
Rok: 2014 Rok: 2015 Rok: 2016

EUR EUR EUR

Výnos dane z príjmov dane fyzických osôb poukázaných obci 23 000 €             23 000 €         23 000 €          

Miestne dane:

Daň z pozemkov 2 530 €               2 530 €           2 530 €            

Daň zo stavieb 690 €                 690 €              690 €               

Daň za psa 70 €                   70 €                70 €                 

Daň za komu. odpady a drob. staveb. odp. 2 000 €               2 000 €           2 000 €            

Príjmy z prenajatých pozemkov 100 €                 100 €              100 €               

Príjmy z prenajatých budov 30 €                   30 €                30 €                 

Ostatné poplatky 50 €                   50 €                50 €                 

Poplatky a platby za predaj, úroky z vkladov 100 €                 100 €              100 €               

Prenesený výkon štátnej správy 80 €                   80 €                80 €                 

Spolu: 28 650 €             28 650 €         28 650 €          

Rok: 2012 Rok: 2013 Rok: 2014

EUR EUR EUR

Program 1: Obecný úrad 18 500 €             18 500 €         18 500 €          

Zámer programu: Zákonné  fungovanie obecného úradu.

Podprogram 1.1: Mzdy a odmeny 13 500 €             13 500 €         13 500 €          

Zámer podprogramu: Vyplácanie miezd a odmeňovanie volených 

predstaviteľov obce a zamestnancov v zmysle platných a účinných 

právnych predpisov.

Cieľ podprogramu: Zabezpečiť, aby ani v jednom prípade nedošlo 

k porušeniu zákona pri mzdovom plnení a odmeňovaní.

Merateľný ukazovateľ výstupu:

Počet porušení predpisov pri vyplácaní miezd a pri odmeňovaní: 0 0 0

Podprogram 1.2: Prevádzka obecného úradu. 5 000 €               5 000 €           5 000 €            

Zámer podprogramu: Obecný úrad materiálne a energeticky 

zabezpečený plniť adekvátne podmienky na prácu a plnenie

oprávnených požiadaviek občanov.

Cieľ podprogramu: Zabezpečiť úhradu elektrickej energie, palív 

na vykurovanie, prevádzku telefónneho a internetového pripojenia,

cestovných náhrad a poštových služieb.

Merateľné ukazovatele výstupov:

Zabezpečená úhrada elektrickej energie: ÁNO ÁNO ÁNO

Zabezpečené vykurovanie: ÁNO ÁNO ÁNO

Zabezpečená prevádzka telefónneho a internetového pripojenia: ÁNO ÁNO ÁNO

Zabezpečené cestovné a reprezentačné náklady: ÁNO ÁNO ÁNO

Uhradené poštovné služby: ÁNO ÁNO ÁNO

Program 2: Obecný majetok 5 310 €               5 307 €           5 307 €            

Zámer programu: Obecný majetok v prevádzkyschopnom stave

Podprogram 2.1: Rekonštrukcia obecného úradu, kultúrneho domu 2 810 €               4 307 €           4 307 €            

a požiarnej zbrojnice

Zámer programu: Zrekonštruované obecné budovy a ich okolie.

Cieľ podprogramu: Postupnou rekonštrukciou dosiahnuť výmenu 

okien na obecnom úrade a kultúrnom dome, zatepliť budovu a upraviť

okolie budovy rekonštrukciou oporného múra a oplotenia. Opraviť

fasádu požiarnej zbrojnice, sušiacu vežu a okolie požiarnej zbrojnice.

Projekt 2.1.1: Oprava fasády obecného úradu 4 307 €           4 307 €            

Zámer projektu: Opravená fasáda kultúrneho domu.

Cieľ projektu: Postupne opraviť fasádu obecného úradu .
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Merateľný ukazovateľ výstupu:

Postupná oprava fasády kultúrneho domu ÁNO ÁNO

Projekt: 2.1.2: Oprava požiarnej zbrojnice 2 810 €               

Zámer projektu: Opraviť vežu a fasádu požiarnej zbrojnice.

Cieľ projektu: Zrekonštruovaná požiarna zbrojnica.

Merateľný ukazovateľ výstupu:

Zrekonštruovaná požiarna zbrojnica: ÁNO

Podprogram 2.2: Bežné opravy obecného majetku 2 500 €               1 000 €           1 000 €            

Zámer podprogramu: Prevádzkyschopný obecný majetok.

Cieľ podprogramu:  Zabezpečiť bežné opravy obecného majetku 

v prípade poruchy alebo poškodenia obecného majetku tak, aby bol

všetok obecný majetok prevádzkychopný.

Merateľný ukazovateľ výstupu:

Prevádzkyschopný obecný majetok: ÁNO ÁNO ÁNO

Program 3: Verejné priestranstvá 600 €                 600 €              600 €               

Zámer programu: Udržiavané, pokosené a čísté verejné priestranstvá.

Podprogram 3.1: Zimná údržba miestnych kumunikácií. 200 €                 200 €              200 €               

Zámer podprogramu: Dostatočne a bezpečne priechodné miestne

komunikácie.

Cieľ podprogramu: Zabezpečiť odstraňovanie snehu z miestnych 

komunikácií a ich posyp pri vzniku nebezpečenstva pokĺznutia.

Merateľný ukazovateľ výstupu:

Odstránený sneh z miestnych komunikácií a ich posyp proti poklznutiu: ÁNO ÁNO ÁNO

Podprogram 3.2: Letná údržba verejných priestranstiev 400 €                 400 €              400 €               

Zámer podprogramu: Pokosené a čísté verejné priestranstvá.

Cieľ podprogramu: Zabezpečiť pokosenie verejných priestranstiev

 3 krát ročne, cintorín 2 krát ročne, odvoz pokosenej trávy, odstra-

ňovanie komunálnych odpadov z vrerejných priestranstiev a odstraňovanie 

zvyškov zimného posypového materiálu z miestnych komnikácií.

Merateľné ukazovatele výstupov:

Kosenie verejných priestranstiev - počet: 3 3 3

Kosenie cintorína - počet: 2 2 2

Odvoz trávy, odpadu a posypového materiálu: ÁNO ÁNO ÁNO

Program 4: Odpadové hospodárstvo 2 800 €               2 800 €           2 800 €            

Zámer programu:  Zákonné likvidovanie odpadov vznikajúcich v obci

Podprogram 4.1: Komunálny a separovaný odpad 2 400 €               2 400 €           2 400 €            

Zámer podprogramu: Pravidelný odvoz komunálneho odpadu

a separovaných zložiek odpadu.

Cieľ podprogramu: Zabezpečiť pravidelný odvoz komunálnych odpadov

a separovaných zložiek odpadu z obce . 

Merateľný ukazovateľ výstupu:

Minimálny počet vývozov odpadu v kalendárnom mesiaci: 1 1 1

Podprogram 4.2: Veľkoobjemový a nebezpečný odpad 400 €                 400 €              400 €               

Zámer podprogramu: Odvoz veľkoobjemového odpadu a nebez-

pečného odpadu.

Cieľ podprogramu: Zabezpečiť raz ročne odvoz veľkoobjemového 

odpadu a nebezpečného odpadu.

Merateľný zkazovateľ výstupu:

Počet vývozov odpadu v kalendárnom roku: 1 1 1

Program 5: Sociálne služby 60 €                   60 €                60 €                 

Zámer programu: Riešenie sociálnych problémov občanov

Podprogram 5.1: Sociálnoprávna ochrana a sociálna kuratela 60 €                   60 €                60 €                 



Zámer podprogramu: Upravené a zachované vzťahy medzi deťmi

a rodičmi, ktorým boli deti odňaté.

Cieľ podprogramu: Upraviť a zachovať vzťahy medzi rodičmi a deťmi

odňatými rozhodnutím súdu tak, aby boli chránené práva a právom

chránené záujmy detí, a aby bolo možné navrhnúť návrat detí

do rodinného prostredia.

Merateľný ukazovateľ výstupu:

Umožniť cestu rodičov za deťmi umiestnenými v ústavnej starostlivosti,

počet ciest v kalendárnom roku:

Program 6: Verejné osvetlenie 900 €                 900 €              900 €               

Zámer programu: Osvetlené verejné priestranstvá

Cieľ programu: Zabezpečiť osvetlenie verejných priestranstiev

vo večerných hodinách od zotmenia do 23:00 a v ranných hodinách

od 4:30 do rozvidnenia.

Merateľný ukazovateľ výstupu:

Verejné osvetlenie od zotmenia do 23:00 a od 4:30 do rozvidnenia: ÁNO ÁNO ÁNO

Program 7: Kultúra, vzdelanie a šport 480 €                 483 €              483 €               

Zámer programu: Kultúrne prostredie, vzdelané deti a športujúci občania

Podprogram 7.1: Kultúra 130 €                 133 €              133 €               

Zámer podprogramu: Kvalitné kultúrne podujatia pre obyvateľov obce

a jej návštevníkov.

Cieľ podprogramu: Umožniť využívanie majetku obce na kultúrne

podujatia, ktoré budú zapájať do kultúrneho života všetky generácie

obyvateľov obce a jej návštevníkov.

Projekt 7.1.1: Deň úcty k starším 50 €                   50 €                50 €                 

Zámer projektu: Kultúrne podujatie pre starších a starých občanov.

Cieľ projektu: Pripraviť starším a starým občanom príjemné posedenie

s hudbou a kultúrnym programom, na ktorom by si mohli zaspomínať

na minulosť a kde by sa mohli zabaviť a zabudnúť na svoje problémy.

Merateľný ukazovateľ výstupu:

Počet zúčastnených osôb starších ako 60 rokov: 30 30 30

Projekt 7.1.2: Mikuláš deťom 80 €                   80 €                80 €                 

Zámer projektu: Radosť na tvárach detí.

Cieľ projektu: Pripraviť deťom večer plný prekvapení, na ktorom ich

obdaruje Mikuláš.

Merateľný ukazovateľ výstupu:

Obdarené všetky deti do 15 rokov: ÁNO ÁNO ÁNO

Projekt 7.1.3.: Tajch Tag - IV ročník 200 €                 200 €              200 €               

Zámer projektu: Zapojenie občanov obce a návštevníkov obce

do zbližovania komunity

Cieľ projektu: Zorganizovať súťaž vo varení guláša, s celodenným

programom pre deti a dospelých pri vodnej nádrži Úhorná, čím sa

zviditeľní obec a jej okolie a poskytne sa možnosť na zveľadenie 

komunity a utuženie medziľudských vzťahov.

Merateľný ukazovateľ výstupu:

Počet zúčastnených súťažných družstiev: 15 15 15

Poprogram 7.2: Vzdelanie 50 €                   50 €                50 €                 

Zámer podprogramu: Vzdelaná a do života pripravená nastupujúca ge-

nerácia.

Cieľ programu: Zabezpečiť školopovinným deťom podnetné

a kultúrne prostredie.

Projekt 7.2.1: Podnetné a kultúrne prostredie 50 €                   50 €                50 €                 

Zámer projektu: Kvalitné vyučovanie podporené kultúrnym prostredím

školských priestorov a okolia školy.

Cieľ projektu: Zabezpečiť žiakom zvýšenie kultúrnosti školského prostredia,

a okolia školy.

Merateľný ukazovateľ výstupu:

Skvalitnenie prostredia v budove ZŠ s MŠ a v jej okolí. ÁNO ÁNO ÁNO

Podprogram 7.3: Šport 100 €                 100 €              100 €               

5 5 5



Zámer podprogramu: Športujúci občania a návštevníci obce.

Cieľ projektu: Zapojiť občanov obce a návštevníkov obce do športových

aktivít.

Projekt 7.3.1: Zarybnenie vodnej nádrže Úhorná 50 €                   50 €                50 €                 

Zámer projektu: Zarybniť vodnú nádrž Úhorná.

Cieľ projektu: Zarybniť vodnú nádrž Úhorná za účelom konania

zmysluplnej športovej aktivity - rybárskej súťaže, ktorá

má aj ekologický rozmer.

Merateľný ukazovateľ výstupu:

Zarybnenie vodnej nádrže Úhorná ÁNO ÁNO ÁNO

Projekt 7.3.2: Rehabilitačno-rekondičné procedúry 50 €                   50 €                50 €                 

Zámer projektu: Telesne postihutí občania aktívne starajúci sa o zdravie.

Cieľ projektu: Zapojiť telesne postihnutých občanov do aktívnej

starostlivosti o svoje zdravie.

Merateľný ukazovateľ výstupu:

Počet zúčastnených telesne postihnutých občanov: 10 10 10

Rok 2014: Rok 2015: Rok 2016:

Spolu: 28 650 €             28 650 €         28 650 €          

-  €                  -  €               -  €               

V Úhornej dňa 11.12.2013

Roman König

starosta obce

Overovatelia:

Mária Brutovská

Ondrej Slavkovský




