľ  Kvalitná príprava hasičov    

Merateľný 
ukazovateľ: 

Výstup Počet realizovaných hasičských cvičení za rok   

Rok  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2012 2013 

Plánovaná 
hodnota 

   25  25  30    

Skutočná 
hodnota 

 20 22 23      

 

Komentár k plneniu cieľa podprogramu:  
 Podprogram zahŕňa výdavky na energie na hasičskú zbrojnicu a budovu CO objektu, 

odmeny funkcionárom- hasičov, ako i skladníčky CO a tiež na údržbu hasičskej zbrojnice 

a hasičských vozidiel, ako i palivá. Niektoré plánované výdavky napr. materiálové neboli 



realizované, vzhľadom k tomu, že výdavky smerovali na údržbu hasičskej zbrojnice, na ktorú 

sme obdržali aj v rámci individuálnych potrieb dotáciu vo výške 13 235 €. V r 2009 bola 

realizovaná aj Rekonštrukcia budovy – strechy, ktorá bola viac rokov predtým plánovaná 

v rozpočte, avšak nezrealizovaná. Kapitálové výdavky predstavovali 18 002 €, čím sa budova 

technicky zhodnotila. Kvalitnou prípravou hasičov, ako i vytvorenými podmienkami pre nich 

je predpoklad minimalizácie škôd z prípadných požiarov. Hasičské družstvá reprezentovali 

obec na 7 súťažiach. Plnenie podprogramu bolo na 89 %.  
 

Podprogram 2.4: Stavebný úrad  
Zámer:   Včasné a profesijné vybavenie stavebných podaní k spokojnosti občanov    
 

 Schválený rozpočet  Upravený rozpočet Skutočnosť 

Rozpočet podprogramu 
(v  EUR) 

1 594 1 790 1 786 

 

Zodpovednosť: Obecný úrad 

Cieľ  Počet potenciálnych žiadateľov       

Merateľný 
ukazovateľ: 

Výstup počet vybavených podaní/rok  

Rok  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2012 2013 

Plánovaná 
hodnota 

   10  12  15    

Skutočná 
hodnota 

 7 8 7      

Cieľ  Včasné  vybavenie  podnetov v dňoch 

Merateľný 
ukazovateľ: 

Výstup počet dní na vybavenie 

Rok  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2012 2013 

Plánovaná 
hodnota 

   Max. 30 Max. 30 Max. 30    

Skutočná 
hodnota 

 Max. 30  Max. 30 15      

 

Komentár k plneniu cieľa podprogramu:  
 Podprogram zahŕňa výdavky na stavebný úrad, ktoré obci vznikli a to predovšetkým 

dotáciou na stavebnú činnosť, ktorú odborne zabezpečuje Obec Jasenica - spoločný stavebný 

úrad. Výdavky však nepokrývajú len dotačné financie, ale aj vlastné. Lehoty na vybavenie boli 

skrátené ku spokojnosti občanov. Pri vybavovaní sa dbalo na včasné vybavenie pre 

žiadateľov. Plnenie podprogramu bolo na 100 %. 
  

Podprogram 2.5 :  Miestny rozhlas a TV MMDS 
Zámer: Kvalitný prenos informácií rozhlasom a televíziou 
 

 Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutočnosť 

Rozpočet podprogramu  
(v  EUR) 

6 971 7 835 7 828 

Zodpovednosť: Obecný úrad 

Cieľ  Zabezpečiť prístup obyvateľov obce k širokospektrálnym informáciám         

Merateľný 
ukazovateľ: 

Výstup pravidelná údržba káblovej televízie v obci  

Rok  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2012 2013 

Plánovaná 
hodnota 

   áno áno áno    



Skutočná 
hodnota 

 áno áno áno      

Zodpovednosť: Obecný úrad 

Cieľ  Zabezpečiť  informovanosť obyvateľov obce o aktuálnom dianí a pripravovaných aktivitách      

Merateľný 
ukazovateľ: 

Výstup priemerný počet vysielaní obecného rozhlasu za týždeň spolu  

Rok  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2012 2013 

Plánovaná 
hodnota 

   15 15 15    

Skutočná 
hodnota 

 15 15 15      

Komentár k plneniu cieľov podprogramu:  
 V podprograme sú výdavky za údržbu rozhlasu a TV MMDS. Pokiaľ ide o rozhlas, boli 

výdavky len menšieho charakteru - bežné opravy. Avšak TV MMDS bolo častokrát poruchové, 

o čom svedčili aj sťažnosti občanov. Odstránenie porúch bolo niekedy dlhšie, ako by sa 

žiadalo. Aj z uvedeného dôvodu boli v dvoch prípadoch zadržané faktúry s písomným 

upozornením dodávateľa služby. Pre r. 2010 sa navrhuje zmluvu vypovedať a to v čo 

najkratšom termíne, nakoľko výdavky sú podstatne vyššie ako sú príjmy za túto službu. Toto 

rozhodnutie schválilo aj obecné zastupiteľstvo. Výpoveď zmluvy plynie od 1. 1. 2010 6 

mesiacov, o čom sú občania upovedomení. Aj vďaka  pravidelnej údržbe na prenosových 

zariadeniach boli občania včas informovaní o aktuálnom dianí obce. Plnenie podprogramu 

bolo na 100 %. 
 

Podprogram 2.6 :  Cintorínske sluţby a Dom smútku 
Zámer: Dôstojné miesto posledného odpočinku občanov Pružiny 

 Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutočnosť 

Rozpočet podprogramu 
(v  EUR) 

7 801 2 749 1 628 

 

Zodpovednosť: Obecný úrad 

Cieľ  Zlepšiť prístupové chodníky ku hrobom na miestnom  cintoríne        

Merateľný 
ukazovateľ: 

Výstup Rozšírenie chodníka na cintoríne v m  

Rok  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2012 2013 

Plánovaná 
hodnota 

   20 25     

Skutočná 
hodnota 

  10 30      

Merateľný 
ukazovateľ: 

Výstup Počet kosení na cintoríne   

Rok  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2012 2013 

Plánovaná 
hodnota 

   4 4 4    

Skutočná 
hodnota 

 3 4 4      

Východisková 
hodnota 

         

Komentár k plneniu cieľa podprogramu:  
  Program zahŕňa výdavky na bežné údržby, služby a materiál. Pôvodne plánované 

kapitálové výdavky na rozšírenie cintorína boli upravené a v rámci kapitálových výdavkov bol 

len rozšírený chodník na cintoríne s nákladom 693 €, nakoľko plánované kapitálové výdavky 

boli použité na iné investičné akcie. Kosenie a úprava cintorína sa pravidelne realizujú. Pre 

zlepšenie informovanosti občanov, ale i cudzích slúži inštalovaná tabuľa na cintoríne 

s prehľadnou mapou hrobových miest a oznamami. 



PPrrooggrraamm  33::      IInntteerrnnéé  sslluuţţbbyy  oobbccee  
ZZáámmeerr::    PPllyynnuulláá  aa  fflleexxiibbiillnnáá  ččiinnnnoossťť  oobbeeccnneejj    ssaammoosspprráávvyy  vvďďaakkaa  pprrooffeessiioonnáállnnyymm  aa  eeffeekkttíívvnnyymm  

sslluužžbbáámm  
 

 Schválený rozpočet Upravený rozpočet  Skutočnosť 

Rozpočet programu ( v  
EUR) 

51 487 63 552 52 968 

 

Komentár k plneniu programu:  

 Program zahŕňa predovšetkým výdavky na zasadnutia obecného zastupiteľstva 

a komisií OÚ, ktorých sú 4. Odmeny poslancom a členom komisií boli vo výške 2 109 € a to 

v zmysle schválených pravidiel – podľa účasti na zasadnutiach a iniciatívy poslancov. V tomto 

podprograme sú zahrnuté aj splátky úveru zo ŠFRB, ktoré v r. 2009 predstavovali 34 256 €, 

ktoré dosť zaťažovali obecný rozpočet aj vzhľadom k tomu, že príjem za nájom ešte v r. 2009 

nebol žiadny z dôvodu dokončenia bytoviek až v decembri 2009. Program zahŕňa aj poistenie 

budov a zariadení, ale aj nákup novej výpočtovej techniky a rekonštrukciu a modernizáciu 

budovy OU, ktorá bola nižšia ako sa plánovalo, aj z dôvodu úsporných opatrení. Plnenie 

programu bolo na 83 %. 

 

Podprogram 3.1:  Zasadnutia orgánov obce – obecnej rady 
a obecného zastupiteľstva 
ZZáámmeerr::  BBeezzpprroobblléémmoovvýý  pprriieebbeehh  zzaassaaddnnuuttíí  ss  kkvvaalliittnnýýmm  aa  vvššeessttrraannnnýýmm  sseerrvviissoomm 

 Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutočnosť 

Rozpočet podprogramu 
(v  EUR) 

2 656 2 656 2 109 

 
 

Zodpovednosť: Obecný úrad 

Cieľ  Zabezpečiť  efektívne  zasadnutia obecného zastupiteľstva   

Merateľný 
ukazovateľ: 

Výstup Frekvencia ročne    

Rok  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2012 2013 

Plánovaná 
hodnota 

   6  6 6     

Skutočná 
hodnota 

 7 6 6      

Cieľ   Efektívna a promptná činnosť komisií pri obecnom zastupiteľstve  

Merateľný 
ukazovateľ: 

Výsledok Počet aktívnych zasadnutí komisií za rok   

Rok  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2012 2013 

Plánovaná 
hodnota 

   25 28     

Skutočná 
hodnota 

 20 23 20      

Komentár k plnenie cieľov  podprogramu:     
  V podprograme sú výdavky súvisiace s obecným zastupiteľstvom, konkrétne odmeny 

poslancom a členom komisií, ktorých ohodnotenie je v zmysle schválených kritérií a podľa 

aktívnej účasti na zasadnutiach. Komisie zasadali podľa potreby, celkom 20x k aktuálnym 

otázkam, resp. stavebná komisia podľa žiadostí občanov. Zasadnutia OR a OZ boli 

pripravené vopred, zabezpečené pozvánky písomné, ako i vo vývesnej tabuli. Materiály boli 

poslancom vopred doručené písomne, resp. z úsporných dôvodov elektronicky. Plnenie 

podprogramu bolo na 79 %. 



Podprogram 3.2 : Hospodárska správa a evidencia majetku 
 
Zámer:  Kvalitná evidencia majetku a jeho ochrana 

 Schválený rozpočet  Upravený rozpočet Skutočnosť 

Rozpočet podprogramu 
(v EUR) 

37 443 39 776 39 254 

 

Zodpovednosť: Obecný úrad   

Cieľ  Maximálna ochrana majetku obce 

Merateľný 
ukazovateľ: 

Výstup Počet poistených objektov v o vlastníctve obce 

Rok  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2012 2013 

Plánovaná 
hodnota 

   10 10 11    

Skutočná 
hodnota 

 8 8 10      

Komentár k plneniu cieľa podprogramu:  

  Podprogram zahŕňa predovšetkým výdavky na poistné za budovy a objekty vo 

vlastníctve obce, ako i k prevodu vlastníctva formou nákupu kolkov a pod. V tomto 

podprograme sú zahrnuté aj provízie banke a splátky za úver ŠFRB za výstavbu bytoviek, 

ktoré boli začiatkom 12/2009 skolaudované a odovzdané do užívania. Majetok obce bol 

poistený proti krádeži a živelným pohromám, o jeho správu sa staral správca – koordinátor. 

Veľký dôraz bol kladený aj na evidenciu majetku obce, ktorá zabezpečovala referentka správy 

majetku, zodpovedná aj za inventarizáciu majetku k 31.12. 

 

Podprogram 3.3:  Prevádzka a údrţba budov a zariadení 
ZZáámmeerr::  PPrraavviiddeellnnáá  ssttaarroossttlliivvoossťť  oo  bbuuddoovvyy  aa  bbeezzppoorruucchhoovvéé  zzaarriiaaddeenniiaa  vv  sspprráávvee  oobbccee 
 

 Schválený rozpočet Upravený rozpočet  

Rozpočet podprogramu 
(v  EUR) 

10 558 18 490 10 701 

 

Zodpovednosť: Obecný úrad 

Cieľ  Bezporuchové budovy a zariadenia obce 

Merateľný 
ukazovateľ: 

Výstup Frekvencia opráv a údržieb ročne    

Rok  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2012 2013 

Plánovaná 
hodnota 

   8 10 10    

Skutočná 
hodnota 

 7 8 8      

 

Komentár k plneniu cieľa podprogramu: 

  Podprogram zahŕňa predovšetkým výdavky na údržby software, výpočtovej techniky, 

budovy a zariadení ako sú TV vysielač, ako i nájom za toto zariadenie.  Úpravy rozpočtu boli 

z dôvodu nákupu nového software, ako i špeciálnych služieb. O bezporuchové budovy 

a zariadenia  a o ich správu sa  sa staral správca – koordinátor, ktorý je od 1. 1. 2009 

zamestnancom obce na plný úväzok aj vzhľadom na rozsah správcovstva majetku obce. 

Plnenie podprogramu bolo len na 58 %, z dôvodu, že z pôvodne plánovaného interiérového 

vybavenia v rámci investičných výdavkov, sa upustilo.  

  



Podprogram 3.4: Vzdelávanie zamestnancov obce  
ZZáámmeerr::  VVyyssookkoo  pprrooffeessiioonnáállnnii  aa  ooddbboorrnnee  zzddaattnníí  zzaammeessttnnaannccii  oobbeeccnnééhhoo  úúrraadduu 
 

 Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutočnosť 

Rozpočet 
podprogramu (v  
EUR) 

830 2 630 905 

 

Zodpovednosť: Obecný úrad 

Cieľ  Zabezpečiť odborný rast zamestnancov obecného úradu 

Merateľný 
ukazovateľ: 

Výstup Účasť na školeniach a seminároch ročne 

Rok  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2012 2013 

Plánovaná 
hodnota 

   25  25 25    

Skutočná 
hodnota 

 20 23 22      

  

Komentár k plneniu cieľa podprogramu: 

 V podprograme sú zahrnuté výdavky na školenia a semináre, ktoré boli platené 

i zdarma. V prípade organizovania niektorých školení  RVC Martin, vzhľadom na členstvo, 

tieto boli zdarma. Zo školení majú zamestnanci odborné príručky a CD s materiálmi 

k využitiu s praktickými príkladmi, ktoré využívajú v praxi. Seminárov  a školení sa 

zamestnanci zúčastňovali podľa náplní práce a v súvislosti s prechodom na nové softwarové  

vybavenie prostredníctvom URBISu  boli  na viacerých školeniach zameraných  na praktické 

využitie sieťových aplikácií programu. Školenia a semináre značnou mierou prispeli 

k odbornému rastu zamestnancov samosprávy Obce Pružina. Plnenie podprogramu bolo len 

na 34 %, nakoľko niektoré vzdelávacie aktivity boli zahrnuté v príslušných programoch. 



PPrrooggrraamm  44::      OOCCHHRRAANNAA  ŢŢIIVVOOTTNNÉÉHHOO  PPRROOSSTTRREEDDIIAA  
ZZáámmeerr::    MMaaxxiimmáállnnee  aaddrreessnnýý,,  kkoommeerrččnnee  oorriieennttoovvaannýý  ssyyssttéémm  ooddppaaddoovvééhhoo  

hhoossppooddáárrssttvvaa,,  nnaakkllaaddaanniiaa  ss  ooddppaaddoovvýýmmii  vvooddaammii,,    kkllaaddúúccii  ddôôrraazz  nnaa  oocchhrraannuu  

žžiivvoottnnééhhoo  pprroossttrreeddiiaa  
 

 Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutočnosť 

Rozpočet programu 
(v EUR) 

286 265 82 224 69 531 

 

Komentár k plneniu programu:  

 Obec Pružina v programe Ochrana životného prostredia mala výdavky predovšetkým 

s likvidáciou odpadu. V rámci kapitálových výdavkov boli rozpočtované výdavky na 

kanalizáciu z dotácie ako i z vlastných prostriedkov. Vzhľadom k tomu, že obec nedostala  

dotáciu na kapitálové  výdavky,  boli spracované  len projekty k rozšíreniu kanalizácie  

v sume 11 853 € a výdavky na ČOV v sume 2 505  €. V programe sú zahrnuté aj odmeny 

a odvody za prenesené kompetencie na úseku životného prostredia. Plnenie programu bolo na 

85 %. 
 

Podprogram 4.1:  Nakladanie s odpadom 
ZZáámmeerr::  PPrraavviiddeellnnýý  ooddvvoozz  ooddppaadduu  vv  oobbccii  PPrruužžiinnaa  ss  ddôôrraazzoomm  nnaa  jjeehhoo  sseeppaarráácciiuu  
 

 Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutočnosť 

Rozpočet podprogramu 
(v  EUR) 

41 526 66 642 54 045 

 

Zodpovednosť: Obecný úrad 

Cieľ  Zabezpečiť  pravidelný zvoz a odvoz odpadu v obci  

Merateľný 
ukazovateľ: 

Výstup frekvencia odvozu odpadu za mesiac    

Rok  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2012 2013 

Plánovaná 
hodnota 

   
2 x za 
mesiac 

2 x za 
mesiac 

2 x za 
mesiac 

   

Skutočná 
hodnota 

 
2 x za 
mesiac 

2 x za 
mesiac 

2x za 
mesiac 

     

Cieľ  Rozšíriť kapacity pre separovanie odpadu v obci  

Merateľný 
ukazovateľ: 

Výsledok % nárast vyvezeného separovaného odpadu v porovnaní s minulým rokom   

Rok  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2012 2013 

Plánovaná 
hodnota 

   5% 5% 5%    

Skutočná 
hodnota 

 -  3 % 5 %      

Cieľ  Zabezpečiť  likvidáciu odpadu vyprodukovaného obcou   

Merateľný 
ukazovateľ: 

Výstup priemerné množstvo likvidovaného odpadu za mesiac v t   

Rok  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2012 2013 

Plánovaná 
hodnota 

   18 20 20    

Skutočná 
hodnota 

 16  17 19      

 

 



Komentár k plneniu cieľov  podprogramu:  

 V podprograme  Nakladanie s odpadom sú zahrnuté predovšetkým výdavky na odvoz 

odpadu, ktoré boli vo výške 35 186 € a boli vyššie ako v roku 2009 o cca 25 %. Dôvodom bola 

aj uzatvorená skládka vo Sverepeci, ako aj zvýšené množstvo odpadov. Pozitívom  je, že sa 

zvýšilo množstvo separovaného odpadu o 5 %. Prispeli k tomu aj zakúpené 2 kontajnery na 

separovaný   zber a zber ekopakov v základnej škole. Pravidelný odvoz odpadu bol 

zabezpečený 2x do mesiaca a odvoz separovaného odpadu firmou Chudovský bol v zmysle 

plánu 1x mesačne. Sťažnosti zo strany občanov boli menšieho charakteru /nevyvezené 

nádoby, resp. poškodenie/, ktoré sa priebežne riešili a bola zjednaná náprava. OZ doporučilo 

zvýšiť osvetu na likvidáciu odpadov v obci prostredníctvom rozhlasu, internetovej stránky, 

ako i v škole. 
 

Podprogram 4.2:  ČOV a nakladanie s odpadovými vodami 
ZZáámmeerr::  PPrreevvááddzzkkoovvaanniiee  ČČOOVV  aa  nnaappoojjeenniiee  ččoo  nnaajjvvääččššiieehhoo  ppooččttuu  ddoommááccnnoossttíí  

aa  bbyyttoovviieekk  nnaa  kkaannaalliizzáácciiuu 
 

 Schválený rozpočet Upravený rozpočet  Skutočnosť 

Rozpočet podprogramu  
(v  EUR) 

244 241 14 884 14 804 

 

Zodpovednosť: Obecný úrad 

Cieľ  Zabezpečiť  funkčnosť  ČOV v obci  

Merateľný 
ukazovateľ: 

Výstup Počet  zvozov fekálií ročne  

Rok  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2012 2013 

Plánovaná 
hodnota 

   300 1 500 1 800    

Skutočná 
hodnota 

         

Cieľ  Zabezpečiť rozšírenie kanalizačnej siete v obci    

Merateľný 
ukazovateľ: 

Výstup počet zavedených kanalizačných prípojok za rok spolu 

Rok  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2012 2013 

Plánovaná 
hodnota 

   25 25 50    

Skutočná 
hodnota 

 30 20 15      

 

Komentár k plneniu cieľov podprogramu:  
  V rámci podprogramu boli  kapitálové  výdavky  na kanalizáciu – projekty 

k rozšíreniu kanalizácie  v sume 11 853 € a na sfunkčnenie ČOV v sume 2 505  €. Výdavky na 

ČOV na elektrickú energiu a správcu ČOV boli zahrnuté v podprograme 4.1. Vzhľadom na 

pomerne vysoké výdavky na ČOV, bolo na decembrovom zasadnutí OZ prijaté VZN 

o odpadových vodách a vyberaní poplatkov za ich nakladanie, čo vstupuje do praxe od 1. 1. 

2010. Funkčnosť  ČOV zabezpečoval školený pracovník – správca dodávateľsky. Kanalizačné 

prípojky boli vybudované svojpomocne. Obci nebola poskytnutá dotáciia, o ktorú žiadala 

z Environmentálneho fondu. V žiadostiach  bude obec pokračovať aj v r. 2010. Fekálie autami 

sa vozili len sporadicky, v ČOV sa likvidovali odpadové vody z napojených kanalizácií od 

rodinných domov. K adresnému vyberaniu poplatkov sa pristúpi od r. 2010 po účinnosti VZN. 

 

 



Podprogram 4. 3 Ochrana prírody a krajiny a údrţba 
verejných priestranstiev   
ZZáámmeerr::    ČČiissttéé  aa  uuddrržžiiaavvaannéé  cchhooddnnííkkyy  aa  vveerreejjnnéé  pprriieessttrraannssttvváá  pprree  pprrííťťaažžlliivvýý  vvýýzzoorr  

oobbccee  pprree  oobbyyvvaatteeľľoovv  aa  ttuurriissttoovv  
 

 Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutočnosť 

Rozpočet podprogramu 
(v  EUR) 

498  698 682 

 

Zodpovednosť: Obecný úrad 

Cieľ  Zabezpečiť pravidelnú výsadbu v parkoch a na cintoríne novými sadenicami a ich údržbu  

Merateľný 
ukazovateľ: 

Výstup Množstvo vysadených sadeníc stromčekov a kríkov 

Rok  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2012 2013 

Plánovaná 
hodnota 

   50 30 30    

Skutočná 
hodnota 

 20 25 50      

  

 

Komentár k cieľu podprogramu: 

 V podprograme sú zahrnuté výdavky na nákup nových sadeníc do parkov a na cintorín 

v sume 682 €. Okrem uvedeného sa 3 vybudované parky pravidelne udržujú prostredníctvom 

aktivačných prác. Materiálové výdavky sú preto zahrnuté v Programe 8. 

  

  
  



PPrrooggrraamm  55::      VVZZDDEELLÁÁVVAANNIIEE  
  

ZZáámmeerr::    MMooddeerrnnéé  šškkoollyy  aa  šškkoollsskkéé  zzaarriiaaddeenniiaa,,  rreeššppeekkttuujjúúccee  iinnddiivviidduuáállnnee  ppoottrreebbyy  

aa  zzááuujjmmyy  žžiiaakkoovv,,  rreeaagguujjúúccee  nnaa  aakkttuuáállnnee  ttrreennddyy  ss  oohhľľaaddoomm  nnaa  sslloobbooddnnéé  

rroozzhhooddoovvaanniiee  žžiiaakkoovv  

 Schválený rozpočet Upravený rozpočet  Skutočnosť 

Rozpočet programu (v  
EUR) 

1 360 961 587 555  548 711 

Komentár k plneniu programu:  

 V rámci starostlivosti o najmenších – deti v predškolskom a školskom veku Obec 

Pružina  zabezpečovala  činnosť a prevádzku materskej školy, základnej školy, školskej 

jedálne a školského klubu detí. V nadväznosti na politiku rozvoja obce, počíta sa so  

stúpajúcim trendom obyvateľov predproduktívneho veku. Finančné prostriedky na realizáciu 

programu predstavovali výdavky na podprogramy Materská škola, Základná škola, Školská 

jedáleň a Školský klub detí. Čerpanie programu bolo na 102,8 % a to aj vzhľadom k tomu, že 

v čerpaní základnej školy sú aj výdavky  nerozpočtované, hradené z vlastných príjmov. 

O týchto príjmoch škola informuje obec a posiela z príjmového  účtu na BÚ obce a obec 

následne tieto príjmy v plnej výške vracia škole. V programe sú zahrnuté aj kapitálové 

výdavky na Rekonštrukciu sociálnych zariadení v ZŠ, ktoré realizovala obec z dotácie z MŠ 

SR v objeme 52 446 €. 

 

 Podprogram 5.1:  Materská  škola 

Zámer:  Moderná materská škola, rešpektujúca individuálne potreby detí a záujmy rodičov 

 Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutočnosť 

Rozpočet podprogramu 
(v EUR) 

238 132 79 078 65 829 

Zodpovednosť: Obecný úrad + Riaditeľka  MŠ  

Cieľ  Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací  proces v materskej škole 

Merateľný 
ukazovateľ: 

Výstup počet detí v MŠ za rok spolu 

Rok  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2012 2013 

Plánovaná 
hodnota 

   48 48 48    

Skutočná 
hodnota 

 46 48 48      

Merateľný 
ukazovateľ: 

Výstup počet tried v MŠ spolu  

Rok  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2012 2013 

Plánovaná 
hodnota 

   2 2 2    

Skutočná 
hodnota 

 0 2 2      

Komentár k plneniu  cieľa podprogramu: 

 Podprogram zahŕňa výdavky na mzdy a odvody zamestnancov, materiálové výdavky  

jednak z vlastných prostriedkov, ako i z dotácie na predškolákov zo ŠR. V podprograme sú 

zahrnuté aj výdavky na stravovanie a povinný prídel do SF. V rámci kapitálových výdavkov 

boli rozpočtované výdavky v sume 167 629 €, ktoré však z dôvodu nepridelenia dotácie neboli 

čerpané.  Aj vzhľadom na finančné prostriedky na žiakov 5-ročných zo ŠR sa značne prispelo 

k skvalitneniu výchovno-vzdelávacieho procesu v MŠ.   Plnenie tohto podprogramu bolo na 

83 %. 



Podprogram 5.2:  Základná  škola 
 

Zámer:  Moderná škola rešpektujúca požiadavky na prípravu ďalšieho vzdelávania 

 Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutočnosť 

Rozpočet podprogramu 
(v  EUR) 

1 077 319 462 420 464 225 

 

Zodpovednosť: Riaditeľ ZŠ 

Cieľ  Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces pre žiakov  základnej školy 

Merateľný 
ukazovateľ: 

Výstup počet detí v ZŠ za rok spolu 

Rok  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2012 2013 

Plánovaná 
hodnota 

   300 287 290    

Skutočná 
hodnota 

 334 309 295      

Merateľný 
ukazovateľ: 

Výstup počet tried v ZŠ spolu 

Rok  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2012 2013 

Plánovaná 
hodnota 

   15 15 15    

Skutočná 
hodnota 

 16 15 16      

Cieľ  Zabezpečiť záujem  mládeže ZŠ o krúžkovú činnosť 

Merateľný 
ukazovateľ: 

výstup počet žiakov zapojených do vzdelávacích poukazov 

Rok  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2012 2013 

Plánovaná 
hodnota 

   300 294 287    

Skutočná 
hodnota 

 312 309 221      

 

Komentár k plneniu cieľov podprogramu: 

  Podprogram zahŕňa bežné výdavky na mzdy, odvody , energie, materiálové výdavky , 

údržbu a služby zahrnuté vo výdavkoch ZŠ a to v sume 376 811 €. Obec vo svojich výdavkoch 

účtovala  poistenie budov, výdavky na rekonštrukciu ZŠ v zmysle dotácie z EÚ a zo ŠR. 

V rámci tohto projektu bolo uhradených 1 483 € za špeciálne služby – manažment v rámci 

projektu zatiaľ z vlastných prostriedkov obce. Krúžková činnosť i napriek širokému spektru 

krúžkov stagnuje, bolo odovzdaných len 221 z 295 vzdelávacích poukazov, čo nie je priaznivé 

a treba hľadať riešenie ako prilákať deti na túto činnosť. Je potrebné hodnotiť veľmi pozitívne 

vedenie ZŠ za úspešnosť viacerých projektov a to Konto Orange, Nadácia deťom “Rodinné 

financie“, Zdravie-2009, Šport – 2009, spolu v sume 5 874 €, čo tiež prispelo ku zvýšenej 

kvalite výchovno-vzdelávacieho procesu žiakov ZŠ.  

  

  
Podprogram 5.3:  Školská  jedáleň 
Zámer: Moderné stravovacie zariadenie rešpektujúce zásady zdravej výživy 
 

 Schválený rozpočet  Upravený rozpočet  Skutočnosť 

Rozpočet podprogramu 
(v EUR) 

33 892 35 639 34 903 



Zodpovednosť: Vedúca jedálne 

Cieľ  Zvýšiť atraktívnosť stravovania pre deti MŠ a ZŠ  

Merateľný 
ukazovateľ: 

výsledok 
% nárastu  detí MŠ z celkového počtu detí MŠ stravujúcich sa v školskej jedálni oproti 
minulému roku  

Rok  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2012 2013 

Plánovaná 
hodnota 

   2 3 3    

Skutočná 
hodnota 

 2 2 0      

Merateľný 
ukazovateľ: 

výsledok 
% nárast detí ZŠ z celkového počtu detí ZŠ stravujúcich sa v školskej jedálni oproti 
minulému roku 

Rok  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2012 2013 

Plánovaná 
hodnota 

   4 4 5    

Skutočná 
hodnota 

 3 4 1      

Cieľ  Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie pre deti MŠ a ZŠ  

Merateľný 
ukazovateľ: 

Výstup počet vydaných hlavných jedál v ZŠ za rok spolu 

Rok  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2012 2013 

Plánovaná 
hodnota 

   10 708 11 136 11 693    

Skutočná 
hodnota 

 9 840 10 296 10 376      

Merateľný 
ukazovateľ: 

Výstup počet  vydaných hlavných jedál pri MŠ za rok spolu 

Rok  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2012 2013 

Plánovaná 
hodnota 

   7 602 7 906 8 301    

Skutočná 
hodnota 

 7 100 7 310 6 562      

 

Komentár k plneniu cieľov podprogramu:  
 V rámci podprogramu     boli výdavky na mzdy, odvody a nároky zamestnancov na 

stravovanie a povinný prídel do SF. Znížený počet stravníkov bol hlavne z dôvodu zníženého 

počtu detí a žiakov oproti očakávanému stavu. V r. 2009 v rámci kapitálových výdavkov bol 

zakúpený konvektomat v hodnote 7 594 € z prostriedkov obce,  ktorý napomáha k efektívnej 

príprave jedál podľa moderných postupov prípravy. Aj táto skutočnosť prispela ku zvýšenej 

kvalite jedál a tak aj atraktívnosti stravovania v ŠJ. Plnenie podprogramu bolo na 80 %. Do 

budúcnosti treba dbať na zvýšenie počtu stravníkov – žiakov ZŠ.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  
Podprogram 5.4:  Školský  klub detí  
Zámer:  Moderné školské zariadenie, rešpektujúce individuálne požiadavky a záujmy detí, žiakov 
a rodičov   
 

 Schválený rozpočet  Upravený rozpočet  Skutočnosť 

Rozpočet podprogramu 
(v  EUR) 

11 618 10 800 11 000 

Zodpovednosť: Rriaditeľka ZŠ 

Cieľ  Zvýšiť záujem detí a rodičov o ŠKD do roku 2010 v porovnaní s rokom 2007  

Merateľný 
ukazovateľ: 

Výsledok 
% nárast počtu detí navštevujúcich školský klub zo všetkých školopovinných detí oproti 
minulému roku 

Rok  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2012 2013 

Plánovaná 
hodnota 

   9% 10% 10%    

Skutočná 
hodnota 

 3% 7 % 18 %      

Východisková  
hodnota 

 28 31 37      

Cieľ  Zabezpečiť atraktívne strávený voľný čas detí 

Merateľný 
ukazovateľ: 

Výstup počet oddelení v ŠKD  spolu    

Rok  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2012 2013 

Plánovaná 
hodnota 

   1 2 2    

Skutočná 
hodnota 

 1 1 1      

 

Komentár k plneniu cieľov  podprogramu: 

       Podprogram zabezpečuje aktivity na úseku záujmového vzdelávania v zmysle vyhlášky 

MŠ SR č.28/1995 Z.Z. o školských kluboch detí a č.351/1994 Z .z. o školských strediskách 

záujmovej činnosti v znení neskorších predpisov. Finančné prostriedky  boli použité z dotácie 

obce v sume 10 418 € a suma 676 € z vlastných príjmov a to na učebné pomôcky. Počet detí 

navštevujúcich ŠKD stúpol viac ako o 50 % oproti očakávanému stavu. Aj vďaka atraktívne 

trávenému času v ŠKD, je klub vyhľadávaným deťmi a aj rodičmi a vedie aj k zvýšenému 

povedomiu detí k prírode, školskému majetku, ale nepochybne aj ku vzájomným medziľudským 

vzťahom, nakoľko tu trávia zmysluplný čas.  

  
  



PPrrooggrraamm  66::    KKUULLTTÚÚRRAA    AA  ŠŠPPOORRTT  
ZZáámmeerr::    RRoozzssiiaahhllyy  vvýýbbeerr  zz  kkuullttúúrrnnyycchh  aa  ššppoorrttoovvýýcchh  aakkttiivvíítt  ppooddľľaa  ddooppyyttuu,,  žžeellaanníí  

aa  rroozzhhooddnnuuttíí  oobbyyvvaatteeľľoovv  OObbccee  PPrruužžiinnaa  
 

 Schválený rozpočet  Upravený rozpčet  Skutočnosť 

Rozpočet programu (v  
EUR) 

26 887 6 565 6 035 

 

Komentár k plneniu programu: 

  V programe sú zahrnuté výdavky na kultúrne zariadenia,  na ich prevádzku, ako i na 

podporu športu v obci s dotáciou pre TJ Strážov Pružina a to v sume 3 983 €,  ako 

i vybudovanie viacúčelového ihriska pri základnej škole. Plnenie tohto programu bolo po 

úprave rozpočtu na 92  %. Dotácia na ihrisko v r. 2009 nebola poskytnutá. 

 

Podprogram 6. 1 Kultúrny dom 

Zámer:  Zabezpečenie štandardu kultúrnych akcií v Obci Pružina 
 

 Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutočnosť  

Rozpočet podprogramu 
(v  EUR) 

6 307 2 582 2 052 

 

Zodpovednosť: Obecný úrad 

Cieľ  Vytvoriť  podmienky pre organizovanie kultúrnych aktivít  v  kultúrnom dome  

Merateľný 
ukazovateľ: 

Výstup počet akcií v Miestnom kultúrnom dome za rok spolu  

Rok  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2012 2013 

Plánovaná 
hodnota 

   17 19 20    

Skutočná 
hodnota 

 12 15 13      

Komentár k plneniu cieľa podprogramu:  

  Podprogram zahŕňa prevádzkovanie miestneho kultúrneho domu s kapacitou 300  

miest a klubovými miestnosťami  pre Jednotu dôchodcov Slovenska, ako i na posilňovňu pre 

mladých v bývalej klubovni.   Finančné prostriedky  boli použité predovšetkým  na energie. 

Správu a údržbu vykonával platený správca, výdavky sú vykázané v programe 3-Interné 

služby. Pravidelnými údržbami boli vytvorené všetky podmienky pre organizovanie kultúrnych 

akcií v KD. Plnenie bolo na 79 %. 

 

Podprogram 6. 2 Podpora kultúrnych podujatí  a 
organizovanie kultúrnych akcií v Obci Pruţina  
Zámer:  Podpora kultúrnych akcií s vysokým štandardom a zreteľom na podporu akcií 
smerujúcich k zachovaniu kultúrneho dedičstva a tradícií obce 
 Zodpovednosť: Obecný úrad 

Cieľ  Podporiť aktivity realizované v oblasti kultúry v obci    

Merateľný 
ukazovateľ: 

Výstup počet podporených subjektov   

Rok  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2012 2013 

Plánovaná 
hodnota 

   3 3 3    

Skutočná 
hodnota 

 2 3 3      



Komentár  k plneniu cieľa podprogramu: 

  Podprogram zahŕňa výdavky na stretnutie s dôchodcami v rámci mesiaca úcty 

k starším v ume 203 €. Okrem uvedeného sa v obci organizovali fašiangy s veselicou, domáca 

zabíjačka, akcia ku Dňu matiek, Dňu otcov, k MDD, výstavky, ktoré zabezpečovali 

organizácie a zložky pôsobiace v obci za spolupráce MŠ a ZŠ. Obec vytvorila v rámci 

možností všetky podmienky k rozvoju aktivít v oblasti kultúry v obci. 

 

Podprogram 6.3 Podpora športu v obci 
 
Zámer:  Športové podujatia prispievajúce k rozvoju telesnej zdatnosti detí, mládeže i dospelých 
 

 Schválený rozpočet  Upravený rozpočet  Skutočnosť 

Rozpočet programu (v 
EUR) 

20 580 3 983 3 983 

 

Zodpovednosť: Obecný úrad  

Cieľ  Podporiť tradíciu  futbalu, turistiky a stolného tenisu v obci    

Merateľný 
ukazovateľ: 

Výstup počet obyvateľov  obce zapojených do športových  aktivít za rok spolu 

Rok  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2012 2013 

Plánovaná 
hodnota 

   170 175 185    

Skutočná 
hodnota 

 120 150 165      

Merateľný 
ukazovateľ: 

Výstup funkčný športový areál 

Rok  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2012 2013 

Plánovaná 
hodnota 

   áno áno áno    

Skutočná 
hodnota 

 áno áno áno      

 

Komentár k plneniu cieľa podprogramu:  
 Podprogram zahŕňa výdavky na podporu športu v obci – TJ Strážov Pružina, ktorý má 

4  oddiely – futbalový, turistika, stolnotenisový a cykloturistika. Športový areál sa pravidelne 

udržiava za pomoci správcu a aktivačných pracovníkov. Obec okrem samotného finančného 

príspevku bola nápomocná aj pri osvete športových aktivít prostredníctvom miestneho 

rozhlasu aj v mimopracovnom čase, ako i pravidelnými údržbami na športových zariadeniach 

za spolupráce členov TJ. Obecný úrad vytvára všetky podmienky k športovému vyžitiu 

občanov, ako aj tradícii futbalu v obci. 
 
 



PPrrooggrraamm  77::      BBÝÝVVAANNIIEE  AA  OOBBČČIIAANNSSKKAA  VVYYBBAAVVEENNOOSSŤŤ  
  
ZZáámmeerr::    VVýýssttaavvbboouu  bbyyttoovviieekk  ssttaabbiilliizzoovvaaťť  oobbyyvvaatteeľľoovv  oobbccee  aa  kkvvaalliittnnoouu  aa  ffuunnkkččnnoouu  

iinnffrraaššttrruukkttúúrroouu  zzlleeppššiiťť  kkvvaalliittuu  žžiivvoottaa  vvššeettkkýýcchh  oobbččaannoovv  
 

 Schválený  rozpočet  Upravený rozpočet Skutočnosť 

Rozpočet programu (v . 
EUR) 

881 399 921 052 831 574 

 

Komentár k plneniu programu:  

  Program Bývanie a občianska vybavenosť zahŕňa výdavky na dostavbu bytoviek 

s podporou ŠFRB, ako i dotáciou zo ŠR, konkrétne z MV RR SR, ako i z vlastných 

prostriedkov obce. Tento program zahŕňa najväčšie výdavky v rámci rozvoja obce a aj 

s podporou ŠFRB a MV RR SR mohli byť bytovky ukončené a skolaudované. V decembri 2009 

bolo ukončených 38 bytov s kolaudačnými závadami, ktoré sa priebežne odstraňujú. Avšak 

bývanie v bytoch nebolo ohrozené a spĺňa všetky podmienky k bývaniu. Od januára 2010 

v 2b.j. našlo bývanie 38 predovšetkým mladých rodín z obce i z okolia, čo v konečnom 

dôsledku má dopad aj na zvýšenie počtu obyvateľov obce od čoho sa očakáva aj vyšší prínos 

daní na samosprávu. Plnenie tohto programu k 31. 12. 2009 bolo na 93 % aj vzhľadom na 

zadržané financie na kolaudačné nedostatky. 

 

 

Podprogram 7.1:  Agenda ŠFRB – výstavba bytov a ich 
odovzdanie 

 

ZZáámmeerr::  VVýýssttaavvbboouu  bbyyttoovv  kk  ssttaabbiilliizzáácciiii  mmllaaddýýcchh  ľľuuddíí  vv  oobbccii 

 Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutočnosť 

Rozpočet podprogramu 
(v  EUR) 

466 707 461 398 434 070 

 

Zodpovednosť: Obecný úrad 

Cieľ  Zabezpečiť výstavbu bytoviek s podporou ŠFRB  

Merateľný 
ukazovateľ: 

Výstup Počet dokončených bytov 

Rok  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2012 2013 

Plánovaná 
hodnota 

   38      

Skutočná 
hodnota 

   38      

 

Komentár k plneniu cieľa podprogramu:  

 Program Bývanie  a občianska vybavenosť zahŕňa činnosti a aktivity obce pre 

zabezpečenie výstavby bytoviek s podporou ŠFRB, ktoré sa začali budovať ešte  v r. 2007. 

Výdavky boli  rozpočtované v objeme 466 707 €. Zo ŠFRB bolo v r. 2009 čerpaných 389 530 

€ na výstavbu 2 b.j. s 38 bytmi. Problémy s dodávateľom Rubus Invest nastal v máji 2009, 

kedy zostala firma v konkurze, čím sa predĺžil aj termín odovzdania bytov. Všetky záväzky 

však prevzala následne firma Rubus Real, čo bolo právne ošetrené so súhlasom MV RR SR. 

 



Podprogram 7.2:  Vodovod 
Zámer:  Zabezpečenie pitnou vodou všetkým aj miestnym častiam v Obci Pružina 
     

 Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutočnosť 

Rozpočet podprogramu 
(v  EUR) 

199  499  940 

Zodpovednosť: Obecný úrad 

Cieľ  Zabezpečiť vodu aj do miestnej časti Chmelisko   

Merateľný 
ukazovateľ: 

Výstup Počet domácností odoberajúcich vodu z vodovodu 

Rok  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2012 2013 

Plánovaná 
hodnota 

   30 30 32    

Skutočná 
hodnota 

 25 26 27      

 

Komentár k plnenie cieľa podprogramu: 

  Podprogram zahŕňa výdavky na energiu na čerpadlo pre časť Chmelisko, kde boli 

v minulosti problémy s dodávkou pitnej vody, hlavne v letných mesiacoch. V rámci 

kapitálových výdavkov bola použitá suma 513 € na zapojenie čerpadla, ktoré bolo zakúpené 

v rámci rekonštrukcie vodovodu ešte v r. 2008 a zaradená rekonštrukcia do majetku obce bola 

koncom roka 2009. Rekonštrukciou sa zlepšilo zabezpečenie pitnou vodou v miestnej časti 

takmer na 100 %. Problémom zostávajú vodovodné prípojky, ktoré by si mali občania 

svojpomocne vybudovať, nakoľko majú  problém s rozúčtovaním spotreby vody, pretože 

doterajší systém  je neadresný. Plnenie podprogramu bolo prekročené až o 88 % aj vzhľadom 

na akútne práce na rekonštrukcii,s ktorými sa pôvodne nepočítalo. 
 

 Podprogram 7.3:  Verejné  osvetlenie 
Zámer:  Efektívna a hospodárna prevádzka verejného osvetlenia 
  

 Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutočnosť 

Rozpočet podprogramu 
(v  EUR) 

13 942 14 442 13 284 

 
 

Zodpovednosť: Obecný úrad 

Cieľ  Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku verejného osvetlenia  

Merateľný 
ukazovateľ: 

Výstup počet prevádzkovaných svetelných  bodov  spolu 

Rok  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2012 2013 

Plánovaná 
hodnota 

   180 180 185    

Skutočná 
hodnota 

 170 170 175      

Merateľný 
ukazovateľ: 

Výstup priemerné náklady na prevádzku 1 svetelného bodu v €/rok 

Rok  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2012 2013 

Plánovaná 
hodnota 

   70 75 75    

Skutočná 
hodnota 

 55 60 62      

Merateľný 
ukazovateľ: 

Výstup čas potrebný na odstránenie poruchy od jej nahlásenia 

Rok  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2012 2013 



Plánovaná 
hodnota 

   Do 2 dní Do 2 dní Do 2 dní    

Skutočná 
hodnota 

 Do 2 dní Do 2 dní Do 2 dní      

Cieľ  Vytvoriť  sviatočnú atmosféru v obci      

Merateľný 
ukazovateľ: 

Výstup počet svetelných vianočných ozdôb spolu 

Rok  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2012 2013 

Plánovaná 
hodnota 

   7 7 7    

Skutočná 
hodnota 

 7 7 7      

 

Komentár k plneniu cieľov podprogramu: 
 Podprogram zahŕňa predovšetkým výdavky na spotrebu energie, materiál k údržbe, 

ako i na odmeny údržbárom verejného osvetlenia. V roku 2009 z dôvodu úsporných opatrení 

neboli nakúpené žiadne nové vianočné svetelné ozdoby. Naopak k pripravovanej rekonštrukcii 

osvetlenia bol spracovaný projekt v sume 1 000 €. Od schválenia projektu obec očakáva 

ďalšiu úsporu energie. Prípadné poruchy sa evidovali v zošite porúch a priebežne sa 

odstraňovali. V prípade malých porúch, tieto boli odstránené do 48 hodín.  

 
Podprogram 7.4:  Správa a údrţba miestnych komunikácií 
Zámer:  Bezpečná, kvalitná a pohodlná cestná premávka 
 

 Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutočnosť 

Rozpočet programu (v  
EUR) 

9 858 5 858 1 935 

 

Zodpovednosť: Obecný úrad 

Cieľ  Zabezpečiť  letnú a zimnú údržbu komunikácií v obci   

Merateľný 
ukazovateľ: 

Výstup dĺžka udržiavaných komunikácií v km za rok spolu 

Rok  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2012 2013 

Plánovaná 
hodnota 

   14,5 16 16    

Skutočná 
hodnota 

 13,6 14, 5 14,5      

Merateľný 
ukazovateľ: 

Výstup počet udržiavaných parkovacích miest v obci spolu 

Rok  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2012 2013 

Plánovaná 
hodnota 

   90 100 100    

Skutočná 
hodnota 

 50 50 70      

Merateľný 
ukazovateľ: 

Výstup opravy realizované v čo najkratšej lehote  

Rok  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2012 2013 

Plánovaná 
hodnota 

   áno áno áno    

Skutočná 
hodnota 

 áno áno áno      

Komentár k plneniu cieľa podprogramu:   
  Podprogram Správa a údržba miestnych komunikácií  zahŕňa výdavky k údržbe 

miestnych komunikácii predovšetkým v zimných mesiacoch. Vzhľadom na  značne poškodené 

miestne komunikácie doporučuje sa v krátkom čase uvažovať s ich rekonštrukciou, nakoľko 



mnohé z nich sú v havarijnom stave. Zimnú údržbu obci zabezpečovala  dodávateľsky ZO SZZ 

v Pružine a letnú údržbu zabezpečovali predovšetkým aktivační pracovníci a Cestné stavby 

dodávateľsky.  
 

Podprogram 7.5:  Zdravotníctvo  
ZZáámmeerr::  ZZaabbeezzppeeččeenniiee  kkvvaalliittnnýýcchh    zzddrraavvoottnníícckkyycchh  sslluužžiieebb  vv  oobbccii  ss  ppllnnoohhooddnnoottnnee  

vvyybbaavveennýýmmii  pprriieessttoorrmmii 

 Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutočnosť 

Rozpočet podprogramu 
(v  EUR) 

2 324  2 500  3 000 

Zodpovednosť: Obecný úrad 

Cieľ  Zlepšiť dostupnosť zdravotníckych služieb v obci   

Merateľný 
ukazovateľ: 

Výstup % využívania zdravotného strediska a prístavby 

Rok  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2012 2013 

Plánovaná 
hodnota 

   100 100 100    

Skutočná 
hodnota 

 75  75 100      

Komentár k plneniu cieľa  podprogramu:  

  Podprogram Zdravotníctvo zahŕňa výdavky na energie, materiálové výdavky, ako 

i údržbu budov zdravotníckych zariadení. Energie boli uhrádzané z rozpočtu obce, avšak 

následne po vyúčtovacích faktúrach tieto boli spätne fakturované odberateľom podľa vopred 

schválených % využitia priestorov. Dostupnosť zdravotníckych služieb sa zvýšila na 100 % aj 

vzhľadom k tomu, že prázdna ambulancia sa využíva na masérske služby, ktoré občania radi 

využívajú. 

 

Podprogram 7.6.:  Výstavba bytoviek – s podporou MV RR 
SR a obce 

ZZáámmeerr::  DDoobbuuddoovvaanniiee  bbyyttoovviieekk  kk  ssppookkoojjnnoossttii  bbuuddúúcciicchh  nnáájjoommnnííkkoovv  

 Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutočnosť 

Rozpočet podprogramu 
(v  EUR) 

388 369 436 531 379 569 

Zodpovednosť: Obecný úrad 

Cieľ  Zlepšiť dostupnosť bývania pre obyvateľov obce   

Merateľný 
ukazovateľ: 

Výstup počet zrealizovaných nových bytových jednotiek v obci za rok spolu 

Rok  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2012 2013 

Plánovaná 
hodnota 

   38 - -    

Skutočná 
hodnota 

   38      

Komentár k plneniu cieľa podprogramu:  

 Program  zahŕňa výdavky na dostavbu bytoviek a inžinierskych sietí s podporou MV 

RR SR. Plnenie rozpočtu bolo na 87 %, nakoľko celá dotácia nebola vyčerpaná z dôvodu 

neodstránenia kolaudačných nedostatkov a prístupovej cesty, ktorá sa dobuduje až v r. 2010. 

Dobudovaním bytoviek sa prispelo k stabilizácii predovšetkým  mladých ľudí v obci. Do 

budúcna je potrebné zamerať sa na zlepšenie stredísk k tráveniu voľného času a kultúrneho 

vyžitia. 



PPrrooggrraamm  88::    SSOOCCIIÁÁLLNNEE    SSLLUUŢŢBBYY    
ZZáámmeerr::    ÚÚččiinnnnáá  ssoocciiáállnnaa  ssttaarroossttlliivvoossťť  oo  vvššeettkkyy  vveekkoovvéé  kkaatteeggóórriiee  
 

 Schválený rozpočet Upravený rozpočet  Skutočnosť 

Rozpočet programu (v  
EUR) 

40 032 44 443 38 832 

 

Komentár k  programu:  

 Program sociálne služby zahŕňa predovšetkým výdavky na opatrovateľskú službu a na 

dávky v hmotnej núdzi pre deti, ktoré sa v núdzi ocitli. Z prostriedkov z ÚPSVaR sa 

nakupovali učebné pomôcky a uhrádzala sa strava pre tieto deti. Opatrovateľskú službu 

využívalo  v priebehu roka 12  opatrovaných, ktorých počet sa menil /úmrtie, zrušenie služby 

zo strany opatrovaného/, pričom na konči roka 2009 bolo len  9 opatrovaných. Zmenilo sa aj 

platenie poplatkov za túto službu v zmysle prijatého VZN. 

 

Podprogram 8.1:  Opatrovateľská  sluţba   
Zámer: Zabezpečenie pomoci odkázaným ľuďom v ich domácnosti   
 

 Schválený rozpočet  Upravený rozpočet  Skutočnosť 

Rozpočet podprogramu 
(v  EUR) 

31 534 39 652 35 310 

 

Zodpovednosť: Obecný úrad 

Cieľ  Zabezpečiť pomoc pre seniorov obce  

Merateľný 
ukazovateľ: 

Výstup počet opatrovaných občanov za rok spolu 

Rok  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2012 2013 

Plánovaná 
hodnota 

   12 12 10    

Skutočná 
hodnota 

 13 14 9      

 

Komentár k plneniu cieľa podprogramu:  
 Podprogram zahŕňa  výdavky na opatrovateľskú službu, predovšetkým na mzdy 

opatrovateliek, ktoré činili v r. 2009 35 310 €, čo bolo plnenie na 89 % oproti upravenému 

rozpočtu, avšak viac o 10 % ako v r.2008. Obec priebežne riešila žiadosti občanov o túto  

službu a komunikovala so sociálnou pracovníčkou a lekárkou pre dospelých k odbornému 

posúdeniu poskytovanej služby odkázaným ľuďom v ich domácnostiach. 
 

Podprogram 8.2:  Dávky sociálnej pomoci v hmotnej núdzi 
Zámer: Pomoc občanom, ktorí sa ocitli v hmotnej núdzi  

 Schválený rozpočet Upravený rozpočet  Skutočnosť 

Rozpočet podprogramu 
(v EUR) 

2 988 2 181 2 003 

 

Zodpovednosť: Obecný úrad 

Cieľ  Zmierniť núdzu obyvateľov odkázaných na sociálnu pomoc 

Merateľný 
ukazovateľ: 

Výstup počet  poberateľov dávky v hmotnej núdzi za rok  

Rok  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2012 2013 



Plánovaná 
hodnota 

   15 15 15    

Skutočná 
hodnota 

 10 12 10      

Komentár k plneniu cieľa  podprogramu:  
 Podprogram zahŕňa výdavky na hmotnú núdzu, t.j. príspevky na stravovanie detí, 

nákup učebných pomôcok podľa schválených zoznamov detí potvrdených ÚPSVaR. 

Prostredníctvom týchto dávok bola z časti zmiernená núdza odkázaných na sociálnu výpomoc. 

Zoznam detí  sa menil podľa finančnej situácie rodín a podľa posúdenia ÚPSVaR, ktorý 

poskytuje obci príspevok. V roku 2009 bolo v priemere 10 detí v hmotnej núdzi. 
 
 

Podprogram 8.3:  Aktivačné sluţby  
Zámer: Aktivačnými službami k záujmu občanov o prácu a krajšie prostredie v obci   

 Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutočnosť 

Rozpočet podprogramu 
(v  EUR) 

4 248 1 348 417 

 

Zodpovednosť: Obecný úrad 

Cieľ  Podporiť zamestnanosť obyvateľov  obce bez práce   

Merateľný 
ukazovateľ: 

Výstup Počet  zapojených uchádzačov o zamestnanie do projektu za rok spolu  

Rok  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2012 2013 

Plánovaná 
hodnota 

   10 10 10    

Skutočná 
hodnota 

 12 8 15      

 

Komentár k plneniu cieľa podprogramu:    
 Podprogram zahŕňa výdavky na aktivačné služby, t.j. podporu zamestnanosti občanov 

bez práce. Nakupované boli pracovné oblečenie, náradia, palivá do kosačiek a píly. 

Podporou aktivačných služieb sa sčasti  zmiernila nezamestnanosť a odkázanosť občanov bez 

práce. Oproti plánovanej hodnote bolo na aktivačných prácach viac o 50 % občanov, ktorí 

prispeli ku skrášleniu a zveľadeniu verejných priestranstiev a budov v obci. 
 

Podprogram 8.4:  Sociálna pomoc občanom  
Zámer: Pomoc občanom pri nepriaznivých životných situáciách   
 

 Schválený rozpočet  Upravený rozpočet  Skutočnosť 

Rozpočet podprogramu 
(v EUR) 

266 266 30 

Zodpovednosť: Obecný úrad 

Cieľ  Pomoc občanom, ktorí sa ocitli náhle v zložitej životnej situácii   

Merateľný 
ukazovateľ: 

Výstup Počet  poskytnutých jednorázových výpomocí/rok  

Rok  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2012 2013 

Plánovaná 
hodnota 

   3 3 3    

Skutočná 
hodnota 

 2 2 1      

 

 

 



Komentár k plneniu cieľa podprogramu:  
 Podprogram  zahŕňa výdavky na zmiernenie zložitých životných situácií. V r. 2009 

bola poskytnutá len 1 sociálna výpomoc občanovi, ktorý prišiel  z výkonu väzby. 1 žiadosť 

bola zamietnutá, nakoľko nespĺňala dôvody na poskytnutie sociálnej pomoci.  
 

Podprogram 8.5:  Vítanie detí do ţivota  
Zámer: Dôstojné prijatie detí do života v Obci Pružina   

 Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutočnosť 

Rozpočet podprogramu 
(v EUR) 

996  996  1 072 

Zodpovednosť: Obecný úrad 

Cieľ  Podporiť mladé rodiny pri narodení dieťaťa 

Merateľný 
ukazovateľ: 

Výstup Počet  novonarodených detí/rok  

Rok  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2012 2013 

Plánovaná 
hodnota 

   25 25 28    

Skutočná 
hodnota 

 19 27 26      

 

Komentár k plneniu cieľa podprogramu:  
 Podprogram zahŕňa výdavky na podporu novonarodených detí  z obce. V roku 2009 sa 

narodilo 26 detí, z ktorých prišlo na slávnostné vítanie len 16. Obec už niekoľko rokov 

podporuje novonarodené deti a to príspevkom na vkladnú knižku na meno dieťaťa po 

predložení rodného listu. Podmienkou je účasť na slávnostnom vítaní aj v náhradnom 

termíne. 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                  Michal  U š i a k  
                                                                                                                                    starosta obce 

 


