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Plánovanie, manažment a kontrola

Zámer programu:

Transparentná a efektívna samospráva flexibilne reagujúca na
podnety obyvateľov, podnikateľov, návštevníkov mesta pre vyvážený
ekonomický rozvoj s dôrazom na zvyšovanie kvality spoločenského,
kultúrneho a športového života, vzdelávania a bezpečnosti v meste.

Rozpočet programu :
rok

2012-Schválený

2012-Upravený

4 750 214.00

4 498 136.00

v €

2012-Plnenie

% pln.

1 576 829.18

35.06

Podprogram 1. 1

Výkon funkcie primátora

Zámer:

Moderné mesto s otvoreným a transparentným manažmentom a
reprezentáciou

Zodpovednosť:

Útvar primátora

Rozpočet podprogramu :
rok

2012-Schválený

2012-Upravený

100 590.00

99 649.00

v €

2012-Plnenie

% pln.

92 047.50

92.37

Komentár:
* Na všetky podnety nie je možné odpovedať napr. pri telefonických podnetoch na záznamníku
občan nenechá kontakt, alebo cez napiste_nam@levice.sk neuvedie spätnú adresu ... Na sociálnej
sieti facebook sa čítajú a riešia všetky podnety, odpovedá sa podľa potreby.
** Informovanosť občanov je zabezpečovaná dennou aktualizáciou web stránky mesta, mestským
rozhlasom, prostredníctvom levických Noviniek, miestnou tlačou (Pohronie, Týždeň na Pohroní,
Slovenská brána), levickou televíziou, levickými web stránkami, celoslovenskými médiami (Obecné
noviny), prostredníctvom ktorých pravidelne uverejňujeme informácie. Pre média bolo
poskytnutých 67 vyjadrení pre médiá (miestna tlač Pohronie, Týždeň na Pohroní, Slovenská brána,
www.levican.sk, www.leviceonline.sk TV Markíza, tlačové agentúry). Do uvedeného počtu nie sú
započítané samostatné vyjadrenia primátora napr. pre tlačové agentúry, televízie a pod. Priemerná
denná návštevnosť web stránky www.levice.sk v roku 2012 je 822 návštev (štatistika spol. Weby
group).
Spracovala: Ing. Viera Kolčárová, ved. ÚP
Ciele a výstupy:
Cieľ
Zabezpečiť kontinuálne
riadenie Mestského úradu,
Mestskej polície

Merateľný
ukazovateľ

Dosiahnutá % plnenia
alebo iný
hodnota
pomer

Východis.
údaj

Cieľová
hodnota

Počet porád primátora
mesta za rok

10

10

9

90 %

Počet operatívnych stretnutí
s vedúcimi

10

10

10

100 %
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zamestnancami mesta za
mesiac
Počet neformálnych
stretnutí so zamestnancami
za rok
Dosiahnuť otvorenú
komunikáciu vo vzťahu k
verejnosti a
podnikateľskému
prostrediu

Zabezpečiť aktívnu
reprezentáciu mesta na
domácej i zahraničnej pôde

2

2

2

100 %

100 %

100 %

95 %

95 %

Počet zorganizovaných
tlačových konferencií a
brífingov za rok

6

2

1

50 %

Počet vydaných mediálnych
informácií za rok

80

70

120

171 %

Počet publicistických
relácií vyrobených pre
mesto v spolupráci s
mestskou televíziu za rok

60

80

80

100 %

Počet vystúpení primátora
mesta v iných médiách (
printových, elektronických
) za rok

10

10

10

100 %

Počet prijatých oficiálnych
návštev za rok

4

4

6

150 %

Počet zahraničných ciest
vedenia mesta za rok

0

4

2

50 %

Percento zodpovedaných
podnetov zo všetkých
uplatnených podnetov

Podprogram 1. 2

Kontrolná činnosť

Zámer:

Skvalitňovanie činnosti verejne správy

Zodpovednosť:

Hlavný kontrolór

Rozpočet podprogramu :
rok
v €

2012-Schválený

2012-Upravený

63 454.00

60 454.00

2012-Plnenie
56 264.50

% pln.
93.07

Komentár:
V 1. polroku 2012 boli vykonané tieto následné finančné kontroly :
1/1A/2012 Kontrola bežných výdavkov rozpočtu mesta, cestovné náhrady za rok 2011
1/2A/2012 Kontrola výdavkovej časti rozpočtu mesta , vývoz komunálneho odpadu za rok
2011
1/3A/2012 Kontrola bežných výdavkov rozpočtu mesta, reprezentačné výdavky za rok 2011
1/4A/2012 Kontrola čerpania výdavkov vo vybranej MŠ mesta Levice za rok 2011
1/B5/2012 Kontrola plnenia prijatých opatrení z následných finančných kontrol vykonaných
v roku 2011 (§ 11, ods. d) zákona č. 502/2011 Z.z. o finančnej kontrole)
V priebehu 1. polroku 2012 hlavný kontrolór vypracoval stanoviská k záverečnému účtu
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mesta za rok 2011 a predložil ročnú správu o kontrolnej činnosti útvaru hlavného kontrolóra Mesta
Levice v súlade s ustanovením § 18f , odsek 1) písm. e) zákona č. 369/1990 Z.z. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov.
V 2.polroku 2012 boli vykonané tieto následné finančné kontroly :
2/A2/2012 Kontrola bežných príjmov z prenajatých budov, priestorov a objektov, podpoložka 212
003 akcia 06 00 00 za rok 2011
2/A2/2012 Dotácie na verejnoprospešné služby - BEVA ISTOTA za rok 2011
2/A3/2012 Kontrola bežných príjmov , iné nedaňové príjmy z odvodov z hazardných hier a iných
podobných hier v podpoložke 292 008 akcia 05 01 15 za rok 2011
2/A4/2012 Dotácie na základe VZN č. 73 mesta Levice za rok 2011 z vybranej oblasti
2/A4/2012 Kontrola pokladničných dokladov r. 2012 ( výberovým spôsobom )
Predmetom kontrolnej činnosti bola kontrola výdavkovej a príjmovej časti rozpočtu mesta zameraná
na efektívnosť a hospodárnosť vynakladania finančných prostriedkov , dodržiavanie právnych a
interných predpisov mesta.
Spracoval útvar hlavného kontrolóra mesta Levice
Ing. Igor Varga, hlavný kontrolór mesta
Ciele a výstupy:
Merateľný
ukazovateľ

Cieľ

Východis.
údaj

Cieľová
hodnota

20

12

Zabezpečiť účinnú kontrolu Počet plánovaných kontrol
úloh v zmysle zákona o
za rok
obecnom zriadení a kontrol
schválených Mestským
zastupiteľstvom mesta
Levice

Dosiahnutá % plnenia
alebo iný
hodnota
pomer
10

84 %

Podprogram 1. 4

Príprava a implementácia rozvojových projektov

Zámer:

Napĺňanie rozvoja mesta získavaním a efektívnym využívaním dostupných
zdrojov z grantov, dotácií , manažment schválených projektov

Zodpovednosť:

Útvar primátora

Rozpočet podprogramu :
rok
v €

2012-Schválený

2012-Upravený

4 407 140.00

4 091 113.00

2012-Plnenie
1 238 126.77

% pln.
30.26

Komentár:
Rozvojové zdroje pre mesto z domácich, zahraničných a nadnárodných fondov:
V roku 2012 bolo naplánované predložiť 5 projektov na získanie finančných prostriedkov pre
mesto Levice. K 31.12.2012 bolo predložených 16 projektov. Z toho jeden projekt bol schválený s
poskytnutím dotácie vo výške 1 965 EUR; desať projektov bolo neschválených a štyri projekty sú
k 31.12.2012 vo fáze hodnotenia. K jednému projektu bol proces hodnotenia žiadostí v danom kole
výzvy na predkladanie žiadostí zrušený, z dôvodu delimitačných procesov na Úrade vlády SR.
Rekonštrukcia pamiatkového objektu Synagógy:
Monitoring: Spracovaná záverečná monitorovacia správa.
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Financie: Spracovaná záverečná žiadosť o platbu, kde finančné prostriedky už boli aj zúčtované.
Rekonštrukcia a modernizácia Základnej školy, Saratovská ul. 85, Levice:
Realizácia: Rekonštrukcia a modernizácia školy prebieha v súlade s platným vecným a časovým
harmonogramom. Dňa 25. 09. 2012 mesto predložilo na RO dve žiadosti o zmenu projektu. Prvá
zmena sa týka predĺženia harmonogramu ukončenia realizácie stavebných prác z pôvodného
termínu od 06/2011 do 01/2013 na navrhovaný termín od 06/2011 do 06/2013. Druhá zmena
požaduje zmenu kotvenia strešných väzníkov, zmenu podhľadov pod strechou a zmenu riešenia
dažďovej kanalizácie.
Zrealizované stavebné práce v priebehu roka 2012:
- práce na sekciách A,B,C na fasáde objektu - vybúranie pôvodných okenných a dverných
konštrukcii, výmena vnútorných a vonkajších parapetov, výmurovka okenných pilierov, dodávka a
montáž plastových okien a dverí,
- montáž a demontáž lešenia,
- montáž tepelnej izolácie fasády,
- realizácia jadrovej omietky,
- odstránenie malieb oškrabaním a maľby z maliarskych zmesí vnútorných priestorov,
- odstránenie starých náterov a oprava syntetických náterov vnútorných.
Monitoring: Spracovaná priebežná monitorovacia správa č. 5 a č. 6.
Financie: Žiadosť o platbu č. 1038865 zo dňa 25.05.2012 vo výške 150 647,49 EUR bola v mesiaci
november 2012 schválená a refundovaná na účet mesta Levice.
Spracovala: Ing. Viera Kolčárová, ved. ÚP
Ciele a výstupy:
Dosiahnutá % plnenia
alebo iný
hodnota
pomer

Merateľný
ukazovateľ

Východis.
údaj

Cieľová
hodnota

Počet podaných projektov a
žiadostí o finančný
príspevok

5

5

16

320 %

Počet schválených
projektov a žiadostí

5

16

1

6%

1 nadzemné podlažie

269 m2

269 m2

100 %

2 nadzemné podlažie

175 m2

175 m2

100 %

Prístavba objektu Synagógy 1 nadzemné podlažie

145 m2

145 m2

100 %

2 nadzemné podlažie

27 m2

27 m2

100 %

Pochôdzna terasa

2 nadzemné podlažie

53 m2

53 m2

100 %

Zelená terasa

2 nadzemné podlažie

50 m2

50 m2

100 %

Rekonštrukcia VI. ZŠ

Celková plocha technicky
zhodnotených objektov

4 833 m2

3385

70 %

Počet používateľov
nových alebo inovovaných
služieb s výhľadom do
roku 2017

1 936

664

34 %

980 GJ/rok

0

0

Cieľ
Zabezpečiť rozvojové
zdroje pre mesto z
domácich, zahraničných a
nadnárodných fondov

Rekonštrukcia
pamiatkového objektu
Synagógy

Ročné úspory energie
realizovaním projektu
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Zateplená plocha

5077 m2

2741

54 %

Podprogram 1. 5

Územné plánovanie

Zámer:

Organizácia a usporiadanie územia s dôrazom na trvalo udržateľný rozvoj
mesta

Zodpovednosť:

Územné plánovanie a stavebný poriadok

Rozpočet podprogramu :
rok

2012-Schválený

2012-Upravený

9 100.00

9 100.00

v €

2012-Plnenie

% pln.

7 080.00

77.80

Komentár:
- plnenie cieľa je v súlade s plánovanou cieľovou hodnotou;
- Mestské zastupiteľstvo schválilo obstarávanie zmien a doplnkov ÚPN pre p. Valenta (po
zabezpečení UŠ na jeho náklady), ďalej pre zmenu trasy severného obchvatu mimo areál Malej
strelnice (z rozpočtu mesta) a pre zrušenie regulatívu výmery 72 m2 na výstavbu viničných domov.
Pretože všetky uvedené zmeny ÚPN sú podmienené spracovaním územnoplánovacích podkladov,
zmeny zatiaľ nebolo možné obstarávať. Pán Valent doteraz urbanistickú štúdiu nepredložil,
problematika severného obchvatu zatiaľ nie je doriešená (nesúhlas investora SSC, otázka
prepracovania TŠ a jej finančné zabezpečenie a pod.) a na zrušenie výmery viničných domov je
potrebné spracovať analýzu - štúdiu a prerokovať s orgánom ochrany PPF.
- V 2. Polovici roka 2012 mestské zastupiteľstvo schválilo obstarávanie zmien a doplnkov ÚPN pre
zámer Ing. Gregora Horniaka v lokalite Družstevnícka a Tatranská; ZaD ÚPN mesta Levice č. 12
bola obstaraná a následne schválená 13.12.2012; z celkových nákladov 2 160.-€ prispel na túto
dokumentáciu investor vo výške 1 920.-€.
- Z dôvodu akútnosti riešenia sprístupnenia komunikácie starej Družstevníckej ulice a pozemkov
okolo nej, bola zabezpečená "Dopravná štúdia na prístupovú komunikáciu - stará Družstevnícka
ulica" s celkovým nákladom
4 920.-€.
Spracovala: Ing. arch. Mária Navrátilová, ved. OÚPSP
Ciele a výstupy:
Cieľ
Zabezpečiť aktuálne a
verejnosti dostupné
informácie z ÚP

Dosiahnutá % plnenia
alebo iný
hodnota
pomer

Merateľný
ukazovateľ

Východis.
údaj

Cieľová
hodnota

predpok počet
pís.poskyt.územníc.infor.,
vyjadr.a záväz. stanovísk k
inv.zámerom

200

150

182

121 %

2

2

1

50 %

Zabezpečiť podklad pre
počet spracovaných
urban. rozvoj a pre
urban.-architekt. štúdií
povoľovací proces v
zmysle stav. zákona v súlade
so záujmami mesta a
potrebami obyvateľov
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Podprogram 1. 6

Manažment investícií

Zámer:

Rozmnožovanie a plánografické služby,geologické prieskumy,geometrické
plány,posudky,odborné vyjadrenia,štúdie

Zodpovednosť:

Územné plánovanie a stavebný poriadok

Rozpočet podprogramu :
rok

2012-Schválený

2012-Upravený

53 600.00

119 150.00

v €

2012-Plnenie

% pln.

69 934.16

58.69

Komentár:
V roku 2012 bola začatá výstavba Hnedého parku. Súčasne prebiehali práce na všetkých stavebných
objektoch. Ukončenie diela v zmysle Zmluvy o dielo je 07/2013. Objem vykonaných prác bol v
hodnote 2 842 000.- €.
V priebehu sledovaného obdobia sa zabezpečili:
- Odborné vyjadrenia a posudky k dodaným projektovým dokumentáciám (MK Kalinčiakovo,
Pivničná ul. Ochranné kryty TKO, Chodníky na Ul. Š. Majora, Žumpy pre Ladislavov dvor, a el.
rozvody pre Ladislavov dvor a pod.)
- Geodetické práce súvisiace s projekčnou prípravou a plánmi skutočného vyhotovenia
dokončených stavieb,
- Rozmnožovacie a plánografické práce za účelom zabezpečenia vyjadrení k projektovým
dokumentáciám a prípravy súťažných podkladov.
Spracovala: Ing. arch. Mária Navrátilová, ved. OÚPSP
Ciele a výstupy:
Merateľný
ukazovateľ

Cieľ

Východis.
údaj

Cieľová
hodnota

10

10

Dosiahnutá % plnenia
alebo iný
hodnota
pomer

Fotenie PD k zaslaniu na
vyjadrenie dotknutým
orgánom a organizácií k
vybaveniu ÚR, SP,
geodetické zameranie,
projekčná a predprojekčná
príprava

platba za štúdie a
vyjadrenia, stanoviská

Podprogram 1. 7

Audit a rating

Zámer:

Objektívny a nezávislý posudok hospodárenia mesta Levice

Zodpovednosť:

Odd. finančné

Rozpočet podprogramu :

8

80 %
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rok

2012-Schválený

2012-Upravený

3 000.00

3 000.00

v €

2012-Plnenie

% pln.

3 025.20

100.84

Komentár:
V priebehu prvého polroka bol vykonaný audit účtovnej závierky mesta Levice za rok 2011.
Súčasťou auditu bolo poskytovanie metodicko - odbornej a konzultačnej činnosti. Počas roka 2012
boli zabezpečené konzultácie zo strany audítora na požiadanie telefonicky, alebo osobnými
návštevami.
Spracovala: Ing. Alica Holeksová, vedúca OF
Ciele a výstupy:
Dosiahnutá % plnenia
alebo iný
hodnota
pomer

Merateľný
ukazovateľ

Východis.
údaj

Cieľová
hodnota

Zabezpečiť dôslednú
nezávislú kontrolu
účtovníctva a hospodárenia
mesta

Počet auditorských kontrol
za rok

6

6

Podprogram 1. 8

Členstvo v organizáciách

Zámer:

Záujmy mesta Levice presadzované na regionálnych a celoslovenských
fórach

Zodpovednosť:

Útvar primátora

Cieľ

6

100 %

Rozpočet podprogramu :
rok

2012-Schválený

2012-Upravený

10 165.00

10 165.00

v €

2012-Plnenie

% pln.

9 330.04

91.79

Komentár:
Mesto Levice v roku 2012 vstúpilo do jednej organizácie - Neinvestičný fond Židovského
kultúrneho dedičstva MENORAH.
Spracovala: Ing. Viera Kolčárová, ved. ÚP
Ciele a výstupy:
Cieľ

Merateľný
ukazovateľ

Zabezpečiť aktívnu účasť
Počet členstiev mesta v
mesta Levice v záujmových organizáciách a
organizáciách a združeniach združeniach

Východis.
údaj

Cieľová
hodnota

11

11

Dosiahnutá % plnenia
alebo iný
hodnota
pomer
12

109 %

Podprogram 1. 9

Spoločný obecný úrad

Zámer:

Vykonávať prenesený výkon štátnej správy ako aj originálne kompetencie
k spokojnosti občanov obcí Regionálneho združenia
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miest a obcí Tekov
Spoločný obecný úrad

Zodpovednosť:

Rozpočet podprogramu :
rok

2012-Schválený

2012-Upravený

103 165.00

105 505.00

v €

2012-Plnenie

% pln.

101 021.01

95.75

Komentár:
V oblasti spracovania agendy Stavebná správa podľa zákona 50/1976Zb.a Špeciálneho stavebného
úra-du podľa zákona 35/1961Zb.nastal len mierny pokles oproti roku 2008 a roku 2009,2010 a
2011.Celkom bolo prijatých 532 žiadostí, z toho 487 pre vydanie rozhodnutia v správnom konaní.
V prípadoch rozhodnutí vydaných po lehote 30 dní to znamená, že konanie vo veci bolo
prerušené alebo v krajnom prípade zastavené, či vzaté spät žiadateľom.
V oblasti Administratívno-správnej agendy Opatrovatelskej služby sa celá agenda vykonávala
podľa záko-na č.448/2008 Z.z. o sociálnych službách a príprava ako aj metodika vydávania
rozhodnutí a následne uza-tváraní zmlúv o poskytovaní sociálnych služieb plynule prechádzalo na
štruktúru po novele uvedeného zákona.Ukazovatele nad 100% sú ovplyvnené nárastom počtu
žiadateľov.
V oblasti spracovania personálnej a mzdovej agendy škôl a školských zariadení sa podarilo
dosiahnuť cieľový ukazovateľ už v priebehu 1.polroka.
V agende ochrany drevín vykonávanej podľa zákona NR SR č.543/2002 Z.z.o ochrane prárody a
krajiny bolo prijatých 83 žiadostí.Jedno konanie bolo zastavené a 3 konani prerušené rozhodnutím
pre vydanie odborného stanoviska ŠOP.
Spracoval: Miloslav Mráz, vedúci SOÚ
Ciele a výstupy:
Cieľ
Počet opatrovaných osôb

Východis.
údaj

Cieľová
hodnota

opakované sociálne šetrenia
v domácnostiach a
preposúdenia v zmysle
zákona č. 448/2008

85

80

76

95 %

400

460

532

116 %

100 %

100 %

100 %

100 %

30

25

22

88 %

100 %

100 %

100 %

100 %

Zabezpečiť efektívny a
počet potenciálnych
kvalitný výkon
žiadateľov
rozhodovacej činnosti v
oblasti stavebného poriadku
a územného plánovania prenesené kompetencie štátu
pomer prijatých podnetov a
vykonaných kontrol
(stavebných dohľadov)
Zabezpečiť efektívny a
kvalitný výkon
rozhodovacej činnosti pri
výkone pôsobnosti
špeciálneho stavebného
úradu pre miestne
komunikácie a účelové
komunikácie

Dosiahnutá % plnenia
alebo iný
hodnota
pomer

Merateľný
ukazovateľ

počet potenciálnych
žiadateľov

pomer prijatých
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podnetov a vykonaných
kontrol (stavebných
max.doba vybavenia v
dňoch

30

30

30

100 %

Zabezpečiť prenesený
Počet potencionálnych
výkon štátnej správy pri
žiadateľov
vykonávaní zákona o
ochra-ne prírody a krajiny ochrana a výrub drevín

40

50

83

166 %

Počet rozhodnutí vydaných
v lehote 30 dní

40

50

79

158 %

Opakovanými sociálnymi
šetreniami v domácnosti
opatrovaného, preveriť
kvalitu práce
opatrovateliaek a na
základe podnetov riešiť
problémy v domácnostiach

80 %

85 %

85 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

Zabezpečiť plnohodnotný
život seniorov a
handicapovaných občanov v
ich domácom prostredí

Skvalitnenie služieb školám Prechod v mzdovom
a škol. zariadeniam
programe na nový systém
prostredníctvom
V4
elektronického prenosu dát
Sledovanie vzdelávania
pedagogických
zamestnancov škôl

Program

2

Propagácia a marketing

Zámer programu:

Predstaviť Mesto Levice, ktoré sa oplatí navštíviť, spoznať a zostať
v ňom žiť, pracovať či podnikať.

Rozpočet programu :
rok

2012-Schválený

2012-Upravený

186 720.00

211 861.00

v €

2012-Plnenie
172 734.51

% pln.
81.53

Podprogram 2. 1

Propagácia a prezentácia mesta

Zámer:

Levice, známe svojimi južanskými aktivitami, ochraňujúce zvyky a tradície
svojich predkov a zároveň hľadiace do budúcnosti

Zodpovednosť:

Útvar primátora

Rozpočet podprogramu :

Strana: 10
Dátum: 26.03.2013

rok

2012-Schválený

2012-Upravený

38 830.00

35 130.00

v €

2012-Plnenie

% pln.

30 100.92

85.68

Komentár:
Počet vytvorených produktov: V roku 2012 bol vytvorený jeden produkt CR. Mestu sa podarilo
zaradiť levickú synagógu do Slovenskej cesty židovského kultúrneho dedičstva. Tento produkt cesta má i medzinárodný význam a tak veríme, že sa poradí zviditeľniť synagógu i zahraničí.
Počet efektívne spolupracujúcich subjektov: V roku 2012 prebiehala najväčšia spolupráca najmä pri
vytváraní projektov a prezentácií mesta s Levickou informačnou agentúrou, Tekovským múzeom v
Leviciach, MsKS v Leviciach, SOŠ, Združením vinohradníkov Krížny vrch Levice, Margita-Ilona
s.r.o., Mestským parlamentom mládeže, Slovenským centrom židovského kultúrneho dedičstva, ako
i so súkromným sektorom, ktorý nám vychádzal v ústrety pri spracovávaní projektov.
Počet absolvovaných výstav: Mesto Levice využilo možnosti poskytnuté NSK na prezentáciu v
rámci výstav a veľtrhov venovaným CR a prostredníctvom propagačných materiálov bolo
prezentované na Slovensku (ITF Slovakiatour v Bratislave, Agrokomplex Nitra) i v zahraničí (ČR Holiday World 2012 v Prahe).
Počet umiestnených inzerátov v zahraničnej tlači/na internete: Mesto sa prezentuje na dvoch
zahraničných portáloch (poľskom a českom) venovaným cestovného ruchu na Slovensku.
Počet umiestnených inzerátov CR v slov. tlači + internet: propagované boli najmä novinky v oblasti
CR v meste a to prostredníctvom Noviniek z levickej radnice ako i oficiálnej stránky mesta. V
ústrety vychádzali aj regionálne noviny, ktoré informovali o novinkách bez nároku za úhradu.
Počet nových druhov propagačného materiálu: V prvom polroku bola vydaná ručne maľovaná
mapa regiónu Tekov. V druhom polroku bola vydaná omaľovanka mesta pre deti, sprievodca po
turistických chodníkoch (skladačka) a brožúra Shalom - z dejín židovských komunít v Leviciach a
okolí.
Spracovala: Ing. Viera Kolčárová, ved. ÚP

Ciele a výstupy:
Cieľ

Merateľný
ukazovateľ

Vytvoriť zaujímavú ponuku Počet vytvorených
produktov aktívneho CR v produktov CR
meste
Počet efektívne
spolupracujúcich subjektov
Efektívne propagovať a
Počet absolvovaných
prezentovať mesto doma i v výstav CR a prezentácií v
zahraničí
rámci partnerských miest
Počet oslovených
potenciálnych návštevníkov
Medziročný percentuálny
nárast turistov v meste (
štatistický úrad )
Využívať na propagáciu
mesta v rámci CR
celoplošnú inzerciu a
reklamu , média ( TV,
rozhlas )

Počet umiestnených
inzerátov CR v zahraničnej
tlači

Dosiahnutá % plnenia
alebo iný
hodnota
pomer

Východis.
údaj

Cieľová
hodnota

4

5

1

20 %

4

5

9

180 %

2

2

3

150 %

10000

15000

10000

67 %

5%

5%

5%

100 %

4

6

2

33 %
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Počet umiestnených
inzerátov CR v slovenskej
tlači + internet

8

10

12

120 %

Zabezpečiť propagačný
materiál pre potreby mesta

Počet nových druhov
propagačných materiálov

10

10

4

40 %

Podprogram 2. 2

Podpora rozvoja cestovného ruchu v meste Levice a jeho regióne

Zámer:

Prezentácia Levíc svojimi aktivitami v oblasti športu,kultúry a cestovného
ruchu ako metropoly regiónu Tekov

Zodpovednosť:

Útvar primátora

Rozpočet podprogramu :
rok

2012-Schválený

2012-Upravený

12 500.00

34 164.00

v €

2012-Plnenie

% pln.

13 070.50

38.26

Komentár:
Počet vydaných nových druhov informačných a propagačných materiálov (Aj v jazykových
mutáciách): V prvom polroku bola vydaná ručne maľovaná mapa regiónu Tekov. Maľovaná mapa
obsahuje jazykový preklad do angličtiny. V druhom polroku bola vydaná publikácia Shalom
podobne s anglickým prekladom.
Počet prezentácií publikovaných v periodikách za rok: propagované boli najmä novinky v oblasti
CR v meste a to prostredníctvom Noviniek z levickej radnice ako i oficiálnej stránky mesta. V
ústrety vychádzali aj regionálne noviny, ktoré informovali o novinkách bez nároku za úhradu.
Spracovala: Ing. Viera Kolčárová, ved. ÚP
Ciele a výstupy:
Cieľ
Vytvoriť spektrum
príťažlivých mestských
informačných,
propagačných a
prezentačných materiálov
pre marketingové
akcie-zamerané na cieľové
skupiny: občan, turista,
podnikateľ

Merateľný
ukazovateľ

Východis.
údaj

Počet vydaných nových
druhov informačných a
propagačných materiálov (
aj v jazykových mutáciách )
mesta za rok

Využívať na propagáciu
Počet prezentácií
mesta a šírenie informácií o publikovaných v
aktivitách mesta lokálnu
periodikách za rok
inzerciu a reklamu

Cieľová
hodnota

Dosiahnutá % plnenia
alebo iný
hodnota
pomer

2

2

100 %

10

10

100 %

Podprogram 2. 3

Marketingová komunikácia

Zámer:

Pravidelná informovanosť obyvateľov o živote v meste
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Útvar primátora

Zodpovednosť:

Rozpočet podprogramu :
rok

2012-Schválený

2012-Upravený

13 080.00

13 080.00

v €

2012-Plnenie

% pln.

9 997.02

76.43

Komentár:
*** Na plánované informačné materiály pre občanov neboli schválené prostriedky v rozpočte
mesta. Z ušetrených prostriedkov na iných položkách bola spracovaná a vydaná omaľovánka o
meste Levice určená pre deti na podporu vytvárania a prehlbovania pozitívneho vzťahu najmenších
občanov k mestu.
**** Na šírenie informácií o aktivitách mesta sa v roku 2012 využila platená inzercia v miestnej
tlači na propagáciu slávnostného otvorenia synagógy. Ostatné informácie sa rozširujú bezplatne
prostredníctvom tlačových správ.
***** Diskusné fóra boli v roku 2011 zrušené z dôvodu nízkej účasti občanov na nich, a preto sme
sa rozhodli pre občanov vytvoriť nové priestory na vyjadrenie ich názorov - profil primátora mesta
Levice na sociálnej sieti Facebook a Dni otvorených dverí u primátora mesta. Obidva tieto
komunikačné prostriedky občania aktívne využívajú.
Spracovala: Ing. Viera Kolčárová, ved. ÚP
Ciele a výstupy:
Dosiahnutá % plnenia
alebo iný
hodnota
pomer

Východis.
údaj

Cieľová
hodnota

6

6

6

100 %

Počet výtlačkov 1 čísla

15000

15000

15000

100 %

Zvýšiť kvalitu a
informačnú hodnotu novín

Percento respondentov,
ktorí pozitívne hodnotia
zvýšenie kvality novín

70 %

100 %

100 %

100 %

Dosiahnuť vysoký stupeň
otvorenosti informovania
občanov a podnikateľov
mesta

Percentuálne zvýšenie
počtu obyvateľov na
verejných stretnutiach ( DF
)

10 %

10 %

0

0

Zabezpečiť informovanosť
obyvateľov
prostredníctvom relácií
vysielaných v mestskej
televízii

Percentuálne zvýšenie
počtu hodín vysielania
objednaných relácií
mesačne v mestskej
televízii

5%

5%

5%

100 %

Počet oslovených
domácností zo všetkých,
percentuálne vyjadrenie

80 %

90 %

90 %

100 %

Cieľ
Zabezpečiť informovanosť
obyvateľov
prostredníctvom
príťažlivých informačných
novín

Merateľný
ukazovateľ
Počet vydaných čísiel za
rok

Podprogram 2. 5

Príležitostné trhy

Zámer:

Zachovať tradíciu organizovania Levického jarmoku a zaviesť tradíciu
vianočných trhov
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Odd. živ. prostredia a komunálnych vecí

Zodpovednosť:

Rozpočet podprogramu :
rok

2012-Schválený

2012-Upravený

31 890.00

39 987.00

v €

2012-Plnenie

% pln.

37 685.99

94.25

Komentár:
- v roku 2012 mesto Levice organizovalo 2 jarmoky: Netradičný levický jarmok spojený s pivným
festivalom v mesiaci máj a Tradičný levický jarmok v mesiaci október, predajných miest bolo
predaných viac ako sa predpokladalo, čím bol zabezpečený aj vyšší príjem z dane za užívanie
verejného priestranstva ako sa predpokladal.
Spracovala: Ing. arch. Eva Urgeová, ved. OŽPKV
Ciele a výstupy:

Zabezpečiť tradičný
jarmok, pivný festival a
vianočné trhy

Dosiahnutá % plnenia
alebo iný
hodnota
pomer

Merateľný
ukazovateľ

Východis.
údaj

Cieľová
hodnota

Počet predaných trhových
miest

3300 m

2500 m

2500 m

100 %

2400 m

2400 m

0

0

Cieľ

Vykonať úkony súvisiace s Počet vytvorených
vytvorením novej lokality na predajných miest
organizáciu

Podprogram 2. 6

Medzinárodná spolupráca

Zámer:

Vzájomná výmena skúseností s partnerskými mestami

Zodpovednosť:

Odd. organizačno právne

Rozpočet podprogramu :
rok

2012-Schválený

2012-Upravený

6 000.00

5 080.00

v €

2012-Plnenie

% pln.

0.00

0.00

Komentár:
V rámci zabezpečenie výmeny inovatívnych riešení v rôznych oblastiach života samosprávy mesto
Levice za sledované obdobie neprijalo návštevu z partnerských miest.
Spracovala JUDr. Elena Kušteková, ved. OOP
Ciele a výstupy:
Cieľ
Zabezpečiť výmenu
inovatívnych riešení v
rôznych oblastiach života
samosprávy

Dosiahnutá % plnenia
alebo iný
hodnota
pomer

Merateľný
ukazovateľ

Východis.
údaj

Cieľová
hodnota

počet prijatých návštev z
partnerských miest za rok

5

5

0

0

počet navštívených
partnerských miest za rok

5

5

0

0
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Podprogram 2. 7

Propagácia aktivít projektu Zdravé mesto Levice

Zámer:

Prezentovanie imidžu mesta Levice ako aktívneho subjektu participujúceho
na zdraví obyvateľstva prostredníctvom aktivít projektu Zdravé mesto
Levice.

Zodpovednosť:

Odd. služieb občanom a organizáciám

Rozpočet podprogramu :
rok

2012-Schválený

2012-Upravený

3 320.00

3 320.00

v €

2012-Plnenie

% pln.

1 880.12

56.63

Komentár:
Na úseku projektu Zdravé mesto Levice boli v roku 2012 zorganizované nové i tradičné, resp.
pravidelne sa opakujúce neziskové aktivity motivujúce širokú verejnosť k participácii na svojom
zdraví, ako napr. :
- cvičenie CCHI-KUNG
- primátorska kvapka krvi v spolupráci v HTO NsP Levice
- prednáška " Detoxikácia organizmu"
- vyšetrenie rizikových faktorov v spolupráci s RÚVZ Levice
- jarná zbierka šatstva, elektroniky, diek.... v spolupráci s OZ Pomôžme si
- výstava výtvarných prác "Zdravé Levice očami najmenších"
- prednáška " Hygienický spôsob života v lokalite Ladislavov dvor" v spolupráci
s RÚVZ v Leviciach
- kampaň "Prestaň fajčiť, daj si jablko" v spolupráci s RÚVZ v Leviciach
- kampaň " Deň zodpovednosti" v spolupráci s RÚVZ v Leviciach
- rozdávanie pitnej vody počas horúčav v mesiaci júl v spolupráci s RÚVZ
v Leviciach
- prázdninová kvapka krvi v spolupráci s SČK ÚzS Levice
- ukážky prvej pomoci v rámci Svetového dňa prvej pomoci v spolupráci s SČK
ÚzS Levice
- "Deň otvorených dverí v RÚVZ Levice" v rámci Medzinárodného rok seniorov
- prednáška " Podpora imunity- základ zdravia"
Mesto Levice v rámci projektu "Zdravé mesto" zorganizovalo už 11. ročník podujatia "Deň zdravia
v Leviciach". Na podujatí prezentovalo svoje produkty 35 organizácií. V rámci projektu Zdravé
mesto Levice bolo 6 akcií zmedializovaných v miestnych periodikách. Do jednotlivých aktivít sa
zapojilo cca 622 obyvateľov.
Spracovala: JUDr. Gabriela Andrašková, ved. OSOO
Ciele a výstupy:
Dosiahnutá % plnenia
alebo iný
hodnota
pomer

Merateľný
ukazovateľ

Východis.
údaj

Cieľová
hodnota

Medializácia projektu medzi
obyvateľstvom
prostredníctvom vlastného
propagačného materiálu
projektu

počet rozdaného
propagačného materiálu
(brožúry Profil zdravia
mesta Levice, pier s logom
Zdravé mesto,
kľúčeniek...)

200

200

85

43 %

Propagácia jednotlivých
aktivít projektu Zdravé

počet zmedializovaných
akcií zorganizovaných

10

10

6

60 %

Cieľ
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mesto Levice formou
projektom Zdravé mesto
inzercie a ďalšími miestnymi
mediálnymi tokmi
Prispieť k zvyšovaniu
zdravotného povedomia
obyvateľstva.

počet obyvateľov, ktorí sa
do jednotlivých aktivít
zapoja

300

300

622

207 %

Podprogram 2. 8

Vysielacie služby

Zámer:

Pravidelné informácie pre obyvateľov mesta o udalostiach v meste a
regióne

Zodpovednosť:

Útvar primátora

Rozpočet podprogramu :
rok

2012-Schválený

2012-Upravený

81 100.00

81 100.00

v €

2012-Plnenie

% pln.

79 999.96

98.64

Komentár:
Cieľové hodnoty merateľných ukazovateľov boli prekročené z dôvodu zvýšeného záujmu
jednotlivých subjektov, prípadne jednotlivcov tak o odvysielanie videotextových reklám, ako aj o
prezentovanie sa prostredníctvom spravodajských príspevkov. Stanovený počet publicistických
príspevkov nebol splnený z časových dôvodov. Prioritou spoločnosti bola jej konsolidácia, na
základe vzniknutej straty z predchádzajúcich období, najmä vo zvýšenej miere predaja, tvorby a
vysielania reklamy. Spoločnosť prešla zložitým obdobím aj z dôvodu ukončenia analógového
vysielania a následného prechodu na digitálne vysielanie, s čím bolo spojené presťahovanie strižne
do budovy CK Junior a následná úprava vysielacieho štúdia.
Spracovala: Jana Bátovská, konateľ LTS, spol. s r. o.
Ciele a výstupy:
Merateľný
ukazovateľ

Cieľ

Cieľová
hodnota

400

400

479

120 %

Počet odvysielaných
príspevkov publicistických

12

12

1

8%

Počet odvysielaných
príspevkov prezentačných

108

108

246

228 %

Zabezpečiť plynulé
Počet odvysielaných
vysielanie v zmysle
príspevkov spravodajských,
požiadaviek mesta Levice a vrátane športu
v súlade s platnou licenciou

Program

3

Zámer programu:

Dosiahnutá % plnenia
alebo iný
hodnota
pomer

Východis.
údaj

Interné služby mesta
Flexibilná a kvalitná činnosť samosprávy mesta prostredníctvom
efektívnych a účinných interných služieb
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Rozpočet programu :
rok

2012-Schválený

2012-Upravený

725 098.00

1 116 899.00

v €

2012-Plnenie

% pln.

768 037.52

68.77

Podprogram 3. 1

Činnosť samosprávnych orgánov mesta

Zámer:

Bezproblémový priebeh zasadnutí orgánov mesta s dôrazom na plnenie
cieľov a zámerov

Zodpovednosť:

Odd. organizačno právne

Rozpočet podprogramu :
rok

2012-Schválený

2012-Upravený

66 543.00

66 543.00

v €

2012-Plnenie

% pln.

60 933.92

91.57

Komentár:
Z dôvodu zabezpečenia plynulej a pravidelnej činnosti orgánov mesta sa uskutočnilo
- 75 zasadnutí komisií MsZ
- 6 riadnych zasadnutí MsZ
- 2 mimoriadne zasadnutia MsZ
- 12 zasadnutí MsR
Spracovala JUDr. Elena Kušteková, ved. OOP
Ciele a výstupy:
Merateľný
ukazovateľ

Dosiahnutá % plnenia
alebo iný
hodnota
pomer

Východis.
údaj

Cieľová
hodnota

75

75

75

100 %

Počet zasadnutí MsZ za rok

7

7

8

114 %

Počet zasadnutí MsR za rok

13

13

12

92 %

Cieľ

Zabezpečiť plynulú a
Počet zasadnutí komisii za
pravidelnú činnosť orgánov rok
mesta

Podprogram 3. 2

Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami

Zámer:

Bezproblémový priebeh volieb a referend

Zodpovednosť:

Odd. organizačno právne

Rozpočet podprogramu :
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rok

2012-Schválený

2012-Upravený

0.00

46 937.00

v €

2012-Plnenie

% pln.

46 937.17

100.00

Komentár:
Podľa článku 89 odseku 2 písmena d/ Ústavy Slovenskej republiky a § 25 odseku 1 a 2 zákona
číslo 333/2004 Z. z. o voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky predseda Národnej rady
Slovenskej republiky vyhlásil voľby do Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré sa konali
10.03.2012.
Spracovala: JUDr. Elena Kušteková, ved. OOP
Ciele a výstupy:
Dosiahnutá % plnenia
alebo iný
hodnota
pomer

Merateľný
ukazovateľ

Východis.
údaj

Cieľová
hodnota

Zabezpečiť administráciu
volieb a referend

počet očakávaných druhov
volieb

0

1

Podprogram 3. 3

Správa a evidencia nehnuteľného majetku

Zámer:

Zveľaďovanie majetku mesta, ekonomicky efektívna a a prehľadná
evidencia a správa nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Levice.

Zodpovednosť:

Odd. správy a evidencie majetku

Cieľ

1

100 %

Rozpočet podprogramu :
rok

2012-Schválený

2012-Upravený

83 854.00

302 630.00

v €

2012-Plnenie

% pln.

71 243.65

23.54

Komentár:
- v r. 2012 je celkom ustálená situáciu v obsadenosti nebytových priestorov, problémy sú s novými
nájomcami, nakoľko vybavovanie nájomných zmlúv po konečnú fázu podpisu trvá v priemere 70
dní čo je z pohľadu nájomníka dlhá čakacia doba
- v druhej polovici r. 2012 je dosť veľký pohyb v obsadenosti nebytových priestorov, problémy s
vybavovaním nových nájomných zmlúv pretrvávajú , čo sa týka dľžky vybavenia zmluvy
Spracovala: JUDr. Daniela Sussová, vedúca OSEM
Ciele a výstupy:
Cieľ
Maximalizovať
obsadenosť v nebytových
priestoroch vo vlastníctve
mesta

Dosiahnutá % plnenia
alebo iný
hodnota
pomer

Merateľný
ukazovateľ

Východis.
údaj

Cieľová
hodnota

Percentuálnosť obsadenia prenájmu objektu

85 %

90 %

85 %

94 %

15

21

21

100 %

175

182

158

87 %

Zabezpečiť prehľadnú a
Počet nehnuteľností v
aktuálnu evidenciu majetku majetku mesta
vo vlastníctve mesta Levice
Počet nájomných zmlúv
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Priemerná doba
vyhotovenia NZ resp.
zmien v nich po podpis
primátora

8 dní

1 - 2 mesiace 3 mesiace od
podania
žiadosti

70 %

Podprogram 3. 4

Správa a evidencia nehnuteľného majetku - pozemky

Zámer:

Ekonomicky efektívna a informačne prehľadná evidencia a správa
pozemkov vo vlastníctve mesta, ako aj v nájme mesta

Zodpovednosť:

Odd. správy a evidencie majetku

Rozpočet podprogramu :
rok

2012-Schválený

2012-Upravený

12 022.00

13 022.00

v €

2012-Plnenie

% pln.

10 880.78

83.56

Komentár:
- OSEM k 31.12.2012 eviduje 280 nájomných zmlúv na pozemky, z toho - 242 zmlúv, kde
vlastníkom je mesto, s príjmom v roku 2012 20 036,60 a 38 zmlúv, kde nájomcom je mesto s
ročným výdavkom na nájomné 8 918 €. V tomto počte nie sú zahrnuté podnájomné zmluvy
uzatvorené s investormi v priemyselnom parku a takisto výdavok za nájom pre Slovenský
pozemkový fond na pozemky v PP. Nájomné pre SPF predstavuje sumu vo výške 16 660 € a príjem
z podnájmu a služieb zabezpečovaných pre investorov v PP predstavuje sumu 68 496 €.
Spracovala: JUDr. Daniela Sussová, ved. OSEM
Ciele a výstupy:

Dosiahnuť čo najvyššiu
efektívnosť prenájmu a
predaja pozemkov

Dosiahnutá % plnenia
alebo iný
hodnota
pomer

Merateľný
ukazovateľ

Východis.
údaj

Cieľová
hodnota

Príjem z prenájmu v tis. €

21642

21 642

20037

93 %

280

290

280

97 %

Cieľ

Zabezpečiť prehľadnú
Počet nájomných zmlúv
evidenciu pozemkov vo
vlastníctve mesta, ako aj
pozemkov, ktoré má mesto v
nájme

Podprogram 3. 5

Prevádzka a údržba nehnuteľného majetku

Zámer:

Bezporuchová a plynulá prevádzka v nebytových priestoroch vo
vlastníctve mesta Levice

Zodpovednosť:

Odd. správy a evidencie majetku

Rozpočet podprogramu :
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rok

2012-Schválený

2012-Upravený

356 000.00

492 028.00

v €

2012-Plnenie

% pln.

397 958.93

80.88

Komentár:
-v rámci údržby sa podarilo udržať maximálnu funkčnosť zverených objektov. Práce väčšieho v
tomto polroku neboli okrem prestavby objektu na Tekovskej ul., kvôli sťahovaniu nového
nájomcu, ktorému boli priestory prispôsobené. Celá údržba sa sústreďuje na odstraňovanie
porevíznych závad a prípadne poistných udalostí , drobné maliarske práce, opravy vodoinštalácie,
čistenie kanalizácie
Práce väčšieho rozsahu boli hlavne na oprave nakladacej rampy Hronská 8, oprava podperných
stĺpov Nám. hrdinov 7-8, oprava vonkajšieho schodiska a výmena osvetlenia v COOP-e Pri
Podlužianke 6, na mestskom majeri v plynovej kotolni došlo k výmen 2 ks plynový kotol.
Spracovala: JUDr. Daniela Sussová, vedúca OSEM
Ciele a výstupy:

Zabezpečiť operatívne
odstránenie vzniknutých
nedostatkov v prenajatých
priestoroch

Zabezpečiť funkčnosť
prenajatých objektov nebytových priestorov vo
vlastníctve mesta Levice

Zmena stavby jestvujúceho
objektu Synagógy v
Leviciach prestavbou a
prístavbou

Dosiahnutá % plnenia
alebo iný
hodnota
pomer

Merateľný
ukazovateľ

Východis.
údaj

Cieľová
hodnota

Priemerná doba od
nahlásenia problému do
začiatku jeho riešenia menšie závady, resp. bežné

1 deň

1 deň

1 deň

100 %

- havarijné situácie

3 dni

3 dni

3 dni

100 %

Celková udržiavaná plocha
budov v m2

9551

9551

9551

100 %

Zabezpečenie čistenia
priestorov v m2

1319

1319

1319

100 %

346 m2

346 m2

100 %

177,5 m2

177,5 m2

100 %

Cieľ

Zastavaná plocha
rekonštrukcie

Zastavaná plocha prístavby

Podprogram 3. 6

Prevádzka a údržba mestského informačného systému

Zámer:

Bezporuchová prevádzka informačného systému pre čo najlepšiu orientáciu
a informovanosť občanov

Zodpovednosť:

Odd. správy a evidencie majetku

Rozpočet podprogramu :
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rok

2012-Schválený

2012-Upravený

1 500.00

1 500.00

v €

2012-Plnenie

% pln.

1 440.10

96.01

Komentár:
- boli vykonané len drobné opravy úradných tabúľ
Spracovala: JUDr. Daniela Sussová, vedúca OSEM
Ciele a výstupy:
Merateľný
ukazovateľ

Zabezpečenie čo najlepšej
údržby

Dosiahnutá % plnenia
alebo iný
hodnota
pomer

Východis.
údaj

Cieľová
hodnota

Počet smerových tabúľ
mestského inf.syst

28

29

29

100 %

Počet úradných tabúľ vývesiek

16

21

21

100 %

Cieľ

Podprogram 3. 7

Rekreačné chaty Margita - Ilona

Zámer:

Regeneráciou pracovných síl zamestnancov zvýšiť ich výkonnosť

Zodpovednosť:

Odd. vnútornej prevádzky

Rozpočet podprogramu :
rok

2012-Schválený

2012-Upravený

5 473.00

4 473.00

v €

2012-Plnenie

% pln.

3 406.31

76.15

Komentár:
Rekreačné chaty na MI boli využité na 95 %. Letná turistická sezóna sa začala 23.6. a ukončila sa
9.9.2012 V čase letnej turistickej sezóny sa v rekreačných zariadeniach odrekreovalo 97
zamestnancov s prijatím tržieb 1 768,20 €.
Spracovala: Ing. Božena Krajčovicová, ved. OVP
- práce údržby boli zamerané na drobné opravy vodoinštalatérske, odstránenie závad z revízie plynu
a elektro pred uvedením chát do letnej prevádzky
Spracovala: JUDr. Daniela Sussová, vedúca OSEM
Ciele a výstupy:
Cieľ

Merateľný
ukazovateľ

Poskytnúť zamestnancom
rekreačné chaty na Margite
Ilone

využiteľnosť chát na
Margite-Ilone

Zabezpečenie plynulej
prevádzky v rekreačnom
zariadení z pohľadu
rekreantov

Počet rekreačných zariadení

Dosiahnutá % plnenia
alebo iný
hodnota
pomer

Východis.
údaj

Cieľová
hodnota

95 %

95 %

95 %

100 %

3

3

3

100 %
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Podprogram 3. 8

Prevádzka a údržba verejných toaliet

Zámer:

Verejnosti dostupné a čisté toalety

Zodpovednosť:

Odd. správy a evidencie majetku

Rozpočet podprogramu :
rok

2012-Schválený

2012-Upravený

0.00

0.00

v €

2012-Plnenie

% pln.

0.00

0.00

Podprogram 3. 9

Autodoprava

Zámer:

Efektívna a flexibilná auto prevádzka mestského úradu

Zodpovednosť:

Odd. vnútornej prevádzky

Rozpočet podprogramu :
rok

2012-Schválený

2012-Upravený

23 140.00

19 440.00

v €

2012-Plnenie

% pln.

15 567.67

80.08

Komentár:
Autoprevádzka MsÚ bola zabezpečovaná 5 motorovými vozidlami. LV 470 DL, LV 733 BZ, LV
931 DL, LV 545 BD, LV 454 BF). Za rok 2012 bolo najazdených spolu 66 723 km na uvedených
motorových vozidlách. Všetky vozidlá sú pojazdné a z hľadiska zabezpečovania pravidelných
servisných prehliadok, EK, STK môžu zabezpečovať bezproblémovú, bezpečnú a flexibilnú
prepravu zamestnancov MsÚ pri plnení ich pracovných povinností. Čerpanie na tomto programe
bolo úmerné, hlavnú časť výdavkov tvorili náklady na PHM a náklady na servis a údržbu vozidiel.
Spracovala: Ing. Božena Krajčovicová, ved. OVP
Ciele a výstupy:
Dosiahnutá % plnenia
alebo iný
hodnota
pomer

Merateľný
ukazovateľ

Východis.
údaj

Cieľová
hodnota

Zabezpečiť bezproblémové
a flexibilné fungovanie
vozového parku Msú

Podiel napĺňania kontrol a
prehliadok

100 %

100 %

Podprogram 3.10

Verejné obstarávanie

Zámer:

Pri obstarávaní zákaziek uplatňovať princípy verejného obstarávania.

Zodpovednosť:

Odd. vnútornej prevádzky

Cieľ

Rozpočet podprogramu :

100 %

100 %
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rok

2012-Schválený

2012-Upravený

4 951.00

4 951.00

v €

2012-Plnenie

% pln.

4 678.20

94.49

Komentár:
V rámci programu 3.10 Verejné obstarávanie sú realizované úhrady za softvéry V.O.S. systém a
SW na elektronické aukcie. Softvér V.O.S. je využívaný na 100 %, prostredníctvom tohto softvéru
je spracovávaná kompletne dokumentácia v zmysle zákona o verejnom obstarávaní, softvér aukcie
je využívaný na 240 %.Mesto Levice si v roku 2012 stanovilo za cieľ zrealizovať minimálne 10
elektronických aukcií, v skutočnosti zrealizovalo spolu 24 elektronických aukcií prostredníctvom
zakúpeného softvéru na EA.
Spracovala: Ing. Božena Krajčovicová, ved. OVP
Ciele a výstupy:
Merateľný
ukazovateľ

Cieľ

Východis.
údaj

Cieľová
hodnota

Dosiahnutá % plnenia
alebo iný
hodnota
pomer

Zabezpečiť maximálnu
úsporu prostredníctvom
softvéru AUKCIE

počet zrealizovaných
elektronických aukcií

10

24

240 %

Zabezpečiť dodržiavanie
procesu verejného
obstarávania

% využiteľnosti softvéru
V.O.S

80

80

100 %

Podprogram 3.11

Vzdelávanie zamestnancov

Zámer:

Odborne zdatní zamestnanci Mestského úradu

Zodpovednosť:

Odd. vnútornej prevádzky

Rozpočet podprogramu :
rok

2012-Schválený

2012-Upravený

11 500.00

13 100.00

v €

2012-Plnenie

% pln.

11 510.46

87.87

Komentár:
Program 3. vzdelávanie zamestnancov bol priebežne počas roka napĺňaný na základe konkrétnych
požiadaviek a potrieb zamestnancov MsÚ. Z celkového počtu zamestnancov sa 55 školení
zúčastnilo 120 zamestnancov MsÚ, čo predstavuje plnenie aktivity na 87,9 %, zamestnanci sa
zúčastňovali najmä školení súvisiacich s novelizáciami právnych predpisov a potreby ich aplikácie
do praxe. Čerpanie finančných prostriedkov na tomto programe je 88 %, hlavnú časť výdavkov
tvoria náklady na školenia a cestovné náhrady pre zamestnancov MsÚ.
Spracovala: Ing. Božena Krajčovicová, ved. OVP
Ciele a výstupy:
Cieľ
Zvýšiť efektívnosť a
hospodárnosť vzdelávania
zamestnancov účasťou na
školeniach z dôvodu noviel
zákonov

Merateľný
ukazovateľ
podiel počtu školených
zamestnancov

Východis.
údaj

Cieľová
hodnota

70 %

80 %

Dosiahnutá % plnenia
alebo iný
hodnota
pomer
100 %

125 %
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Podprogram 3.12

Registratúrne stredisko

Zámer:

Efektívna a prehľadná správa registratúry a registratúrneho strediska

Zodpovednosť:

Odd. vnútornej prevádzky

Rozpočet podprogramu :
rok

2012-Schválený

2012-Upravený

1 700.00

1 460.00

v €

2012-Plnenie

% pln.

852.40

58.38

Komentár:
Počet evidovaných registratúrnych záznamov v ISS Písomnosti za kalendárny rok - 22832.
Realizovalo sa uzatvorenie záznamov a spisov kalendárneho roka 2012 a prevod neuzatvorených
spisov do nového roka 2013.
Zabezpečila sa knižná väzba Registratúrneho denníka a Menného indexu kalendárneho roka 2012
na základe vygenerovanej zostavy všetkých registratúrnych záznamov z ISS Písomnosti
Vypracovaný bol harmonogram odovzdávania písomností za rok 2010 (pre KPK 2007- 2009
osvedč. knihy a OOP 2009 voľby a roky - ostatné voľby) z príručných registratúr do RS MsÚ
Zamestnanci organizačných útvarov využívali služby RS vypožičiavaním spisov v počte 84
výpožičiek a 3x bol vystavený reverz (vypožičanie spisov z RS MsÚ mimo úrad so súhlasom
prednostu MsÚ).
Pracovná porada zamestnancov poverených vedením príručných registratúr organizačných útvarov a
prizvaných mimo MsÚ, bola zameraná na tvorbu registratúrneho plánu MsÚ a na metodiku v
predarchívnej starostlivosti o dokumentáciu v zmysle platnej legislatívy pre správu registratúry
Spracovala: Ing. Božena Krajčovicová, ved. OVP
Ciele a výstupy:
Cieľ
Zabezpečiť efektivitu
predarchívnej starostlivosti a
plnenie zákonom
stanovených požiadaviek
pre správu registratúry

Dosiahnutá % plnenia
alebo iný
hodnota
pomer

Merateľný
ukazovateľ

Východis.
údaj

Cieľová
hodnota

Počet odovzdaných
ukladacích jednotiek do
registratúrneho strediska za
kalendárny rok

600

600

574

96 %

Počet evidovaných
registrtúrnych záznamov v
ISS Písomnosti za
kalendárny rok

23500

24000

22832

95 %

2

2

0

0

100

100

0

0

Počet vykonaných
vyraďovacích konaní
Počet odovzdaných
archívnych boxov do
Štátneho archívu - pobočka
Levice
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Podprogram 3.13

Správa geografického informačného systému a digitálnej technickej
mapy mesta

Zámer:

Komplexné grafické informácie o území mesta v digitálnej forme

Zodpovednosť:

Odd. vnútornej prevádzky

Rozpočet podprogramu :
rok

2012-Schválený

2012-Upravený

11 000.00

11 000.00

v €

2012-Plnenie

% pln.

9 708.46

88.26

Komentár:
V roku 2012 sa aktualizovala katastrálna mapa, vrátane mestských častí, aktualizovala sa
ortofotomapa, doplnili sa inžinierske siete.
Geografický portál mesta Levice - GIS LV sa pravidelne aktualizuje a doplnil sa o ďalšie mapové
vrstvy - umiestnenie kontajnerov počas jarného a jesenného upratovania, miesta venčenia psov,
lampy pouličného osvetlenia.
Upgradovala sa verzia verejnej prezentácie GIS mesta Levice pre prostredie internetu - doplnenie o
parcely registra C, zmena dizajnu stránky, mapových vrstiev, nástrojov.
Spracovala: Ing. Božena Krajčovicová, ved. OVP
Ciele a výstupy:
Merateľný
ukazovateľ

Cieľ
Zabezpečiť komplexné
zmapovanie územia mesta
Levice

Dosiahnutá % plnenia
alebo iný
hodnota
pomer

Východis.
údaj

Cieľová
hodnota

100 %

100 %

100 %

100 %

5%

5%

5%

100 %

Celkový podiel aktuálne
zmapovaného územia mesta
/intravilán mesta/
Percentuálny podiel
aktualizovaného územia
mesta zmapovaný počas
roka

Podprogram 3.14

Informačný systém samosprávy

Zámer:

Kvalitné, bezpečné a integrované informačné prostredie pre obyvateľov a
zamestnancov Mestského úradu

Zodpovednosť:

Odd. vnútornej prevádzky

Rozpočet podprogramu :
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rok

2012-Schválený

2012-Upravený

134 000.00

132 900.00

v €

2012-Plnenie

% pln.

127 869.37

96.21

Komentár:
V rámci rozvoja informačného systému, zjednodušenia a urýchlenia a automatizácie jednotnej
konsolidovanej účtovnej závierky sa pristúpilo k riešeniu ekonomiky organizácií, ktoré sú v
zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. Realizovalo sa technické riešenia pre využívanie modulov ISS
pracovníkmi mestských organizácií. Inštaloval a konfiguroval sa účelový server pre zabezpečenie
vzdialeného zabezpečeného prístupu do siete MsÚ z pracovísk mestských organizácií.
Modernizovala sa technická infraštruktúra MsÚ po HW aj SW stránke, bola udržiavaná a rozšírená
VPN sieť.
Organizovali sa školenia pre zamestnancov organizácií, následne sa inštalovali prístupy na
organizáciách, poskytovala sa metodická podpora.
Údržba informačného systému sa vykonávala na základe zmlúv s jednotlivými dodávateľmi
programových modulov.
Vykonával sa upgrade ISS, rozšírené funkcie sú popísané v HelpDesku ISS.
Zabezpečil sa nákup VT pre potreby MsÚ.
Spracovala: Ing. Božena Krajčovicová, ved. OVP
Ciele a výstupy:
Merateľný
ukazovateľ

Cieľová
hodnota

Počet spravovaných PC
spolu

175

175

190

108 %

Počet spravovaných
programových modulov
spolu

65

65

67

103 %

Počet spravovaných
pracovných staníc
pripojených do siete MsÚ
Spolu

160

200

220

110 %

Cieľ
Zabezpečiť výkonné
informačné prostredie pre
zamestnancov MsÚ

Dosiahnutá % plnenia
alebo iný
hodnota
pomer

Východis.
údaj

Podprogram 3.15

Bezpečný podnik

Zámer:

Zlepšenie úrovne pracovných podmienok, pracovného prostredia a
zvyšovanie starostlivosti o BOZP. V rámci získania certifikátu " Bezpečný
podnik " splniť podmienky a prijaté opatrenia určené získaním certifikátu.

Zodpovednosť:

Odd. vnútornej prevádzky

Rozpočet podprogramu :
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rok

2012-Schválený

2012-Upravený

10 515.00

4 015.00

v €

2012-Plnenie

% pln.

2 157.67

53.74

Komentár:
Hlavné úlohy boli plnené v zmysle " Plánu hlavných úloh na úseku bezpečnosti a ochrany zdravia
pri práci pre mesto Levice na rok 2012", ktorý bol spracovaný v zmysle plnenia povinností
zamestnávateľa vyplývajúcich zo zákona NR SR č. 124/2006 Z. z. o BOZP a o zmene a doplnení
niektorých zákonov, vyplývajúcich zo všeobecne záväzných právnych predpisov, nariadení vlády a
interných predpisov mesta Levice.
V spolupráci s externým dodávateľom bola vykonaná povinná ročná kontrola na všetkých
pracoviskách a zariadeniach mesta Levice, ktorej obsahom bola aj kontrola stavu pracovných a
zdravotných podmienok zamestnancov, podľa potreby boli prijaté návrhy opatrení na ochranu a
podporu zdravia zamestnancov.
Priebežne bola vedená evidencia nebezpečných udalostí, evidencia alebo registrácia pracovných ,
mimopracovných a ostatných úrazov. V priebehu roka vznikol jeden pracovný úrazov (PÚ) a jedna
choroba z povolania na triediacej linke odpadov mesta Levice.
Dňa 6. novembra 2012 mesto Levice prevzalo z rúk štátneho tajomníka MPSVaR Braňa Ondruša
certifikát o predĺžení platnosti "Bezpečný podnik".
Spracovala: Ing. Božena Krajčovicová, ved. OVP
Ciele a výstupy:
Cieľ

Merateľný
ukazovateľ

Cieľová
hodnota

16

17

17

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

Počet školení vodičov

2

1

1

100 %

Počet školení zástupcov
zamestnancov a členov
komisie BOZP

1

1

0

0

Počet periodických školení
zamestnancov

15

3

3

100 %

Počet školení ABT

2

1

1

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

Maximálna ochrana života a Počet kontrol vykonaných
zdravia zamestnancov mesta PZS na MŠ, MsÚ, DJ, SOU
Levice
a MsP
% podiel vykonaných
lekárskych prehliadok (
vstupné, výstupné,
periodické a pri preradení )
Dodržiavať podmienky na Plnenie kritérií programu
pracoviskách v rámci
Bezpečný podnik
programu Bezpečný podnik
Zabezpečiť zvýšenie
kvalifikácie, zručností a
schopností zamestnancov
mesta Levice

Ochrana života, zdravia a
ochrana odevov pred
znečistením

Dosiahnutá % plnenia
alebo iný
hodnota
pomer

Východis.
údaj

% podiel poskytnutých
OOPP zamestnancom
mesta, ktorí majú nárok
podľa pokynu primátora
mesta č. 6
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Podprogram 3.16

Právne a poradenské služby

Zámer:

Profesionálne právne zastupovanie mesta navonok

Zodpovednosť:

Oddelenie školstva a vzdelávania

Rozpočet podprogramu :
rok

2012-Schválený

2012-Upravený

2 400.00

2 400.00

v €

2012-Plnenie

% pln.

2 389.92

99.58

Komentár:
V zmysle zákona č. 596/2003 Z.z. je zriaďovateľ školy - obec, povinná poskytovať právne
poradenstvo riaditeľom škôl a školských zariadení s právnou subjektivitou. Za týmto účelom
zriaďovateľ spolupracuje s advokátkou JUDr. Janou Ondrášikovou, ktorá na základe
individuálnych požiadaviek jednotlivých riaditeľov a riaditeliek im poskytuje právne rady hlavne v
oblasti pracovno-právnych vzťahov, vypracúva príslušné právne dokumenty. Taktiež v prípade
potreby dáva právne rady aj oddeleniu školstva a vzdelávania
Spracoval: Mgr. Martin Bátovský , vedúci OŠV
Ciele a výstupy:
Merateľný
ukazovateľ

Cieľ

Východis.
údaj

Cieľová
hodnota
20

Dosiahnutá % plnenia
alebo iný
hodnota
pomer

Konzultácie pri riešení
problémov v školskej
dochádzke

Počet konzultácií a
právnych úkonov za rok

17

85 %

Podprogram 3.17

Činnosť mládežníckeho parlamentu

Zámer:

Bezproblémový priebeh zasadnutí mládežníckeho parlamentu s dôrazom na
plnenie cieľov a zámerov

Zodpovednosť:

Odd. organizačno právne

Rozpočet podprogramu :
rok
v €

2012-Schválený

2012-Upravený

500.00

500.00

2012-Plnenie
502.51

% pln.
100.50

Komentár:
I. polrok 2012
Počet mimoriadnych zasadnutí: 0
Počet riadnych zasadnutí: 3
Počet neformálnych zasadnutí: 5
Komentár k plneniu cieľov k: 30.6.2012
Mestský parlament mládeže (ďalej len MsPM) v I. polroku 2012 sa stretával na svojich
formálnych, neformálnych, kde pri oficiálnych stretnutiach organizačno-technické zabezpečenie
organizovalo oddelenie organizačno-právne.
Aktivity:
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Január
12.01.2012 Slávnostné menovanie mládežníckych poslancov už po tretí krát.
Február
Mestský parlament mládeže má novú e-mailovú adresu: mspmlv@gmail.com
Marec 22.03.2012 "Zostaň mladý a pamätník" - konferencia organizovaná Slovenským
červeným krížom.
27.03.2012 Stretnutie s prezidentom Gašparovičom v Levickom parku.
Tvorba nového loga MsPM a stránky na sociálnej sieti Facebook.
Písanie projektu cez O2 - Think BIG
Apríl
14.04.2012 "Dirt park" Rekonštrukcia bicyklového ihriska na Vinohradoch
25.04.2012 "Vyčistime si Levice" s podtitulom IV.ročník brigády MsPM na počesť
"Dňa Zeme" v spolupráci s Mestom Levice a Ministerstvom životného prostredia
27.04.2012 Návšteva MsPM europoslankyne Kataríny Neveďalovej v ICM- organizovaná beseda
Máj
16. - 17.05.2012 Verejná zbierka pre UNICEF v spolupráci ICM
Jún
17.-20.06.2012 Návšteva europarlamentu v Bruseli
II. polrok 2012
Počet mimoriadnych zasadnutí: 1
Počet riadnych zasadnutí: 4
Počet neformálnych zasadnutí: 8
Komentár k plneniu cieľov k: 31.12.2012
Mestský parlament mládeže (ďalej len MsPM) v II. polroku 2012 sa stretával na svojich formálnych,
neformálnych, kde pri oficiálnych stretnutiach organizačno-technické zabezpečenie organizovalo
oddelenie organizačno-právne.
Aktivity:
August
28.08.2012 Účasť na Kladení vencov k 68. výročiu SNP
September 05.09.2012 projekt Mladým bez servítky II
06.09.2012 projekt Mladým bez servítky II. - pokračovanie
Október
25.10.2012 Projekt Euroscola na Katolíckej spojenej škole sv. Vincenta de Paul
29.-31.10.2012 Tvorba projektu, zapojenie sa do výzvy na predkladanie projektov
cez
Centrum filantropie (8.ročník): "Krajšie je tu ako inde", pokračovanie v projekte "Krajšie je tu ako v
bare"! (neschálený)
November 07.11.2012 - uctenie si Dňa študenstva v Kremnici. Uzatvorenie družobnej spolupráce s
MsPM v Kremnici
07.- 11.2012 Projekt Informačného centra mladých: "Bližšie k sebe"! (spolupráca).
December 01.12.2012Konferencia "Parlamenty mládeže, spolupráca mládeže a samosprávy
(Bratislava)
03.12.2012 "Sviečkový pochod" v spolupráci so Slovenským červeným krížom v Leviciach
06.12.2012 Návšteva Národnej rady Slovenskej republiky
19.12.2012 Päťročnica založenia MsPM - prvý ples Mestského parlamentu mládeže
20.12.2012 Účasť na Kladení vencov k oslobodeniu mesta Levice
Spracovala: Mgr. Martina Gašparová, poslankyňa MsZ a koordinátorka MsPM

Ciele a výstupy:
Cieľ
Zabezpečiť plynulú a
pravidelnú činnosť
mládežníckeho parlamentu

Dosiahnutá % plnenia
alebo iný
hodnota
pomer

Merateľný
ukazovateľ

Východis.
údaj

Cieľová
hodnota

počet riadnych zasadnutí za
rok

6

6

7

117 %

počet mimoriadnych
zasadnutí za rok

1

1

1

100 %
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Program

4

Služby občanom

Zámer programu:

Kvalitné a flexibilné služby samosprávy pre všetkých obyvateľov a
podnikateľov mesta Levice

Rozpočet programu :
rok

2012-Schválený

2012-Upravený

100 791.00

100 254.00

v €

2012-Plnenie

% pln.

90 855.40

90.63

Podprogram 4. 1

Organizácia občianskych obradov

Zámer:

Organizovanie občianskych obradov na vysokej spoločenskej úrovni

Zodpovednosť:

Odd. služieb občanom a organizáciám

Rozpočet podprogramu :
rok

2012-Schválený

2012-Upravený

16 308.00

16 308.00

v €

2012-Plnenie

% pln.

11 448.77

70.20

Komentár:
Činnosť na úseku ZPOZ-u bola zameraná na organizovanie troch základných občianskych
obradov. V roku 2012 mesto organizačne zabezpečilo: 81 sobášov, 119 pohrebov a do života
uvítalo 65 novorodencov mesta. V januári bolo navštívené a uvítané do života prvé dieťa
narodené v roku 2012 v meste Levice. Ďalej boli organizované občianske slávnosti - návšteva
štyroch 95 ročných občanov mesta.
Rozpočtové prostriedky boli použité:
na nákup kvetov a darčekov k uvítaniu novorodencov do života,
na štandardnú údržbu klavíra v sobášnej sieni,
na odmeny a na príspevok na ošatenie sobášiacim poslancom a pre účinkujúcich na
občianskych obradoch.
Spracovala: JUDr. Gabriela Andrašková, ved. OSOO
Ciele a výstupy:
Cieľ

Merateľný
ukazovateľ

Dôstojne organizovať
Počet zorganizovaných
základné občianske obrady a obradov a slávností
slávnosti

Východis.
údaj

Cieľová
hodnota

290

270

Podprogram 4. 2

Činnosť matriky

Zámer:

Kvalitný výkon matričnej agendy

Dosiahnutá % plnenia
alebo iný
hodnota
pomer
265

98 %
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Zodpovednosť:

Odd. organizačno právne

Rozpočet podprogramu :
rok

2012-Schválený

2012-Upravený

45 163.00

46 278.00

v €

2012-Plnenie

% pln.

44 396.64

95.93

Komentár:
Počet matričných udalostí za rok 2012
spolu
1 969
z toho narodenia
1 040
sobáše
165
úmrtia
749
delegované sobáše
15
vydané druhopisy
2 070
ostatná matričná činnosť spolu 3 308
/dodatočné záznamy na základe oznámenia iných orgánov - rozvod, osvojenie, zmena priezviska,
určenie otcovstva, neplatnosť manželstva a na žiadosť občana späť prijatie priezviska, určenie
otcovstva pred matrikou, oprava osobných údajov žiadateľa, potvrdenie osobných údajov občana
Spracovala: JUDr. Elena Kušteková, ved. OOP
Ciele a výstupy:
Dosiahnutá % plnenia
alebo iný
hodnota
pomer

Merateľný
ukazovateľ

Východis.
údaj

Cieľová
hodnota

Zabezpečiť činnosť
matriky v meste

Počet zápisov vykonaných
matričným úradom

14692

14500

Podprogram 4. 3

Evidencia obyvateľstva

Zámer:

Kompletná evidencia obyvateľov poskytujúca kvalitné informácie

Zodpovednosť:

Odd. organizačno právne

Cieľ

11890

82 %

Rozpočet podprogramu :
rok
v €

2012-Schválený

2012-Upravený

24 154.00

24 802.00

2012-Plnenie
23 891.74

Komentár:
V roku 2012 bolo
- prihlásených
337 občanov
- prehlásených v rámci mesta
648 občanov
- odsťahovaných
519 občanov
- na základe žiadosti vydaných o trvalom a prechodnom pobyte 574 potvrdení
- na základe žiadostí právnických a fyzických osôb
o oznámenie údajov o občanoch mesta vydaných
1 693 žiadostí
- o zrušenie záznamov o trvalom pobyte
76 žiadostí
Spracovala: JUDr. Elena Kušteková, ved. OOP

% pln.
96.33
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Ciele a výstupy:
Merateľný
ukazovateľ

Cieľ
Zabezpečiť promptnú a
flexibilnú evidenciu
obyvateľov mesta

Zabezpečiť činnosť
evidencie obyvateľov v
meste Levice

Východis.
údaj

Cieľová
hodnota

Dosiahnutá % plnenia
alebo iný
hodnota
pomer

priemerný čas na vykonanie 10 max 30 dní 10 max 30 dní 10 max 30 dní
dožiadaní

100 %

počet dožiadaní

2350

2350

1693

72 %

priemerný čas na vybavenie

15 min

15 min

15 min

100 %

priemerný čas potrebný na
zabezpečenie súvisiacej
administratívy

10 dní

10 dní

10 dní

100 %

Podprogram 4. 4

Evidencia ulíc,verejných priestranstiev a budov

Zámer:

Komplexná a prehľadná evidencia ulíc, verejných priestranstiev a budov v
meste

Zodpovednosť:

Odd. organizačno právne

Rozpočet podprogramu :
rok

2012-Schválený

2012-Upravený

1 000.00

1 200.00

v €

2012-Plnenie

% pln.

1 186.50

98.88

Komentár:
MsZ na svojom 9. riadnom zasadnutí, konanom 26.04.2012 schválilo názvy novovzniknutých ulíc v
lokalite
Kalvária
- Pod Kalváriou
Družstevnícka - Nová ul. Slnečnicová ul.
Krížny vrch - Pod Kusou horou, Ul. J. Melichera, Ul. M. Monaca
Nixbród
- Svätojánska ul., Tichá ul.
Vinohrady
- Muškátová ul.,Bobuľová ul.,Vínna ul., Hlinená ul.
Géňa
- Priemyselná ul.,Ul. Zeppelina, Ul. E. Sachsa, Švédska ul., Talianska ul. ,
Ul. G. Schoellera
Ďalej boli zabezpečované úlohy súvisiace s označovaním existujúcich ulíc a iných verejných
priestranstiev a číslovaním stavieb za sledované obdobie.
Bolo vydaných 170 rozhodnutí o určení súpisného a orientačného čísla
Spracovala JUDr. Elena Kušteková, ved. OOP
Ciele a výstupy:
Cieľ
Zabezpečiť promptné
služby pri vydávaní
súpisných čísel obyvateľom
mesta

Merateľný
ukazovateľ

Východis.
údaj

Cieľová
hodnota

čas potrebný pre vydanie
rozhodnutia o určení
súpisného čísla od prijatia
podnetu

30 dní

30 dní

Dosiahnutá % plnenia
alebo iný
hodnota
pomer
30 dní

100 %
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počet dožiadaní

150

150

170

113 %

Podprogram 4. 5

eGoverment

Zámer:

Efektívne riadenie samosprávy prostredníctvom elektronických služieb

Zodpovednosť:

Odd. vnútornej prevádzky

Rozpočet podprogramu :
rok

2012-Schválený

2012-Upravený

14 000.00

11 500.00

v €

2012-Plnenie

% pln.

9 764.47

84.91

Komentár:
Rozšírila sa funkčnosť Informačného systému samosprávy pre potrebu integrácie s riešením eGov
pre potreby povinného zverejňovania objednávok, faktúr a zmlúv.
Riešenie elektronickej samosprávy v podobe aplikácie eGOV sa rozšírilo o Zoznam daňových
dlžníkov, Evidenciu psov podľa ulíc, podľa adries vrátane prepojenia na mapy Google, o
Oznámenie o mieste a konaní volieb vrátane prepojenia na mapy Google.
eGov je riešené v súlade s Elektronizáciou miest a obcí v projekte OPIS. Formuláre sa budú
rozširovať v súlade s projektami OPIS. OPIS v roku 2012 nebol vypísaný. Všetky aktivity boli
hradené z rozpočtu mesta Levice.
Pripravili sa zákonné podmienky (zmluva s MV SR) pre prepojenie RegOB a ISS, následne sa
prepojili siete a nasadila webová služba REGOBWS.
Spracovala: Ing. Božena Krajčovicová, ved. OVP
Ciele a výstupy:
Merateľný
ukazovateľ

Cieľ

Východis.
údaj

Cieľová
hodnota

20 ks

20 ks

Dosiahnutá % plnenia
alebo iný
hodnota
pomer

Nasadením interaktívnych
formulárov rozšíriť
elektronické služby ISS

Interaktívne formuláre

22 ks

Podprogram 4. 6

Dostupný internetový terminál

Zámer:

Voľne dostupné informácie pre obyvateľov mesta Levice

Zodpovednosť:

Odd. vnútornej prevádzky

110 %

Rozpočet podprogramu :
rok
v €

2012-Schválený

2012-Upravený

166.00

166.00

2012-Plnenie
167.28

% pln.
100.77

Komentár:
Infokiosk umiestnený vo vestibule MsÚ slúži pre návštevníkov MsÚ a občanov za účelom získania
základných informácií a služieb pre občanov poskytovaných štátnou správou a samosprávou.
Infokiosk je prístupný v rámci pracovnej doby MsÚ a neboli na ňom zaznamenané výpadky.
Spracovala: Ing. Božena Krajčovicová, ved. OVP
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Ciele a výstupy:
Merateľný
ukazovateľ

Cieľ
Sprístupniť internet širokej
verejnosti

prístupnosť na 100 %

Program

Bezpečnosť a poriadok

5

Zámer programu:

Východis.
údaj

Cieľová
hodnota

100 %

100 %

Dosiahnutá % plnenia
alebo iný
hodnota
pomer
100 %

100 %

Levice - bezpečné mesto

Rozpočet programu :
rok

2012-Schválený

2012-Upravený

644 058.00

651 721.00

v €

2012-Plnenie

% pln.

624 435.08

95.81

Podprogram 5. 1

Verejný poriadok a bezpečnosť

Zámer:

Sústavná ochrana verejného poriadku, majetku a zdravia občanov

Zodpovednosť:

Mestská polícia

Rozpočet podprogramu :
rok

2012-Schválený

2012-Upravený

544 980.00

570 140.00

v €

2012-Plnenie

% pln.

552 601.58

96.92

Komentár:
Počet odpracovaných hodín v hliadkovej službe je úmerný pracovnému fondu na jednotlivé mesiace
podmienené čerpaním RD a nemocnosťou príslušníkov MsPo. Čerpanie zvýšeného fondu
nadčasových hodín je dané zo základného rozpisu služieb na jednotlivé mesiace z dôvodu
nariadenia vedenia mesta na zabezpečenie bezpečnosti a poriadku v problémových lokalitách mesta,
hlavne v nočných hodinách. Zároveň sa vykonávali zvýšené kontroly na používanie alkoholu
mládežou vo večerných a nočných hodinách.
Základná údržba, opravy boli vykonané v súlade s plánom a potrebou. Ostatná údržba, opravy a
nákupy boli vykonané v súlade s úlohami na rok 2012.
Boli vykonané školenia a kurzy príslušníkov MsPo v súlade s plánom na rok 2012.
Ostatné merateľné ukazovatele boli priebežne plnené v súlade s plánom, čerpanie aktivity vo
výdavkovej časti bolo plnené
na 96,92 %.
Ciele ako celok boli splnené.
Spracoval: Mgr. Ján Marcinek, náčelník MsPO
Ciele a výstupy:
Cieľ
Minimalizovať

Merateľný
ukazovateľ
počet vykonaných

Východis.
údaj

Cieľová
hodnota

1820

1820

Dosiahnutá % plnenia
alebo iný
hodnota
pomer
1840

101 %
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protispoločenskú činnosť
hliadok príslušníkmi
aktívnym prístupom hliadok
mestskej polície
počet hodín príslušníkov
MsP v hliadkovej službe za
rok

35000

35000

36320

104 %

celkový počet príslušníkov
MsP

30

30

30

100 %

Zvýšiť dopravnú
bezpečnosť mesta Levice

počet kontrolovaných
prechodov pre chodcov

8

8

8

100 %

Eliminovať hrubé narúšanie
verejného poriadku počas
kultúrnych a športových
podujatí

percentuálna účasť MsP na
športových a kultúrnych
podujatiach
organizovaných mestom za
rok

100 %

100 %

100 %

100 %

Zvýšiť flexibilitu výkonu
hliadkovej činnosti

priemerná doba od
prevzatia informácie
operačným príslušníkom
MsP do uskutočnenia
zákroku vyslanej hliadky

10 min

10 min

10 min

100 %

Zabezpečiť vybavenie
príslušníkov MsP v zmysle
výstrojného a výzbrojného
poriadku MsP

počtu obstaranej
signalnobezpečnostnej
techniky (vysielačky)

19 + 4

16 + 1

16 + 1

100 %

počet obstaraných zbraní

33 + 4

33 + 4

32

86 %

30

30

30

100 %

počet obstaraných
výstrojných súčastí
rovnošaty na počet
príslušníkov
Zvýšiť mieru dodržiavanie
dopravných predpisov na
území mesta ( napr. statická
doprava )

počet hodín dopravnej
hliadky zameraných na
kontrolu dodržiavania
všeobecne právnych
predpisov o pravidlách
cestnej premávky

750 h

750 h

830 h

110 %

Zabezpečiť údržbu, opravu
a nákupy hmotného a
nehmotného majetku v
správe MsP Levice

Percentuálny podiel
zabezpečenia

100 %

100 %

97 %

97 %

Podprogram 5. 2

Preventívno - výchovná činnosť

Zámer:

Minimalizovaná protispoločenská činnosť vďaka prevencii

Zodpovednosť:

Mestská polícia

Rozpočet podprogramu :
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rok

2012-Schválený

2012-Upravený

500.00

500.00

v €

2012-Plnenie

% pln.

500.00

100.00

Komentár:
Preventívna a výchovná činnosť pre mladistvých a maloletých prednáškovou a ukážkovou
činnosťou bola splnená a prekročená v roku 2012. V rámci holandského projektu "Matra" MsP
realizuje aj preventívny projekt spolupráce mestskej polície a základných škôl "Správaj sa
normálne". Projekt obsahuje 10 tém o polícii, jej činnosti a mieste v spoločnosti. Zaoberá sa
problematikou krádeží, pravidlami v cestnej premávke, hromadnej doprave, zábavnej pyrotechniky,
vandalizmu, alkoholizmu, hazardných hier, drogovou problematikou, násilím, rasizmom a
diskrimináciou.
Propagácia v médiách bola riešená priebežne v TV Markíza, TV JOJ, Infokanál Levice a
Internetová stránka Levicko.sk.
MsP zriadila vlastnú internetovú stránku - www.msplevice.sk - , na ktorej sú informácie o činnosti
Mestskej polície, o jej organizačnej štruktúre a platnej legislatíve, ktorá súvisí s prácou Mestskej
polície.
Aktivity vo výdavkovej časti bolo plnené na 100%.
Ciele ako celok boli splnené.
Spracoval: Mgr. Ján Marcinek, náčelník MsP
Ciele a výstupy:
Merateľný
ukazovateľ

Cieľová
hodnota

Počet zrealizovaných
prednášok za rok

42

42

45

107 %

Počet účastníkov prednášok
spolu

900

900

1050

116 %

Počet prednášaných hodín
za rok

90

90

90

100 %

Počet vydaných
propagačných materiálov za
rok

10

10

10

100 %

1000

1000

1000

100 %

Cieľ
Zvýšiť právne vedomie
obyvateľov mesta

Dosiahnutá % plnenia
alebo iný
hodnota
pomer

Východis.
údaj

Počet darčekových
predmetov rozdaných
deťom pri rôznych
prednáškach

Podprogram 5. 3

Monitorovací kamerový systém a chránené pracovisko

Zámer:

24 hodinový monitoring mesta

Zodpovednosť:

Mestská polícia

Rozpočet podprogramu :
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rok

2012-Schválený

2012-Upravený

73 470.00

67 180.00

v €

2012-Plnenie

% pln.

61 667.04

91.79

Komentár:
Ciele a úlohy z monitorovania kritických miest ako i objasňovania protispoločenských konaní boli v
plnej miere naplnené. Bezpečnosť občanov, návštevníkov a ochrana majetku bola naplnená.
Zistenie a vypátranie možných priestupcov bolo naplnené.
Z dôvodu šetrenia boli finančné prostriedky z bežných výdavkov čerpané len na nutné opravy,
údržbu a nákupy v súlade s úlohami v roku 2012 vo výške 91,79%.
Ciele ako celok boli splnené .
Spracoval: Mgr. Ján Marcinek, náčelník MsP
Ciele a výstupy:

Zvýšiť pasívnu
bezpečnosť mesta

Dosiahnutá % plnenia
alebo iný
hodnota
pomer

Merateľný
ukazovateľ

Východis.
údaj

Cieľová
hodnota

Počet novo inštalovaných
kamier

2

2

0

0

45 %

45 %

45 %

100 %

Počet prevádzkových
kamier v meste

17

17

17

100 %

Počet vykonaných
odborných prehliadok a
skúšok

4

4

6

150 %

% objasnených
protispoločenských
činností zo všetkých
zdokumentovaných
kamerovým systémom

65 %

65 %

65 %

100 %

Cieľ

% pokrytia mesta kamerami

Podprogram 5. 4

Ochrana majetku mesta a obyvateľov

Zámer:

Cielená ochrana mestských objektov a majetku obyvateľov

Zodpovednosť:

Mestská polícia

Rozpočet podprogramu :
rok
v €

2012-Schválený

2012-Upravený

5 360.00

1 960.00

2012-Plnenie
1 960.00

% pln.
100.00

Komentár:
Priebežne bolo plnené zabezpečenie a ochrana majetku mesta a občanov cestou PCO. Bolo
zabezpečené čiastočné rozšírenie PCO na GPRS oznamy z chránených objektov.
Ciele ako celok boli splnené.
Spracoval: Mgr. Ján Marcinek, náčelník MsPO
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Ciele a výstupy:
Dosiahnutá % plnenia
alebo iný
hodnota
pomer

Merateľný
ukazovateľ

Východis.
údaj

Cieľová
hodnota

počet chránených objektov
mesta

37

37

33

89 %

počet chránených objektov
mesta fyzicky /pravidelná
kontrola hliadkami/

50

50

58

116 %

Zabezpečiť ochranu
majetku a objektov
fyzických a právnických
osôb

počet chránených objektov
mesta

52

52

54

103 %

Podprogram 5. 5

Výcvik, výchova a vzdelávanie

Zámer:

Pripravenosť mestskej polície na krízové situácie pri výkone činnosti a
vzdelávanie novoprijatých príslušníkov v stredisku odbornej prípravy

Zodpovednosť:

Mestská polícia

Cieľ
Zabezpečiť ochranu
majetku a objektov mesta
Levice

Rozpočet podprogramu :
rok

2012-Schválený

2012-Upravený

3 338.00

0.00

v €

2012-Plnenie

% pln.

0.00

0.00

Komentár:
Ciele a úlohy boli plnené v roku 2012 v oblasti výchovy a výcviku príslušníkov MsPo v oblasti
streleckej prípravy.
Cieľ zabezpečiť odbornú prípravu štyroch novoprijatých príslušníkov splnený nebol, nakoľko
finančné prostriedky na odbornú spôsobilosť v schvaľovacom procese neboli poskytnuté.
Ciele ako celok boli čiastočne splnené.
Spracoval: Mgr. Ján Marcinek, náčelník MsPO
Ciele a výstupy:
Cieľ

Merateľný
ukazovateľ

Cieľová
hodnota

2

2

2

100 %

70 %

70 %

70 %

100 %

Počet streleckých súťaží s
účasťou príslušníkov MsP

5

5

2

40 %

Počet zbraní - údržba

33

33

32

96 %

Zabezpečiť pripravenosť
Počet streleckých výcvikov
príslušníkov MsP na krízové príslušníkov MsP v roku
situácie pri výkone svojej
činnosti
Percentuálne zhodnotenie
(zlepšenie) presnosti zásahu
terča príslušníkmi MsP

Nákup a údržba výzbroje

Dosiahnutá % plnenia
alebo iný
hodnota
pomer

Východis.
údaj
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Zabezpečiť výcvik
sebaobrany

Nákup zbraní

4

4

0

0

Počet výcvikov

20

20

10

50 %

4

4

0

0

Zabezpečiť odbornú
Počet príslušníkov
prípravu príslušníkov v
stredisku odbornej prípravy

Podprogram 5. 6

Civilná ochrana

Zámer:

Maximálna pripravenosť mesta a obyvateľov v čase krízovej situácie

Zodpovednosť:

Odd. vnútornej prevádzky

Rozpočet podprogramu :
rok

2012-Schválený

2012-Upravený

2 420.00

4 051.00

v €

2012-Plnenie

% pln.

3 778.30

93.27

Komentár:
Úlohy na úseku civilnej ochrany a krízového riadenia sme plnili v zmysle "Plánu hlavných úloh na
úseku CO a KR mesta Levice na rok 2012". Vykonalo sa cvičenie krízového štábu mesta Levice 19.4.2012. Aktualizoval sa prehľad o ukrytí a bol odoslaný v elektronickej forme na Obvodný
úrad odbor CO a KR. Aktualizoval sa "Plán ochrany obyvateľstva", "Plán evakuácie mesta
Levice". V dňoch 8.6. a 14.12. 2012 bol preskúšaný systém VYR - VAR a následne boli odoslané
hlásenia o jeho funkčnosti. Na základných a stredných školách sme vykonali prípravu občanov na
sebaochranu a vzájomnú pomoc. V zmysle zákona NR SR č. 272/1994 Z.z. o ochrane zdravia
ľudí v znení neskorších predpisov a zákona NR SR č. 42/2004 Z.z. o civilnej ochrane
obyvateľstva v znení neskorších predpisov v priebehu mesiacov október až december sa vykonala
výmena jódových tabliet.
Spracovala: Ing. Božena Krajčovicová, ved. OVP
Ciele a výstupy:
Cieľ

Merateľný
ukazovateľ

Cieľová
hodnota

100 %

100 %

100 %

100 %

Počet cvičení na ktorých sa
podieľajú zložky mesta

1

1

1

100 %

Aktualizovanie plánu
ochrany mesta

2

2

2

100 %

Aktualizácia plánu
evakuácie

1

1

1

100 %

Skúška systému
vyrozumenia a varovania

2

2

2

100 %

400

400

450

112 %

Zabezpečiť komplexnú
Plnenie zákonných
krízovú ochranu a riadenie v požiadaviek
prípade mimoriadnych
udalostí

Zvýšiť informovanosť
obyvateľov o všeobecnom
postupe v prípade

Dosiahnutá % plnenia
alebo iný
hodnota
pomer

Východis.
údaj

Počet účastníkov prednášok
spolu
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mimoriadnych udalostí
Počet usporiadaných
prednášok za rok

13

13

14

108 %

Podprogram 5. 7

Ochrana pred požiarmi

Zámer:

Zabezpečiť prevenciu a represiu na úseku ochrany pred požiarmi

Zodpovednosť:

Odd. vnútornej prevádzky

Rozpočet podprogramu :
rok

2012-Schválený

2012-Upravený

7 290.00

6 190.00

v €

2012-Plnenie

% pln.

3 728.44

60.23

Komentár:
Úlohy sme plnili v zmysle schváleného dokumentu primátorom mesta z januára 2012 "Hlavné úlohy
na úseku ochrany pred požiarmi pre mesto Levice na rok 2012" v zmysle zákona NR SR č.
314/2001 o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov pre mesto Levice ako právnickú
osobu. Boli vykonané školenia, odborné prípravy protipožiarnych hliadok, preventívne
protipožiarne prehliadky, aktualizácie dokumentácie ochrany pred požiarmi a zabezpečené
požiadavky ochrany pred požiarmi na objektoch a priestoroch v zmysle termínov uvedených v
hlavných úlohách. Vykonali sme preventívne protipožiarne kontroly v zmysle "Plánu vykonávania
preventívnych protipožiarnych kontrol v meste Levice na roky 2008-2012".
Spracovala: Ing. Božena Krajčovicová, ved. OVP
Ciele a výstupy:
Cieľ
Znížiť riziko vzniku
požiarov prevenciou a
prehliadkami v objektoch
mesta, v ktorých mesto
Levice zabezpečuje a
zodpovedá za ochranu pred
požiarmi

Východis.
údaj

Cieľová
hodnota

počet vykonaných
preventívnych
protipožiarnych prehliadok

107

107

107

100 %

počet vykonaných cvičných
požiarnych poplachov

17

17

17

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

35

25

25

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

Vykonávanie školení o
% podiel vykonaných
ochrane pred požiarmi
školení na celkovom počte
zamestnancov mesta Levice novoprijatých
zamestnancov
počet vykonaných
pravidelných školení a odb.
príprav podľa počtu
subjektov mesta
(MsÚ,MsPo,MŠ,
DJ,SOÚ,KD,mestské časti)
Prevádzkovať
požiarnotechnické

Dosiahnutá % plnenia
alebo iný
hodnota
pomer

Merateľný
ukazovateľ

plnenie zákonnných
požiadaviek ochrany
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zariadenia a iné prostriedky
ochrany pred požiarmi v
zmysle zákonných
požiadaviek: objekty MsÚ,
garáže pri MsP, garáž CAS,
CO - sklady, chaty v
rekreačnom stredisku M-I

pred požiarmi a
odstraňovanie nedostatkov
vyplývajúcich z kontrol
požiarnotechnických
zariadení ( kontroly,

Vybavovať
požiarnotechnickými
zariadeniami a inými
prostriedkami ochrany pred
požiarmi objekty MsÚ,
garáže pri MsPo, garáž
CAS, CO-sklady, chaty v
rekreač. stredisku M-I

počet nových hasiacich
prístrojov v zmysle
vyhlášky MV SR č.
719/2002 Z.z

2

2

1

50 %

Udržiavať akcieschopnosť
hasičskej techniky

akcieschopnosť CAS 25

100 %

100 %

0

0

Preventívno-výchovná
činnosť v meste Levice

počet hasičských súťaží

1

1

1

100 %

Vykonať preventívne
protipožiarne kontroly u PO
a FO-P a FO a v RD podľa
Plánu preventívnych
protipožiarnych kontrol na
roky 2008-2012

% podiel vykonaných
preventívnych
protipožiarnych kontrol na
plánovaných kontrolách

100 %

100 %

100 %

100 %

2

1

1

100 %

1

1

0

0

Počet hasiacich prístrojov v
NP

120

120

137

114 %

Počet hydrantov v NP

35

35

33

94 %

Počet hasiacich prístrojov v
MŠ

120

123

125

104 %

Počet hydrantov v MŠ

30

31

31

100 %

Zvýšiť kvalifikáciu,
počet školení kontrolných
schopnosti a zručnosti
skupín
technika PO, obsluhy CAS,
členov MsHZ
počet školení, kurzov,
konferencií
Zabezpečiť maximálnu
funkčnosť hydrantov a
hasiacich prístrojov v
nebytových priestoroch

Zabezpečiť maximálnu
funkčnosť hydrantov a
hasiacich prístrojov v MŠ

Podprogram 5. 8

Ochrana pred povodňami a inými mimoriadnymi udalosťami

Zámer:

Pripravenosť mesta Levice na vykonávanie záchranných prác pri vzniku
mimoriadnych udalostí

Zodpovednosť:

Odd. vnútornej prevádzky

Rozpočet podprogramu :
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rok

2012-Schválený

2012-Upravený

6 700.00

1 700.00

v €

2012-Plnenie

% pln.

199.72

11.75

Komentár:
V roku 2012 na území mesta Levice nevznikla povodňová situácia. Pri sledovaní vodných hladín sa
využíval projekt VESNA - nástroj na podporu rozhodovania povodňového manažmentu.
Preventívne opatrenia ochrany pred povodňami v meste Levice sa týkali prečistenia a úpravy
vodotokov na Svätojánskej pustatine, v Studenej doline, Mliekárenský kanál, v Kalinčiakove v
smere na Krškany, pri cintoríne a čiastočné prečistenie kanála v časti Daráže, v Malom Kiari, v
Horši.
V auguste 2012 bol aktualizovaný "Povodňový plán záchranných prác mesta Levice". Jeho nové
spracovanie bolo vykonané v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 261/2010 Z.z., ktorou sa ustanovujú
podrobnosti o obsahu povodňových plánov a postup ich schvaľovania.
V máji 2012 sa mesto Levice zapojilo do projektu pod záštitou Ministerstva práce, rodiny a
sociálnych vecí SR na poskytnutie pracovných síl na vykonávanie jednoduchých prác týkajúcich sa
úpravy, čistenia vodných tokov, kanálov, jarkov, rigolov. Mesto Levice od 2.5.2012 uzatvorilo
pracovné dohody so 4 pracovníkmi, ktorí vykonávali tieto práce do 31.10.2012.
Spracovala: Ing. Božena Krajčovicová, ved. OVP
Ciele a výstupy:
Dosiahnutá % plnenia
alebo iný
hodnota
pomer

Merateľný
ukazovateľ

Východis.
údaj

Cieľová
hodnota

% podiel na mimoriadnych
udalostiach

100 %

100 %

100 %

100 %

min. počet aktualizácii
Povodňového plánu
záchranných prác mesta
Levice

1

1

1

100 %

Zvýšiť kvalifikáciu,
schopnosti a zručnosti
zamestnancov mesta v
Mestskej povodňovej
komisie

počet školení, kurzov,
konferencií

1

1

0

0

Program

Odpadové hospodárstvo

Cieľ
Zabezpečiť pripravenosť
orgánov mesta (komisie a
štáby) po materiálnej a
organizačnej stránke
riešiacich povodňové
situácie a iné mimoriadne
udalosti

6

Zámer programu:

Rozpočet programu :

Odpadové hospodárstvo zabezpečujúce kvalitné služby v zbere, odvoze
a likvidácii odpadu, ako aj v oblasti separovaného zberu odpadu.
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rok

2012-Schválený

2012-Upravený

1 318 179.00

1 355 282.00

v €

2012-Plnenie

% pln.

1 326 166.96

Podprogram 6. 1

Zber, odvoz a likvidácia TKO

Zámer:

Pravidelný zber komunálneho odpadu

Zodpovednosť:

Odd. živ. prostredia a komunálnych vecí

97.85

Rozpočet podprogramu :
rok

2012-Schválený

2012-Upravený

1 017 180.00

1 037 170.00

v €

2012-Plnenie

% pln.

1 032 756.87

99.57

Komentár:
Zber, zvoz a likvidáciu TKO sa zabezpečujú prostredníctvom firmy Ing. Jozef Horniak-Vialle na
základe Zmluvy o poskytovaní verejnoprospešných služieb.
Údaje týkajúce sa vyvezeného množstva odpadu v roku 2012 sú mierne vyššie ako v roku 2011, a
to o 2 % hlavne preto , že v prvom polroku bolo odstránených až 930 ton odpadu z divokých
skládok, čo je takmer dvojnásobok z roku 2011. Skládky sa tvorili najmä na miestach zberu
bioodpadu z viničných a záhradkárskych osád. Napriek tomu zloženie odpadu viedlo v porovnaní s
rokom 2011 k miernemu zníženiu nákladov na odpadové hospodárstvo, odhliadnuc od
medziročného nárastu jednotkových cien.
Spracovala: Ing. arch. Eva Urgeová, ved. OŽPKV
Ciele a výstupy:
Dosiahnutá % plnenia
alebo iný
hodnota
pomer

Merateľný
ukazovateľ

Východis.
údaj

Cieľová
hodnota

Zabezpečiť efektívny
systém zberu, zvozu a
likvidácie odpadov

Predpokladané množstvo
vzniknutého odpadu

12900 t

13900 t

15442 t

111 %

Údržba existujúcich
stanovíšť TKO

Odpracované hodiny v
rámci údržby

160

160

0

0

10

10

0

0

Cieľ

Výsadba a podsadba drevín Počet ozelenených
na nových a existujúcich
stanovíšť
stanovištiach TKO

Podprogram 6. 2

Separovaný zber odpadu

Zámer:

Vyseparovaním zhodnotiteľných odpadov znížiť celkové množstvo
odpadov ukladaných na skládku

Zodpovednosť:

Odd. živ. prostredia a komunálnych vecí

Rozpočet podprogramu :
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rok

2012-Schválený

2012-Upravený

206 070.00

219 183.00

v €

2012-Plnenie

% pln.

213 435.71

97.38

Komentár:
Množstvo biologického odpadu dovezeného do kompostárne za rok 2012 bolo 1753 ton,
vyseparovaných zložiek bolo 272,6 ton plastov, 795,6 ton papiera a 176,31 ton skla, čo je viac, ako
v roku 2011. K zlepšeniu výsledkov prispelo aj uzatvorenie zmluvy so Zbernými surovinami a.s.,
kde bolo najmä v oblasti zberu papiera značné navýšenie vyzbieraných objemov.
Spracovala: Ing. arch. Eva Urgeová, ved. OŽPKV
Ciele a výstupy:
Dosiahnutá % plnenia
alebo iný
hodnota
pomer

Merateľný
ukazovateľ

Východis.
údaj

Cieľová
hodnota

Vykonať také aktivity, aby
postupne narastalo
množstvo vyseparovaných
zložiek odpadu

Množstvo vyseparovaných
zložiek odpadu bez
bioodpadu

320 t

460 t

1245 t

271 %

Zabezpečiť zber
vyseparovaného bioodpadu
s jeho umiestnením do

Množstvo bioodpadu
dovezeného do
kompostárne

1800 t

2000 t

1753 t

88 %

Podprogram 6. 3

Triediaca linka

Zámer:

Prevádzkovanie triediacej linky odpadov v súlade s podmienkami
recyklačného fondu

Zodpovednosť:

Odd. živ. prostredia a komunálnych vecí

Cieľ

Rozpočet podprogramu :
rok

2012-Schválený

2012-Upravený

79 629.00

79 629.00

v €

2012-Plnenie

% pln.

60 246.32

75.66

Komentár:
K dnešnému dňu môžeme konštatovať, že sme splnili podmienky triedenia odpadu na triediacej
linke dané Recyklačným fondom v komoditách papier a plasty. V komodite sklo podmienky plnené
zatiaľ nie sú, bude potrebné požiadať Recyklačný fond o prijatie predĺžených termínov, nakoľko
všeobecne je nedostatok tejto zložky separovaného zberu.
Spracovala: Ing. arch. Eva Urgeová, ved. OŽPKV
Ciele a výstupy:
Cieľ
Prevádzka triediacej linky
odpadov pre zvýšenie
množstva separovaného
odpadu

Merateľný
ukazovateľ
Vytriedené množstvá
odpadu

Východis.
údaj

Cieľová
hodnota

320 t

460 t

Dosiahnutá % plnenia
alebo iný
hodnota
pomer
732 t

159 %
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Podprogram 6. 4

Údržba skládok

Zámer:

Rekultivácia územia

Zodpovednosť:

Odd. živ. prostredia a komunálnych vecí

Rozpočet podprogramu :
rok

2012-Schválený

2012-Upravený

15 300.00

19 300.00

v €

2012-Plnenie

% pln.

19 728.06

102.22

Komentár:
Vyvezená stavebná suť a zemina na skládke Vápenka-Malý Kiar bola po výbere dodávateľa
zemných prác (MARKON-N, s.r.o., Levice) spolu s úpravou vnútroskládkovej komunikácie
upravená v októbri a v decembri 2012 .
Mesačné úhrady elektrickej energie skládky Vápenka-Malý Kiar boli pravidelne uhradené
zálohovými platbami a jednou vyrovnávacou platbou za predchádzajúci rok.
Metrológia mostovej váhy na skládke Vápenka-Malý Kiar bola (1x za dva roky) vykonaná v
novembri 2012 spoločnosťou BRUTTO, s.r.o., Sereď.
Pre zabezpečenie chodu skládky bolo v novembri nakúpené drevo na vykurovanie unimobunky.
Kosba zrekultivovanej skládky Richňava bola realizovaná v mesiaci máj a začiatkom mesiaca
október .
Monitoring skládky Richňava bol realizovaný v mesiaci november.
Spracovala: Ing. arch. Eva Ürgeová, vedúca OŽPKV
Ciele a výstupy:
Dosiahnutá % plnenia
alebo iný
hodnota
pomer

Merateľný
ukazovateľ

Východis.
údaj

Cieľová
hodnota

Metrológia váhy - presné
meranie množstva odpadu

vykonaná metrológia - ks

1

1

1

100 %

Terénne úpravy na skládke
Malý Kiar

objem presúvaných hmôt
m3

5000

5000

5000

100 %

Úprava vnútroskládkovej
komunikácie na skládke
Malý Kiar

plocha upravenej
komunikácie m2

320

4000

4000

100 %

Údržba skládky Richňava

udržiavaná plocha m2

42000

42500

42500

100 %

500

500

500

100 %

1

1

1

100 %

Cieľ

Údržba vodohodpodárskych dĺžka udržiavaného
zariadení na skládke
vodohodpodárskeho
Richňava
zariadenia m
Monitoring skládky
Richňava

Odovzdaná správa s
laboratórnym rozborom

Program

Doprava

7

Zámer programu:

Integrovaný a ekonomicky efektívny dopravný systém
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Rozpočet programu :
rok

2012-Schválený

2012-Upravený

249 000.00

271 750.00

v €

2012-Plnenie

% pln.

268 579.98

98.83

Podprogram 7. 1

Mestská hromadná doprava

Zámer:

Ekologicky orientovaná a všeobecne dostupná preprava obyvateľov

Zodpovednosť:

Odd. živ. prostredia a komunálnych vecí

Rozpočet podprogramu :
rok

2012-Schválený

2012-Upravený

237 500.00

257 500.00

v €

2012-Plnenie

% pln.

254 330.00

98.77

Komentár:
Služby dopravcu mestskej hromadnej dopravy na zabezpecenie dohodnutého obslužného výkonu
linkami hromadnej dopravy v meste, do mestských častí a priemyselného parku na základe pokrytia
potrieb občanov mesta podľa tarify pre jednotlivé skupiny obyvateľov. Finančné prostriedky boli
použité na vykrytie straty SAD Nové Zámky a.s., za výkony vo verejnom záujme za určené ceny,
ktoré by dopravca z hľadiska svojich obchodných záujmov nevykonal vôbec alebo v požadovanom
rozsahu pre jeho ekonomickú nevýhodnost a na výmenu autobusových zastávok na zvýšenie kvality
poskytovaných služieb pre cestujúcu verejnosť.
Spracovala: Ing. arch. Mária Navrátilová, ved. OÚPSP
Ciele a výstupy:
Cieľ
Zabezpečiť dopravnú
obslužnosť mesta

Dosiahnutá % plnenia
alebo iný
hodnota
pomer

Merateľný
ukazovateľ

Východis.
údaj

Cieľová
hodnota

Výkony MHD za rok v tis.
km

325

325

337

104 %

Celkový počet autobusov
poskytujúcich prepravu

9

9

9

100 %

Počet prepravených osôb v
tis. za rok

550

1100

857

78 %

Počet osôb, ktorým bola
poskytnutá zľava v tis. za
rok

482

964

723

75 %

2

2

0

0

Zvýšiť kvalitu
Počet nových autobusov na
poskytovaných služieb
výkony v MHD
obnovou vozidlového parku

Podprogram 7. 2

Plány organizácie dopravy,dopravné prieskumy

Zámer:

Zabezpečenie bezpečnosti a plynulosti dopravy
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Odd. živ. prostredia a komunálnych vecí

Zodpovednosť:

Rozpočet podprogramu :
rok

2012-Schválený

2012-Upravený

11 500.00

14 250.00

v €

2012-Plnenie

% pln.

14 249.98

100.00

Komentár:
Opatrenia a činnosti boli zabezpečené v druhom polroku 2012.
Spracovala: Ing. arch. Eva Ürgeová, vedúca OŽPKV
Ciele a výstupy:
Merateľný
ukazovateľ

Dosiahnutá % plnenia
alebo iný
hodnota
pomer

Východis.
údaj

Cieľová
hodnota

Spracovaný projekt v ks

1

1

1

100 %

Počet vytvorených
nástupných plôch pre
hasičskú techniku

5

5

5

100 %

Spracovaný projekt v ks

1

1

1

100 %

Počet vyznačených státí v
ks

40

40

0

0

Zriadenie stanovíšť
taxislužby

Spracovaný projekt v ks

1

1

0

0

Program

Komunikácie

Cieľ
Dopravné opatrenia
súvisiace s protipožiarnymi
opatreniami

Parkovanie na chodníku
Hlboká ul.

8

Zámer programu:

Pravidelne a kvalitne udržiavané komunikácie, dopravné značenie,
prevádzkovanie systému plateného parkovania

Rozpočet programu :
rok

2012-Schválený

2012-Upravený

368 200.00

380 275.00

v €

2012-Plnenie
376 503.18

% pln.
99.01

Podprogram 8. 1

Správa a údržba miestnych komunikácií

Zámer:

Udržiavanie komunikácií a ich zariadení v kvalitnom a zjazdnom stave

Zodpovednosť:

Odd. živ. prostredia a komunálnych vecí

Rozpočet podprogramu :
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rok

2012-Schválený

2012-Upravený

130 000.00

130 000.00

v €

2012-Plnenie

% pln.

129 962.56

99.97

Komentár:
Údržba miestnych komunikácií sa vykonáva priebežne podľa vypracovaného harmonogramu a na
základe požiadaviek občanov a podľa potreby. Je vykonávaná prostredníctvom firmy Ing. Jozef
Horniak-Vialle na základe Zmluvy o poskytovaní verejnoprospešných služieb. V roku 2012 bola
údržba komunikácií vykonaná vo dvoch etapách: 1. etapa - údržba komunikácií po zimnej údržbe, 2.
etapa - bežná údržba komunikácií, ktorá je vykonávaná priebežne počas celého roka a podľa
potreby.
Spracovala: Ing. arch. Eva Ürgeová, vedúca OŽPKV
Ciele a výstupy:
Merateľný
ukazovateľ

Údržba komunikácií v
zjazdnom stave

Dosiahnutá % plnenia
alebo iný
hodnota
pomer

Východis.
údaj

Cieľová
hodnota

Dĺžka spravovaných km
ciest

76

76

76

100 %

Dĺžka spravovaných
chodníkov v km

98

98

98

100 %

Cieľ

Podprogram 8. 2

Opravy,rekonštrukcie miestnych komunikácií

Zámer:

Postupné zlepšovanie stavu vybraných komunikácií, chodníkov a parkovísk

Zodpovednosť:

Odd. živ. prostredia a komunálnych vecí

Rozpočet podprogramu :
rok

2012-Schválený

2012-Upravený

30 000.00

26 000.00

v €

2012-Plnenie

% pln.

25 295.78

97.29

Komentár:
V roku 2012 bolo nakúpených 63 ks dažďových roštov v hodnote 6 504 Eur. Zostávajúce finančné
prostriedky v rozpočte boli využité na opravu komunikácií vo všetkých mestských častiach
nasledovne: Malý Kiar - oprava chodníka 4 637,06 €, Čankov - oprava miestnych komunikácií 4
200,31 €, Horša - oprava miestnych komunikácií 4 200,48 €, Kalinčiakovo - vyčistenie priepustu na
miestnej komunikácii 1 463,93 €.
Spracovala: Ing. arch. Eva Ürgeová, vedúca OŽPKV
Ciele a výstupy:
Cieľ
Kvalitné komunikácia,
chodníky a parkoviská na
území mesta

Merateľný
ukazovateľ

Východis.
údaj

Cieľová
hodnota

počet opravených
komunikácií, chodníkov a
parkovísk

16

10

Dosiahnutá % plnenia
alebo iný
hodnota
pomer
4

40 %
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Podprogram 8. 3

Dopravné značenie

Zámer:

Udržiavať dopravné značenie v kvalitnom stave s jeho postupnou
obmenou

Zodpovednosť:

Odd. živ. prostredia a komunálnych vecí

Rozpočet podprogramu :
rok

2012-Schválený

2012-Upravený

75 000.00

85 000.00

v €

2012-Plnenie

% pln.

84 989.64

99.99

Komentár:
Údržba dopravného značenia je vykonávaná prostredníctvom firmy Ing. Jozef Horniak-Vialle na
základe Zmluvy o poskytovaní verejnoprospešných služieb.
Oprava zvislého dopravného značenia sa uskutočňuje priebežne počas celého roka na základe
vykonaných kontrol, spracovaného harmonogramu údržby, pripomienok občanov a podľa potreby.
Obnova vodorovného dopravného značenia bola vykonaná v mesiacoch apríl a august.
Spracovala: Ing. arch. Eva Ürgeová, vedúca OŽPKV
Ciele a výstupy:
Dosiahnutá % plnenia
alebo iný
hodnota
pomer

Merateľný
ukazovateľ

Východis.
údaj

Cieľová
hodnota

Oprava zvislého DZ

Počet opravených zvislých
DZ

350

350

432

123 %

Oprava vodorovného DZ

Obnova vodorovného DZ v
m2

2100

2100

4075

194 %

Obnova vodorovného DZ v
m

7500

7500

8900

119 %

Cieľ

Podprogram 8. 4

Prevádzkovanie parkovacej služby

Zámer:

Poskytovať vodičom vhodné podmienky pre parkovanie vozidiel v centre
mesta

Zodpovednosť:

Odd. živ. prostredia a komunálnych vecí

Rozpočet podprogramu :
rok
v €

2012-Schválený

2012-Upravený

5 200.00

4 775.00

2012-Plnenie
1 927.93

% pln.
40.38

Komentár:
V meste Levice sa prevádzkujú 3 parkovacie automaty, okrem toho si vodiči môžu zakúpiť
jednorázové parkovacie karty, ročné parkovacie karty, alebo si parkovací lístok môžu zakúpiť
prostredníctvom zaslania SMS správy z mobilného telefónu. Finančné prostriedky boli vynaložené
na výrobu nových parkovacích kariet, na nákup pások do parkovacích automatov, výrobu
informačných samolepiek k zavedeniu systému SMS parkovania a tiež na prestavenie
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parkovacích automatov z dôvodu zmeny ceny parkovného.
Spracovala: Ing. arch. Eva Ürgeová, vedúca OŽPKV
Ciele a výstupy:
Merateľný
ukazovateľ

Dosiahnutá % plnenia
alebo iný
hodnota
pomer

Východis.
údaj

Cieľová
hodnota

3

3

3

100 %

Počet vydaných NPK - ks

100

80

100

125 %

Počet vydaných JPK - ks

10000

25000

41311

165 %

Cieľ

Zabezpečenie systému
Počet prevádzkovaných PA
platených parkovacích miest - ks

Podprogram 8. 5

Zimná údržba

Zámer:

Zabezpečenie včasnej a kvalitnej údržby miestnych komunikácií v zimnom
období

Zodpovednosť:

Odd. živ. prostredia a komunálnych vecí

Rozpočet podprogramu :
rok

2012-Schválený

2012-Upravený

128 000.00

134 500.00

v €

2012-Plnenie

% pln.

134 327.27

99.87

Komentár:
Zimná údržba je vykonávaná prostredníctvom firmy Ing. Jozef Horniak-Vialle na základe Zmluvy
o poskytovaní verejnoprospešných služieb.
Zimná údržba bola podľa Plánu zimnej údržby 2011/2012 ukončená 15.3.2012, prebiehala podľa
spracovaného Plánu zimnej údržby a začatá 15.11.2012.
Spracovala: Ing. arch. Eva Ürgeová, vedúca OŽPKV
Ciele a výstupy:
Merateľný
ukazovateľ

Cieľ

Udržanie komunikácií a
Dĺžka udržiavaných ciest chodníkov v zimnom období km
v zjazdnom stave
Dĺžka udržiavaných
chodníkov - km

Program

9

Zámer programu:

Dosiahnutá % plnenia
alebo iný
hodnota
pomer

Východis.
údaj

Cieľová
hodnota

60

60

60

100 %

36

36

36

100 %

Prostredie pre život
Atraktívne a zdravé prostredie pre život, prácu i oddych obyvateľov a
návštevníkov mesta
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Rozpočet programu :
rok

2012-Schválený

2012-Upravený

1 009 247.00

1 261 614.00

v €

2012-Plnenie

% pln.

1 094 519.49

Podprogram 9. 1

Správa a údržba verejnej zelene

Zámer:

Levice - zeleň pre všetkých

Zodpovednosť:

Odd. živ. prostredia a komunálnych vecí

86.76

Rozpočet podprogramu :
rok

2012-Schválený

2012-Upravený

379 112.00

367 452.00

v €

2012-Plnenie

% pln.

363 744.03

98.99

Komentár:
Údržba verejnej zelene a chemická ochrana drevín prebieha v zmysle vypracovaného
harmonogramu, pričom sa prispôsobuje poveternostným podmienkam. Údržba je vykonávaná
prostredníctvom firmy Ing. Jozef Horniak-Vialle na základe Zmluvy o poskytovaní
verejnoprospešných služieb.
Chemická ochrana drevín druhu pagaštan konský v počte 790 ks na území mesta a v mestských
častiach bola vykonaná v zmysle rámcovej zmluvy č. 805/2011/OVP s firmou AGRONOVA
SERVIS, s.r.o.
Spracovala: Ing. arch. Eva Ürgeová, vedúca OŽPKV
Ciele a výstupy:
Merateľný
ukazovateľ

Dosiahnutá % plnenia
alebo iný
hodnota
pomer

Východis.
údaj

Cieľová
hodnota

Pokosená plocha - m2

1739091

2526153

1965488

78 %

Pokosená plocha
mulčovaním - m2

642029

567154

61043

10 %

Počet ošetrených drevín ks

16 349

18431

12246

66 %

špeciálne výškové ošetrenie Počet ošetrených drevín stromov
ks

550

550

640

116 %

Chemická ochrana drevín

Počet ošetrených drevín ks

1100

1750

1610

92 %

Závlaha zelene

Objem vody - m3

429

270

306

113 %

- výškové ošetrenie stromov, Počet ošetrených drevín výruby
ks

120

368

398

108 %

- vypletie kvetinových
záhonov

3200

10340

10885

105 %

339968

498812

438942

88 %

Cieľ
Upravené zelené plochy

Údržba
drevín:-starostlivosť o

Plocha odburineného
záhonu m2

Kosba pásov a malých plôch m2
v meste
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Podprogram 9. 2

Čistenie a údržba verejných priestranstiev

Zámer:

Trvalo udržiavané chodníky, komunikácie a ďalšie priestranstvá v majetku
mesta

Zodpovednosť:

Odd. živ. prostredia a komunálnych vecí

Rozpočet podprogramu :
rok

2012-Schválený

2012-Upravený

411 000.00

442 000.00

v €

2012-Plnenie

% pln.

441 287.00

99.84

Komentár:
Čistenie miestnych komunikácií a chodníkov po zimnej údržbe sa začalo 15.3.2012 a bolo ukončené
15.5.2012. Od 16.5.2012 prebiehalo bežné čistenie komunikácií, krajníc, obrubníkov a chodníkov.
Čistenie sa zabezpečovalo podľa schváleného harmonogramu v rozsahu vyčlenených finančných
prostriedkov v rozpočte mesta na rok 2012. Rozsah čistenia po zimnej údržbe bol menší, ako bol
plánovaný. Čistenie od buriny a nečistôt bolo ukončené 9.11.2012. Následne začalo čistenie mesta
od opadaného lístia, ktoré bolo ukončené 21.12.2012. Čistenie je vykonávané prostredníctvom
firmy Ing. Jozef Horniak-Vialle na základe Zmluvy o poskytovaní verejnoprospešných služieb.
Spracovala: Ing. arch. Eva Urgeová, vedúca OŽPKV
- stočné z verejných priestranstiev zaznamenalo opäť zmenu vo zvýšení poplatkov kvôli
aktualizácii ročného úhrnu zrážok z r. 2011 a mierne poklesla hodnota plochy odkanalizovanej do
verejnej kanalizácie v dôsledku výstavby námestia v centre mesta.
Spracovala: JUDr. Daniela Sussová, vedúca OSEM
Ciele a výstupy:
Cieľ
Zabezpečiť pravidelné
čistenie miestnych
komunikácií a chodníkov

Merateľný
ukazovateľ

Dosiahnutá % plnenia
alebo iný
hodnota
pomer

Východis.
údaj

Cieľová
hodnota

Dĺžka komunikácií polievanie - km

800 km

800 km

0

0

Plocha strojovo
vyčistených a ručne
dočistených MK,
chodníkov a ver.
priestranstiev po ZU

124811 m2

124811 m2

0

0

2800 km

3400 km

1845 km

54 %

Ručné čistenie odpracované hodiny

13800

13000

12037

93 %

Ručné čistenie - autobusové
zastávky - m2

76200

20000

32835

164 %

13500 m2

15000 m2

14311

96 %

Dĺžka vyčistených
komunikácií a chodníkov strojové čistenie

Chemické ošetrovanie
obrubníkov a chodníkov
proti burine
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Dĺžka vyčistených
komunikácií po zimnej
údržbe - km
Zabezpečenie odvodu vody Plocha verejného
z verejných priestranstiev
priestranstva v m2
voči správcovi kanalizácie
(stočné - zmluva so ZSVaK)

640 km

640 km

455

71%

332 057

375 203

378803

101 %

Podprogram 9. 3

Pohrebiská

Zámer:

Zachovať dôstojné miesto pre posledný odpočinok zomrelých

Zodpovednosť:

Odd. živ. prostredia a komunálnych vecí

Rozpočet podprogramu :
rok

2012-Schválený

2012-Upravený

76 379.00

76 306.00

v €

2012-Plnenie

% pln.

62 705.86

82.18

Komentár:
Starostlivosť a údržba pohrebísk prebiehala v zmysle prevádzkového poriadku. V druhej polovici
roka bola na pohrebisku Levice opravená vstupná brána na cintorín (vstup od NsP), a boli
odstránené drobné závady na bránach, chodníkoch a vodovodných šachtách. Bolo vykonaných 145
pohrebných obradov a bolo pochovaných bolo 148 zosnulých.
Údržba zelene v novej a starej časti cintorína, urnovom háji prebiehala podľa spracovaného
harmonogramu v zmysle zmluvy č. 807/2011/OVP firmou AGRONOVA SERVIS, s.r.o.
Spracovala: Ing. arch. Eva Ürgeová, vedúca OŽPKV
Ciele a výstupy:
Merateľný
ukazovateľ

Dosiahnutá % plnenia
alebo iný
hodnota
pomer

Východis.
údaj

Cieľová
hodnota

Skvalitnenie prístupu k
oprava chodníka v m2
hrobovým miestam, prístupu
k vodovodu a k úložisku
odpadu

350

350

0

0

rekonštrukcia alejovej
zelene

ks

150

150

0

0

údržba sadových úprav
urnového hája

Plocha kosby, živých
plotov, počet udrž. drevín,
kríkov a rastlín - m2

400

400

100 %

počet ošetrení rastlinného
materiálu

112 ks

112 ks

100 %

20

20

0

0

6 240 m2, 2
886 ks

12888 m2,
2998 ks

12888 m2,
2998 ks

100 %

100

100

145

145 %

Cieľ

osadenie lavičiek

ks

Údržba novej časti cintorína plocha kosby, živých
plotov, počet udržiavaných
drevín, kríkov a rastlín
Zabezpečovanie služieb
spojených s

Počet obradov
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udržiavaním pohrebísk a
evidenciou hrobových
Počet hrobových miest

7430

7430

7581

102 %

Zabezpečovanie služieb
spojených s udržiavaním
vojenského cintorína

Počet hrobových miest

148

148

148

100 %

Zatrávnenie neprenajatých
hrobových miest v novej
časti cin

m2

5000

5000

5000

100 %

Podprogram 9. 4

Vodné hospodárstvo

Zámer:

Odvedenie spodných a dažďových vôd

Zodpovednosť:

Odd. živ. prostredia a komunálnych vecí

Rozpočet podprogramu :
rok

2012-Schválený

2012-Upravený

7 500.00

18 341.00

v €

2012-Plnenie

% pln.

14 025.30

76.47

Komentár:
V rámci projektu realizácia opatrení na ochranu pred povodňami a riešenia následkov mimoriadnej
situácie boli prijatí 4 zamestnanci, ktorí zabezpečovali kosbu, čistenie, prekopávanie odvodňovacích
kanálov. Financovanie tohto projektu bolo z príspevku štátu na podporu zamestnanosti, spoluúčasť
zamestnávateľa bola vo výške 5%.
Spracovala: Ing. arch. Eva Urgeová, ved. OŽPKV
- v tomto roku boli realizované 4 prípojky zo zákona v mestských častiach a jedna na Mestskom
majeri V Leviciach. Stočné z verejných priestranstiev zaznamenalo opäť zmenu vo zvýšení
poplatkov kvôli aktualizácii ročného úhrnu zrážok z r. 2011 a po kolaudácii zrekonštruovaného
námestia bola navýšená plocha na odkanalizovanie zo strany ZVS a.s.
Spracovala: JUDr. Daniela Sussová, ved. OSEM
Ciele a výstupy:
Cieľ

Merateľný
ukazovateľ

Bezpečné odvedenie
Dĺžka udržiavaných
povrchových vôd, spevnenie rigolov - m
rigolov

Dosiahnutá % plnenia
alebo iný
hodnota
pomer

Východis.
údaj

Cieľová
hodnota

4770

6000

6000

100 %

Zabezpečenie napojenia
žiadateľa na vodovod v
správe mesta Levice

počet prípojok

5 ks

1

20 %

Vylepšenie podmienok
zásobovania vodou v
mestských častiach

počet vodovodných
prípojok

2 ks

4 ks

200 %
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Podprogram 9. 5

Stavebný úrad

Zámer:

Vydávanie prvostupňových rozhodnutí v zmysle zákona č. 50/76 Zb. v
platnom znení a výkon rozhodnutí

Zodpovednosť:

Územné plánovanie a stavebný poriadok

Rozpočet podprogramu :
rok

2012-Schválený

2012-Upravený

47 666.00

48 346.00

v €

2012-Plnenie

% pln.

48 117.80

99.53

Komentár:
Pracovníci stavebného úradu v priebehu roku 2012 s maximálnym úsilím zabezpečovali
rozhodovaciu činnosť v rámci územného rozhodovania a stavebného poriadku, s cieľom
dosiahnutia jej efektivity a kvality. Merné ukazovatele stanovené na rok 2012 boli mierne
prekročené, prvý ukazovateľ bol splnený na 117,80 % a druhý na 105,60 %. Do budúcich rokov je
nutné udržať nastolený trend postupu stavebného úradu pri vydávaní prvostupňových rozhodnutí v
zmysle stavebného zákona tak, aby stanovené cieľové hodnoty boli splnené, resp. prekročené.
Spracovala: Ing. arch. Mária Navrátilová, ved. OÚPSP
Ciele a výstupy:

Zabezpečiť efektívnu a
kvalitnú rozhodovaciu
činnosť v oblasti
stavebného poriadku a
územného rozhodovania

Dosiahnutá % plnenia
alebo iný
hodnota
pomer

Merateľný
ukazovateľ

Východis.
údaj

Cieľová
hodnota

Počet vydaných rozhodnutí

450

450

530

118 %

Počet prijatých ohlásení

300

250

264

106 %

Cieľ

Podprogram 9. 6

Aktivity na podporu zamestnanosti

Zámer:

Zlepšenie kvality a čistoty trávnatých plôch, údržba chodníkov v meste a
na cintorínoch, údržba parkov - zber odpadkov, údržba detských zariadení
v meste, zabezpečenie pomocných prác pre MŠ/ZŠ a MsÚ Levice.

Zodpovednosť:

Odd. služieb občanom a organizáciám

Rozpočet podprogramu :
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rok
v €

2012-Schválený

2012-Upravený

10 150.00

17 232.00

2012-Plnenie
11 200.45

% pln.
65.00

Komentár:
V roku 2012 mesto Levice spolupracovalo s ÚPSVaR Levice pri organizovaní Národného projektu
č. V "Aktivácia nezamestnaných a nezamestnaných s nízkou motiváciou odkázaných na dávku v
hmotnej núdzi" organizovaného v zmysle Sektorového operačného projektu /SOP/ Ľudské zdroje a
v zmysle zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov /ďalej len
"zákon č.5/2004 Z.z."/.
S ÚPSVaR uzatvorilo mesto Levice v roku 2012 celkom 12 dohôd. V zmysle § 52 cit. zákona
uzatvorilo mesto s ÚPSVaRdve dohody o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť, a to v apríli
pre 28 uchádzačov o zamestnanie / ďalej len "UoZ"/ a v októbri pre 24 UoZ . UoZ zaradení do tohto
projektu vykonávali rôzne činnosti v prospech mesta, napr. úpravu verejných priestranstiev zametanie chodníkov, zber odpadkov, hrabanie lístia, dočisťovanie pri kontajneroch, likvidáciu
komunálneho odpadu a čiernych skládok, dozor nad deťmi v MŠ, upratovanie, údržbárske práce v
základných a materských školách alebo pomocné administratívne práce. Mesto Levice organizovalo
aktivačnú činnosť aj formou dobrovoľníckej služby podľa § 52a zákona č. 5/2004 Z. z. V roku
2012 boli uzatvorené s ÚPSVaR Levice 4 dohody na 21 UoZ. 16 UoZ zabezpečovalo starostlivosť
o nezamestnané osoby vykonávajúce aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb. Táto
činnosť predstavovala koordinovanie aktivačnej činnosti, evidovanie dochádzky uchádzačov o
zamestnanie, evidovanie výdaja pracovného náradia potrebného pre výkon aktivačnej činnosti
formou menších obecných služieb, dozorovanieUoZ priamo na miestach výkonu, napr. pri úprave
verejných priestranstiev, záhradníckych prácach a pod. 5UoZ boli zaradení na činnosti súvisiace so
starostlivosťou o nezaopatrené deti v materských školách. Od r. 2004 spolupracuje mesto Levice s
ÚPSVaR aj pri napĺňaní projektu SOP Ľudské zdroje - národný projekt "Absolventská prax príprava uchádzačov o zamestnanie s cieľom zlepšenia ich možnosti na trhu práce". V roku 2012
uzatvorilo mesto Levice s ÚPSVaR tri dohody na 13absolventov. Pri tomto projekte mesto
vychádzalo z požiadaviek jednotlivých oddelení MsÚ Levice a detských jaslí. Absolventi
vykonávali pomocné administratívne práce na jednotlivých referátoch MsÚ, niektorí vykonávali
pomocné práce pri deťoch v detských jasliach. V r. 2012 mesto spolupracovalo aj s ÚPSVaR
Poprad a Pezinok pri napĺňaní projektu SOP Ľudské zdroje - národný projekt "Absolventská prax
- príprava uchádzačov o zamestnanie s cieľom zlepšenia ich možnosti na trhu práce". S ÚPSVaR
Poprad bola uzavretá jedna dohoda na 1 absolventa, ktorý vykonával pomocné práce v kuchyni v
detských jasliach. S ÚPSVaRPezinok bola uzavretá jedna dohoda na 1 absolventa, ktorý vykonával
pomocné administratívne práce na finančnom referáte MsÚ Levice. Ďalej mesto Levice v roku 2012
uzatvorilo s ÚPSVaR dohodu o poskytnutí príspevku na podporu zamestnanosti na realizáciu
opatrení na ochranu pred povodňami podľa §50j zákona č. 5/2004 Z.z so 4 UoZ na dobu 6
mesiacov. Mesto Levice organizuje od roku 2009 aktivačné činnosti aj podľa § 3 ods.3 písm. a)
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. V zmysle cit. zákona v
roku 2012 uzatvorilo mesto 193 dohôd o podmienkach vykonávania menších obecných služieb s
UoZ, ktorí sú evidovaní na ÚPSVaR, ale podľa zákona č. 5/2004 Z.z. už nemohli vykonávať
aktivačnú činnosť. Títo občania vykonávali rôzne činnosti, napr.: úpravu verejných priestranstiev,
dozor nad deťmi v MŠ, upratovanie, údržbárske práce v základných a materských školách alebo
pomocné administratívne práce v rozsahu 20 hodín týždenne na jednotlivých oddeleniach MsÚ.
Podľa § 4 ods. 2 zákona č. 528/2005 Z.z. o výkone trestu povinnej práce a o doplnení zákona
č.5/2004 Z.z. uzatvorilo mesto Levice s Okresným súdom v Leviciach 4 dohody o zabezpečení
trestu povinnej práce pre odsúdených, ktorí vykonávali práce spojené s čistením a údržbou
mestského majetku.
Spracovala: JUDr. Gabriela Andrašková, ved. OSOO
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Ciele a výstupy:
Dosiahnutá % plnenia
alebo iný
hodnota
pomer

Merateľný
ukazovateľ

Východis.
údaj

Cieľová
hodnota

Tvorba a ochrana,
udržiavanie a zlepšovanie
životného prostredia
obyvateľov mesta.

Počet vyčistených objektov
,trávnatých plôch / ZŠ, MŠ,
sídliská /

27

27

Podprogram 9. 7

Propagácia ochrany životného prostredia

Zámer:

Zvýšenie enviromentálneho povedomia obyvateľstva

Zodpovednosť:

Odd. živ. prostredia a komunálnych vecí

Cieľ

27

100 %

Rozpočet podprogramu :
rok

2012-Schválený

2012-Upravený

700.00

700.00

v €

2012-Plnenie

% pln.

0.00

0.00

Ciele a výstupy:
Merateľný
ukazovateľ

Cieľ

Východis.
údaj

Cieľová
hodnota

Propagovanie separov.
Počet propagačného
zberu, chovu zvierat a
materiálu - ks
ochrany prírody a krajiny s
dôrazom na udržateľný stav
živ. prostredia

5000

Dosiahnutá % plnenia
alebo iný
hodnota
pomer
0

0

Podprogram 9. 8

Odchyt túlavých psov

Zámer:

Mesto bez voľne sa pohybujúcich zvierat s právom na svoj život

Zodpovednosť:

Odd. živ. prostredia a komunálnych vecí

Rozpočet podprogramu :
rok
v €

2012-Schválený

2012-Upravený

6 900.00

6 900.00

2012-Plnenie
3 816.44

% pln.
55.31

Komentár:
Začiatkom roka bolo dokúpených 600 ks plastových štítkov (žltých) na rok 2012 a koncom roka
boli nakúpené pre rok 2013 plastové štítky (modré) v počte 1900 ks a dokúpené mikroténové
vrecúška na psie exkrementy.
Priebežne sa počas roka vykonávala údržba existujúcich zón venčenia a v roku 2012 bola zriadená
jedna nová zóna.
Od októbra 2013 je zmluvne zabezpečená pohotovostná asanačná služba so spoločnosťou
Agronova servis, s.r.o. Malý Kiar, Levice na odstránenie uhynutých zvierat z komunikácií na území
mesta a mestských častí a ich uloženie v mrazničke.
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Likvidáciu kadáverov vykonáva v súlade s uzatvorenou zmluvou spoločnosť Asanacia, s.r.o. Žilina
podľa potreby od marca 2012.
V decembri 2012 bola zahájená biologická ochrana mesta Levice odchytom a likvidáciou holubov
vo vybraných lokalitách a pokračuje do februára nasledujúceho roka oprávnenou organizáciou
Sokoliarska skupina Sv.BAVONA, Banská Štiavnica.
Spracovala: Ing. arch. Eva Ürgeová, vedúca OŽPKV
Ciele a výstupy:
Dosiahnutá % plnenia
alebo iný
hodnota
pomer

Merateľný
ukazovateľ

Východis.
údaj

Cieľová
hodnota

Bezpečnosť občanov oznamovacie tabule

Počet osadených tabúľ - ks

20

20

5

25 %

Zabezp. čistoty-lapače na
exrementy a igel. vrecúška

Počet bal. - ks

1000

5000

5000

100 %

Zabezpečenie čistoty psích
zón

Počet nových smetných
nádob a igelitových vriec

10 nádob,
1000 vriec

10 nádob,
1000 vriec

3 nádoby,
1000 vriec

30 %, 100 %

Odchyt holubov

Celoplošný odchyt v
zimných mesiacoch na
území mesta a MČ - počet

0

1

1

100 %

Podprogram 9. 9

Údržba závlahového systému a mestských fontán

Zámer:

Atraktívne verejné priestranstvá

Zodpovednosť:

Odd. živ. prostredia a komunálnych vecí

Cieľ

Rozpočet podprogramu :
rok

2012-Schválený

2012-Upravený

30 000.00

49 497.00

v €

2012-Plnenie

% pln.

44 455.22

89.81

Komentár:
Údržbu závlah a fontán v meste Levice zmysle zmluvných podmienok zabezpečujeme
prostredníctvom spoločnosti AQUA GARDEN s r.o. Levice.
Spracovala: Ing. arch. Eva Ürgeová, vedúca OŽPKV
Ciele a výstupy:
Merateľný
ukazovateľ

Dosiahnutá % plnenia
alebo iný
hodnota
pomer

Východis.
údaj

Cieľová
hodnota

Zabezpečenie funkčnosti
kvalitný trávnik,
závlahových zariadení a ich odpracované hodiny
prevádzkovanie

1500

1500

960

64 %

Zabezpečenie funkčnosti
Čistá voda, odpracované
jazieka-park M.R.Štefánika hodiny

600 h

600 h

633 h

106 %

0

148

148

100 %

Cieľ

Zabezpečenie funkčnosti
Kvalitný trávnik a
závlahových zariadení a ich odpracované hodiny
prevádzkovanie na
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Nám. hrdinov
Zabezpečenie funkčnosti
fontán na Nám. hrdinov

odpracované hodiny

0

1827

Podprogram 9.10

Deratizácia

Zámer:

Mesto bez hlodavcov

Zodpovednosť:

Odd. živ. prostredia a komunálnych vecí

1679

92 %

Rozpočet podprogramu :
rok

2012-Schválený

2012-Upravený

7 900.00

7 900.00

v €

2012-Plnenie

% pln.

7 899.78

100.00

Komentár:
Jarná deratizácia prebehla v mesiaci apríl, jesenná deratizácia prebehla v mesiaci október, firmou
AGRONOVA SERVIS, s.r.o.
Spracovala: Ing. arch. Eva Ürgeová, vedúca OŽPKV
Ciele a výstupy:
Merateľný
ukazovateľ

Cieľ

Východis.
údaj

Cieľová
hodnota

1050

1050

Dosiahnutá % plnenia
alebo iný
hodnota
pomer

Bezpečnosť občanov

Množstvo použitého
deratizačného materiálu
(kg)

1050

Podprogram 9.11

Detské a športové ihriská na verejných priestranstvách

Zámer:

Bezpečný a hygienický priestor pre aktivity detí

Zodpovednosť:

Odd. živ. prostredia a komunálnych vecí

100 %

Rozpočet podprogramu :
rok
v €

2012-Schválený

2012-Upravený

25 300.00

220 300.00

2012-Plnenie
90 678.63

% pln.
41.16

Komentár:
Likvidácia nevyhovujúcich detských zariadení sa uskutočnila v mesiaci október.
Prekopávanie v pieskoviskách vykonali pracovníci aktivačnej činnosti priebežne počas roka.
Dopĺňanie piesku zabezpečila firma Marek Botka - Autodoprava v jarných mesiacoch. Celkovo
bolo doplnených 36 m3 piesku. Biologický a mikrobiologický rozbor piesku v pieskoviskách v
meste a mestských častiach bol objednaný u RÚVZ. Všetky odobraté vzorky piesku boli v súlade s
STN.
Osadenie nových lavičiek - v II. polroku 2012 bolo celkovo osadených 21 lavičiek v meste Levice a
v mestských častiach na základe požiadaviek občanov.
V roku 2012 boli v troch lokalitách - v parku na Hollého ulici, v lokalite na Vajanského ul. a v OS
Vinohrady - postavené integrované detské ihriská, spolu v cene 112764 €. Na základe
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výsledku verejného obstarávania pre výber zhotoviteľov detských ihrísk, realizáciu vykonali
spoločnosti INTERSYSTÉM a Športservice. Preberacie konanie bolo ukončené 17.12.2012,
kolaudačné rozhodnutie bolo vydané v mesiaci február 2013.
Spracovala: Ing. arch. Eva Ürgeová, vedúca OŽPKV
Ciele a výstupy:
Merateľný
ukazovateľ

Cieľ

Východis.
údaj

Cieľová
hodnota

Dosiahnutá % plnenia
alebo iný
hodnota
pomer

Údržba detských zar. oprava prvkov

Počet opravovaných
zariadení - ks

120

120

0

0

Likvidácia nevyhovujúcich
detských zariadení bezpečnosť detí

počet prvkov

45

45

16

36 %

Rozbory piesku v
Správa RÚVZ v ks
pieskoviskách - bezpečnosť
detí

1

1

1

100 %

Dopĺňanie piesku do
pieskovísk

m3

40

60

36

60 %

Osadenie lavičiek v novom
parku MRŠ

Počet ks

33

0

0

Osadenie lavičiek v starom
parku MRŠ

Počet ks

10

0

0

Údržba lavičiek - nákup a
osadenie nôh, výmena
dosiek

Počet ks

150

135

90 %

Oprava a likvidácia lavičiek počet kusov
v meste

0

50

45

90 %

Oprava mostíka a altánku v
starom parku MRŠ

počet kusov

0

2

1

50 %

Osadenie nových lavičiek v počet kusov
meste

0

20

21

105 %

Realizácia nových
integrovaných detských
zariadení

počet realizovaných
detských zariadení v ks

0

3

3

100 %

počet ročných kontrol
integrovaných DZ

0

7

7

100 %

Informačné tabule prevádzkový poriadok

počet tabúľ v ks

0

3

3

100 %

Podprogram 9.12

Výsadba zelene - projekty, realizácie

Zámer:

Kvalitnou zeleňou ku kvalitnej klíme mesta v globálnom otepľovaní

Zodpovednosť:

Odd. živ. prostredia a komunálnych vecí

Rozpočet podprogramu :
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rok

2012-Schválený

2012-Upravený

6 640.00

6 640.00

v €

2012-Plnenie

% pln.

6 588.98

99.23

Komentár:
Výsadba okrasných rastlín bola zrealizovaná v mesiaci máj a jún v lokalitách: OS Rybníky V, OS
B. Němcovej, átrium MsÚ, OS Stred I. V mesiaci október bola zrealizovaná výsadba zelene okolo
stavby Synagóga.
Výsadba stanovíšť TKO nebola zrealizovaná v roku 2012 z dôvodu presunu finančných
prostriedkov z rozpočtu mesta.
Spracovala: Ing. arch. Eva Ürgeová, vedúca OŽPKV
Ciele a výstupy:
Dosiahnutá % plnenia
alebo iný
hodnota
pomer

Merateľný
ukazovateľ

Východis.
údaj

Cieľová
hodnota

Náhradná výsadba za
vyrúbané dreviny

Počet vysadených drevín v
ks

300

300

0

0

Výsadba v zmysle
požiadaviek občanov

Počet vysadených drevín v
ks

60

60

100 %

Výsadba nových stanovíšť
TKO

stanovištia TKO v ks

3

0

0

0

0

0

Cieľ

Realizácia výsadby
počet vysadených drevín
vyplývajúca z dokumentu o
starostlivosti o dreviny

Program

10

Verejné osvetlenie

Zámer programu:

Osvetlené a bezpečné mesto.

Rozpočet programu :
rok

2012-Schválený

2012-Upravený

419 800.00

453 780.00

v €

2012-Plnenie
401 783.48

% pln.
88.54

Podprogram 10. 1

Správa a údržba verejného osvetlenia

Zámer:

Prevádzkovanie siete verejného osvetlenia na území mesta Levice.

Zodpovednosť:

Odd. živ. prostredia a komunálnych vecí

Rozpočet podprogramu :
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rok

2012-Schválený

2012-Upravený

380 000.00

394 000.00

v €

2012-Plnenie

% pln.

391 574.87

99.38

Komentár:
Údržba verejného osvetlenia prebieha počas celého roka na základe spracovaného harmonogramu,
požiadaviek občanov a podľa potreby. Údržba je zabezpečená prostredníctvom firmy Ing. Jozef
Horniak-Vialle na základe Zmluvy o poskytovaní verejnoprospešných služieb.
Spracovala: Ing. arch. Eva Ürgeová, vedúca OŽPKV
Ciele a výstupy:
Východis.
údaj

Cieľová
hodnota

Počet svetelných bodov na
území mesta

2 765

2800

2803

101 %

Ročná spotreba el. energie
na 1 svetelný bod /kw/

500

500

500

100 %

Cieľ
Zabezpečiť efektívnu
prevádzku verejného
osvetlenia

Dosiahnutá % plnenia
alebo iný
hodnota
pomer

Merateľný
ukazovateľ

Podprogram 10. 2

Opravy a výmeny svetelných bodov a vedení

Zámer:

Vykonať opravy a výmeny svetelných bodov na vybraných miestach

Zodpovednosť:

Odd. živ. prostredia a komunálnych vecí

Rozpočet podprogramu :
rok

2012-Schválený

2012-Upravený

34 800.00

54 780.00

v €

2012-Plnenie
8 357.26

Podprogram 10. 3

Vianočná výzdoba

Zámer:

Skrášlenie mesta a vytvorenie vianočnej pohody

Zodpovednosť:

Odd. živ. prostredia a komunálnych vecí

% pln.
15.26

Rozpočet podprogramu :
rok
v €

2012-Schválený

2012-Upravený

5 000.00

5 000.00

2012-Plnenie
1 851.35

Komentár:
Vianočná výzdoba mesta bola zabezpečená v mesiaci december 2012.
Spracovala: Ing. arch. Eva Ürgeová, vedúca OŽPKV

% pln.
37.03
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Ciele a výstupy:
Merateľný
ukazovateľ

Cieľ

Východis.
údaj

Cieľová
hodnota

10

10

Osadenie vianočnej výzdoby Počet vianočných dekorov

Program

11

Dosiahnutá % plnenia
alebo iný
hodnota
pomer
10

100 %

Vzdelávanie

Zámer programu:

Levice - centrum vzdelania

Rozpočet programu :
rok

2012-Schválený

2012-Upravený

3 588 801.00

3 741 765.00

v €

2012-Plnenie
2 952 787.67

Podprogram 11. 1

Materské školy

Zámer:

Materské školy rešpektujúce potreby detí a rodičov

Zodpovednosť:

Oddelenie školstva a vzdelávania

% pln.
78.91

Rozpočet podprogramu :
rok
v €

2012-Schválený

2012-Upravený

1 783 970.00

1 824 091.00

2012-Plnenie
1 646 853.52

% pln.
90.28

Komentár:
Počet prevádzkovaných materských škôl v meste zostal na úrovni predchádzajúceho školského
roka, počet tried sa zvýšil o dve, nakoľko pri zmene sídla MŠ s VJM -Óvoda, ktorá sa
presťahovala do priestorov ZŠ s VJM na Ul. J. Jesenského 41 pribudla jedna trieda pre deti s
vyučovacím jazykom maďarským a vo vyprázdnených priestoroch na Tekovskej ulici 28 bola
otvorená piata trieda existujúcej MŠ.
Počet detí ku koncu roka bol 929, čo je o 32 menej ako ku koncu školského roka. Tento jav je
každoročne sa opakujúci nakoľko pri septembrovom nástupe detí, ktoré ešte nedosahujú vekovú
hranicu 3 rokov sa zo zákona počet detí v triede znižuje. Postupne ako deti dosahujú tento vek je
možné prijímať ďalšie deti, aj vzhľadom k tomu, že zapisovať deti do MŠ je možné počas celého
školského roka. Spokojnosť rodičov s poskytovanými službami hodnotíme na 99 % , nakoľko
sme zaznamenali 2 sťažnosti (1 neopodstatnená a 1 opodstatnená) voči službám, ktoré poskytujú
naše MŠ. Niektorí pedagogickí zamestnanci v rámci kontinuálneho vzdelávania ukončili semináre
v zdokonaľovaní digitálnych kompetencií, inovácií v didaktike a iných vzdelávacích aktivitách, za
ktoré získali kredity a zamestnávateľ im začal vyplácať kreditové príplatky. Ďalší pedagógovia
pokračujú v týchto vzdelávacích aktivitách Snahou zriaďovateľa je poskytnúť pedagogickým
zamestnancom materských škôl čo najviac možností absolvovať rôzne formy kontinuálneho
vzdelávania. Na zreteli však musíme mať fakt, že získavanie kreditov a následné vyplácanie
kreditových príplatkov bude vyžadovať neustále zvyšovanie rozpočtu materských škôl v oblasti
osobných nákladov.
Spracoval: Mgr. Martin Bátovský, vedúci OŠV
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- v rámci údržby boli realizované opravy väčšieho rozsahu GO sociálnych zariadení na MŠ
Tekovská ( po odchode MŠ s VJM) , oprava strechy a klampiarskych prvkov MŠ Kalinčiakovo,
dokončenie výmeny okien MŠ Vansová, oprava strechy hospodárskeho pavilónu MŠ Konopná. V
rámci investičnej výstavby bol vybudovaný a oplotený vonkajší areál MŠ s VJM a kanalizačná
prípojka MŠ Kalinčiakovo.
Spracovala: JUDr. Daniela Sussová, ved. OSEM
Ciele a výstupy:
Merateľný
ukazovateľ

Cieľová
hodnota

priemerná doba od
nahlásenia problému do
začiatku jeho riešenia havarijné situácie

24 hod

24 hod

24 hod

100 %

Priemerná doba od
nahlásenia problému do
začiatku jeho riešenia menšie poruchy, resp.
bežné

1 hod

1 hod

1 hod

100 %

počet prevádzkovaných
materských škôl v meste

11

11

11

100 %

počet detí v materských
školách za rok

977

939

929

99 %

spokojnosť rodičov s
poskytovanými službami v
percentách

98 %

99 %

99 %

100 %

3

3

3

100 %

percentuálny podiel
vyškolených zamestnancov
zo všetkých za rok

70 %

50 %

70 %

140 %

Celková udržiavaná plocha
budov v m2

8 448

8 448

8 155

96 %

10

11

11

100 %

Cieľ
Zabezpečiť operatívne
odstránenie vzniknutých
nedostatkov v prenajatých
priestoroch

Dosiahnuť čo najvyššiu
kvalitu výchovných a
vzdelávacích služieb v
materských školách

Zvýšiť kvalifikáciu
počet školení
zamestnancov v materských pedagogických
školách
zamestnancov za rok

Zabezpečiť funkčnosť
objektov MŠ z pohľadu
technickej a stavebnej
stránky objektu

Dosiahnutá % plnenia
alebo iný
hodnota
pomer

Východis.
údaj

Počet MŠ

Podprogram 11. 2

Základné školy

Zámer:

Základné školy orientujúce sa na potreby žiaka

Zodpovednosť:

Oddelenie školstva a vzdelávania

Rozpočet podprogramu :
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rok

2012-Schválený

2012-Upravený

1 068 978.00

1 153 696.00

v €

2012-Plnenie

% pln.

590 838.64

51.21

Komentár:
Mesto Levice malo ku koncu roka 2012 vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti 7 základných škôl tak,
ako v predchádzajúcom období. Počet žiakov v základných školách sa oproti predchádzajúcemu
školskému roku znížil o 63. Táto skutočnosť a tiež potreba, prvý krát od roku 2008, dofinancovať
jednu zo základných škôl v meste, prinútila zriaďovateľa uskutočniť kroky vedúce k racionalizácii
siete škôl a školských zariadení. Takýto materiál bol spracovaný oddelením školstva a vzdelávania a
bol predložený na rokovanie MsZ.
Percento žiakov ktorí prospeli, má stabilnú úroveň a je výsledkom kvalitnej práce učiteľov a
všetkých pedagogických a odborných zamestnancov. Úspechy a umiestnenia našich žiakov v
celoslovenských súťažiach sú presne na úrovni, akú sme očakávali.
Spracoval: Mgr. Martin Bátovský, vedúci OŠV
- v rámci údržby boli na ZŠ vykonávané práce na odstraňovaní závad zo škodových udalostí, ďalej
drobné stavebné opravy VII.ZŠ, VI.ZŠ, oprava strechy na šatniach telocvične II.ZŠ a pokračovala
druhá etapa výmeny okien , na ZŠ s VJM sa zrealizovala výmena okien pav. A, výmena PPVC v
časti ANIMUS, oprava strechy a čistenie odkvapových žľabov, na V.ZŠ sa dokončila výmena
okien na telocvični. V rámci investičnej činnosti sa na IV.ZŠ zrealizovala prestavba skladov na
učebne, na VI.ZŠ sa zrekonštruovala fasáda telocvične výmenou okien a zrealizovalo sa hydraulické
vyregulovanie UK vrátane rekonštrukcie strojovne, na I.ZŠ sa zrealizovalo napojenie sekundárneho
rozvodu UK na zdroj dodávky SI Teplo a.s.
Spracovala: JUDr. Daniela Sussová, ved. OSEM
Ciele a výstupy:
Cieľ

Merateľný
ukazovateľ

Cieľová
hodnota

7

7

7

100 %

počet žiakov
navštevujúcich základné
školy

3118

3054

2991

98 %

percento žiakov, ktorí
dosiahli prospech "prospel"
zo všetkých žiakov ZŠ

99 %

99 %

99 %

100 %

počet žiakov s najvyšším
umiestnením v
celoslovenských predmet.
olympiádach a súťažiach

8

5

5

100 %

počet ZŚ

7

7

7

100 %

Zabezpečiť kvalitný
počet základných škôl v
výchovno-vzdelávací proces meste

Zvýšiť úroveň vzdelania
pre žiakov navštevujúcich
ZŠ v Leviciach

Zabezpečiť opravy a
údržbu väčšieho rozsahu
nad rámec normatívu

Dosiahnutá % plnenia
alebo iný
hodnota
pomer

Východis.
údaj
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Podprogram 11. 3

Školské stravovanie - materské školy a ZŠ

Zámer:

Zariadenia poskytujúce služby v oblasti školského stravovania

Zodpovednosť:

Oddelenie školstva a vzdelávania

Rozpočet podprogramu :
rok

2012-Schválený

2012-Upravený

376 795.00

384 218.00

v €

2012-Plnenie

% pln.

348 700.92

90.76

Komentár:
Mesto Levice prevádzkuje 10 školských jedální, ku ktorým pribudla a do siete škôl a školských
zariadení bola zaradená výdajná školská jedáleň pri MŠ s VJM. Tieto zabezpečujú celodenné
stravovanie detí materských škôl. Podiel stravujúcich detí sa dá označiť za takmer 100%-ný.
Počet vydaných jedál takmer presne zodpovedá nášmu odhadu. V sledovanom období sa uskutočnil
na ďalších dvoch MŠ audit systému správnej výrobnej praxe zo strany RÚVZ Levice, ktorý tieto
vyhodnotil " známkou" 2 resp. 3 zo štvordielnej stupnice. Nedostatky sa dotýkali najmä
amortizácie priestorov kuchýň ako aj ich vybavenia. V ŠJ, ktorá bola najhoršie ohodnotená, boli
koncom roka operatívne zakúpené nástroje a prístroje na nevyhnutné vylepšenie prevádzky.
Spracoval: Mgr. Martin Bátovský, vedúci OŠV
- ZŠS pri MŠ boli vydotované menšími zariadeniami do kuchyne, podľa ich dopytu , v MŠ
Tekovská bola realizovaná výmena podlahy v kuchyni
Spracovala: JUDr. Daniela Sussová, ved. OSEM
Ciele a výstupy:
Dosiahnutá % plnenia
alebo iný
hodnota
pomer

Merateľný
ukazovateľ

Východis.
údaj

Cieľová
hodnota

počet vydaných hlavných
jedál pri MŠ za rok

170 000

170 000

172492

102 %

počet vydaných hlavných
jedál pri ZŠ za rok

480 000

480 000

436223

91 %

Zvýšiť atraktívnosť
% podiel stravujúcich sa
stravovania v školských
detí z celkového počtu
zariadeniach pri základných žiakov na MŠ
školách a materských
školách

99 %

99 %

99 %

100 %

% podiel stravujúcich sa
detí z celkového počtu
žiakov na ZŠ

77 %

77 %

73 %

95 %

Počet školských kuchýň a
jedální

10

14

14

100 %

Cieľ
Zabezpečiť kvalitné a
dostupné stravovanie v
školských zariadeniach pri
základných školách a
materských školách

Postupná obnova zariadení
jedální a kuchýň podľa
HCCP
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Podprogram 11. 4

Školské stravovanie - základné školy

Zámer:

Zariadenia poskytujúce služby v oblasti školského stravovania

Zodpovednosť:

Oddelenie školstva a vzdelávania

Rozpočet podprogramu :
rok

2012-Schválený

2012-Upravený

22 760.00

46 750.00

v €

2012-Plnenie

% pln.

42 086.82

90.03

Komentár:
Počet vydaných hlavných jedál je o necelých 10 % nižší ako sme očakávali, čo môže byť
spôsobené aj celkovým poklesom počtu žiakov v školách, resp. sociálno-ekonomickou situáciou v
rodinách. S vyššie uvedeným korešponduje aj percentuálne nižší podiel stravujúcich sa žiakov ako
bol očakávaný.
Spracoval: Mgr. Martin Bátovský, vedúci OŠV
- boli zabezpečené na I.ZŠ plynový kotol, VI.ZŠ umývačka riadu, UU.ZŠ plynový kotol, VII.ZŠ
elektrický kotol. Zároveň na V.ZŠ bola vymenená podlaha v kuchyni, ZŠ s VJM tiež bola
vymenená podlaha v kuchyni.
Spracovala: JUDr. Daniela Sussová, ved. OSEM
Ciele a výstupy:

Zabezpečiť kvalitné a
dostupné stravovanie v
školských zariadeniach pri
základných školách a
materských školách

Dosiahnutá % plnenia
alebo iný
hodnota
pomer

Merateľný
ukazovateľ

Východis.
údaj

Cieľová
hodnota

počet vydaných hlavných
jedál pri ZŠ za rok

468 000

480 000

436223

91 %

77 %

75 %

73 %

98 %

7

7

100 %

Cieľ

Zvýšiť atraktívnosť
% podiel stravujúcich sa
stravovania v školských
detí z celkového počtu
zariadeniach pri základných žiakov na ZŠ
školách a materských
školách
Postupná obnova zariadení
jedální a kuchýň podľa
HCCP

Počet školských kuchýň a
jedální

Podprogram 11. 5

Zariadenia pre záujmové vzdelávanie

Zámer:

Komplexné služby v oblasti výchovy a vzdelávania

Zodpovednosť:

Oddelenie školstva a vzdelávania

Rozpočet podprogramu :
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rok

2012-Schválený

2012-Upravený

20 240.00

15 640.00

v €

2012-Plnenie

% pln.

15 360.01

98.21

Komentár:
Účasť žiakov ZŠ na voľno-časových aktivitách vyplýva zo snahy riaditeľov škôl prilákať do
svojej školy čo najviac žiakov. Preto každá škola sa snaží rozšíriť spektrum aktivít a dosiahnuť
najvyššiu možnú kvalitu a rôznorodosť poskytovaných voľno-časových aktivít.. Počet žiakov v
ŠKD presne dosahuje nami odhadovanú úroveň. V ZUŠ nastal mierny pokles počtu žiakov, avšak
tento jav len kopíruje klesajúci trend počtu žiakov na ZŠ, viac absolventov odchádza ako nových
žiakov prichádza. V CVČ nastal výrazný nárast počtu žiakov, toto však bolo spôsobené tým, že
niektoré existujúce záujmové útvary pracujúce na našich ZŠ sa po dohode s riaditeľom CVČ
rozhodli pracovať pod "hlavičkou" CVČ. Tento krok bolo navrhnutý vzhľadom k možnosti
takejto spolupráce, smerujúci k vylepšeniu financovania voľno-časových aktivít detí. (Pozn. Nová
legislatívna úprava financovania CVČ od roku 2013, však toto opatrenie eliminovala )
Spracoval: Mgr. Martin Bátovský, vedúci OŠV
Ciele a výstupy:
Cieľová
hodnota

celkový počet žiakov v
ZUŠ

619

566

547

97 %

celkový počet žiakov v
CVČ

450

526

970

184 %

celkový počet žiakov v
ŠKD

1000

1040

1044

101 %

ZŠ: Ul. M.R. Štefánika 34

217

206

213

103 %

Ul. sv. Michala 42

95

106

112

106 %

Ul. Pri Podlužianke 6

228

264

280

106 %

Ul. Saratovská 43

154

162

140

86 %

Ul. Saratovská 85

140

157

157

100 %

Ul Školská 14

86

75

73

97 %

VJM - Ul. J. Jesenského 41

80

70

69

99 %

Zabezpečiť opravy a
údržbu väčšieho rozsahu
nad rámec prideleného
normatívu na žiaka ZUŠ

počet ZUŠ

1

1

1

100 %

Podprogram 11. 6

Neštátne školy a školské zariadenia

Zámer:

Súkromné školstvo ako ďalšia forma získania vzdelania

Zabezpečiť kvalitné a
širokospektrálne
vzdelávanie a výchovu v
oblasti voľno -časových
aktivít

Merateľný
ukazovateľ

Dosiahnutá % plnenia
alebo iný
hodnota
pomer

Východis.
údaj

Cieľ
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Oddelenie školstva a vzdelávania

Zodpovednosť:

Rozpočet podprogramu :
rok

2012-Schválený

2012-Upravený

176 946.00

177 223.00

v €

2012-Plnenie

% pln.

171 200.00

96.60

Komentár:
Mesto Levice poskytuje finančné prostriedky neštátnym školským zariadeniam na území mesta v
zmysle platného VZN č.103 a jeho dodatkov. V cirkevnej škole došlo k nárastu počtu detí aj
vzhľadom k otvoreniu ďalších dvoch tried MŠ.
Spracoval: Mgr. Martin Bátovský, vedúci OŠV
Ciele a výstupy:

Zabezpečiť ponuku
výchovy a vzdelávania v
neštátnych zariadeniach pre
obyvateľov Levíc

Dosiahnutá % plnenia
alebo iný
hodnota
pomer

Merateľný
ukazovateľ

Východis.
údaj

Cieľová
hodnota

celkový počet žiakov v
neštátnych zariadeniach
Katolíckej spojenej školy
sv. Vincenta de Paul

690

498

627

126 %

Celkový počet žiakov v
súkromnej ZŠ a 8 ročného
gymnázia

49

43

43

100 %

Cieľ

Podprogram 11. 7

Zariadenia výchovnej prevencie

Zámer:

Súkromné školstvo ako ďalšia forma získania vzdelania

Zodpovednosť:

Oddelenie školstva a vzdelávania

Rozpočet podprogramu :
rok

2012-Schválený

2012-Upravený

91 686.00

91 686.00

v €

2012-Plnenie

% pln.

91 686.00

100.00

Komentár:
Mesto Levice poskytuje finančné prostriedky neštátnym zariadeniam výchovnej prevencie na území
mesta v zmysle platného VZN č. 103 a jeho dodatkov. Počet detí a žiakov vo všetkých týchto
zariadeniach, zaradených do siete škôl a školských zariadení SR zaznamenal nárast, v súčasnosti je
ich 828 a sú rozdelení v troch subjektoch poskytujúcich špeciálno-pedagogické a psychologické
služby. V budúcnosti nevylučujeme ďalší nárast počtu detí, ktoré budú využívať uvedené služby.
Spracoval: Mgr. Martin Bátovský, vedúci OŠV
Ciele a výstupy:
Cieľ
Zabezpečiť ponuku
výchovy a vzdelávania v
neštátnych zariadeniach

Merateľný
ukazovateľ
celkový počet klientov v
špeciálnopedagogických
poradniach

Východis.
údaj

Cieľová
hodnota

507

777

Dosiahnutá % plnenia
alebo iný
hodnota
pomer
828

107 %
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pre obyvateľov Levíc

Podprogram 11. 8

Samostatný školský úrad

Zámer:

Odborno-metodické riadenie škôl a školských zariadení

Zodpovednosť:

Oddelenie školstva a vzdelávania

Rozpočet podprogramu :
rok

2012-Schválený

2012-Upravený

34 302.00

35 290.00

v €

2012-Plnenie

% pln.

33 048.67

93.65

Komentár:
V sledovanom období bola priebežne poskytovaná odborná, metodicko-poradenská činnosť na
aktuálne témy v oblasti školstva.
Spracoval: Mgr. Martin Bátovský, vedúci OŠV
Ciele a výstupy:
Merateľný
ukazovateľ

Cieľ

Východis.
údaj

Cieľová
hodnota

7

5

Dosiahnutá % plnenia
alebo iný
hodnota
pomer

Zabezpečiť prenesený
výkon štátnej správy na
úseku školstva

počet realizovaných
odborno-pedagogických
aktivít za rok

4

Podprogram 11. 9

Spoločný školský úrad

Zámer:

Odborno-metodické riadenie škôl a školských zariadení

Zodpovednosť:

Spoločný obecný úrad

80 %

Rozpočet podprogramu :
rok

2012-Schválený

2012-Upravený

13 124.00

13 171.00

v €

2012-Plnenie

% pln.

13 013.09

98.80

Komentár:
V sledovanom období boli priebežne poskytované odborno-poradenské činnosti na aktuálne
témy.
Spracoval: Miloslav Mráz, vedúci SOÚ
Ciele a výstupy:
Cieľ
Zabezpečiť prenesený
výkon štátnej správy na
úseku školstva

Merateľný
ukazovateľ

Dosiahnutá % plnenia
alebo iný
hodnota
pomer

Východis.
údaj

Cieľová
hodnota

Počet realizovaných
odborno-pedagogických
aktivít za rok

15

15

15

100 %

Vydávanie

10

10

10

100 %
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organizačných pokynov pre
riaditeľov škôl a
Poskytovanie odbornej a
poradenskej činnosti
školám, školským
zariadeniam a
zriaďovateľom škôl

Program

12

200

200

215

108 %

Šport

Zámer programu:

Výber športových aktivít podľa záujmu obyvateľov mesta Levice

Rozpočet programu :
rok

2012-Schválený

2012-Upravený

657 292.00

709 592.00

v €

2012-Plnenie
704 963.57

Podprogram 12. 1

Podpora športových podujatí a zariadení

Zámer:

Podporiť záujem detí, mládeže a dospelých o aktívny šport

Zodpovednosť:

Odd. služieb občanom a organizáciám

% pln.
99.35

Rozpočet podprogramu :
rok
v €

2012-Schválený

2012-Upravený

657 292.00

709 592.00

2012-Plnenie
704 963.57

% pln.
99.35

Komentár:
V hodnotenom období sa Správa športových zariadení Levice snažila splniť stanovený cieľ zvyšovať športovú aktivitu obyvateľov mesta a blízkeho okolia. SŠZ Levice vynakladá nemalé
finančné prostriedky na to, aby návštevníci športových zariadení mohli rozvíjať svoje športové
aktivity v spoľahlivých a bezpečných zariadeniach. Vytváraním priaznivých podmienok pre šport
podporuje jednak rozvoj športovania verejnosti, organizovaných skupín, ako aj mládežníckeho
športu, ktorý je hlavne v dnešnej dobe tak potrebný. Merateľné ukazovatele, stanovené na rok 2012
boli splnené na 98 %, 99,5 %ˇa 102,1 %, čo dokumentuje záujem o využívanie športových
zariadení. Musíme však konštatovať, že v roku 2012 sa znížilo využívanie športovísk mládežou a
najmä verejnosťou a naopak, výrazne sa zvýšil záujem organizovaných skupín.
Spracoval: Ing. Roman Takács, riaditeľ SŠZ Levice
Už tradične bola organizovaná MESTSKÁ ŠPORTOVÁ OLYMPIÁDA pre kategórie materských,
základných a stredných škôl. Dňa 26. apríla mesto pri príležitosti prijatia olympijskej pochodne k
XXX. letným olympijským hrám v Londýne zorganizovalo kultúrno - športový program na Nám.
hrdinov. Pre záujemcov rekreačného behu mesto v spolupráci s komisiou MsZ športu zorganizovalo
dňa 8.5.2012 prvý ročník behu uličkami mesta "LEVICKÁ MÁJOVÁ 5" a dňa 28.10.2012 šiesty
ročník behu uličkami mesta "LEVICKÁ DESIATKA". Už trinásty rok bol v mesiaci jún
organizovaný ŠTAFETOVÝ BEH O PUTOVNÝ POHÁR PRIMÁTORA MESTA pre žiakov
základných a stredných škôl. V spolupráci s regionálnym týždenníkom Pohronie sa v mesiaci apríl
uskutočnilo vyhodnotenie najlepších športovcov a
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kolektívov mesta Levice a osobnosti v oblasti športu za rok 2011. Zároveň v spolupráci s komisiou
športu MsZ v Leviciach sa mesto podieľalo na výbere a vyhodnotení najlepších športovcov a
kolektívov mesta Levice organizovaného Nitrianskym samosprávnym krajom.
Mesto Levice v roku 2012 podporilo školské a predškolské vzdelávanie a dochádzku rómskych detí
žijúcich v lokalite Ladislavov dvor do školy. Zámerom projektu bolo zvýšiť motiváciu, zlepšiť
školské výsledky i dochádzku rómskych detí do školy, ako i odstrániť záškoláctvo v spolupráci so
ŠZŠI a o. z. Miesto v dome, ktoré realizovalo a organizovalo doučovanie rómskych detí v
priestoroch Spojenej školy internátnej v Leviciach. Mesto v spolupráci so SAD N. Zámky a.s.,
zabezpečilo dopravu detí školským autobusom zo ŠZŠI v Leviciach, Ul. Z. Nejedlého č. 41, Levice
do lokality Ladislavov dvor, vo vyučovacích dňoch v mesiacoch november a december 2012.
Náklady na dopravu predstavovali sumu 428,80€.
Spracovala: JUDr. Gabriela Andrašková, ved. OSOO
Ciele a výstupy:
Dosiahnutá % plnenia
alebo iný
hodnota
pomer

Merateľný
ukazovateľ

Východis.
údaj

Cieľová
hodnota

Vyzdvihnúť najvýraznejšie
dosiahnuté úspechy
športovcov a kolektívov

Počet získaných umiestnení
a úroveň súťaže v
hodnotenej sezóne

10

15

16

107 %

Vytvoriť priestor pre
spoločný beh všetkých
generácií

Počet zúčastnených
obyvateľov mesta

80

100

308

308 %

Zabezpečiť spoľahlivú a
bezpečnú prevádzku
športových zariadení

z toho: počet hodín
vyčlenených pre verejnosť

4536

4489

4401

98 %

z toho: počet hodín pre
mládež - bezplatné
využívanie

7908

7887

7848

99 %

Celkový počet
prevádzkových hodín
využitých pre šport

15933

16293

16633

102 %

Vyzvať všetky MŠ, ZŠ, SŠ, Počet zúčastnených škôl,
podniky, organizácie v
podnikov a organizácií.
meste na zapojenie sa do
aktívneho športu

0

40

30

75 %

Podpora partnerskej
spolupráce aj
prostredníctvom športu a
reprezentácia mesta.

Počet zapojených
zamestnancov a dosiahnuté
výsledky

0

40

43

108 %

Športový deň pre deti z
lokality Ladislavov dvor

počet zúčastnených detí

50

0

0

Podujatie Mikuláš deťom
pre deti z lokality
Ladislavov dvor

počet zúčastnených detí

50

0

0

Program

Kultúra

Cieľ

13

Zámer programu:

Výber kultúrnych aktivít podľa záujmu obyvateľov mesta Levice
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Rozpočet programu :
rok

2012-Schválený

2012-Upravený

524 765.00

646 987.00

v €

2012-Plnenie
515 106.94

% pln.
79.62

Podprogram 13. 1

Podpora kultúrnych podujatí a zariadení

Zámer:

Rozvoj kultúry prostredníctvom priamej podpory podujatí a zariadení

Zodpovednosť:

Odd. služieb občanom a organizáciám

Rozpočet podprogramu :
rok

2012-Schválený

2012-Upravený

361 797.00

495 976.00

v €

2012-Plnenie
389 921.39

% pln.
78.62

Komentár:
V mesiacoch máj a august bolo mesto spoluorganizátorom osláv 67. výročia ukončenia II. svetovej
vojny a 68. výročia SNP. V mesiaci december mesto zorganizovalo pietny akt kladenia vencov z
príležitosti 68. výročia oslobodenia mesta. Zabezpečené bolo spracovanie zápisu do kroniky mesta
za rok 2012.
Spracovala: JUDr. Gabriela Andrašková, ved. OSOO
Mestské kultúrne stredisko Levice v roku 2012 uskutočnilo množstvo podujatí, z ktorých cieľové
boli uskutočnené s účasťou 42 837 ľudí. Išlo o podujatia, ktoré majú v Leviciach tradície a tešia
sa na účasť obyvateľov mesta Levice. Uskutočnené boli : Karneval na ľade - 200 ľudí, Levické
poľovnícke dni - 2 000 ľudí, Netradičný jarmok -15 000 ľudí, Javisko je naše - 182 ľudí,
Levické hradné slávnosti - 8 000 ľudí, Rozlúčka so školou - 600 ľudí, Levické divadelné dni - 1
301 ľudí, Medzinárodný deň detí - 800 detí zo všetkých základných škôl, Koncerty v
novootvorenom objekte Synagóga - 612 ľudí, Veľká letná párty na amfiteátri Levice s počtom
divákov 162, podujatie s názvom Noc hudby v Synagóge navštívilo 120 ľudí, Kultúrne leto promenádne koncerty v parku M. R. Štefánika - 340 občanov, Tradičný levický jarmok - 12 500
ľudí, Súťaž vo vyrezávaní tekvíc "Tekvicová slávnosť" - 200 ľudí, Mikuláš v meste - 300 ľudí,
Silvester na námestí - 520 obyvateľov. Okrem cieľových podujatí sa uskutočnili divadelné
predstavenia, estrády, koncerty vážnej a populárnej hudby, výchovné koncerty pre SŠ a ZŠ, súťaže
detí a mládeže a pod. Hudobné skupiny, ktoré sa cieľových podujatí zúčastnili v roku 2012 bolo
celkom 56 a to na podujatiach s názvom Netradičný jarmok v počte 8 kapiel, na koncertoch v
Synagóge vystúpilo 15 kapiel, na Levických hradných slávnostiach vystúpili 3 kapely, na podujatí
Veľká letná párty na amfiteátri bolo 9 kapiel, počas promenádnych koncertov v parku M. R.
Štefánika vystúpilo 8 kapiel, na Tradičnom levickom jarmoku 10 hudobných a estrádnych kapiel a
na predvianočných koncertoch a pásmach k Vianociam 3 skupiny.
Spracovala: Bc. Berta Jasečková, riaditeľka MsKS

Ciele a výstupy:
Cieľ

Merateľný
ukazovateľ

Východis.
údaj

Cieľová
hodnota

Dosiahnutá % plnenia
alebo iný
hodnota
pomer
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Udalosti v meste
zaznamenané v kronike
mesta

počet spracovaných strán

Zorganizovať slávnostné
akty kladenia vencov

Počet pietnych aktov

Zabezpečiť kultúrne
Návštevnosť
podujatia: Novoročný
koncert, Deň detí, Levické
hradné slávnosti, Silvester a
Vítanie roka
Zabezpečiť tradičné
Počet zúčastnených
kultúrne podujatia pre užšie hudobných skupín
publikum: súťaž
amatérskych rockových
kapiel, promenádne
koncerty, festivaly country,
jazzovej a bluesovej hudby a
Winter párty

140

70

50 %

3

3

3

100 %

15000

15500

42837

276 %

30

32

56

175 %

Podprogram 13. 2

Mestské časti - podporná činnosť

Zámer:

Zabezpečenie bezporuchového chodu objektov pre potreby občanov
mestských častí

Zodpovednosť:

Odd. správy a evidencie majetku

Rozpočet podprogramu :
rok

2012-Schválený

2012-Upravený

11 755.00

10 455.00

v €

2012-Plnenie

% pln.

10 265.53

98.19

Komentár:
- všetky činnosti zabezpečujúce prevádzku objektov MČ boli v plnej miere realizované
Spracovala: JUDr. Daniela Sussová, vedúca OSEM
Ciele a výstupy:
Merateľný
ukazovateľ

Dosiahnutá % plnenia
alebo iný
hodnota
pomer

Východis.
údaj

Cieľová
hodnota

Zabezpečenie obslužných
Počet objektov
činností-revízie, opravy
strojov a zariadení, anylýzy,
posudky, projekty

12

12

12

100 %

Odmena pre zamestnancov Počet zamestnancov
MČ

4

4

4

100 %

Cieľ

Údržba zelene - MČ

Odpracované hodiny v
rámci údržby

2460

2252

92 %

Údržba verejných
priestranstiev

Odpracované hodiny v
rámci údržby

2460

2460

100 %
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Podprogram 13. 3

Mestská časť Čankov

Zámer:

Kultúrny a spoločenský život pre obyvateľov mestskej časti Čankov

Zodpovednosť:

Odd. správy a evidencie majetku

Rozpočet podprogramu :
rok

2012-Schválený

2012-Upravený

44 567.00

45 910.00

v €

2012-Plnenie

% pln.

40 114.14

87.38

Komentár:
- v druhom polroku bola zrealizovaná výmena časti svietidiel v KD, oprava vývesnej tabule, oprava
laminátovej podlahy vo fitnes, oprava strechy, maľovanie predsiene a zasadacej miestnosti a
oprava opony v KD. Zároveň boli vymenené okná opatrené žalúziami, bola realizovaná výmena
okien a dverí v KD.
Spracovala: JUDr. Daniela Sussová, vedúca OSEM
Zabezpečovanie služieb spojených s udržiavaním pohrebísk a evidenciou hrobových miest v
Čankove sa vykonávalo prostredníctvom firmy Ing. Jozef Horniak-Vialle na základe Zmluvy o
poskytovaní cintorínskych služieb a údržby cintorína a služieb na úseku údržby zelene a verejných
priestranstiev. Bol pochovaný jeden zosnulý, počet hrobových miest je 230. Pri čistení verejných
priestranstiev, cintorína a prevádzkovaní pohrebísk sa postupovalo podľa dohodnutého
harmonogramu. V mestskej časti na cintoríne bola osadená nová informačná tabuľa.
Spracovala: Ing. arch. Eva Urgeová, ved. OŽPKV
Ciele a výstupy:
Cieľová
hodnota

Priemerná doba od
nahlásenia problému do
začiatku jeho riešenia havarijné situácie

3 dni

3 dni

1 deň

300 %

Priemerná doba od
nahlásenia problému do
začiatku jeho riešenia
-menšie závady resp. bežné
resp.havarijné situácie

1 deň

1 deň

1 deň

100 %

Zabezpečiť funkčnosť
Počet objektov
nebytových priestorov v
mestských častiach
Kalinčiakovo, Čankov, Malý
Kiar a Horša

3

3

3

100 %

Zabezpečenie
prevádzkovania siete,
kvalitnú distribúciu
programov pre všetkých
pripojených účastníkov.
Rozšíriť počet pripojených
účastníkov

90

90

79

88 %

Zabezpečiť operatívne
odstránenie vzniknutých
nedostatkov v prenajatých
priestoroch

Merateľný
ukazovateľ

Dosiahnutá % plnenia
alebo iný
hodnota
pomer

Východis.
údaj

Cieľ

Počet pripojených
účastníkov
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Zabezpečovanie služieb
spojených s udržiavaním
pohrebísk a evidenciou
hrobových miest

Počet hrobových miest

300

230

77 %

Počet obradov

10

1

10 %

Údržba zelene - kosba,
ošetrovanie drevín

odpracované hodiny

1560

872

56 %

Údržba verejných
priestranstiev a
prevádzkovanie pohrebísk

odpracované hodiny

1040

646

62 %

Podprogram 13. 4

Mestská časť Horša

Zámer:

Kultúrny a spoločenský život pre obyvateľov mestskej časti Horša

Zodpovednosť:

Odd. správy a evidencie majetku

Rozpočet podprogramu :
rok

2012-Schválený

2012-Upravený

43 424.00

40 078.00

v €

2012-Plnenie

% pln.

34 253.63

85.47

Komentár:
- v rámci údržby bola zrealizovaná sanáciua vnútorných omietok na chodbe a v bývalom klube (
suterén) KD Horša
- v druhom polroku sa vyskytli len drobné problémy so zabezpečovacím systémom a bola vyvezená
žumpa KD. Naďalej sa vykonáva dohľad nad prevádzkou internetu a prenajíma sa stožiar firmy
Towercom a.s
Spracovala: JUDr. Daniela Sussová, vedúca OSEM
Zabezpečovanie služieb spojených s udržiavaním pohrebísk a evidenciou hrobových miest v
Čankove sa vykonávalo prostredníctvom firmy Ing. Jozef Horniak-Vialle na základe Zmluvy o
poskytovaní cintorínskych služieb a údržby cintorína a služieb na úseku údržby zelene a verejných
priestranstiev. Počet hrobových miest je 147. V mesiaci máj bola osadená na cintorín nová
informačná tabuľa. Pri čistení verejných priestranstiev, cintorína a prevádzkovaní pohrebísk sa
postupovalo podľa dohodnutého harmonogramu. V mesiaci december bola v mestskej časti
vykonaná oprava oplotenia cintorína vo výške 5678,40 €.
Spracovala: Ing. arch. Eva Urgeová, ved. OŽPKV
Ciele a výstupy:
Cieľ
Zabezpečiť operatívne
odstránenie vzniknutých
nedostatkov v prenajatých
priestoroch

Dosiahnutá % plnenia
alebo iný
hodnota
pomer

Merateľný
ukazovateľ

Východis.
údaj

Cieľová
hodnota

Priemerná doba od
nahlásenia problému do
začiatku jeho riešenia menšie závady, resp. bežné

1deň

1 deň

1 deň

100 %

Priemerná doba od
nahlásenia problému do
začiatku jeho riešenia havarijné situácie

3 dni

3 dni

1 deň

300 %
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Zabezpečiť funkčnosť
Počet objektov
nebytových priestorov v
mestských častiach
Kalinčiakovo, Čankov, Malý
Kiar a Horša

3

3

100 %

Počet hrobových miest

125

147

118 %

Počet obradov

10

0

0

Údržba zelene - kosba,
ošetrovanie drevín

odpracované hodiny

900

352

39 %

Údržba verejných
priestranstiev a
prevádzkovanie pohrebísk

odpracované hodiny

600

176

30 %

Podprogram 13. 5

Mestská časť Kalinčiakovo

Zámer:

Kultúrny a spoločenský život pre obyvateľov mestskej časti Kalinčiakovo

Zodpovednosť:

Odd. správy a evidencie majetku

Zabezpečovanie služieb
spojených s udržiavaním
pohrebísk a evidenciou
hrobových miest

4

Rozpočet podprogramu :
rok

2012-Schválený

2012-Upravený

30 764.00

28 607.00

v €

2012-Plnenie

% pln.

21 415.66

74.86

Komentár:
Zabezpečovanie služieb spojených s udržiavaním pohrebísk a evidenciou hrobových miest v
Čankove sa prostredníctvom firmy Ing. Jozef Horniak-Vialle na základe Zmluvy o poskytovaní
cintorínskych služieb a údržby cintorína a služieb na úseku údržby zelene a verejných priestranstiev.
V mestskej časti boli vykonané 4 pohreby a počet hrobových miest je 284. Na cintoríne bola
osadená nová informačná tabuľa. Pri čistení verejných priestranstiev, cintorína a prevádzkovaní
pohrebísk sa postupovalo podľa dohodnutého harmonogramu.
Spracovala: Ing. arch. Eva Urgeová, ved. OŽPKV
- v rámci bežnej údržby bola opravená elektroinštalácia v pivnici KD . Iné práce väčšieho rozsahu
vykonané neboli. - Spracovala: JUDr. Daniela Sussová, vedúca OSEM
Ciele a výstupy:
Cieľ
Zabezpečiť operatívne
odstránenie vzniknutých
nedostatkov v prenajatých
priestoroch

Dosiahnutá % plnenia
alebo iný
hodnota
pomer

Merateľný
ukazovateľ

Východis.
údaj

Cieľová
hodnota

Priemerná doba od
nahlásenia problému do
začiatku jeho riešenia menšie závady, resp. bežné

1 deň

1 deň

1 deň

100 %

Priemerná doba od
nahlásenia problému do
začiatku jeho riešenia havarijné situácie

3 dni

3 dni

1 deň

300 %
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Zabezpečiť funkčnosť
Počet objektov
nebytových priestorov v
mestských častiach
Kalinčiakovo, Čankov, Malý
Kiar a Horša
Zabezpečovanie služieb
spojených s udržiavaním
pohrebísk a evidenciou
hrobových miest

2

2

2

100 %

Počet hrobových miest

275

284

103 %

Počet obradov

10

4

40 %

Údržba zelene - kosba,
ošetrovanie drevín

odpracované hodiny

1560

872

56 %

Údržba verejných
priestranstiev a
prevádzkovanie pohrebísk

odpracované hodiny

1040

456

44 %

Podprogram 13. 6

Mestská časť Malý Kiar

Zámer:

Kultúrny a spoločenský život pre obyvateľov mestskej časti Malý Kiar

Zodpovednosť:

Odd. správy a evidencie majetku

Rozpočet podprogramu :
rok

2012-Schválený

2012-Upravený

32 458.00

25 961.00

v €

2012-Plnenie

% pln.

19 136.59

73.71

Komentár:
Zabezpečovanie služieb spojených s udržiavaním pohrebísk a evidenciou hrobových miest v
Čankove sa vykonávalo prostredníctvom firmy Ing. Jozef Horniak-Vialle na základe Zmluvy o
poskytovaní cintorínskych služieb a údržby cintorína a služieb na úseku údržby zelene a verejných
priestranstiev. Počet hrobových miest je 238. Na cintoríne bola osadená nová informačná tabuľa.
Pri čistení verejných priestranstiev, cintorína a prevádzkovaní pohrebísk sa postupovalo podľa
dohodnutého harmonogramu.
Spracovala: Ing. arch. Eva Urgeová, ved. OŽPKV
- v kultúrnom dome boli realizované oprava parkiet brúsením a lakovaním, rozšírenie
zabezpečovacieho systému, boli zakúpené stoličky a stoly a tiež osadené protihmyzové sieťky. V
požiarnej zbrojnici boli zrealizované drobné stavebné práce. V kultúrnom dome boli realizované
stavebné opravy v kuchyni KD - obklady, dlažby, maľovanie, bol zakúpený nový kuchynský drez
Spracovala: JUDr. Daniela Sussová, vedúca OSEM
Ciele a výstupy:
Cieľ
Zabezpečiť operatívne
odstránenie vzniknutých
nedostatkov v prenajatých
priestoroch

Merateľný
ukazovateľ

Východis.
údaj

Cieľová
hodnota

Priemerná doba od
nahlásenia problému do
začiatku jeho riešenia menšie závady, resp. bežné

1 deň

1 deň

Dosiahnutá % plnenia
alebo iný
hodnota
pomer
1 deň

100 %
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Priemerná doba od
nahlásenia problému do
začiatku jeho riešenia havarijné situácie

3 dni

3 dni

1 deň

300 %

3

3

3

100 %

Počet hrobových miest

220

238

108 %

Počet obradov

10

2

20 %

Údržba zelene - kosba,
ošetrovanie drevín

odpracované hodiny

900

808

90 %

Údržba verejných
priestranstiev a
prevádzkovanie pohrebísk

odpracované hodiny

600

328

55 %

Program

Bývanie

Zabezpečiť funkčnosť
Počet objektov
nebytových priestorov v
mestských častiach
Kalinčiakovo, Čankov, Malý
Kiar a Horša
Zabezpečovanie služieb
spojených s udržiavaním
pohrebísk a evidenciou
hrobových miest

14

Zámer programu:

Dostupné bývanie pre občanov mesta

Rozpočet programu :
rok

2012-Schválený

2012-Upravený

57 702.00

60 593.00

v €

2012-Plnenie
39 359.41

% pln.
64.96

Podprogram 14. 1

Správa a evidencia bytov

Zámer:

Efektívna a prehľadná evidencia bytov v majetku mesta, odpredaj bytov
do vlastníctva fyzických osôb

Zodpovednosť:

Odd. správy a evidencie majetku

Rozpočet podprogramu :
rok
v €

2012-Schválený

2012-Upravený

32 500.00

35 500.00

2012-Plnenie
17 973.58

% pln.
50.63

Komentár:
- bolo odpredaných 5 bytov prostredníctvom spoločnosti SLUŽBYT s.r.o. Levice
- v druhom polroku bolo odpredaných 6 bytov prostredníctvom spoločnosti SLUŽBYT s.r.o.
Levice
Spracovala: JUDr. Daniela Sussová, vedúca OSEM
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Ciele a výstupy:
Dosiahnutá % plnenia
alebo iný
hodnota
pomer

Merateľný
ukazovateľ

Východis.
údaj

Cieľová
hodnota

Povoľovanie vkladov do
katastra nehnuteľností

Počet odpredaných bytov

25

25

Podprogram 14. 2

Agenda ŠFRB

Zámer:

Plnenie úloh v rámci preneseného výkonu štátnej správy na úseku bývania

Zodpovednosť:

Územné plánovanie a stavebný poriadok

Cieľ

11

44 %

Rozpočet podprogramu :
rok

2012-Schválený

2012-Upravený

25 202.00

25 093.00

v €

2012-Plnenie

% pln.

21 385.83

85.23

Komentár:
Ukazovateľ - počet potenciálnych klientov služby - bol zaznamenaný nižší oproti cieľovej
hodnote. Došlo k poklesu záujmu klientov FO na účel výstavba bytu v RD, tak isto aj u iných
účelov podpory zo ŠFRB. Ukazovateľ počet podaných informácí o podpore zo ŠFRB sa znížil a
došlo k poklesu plnenia.
Ukazovateľ - objem požiadaných úverov zo ŠFRB v € - bol v roku 2012 v súlade s plánovanou
cieľovou hodnotou. Väčšinu objemu tvorili požadovné úvery na výstavbu a kúpu 32 nájomných
bytov. Menšiu časť objemu tvorili úvery na výstavbu bytu v rodinnom dome.
Ukazovateľ - fyzické kontroly stavieb podporovaných zo ŠFRB - boli vykonané v roku 2012
podľa naplánovanej cieľovej hodnoty.
Ukazovateľ - súlad čerpania poskytnutých prostriedkov vo forme podpory zo ŠFRB - vykonané
kontroly účtovných dokladov. Vyšši počet kontrolovaných účtovných dokladov - faktúr - súvisel
s dočerpávaním poskytnutej podpory zo ŠFRB z najmä z roku 2010, kedy bol skladba
poskytnutých úverov - najmä pre fyzické osoby na výstavbu bytu v rodinnom dome - pomerne vo
vyššom počte ako predchádzajúcich rokoch, ale aj nasledujúcich rokoch 2011,2012.
Spracovala: Ing.arch. Mária Navrátilová, ved. OÚPSP
Ciele a výstupy:
Cieľ
Zabezpečenie zákaznicky
orientovaných služieb v
rámci agendy ŠFRB

Merateľný
ukazovateľ

Východis.
údaj

Počet potenciálnych
klientov služby
Počet podaných informácii
o podpore zo ŠFRB

400

Objem požiadaných úverov
zo ŠFRB v € za rok
Výkon kontroly
dodržiavania zmluvných

Počet vykonaných fyz.
kontrol na

20

Cieľová
hodnota

Dosiahnutá % plnenia
alebo iný
hodnota
pomer

110

71

65 %

180

93

52 %

800000

791836

99 %

12

12

100 %
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podmienok pri čerpaní
podpory zo ŠFRB

podporovaných
Počet vykonaných kontrolu
súladu čerpania
poskytnutých prostriedkov
s rozpočtom - overovanie
účtovných dokladov pred
úhradou banke

Program

15

50

89

178 %

Sociálne služby

Zámer programu:

Komplexná starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny občanov
mesta

Rozpočet programu :
rok

2012-Schválený

2012-Upravený

598 964.00

734 865.00

v €

2012-Plnenie
636 761.72

% pln.
86.65

Podprogram 15. 1

Detské jasle

Zámer:

Aktívny pracovný život najmladších obyvateľov mesta Levice

Zodpovednosť:

Detské jasle

Rozpočet podprogramu :
rok
v €

2012-Schválený

2012-Upravený

139 239.00

145 739.00

2012-Plnenie
136 530.15

% pln.
93.68

Komentár:
Detské jasle zabezpečujú starostlivosť pre deti od 12-36 mesiacov.
Z počtu zapísaných 35 detí v priemere jasle navštevovalo 32 detí.
Všetky zaevidované prihlášky o umiestnenie detí do Detských jaslí boli vybavené k spokojnosti
rodičov až na štyri , ktoré budú riešené v priebehu roka 2013.
Bol uskutočnený prieskum medzi rodičmi formou ankety .Rodičia v ankete vyjadrili
spokojnosť a poďakovanie za všetko čo pre deti robíme.
Bežné výdavky:........................................................................ 136 530,15 EUR
Výdavky a mzdy a ostatné vyrovnania vo výške : 75 814,39 € pre 10 zamestnancov DJ .
Poistné a príspevok do poisťovní vo výške : 28 959,42 € pre 10 zamestnancov DJ.
Tovary a služby vo výške : 31 756,34 € predovšetkým výdavky na energie ,vodné stočné , poštovné
telekomunikačné služby internet ,šatníkové skrinky pre deti .
Materiál vo výške : 7 160,09 € čistiace , hygienické a kancelárske potreby ,učebné pomôcky,
hračky, farby na nátery a maľovanie ,detské letné paplóny ,vodoinštalačný materiál ,
pracovná odev a obuv pre 10 zamestnancov DJ .
Rutinná a štandardná údržba vo výške: 9 855,45 € oprava spotrebičov ,pravidelná kontrola
a servis PSN výmena okien a dverí za plastové -demontáž ,montáž a murárske práce ,
oprava vonkajšej a vnútornej kanalizácie od spoločných WC do zbernej šachty v objekte DJ.
Služby vo výške: 3 001,24 € revízie výťahu , hasiacich prístrojov ,elektrických spotrebičov ,
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stravovanie zamestnancov , poistné ,prídel do sociálneho fondu.
Bežné transfery vo výške : 0,00 / náhrady počas prvých 10 dní práceneschopnosti./
Spracovala: Eva Lukáčiková, vedúca DJ
Ciele a výstupy:
Merateľný
ukazovateľ

Východis.
údaj

Cieľová
hodnota

Zabezpečiť komplexnú
starostlivosť o deti od12 36 mesiacov

Počet detí navštevujúcich
jasle

32

33

Podprogram 15. 2

Kluby dôchodcov

Zámer:

Komplexná starostlivosť o seniorov

Zodpovednosť:

Odd. služieb občanom a organizáciám

Cieľ

Dosiahnutá % plnenia
alebo iný
hodnota
pomer
32

97 %

Rozpočet podprogramu :
rok

2012-Schválený

2012-Upravený

21 710.00

21 710.00

v €

2012-Plnenie

% pln.

19 117.82

88.06

Komentár:
Mesto Levice poskytlo sumu 10.410,49 € na prevádzku štyroch denných centier, v ktorých je
evidovaných cca 370 členov. Denné centrá organizovali pre členov rôzne akcie: posedenia, čajové
večierky, zájazdy, návštevy kultúrnych podujatí, výstav, prednášky o zdraví a zdravej výžive,
prednášky aktívneho starnutia, seniorské stretnutia s mládežou, dvojstupňový kurz práce s PC,
brigády, zber šatstva pre odkázaných a podobne. Členovia denných centier sa zapojili do balenia i
roznášania vianočných balíčkov starým občanom mesta Levice.
Spracovala: JUDr. Gabriela Andrašková, ved. OSOO
Ciele a výstupy:
Cieľ
Prevádzkovanie denných
centier a starostlivosť o
členov

Merateľný
ukazovateľ
Počet členov v denných
centrách
Počet denných centier
Doba odstránenie závady
od jej nahlásenia

podporiť sociálne a
Počet starých alebo
humanitné aktivity v meste / imobilných občanov,
rozvoz stravy/
ktorým sa rozváža strava

Dosiahnutá % plnenia
alebo iný
hodnota
pomer

Východis.
údaj

Cieľová
hodnota

300

400

370

93 %

4

4

4

100 %

24 hod.

24 hod.

24 hod

100 %

90

40

98

245 %
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Podprogram 15. 3

Príspevky neštátnym subjektom

Zámer:

Spolupráca s organizáciami, ktoré poskytujú sociálne služby na území
mesta

Zodpovednosť:

Odd. služieb občanom a organizáciám

Rozpočet podprogramu :
rok
v €

2012-Schválený

2012-Upravený

147 000.00

260 096.00

2012-Plnenie
185 248.34

% pln.
71.22

Komentár:
V roku 2012 mesto Levice poskytlo n. o. BEVA ISTOTA, ktorá prevádzkuje Zariadenie
opatrovateľskej služby, na 18 obyvateľov mesta Levice za mesiace január, február a marec
finančný príspevok vo výške 10.775,17 € v zmysle zákona č. 488/2008 Z.z. o sociálnych službách a
o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní /živnostenský zákon/ v
znení neskorších predpisov /po novelizácii uvedeného zákona od 1.4.2012 príspevky na sociálnu
službu boli hradené zo štátneho rozpočtu/.
Na rozvoz stravy pre imobilných občanov mesta Levice, ktoré zabezpečuje SČK ÚzS Levice,
mesto prispelo v roku 2012 na PHM sumou 1.000,- €.
Na základe žiadostí občanov o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu, za účelom
umiestnenia v zariadeniach poskytujúcich sociálne služby, bolo vykonaných 45 šetrení a mesto
vydalo 45 rozhodnutí o posúdení odkázanosti na sociálnu službu.
Uznesením MsZ v Leviciach č. 6/XIX/2007 zo dňa 30.8.2007 bol schválený prenájom nebytového
priestoru v k.ú. Levice o výmere 450m2 na dobu neurčitú za účelom prevádzkovania zariadenia pre
sociálne odkázaných občanov /útulok a nocľaháreň/ pre neziskovú organizáciu BEVA ISTOTA
Levice.
N.o. BEVA ISTOTA Levice v roku 2012 v prenajatých nebytových priestoroch /v nocľahárni/
poskytovala ubytovanie - prístrešie na účel prenocovania a na vykonávanie nevyhnutnej základnej
osobnej hygieny občanom, ktorí sa nachádzali v meste Levice a boli bez prístrešia. Mesto Levice za
obdobie od 1.1.2012 do 31.3.2012 poskytlo n.o. BEVA ISTOTA Levice dotáciu vo výške 900,-€
Eur. Dotácia bola použitá na pokrytie skutočných nákladov energií /elektrická energia a voda/
potrebných na prevádzku nocľahárne. Celkovo v nocľahárni s kapacitou cca 36 lôžok bolo
zaevidovaných 36 občanov. Priemerná nočná vyťaženosť predstavovala 34 ľudí. Od 1.3.2012
bol zavedený nový systém financovania poskytovateľov sociálnych služieb. V zmysle novely
zákona č. č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách bolo zariadenie sociálnych služieb - nocľaháreň
od 1.4.2012 do 31.12.2012 financované z účelovej dotácie MPSVaR SR prostredníctvom mesta a
bol n.o. poskytnutý finančný príspevok na zabezpečenie poskytovania sociálnej služby /výška 38
880,- €.
Mesto Levice poskytlo v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách sociálnej služby v
roku 2012 na prevádzku nízkoprahového denného centra, ktoré prevádzkuje neverejný
poskytovateľ sociálnej službyo.z. Miesto v dome v Leviciach, finančný príspevkov v celkovej
výške 2807,- €. O.z. Miesto v dome Levice poskytlo a zabezpečilo výdaj stravy /jedno teplé jedlo
denne/ v priemere 35 občanom.
Mesto Levice zabezpečilo prostredníctvom neverejného poskytovateľa sociálnej službySČK Územného spolku Levicev zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách poskytovanie
prepravnej služby a na obdobie od 1.3.2012 do 31.12.2012 poskytlo finančný príspevok na
zabezpečenie prepravnej služby v celkovej výške
7.864,97 €.
Spracovala: JUDr. Gabriela Andrašková, ved. OSOO
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Ciele a výstupy:
Merateľný
ukazovateľ

Dosiahnutá % plnenia
alebo iný
hodnota
pomer

Východis.
údaj

Cieľová
hodnota

počet podporených
subjektov

5

1

2

200 %

počet občanov, ktorým je
poskytnutá služba

15

10

35

350 %

50

45

90 %

3

2

67 %

30

36

120 %

Finančná podpora
počet podporených
neverejnému
subjektov
poskytovateľovi sociálnej
služby poskytujúceho
sociálnu službu vo verejnom
záujme, ktorý poskytuje
sociálnu službu v zariadení,
ktorým je: nocľaháreň,
nízkoprahovér

3

3

100 %

Podporiť soc. a humanitné
aktivity v meste - OS a
ubytovanie pre starých
obyvateľov mesta

Počet opatrovaných BEVA

18

18

100 %

Počet opatrovaných ostatné zariadenia

10

21

210 %

Podporiť soc. a humanitné
aktivity v meste - rozvoz
stravy

počet občanov, ktorým sa
rozváža strava

90

90

100 %

Podprogram 15. 4

Dávky v hmotnej a sociálnej núdzi

Zámer:

Okamžitá pomoc občanom mesta v hmotnej núdzi

Zodpovednosť:

Odd. služieb občanom a organizáciám

Cieľ
finančná podpora
neverejnému
poskytovateľovi sociálnej
služby

posúdenie odkázanosti
občana na sociálnu službu

počet posúdených občanov

Podporiť charitatívne,
počet podporených
sociálne a humanitárne
subjektov
aktivity /aktivita
zabezpečuje poskytovanie
ubytovania pre občanov
bez prístrešia -bezdomovcov
a zabezpečenie
nevyhnutných podmienok
na uspokojov

5

počet ubytovaných klientov

Rozpočet podprogramu :
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rok

2012-Schválený

2012-Upravený

21 600.00

22 260.00

v €

2012-Plnenie

% pln.

18 864.15

84.74

Komentár:
Predmetná povinnosť vyplýva:
v zmysle zákona č. 599/2003 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi v znení neskorších zmien a
predpisov
VZN mesta Levice č. 107 o postupe a podmienkach pri poskytovaní jednorazovej dávky v
hmotnej núdzi a jednorazovej dávky sociálnej pomoci mestom Levice
Mesto Levice poskytovalo v r. 2012 v zmysle VZN mesta Levice č. 107 o postupe a
podmienkach pri poskytovaní jednorazovej dávky v hmotnej núdzi a jednorazovej dávky sociálnej
pomoci mestom Levice pre občanov s trvalým pobytom v meste, náležite podľa odkázanosti,
sociálnej situácie a odôvodnených potrieb žiadateľa, jednorazovú dávku v hmotnej núdzi a
jednorazovú dávku sociálnej pomoci.
V roku 2012 bola v rozpočte mesta na poskytovanie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi a
jednorazovej dávky sociálnej pomoci schválená suma 5000,- €. Z uvedenej sumy bolo
vyčerpaných 3207,-€, z toho :
20 rodinám s deťmi
vo výške spolu 2487,- €,
3 občanom /osamelým/ vo výške spolu 390,- €
1 občanovi ZŤP
vo výške spolu 330,- €
Spracovala: JUDr. Gabriela Andrašková, ved. OSOO
Ciele a výstupy:
Merateľný
ukazovateľ

Zabezpečiť finančnú
podporu na zmiernenie
hmotnej núdze obyvateľov
mesta

Dosiahnutá % plnenia
alebo iný
hodnota
pomer

Východis.
údaj

Cieľová
hodnota

Počet poberateľov dávky
/rodiny a deti/ za rok

40

30

20

67 %

Počet poberateľov dávky
/invalidní občania -ZŤP/ za
rok

10

10

1

10 %

Počet poberateľov dávky
/osamelo žijúci občania/ za
rok

10

10

3

30 %

10

1

10 %

Cieľ

počet poberateľov dávky starí občania

Podprogram 15. 5

Opatrovateľská služba

Zámer:

Plnohodnotný život seniorov a handicapovaných občanov mesta v
domácom prostredí

Zodpovednosť:

Spoločný obecný úrad

Rozpočet podprogramu :
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rok

2012-Schválený

2012-Upravený

246 475.00

260 520.00

v €

2012-Plnenie

% pln.

257 317.32

98.77

Komentár:
V oblasti Administratívno-správnej agendy Opatrovatelskej služby sa celá agenda vykonáva naďalej
podľa platného zákona č.448/2008 Z.z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov.
Príprava ako aj metodika vydávania rozhodnutí a následne uzatváraní zmlúv o poskysovaní
sociálnych služieb sa deje v zmysle citovaného zákona.
K 31.12.2012 bol stav evidovaných príjmateľov sociálnej služby v počte 83 opatrovaných.K
uvedenému dátumu túto službu vykonávalo 49 profesionálnych opatrovateliek.
Novela zákona od 1.3.2012 obsahuje zmeny, ktoré prispeli k rozšíreniu okruhu osôb. ktoré môžu
vykonávať opatrovanie, čím sa vytvorili flexibilnejšie podmienky na zamestnávanie takýchto osôb
a na druhej strane sa zvýšila dostupnosť terénnych sociálnych služieb.
Opatrovateľská služba sa poskytuje fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby
a jej stupeň odkázanosti je najmenej II podľa prílohy č.3 a je odkázaná na pomoc pri úkonoch
sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o domácnosť a základných sociálnych aktivitách podľa
prílohy č.4 zákona č.448/2008 Z. z. o sociálnych službách. Sociálnou a posudkovou činnosťou sa
určí rozsah poskytovaných úkonov v hodinách. Terénna forma sociálnej služby sa poskytuje
fyzickej osobe v jej prirodzenom sociálnom prostredí.
Spracoval: Miloslav Mráz, vedúci SOÚ
Ciele a výstupy:
Merateľný
ukazovateľ

Dosiahnutá % plnenia
alebo iný
hodnota
pomer

Východis.
údaj

Cieľová
hodnota

110

65

80

123 %

0

100

83

83 %

Zabezpečiť plnohodnotný
Počet opakovaných šetrení
život seniorov a
za rok
handicapovaných občanov v
ich domácom prostredí

50

50

53

106 %

Pomoc prijímateľovi soc.
služby pri sprostredkovaní
a využívaní terénnej formy
soc. služby ako aj pri
využívaní inej formy soc.
služby podľa jeho potrieb

20

20

26

130 %

Cieľ

Zabezpečiť pomoc pri
priemerný počet
vykonávaní bežných
opatrovaných za rok
životných úkonov a kontakt
so spoločenským prostredím
pre seniorov a zdravotne
handicapovaných občanov
celkový počet
opatrovaných za rok

Podprogram 15. 6

Pochovanie občana

Zámer:

Dôstojné pochovanie zosnulého občana

Zodpovednosť:

Odd. služieb občanom a organizáciám

Rozpočet podprogramu :
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rok

2012-Schválený

2012-Upravený

1 500.00

3 100.00

v €

2012-Plnenie

% pln.

2 387.12

77.00

Komentár:
Mesto Levice v roku 2012 zabezpečilo pochovanie 6 občanov, ktorí nemali pozostalých príbuzných,
ktorí by boli zabezpečili ich pohreb. Výdavky na pohreby činili sumu 2387,12€.
Spracovala: JUDr. Gabriela Andrašková, ved. OSOO
Ciele a výstupy:
Merateľný
ukazovateľ

Cieľ

Východis.
údaj

Cieľová
hodnota

3

3

Dôstojné pochovanie
zosnulého občana, ktorý
nemá príbuzných

Počet vykonaných
pohrebov

Podprogram 15. 7

Starostlivosť o seniorov

Zámer:

Vianočné balíčky pre dôchodcov

Zodpovednosť:

Odd. služieb občanom a organizáciám

Dosiahnutá % plnenia
alebo iný
hodnota
pomer
6

200 %

Rozpočet podprogramu :
rok

2012-Schválený

2012-Upravený

10 100.00

10 100.00

v €

2012-Plnenie

% pln.

9 812.51

97.15

Komentár:
V roku 2012 mesto Levice zabezpečilo vianočné balíčky v počte 1 468 kusov /v hodnote á 6,44 €
/ balíček/ v celkovej sume 9.453,92 € pre občanov Levíc nad 80 rokov a v mestských častiach
pre občanov nad 60 rokov.
Spracovala: JUDr. Gabriela Andrašková, ved. OSOO
Ciele a výstupy:
Cieľ

Merateľný
ukazovateľ

Vianočné balíčky pre
Počet starých občanov
dôchodcov- občanov mesta
Levice nad 80 rokov a
mestských častiach nad 60
rokov. Darčeky pre
jubilantov 95 a 100 ročných
počet jubilantov

Dosiahnutá % plnenia
alebo iný
hodnota
pomer

Východis.
údaj

Cieľová
hodnota

1440

1400

1468

105 %

10

3

30 %
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Podprogram 15. 8

Sprievodca sociálnymi službami v meste

Zámer:

Pomoc občanom pri získavaní základných informácií v oblasti
poskytovania sociálnej pomoci - podpora sociálnej inklúzie /PHSR/

Zodpovednosť:

Odd. služieb občanom a organizáciám

Rozpočet podprogramu :
rok

2012-Schválený

2012-Upravený

0.00

0.00

v €

2012-Plnenie

% pln.

0.00

0.00

Ciele a výstupy:
Merateľný
ukazovateľ

Cieľ

Východis.
údaj

Cieľová
hodnota

Dosiahnutá % plnenia
alebo iný
hodnota
pomer

Zlepšenie informovanosti
verejnosti o službách
poskytovaných v sociálnej
oblasti.

počet výtlačkov

0

Podprogram 15. 9

Socialno - právna ochrana

Zámer:

Stabilizovaná sociálna situácia v problémovej rodine

Zodpovednosť:

Odd. služieb občanom a organizáciám

0

0

Rozpočet podprogramu :
rok
v €

2012-Schválený

2012-Upravený

10 840.00

10 840.00

2012-Plnenie
7 055.51

% pln.
65.09

Komentár:
Predmetná povinnosť vyplýva:
- zo zákona č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a o
zmene a doplnení niektorých zákonov
- zmysle VZN mesta Levice č. 83 o postupe pri poskytovaní finančných príspevkov na
vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kurately
V zmysle zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele v znení
neskorších zmien a doplnkov /ďalej len zákon č. 305/2005 Z. z./ mesto spolupracovalo s ÚPSVaR a
inými orgánmi sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, akreditovanými subjektami a
ďalšími právnickými osobami a fyzickými osobami pri hľadaní možnosti návratu detí do rodinného
prostredia, resp. možnosti zverenia detí do osobnej starostlivosti inej fyzickej osoby alebo
pestúnskej starostlivosti. Za tým účelom boli vykonané šetrenia a bolo spracovaných cca 80
správ o rodinných, bytových a sociálnych
pomeroch dotknutých rodín.
V súvislosti s vykonaním opatrení sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately v zmysle
zákona č. 305/2005 Z. z. a v zmysle VZN mesta Levice č. 83 o postupe pri poskytovaní finančných
príspevkov na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej
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kurately poskytlo mesto 7 deťom, ktoré sú v ústavnej starostlivosti, a do jedného roka od ich
umiestnenia do detského domova sa neupravili alebo neobnovili ich rodinné pomery, finančné
prostriedky na uľahčenie a podporu ich budúceho osamostatnenia sa v celkovej výške 7055,51 €.
- v zmysle § 65 ods.8 cit. zákona mesto poukazuje príspevok na tvorbu úspor mesačne na
osobný účet dieťaťa alebo na jeho vkladnú knižku, ktoré v prospech neho zriadil detský domov
alebo majetkový opatrovník do zrušenia ústavnej starostlivosti právoplatným rozhodnutím súdu
alebo do skončenia ústavnej starostlivosti dosiahnutím plnoletosti dieťaťa alebo do umiestnenia
dieťaťa do náhradného rodinného prostredia. Mesto poukazuje príspevok na tvorbu úspor od
kalendárneho mesiaca, v ktorom mu detský domov oznámil zriadenie osobného účtu dieťaťa
alebo jeho vkladnej knižky,
Ústredie PSVaR Bratislava oznámilo výšku priemerných bežných výdavkov na miesto v
detských domovoch a detských domovoch pre maloletých bez sprievodu zriadených určenými
orgánmi sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately za predchádzajúci kalendárny rok na
účely poskytovania finančného príspevku podľa § 89 ods.3 citovaného zákona a to :
- výška priemerných bežných nákladov na miesto v detských domovoch a detských
domovoch pre maloletých bez sprievodu zriadených určenými orgánmi sociálnoprávnej
ochrany detí a sociálnej kurately za rok 2011 bolo 10996 Eur.
- v zmysle § 65 ods. 3 cit. zákona mesačná výška finančných prostriedkov na úpravu a
obnovu rodinných pomerov dieťaťa je najmenej jedna dvanástina z 10% sumy určenej
podľa § 89 ods. 3 za každý začatý kalendárny mesiac, počas ktorého sa dieťaťu poskytuje
starostlivosť v detskom domove.
Spracovala: JUDr. Gabriela Andrašková, ved. OSOO
Ciele a výstupy:
Merateľný
ukazovateľ

Dosiahnutá % plnenia
alebo iný
hodnota
pomer

Východis.
údaj

Cieľová
hodnota

Zabezpečiť obnovu
počet podporených detí
rodinných pomerov a tvorbu
úspor pre deti umiestnené v
detských domovoch

8

7

7

100 %

Podporiť kontakt rodičov s
deťmi umiestnenými v
detských domovoch

počet finančne
podporených návštev

20

14

0

0

Podprogram 15.10

Pomoc občanom v náhlej núdzi

Zámer:

Okamžitá pomoc občanom v ich náhlej núdzi

Zodpovednosť:

Odd. služieb občanom a organizáciám

Cieľ

Rozpočet podprogramu :
rok
v €

2012-Schválený

2012-Upravený

500.00

500.00

2012-Plnenie
428.80

% pln.
85.76

Komentár:
Predmetná povinnosť vyplýva:
v zmysle § 3 ods. 4 zákona č. 369/1990Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
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/obec je povinná poskytovať obyvateľom obce nevyhnutnú okamžitú pomoc v jeho náhlej núdzi
spôsobenej živelnou pohromou, haváriou alebo inou podobnou udalosťou, najmä zabezpečiť im
prístrešie, stravu alebo inú materiálnu pomoc, napr. poskytnutím nájomného za prenájom budov,
priestorov, objektov a bytov/.
v zmysle § 2 a § 80 zákona č. 448/2008 Z.z. . o sociálnych službách a o zmene a doplnení
zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní /živnostenský zákon/ v znení neskorších
predpisov
Komentár k čerpaniu výdavkov :
- neboli čerpané finančné prostriedky, nakoľko neboli podané opodstatnené žiadosti
Spracovala: JUDr. Gabriela Andrašková, ved. OSOO
Ciele a výstupy:
Merateľný
ukazovateľ

Cieľ
Okamžitá pomoc občanom
pri živelnej pohrome alebo
inej mimoriadnej udalosti

Počet obyvateľov
požadujúcich pomoc

Program

Priemyselný park

16

Zámer programu:

Východis.
údaj

Cieľová
hodnota

10

10

Dosiahnutá % plnenia
alebo iný
hodnota
pomer
0

0

Vhodné podmienky pre investorov

Rozpočet programu :
rok

2012-Schválený

2012-Upravený

9 819 902.00

4 213 962.00

v €

2012-Plnenie
1 599 080.17

Podprogram 16. 1

Manažment a správa investícií v priemyselnom parku

Zámer:

Vhodné podmienky pre investorov

Zodpovednosť:

Odd. správy a evidencie majetku

% pln.
37.95

Rozpočet podprogramu :
rok
v €

2012-Schválený

2012-Upravený

80 192.00

90 601.00

2012-Plnenie
75 288.18

% pln.
83.10

Komentár:
V rámci údržby sa v priemyselnom parku vykonávalo čistenie komunikácií a zelených plôch
kosením .
Spracovala: JUDr. Daniela Sussová, vedúca OSEM
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Ciele a výstupy:
Merateľný
ukazovateľ

Cieľ

Východis.
údaj

Cieľová
hodnota

15

15

Zachovať podmienky a
počet investorov

Počet investorov v
priemyselnom parku

Podprogram 16. 2

Hnedý park

Zámer:

Vhodné podmienky pre investorov

Dosiahnutá % plnenia
alebo iný
hodnota
pomer
14

93 %

Rozpočet podprogramu :
rok

2012-Schválený

2012-Upravený

9 739 710.00

4 123 361.00

v €

2012-Plnenie

% pln.

1 523 791.99

36.96

Komentár:
Odovzdanie staveniska na búracie práce v apríli 2012 a následne k 30. 06. 2012 ukončenie búracích
prác. Júl 2012 odovzdanie staveniska na stavebné práce, ktoré pokračujú v súlade s
harmonogramom a projektom.
Spracovala: Ing. Viera Kolčárová, ved. ÚP
Ciele a výstupy:
Merateľný
ukazovateľ

Cieľ
Výstavba a revitalizácia
infraštruktúry hnedého
priemyselného areálu na
výrobno - servisný
priemyselný park

Program

17

Zámer programu:

Rozpočet programu :

Východis.
údaj

Cieľová
hodnota

Dosiahnutá % plnenia
alebo iný
hodnota
pomer

Celková plocha nových
alebo technicky
zhodnotených objektov

18 212 m2

10000 m2

55 %

Počet novovytvorených
pracovných miest

122

0

0

Administratíva
Program č. 17 zahŕňa režijné výdavky na zabezpečenie činnosti
jednotlivých aktivít zahrnutých v programoch 1-16
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rok

2012-Schválený

2012-Upravený

2 434 600.00

2 547 593.00

v €

2012-Plnenie
2 468 233.53

% pln.
96.88

Podprogram 17. 1

Správa obce

Zámer:

Efektívna administratíva podporujúca plnenie úloh samosprávy

Zodpovednosť:

Odd. vnútornej prevádzky

Rozpočet podprogramu :
rok
v €

2012-Schválený

2012-Upravený

2 434 600.00

2 547 593.00

2012-Plnenie
2 468 233.53

% pln.
96.88

Komentár:
Program 17 - podporná činnosť chodu samosprávy MsÚ bol priebežne počas roka napĺňaný, o čom
svedčí 86,7 % plnenie. Časť výdavkov tohto programu slúži na úhradu výdavkov za poštovné a
telekomunikačné služby (plnenie plánovaných výdavkov bolo na 86,6 %) Úspora na tejto položke
bola z dôvodu doručovania písomností z jednotlivých oddelení zamestnancami mesta a aktivačnými
pracovníkmi. Oddelenie vnútornej prevádzky zabezpečovalo v roku 2012 nákup kancelárskeho
materiálu, úhradu poplatkov za komunikačnú infraštruktúru, telekomunikačnú techniku, nákup .
interiérového vybavenia a prev. strojov, prístrojov a zariadení, nákup kníh, časopisov a odbornej
literatúry v zmysle požiadaviek z jednotlivých oddelení MsÚ. Prostredníctvom položky údržba sme
realizovali zmluvné vzťahy a priebežné požiadavky na údržbuinteriéru a údržbu prev. strojov,
prístrojov a zariadení. Z položky Všeobecné služby sme zabezpečovali služby /tlačiarenské služby,
renováciu tonerov, zhotovenie pečiatok, kníhviazačské služby.../. V rámci tohto programu boli
hradené výdavky na stravné pre zamestnancov MsÚ. Z programu 17 boli zároveň čerpané finančné
prostriedky na úhradu exekučných výdavkov, štúdií, expertíz a posudkov, súdnych poplatkov,
kolkových známok a daní a poplatkov v súlade s požiadavkami príslušných oddelení MsÚ.
Spracovala: Ing. Božena Krajčovicová, ved. OVP

