Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Levice
za obdobie od 01.01.2015 do 31.12.2015
Program

1
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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

2015-Schválený

2015-Upravený

979 772.00

1 029 224.00

v €

2015-Plnenie

% pln.

338 134.25

32.85

Podprogram 1. 1

Výkon funkcie primátora

Zámer:

Moderné mesto s otvoreným a transparentným manažmentom a
reprezentáciou

Zodpovednosť:

Útvar primátora

Rozpočet podprogramu :
rok

2015-Schválený

2015-Upravený

104 822.00

104 088.00

v €

2015-Plnenie

% pln.

91 849.84

88.24

Komentár:
Porady vedenia mesta sa konajú v pravidelných intervaloch v súlade s harmonogramom.
V roku 2015 sa uskutočnilo 12 porád vedenia. Okrem uvedených porád primátor mesta rieši úlohy
operatívne s prednostom úradu, s náčelníkom MsP, s vedúcimi oddelení ako aj s riaditeľmi
rozpočtových organizácií .
Na všetky podnety so spätnou adresou je zodpovedané. V roku 2015 sa uskutočnili 2 brífingy k "
Otvoreniu právneho centra v meste Levice " a " Parkovanie na ul. J. Bottu ". Pre média sú
poskytované informácie podľa požiadania a priebežne počas celého roka.
Spracovala: Ing. Viera Kolčárová, ved. ÚP
Ciele a výstupy:
Cieľ

Merateľný
ukazovateľ

Dosiahnutá % plnenia
alebo iný
hodnota
pomer

Východis.
údaj

Cieľová
hodnota

100 %

100 %

100 %

100 %

Počet zorganizovaných
tlačových konferencií a
brífingov za rok

2

2

2

100 %

Počet publicistických
relácií vyrobených pre

80

80

90

113 %

Dosiahnuť otvorenú
Percento zodpovedaných
komunikáciu vo vzťahu k
podnetov zo všetkých
verejnosti a
uplatnených podnetov
podnikateľskému prostrediu
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mesto v spolupráci s
mestskou televíziu za rok

Zabezpečiť kontinuálne
riadenie Mestského úradu,
Mestskej polície

Zabezpečiť aktívnu
reprezentáciu mesta na
domácej i zahraničnej pôde

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

10

10

8

80 %

Počet vydaných mediálnych
informácií za rok

70

70

78

111 %

Počet porád primátora
mesta za rok

8

8

12

150 %

Počet operatívnych stretnutí
s vedúcimi zamestnancami
mesta za mesiac

20

20

20

100 %

Počet neformálnych
stretnutí so zamestnancami
za rok

2

2

2

100 %

Počet prijatých oficiálnych
návštev za rok

4

4

5

125 %

Počet zahraničných ciest
vedenia mesta za rok

2

2

2

100 %

Podprogram 1. 2

Kontrolná činnosť

Zámer:

Skvalitňovanie činnosti verejne správy

Zodpovednosť:

Hlavný kontrolór

Rozpočet podprogramu :
rok
v €

2015-Schválený

2015-Upravený

66 669.00

69 531.00

2015-Plnenie
69 396.53

% pln.
99.81

Komentár:
V súlade s príslušnými ustanoveniami zákona NR SR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov a Zásadami kontrolnej činnosti v podmienkach mestskej samosprávy v meste
Levice, ako aj v súlade so zákonom č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole, vnútornom audite a o
zmene a doplnení niektorých zákonov bola činnosť útvaru hlavného kontrolóra zameraná :
1. polrok 2015
Plánovaná kontrolná činnosť:
1. Kontrola plnenia uznesení MsZ ( zákon č. 369/1990 Zb v znení neskorších predpisov )
- výberovým spôsobom
2. Kontrola čerpania výdavkov vo vybranej MŠ mesta Levice za rok 2014
3. Kontrola dodržiavania VZN mesta Levice č. 112 - Prevádzkový poriadok pohrebísk
4. Kontrola príjmovej časti rozpočtu mesta z predaja majetku mesta v roku 2014
2. polrok 2015
Plánovaná kontrolná činnosť:
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1. Kontrola dodržiavania zmluvy o výkone vo verejnom záujme na zabezpečenie pravidelnej
mestskej autobusovej dopravy na území mesta Levice
2. Kontrola dodržiavania Zmluvy o správe bytov vo vlastníctve mesta Levice
3 Kontrola čerpania výdavkov vo vybranej MŠ mesta Levice za rok 2014
4. Kontrola bežnej údržby komunikácií za rok 2014
Spracoval: Ing. Igor Varga, hlavný kontrolór mesta
Ciele a výstupy:
Merateľný
ukazovateľ

Cieľ

Východis.
údaj

Cieľová
hodnota

10

8

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
8

100 %

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 €

2015-Schválený

2015-Upravený

632 921.00

655 530.00

2015-Plnenie
2 983.99

% pln.
0.46

Komentár:
Mesto Levice podalo v období od 01.01.2015 do 31.12.2015 celkovo 22 projektov, z toho boli 4
úspešné, 10 bolo neúspešných a 8 sa ešte posudzuje. Ide o nasledovné projekty:
Schválené projekty:
- Prameň osvieženia
- Zachráňme futbalové talenty a mládež v Leviciach
- Integrované obslužné miesto
- Budovanie a modernizácia verejného osvetlenia v meste Levice v časti Cigánka, Nová
Osada a v mestskej časti Kalinčiakovo
Neschválené projekty:
- Zmena existujúceho objektu výmenou výplní otvorov, úpravou fasády a stavebnými
úpravami na budove Slovenského Červeného kríža v Leviciach
- Dialógy o Európe
- Zlepšenie zdravia Rómov a ochrana ŽP v meste Levice - výstavba vodotesných žúmp
k bytovým domov v lokalite Ladislavov dvor
- Viacúčelové ihrisko v meste Levice
- Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v meste Levice
- Poďme sa SPPolu hrať
- Dialógy o Európe
- Energetický audit ZŠ, Sv. Michala 42, Levice
- Sedem divov môjho mesta
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- Oprava strechy zateplením, Poľná ul. 6, Levice
Posudzované projekty:
- Bezpečné mesto - rozšírenie kamerového systému 2015
- 3. Ročník Dňa sv. Urbana na Krížnom vrchu
- Mestské športové olympiády a Levická desiatka - beh uličkami mesta
- I. ročník festivalu zborového spevu s medzinárodnou účasťou
- Intenzifikácia zberu biologicky rozložiteľných odpadov v meste Levice
- Protipovodňová ochrana v Leviciach
- Lidl detské ihriská
- Od Kalvárie po Krížny vrch
Rekonštrukcia a modernizácia Základnej školy Saratovská 85, Levice
V rámci uvedeného projektu prebiehala implementácia projektu - vyhotovovanie následných
monitorovacích správ po dobu 5 rokov. Termín vypracovanie následnej monitorovacej správy za
monitorovacie obdobie je k 30. júnu príslušného kalendárneho roku.
Broadband škola - Rekonštrukcia a modernizácia Základnej školy Andreja Kmeťa v Leviciach
V rámci uvedeného projektu prebieha implementácia projektu - vyhotovovanie následných
monitorovacích správ po dobu 5 rokov. Termín vypracovanie následnej monitorovacej správy za
monitorovacie obdobie je k 31. marcu príslušného kalendárneho roku.
Modernizácia a rekonštrukcia Základnej školy Pri Podlužianke 6, Levice
V dňoch od 03.03.2014 - do 18.06.2014 vykonali zamestnanci Ministerstva pôdohospodárstva a
rozvoja vidieka SR Bratislava, Sekcie kontroly následnú finančnú kontrolu, ktorá bola zameraná na
overenie hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti použitia NFP a kontrolná skupina zistila
nezrovnalosť v rámci dodávky IKT. Nezrovnalosť je vo výške 37 864,14 €, ktorú mesto mohlo do
50 dní uhradiť, alebo bude podpísaná Dohoda o splácaní dlžnej sumy a Notárska zápisnica, kde sa
mesto zaviaže, že bude vždy k 27. dňu v mesiaci uhrádzať splátku dlžnej sumy. Dohoda o splácaní
dlžnej sumy bola podpísaná dňa 29.01.2015. Mesto vždy k 27. dňu v mesiaci od 27.02. 2015
splácalo dlžnú sumu vo výške 3 800 €. Poslednú splátku nezrovnalosti vo výške 3 664,14 € mesto
uhradilo dňa 23.11.2015.
V rámci uvedeného projektu prebieha implementácia projektu - vyhotovovanie následných
monitorovacích správ po dobu 5 rokov. Termín vypracovanie následnej monitorovacej správy za
monitorovacie obdobie je k 31. máju príslušného kalendárneho roku
Transformácia nehnuteľnej kultúrnej pamiatky na centrum kultúry v meste Levice
V rámci uvedeného projektu prebieha implementácia projektu - vyhotovovanie následných
monitorovacích správ po dobu 5 rokov. Termín vypracovanie následnej monitorovacej správy za
monitorovacie obdobie je k 31. januáru príslušného kalendárneho roku.
Revitalizácia Námestia hrdinov, Levice
V rámci uvedeného projektu prebieha implementácia projektu - vyhotovovanie následných
monitorovacích správ po dobu 5 rokov. Termín vypracovanie následnej monitorovacej správy za
monitorovacie obdobie je k 31. januáru príslušného kalendárneho roku.
Spracovala: Ing. Viera Kolčárová, vedúca ÚP
Ciele a výstupy:
Cieľ

Merateľný
ukazovateľ

Dosiahnutá % plnenia
alebo iný
hodnota
pomer

Východis.
údaj

Cieľová
hodnota

5

11

22

200 %

Počet schválených
projektov a žiadostí

70 %

70 %

18 %

26 %

Podiel pridelenej sumy na
rozvojové projekty a

70 %

85 %

84 %

98 %

Zabezpečiť rozvojové zdroje Počet podaných projektov a
pre mesto z domácich,
žiadostí o finančný
zahraničných a
príspevok
nadnárodných fondov
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žiadosti na celkovej
žiadanej sume

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

2015-Schválený

2015-Upravený

37 000.00

37 960.00

v €

2015-Plnenie

% pln.

28 020.00

73.81

Komentár:
Úsek územného plánovania na základe žiadostí investorov o zmeny a doplnky územného plánu,
schválených v MsZ, obstaral v roku 2015 Zmeny a doplnky č. 14 k ÚPN mesta Levice, ktoré boli
schválené uznesením MsZ č. 7/VI/2 dňa 29. 10. 2015. Následne po schválení zmien a doplnkov bola
pre zachovanie prehľadnosti územného plánu, v zmysle § 30 stavebného zákona, obstaraná
dokumentácia Čistopisu celkovej aktualizácie Územného plánu mesta Levice s premietnutím
schválených zmien a doplnkov č. 10 -14, ktoré boli schválené od poslednej aktualizácie územného
plánu.
Pri zabezpečovaní podkladov pre urbanistický rozvoj a pre povoľovací proces v zmysle stavebného
zákona, v súlade so záujmami mesta a potrebami obyvateľov boli počas celého roku 2015 obstarané
nasledovné urbanistické štúdie:
- architektonická štúdia "Revitalizácia areálu Amfiteátra", ktorá bude slúžiť ako podklad pre ďalšie
stupne projektovej prípravy revitalizácie a obnovy areálu;
- vypracovanie podkladov pre súťaž "Prestavba a rekonštrukcia KD Družba", ide elektronické
skreslenie pôvodného projektu KD Družba. Do tejto dokumentácie boli vyznačené hlavné zmeny,
ktorými sa líši skutkový stav od projektu. Súčasťou je aj fotodokumentácia zo skutkového stavu
objektu.
- Štúdia realizovateľnosti parkoviska Rybníky V. v Leviciach a Štúdia parkoviska Rybníka V.
Levice, boli vypracované ako podklad pre výkup pozemkov a pre vypracovanie projektovej
dokumentácie na parkovisko s kapacitou 182 parkovacích miest, ktoré má riešiť kritickú situáciu s
parkovaním v tomto obytnom súbore.
Z uvedeného vyplýva, že merateľný ukazovateľ na rok 2015 bol splnený na 400 %.
Ďalšou úlohou úseku územného plánovania je zabezpečiť aktuálne a verejnosti dostupné informácie
z Územné plánu mesta Levice. Merateľným ukazovateľov je predpokladaný počet písomne
poskytnutých územnoplánovacích informácií, vyjadrení a stanovísk k investičným zámerom. V
hodnotenom období úsek územného plánovania spracoval v rámci písomnej agendy 265 podaní, z
čoho vyplýva, že merateľný ukazovateľ bol splnený na 176%.
Spracoval: Ing. arch. Mária Navrátilová, vedúca OÚPSP
Ciele a výstupy:
Cieľ
Zabezpečiť aktuálne a
verejnosti dostupné
informácie z ÚP

Merateľný
ukazovateľ

Východis.
údaj

Cieľová
hodnota

predpokl. počet pís.
poskyt.územních infor.,
vyjadr.a záväz. stanovísk k
inv. zámerom

200

150

Dosiahnutá % plnenia
alebo iný
hodnota
pomer
265

176 %
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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

2

1

4

400 %

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
v €

2015-Schválený

2015-Upravený

9 500.00

13 850.00

2015-Plnenie
10 161.22

% pln.
73.37

Komentár:
Na úseku investičných činností sme v roku 2015 zabezpečovali predprojektovú a projektovú
prípravu investičných akcií mesta, výber zhotoviteľov projektov a stavieb, samotnú realizáciu
stavieb a porealizačnú činnosť:
1./ Autobusové zastávky
: 7880,10./ Ul. ku Bratke, Hlboká, Saratovská
- dokončené v termíne 08/2015 /
2./ Kanalizácia Kalinčiakovo / prípojka k poz.p.č.21
: 932,72./ dokončená v termíne 11/2015 /
3./ Chodník v parku Hollého
: 13000,00./ dokončená v termíne 10/2015 /
4/ MK k objektu M. R. Štefánika 36-38
: 23778,00./ dokončená v termíne 06/2015 /
5./ Parkovisko Z. Nejedlého
: 28900,00./ dokončené v termíne 11/2015 /
6./ Spevnená plocha Vajanského 7-13
: 29970,00./ dokončená v termíne
7./ Odvoz stavebnej sute a zeminy z areálu CTZ
: 61092,84./ dokončené v termíne 07/2015 /
8./ Ochranné zábradlie DI - ul. Poľná
: 2779,20./ dokončené v termíne 12/2015 /
Vypracované projektové dokumentácie:
1. Zastávky MHD
: 1176,00./ Ul. ku Bratke, Hlboká, Saratovská, J. Dózsu, Hlboká II,
Lipová, Perecká, Družstevnícka 2x /
2. Ochranné stanovištia TKO / Jilemnického, kpt. Nálepku /
: 1670,00.3. Chodník park Hollého
: 250,00.4. Viacúčelové ihrisko SŠZ
: 950,00.5. Parkovisko Z. Nejedlého
: 700,00.6. Parkoviská P.O. Hviezdoslava 7 - 15
: 1100,00.7. Parkovisko Vojenská
: 700,00.8. Parkovisko Svätého Michala
: 1500,00.9. Parkovisko Dopravná 3-5
: 9534,00.10.Parkoviská P.O. Hviezdoslava 4
: 900,00.-
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11.Rekonštrukcia chodníka R V
12.Spojovací chodník Podlužianka - Vajanského
13.Okružná križovatka Ludanská-kpt.Nálepku (prepraconanie PD)
14.MK k rozostavaným rodinným domom
15.Ochranné zábradlie DI- Poľná ul.
16.Dopravné opatrenia
Spracovala: Ing. arch. Mária Navrátilová, vedúca OÚPSP

: 810,00.: 1140,00.: 4800,00.: 1176,00.: 276,00.: 3135,00 .-

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

13

Podprogram 1. 7

Audit a rating

Zámer:

Objektívny a nezávislý posudok hospodárenia mesta Levice

Zodpovednosť:

Odd. finančné

130 %

Rozpočet podprogramu :
rok

2015-Schválený

2015-Upravený

5 000.00

5 400.00

v €

2015-Plnenie

% pln.

5 400.00

100.00

Komentár:
V priebehu roka 2015 bol vykonaný audit účtovnej závierky mesta Levice za rok 2014. Súčasťou
auditu bolo poskytovanie metodicko - odbornej a konzultačnej činnosti. Priebežne počas celého
roka boli audítorkou poskytované odborné konzultácie podľa našich požiadaviek.
Spracovala: Ing. Alica Holeksová, vedúca OF
Ciele a výstupy:

Zabezpečiť dôslednú
nezávislú kontrolu
účtovníctva a hospodárenia
mesta

Dosiahnutá % plnenia
alebo iný
hodnota
pomer

Merateľný
ukazovateľ

Východis.
údaj

Cieľová
hodnota

Počet auditorských kontrol
za rok

2

2

2

100 %

4

4

5

125 %

Cieľ

Počet odborných konzultácií počet
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Podprogram 1. 8

Členstvo v organizáciách

Zámer:

Záujmy mesta Levice presadzované na regionálnych a celoslovenských
fórach

Zodpovednosť:

Útvar primátora

Rozpočet podprogramu :
rok

2015-Schválený

2015-Upravený

9 890.00

9 890.00

v €

2015-Plnenie

% pln.

9 670.16

97.78

Komentár:
Mesto Levice je členom v 13 organizáciách a združeniach. V marci 2015 MsZ v Leviciach schválilo
vstup mesta Levice do Európskeho zoskupenia územnej spolupráce PONTIBUS s ručením
obmedzeným v zmysle Dohovoru a Stanov partnerov Nitrianskeho samosprávneho kraja.
Spracovala: Ing. Viera Kolčárová, vedúca ÚP
Ciele a výstupy:
Merateľný
ukazovateľ

Cieľ

Východis.
údaj

Cieľová
hodnota

11

12

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

Dosiahnutá % plnenia
alebo iný
hodnota
pomer
13

108 %

Podprogram 1. 9

Spoločný obecný úrad

Zámer:

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

Zodpovednosť:

Spoločný obecný úrad

Rozpočet podprogramu :
rok

2015-Schválený

2015-Upravený

113 970.00

132 975.00

v €

2015-Plnenie

% pln.

120 652.51

90.73

Ciele a výstupy:
Cieľ
Počet opatrovaných osôb

Merateľný
ukazovateľ

Východis.
údaj

Cieľová
hodnota

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

70

60

Dosiahnutá % plnenia
alebo iný
hodnota
pomer
75

125 %
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Zabezpečiť efektívny a
počet potenciálnych
kvalitný výkon
žiadateľov
rozhodovacej činnosti v
oblasti stavebného poriadku
a územného plánovania prenesené kompetencie štátu

480

560

547

98 %

100 %

100 %

100 %

100 %

25

30

20

67 %

100 %

100 %

100 %

100 %

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

60

80

118

148 %

Počet rozhodnutí vydaných
v lehote 30 dní

60

80

118

148 %

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

85 %

85 %

85 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

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

počet potenciálnych
žiadateľov

pomer prijatých podnetov a
vykonaných kontrol
(stavebných dohľadov)

Zabezpečiť plnohodnotný
život seniorov a
handicapovaných občanov v
ich domácom prostredí

Skvalitnenie služieb školám Sledovanie vzdelávania
a škol. zariadeniam
pedagogických
prostredníctvom
zamestnancov škôl
elektronického prenosu dát

Program

2

Zámer programu:

Rozpočet programu :

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

2015-Schválený

2015-Upravený

157 660.00

275 914.00

v €

2015-Plnenie
189 723.01

% pln.
68.76

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 :
rok
v €

2015-Schválený

2015-Upravený

22 200.00

42 554.00

2015-Plnenie
39 091.45

% pln.
91.86

Komentár:
Počet absolvovaných výstav CR a prezentácií: Mesto Levice v roku 2015 sa nezúčastnilo žiadnej
výstavy CR a prezentácie z dôvodov nedostatku propagačného materiálu a neschválenia
prostriedkov v rozpočte mesta na účasť na veľtrhoch. V roku 2015 mesto propagovali žiaci
základných a stredných škôl v rámci rôznych projektov, ktorým boli v rámci možností poskytované
drobné prezentačné materiály.
Počet umiestnených inzerátov v zahraničnej tlači/na internete: Mesto sa prezentuje na troch
zahraničných portáloch (poľskom, českom a maďarskom) venovaným cestovného ruchu na
Slovensku.
Počet umiestnených inzerátov CR v slov. tlači + internet: propagované boli najmä novinky v oblasti
CR v meste (projekty, podujatia) a to prostredníctvom Noviniek z levickej radnice ako i oficiálnej
stránky mesta, LTS, s.r.o., Slovenská brána, MY-Týždeň na Pohroní, Levické ECHO, Obecné
noviny. Využili sa aj portály Leviceonline, Levičan, Mojelevice na propagáciu podujatí Dni mesta
Levice, Oslava dňa sv. Urbana na Krížnom vrchu, Deň objatia - HUG DAY, Do práce na bicykli,
Rekord v drepe, Európsky týždeň mobility.
Počet nových druhov propagačného materiálu: v roku 2015 boli vypracované podklady pre
prezentáciu mesta v knižných publikáciách Hrady a zámky pohľadom vtákov, Slovakia 2015,
Slovensko pohľadom vtákov, ručne maľovaná mapa TEKOV pre cyklistov. Mesto Levice sa
zapojilo do projektu NSK " Zľavová turistická karta Nitrianského kraja.
Spracovala: Ing. Viera Kolčárová, vedúca ÚP
V priebehu kalendárneho roka 2015 bol zakúpený propagačný materiál na reprezentačné a
propagačné účely mesta Levice v celkovom počte 51 druhov a to najmä: perá a sady pier,
kľúčenky, magnetky, poháre s gravírovaným erbom, tašky PVC, tašky darčekové papierové, látkové
tašky, stojany na mobil, tričká, knihy Levice na starých fotografiách, vlajočky, sklenené tažítka s
erbom mesta a fotografiou hradu, diáre, regionálne kalendáre, 3 dielny kalendár mesta, keramické
hrnčeky s erbom mesta a iné. V Lexikóne cestovného ruchu bol zverejnený reklamná text o meste
Levice, jeho kultúrnych pamiatkach a podujatiach. Z prostriedkov v tomto programe boli uhrádzané
náklady na inzerciu v regionálnom týždenníku za uverejnenie zámeru mesta Levice, vyhlásených
verejných súťaží, pozvánok na zasadnutia MsZ, prípadne iných oznamov mesta.
Spracovala: Ing. Božena Krajčovicová, vedúca OVP
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Ciele a výstupy:
Merateľný
ukazovateľ

Dosiahnutá % plnenia
alebo iný
hodnota
pomer

Východis.
údaj

Cieľová
hodnota

Efektívne propagovať a
Počet absolvovaných
prezentovať mesto doma i v výstav CR a prezentácií v
zahraničí
rámci partnerských miest

2

1

3

300 %

Využívať na propagáciu
mesta v rámci CR
celoplošnú inzerciu a
reklamu , média ( TV,
rozhlas )

Počet umiestnených
inzerátov CR v zahraničnej
tlači

4

3

3

100 %

Počet umiestnených
inzerátov CR v slovenskej
tlači + internet

3

4

9

225 %

Počet nových druhov
propagačných materiálov

8

10

56

560 %

0

3

9

300 %

0

4

4

100 %

Cieľ

Zabezpečiť propagačný
materiál pre potreby mesta

Vytvoriť zaujímavú ponuku Počet vytvorených
produktov aktívneho
produktov CR
cestovného ruchu v meste
Počet efektívne
spolupracujúcich subjektov

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
v €

2015-Schválený

2015-Upravený

8 260.00

87 960.00

2015-Plnenie
12 338.87

% pln.
14.03

Komentár:
Levické poľovnícke dni - Mesto Levice v rámci uvedeného podujatia ocenilo najlepšie výtvarné a
literárne diela detí v rámci okresu Levice.
Mesto Levice v spolupráci s OZ Jungle Gym a Zoo Crew zapojilo do podujatia " Rekord v drepe ".
Počtom účastníkov 410 bol vytvorený Slovenský rekord, za čo mestu bol udelený Certifikát o
ustanovení Slovenského rekordu.
Mesto v spolupráci so združením vinohradníkov Krížny vrch a Mestského kultúrneho strediska
zorganizovalo oslavu " Deň sv. Urbana - patróna viníc " za účasti širokej verejnosti. Uvedené
podujatie si našlo obľubu u širokej verejnosti čoho dôkazom je rastúca účasť na podujatí.
Mesto Levice sa zapojilo do súťaže " Do práce na bicykli " vyhlásené Ministerstvom dopravy SR.
Do uvedenej súťaže sa zapojilo 115 ľudí zo 16 - tich firiem. Spolu bolo vytvorených 33 tímov, ktoré
za mesiac najazdili 18 858 km. Levice sa umiestnilo na 7 mieste z 55 prihlásených samospráv.
Dňa 25.6.2015 sa mesto Levice zapojilo svojou aktivitou do podujatia " Deň objatia - Hug
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Day " V uvedený deň sa v meste rozdalo 800 objatí.
Mestský parlament mládeže v spolupráci s florbalovým tímom Bobří Banda dňa 27.6.2015
zorganizoval 4. ročník florbalového turnaja, 29.6.2015 v parku M.R.Štefánika bola umiestnená a
slávnostne otvorená " Mobilná letná knižnica "
MsPM zrealizoval projekt " Lavička priateľstva - Nevieš to povedať? Tak si sadni ", je umiestnená
v parku B. Nemcovej
Európsky týždeň mobility - mesto Levice sa dňa 22.9.2015 zapojilo podujatím " Deň bez aút " so
sprievodnými akciami - dopravné ihrisko, elektromobil, súťaže
Dňa 28.9.2015 bolo slávnostné odovzdanie projektu do užívania - Prameň osvieženia v Horši, v
rámci uvedeného dňa spoznávali Horšiansku dolinu študenti SOŠ, Pod amfiteátrom 7, Levice za
odborného výkladu p. Smetanu
21.10.2015 sa uskutočnil prvýkrát v meste seminár CR - Možnosti rozvoja CR v meste Levice za
účasti odbornej verejnosti
V decembri sa spracoval a podal projekt Ekopolis - Zelené oázy 2016 " Od Kalvárie po Krížny
vrch "
Vianočné trhy - organizačno - technické zabezpečenie zbierky, vianočná stena, vianočná pošta.
Spracovávali sa podklady - Stratégia CR 2016 - 2020
Počet efektívne spolupracujúcich subjektov: V roku 2015 prebiehala spolupráca najmä pri
realizovaní projektov a to s Levickou informačnou agentúrou, MsKS, so Združením vinohradníkov
Krížny vrch Levice, Mestským parlamentom mládeže, Nitriansky samosprávny kraj.
Spracovala: Ing. Viera Kolčárová, vedúca ÚP
Ciele a výstupy:
Merateľný
ukazovateľ

Cieľ

Dosiahnutá % plnenia
alebo iný
hodnota
pomer

Východis.
údaj

Cieľová
hodnota

2

3

9

300 %

4

4

4

100 %

Vytvoriť zaujímavú ponuku Počet vytvorených
produktov aktívneho CR v produktov CR
meste
Počet efektívne
spolupracujúcich subjektov

Podprogram 2. 3

Marketingová komunikácia

Zámer:

Pravidelná informovanosť obyvateľov o živote v meste

Zodpovednosť:

Útvar primátora

Rozpočet podprogramu :
rok
v €

2015-Schválený

2015-Upravený

15 100.00

15 100.00

2015-Plnenie
12 626.71

% pln.
83.62

Komentár:
Pre pravidelnú informovanosť občanov nášho mesta slúži webové sídlo www.levice.sk, ktoré je
spravované prostredníctvom jednotlivých administrátorov v slovenskom, maďarskom, nemeckom a
anglickom jazyku. Za rok 2015 sa na internetovej stránke uverejnilo 346 oznamov pre verejnosť, v
ktorých sú zahrnuté všetky dôležité informácie, pozvánky, plagáty na konané podujatia a výstupy z
nich. Novinkou na web stránke je podstránka "Ako vybaviť," kde občania nájdu všetky základné
informácie potrebné k vybaveniu žiadostí na mestskom úrade.
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Podstránka bola vytvorená s cieľom uľahčiť občanom orientáciu v jednotlivých agendách
mestského úradu.
Informovanosť občanov je zabezpečovaná aj cez Levickú televíznu spoločnosť s.r.o., Mestské
kultúrne stredisko - mestský rozhlas, regionálnu a celoslovenskú tlač (Slovenská brána, MY Týždeň na Pohroní, Naše Novinky, Levické ECHO, Obecné noviny ), a tiež webové stránky:
www.leviceonline.sk, www.levican.sk, www.mojelevice.sk, prostredníctvom ktorých sa uverejňujú
informácie, podujatia a tiež pozvánky týkajúce sa diania v meste. Za rok 2015 sa poskytlo sa 78
oficiálnych vyjadrení pre médiá, z čoho bolo 61 pre printové médiá a 17 pre TV a rozhlas. Uvedený
počet je bez samotných vyjadrení ostatných predstaviteľov mesta a zamestnancov MsÚ pre médiá.
Občanom mesta prinášame informácie aj prostredníctvom Noviniek z levickej radnice, z ktorých
bolo vydané o čísiel, každé s počtom 15 000 kusov.
Novinkou je od mája 2015 nová oficiálna facebooková stránka Mesto Levice, kde zverejňujeme
oznamy a informácie pre verejnosť. Nový profil nahradil pôvodný profil Primátor mesta Levice
vytvorený v roku 2011, ktorý slúžil na nahlasovanie podnetov a pripomienok. Keďže v roku 2014 sa
mesto Levice zapojilo do projektu Odkaz pre starostu, ktorý je občanmi aktívne využívaný, a aby
podnety neboli duplicitné, FB profil primátora mesta bol ukončený. Na portáli
www.odkazprestarostu bolo od spustenia nahlásených 207 podnetov.
Mimo pravidelných podujatí organizovaných mestom a MsKS sme sa v oblasti vzťahov s
verejnosťou zapojili do celoslovenských podujatí a súťaží určených pre samosprávy a to Do práce
na bicykli, Európsky týždeň mobility a Samospráva bez bariér. Vo všetkých súťažiach sme na
celoslovenskej úrovni uspeli a boli sme ako mesto ocenení.
Ciele a výstupy:
Merateľný
ukazovateľ

Cieľová
hodnota

6

6

6

100 %

Počet výtlačkov 1 čísla

15000

15000

15000

100 %

Priemerná denná
návštevnosť web stránky

1000

1000

1062

106 %

Počet uverejnených
oznamov, aktualít a
pozvánok

400

400

346

87 %

Zabezpečiť informovanosť Počet vydaných čísiel za
obyvateľov prostredníctvom rok
príťažlivých informačných
novín

Zabezpečiť informovanosť
verejnosti prostredníctvom
web stránky mesta

Dosiahnutá % plnenia
alebo iný
hodnota
pomer

Východis.
údaj

Cieľ

Podprogram 2. 5

Príležitostné trhy

Zámer:

Zachovať tradíciu organizovania Levického jarmoku a zaviesť tradíciu
vianočných trhov

Zodpovednosť:

Odd. živ. prostredia a komunálnych vecí

Rozpočet podprogramu :
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rok

2015-Schválený

2015-Upravený

40 200.00

40 200.00

v €

2015-Plnenie

% pln.

38 286.53

95.24

Komentár:
Mesto Levice organizovalo počas roka 2015 3 príležitostné trhy: v mesiaci máj Dni mesta Levice
spojené s Levickým jarmokom, v mesiaci október Tradičný Levický jarmok a v mesiaci december
Vianočné trhy. Bolo predaných 2500 m predajných miest, pričom 1 predajné miesto je 1 bežný
meter. Priestor jarmočniska bol vypredaný a príjmová časť rozpočtu naplnená.
Spracovala: Ing. arch. Eva Ürgeová, vedúca OŽPKV
Ciele a výstupy:
Merateľný
ukazovateľ

Cieľ

Zabezpečiť tradičný jarmok, Počet predaných trhových
pivný festival a vianočné
miest
trhy

Východis.
údaj

Cieľová
hodnota

2500 m

2500 m

Dosiahnutá % plnenia
alebo iný
hodnota
pomer
2500 m

Podprogram 2. 6

Medzinárodná spolupráca

Zámer:

Vzájomná výmena skúseností s partnerskými mestami

Zodpovednosť:

Odd. organizačno právne

100 %

Rozpočet podprogramu :
rok

2015-Schválený

2015-Upravený

0.00

11 000.00

v €

2015-Plnenie

% pln.

8 450.75

76.83

Komentár:
V rámci cezhraničnej spolupráce sa uskutočnila návšteva zástupcov miest Boskovice, Náměšť na
Hané, Érd a Skierniewice. Zástupcovia mesta Levice navštívili partnerské mestá Boskovice a Érd.
Spracovala: JUDr. Elena Kušteková, ved. OOP
Ciele a výstupy:
Cieľ
Zabezpečiť výmenu
inovatívnych riešení v
rôznych oblastiach života
samosprávy

Merateľný
ukazovateľ

Dosiahnutá % plnenia
alebo iný
hodnota
pomer

Východis.
údaj

Cieľová
hodnota

počet prijatých návštev z
partnerských miest za rok

0

5

5

100 %

počet navštívených
partnerských miest za rok

0

5

2

40 %
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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

2015-Schválený

2015-Upravený

1 900.00

2 100.00

v €

2015-Plnenie

% pln.

1 928.70

91.84

Komentár:
Na úseku projektu Zdravé mesto Levice boli v roku 2015 organizované nové i tradičné, resp.
pravidelne sa opakujúce neziskové aktivity motivujúce širokú verejnosť k participácii na svojom
zdraví, ako napr. :
- primátorská kvapka krvi v spolupráci v HTO NsP Levice
- vyšetrenie rizikových faktorov v spolupráci s RÚVZ Levice
- prednáška " Ži a jedz zdravo"
- výstava výtvarných prác "Zdravé Levice očami najmenších"
Najväčšou akciou v rámci projektu Zdravé mesto je "Deň zdravia v Leviciach", ktorého cieľom je
vzbudiť záujem obyvateľov o zdravý životný štýl. Na 14. ročníku tohto podujatia konaného dňa
18.6.2015 prezentovalo produkty týkajúce sa zdravia a zdravého životného štýlu 33 organizácií. V
spolupráci so Slovenským spolkom študentov zubného lekárstva sa mesto podieľalo na
zorganizovaní novej akcie zameranej na ochranu chrupu. S Regionálnym úradom verejného
zdravotníctva Levice mesto spolupracovalo na projekte "Potravinový kôš"- štúdia o spotrebe
potravín a stravovacích návykov.
Spracovala: JUDr. Gabriela Andrašková, vedúca 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

90

45 %

Propagácia jednotlivých
aktivít projektu Zdravé
mesto Levice formou
inzercie a ďalšími
miestnymi mediálnymi
tokmi

počet zmedializovaných
akcií zorganizovaných
projektom Zdravé mesto

8

5

3

60 %

Prispieť k zvyšovaniu
zdravotného povedomia
obyvateľstva.

počet obyvateľov, ktorí sa
do jednotlivých aktivít
zapoja

300

300

724

241 %

Cieľ
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Podprogram 2. 8

Vysielacie služby

Zámer:

Pravidelné informácie pre obyvateľov mesta o udalostiach v meste a
regióne

Zodpovednosť:

Útvar primátora

Rozpočet podprogramu :
rok

2015-Schválený

2015-Upravený

70 000.00

77 000.00

v €

2015-Plnenie

% pln.

77 000.00

100.00

Komentár:
Cieľová hodnota príspevkov prezentačných bola splnená na 183 % na základe týchto skutočností:
- v doplnkovom vysielaní (informačný servis) bol uverejnený vysoký počet oznamov vo verejnom
záujme mesta,
doplnkové vysielanie bolo rozšírené o informácie o kultúrnych podujatiach v meste Levice a iné
oznamy v meste pod názvom Kalendár podujatí.
Počet odvysielaných spravodajských príspevkov bol splnený na 103,25 %. Vzhľadom na zvýšený
počet športových príspevkov.
Dňa 28.4.2015 Levická televízna spoločnosť zmenila licenciu TD/98 v bode 3.3. Údaje o programe
vysielania - zmena štruktúry vysielania nasledovne:
Programová skladba vysielania: č. 1
- Úvodná znelka - začiatok vysielania
- Blok reklám (video, videotext) ......................12 min.
- 1. blok spravodajstva ......................................20 min.
- Športové správy ................................................8 min.
- Ostatná publicistika.........................................10 min.
- Doplnkové vysielanie /informačný servis/ .....10 min.
Programová skladba vysielania: č. 2 /vysielané o 9.00 hod., 10.00 hod. ,17.00 hod., 18.00 hod.
- Úvodná znelka - začiatok vysielania
- Blok reklám (video, videotext)........................12 min
- 1. blok spravodajstva .......................................20 min.
- Športové správy .................................................8 min.
- Doplnkové vysielanie /informačný servis/........20 min.
Nová vysielacia štruktúra zahŕňa týždennú publicistiku. Preto bola stanovená cieľová hodnota
publicistických príspevkov splnená na 416,67 %.
Levická televízna spoločnosť s.r.o. v roku 2015 mala upravený rozpočet na 77.000,- €
a dosiahla výsledok hospodárenia pred zdanením zisk 317,16 €.
Spracovala: Ľubica Lukáčová, v zastúpení konateľa LTS s.r.o. Levice
Ciele a výstupy:
Cieľ

Merateľný
ukazovateľ

Zabezpečiť plynulé
Počet odvysielaných
vysielanie v zmysle
príspevkov prezentačných
požiadaviek mesta Levice a
v súlade s platnou licenciou

Východis.
údaj

Cieľová
hodnota

250

250

Dosiahnutá % plnenia
alebo iný
hodnota
pomer
457

183 %
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Program

3

Počet odvysielaných
príspevkov spravodajských,
vrátane športu

420

400

413

103 %

Počet odvysielaných
príspevkov publicistických

12

6

25

417 %

Interné služby mesta

Zámer programu:

Flexibilná a kvalitná činnosť samosprávy mesta prostredníctvom
efektívnych a účinných interných služieb

Rozpočet programu :
rok

2015-Schválený

2015-Upravený

806 008.00

999 799.00

v €

2015-Plnenie

% pln.

885 439.22

88.56

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

2015-Schválený

2015-Upravený

59 140.00

66 205.00

v €

2015-Plnenie

% pln.

58 079.69

87.73

Komentár:
Zasadnutia MsZ, MsR a komisií MsZ sa uskutočnili v zmysle schváleného Časového
harmonogramu zasadnutí MsR , MsZ a komisií MsZ za rok 2015. Dňa 06. 03. 2015 sa konalo 1.
mimoriadne zasadnutie MsZ.
Spracovala: JUDr. Elena Kušteková, ved. OOP
Ciele a výstupy:
Cieľ

Merateľný
ukazovateľ

Dosiahnutá % plnenia
alebo iný
hodnota
pomer

Východis.
údaj

Cieľová
hodnota

5

5

5

100 %

Počet zasadnutí MsZ za rok

6

5+1

6+1

120 %

Počet zasadnutí MsR za rok

6

5+1

5

83 %

Zabezpečiť plynulú a
Počet zasadnutí komisii za
pravidelnú činnosť orgánov rok
mesta
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Podprogram 3. 2

Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami

Zámer:

Bezproblémový priebeh volieb a referend

Zodpovednosť:

Odd. organizačno právne

Rozpočet podprogramu :
rok

2015-Schválený

2015-Upravený

0.00

14 847.00

v €

2015-Plnenie

% pln.

14 847.00

100.00

Komentár:
Dňa 07. 02. 2015 sa v rámci územia SR konalo referendum.
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

3

0

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

0

Rozpočet podprogramu :
rok

2015-Schválený

2015-Upravený

91 132.00

111 260.00

v €

2015-Plnenie

% pln.

81 986.90

73.69

Komentár:
K 31.12.2015 bolo aktívnych 153 ks nájomných zmlúv na nebytové priestory , 26 ks v priebehu
roka bolo novo uzatvorených a 18 ks bolo ukončených , z čoho vidieť pomerne veľkú migráciu
nájomcov. Celkový príjem z nájmu NP bol 468 745,912 € čo predstavuje 108,70 % .
Spracovala: JUDr. Daniela Sussová, vedúca OSEM
Ciele a výstupy:
Cieľ

Merateľný
ukazovateľ

Maximalizovať obsadenosť Percentuálnosť obsadenia v nebytových priestoroch vo prenájmu objektu
vlastníctve mesta
Zabezpečiť prehľadnú a

Počet nehnuteľností v

Dosiahnutá % plnenia
alebo iný
hodnota
pomer

Východis.
údaj

Cieľová
hodnota

85 %

85 %

85 %

100 %

15

15

14

93 %
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aktuálnu evidenciu majetku majetku mesta
vo vlastníctve mesta Levice
Počet nájomných zmlúv

175

175

153

87 %

Priemerná doba
vyhotovenia NZ resp.
zmien v nich po podpis
primátora

2 mesiace

3 mesiace

3 mesiace

100 %

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

2015-Schválený

2015-Upravený

44 576.00

45 176.00

v €

2015-Plnenie

% pln.

43 933.68

97.25

Komentár:
K 31.12.2015 eviduje 280 nájomných zmlúv na pozemky, z toho - 248 zmlúv, kde prenajímateľom vlastníkom je mesto a 32 zmlúv, kde nájomcom je mesto.
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.
Spracovala: JUDr. Daniela Sussová, vedúca OSEM
Ciele a výstupy:
Merateľný
ukazovateľ

Cieľ

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

Východis.
údaj

Cieľová
hodnota

280

280

Dosiahnutá % plnenia
alebo iný
hodnota
pomer
248

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 :

89 %
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rok

2015-Schválený

2015-Upravený

407 750.00

499 357.00

v €

2015-Plnenie

% pln.

449 973.01

90.11

Komentár:
-v rámci údržby sa realizovali práce v rámci finančných prostriedkov v rozpočte a na základe
požiadaviek jednotlivých nájomníkov. Dokončila sa sanácia statických porúch na objekte Námestie
hrdinov 7-8,bola realizovaná väčšia výmena okien na objektoch M.R.Štefánika 1, Pri Podlužianke 8,
Tekovská, Holubyho 2, Poľná 6, oprava šikmej strechy na ul. J.Bottu, začala sa I. etapa
rekonštrukcie strechy Poľná 6 zateplením a ďalej práce menšieho rozsahu na oprave vodovodných a
elektrických zariadení.
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

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

8441

88 %

Zabezpečenie čistenia
priestorov v m2

1319

1319

1660

125 %

Cieľ

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 :
rok

2015-Schválený

2015-Upravený

1 000.00

810.00

v €

2015-Plnenie
809.00

% pln.
99.88

Komentár:
- v druhom polroku bola vykonaná oprav poškodených častí MIS-u v hodnote 610 € a boli
doplnené niektoré tabuľky pri OD Pokrok
Spracovala: JUDr. Daniela Sussová, vedúca OSEM
Ciele a výstupy:
Cieľ

Merateľný
ukazovateľ

Východis.
údaj

Cieľová
hodnota

Dosiahnutá % plnenia
alebo iný
hodnota
pomer
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Zabezpečenie čo najlepšej
údržby

Počet smerových tabúľ
mestského inf.syst

29

29

29

100 %

Počet úradných tabúľ vývesiek

21

21

21

100 %

Podprogram 3. 7

Rekreačné chaty Margita - Ilona

Zámer:

Regeneráciou pracovných síl zamestnancov zvýšiť ich výkonnosť

Zodpovednosť:

Odd. vnútornej prevádzky

Rozpočet podprogramu :
rok

2015-Schválený

2015-Upravený

3 400.00

2 734.00

v €

2015-Plnenie

% pln.

2 065.33

75.54

Komentár:
- po ukončení letnej sezóny boli chaty zazimované, vypustená voda, obkosené okolie
Spracovala: JUDr. Daniela Sussová, vedúca OSEM
Turistická sezóna na chatách Margita - Ilona sa začala 26.6.2015. Vykonala sa fyzická
inventarizácia, údržba inventáru (upratanie chát) , úprava okolia (pokosenie trávnika, vytrhanie
buriny, ostrihanie živého plotu a ihličnatých stromov).
Turistická sezóna sa ukončila 12.9.2015. Rozdelenie termínov rekreácií a záujem o pobyt majú
zamestnanci od 26.6.2015 na všetkých troch chatách.
V čase letnej turistickej sezóny sa na chatách odrekreovalo 73 rekreantov (zamestnancov a ich
rodinných príslušníkov s prijatím tržieb 1309,30 € pobyt + daň za rekreačný pobyt 203,70 €
1513,00 € o čom je vedená písomná agenda.
Obsadenosť chát bola na 61,1 % čo znamená že, merateľný ukazovateľ využiteľnosť chát na
Margite-Ilone bol splnený celkom na 64,3 %.
Spracovala: Ing. Božena Krajčovicová, vedúca OVP
Ciele a výstupy:
Cieľ

Merateľný
ukazovateľ

Dosiahnutá % plnenia
alebo iný
hodnota
pomer

Východis.
údaj

Cieľová
hodnota

60 %

95 %

61 %

64 %

3

3

3

100 %

Poskytnúť zamestnancom
rekreačné chaty na Margite
Ilone

využiteľnosť chát na
Margite-Ilone

Zabezpečenie plynulej
prevádzky v rekreačnom
zariadení z pohľadu
rekreantov

Počet rekreačných zariadení

Podprogram 3. 9

Autodoprava

Zámer:

Efektívna a flexibilná auto prevádzka mestského úradu
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Odd. vnútornej prevádzky

Zodpovednosť:

Rozpočet podprogramu :
rok

2015-Schválený

2015-Upravený

21 480.00

21 480.00

v €

2015-Plnenie

% pln.

16 319.55

75.98

Komentár:
Vozový park MsÚ je zabezpečovaný prevádzkou 5 motorových vozidiel t.j. na 100%.
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 je úmerné, hlavnú časť výdavkov tvoria náklady na palivo, mazivá,
oleje, špeciálne kvapaliny z dôvodu hospodárnej prevádzky a pravidelnej starostlivosti o vozový
park.
Spracovala: Ing. Božena Krajčovicová, vedúca 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

100 %

100 %

Rozpočet podprogramu :
rok
v €

2015-Schválený

2015-Upravený

2 140.00

2 140.00

2015-Plnenie
2 137.20

% pln.
99.87

Komentár:
V rámci programu 3.10 Verejné obstarávanie sú realizované úhrady za softvéry V.O.S. systém a
SW na elektronické aukcie. Prostredníctvom softvéru V.O.S. bolo v priebehu roku 2015
realizovaných spolu 26. V.O.S. je používaný na spracovávanie dokumentácie z procesu verejného
obstarávania a to na všetky druhy zákaziek (na všetky nadlimitné a podlimitné, ako aj na niektoré
zákazky podľa § 9 ods.9). Nízke percento využiteľnosti softvéru (26,1 %) je z toho dôvodu, že
zákazky podľa § 9 ods. 9 sa obstarávajú v zmysle platnej Smernici primátora mesta o verejnom
obstarávaní bez potreby ich spracovania v softvéri V.O.S. a časť zákaziek bola obstarávaná na
elektronickom trhovisku prostredníctvom Elektronického kontraktačného systému.
V roku 2015 bolo mestom Levice celkovo vyhlásených 117 zákaziek ( z toho bolo zverejnených 33
zákaziek). Z celkového počtu zákaziek bolo 5 podlimitných a žiadna nadlimitná, 98 bolo zákaziek
podľa § 9 ods. 9 zákona o VO a 14 zákaziek bolo obstarávaných v zmysle § 99 ods. 2 s využitím
elektronického trhoviska.
SW elektronické aukcie je významný nástroj v šetrení verejných finančných prostriedkov.
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Spolu bolo v roku 2015 realizovaných 26 elektronických aukcií, pri ktorých bola dosiahnutá úspora
spolu cca 90 112,- euro.
Spracovala: Ing. Božena Krajčovicová, vedúca 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

15

15

26

173 %

Zabezpečiť dodržiavanie
procesu verejného
obstarávania

% využiteľnosti softvéru
V.O.S

85

85

22

26 %

Podprogram 3.11

Vzdelávanie zamestnancov

Zámer:

Odborne zdatní zamestnanci Mestského úradu

Zodpovednosť:

Odd. vnútornej prevádzky

Rozpočet podprogramu :
rok
v €

2015-Schválený

2015-Upravený

10 500.00

13 950.00

2015-Plnenie
12 701.17

% pln.
91.05

Komentár:
Program pozostáva z tuzemských a zahraničných cestovných výdavkov a vynaložených nákladov na
školenia zamestnancov MsÚ
- Finančné prostriedky plánované na položke cestovné výdavky tuzemské boli počas roku 2015
čerpané priebežne, čo predstavuje 98,46 % z celkovo plánovaných prostriedkov
- V roku 2015 sa z celkového počtu zamestnancov zúčastnilo 59 zamestnancov MsÚ na 51
školeniach čo predstavuje približne 46% preškolených zamestnancov. Priebežne a podľa potreby sa
zúčastnili školení všetci zamestnanci, ktorí požadovali preškolenie a doplnenie si odborných
vedomostí.
- Zamestnanci sa zúčastňovali najmä školení súvisiacich s novelizáciami právnych predpisov a
nutnosti ich aplikácie do praxe napr. Príprava projektovej žiadosti v rámci programov EACEA,
Ročné zúčtovanie za rok 2014, Zmeny v účtovníctve a výkazníctve od 1.1.2015, Vykonávanie
predbežnej finančnej kontroly v podmienkach územnej samosprávy, Správa registratúry, Eurofondy
a porušenie pravidiel a postupov VO, Komunálne právo obcí, Záhradnícke fórum, Príprava a
realizácia jarmočných podujatí, Národné priority rozvoja sociálnych služieb za roky 2014-2020,
Nové inštitúty v oblasti VO vyplývajúce zo smerníc EÚ, Prax materských škôl z pohľadu aplikácie
právnych predpisov, Teória a konštrukcie pozemných stavieb, Samospráva, školy a školské
stravovanie v roku 2015, Oznamovanie protispoločenskej činnosti a kontrola v územnej
samospráve, Novela zákona VO, Ekonomika a účtovníctvo, Komunálny manažment, Príprava VO a
tvorba súťažných podkladov, Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku KO, Civilný proces po
novom, Správa cintorínov, Cyklistická doprava a i.
Spracovala: Ing. Božena Krajčovicová, vedúca OVP
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Ciele a výstupy:
Merateľný
ukazovateľ

Cieľ

Východis.
údaj

Cieľová
hodnota

60 %

60 %

Dosiahnutá % plnenia
alebo iný
hodnota
pomer

Zvýšiť efektívnosť a
hospodárnosť vzdelávania
zamestnancov účasťou na
školeniach z dôvodu noviel
zákonov

podiel počtu školených
zamestnancov

46 %

76 %

Podprogram 3.12

Registratúrne stredisko

Zámer:

Efektívna a prehľadná správa registratúry a registratúrneho strediska

Zodpovednosť:

Odd. vnútornej prevádzky

Rozpočet podprogramu :
rok
v €

2015-Schválený

2015-Upravený

600.00

600.00

2015-Plnenie
491.96

% pln.
81.99

Komentár:
- Počet evidovaných registratúrnych záznamov v module ISS Písomnosti a DISS za rok 2015 je
57187 t.j. 114,37%
- Počet vykonaných vyraďovacích konaní jedno t.j. 100 % - vyradenie registratúrnych dokumentov
pochádzajúcich z činnosti Mesta Levice, MsÚ - personálnej a mzdovej agendy za roky 1990 - 2011
v počte 25 položiek - skartácia dokumentov
- Počet odovzdaných ukladacích jednotiek do Registratúrneho strediska MsÚ Levice za kalendárny
rok 2015 je 693 ks t.j.126,00% - harmonogram odovzdávania písomností z príručných registratúr
do RS MsÚ Levice, odovzdávali sa dokumenty všetkých org. útvarov za kalendárny rok 2012, org.
útvar OF odovzdával z príručnej registratúry do RS dokumentáciu za rok 2011 na základe ich
požiadavky o ponechaní si dokumentov v príručných registratúrach; ďalej boli do RS odovzdané z
príručnej registratúry org. útvaru:
- OSEM - dokumentácia o evidovaní majetku za roky 2007, 2008, a 2009;
- OSEM - dokumentácia o inventarizácii mesta ÚIK za roky 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002,
2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 a 2009;
- OOP - knižné väzby Zápisníc zo zasadnutí MsZ a MsR za rok 2012 aj s MG nahrávkami;
- OVP-KPK- knižné väzby osvedčovacích kníh podpisov a osvedčovacích kníh listín rok 2012
- OVP-KPK - pokladničné doklady - potvrdenky - za roky 2010; 2011 a 2012;
- Realizovalo sa uzatvorenie záznamov a spisov kalendárneho roka 2014 a prevod
neuzatvorených spisov do nového roka 2015 - vygenerovaná z ISS tlačová zostava Registratúrneho
denníka a Menného registra 2014 roku. Zviazané boli do knižnej väzby (Registratúrny denník 2014
- I až X. zväzok a Menný register 2014 - I. a II. zväzok).
- Zamestnanci organizačných útvarov využívali služby RS vypožičiavaním spisov za kalendárny
rok 2015 v počte 64 výpožičiek a 2x bol vystavený reverz, vypožičanie dokumentácie mimo úrad so
súhlasom pána primátora
- December 2015 - Vykonal Štátny archív Nitra, pobočka Levice kontrolu dodržiavania zákona č.
395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších
predpisov a dodržiavanie ustanovení Vyhlášky MV SR č. 628/2002 Z.z. ktorou sa vykonávajú
niektoré ustanovenia zákona o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov, kontrola správy registratúry za obdobie od roku 2010 do roku 2015.
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Spracovala: Ing. Božena Krajčovicová, vedúca OVP
Ciele a výstupy:
Merateľný
ukazovateľ

Dosiahnutá % plnenia
alebo iný
hodnota
pomer

Východis.
údaj

Cieľová
hodnota

24000

50000

57187

114 %

2

1

1

100 %

Počet odovzdaných
ukladacích jednotiek do
registratúrneho strediska za
kalendárny rok

550

550

693

126 %

Počet odovzdaných
archívnych boxov do
Štátneho archívu - pobočka
Levice

100

30

0

0

Cieľ

Zabezpečiť efektivitu
Počet evidovaných
predarchívnej starostlivosti a registratúrnych záznamov v
plnenie zákonom
ISS Písomnosti za rok
stanovených požiadaviek
pre správu registratúry
Počet vykonaných
vyraďovacích konaní

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

2015-Schválený

2015-Upravený

6 000.00

6 000.00

v €

2015-Plnenie

% pln.

5 846.00

97.43

Komentár:
Geografický portál mesta Levice - webGIS sa aktualizuje spolu s aktualizáciou popisných
informácií a súboru geodetických informácií priamo v systéme ISS. Údaje KM boli aktualizované
priebežne, 1x mesačne, tak ako sú zverejňované GKÚ na svojej stránke prostredníctvom Portálu
produktov a služieb.
Spracovala: Ing. Božena Krajčovicová, vedúca OVP

Ciele a výstupy:
Cieľ
Zabezpečiť komplexné
zmapovanie územia mesta
Levice

Merateľný
ukazovateľ

Východis.
údaj

Cieľová
hodnota

Celkový podiel aktuálne
zmapovaného územia mesta
/intravilán mesta/

100 %

100 %

Dosiahnutá % plnenia
alebo iný
hodnota
pomer
100 %

100 %
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Percentuálny podiel
aktualizovaného územia
mesta zmapovaný počas
roka

5%

5%

5%

100 %

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 :
rok

2015-Schválený

2015-Upravený

126 700.00

126 800.00

v €

2015-Plnenie

% pln.

126 105.07

99.45

Komentár:
Modernizovala sa technická infraštruktúra MsÚ po HW aj SW stránke, bola udržiavaná a rozšírená
VPN sieť.
Organizovali sa školenia pre zamestnancov MsÚ aj organizácií, poskytovala sa metodická podpora.
Údržba informačného systému sa vykonávala na základe zmlúv s jednotlivými dodávateľmi
programových modulov.
Z dôvodu ukončenie podpory produktov Oracle verzie 10.02. a nižšej bolo potrebné na klientských
staniciach povýšiť verzie databázového klienta. K 31.12. 2015 sa aktualizovalo 100% klientských
staníc.
Vymenil sa modul Písomnosti za DISS, ktorý v sebe obsahuje komponent pre scanovanie došlých
dokumentov, oproti existujúcemu stavu je aj zmena ukladanie dokumentov do DMS.
Vykonával sa upgrade ISS, rozšírené funkcie sú popísané v HelpDesku ISS.
Zabezpečil sa nákup VT pre potreby MsÚ a MsPO.
Spracovala: Ing. Božena Krajčovicová, vedúca OVP
Ciele a výstupy:
Cieľ
Zabezpečiť výkonné
informačné prostredie pre
zamestnancov MsÚ

Merateľný
ukazovateľ

Dosiahnutá % plnenia
alebo iný
hodnota
pomer

Východis.
údaj

Cieľová
hodnota

Počet spravovaných PC
spolu

175

180

180

100 %

Počet spravovaných
programových modulov
spolu

71

71

75

105 %

Počet spravovaných
pracovných staníc
pripojených do siete MsÚ
Spolu

200

200

200

100 %
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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 :
rok

2015-Schválený

2015-Upravený

8 390.00

17 540.00

v €

2015-Plnenie

% pln.

16 064.58

91.59

Komentár:
Hlavné úlohy boli plnené v zmysle " Plánu hlavných úloh na úseku bezpečnosti a ochrany zdravia
pri práci pre mesto Levice na rok 2015", 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 Ing. Romanom Bystrianskym 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. Bolo vykonané periodické školenie všetkých zamestnancov Mesta
Levice. Vykonalo sa školenie vodičov referentských vozidiel (16 zamestnancov).
Priebežne bola vedená evidencia nebezpečných udalostí, evidencia alebo registrácia pracovných,
mimopracovných a ostatných úrazov. V priebehu roka vznikol jeden pracovný úraz.
Na základe písomnej žiadosti bol poskytnutý príspevok na korekčné prostriedky pre 11
zamestnancov.
Počas roka boli doplnené lekárničky v objektoch mesta a boli vymenené aj autolekárničky v
referentských vozidlách.
Zamestnancom boli poskytnuté osobné ochranné pracovné prostriedky v zmysle Pokynu primátora
mesta č. 23.
Spracovala: Ing. Božena Krajčovicová, vedúca OVP
Ciele a výstupy:
Cieľ

Merateľný
ukazovateľ

Dodržiavať podmienky na Plnenie kritérií programu
pracoviskách v rámci
Bezpečný podnik
programu Bezpečný podnik
Zabezpečiť zvýšenie
kvalifikácie, zručnosti a
schopnosti zamestnancov
mesta na úseku BOZP

Počet periodických školení
zamestnancov, vodičov

Dosiahnutá % plnenia
alebo iný
hodnota
pomer

Východis.
údaj

Cieľová
hodnota

100 %

100 %

100 %

100 %

3

16

16

100 %
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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

2015-Schválený

2015-Upravený

22 400.00

70 100.00

v €

2015-Plnenie

% pln.

53 490.62

76.31

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 radí im, hlavne v oblasti
pracovno-právnych vzťahov, vypracúva príslušné právne dokumenty a zastupuje ich v prípadných
právnych sporoch. Taktiež spolupracuje na požiadavkách vznesených oddelením školstva a
vzdelávania, ohľadom právneho poradenstva pre oddelenie a zastupuje ho v súdnych sporoch.
Spracoval: Mgr. Martin Bátovský, ved. OŠV
Za právne služby sme v roku 2015 uhradili 53 490,62 €, z toho 51 100,70 € spoločnosti LEGATE,
spol. s r. o. - zastupovanie mesta v právnej veci mimosúdneho vysporiadania nárokov z
nerealizovania Zmluvy o budúcich zmluvách /DK Družba/, ako aj v súdnom spore vo veci bývalej
spoločnosti Nefretiti, spol. s r. o.
Spracovala: JUDr. Daniela Sussová, vedúca OSEM
Ciele a výstupy:
Merateľný
ukazovateľ

Cieľ

Východis.
údaj

Cieľová
hodnota

20

20

Dosiahnutá % plnenia
alebo iný
hodnota
pomer

Konzultácie pri riešení
problémov v školskej
dochádzke

Počet konzultácií a
právnych úkonov za rok

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 :

20

100 %
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rok
v €

2015-Schválený

2015-Upravený

800.00

800.00

2015-Plnenie
588.46

% pln.
73.56

Komentár:
Mestský parlament mládeže (ďalej len MsPM) sa v roku roku 2015 stretával na svojich formálnych,
neformálnych a mimoriadnych stretnutiach, kde pri formálnych stretnutiach organizačno-technické
zabezpečenie realizoval útvar primátora mesta.
počet formálnych (riadnych) stretnutí: 3 (50%)
počet mimoriadnych stretnutí: 1 (100 %)
počet neformálnych stretnutí: 5
Aktivity:
Január 2015
23.1.2015 - MC Kontakt Levice
Neformálne stretnutie spojené s prvým čítaním "Čítame v pohode" od Petra Jilemníckeho, Pole
Neorané. Promo čítačky sme začali 23. januára 2015 pri dobrom čajíku v MC Kontakt Levice a
ukončíme ich slávnostným otvorením Mobilnej letnej knižnice dňa 29. júna 2015 v parku
M.R.Štefánika v Leviciach. Prečítané knihy: P. Jilemnícky POLE NEORANÉ, J. Satinský LISTY
OĽGE, J.C.Hronský SMELÝ ZAJKO V AFRIKE. Bola vyhlásená aj zbierka kníh, ktoré sme
venujeme do pripravovanej Mobilnej letnej knižnice.
Február 2015
12.2.2015 - MC Kontakt
Mimoriadne stretnutie MsPM ohľadom pripravovaných jarných a letných aktivít. Spojené s druhou
čítačkou od Jula Satinského, Listy Oľge.
Marec 2015
17.3.2015 - MsÚ, miestnosť č. 39
Formálne stretnutie MsPM na pôde mesta. Mestský parlament mládeže, si v zmysle svojho štatútu
volil nové vedenie. Mládežnícki poslanci si aktualizovali Štatút, dohodli sa na zbierke kníh na
svojich školách, prediskutovali realizáciu mobilnej, letnej knižnice, zhodnotili siedmi ročník Dňa
Zeme, vyjadrili úspech realizácii projektu lavička priateľstva.
Apríl 2015
22.4. 2015 - neformálne stretnutie v parku M.R.Štefánika
Deň Zeme
Siedmi ročník uctenia si medzinárodného Dňa Zeme. Zúčastnených vyše 400 aktivistov, ktorým
záleží na našej modrej planéte. Lokality: Kalvária, sídliská Rybníky a Vinohrady. Hradný park a
nelegálna skládka.
28.4.2015 - Informačné centrum mladých Levice
Neformálne stretnutie a posledná čítačka od J. C. Hronského, Smelý Zajko v Afrike.
Máj 2015
21.5.2015 - MsÚ, miestnosť č. 39
Formálne stretnutie k pripravovaným projektom, ako lavička priateľstva, florbal, Mobilná letná
knižnica.
Jún 2015
13. jún 2015
Lavička priateľstva
MsPM vybrali jednu opustenú, nevýraznú lavičku v parku B. Nemcovej a prerobil ju na farebnú a
pozitívne ladenú lavičku priateľstva.
27. jún 2015 - 4. ročník Bobor CUP - T18
Spoločne s mladými ľuďmi z Bobří bandy (florbalového tímu) sme zorganizovali florbalový turnaj.
29. jún 2015
Mobilná letná knižnica
Stráviť príjemné chvíle v parku a nenosiť so sebou knižku, sadnúť si na trávu alebo lavičku,
zrelaxovať na čerstvom vzduchu, môže vďaka MLK úplne každý. Je umiestnená v parku
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M.R. Štefánika, slávnostne otvorená 29. júna 2015 o 15,30 hodine.
September 2015
15.9.2015 formálne stretnutie, vyhodnotenie aktivít za 1. polrok 2015
Október 2015
Sadenie stromčekov k lavičke priateľstva
November 2015
3.11.2015 neformálne stretnutie,
17.11.2015 výstava v NR SR k Nežnej revolúcii
December 2015
17.12.2015 neformálne stretnutie - posledné, spojené s rozlúčkou MsPM 4 a vianočnými trhmi v
Leviciach.
Spracovala: Ing. Viera Kolčárová, vedúca ÚP
Ciele a výstupy:

Zabezpečiť plynulú a
pravidelnú činnosť
mládežníckeho parlamentu

Program

4

Dosiahnutá % plnenia
alebo iný
hodnota
pomer

Merateľný
ukazovateľ

Východis.
údaj

Cieľová
hodnota

počet riadnych zasadnutí za
rok

6

6

5

83 %

počet mimoriadnych
zasadnutí za rok

1

1

1

100 %

Cieľ

Služby občanom

Zámer programu:

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

Rozpočet programu :
rok

2015-Schválený

2015-Upravený

899 301.00

123 768.00

v €

2015-Plnenie
116 983.34

% pln.
94.52

Podprogram 4. 1

Organizácia občianskych obradov

Zámer:

Organizovanie občianskych obradov na vysokej spoločenskej úrovni

Zodpovednosť:

Odd. služieb občanom a organizáciám

Rozpočet podprogramu :
rok
v €

2015-Schválený

2015-Upravený

18 640.00

19 182.00

2015-Plnenie
17 892.41

% pln.
93.28

Komentár:
Činnosť na úseku ZPOZ-u bola zameraná na organizovanie troch základných občianskych obradov.
V roku 2015 mesto organizačne zabezpečilo: 121 sobášov, 140 pohrebov a do života uvítalo 70
novorodencov mesta. Vo februári bolo navštívené a uvítané do života prvé dieťa narodené v roku
2015 v meste Levice a v priebehu roka boli pozdravení 95 a 100 roční

Strana: 31
Dátum: 23.03.2016

jubilanti mesta Levice.
Spracovala: JUDr. Gabriela Andrašková
Ciele a výstupy:
Merateľný
ukazovateľ

Cieľ

Východis.
údaj

Cieľová
hodnota

320

320

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

Podprogram 4. 2

Činnosť matriky

Zámer:

Kvalitný výkon matričnej agendy

Zodpovednosť:

Odd. organizačno právne

Dosiahnutá % plnenia
alebo iný
hodnota
pomer
331

103 %

Rozpočet podprogramu :
rok

2015-Schválený

2015-Upravený

49 158.00

53 737.00

v €

2015-Plnenie

% pln.

49 812.75

92.70

Komentár:
Úprava štatistiky Matričného úradu Levice je v súlade so štandardmi Európskeho štatistického
systému, predmetom ktorého sú počty zápisov nie úkonov.
V termíne od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015 bolo
počet narodených detí
1094
počet sobášov
197
počet úmrtí
746
vydané výpisy
1660
potvrdenia z matričnej agendy
569
spisy matričného úradu
1207
ostatná matričná činnosť spolu
5382
(dodatočné záznamy na základe oznámenia iných orgánov - rozvod, osvojenie, zmena tvaru mena a
priezviska, určenie otcovstva, neplatnosť manželstva, na žiadosť občana späť prijatie priezviska,
určenie otcovstva pred matrikou, oprava osobných údajov žiadateľa, potvrdenie osobných údajov
občana, rozhodnutia súdov a iných krajín)
Spracovala: JUDr. Elena Kušteková, ved. OOP
Ciele a výstupy:
Cieľ

Merateľný
ukazovateľ

Zabezpečiť činnosť matriky Počet zápisov vykonaných
v meste
matričným úradom

Východis.
údaj

Cieľová
hodnota

14500

14500

Dosiahnutá % plnenia
alebo iný
hodnota
pomer
10855

75 %
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Podprogram 4. 3

Evidencia obyvateľstva

Zámer:

Kompletná evidencia obyvateľov poskytujúca kvalitné informácie

Zodpovednosť:

Odd. organizačno právne

Rozpočet podprogramu :
rok

2015-Schválený

2015-Upravený

26 948.00

27 057.00

v €

2015-Plnenie

% pln.

25 691.14

94.95

Komentár:
V termíne od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015 bolo
prihlásených
444 občanov
prehlásených v rámci mesta
832 občanov
odsťahovaných
631 občanov
na základe žiadosti vydaných o trvalom a prechodnom pobyte 481 potvrdení
na základe žiadostí právnických a fyzických osôb o oznámenie
údajov o občanoch mesta vydaných
1693 žiadostí
o zrušenie záznamov o trvalom pobyte
84 žiadostí
Spracovala: JUDr. Elena Kušteková, vedúca OOP
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

2100

2100

4165

198 %

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 :
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rok

2015-Schválený

2015-Upravený

450.00

450.00

v €

2015-Plnenie

% pln.

428.40

95.20

Komentár:
V termíne od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015 bolo 157 dožiadaní o vydanie rozhodnutia o určení
súpisného a orientačného čísla a od 01. 07. 2015 o vydanie oznámenia o určení súpisného a
orientačného čísla. Všetky dožiadania boli vybavené v lehote do 30 dní.
Ďalej boli zabezpečované úlohy súvisiacich s označovaním existujúcich ulíc a iných verejných
priestranstiev a číslovaním stavieb.
Spracovala: JUDr. Elena Kušteková, vedúca OOP
Ciele a výstupy:
Merateľný
ukazovateľ

Cieľ

Dosiahnutá % plnenia
alebo iný
hodnota
pomer

Východis.
údaj

Cieľová
hodnota

30 dní

30 dní

30 dní

100 %

150

150

157

104 %

Zabezpečiť promptné služby čas potrebný pre vydanie
pri vydávaní súpisných čísel rozhodnutia o určení
obyvateľom mesta
súpisného čísla od prijatia
podnetu
počet dožiadaní

Podprogram 4. 5

eGoverment

Zámer:

Efektívne riadenie samosprávy prostredníctvom elektronických služieb

Zodpovednosť:

Odd. vnútornej prevádzky

Rozpočet podprogramu :
rok

2015-Schválený

2015-Upravený

803 939.00

23 176.00

v €

2015-Plnenie

% pln.

22 991.36

99.20

Komentár:
Rozšírila sa funkčnosť Informačného systému samosprávy pre potrebu integrácie s riešením eGov.
Riešenie elektronickej samosprávy v podobe aplikácie eGOV sa rozšírilo o ďalšie evidencie.
Vychádzajúc zo stavu OPIS -u, opakovane zrušené výzvy, opakovane vynaložené prostriedky na
prípravu žiadosti, VO, mesto Levice pristúpilo k realizácii projektu z vlastných zdrojov a to
postupným zavádzaním elektronických služieb pre občanov ako aj postupnou integráciou na
centrálne registre. Podkladom pre definovanie projektu budú už realizované aktivity pri tvorbe
technických špecifikácii žiadosti o NFP, pričom sa vypustili z riešenia licenčné komponenty, ktoré
nie sú výsostne nutné a v riešení boli zahrnuté v zmysle požiadaviek štúdie realizovateľnosti.
Spracovala: Ing. Božena Krajčovicová, vedúca OVP

Ciele a výstupy:
Cieľ
Nasadením

Merateľný
ukazovateľ
Interaktívne formuláre

Východis.
údaj

Cieľová
hodnota

20 ks

20 ks

Dosiahnutá % plnenia
alebo iný
hodnota
pomer
20 ks

100 %
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interaktívnych formulárov
rozšíriť elektronické
Sprístupnenie
elektronických služieb
mesta Levice verejnosti a
zabezpečenie ich
použiteľnosti

Počet zavedených
elektronických služieb

0

73

0

Podprogram 4. 6

Dostupný internetový terminál

Zámer:

Voľne dostupné informácie pre obyvateľov mesta Levice

Zodpovednosť:

Odd. vnútornej prevádzky

0

Rozpočet podprogramu :
rok

2015-Schválený

2015-Upravený

166.00

166.00

v €

2015-Plnenie

% pln.

167.28

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, vedúca OVP
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

2015-Schválený

2015-Upravený

912 146.00

918 232.00

v €

2015-Plnenie
846 299.67

% pln.
92.17

Podprogram 5. 1

Verejný poriadok a bezpečnosť

Zámer:

Sústavná ochrana verejného poriadku, majetku a zdravia občanov
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Mestská polícia

Zodpovednosť:

Rozpočet podprogramu :
rok

2015-Schválený

2015-Upravený

757 830.00

785 740.00

v €

2015-Plnenie

% pln.

744 360.43

94.73

Komentár:
Mzdy, poistné, odvody a príspevky do poisťovní tvorili dve tretiny výdavkov v podprograme a
vzhľadom k naplnenému stavu príslušníkov a zamestnancov na jednotlivých pracovných pozíciách
v rozpočtovanom roku bolo plnenie priebežné.
Finančné prostriedky na tovary a služby boli čerpané v súlade s plánom verejného obstarávania a
nevyhnutnou potrebou zabezpečenia materiálu súvisiaceho s výkonom služby.
Stanovené ciele s merateľnými ukazovateľmi v podprograme ako sú počty vykonaných hliadok,
kontroly a monitoring verejných kultúrnych podujatí, dohľad nad cestnou premávkou, pružnosť
reakcie na prijaté oznámenia boli naplnené.
Čerpanie kapitálových výdavkov bolo realizované na nákup služobného motorového vozidla Škoda
Rapid v celkovej výške 13 900 € v mesiaci august 2015 a na nákup výstražného svetelného
zariadenia na služobné motorové vozidlo ( maják ) vo výške 1353 € v mesiaci október 2015.
Spracoval: Mgr. Ján Marcinek, náčelník MsP Levice
Ciele a výstupy:
Dosiahnutá % plnenia
alebo iný
hodnota
pomer

Východis.
údaj

Cieľová
hodnota

1820

1820

2002

110 %

počet hodín príslušníkov
MsP v hliadkovej službe za
rok

35000

35000

38500

110 %

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 %

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

825 h

110 %

Cieľ

Merateľný
ukazovateľ

Minimalizovať
počet vykonaných hliadok
protispoločenskú činnosť
príslušníkmi MsP za rok
aktívnym prístupom hliadok
mestskej polície
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Podprogram 5. 2

Preventívno - výchovná činnosť

Zámer:

Minimalizovaná protispoločenská činnosť vďaka prevencii

Zodpovednosť:

Mestská polícia

Rozpočet podprogramu :
rok

2015-Schválený

2015-Upravený

1 000.00

1 000.00

v €

2015-Plnenie

% pln.

997.00

99.70

Komentár:
Preventívno výchovná činnosť Mestskej polície Levice je zabezpečovaná a koordinovaná
príslušníkom ( referentom ) preventívno výchovných činností a stojí na troch základných pilieroch.
- Projekt -Správaj sa normálne - každoročne realizovaný od r. 2006 , ktorý je určený pre žiakov 4.
ročníkov základných škôl.
- Prednášková činnosť pre žiakov základných a stredných škôl, so zameraním sa na problematiku
drogových závislostí, obchodovania s ľuďmi a trestno-právnej zodpovednosti
- Prednášková činnosť pre seniorov s cieľom informovať seniorov o rizikách a nástrahách, ktoré im
hrozia ako jednej z najrizikovejších skupín v súvislosti s páchaním trestnej činnosti.
Finančné prostriedky v podprograme v roku 2015 boli čerpané na propagačné účely súvisiace s
preventívno výchovnou činnosťou Mestskej polície Levice.
Spracoval: Mgr. Ján Marcinek, náčelník MsP Levice
Ciele a výstupy:
Cieľ
Zvýšiť právne vedomie
obyvateľov mesta

Merateľný
ukazovateľ

Dosiahnutá % plnenia
alebo iný
hodnota
pomer

Východis.
údaj

Cieľová
hodnota

Počet zrealizovaných
prednášok za rok

42

42

42

100 %

Počet účastníkov prednášok
spolu

900

900

900

100 %

Počet prednášaných hodín
za rok

90

90

90

100 %

Počet vydaných
propagačných materiálov za
rok

10

10

0

0

1000

1000

1000

100 %

Počet darčekových
predmetov rozdaných
deťom pri rôznych
prednáškach

Podprogram 5. 3

Monitorovací kamerový systém a chránené pracovisko

Zámer:

24 hodinový monitoring mesta
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Mestská polícia

Zodpovednosť:

Rozpočet podprogramu :
rok

2015-Schválený

2015-Upravený

103 180.00

107 820.00

v €

2015-Plnenie

% pln.

84 024.31

77.93

Komentár:
Mestská polícia Levice sa od roku 2001 spolupodieľa na budovaní Mestského kamerového
systému, jeho rozširovaní a údržbe. V súčastnosti Mesto Levice disponuje so 17-timi priemyselnými
kamerami rozmiestnenými hlavne v centre mesta a na sídliskách.
V r. 2006 bolo vytvorené pracovisko na obsluhu Mestského kamerového systému, ktoré získalo
štatút Chráneného pracoviska v súvislosti so zamestnaním zdravotne postihnutých občanov, ich
počet je šesť.
Mzdy, poistné, odvody a príspevky do poisťovní tvorili dve tretiny výdavkov v podprograme a
vzhľadom k naplnenému stavu zamestnancov na Chránenom pracovisku v rozpočtovanom roku
bolo plnenie priebežné.
Finančné prostriedky na tovary a služby boli čerpané v súlade s plánom verejného obstarávania
a nevyhnutnou potrebou zabezpečenia údržby súvisiacej s monitoringom Mestského kamerového
systému.
Stanovené ciele s merateľnými ukazovateľmi v podprograme ako sú počty novo
nainštalovaných kamier, percentuálne pokrytie mesta kamerami a počty prevádzkovaných kamier
neboli naplnené v počtoch novo nainštalovaných kamier, nakoľko mestom schválené finančné
prostriedky na rozšírenie Mestského kamerového systému boli viazané na dotáciu z projektu na
rozširovanie kamerového systému z Ministerstva vnútra SR a projekt nebol v roku 2015 schválený.
Čerpanie kapitálových výdavkov na stanovené ciele s merateľnými ukazovateľmi v podprograme
ako sú počty novo nainštalovaných kamier, percentuálne pokrytie mesta kamerami a počty
prevádzkovaných kamier neboli naplnené v počtoch novo nainštalovaných kamier, nakoľko mestom
schválené finančné prostriedky na rozšírenie Mestského kamerového systému boli viazané na
dotáciu z projektu na rozširovanie kamerového systému z Ministerstva vnútra SR a projekt nebol v
roku 2015 schválený.
Narozpočtované finančné prostriedky:
- Vlastné zdroje
5 000 €
nečerpané
- Dotácia
15 000 €
nečerpané
- Rozšírenie MKS o sieťový server
3 500 €
vyčerpané, nákup realizovaný
v decembri 2015.
Spracoval: Mgr. Ján Marcinek, náčelník MsP Levice
Ciele a výstupy:
Cieľ
Zvýšiť pasívnu bezpečnosť
mesta

Merateľný
ukazovateľ

Dosiahnutá % plnenia
alebo iný
hodnota
pomer

Východis.
údaj

Cieľová
hodnota

6

6

0

0

43 %

43 %

35 %

81 %

Počet prevádzkových
kamier v meste

23

23

17

74 %

Počet vykonaných
odborných prehliadok a
skúšok

2

2

2

100 %

Počet novo inštalovaných
kamier
% pokrytia mesta kamerami
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% objasnených
protispoločenských
činností zo všetkých
zdokumentovaných
kamerovým systémom

65 %

65 %

65 %

Podprogram 5. 4

Ochrana majetku mesta a obyvateľov

Zámer:

Cielená ochrana mestských objektov a majetku obyvateľov

Zodpovednosť:

Mestská polícia

100 %

Rozpočet podprogramu :
rok

2015-Schválený

2015-Upravený

5 680.00

5 680.00

v €

2015-Plnenie

% pln.

4 244.30

74.72

Komentár:
Mestská polícia Levice zabezpečuje ochranu mestských objektov ako aj objektov patriacich
právnickým osobám prostredníctvom strediska registrovania poplachov ( pultu centralizovanej
ochrany ) od r. 1995. Ochrana majetku Mestskou políciou Levice je zabezpečovaná a koordinovaná
príslušníkom ( referentom ) zabezpečovacích systémov.
Finančné prostriedky na tovary a služby boli čerpané v súlade s plánom verejného obstarávania
a nevyhnutnou potrebou zabezpečenia nepretržitej prevádzky ochrany prostredníctvom pultu
centralizovanej ochrany.
Čerpanie kapitálových výdavkov bolo realizované na nákup pultu centralizovanej ochrany Jablonet
Pro vo výške 2365,20 € v mesiaci júl 2015.
Mgr. Ján Marcinek, náčelník MsP Levice
Ciele a výstupy:
Merateľný
ukazovateľ

Dosiahnutá % plnenia
alebo iný
hodnota
pomer

Východis.
údaj

Cieľová
hodnota

Zabezpečiť ochranu majetku počet chránených objektov
a objektov mesta Levice
mesta

37

37

35

95 %

Zabezpečiť ochranu majetku počet chránených objektov
a objektov fyzických a
mesta
právnických osôb

50

50

42

84 %

Cieľ

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

Rozpočet podprogramu :
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rok

2015-Schválený

2015-Upravený

4 700.00

4 700.00

v €

2015-Plnenie

% pln.

4 393.80

93.49

Komentár:
ˇPríslušníci Mestskej polície Levice pri zabezpečovaní základných úloh a pri vynucovaní práva
daného zákonom sa dostávajú pri výkone služby do situácií, v ktorých musia konať tak, aby
neohrozili zdravie a životy občanov a ich vlastné. Preto od r.2012 prebieha intenzívny výcvik,
výchova a vzdelávanie príslušníkov v oblasti práce mestského policajta. Výcvik, výchova a
vzdelávanie je realizované prostredníctvom firmy, ktorá splňa akreditáciu na výučbu takto
špecifikovaných činností.
Finančné prostriedky na služby boli čerpané v súlade s plánom verejného obstarávania a
nevyhnutnou potrebou zabezpečenia výcviku, výchovy a vzdelávania príslušníkov v oblasti práce
mestského policajta.
Spracoval: Mgr. Ján Marcinek, náčelník MsP Levice
Ciele a výstupy:
Merateľný
ukazovateľ

Cieľ
Zabezpečiť pripravenosť
príslušníkov MsP na krízové
situácie pri výkone svojej
činnosti

Východis.
údaj

Cieľová
hodnota

2100

2100

2

0

počet hodín taktickej,
streleckej prípravy a
sebaobrany príslušníkov
MsP v roku

Zabezpečiť odbornú
Počet príslušníkov
prípravu príslušníkov v
stredisku odbornej prípravy

Dosiahnutá % plnenia
alebo iný
hodnota
pomer
2100

100 %

Podprogram 5. 6

Civilná ochrana

Zámer:

Maximálna pripravenosť mesta a obyvateľov v čase krízovej situácie

Zodpovednosť:

Odd. vnútornej prevádzky

Rozpočet podprogramu :
rok
v €

2015-Schválený

2015-Upravený

4 781.00

4 781.00

2015-Plnenie
3 376.15

% pln.
70.62

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 2015". V dňoch 12.6. a 11.12. 2015 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, ktorej sa zúčastnilo
820 žiakov a učiteľov.
V priebehu mesiacov október a november bola vykonaná inventarizácia materiálu CO k 31.
decembru 2015. Hodnota materiálu CO prepožičaná štátom mestu predstavuje k uvedenému
dátumu sumu 147 525,13 € a je centralizovaná do piatich skladov na území mesta. 23.4.2015 bola
vykonaná odborná príprava z civilnej ochrany a krízového riadenia na ktorej sa zúčastnili všetci
zamestnanci mesta. 26.2.2015 sme sa zúčastnili školenia starostov obcí a primátorov miest v oblasti
KR a HM.
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Spracovala: Ing. Božena Krajčovicová, vedúca OVP
Ciele a výstupy:
Merateľný
ukazovateľ

Dosiahnutá % plnenia
alebo iný
hodnota
pomer

Východis.
údaj

Cieľová
hodnota

Zabezpečiť komplexnú
Skúška systému
krízovú ochranu a riadenie v vyrozumenia a varovania
prípade mimoriadnych
udalostí

2

2

2

100 %

Zvýšiť informovanosť
obyvateľov o všeobecnom
postupe v prípade
mimoriadnych udalostí

Počet usporiadaných
prednášok za rok

13

13

13

100 %

Podprogram 5. 7

Ochrana pred požiarmi

Zámer:

Zabezpečiť prevenciu a represiu na úseku ochrany pred požiarmi

Zodpovednosť:

Odd. vnútornej prevádzky

Cieľ

Rozpočet podprogramu :
rok

2015-Schválený

2015-Upravený

6 430.00

5 511.00

v €

2015-Plnenie
4 470.33

% pln.
81.12

Komentár:
Úlohy boli plnené v zmysle schváleného dokumentu primátorom mesta "Hlavné úlohy na úseku
ochrany pred požiarmi pre mesto Levice na rok 2015" v zmysle zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. o
ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov.
Boli vykonané školenia ako súčasných zamestnancov (periodické školenie OPP), tak aj
novoprijatých zamestnancov, odborné prípravy protipožiarnych hliadok, preventívne protipožiarne
prehliadky, aktualizácie dokumentácie ochrany pred požiarmi a zabezpečené požiadavky ochrany
pred požiarmi na objektoch a v priestoroch v zmysle termínov uvedených v hlavných úlohách.
Boli vykonané preventívne protipožiarne kontroly v zmysle "Plánu vykonávania preventívnych
protipožiarnych kontrol v meste Levice na roky 2013-2017".
Kontrolná časť u právnických osôb a fyzických osôb - podnikateľov a v rodinných domoch v meste
Levice bola zameraná na dodržiavanie povinností vyplývajúcich zo zákona
č. 314/2001 Z.
z. o ochrane pred požiarmi a vyhlášky MV SR č. 121/2002 o požiarnej prevencii v znení neskorších
predpisov. V roku 2015 sme vykonali 187 kontrol u právnických osôb a fyzických osôb podnikateľov ( bolo vydaných 8 rozhodnutí vo veci odstránenia nedostatkov zistených pri
preventívnej protipožiarnej kontrole ), 512 kontrol v rodinných domoch, 20 kontrol na Netradičnom
jarmoku a 25 kontrol na Levickom jarmoku.
Spracovala: Ing. Božena Krajčovicová, vedúca OVP
Ciele a výstupy:
Cieľ

Merateľný
ukazovateľ

Východis.
údaj

Cieľová
hodnota

Dosiahnutá % plnenia
alebo iný
hodnota
pomer
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Znížiť riziko vzniku
požiarov prevenciou a
prehliadkami v objektoch
mesta, v ktorých mesto
Levice zabezpečuje a
zodpovedá za ochranu pred
požiarmi

počet vykonaných
preventívnych
protipožiarnych prehliadok

107

107

107

100 %

Vykonávanie školení o
počet vykonaných
ochrane pred požiarmi
pravidelných školení a odb.
zamestnancov mesta Levice príprav podľa počtu
subjektov mesta
(MsÚ,MsPo,MŠ,
DJ,SOÚ,KD,mestské časti)

24

24

24

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 %

Zabezpečiť maximálnu
funkčnosť hydrantov a
hasiacich prístrojov v MŠ

Počet hasiacich prístrojov v
MŠ

123

107

107

100 %

Počet hydrantov v MŠ

31

48

48

100 %

Počet hasiacich prístrojov v
NP

120

160

238

149 %

Počet hydrantov v NP

35

42

46

110 %

Zabezpečiť maximálnu
funkčnosť hydrantov a
hasiacich prístrojov v
nebytových priestoroch

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 :
rok
v €

2015-Schválený

2015-Upravený

28 545.00

3 000.00

2015-Plnenie
433.35

% pln.
14.45

Komentár:
V roku 2015 nenastala v meste Levice a mestských častiach žiadna povodňová situácia, pri ktorej
by musela byť zvolaná Mestská povodňová komisia a Krízový štáb. Pri sledovaní vodných hladín
sa využíval projekt VESNA - nástroj na podporu rozhodovania povodňového manažmentu.
V mesiaci november 2015 sa v súčinnosti s Okresným úradom životného prostredia vykonali
povodňové prehliadky vodných tokov Podlužianka a Sikenica. 16. októbra 2015 sme prevzali od
MV SR protipovodňový prívesný vozík, ktorý budeme využívať v prípade riešenia mimoriadnych
udalostí pri povodňových situáciách na území mesta a v mestských častiach v súčinnosti s
Dobrovoľným hasičským zborom.
Spracovala: Ing. Božena Krajčovicová, vedúca OVP
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Ciele a výstupy:
Dosiahnutá % plnenia
alebo iný
hodnota
pomer

Merateľný
ukazovateľ

Východis.
údaj

Cieľová
hodnota

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

% podiel na mimoriadnych
udalostiach

100 %

100 %

100 %

100 %

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

počet školení, kurzov,
konferencií

1

1

1

100 %

Program

Odpadové hospodárstvo

Cieľ

6

Zámer programu:

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

Rozpočet programu :
rok

2015-Schválený

2015-Upravený

1 449 786.00

1 614 085.00

v €

2015-Plnenie
1 461 536.26

Podprogram 6. 1

Zber, odvoz a likvidácia TKO

Zámer:

Pravidelný zber komunálneho odpadu

Zodpovednosť:

Odd. živ. prostredia a komunálnych vecí

% pln.
90.55

Rozpočet podprogramu :
rok
v €

2015-Schválený

2015-Upravený

1 115 800.00

1 278 769.00

2015-Plnenie
1 177 168.26

% pln.
92.05

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 2015 sú mierne vyššie ako v roku 2014, a
to celkom o 1,08%. Nárast odpadu je najmä v oblasti odvozu odpadu z čistenia mesta.
Spracovala: Ing. arch. Eva Ürgeová, vedúca OŽPKV
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Ciele a výstupy:
Merateľný
ukazovateľ

Dosiahnutá % plnenia
alebo iný
hodnota
pomer

Východis.
údaj

Cieľová
hodnota

14350 t

14000 t

14387 t

103 %

160

160

102

64 %

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

10

10

0

0

Bezpečné umiestnenie
zberových nádob TKO

Počet vybudovaných
stanovíšť

0

0

0

0

Podprogram 6. 2

Separovaný zber odpadu

Zámer:

Vyseparovaním zhodnotiteľných odpadov znížiť celkové množstvo
odpadov ukladaných na skládku

Zodpovednosť:

Odd. živ. prostredia a komunálnych vecí

Cieľ

Zabezpečiť efektívny systém Predpokladané množstvo
zberu, zvozu a likvidácie
vzniknutého odpadu
odpadov
Údržba existujúcich
stanovíšť TKO

Odpracované hodiny v
rámci údržby

Rozpočet podprogramu :
rok

2015-Schválený

2015-Upravený

228 000.00

220 561.00

v €

2015-Plnenie

% pln.

204 062.27

92.52

Komentár:
Množstvo biologického odpadu dovezeného do kompostárne za rok 2015 bolo 2599 ton.
Naďalej pretrváva vysoká využiteľnosť tejto služby občanmi. V porovnaní s rokom 2014 je to
pokles o 400 ton, ale aj tak je táto služba mimoriadne využívaná. Vyseparovaných zložiek bolo
celkom 1799 ton. Toto číslo je oproti minulým rokom skreslené, nakoľko do separácie odpadu boli
zaradené aj kovy vedené ako komunálne odpady vyzbierané v Zberných surovinách a.s. /574 ton/.
Bez tejto položky a bez bioodpadu bolo vyseparovaných 1225 ton triedených zložiek odpadu.
Spracovala: Ing. arch. Eva Ürgeová, vedúca 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

540 t

580 t

1799 t

310 %

Zabezpečiť zber
vyseparovaného bioodpadu
s jeho umiestnením do

Množstvo bioodpadu
dovezeného do
kompostárne

1800 t

2100 t

2599 t

124 %

Cieľ
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Podprogram 6. 3

Triediaca linka

Zámer:

Prevádzkovanie triediacej linky odpadov v súlade s podmienkami
recyklačného fondu

Zodpovednosť:

Odd. živ. prostredia a komunálnych vecí

Rozpočet podprogramu :
rok

2015-Schválený

2015-Upravený

88 586.00

91 655.00

v €

2015-Plnenie

% pln.

63 205.87

68.96

Komentár:
Na triediacej linke odpadov bolo vytriedených v roku 2015 celkom 780 ton odpadu. Čo je oproti
predchádzajúcemu roku mierny nárast - 40 ton. V tomto smere sú však ešte stále veľké rezervy,
ktoré bude potrebné v budúcnosti riešiť. Napomôcť by tomu mala zmena režimu triedeného zberu
vyplývajúca z nového zákona o odpadoch.
Spracovala: Ing. arch. Eva Ürgeová, vedúca OŽPKV
Ciele a výstupy:
Merateľný
ukazovateľ

Cieľ

Východis.
údaj

Cieľová
hodnota

540 t

580 t

Prevádzka triediacej linky
odpadov pre zvýšenie
množstva separovaného
odpadu

Vytriedené množstvá
odpadu

Podprogram 6. 4

Údržba skládok

Zámer:

Rekultivácia územia

Zodpovednosť:

Odd. živ. prostredia a komunálnych vecí

Dosiahnutá % plnenia
alebo iný
hodnota
pomer
780 t

134 %

Rozpočet podprogramu :
rok
v €

2015-Schválený

2015-Upravený

17 400.00

23 100.00

2015-Plnenie
17 099.86

% pln.
74.03

Komentár:
V II. polroku bol uskutočnený bezplatný vývoz mesta na skládku Vápenka-Malý Kiar z lokality na
Mochovskej ul. a následne bola vykonaná údržba skládky pred rekultiváciou.
Mesačné úhrady elektrickej energie skládky Vápenka-Malý Kiar boli pravidelne uhradené
zálohovými platbami a jednou vyrovnávacou platbou za predchádzajúci rok.
Oprava a metrológia mostovej váhy na skládke Vápenka-Malý Kiar bola vykonaná v mesiaci máj.
Kosba trávnatej plochy zrekultivovanej skládky Richňava bola realizovaná v mesiacoch jún a
október spoločnosťou Rugos s r.o..
Spracovala: Ing. arch. Eva Ürgeová, vedúca OŽPKV
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Ciele a výstupy:
Merateľný
ukazovateľ

Cieľ

Východis.
údaj

Cieľová
hodnota

Dosiahnutá % plnenia
alebo iný
hodnota
pomer

Metrológia váhy - presné
meranie množstva odpadu

vykonaná metrológia - ks

1

1

1

100 %

Terénne úpravy na skládke
Malý Kiar

objem presúvaných hmôt
m3

5000

4000

5937

148 %

Úprava vnútroskládkovej
komunikácie na skládke
Malý Kiar

plocha upravenej
komunikácie m2

4000

3000

3000

100 %

Údržba skládky Richňava

udržiavaná plocha m2

42500

42500

42500

100 %

Monitoring skládky
Richňava

Odovzdaná správa s
laboratórnym rozborom

1

0

0

0

Program

Doprava

7

Zámer programu:

Integrovaný a ekonomicky efektívny dopravný systém

Rozpočet programu :
rok

2015-Schválený

2015-Upravený

291 300.00

317 228.00

v €

2015-Plnenie
301 632.68

% pln.
95.08

Podprogram 7. 1

Mestská hromadná doprava

Zámer:

Ekologicky orientovaná a všeobecne dostupná preprava obyvateľov.
Podporiť zvyšovanie kvality výchovy a vzdelávania. Zvýšenie
vzdelanostnej úrovne rómskych žiakov zo sociálne znevýhodneného
prostredia.

Zodpovednosť:

Odd. živ. prostredia a komunálnych vecí

Rozpočet podprogramu :
rok
v €

2015-Schválený

2015-Upravený

284 300.00

313 701.00

2015-Plnenie
298 497.08

% pln.
95.15

Komentár:
Služby dopravcu mestskej hromadnej dopravy na zabezpečenie 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 ARRIVA 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 nevýhodnosť.
Spracovala: Ing. arch. Mária Navrátilová, vedúca OÚPSP
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Mesto Levice aj v 2015 podporilo školské a predškolské vzdelávanie a dochádzku rómskych detí
žijúcich v lokalite Ladislavov dvor do školy. Zámerom projektu je 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. Náklady na dopravu v roku 2015
predstavovali sumu 3496,80€. Zabezpečenie školského autobusu sa odrazilo v znížení záškoláctva
detí z problémových rodín.
Spracovala: JUDr. Gabriela Andrašková, ved. OSOO
Ciele a výstupy:
Dosiahnutá % plnenia
alebo iný
hodnota
pomer

Merateľný
ukazovateľ

Východis.
údaj

Cieľová
hodnota

Výkony MHD za rok v tis.
km

325

348

320

92 %

Celkový počet autobusov
poskytujúcich prepravu

9

9

8

89 %

Počet prepravených osôb v
tis. za rok

550

1760

722

41 %

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

482

880

580

66 %

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

2

2

1

50 %

Zabezpečiť účasť detí zo
sociálne znevýhodneného
prostredia na vzdelávaní

Počet detí /žiakov/ z
lokality Ladislavov dvor,
ktoré navštevujú ŠZŠI v
Leviciach

30

30

30

100 %

Podprogram 7. 2

Plány organizácie dopravy,dopravné prieskumy

Zámer:

Zabezpečenie bezpečnosti a plynulosti dopravy

Zodpovednosť:

Odd. živ. prostredia a komunálnych vecí

Cieľ
Zabezpečiť dopravnú
obslužnosť mesta

Rozpočet podprogramu :
rok
v €

2015-Schválený

2015-Upravený

7 000.00

3 527.00

2015-Plnenie
3 135.60

Komentár:
Na realizáciu dopravných opatrení neboli vyčlenené finančné prostriedky.
Spracovala: Ing. arch. Eva Ürgeová, vedúca OŽPKV

% pln.
88.90
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Ciele a výstupy:
Merateľný
ukazovateľ

Dosiahnutá % plnenia
alebo iný
hodnota
pomer

Východis.
údaj

Cieľová
hodnota

Spracovaný projekt v ks

0

0

0

0

Počet vytvorených
nástupných plôch pre
hasičskú techniku

5

5

0

0

Spracovaný projekt v ks

1

0

0

0

Počet vyznačených státí v
ks

40

40

0

0

Zriadenie stanovíšť
taxislužby

Spracovaný projekt v ks

1

0

0

0

Optimalizácia dopravnej
obslužnosti

Počet optimalizovaných
lokalít

1

0

0

0

Optimalizácia parkovísk,

Počet optimalizovaných
parkovísk

10

0

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

2015-Schválený

2015-Upravený

630 400.00

921 548.00

v €

2015-Plnenie
823 856.94

% pln.
89.40

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

2015-Schválený

2015-Upravený

240 000.00

255 980.00

v €

2015-Plnenie

% pln.

255 955.89

99.99

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 2015 bola
údržba komunikácií vykonaná vo dvoch etapách: 1. etapa - údržba komunikácií po zimnej údržbe, 2.
etapa - bežná údržba komunikácií, ktorá bola vykonávaná priebežne počas celého roka. Z dôvodu
opravy Pivničnej ul. a veľmi zlého stavebno-technického stavu miestnych komunikácií položka na
údržbu miestnych komunikácií musela byť rozpočtovým opatrením navýšená o 15980 €.
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

2015-Schválený

2015-Upravený

196 400.00

464 568.00

v €

2015-Plnenie

% pln.

370 986.41

79.86

Komentár:
Na opravu miestnych komunikácií neboli vyčlenené finančné prostriedky.
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

5

5

Dosiahnutá % plnenia
alebo iný
hodnota
pomer
0

0
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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

2015-Schválený

2015-Upravený

73 000.00

73 000.00

v €

2015-Plnenie

% pln.

72 869.79

99.82

Komentár:
Údržba dopravného značenia je vykonávaná prostredníctvom firmy Ing. Jozef Horniak-Vialle na
základe Zmluvy o poskytovaní verejnoprospešných služieb.
Oprava zvislého dopravného značenia sa uskutočnilo priebežne počas celého roka podľa
spracovaného harmonogramu údržby, na základe vykonaných kontrol, pokynov DI ORPZ Levice,
na základe vydaných určení cestným správnym orgánom a požiadaviek občanov. Obnova
vodorovného dopravného značenia bola vykonaná v mesiacoch apríl a máj.
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

400

400

466

117 %

Oprava vodorovného DZ

Obnova vodorovného DZ v
m2

3000

3000

2439

81 %

Obnova vodorovného DZ v
m

7500

7500

9984

133 %

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 €

2015-Schválený

2015-Upravený

21 000.00

23 000.00

2015-Plnenie
19 050.99

% pln.
82.83

Komentár:
V meste Levice sa prevádzkujú 4 parkovacie automaty, okrem toho si vodiči môžu zakúpiť
jednorazové 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 a na nákup pások do parkovacích
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automatov.
Ciele a výstupy:
Merateľný
ukazovateľ

Dosiahnutá % plnenia
alebo iný
hodnota
pomer

Východis.
údaj

Cieľová
hodnota

3

4

4

100 %

Počet vydaných NPK - ks

90

260

310

119 %

Počet vydaných JPK - ks

37400

38000

44800

118 %

Počet predaných SMS
parkovacích lístkov

43600

62000

85472

138 %

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

2015-Schválený

2015-Upravený

100 000.00

105 000.00

v €

2015-Plnenie

% pln.

104 993.86

99.99

Komentár:
Zimná údržba je vykonávaná prostredníctvom firmy Ing. Jozef Horniak-Vialle na základe Zmluvy
o poskytovaní verejnoprospešných služieb.
Zimná údržba 2015/2016 bola začatá 15.11.2015 a z dôvodu priaznivých klimatických podmienok
ukončená 29.2.2016, prebiehala podľa spracovaného Plánu zimnej údržby.
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

2015-Schválený

2015-Upravený

1 135 379.00

1 235 456.00

v €

2015-Plnenie

% pln.

1 160 158.12

Podprogram 9. 1

Správa a údržba verejnej zelene

Zámer:

Levice - zeleň pre všetkých

Zodpovednosť:

Odd. živ. prostredia a komunálnych vecí

93.91

Rozpočet podprogramu :
rok

2015-Schválený

2015-Upravený

415 000.00

426 400.00

v €

2015-Plnenie

% pln.

418 861.90

98.23

Komentár:
Údržba verejnej zelene a chemická ochrana drevín prebiehala v zmysle vypracovaného
harmonogramu, pričom sa prispôsobopvala poveternostným podmienkam. Údržba zelene bola
vykonávaná prostredníctvom firmy Ing. Jozef Horniak-Vialle na základe Zmluvy o poskytovaní
verejnoprospešných služieb. Kosba vybraných trávnatých plôch bola zabezpečená spoločnosťou
DEAL&Win s r.o. na základe platnej zmluvy, arboristické ošetrovanie drevín príp. odstránenie
drevín stromolezeckou technikou v roku 2015 zabezpečovala firma Daniel Guťan-ROPE. V pešej
zóne boli osadené samozavlažovacie kvetináče s výsadbou letničiek, dodávateľom bola firma Kulla.
Chemické ošetrenie drevín pozostávalo z dvoch aplikácii chemickej ochrany drevín druhu pagaštan
konský v počte kusov 793. Prvá aplikácia chemickej ochrany drevín proti 1. generácii ploskáčika
pagaštanového na území mesta a v mestských častiach bola vykonaná v mesiaci jún a druhá
aplikácia proti 2. generácii škodcu ploskáčika pagaštanového v mesiaci júl v zmysle zmluvy
prostredníctvom spol. AGRONOVA SERVIS s. r.o. Ostatná chemická ochrana - ošetrenie drevín
voči chorobám a škodcom vyskytujúcich sa aktuálne počas vegetačného obdobia na území mesta a
v mestských častiach. Boli ošetrené dreviny druhu lipa, katalpa, brečtan - voška, krušpán - vijačka
krušpánová a bola vykonaná firmou AGRONOVA SERVIS, s.r.o.
Spracovala: Ing. arch. Eva Ürgeová, vedúca OŽPKV

Ciele a výstupy:
Cieľová
hodnota

2525475

2561674

1647669

64 %

0

0

381736

0

Údržba drevín:-starostlivosť Počet ošetrených drevín o dreviny
ks

14460

18701

16360

87 %

špeciálne výškové ošetrenie Počet ošetrených drevín stromov
ks

550

550

126

23 %

Chemická ochrana drevín

1750

1750

1588

91 %

Upravené zelené plochy

Merateľný
ukazovateľ

Dosiahnutá % plnenia
alebo iný
hodnota
pomer

Východis.
údaj

Cieľ

Pokosená plocha - m2
Pokosená plocha
mulčovaním - m2

Počet ošetrených drevín
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- ks
Závlaha zelene

Objem vody - m3

200

200

453

227 %

120

368

306

83 %

10454

12646

8222

65 %

600000

584990

467992

80 %

- výškové ošetrenie stromov, Počet ošetrených drevín výruby
ks
- vypletie kvetinových
záhonov

Plocha odburineného
záhonu m2

Kosba pásov a malých plôch m2
v meste

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

2015-Schválený

2015-Upravený

412 000.00

420 000.00

v €

2015-Plnenie

% pln.

418 427.60

99.63

Komentár:
Čistenie miestnych komunikácií a chodníkov po zimnej údržbe sa začalo 9.3.2015 a bolo ukončené
19.5.2015. Od 20.5.2015 prebieha bežné čistenie komunikácií, krajníc, obrubníkov a chodníkov od
buriny. Čistenie sa zabezpečovalo podľa schváleného harmonogramu v rozsahu vyčlenených
finančných prostriedkov v rozpočte mesta na rok 2015. Čistenie je vykonávané prostredníctvom
firmy Ing. Jozef Horniak-Vialle na základe Zmluvy o poskytovaní verejnoprospešných služieb.
Spracovala: Ing. arch. Eva Ürgeová, vedúca OŽPKV

Ciele a výstupy:
Cieľ
Zabezpečiť pravidelné
čistenie miestnych
komunikácií a chodníkov

Merateľný
ukazovateľ

Dosiahnutá % plnenia
alebo iný
hodnota
pomer

Východis.
údaj

Cieľová
hodnota

Dĺžka vyčistených
komunikácií po zimnej
údržbe - km

500 km

500 km

355 km

71 %

Dĺžka komunikácií polievanie - km

100 km

100 km

78 km

78 %

Dĺžka vyčistených
komunikácií a chodníkov strojové čistenie

2500 km

2700 km

1049 km

39 %

Ručné čistenie odpracované hodiny

8500

12800

11210

88 %

Ručné čistenie - autobusové
zastávky - m2

25200

31000

33840

109 %

15000 m2

25000 m2

19596 m2

78 %

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

375 203

375 203

381 255

102 %

Podprogram 9. 3

Pohrebiská

Zámer:

Zachovať dôstojné miesto pre posledný odpočinok zomrelých

Zodpovednosť:

Odd. živ. prostredia a komunálnych vecí

Rozpočet podprogramu :
rok

2015-Schválený

2015-Upravený

51 326.00

83 164.00

v €

2015-Plnenie

% pln.

57 362.64

68.98

Komentár:
Starostlivosť a údržba pohrebísk prebiehala v zmysle VZN a Zmluvy o poskytovaní
verejnoprospešných služieb pre mesto Levice na úseku prevádzky a údržby pohrebiska v meste
Levice a v mestských častiach prostredníctvom f. Ing. Jozef Horniak - Vialle. V roku 2015 bolo
vykonaných 182 pohrebných obradov a bolo pochovaných 150 zosnulých.
Údržba zelene v novej a starej časti cintorína, urnovom háji prebiehala podľa spracovaného
harmonogramu v zmysle zmluvy uzatvorenou s firmou Ing. Jozef Horniak - Vialle.
Spracovala: Ing. arch. Eva Ürgeová, vedúca OŽPKV
Ciele a výstupy:
Merateľný
ukazovateľ

Dosiahnutá % plnenia
alebo iný
hodnota
pomer

Východis.
údaj

Cieľová
hodnota

Počet hrobových miest

7430

7380

7330

99 %

Počet obradov

100

100

182

182 %

0

11082

11344

102 %

Počet hrobových miest

148

148

148

100 %

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

650

0

0

0

rekonštrukcia alejovej
zelene

150

15

34

227 %

12888 m2,
2998 ks

12888 m2,
2998 ks

38160 m2,
820 ks

296 %, 27 %

Cieľ
Zabezpečovanie služieb
spojených s udržiavaním
pohrebísk a evidenciou
hrobových miest

Počet evidovaných
zosnulých uložených v HM
Zabezpečovanie služieb
spojených s udržiavaním
vojenského cintorína

ks

Údržba novej časti cintorína plocha kosby, živých
plotov, počet
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udržiavaných drevín,
kríkov a rastlín
Rekonštrukcia vstupného
areálu pohrebiska - projekt

projekt

0

1

0

0

Doplnenie výsadby v novej
časti cintorína

Počet ks

0

200

0

0

Podprogram 9. 4

Vodné hospodárstvo

Zámer:

Odvedenie spodných a dažďových vôd

Zodpovednosť:

Odd. živ. prostredia a komunálnych vecí

Rozpočet podprogramu :
rok

2015-Schválený

2015-Upravený

8 000.00

8 000.00

v €

2015-Plnenie

% pln.

932.72

11.66

Komentár:
V rámci realizácie opatrení na odvedenie povrchových vôd čistením odvodňovacích jarkov v meste
a v mestských častiach boli prijatí 3 zamestnanci prostredníctvo úradu práce, ktorí zabezpečovali
kosbu, čistenie, prekopávanie odvodňovacích jarkov. Financovanie tejto činnosti bolo z príspevku
štátu na podporu zamestnanosti, spoluúčasť zamestnávateľa bola vo výške 5%.
Spracovala: Ing. arch. Eva Ürgeová, vedúca OŽPKV
- v tomto roku neboli zrealizované žiadne nové prípojky vody, odvod dažďovej vody z verejných
priestranstiev sa realizuje v zmysle platne zmluvy so ZVS a.s.
Spracovala: JUDr. Daniela Sussová, vedúca OSEM
Ciele a výstupy:
Cieľ

Merateľný
ukazovateľ

Zabezpečenie napojenia
žiadateľa na vodovod v
správe mesta Levice

počet prípojok

Vylepšenie podmienok
zásobovania vodou v
mestských častiach

počet vodovodných
prípojok

Dosiahnutá % plnenia
alebo iný
hodnota
pomer

Východis.
údaj

Cieľová
hodnota

5 ks

5 ks

0

0

2 ks

0

0

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

6000

6000

9000

150 %

Vyčistenie odvodňovacieho Plocha vyčisteného kanála kanála od náletových drevín m2
- MČ M. Kiar

9026

1000

0

0
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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

2015-Schválený

2015-Upravený

53 818.00

55 422.00

v €

2015-Plnenie

% pln.

53 828.69

97.13

Komentár:
Pracovníci stavebného úradu v roka 2015 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 2015 boli v sume splnené na 101,88 %, prvý
ukazovateľ bol splnený na 121,11 % a druhý na 82,66 %. Z uvedeného vyplýva, že stavebný úrad
pri vydávaní prvostupňových rozhodnutí v zmysle stavebného zákona postupoval tak, že stanovené
cieľové hodnoty boli minimálne splnené, resp. prekročené.
Spracoval: Ing. arch. Mária Navrátilová, vedúca OÚPSP
Ciele a výstupy:
Merateľný
ukazovateľ

Cieľ

Zabezpečiť efektívnu a
Počet vydaných rozhodnutí
kvalitnú rozhodovaciu
činnosť v oblasti stavebného
poriadku a územného
rozhodovania
Počet prijatých ohlásení

Dosiahnutá % plnenia
alebo iný
hodnota
pomer

Východis.
údaj

Cieľová
hodnota

450

300

545

121 %

300

200

248

83 %

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

2015-Schválený

2015-Upravený

47 135.00

72 680.00

v €

2015-Plnenie

% pln.

63 521.19

87.40

Komentár:
V roku 2015 Mesto Levice spolupracovalo s ÚPSVaR Levice 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 Levice uzatvorilo mesto Levice celkom 14 dohôd:
2 dohody - zabezpečenie realizácie aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre
obec podľa §52 zákona č. 5/2004 Z.z. pre 46 uchádzačov o zamestnanie (UoZ)
2 dohody - poskytnutie príspevku na podporu vytvárania pracovných miest u verejných
zamestnávateľov vo vymedzených oblastiach verejného zamestnávania podľa § 54 ods.1 písm. a)
zákona č. 5/2004 Z.z. na štyri pracovné miesta - pomocní pracovníci (preventívne opatrenia na
ochranu pred povodňami), štyri pracovné miesta - pomocní pracovníci (triedenie skla na zberovom
dvore) na dobu 6 mesiacov a jedno pracovné miesto - komunitný pracovník na dobu 4 mesiacov
4 dohody - poskytnutie príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta pre znevýhodnených
uchádzačov o zamestnanie v rámci národného projektu "Šanca na zamestnanie" podľa § 54 ods.1
písm. a) zákona č. 5/2004 Z.z. na dobu 9 mesiacov na štyri pracovné miesta - pomocní pracovníci
(koordinátori aktivačnej činnosti), tri pracovné miesta - pedagogickí a odborní pracovníci vo
výchove a vzdelávaní, jedenásť pracovných miest - pomocní pracovníci (robotnícke práce) a dve
pracovné miesta - pomocní pracovníci (pomocné práce v detských jasliach)
3 dohody - poskytnutie príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa §
50j zákona č.5/2004 Z.z. na dobu 9 mesiacov na štyri pracovné miesta - koordinátor aktivačných
prác a jedno pracovné miesto - administratívne a asistenčné práce
3 dohody - vykonávanie menších obecných služieb pre obec alebo pre rozpočtovú organizáciu
alebo príspevkovú organizáciu, ktorej zriaďovateľom je obec, resp. dobrovoľníckej činnosti,
uzatvorené podľa § 12 ods. 3 písm. b) bod 4., resp. bod 5 zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v
hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
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 2015
uzatvorilo mesto Levice s občanmi mesta 69 dohôd o podmienkach vykonávania menších obecných
služieb v rozsahu najmenej 64 hodín mesačne a najviac 80 hodín mesačne.
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 vykonávajú práce spojené s čistením a údržbou
mestského majetku.
Spracovala: JUDr. Gabriela Andrašková, vedúca OSOO

Ciele a výstupy:
Cieľ
Tvorba a ochrana,
udržiavanie a zlepšovanie
životného prostredia
obyvateľov mesta.

Merateľný
ukazovateľ

Východis.
údaj

Cieľová
hodnota

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

27

27

Dosiahnutá % plnenia
alebo iný
hodnota
pomer
27

100 %
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Podprogram 9. 7

Propagácia ochrany životného prostredia

Zámer:

Zvýšenie enviromentálneho povedomia obyvateľstva

Zodpovednosť:

Odd. živ. prostredia a komunálnych vecí

Rozpočet podprogramu :
rok

2015-Schválený

2015-Upravený

0.00

0.00

v €

2015-Plnenie

% pln.

0.00

0.00

Komentár:
Mesto zabezpečilo tlač a distribúciu kalendárov na separovaný zber odpadu do domácností.
Spracovala: Ing. arch. Eva Ürgeová, ved. OŽPKV
Ciele a výstupy:
Merateľný
ukazovateľ

Cieľ

Východis.
údaj

Cieľová
hodnota

0

0

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

Dosiahnutá % plnenia
alebo iný
hodnota
pomer
3000

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 €

2015-Schválený

2015-Upravený

31 100.00

30 400.00

2015-Plnenie
27 385.67

% pln.
90.08

Komentár:
Odchyt túlavých psov zabezpečovala v súlade s uzatvorenou zmluvou od mesiaca máj OZ Šťastný
domov - Happy House. V roku 2015 bolo odchytených 200 ks túlavých psov.
Pre zabezpečenie pravidelnej výmeny vriec v nádobách na psie exkrementy boli zakúpené 80 litrové
igelitové vrecia v počte 2600 ks a dokúpené mikroténové vrecúška na psie exkrementy v počte
3100 roliek, ďalej bolo zabezpečených 15 ks nových odpadových nádob na exkrementy. Priebežne
bola vykonávaná podľa potreby a zistených nedostatkov údržba existujúcich zón venčenia,
napríklad číselné označenie existujúcich nádob na exkrementy (52 ks), výmena poškodených nádob
a vrchnákov, označenie vyblednutých alebo nečitateľných informačných tabúľ samolepkami a iné.
Pohotovostná asanačná služba je zabezpečená spoločnosťou Agronova servis, s.r.o. Malý Kiar,
Levice na odstránenie uhynutých zvierat z verejných priestorov a miestnych komunikácií na území
mesta a mestských častí a ich uloženie v mrazničke (v počte 14 ks). Likvidáciu kadáverov vykonáva
v súlade s uzatvorenou zmluvou spoločnosť Asanacia, s.r.o. Žilina podľa
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potreby.
Spracovala: Ing. arch. Eva Ürgeová, vedúca OŽPKV
Ciele a výstupy:
Dosiahnutá % plnenia
alebo iný
hodnota
pomer

Merateľný
ukazovateľ

Východis.
údaj

Cieľová
hodnota

Odchyt holubov

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

6

6

0

0

Bezpečnosť občanov oznamovacie tabule

Počet osadených tabúľ - ks

20

20

6

30 %

Zabezp. čistoty-lapače na
exrementy a igel. vrecúška

Počet bal. - ks

2700

2800

3100

111 %

Zabezpečenie čistoty psích
zón

Počet nových smetných
nádob a igelitových vriec

10 nádob,
1300 vriec

10 nádob,
1700 vriec

15 nádob,
2600 vriec

150 %, 153 %

Zber a asanácia uhynutých
zvierat

Počet ks

20

20

14

70 %

Odchyt túlavých zvierat

Počet ks

0

30

200

667 %

Podprogram 9. 9

Údržba závlahového systému a mestských fontán

Zámer:

Atraktívne verejné priestranstvá

Zodpovednosť:

Odd. živ. prostredia a komunálnych vecí

Cieľ

Rozpočet podprogramu :
rok

2015-Schválený

2015-Upravený

60 000.00

59 100.00

v €

2015-Plnenie

% pln.

51 648.31

87.39

Komentár:
Údržbu závlah a fontán v meste Levice zmysle zmluvných podmienok bola zabezpečená
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 a
závlahových zariadení a ich odpracované hodiny
prevádzkovanie na Nám.
hrdinov

148

148

145

98 %

Zabezpečenie funkčnosti
fontán na Nám. hrdinov

odpracované hodiny

1520

1520

1448

95 %

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

1500

1500

134

9%

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

600 h

600 h

532 h

89 %

Starostlivosť o zeleň

21125

21125

11375

54 %

1642 ks

1642 ks

1642 ks

100 %

13188 m2

13188 m2

2753 m2

21 %

32 m3

32 m3

37 m3

116 %

Kosba v m2
Ošetrovanie drevín
Pletie
Závlahy

Podprogram 9.10

Deratizácia

Zámer:

Mesto bez hlodavcov

Zodpovednosť:

Odd. živ. prostredia a komunálnych vecí

Rozpočet podprogramu :
rok

2015-Schválený

2015-Upravený

8 000.00

8 000.00

v €

2015-Plnenie

% pln.

7 870.37

98.38

Komentár:
Deratizácia a dezinsekcia sa vykonávala na verejných priestranstvách mesta Levice a v mestských
častiach spoločnosťou AGRONOVA SERVIS s. r.o. prostredníctvom odborne spôsobilej osoby.
Jarná deratizácia prebehla v mesiaci apríl 2015 a jesenná deratizácia v mesiaci november. V lokalite
detských ihrísk na Vajanského ul. a ul. J. Hollého bola vykonaná dezinsekcia proti škodcovi - kliešť
obyčajný v mesiaci jún.
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)

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

Rozpočet podprogramu :

695

66 %
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rok

2015-Schválený

2015-Upravený

43 000.00

49 690.00

v €

2015-Plnenie

% pln.

43 789.94

88.13

Komentár:
Opravu detských zariadení sme zabezpečili na základe zmluvy so spol. Pedant Levice s r.o.
Prekopávanie v pieskoviskách vykonali pracovníci aktivačnej činnosti priebežne počas roka.
Dopĺňanie piesku zabezpečila firma Marek Botka - Autodoprava, celkovo bolo doplnených 54 m3
piesku. Biologický a mikrobiologický rozbor piesku v pieskoviskách v meste a mestských častiach
bol v jarných mesiacoch objednaný na RÚVZ.
Oprava lavičiek v meste prebiehala v mesiacoch apríl - október. Celkovo bolo opravených 141 ks
lavičiek pri obytných domoch a v centrálnej mestskej zóne prostredníctvom f. Ing. Koštúr Pavol.
Spracovala: Ing. arch. Eva Ürgeová, vedúca OŽPKV
Ciele a výstupy:
Merateľný
ukazovateľ

Dosiahnutá % plnenia
alebo iný
hodnota
pomer

Východis.
údaj

Cieľová
hodnota

Oprava a likvidácia lavičiek počet kusov
v meste

60

150

159

106 %

Osadenie nových lavičiek v počet kusov
meste

20

0

0

0

Realizácia nových
integrovaných detských
zariadení

počet realizovaných
detských zariadení v ks

3

0

0

0

počet ročných kontrol
integrovaných DZ

0

7

3

43 %

Informačné tabule prevádzkový poriadok

počet tabúľ v ks

3

3

0

0

Údržba detských zar. oprava prvkov

Počet opravovaných
zariadení - ks

50

50

51

102 %

Likvidácia nevyhovujúcich
detských zariadení bezpečnosť detí

počet prvkov

45

45

58

129 %

1

1

1

100 %

Cieľ

Rozbory piesku v
Správa RÚVZ v ks
pieskoviskách - bezpečnosť
detí
Dopĺňanie piesku do
pieskovísk

m3

150

150

54

36 %

Údržba lavičiek - nákup a
osadenie nôh, výmena
dosiek

Počet ks

50

0

0

0

Úprava dopadovej plochy
pod nové DZ

ks

5

5

0

0

Ročné kontroly
integrovaných detských
zariadení

ks

0

10

3

30 %
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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 :
rok

2015-Schválený

2015-Upravený

6 000.00

22 600.00

v €

2015-Plnenie

% pln.

16 529.09

73.14

Komentár:
Výsadba bola realizovaná v jesenných mesiacoch október - november v meste Levice v lokalitách
na Nám. hrdinov, Nám. E. Šoltésovej, ul. Štúrova, ul. K. Marxa, ul. Vajanského (areál detského
ihriska), ul. sv. Michala, ul. Na lúkach, Kyjevskej ul., ul. Hollého (areál MC Medulienka) a v átriu
MsÚ v Leviciach. Vysadilo sa celkovo 23 stromov a 81 krov. Okrem vysadeného materiálu boli
mulčované výsadby z roku 2014 v areáli detského ihriska na Vajanského ul. a výsadba v mestskej
časti Horša, ktorá bola realizovaná z projektu "Pohoda za mestom 2015".
Na mestskom cintoríne bola čiastočne zrekonštruovaná alejová zeleň výsadbou 34 ks stromov druhu
pagaštan pleťový.
Spracovala: Ing. arch. Eva Ürgeová, vedúca OŽPKV
Ciele a výstupy:
Merateľný
ukazovateľ

Cieľ

Dosiahnutá % plnenia
alebo iný
hodnota
pomer

Východis.
údaj

Cieľová
hodnota

3

3

0

0

Výsadba nových stanovíšť
TKO

stanovištia TKO v ks

Náhradná výsadba za
vyrúbané dreviny

Počet vysadených drevín v
ks

360

360

106

29 %

Výsadba v zmysle
požiadaviek občanov

Počet vysadených drevín v
ks

60

0

0

0

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

0

220

0

0

Dokument starostlivosti o
dreviny

ks

0

1

0

0

Odstránenie inváznych
drevín

počet stromov

0

50

7

14 %

počet kríkov

0

120

0

0

Program

10

Zámer programu:

Verejné osvetlenie
Osvetlené a bezpečné mesto.
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Rozpočet programu :
rok

2015-Schválený

2015-Upravený

404 000.00

784 873.00

v €

2015-Plnenie

% pln.

376 115.76

47.92

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 :
rok

2015-Schválený

2015-Upravený

402 000.00

782 873.00

v €

2015-Plnenie

% pln.

374 734.80

47.87

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:

Zabezpečiť efektívnu
prevádzku verejného
osvetlenia

Dosiahnutá % plnenia
alebo iný
hodnota
pomer

Merateľný
ukazovateľ

Východis.
údaj

Cieľová
hodnota

Počet svetelných bodov na
území mesta

2800

2800

2835

101 %

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

500

500

500

100 %

Cieľ

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
v €

2015-Schválený

2015-Upravený

0.00

0.00

2015-Plnenie

Komentár:
V rozpočte na rok 2015 neboli vyčlenené finančné prostriedky.
Spracovala: Ing. arch. Eva Urgeová, vedúca OŽPKV

0.00

% pln.
0.00
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Ciele a výstupy:
Merateľný
ukazovateľ

Dosiahnutá % plnenia
alebo iný
hodnota
pomer

Východis.
údaj

Cieľová
hodnota

Vykonať opravu vybraných Počet vymenených
celkov svetelnej techniky a svietidiel
vedení

25

25

0

0

Funkčné a ekonomické
verejné osvetlenie

Počet vymenených pätíc

40

40

0

0

Podprogram 10. 3

Vianočná výzdoba

Zámer:

Skrášlenie mesta a vytvorenie vianočnej pohody

Zodpovednosť:

Odd. živ. prostredia a komunálnych vecí

Cieľ

Rozpočet podprogramu :
rok

2015-Schválený

2015-Upravený

2 000.00

2 000.00

v €

2015-Plnenie

% pln.

1 380.96

69.05

Komentár:
Vianočná výzdoba mesta bola zabezpečená v mesiaci december 2015. Nákup nových vianočných
dekorov sa z dôvodu neschválených finančných prostriedkov v rozpočte mesta na rok 2015
neuskutočnil.
Spracovala: Ing. arch. Eva Ürgeová, vedúca OŽPKV
Ciele a výstupy:
Merateľný
ukazovateľ

Cieľ

Východis.
údaj

Cieľová
hodnota

5

5

Osadenie vianočnej výzdoby Počet vianočných dekorov

Program

11

Dosiahnutá % plnenia
alebo iný
hodnota
pomer
5

100 %

Vzdelávanie

Zámer programu:

Levice - centrum vzdelania

Rozpočet programu :
rok
v €

2015-Schválený

2015-Upravený

2 920 850.00

3 080 016.00

2015-Plnenie
2 854 593.61

% pln.
92.68
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Podprogram 11. 1

Materské školy

Zámer:

Materské školy rešpektujúce potreby detí a rodičov

Zodpovednosť:

Oddelenie školstva a vzdelávania

Rozpočet podprogramu :
rok

2015-Schválený

2015-Upravený

1 960 320.00

2 078 804.00

v €

2015-Plnenie

% pln.

1 924 402.57

92.57

Komentár:
Počet prevádzkovaných materských škôl v meste, ako aj počet tried sa nezmenil, zostal na úrovni
otvorenia školského roka.
Počet detí MŠ sa k 15.9.2015 znížil o 24, oproti 1. polroku 2015, čo je každoročne sa opakujúca
skutočnosť, nakoľko deti sa do MŠ zapisujú počas celého roka, hlavne po dosiahnutí vekovej
hranice troch rokov. Z pohľadu kalendárneho roka je počet detí o niečo vyšší ako sme očakávali.
Spokojnosť rodičov s poskytovanými službami sme vyhodnotili na 99 % , nakoľko sme v
2. polroku 2015 zaznamenali 2 kritické postrehy zo strany rodičov voči službám, ktoré poskytujú
naše MŠ. Pedagogickí zamestnanci, v rámci zákonom stanovených preventívnych vzdelávacích
aktivít, ako aj kontinuálneho vzdelávania pokračujú v profesionálnom odbornom raste, za čo
získavajú kredity. Snahou zriaďovateľa je poskytnúť pedagogickým zamestnancom materských
škôl čo najviac možností vzdelávať sa, avšak musíme zohľadňovať finančné možnosti mesta pri
požiadavkách kreditových príplatkov, ktoré si už mnohí zamestnanci uplatňujú a ďalší začnú v
dohľadnom čase uplatňovať. Je to zákonný nárok pedagogického zamestnanca, ktorý však, na
rozdiel od prenesených kompetencií, štát v prípade originálnych kompetencií nijako nezohľadňuje
ani nekompenzuje. Tvorí sa tak zvýšený tlak na potrebu mzdových prostriedkov poskytovaných z
podielových daní.
Spracoval: Mgr. Martin Bátovský, vedúci OŠV
- v druhom polroku bola realizovaná väčšia výmena okien a dverí na MŠ Hlboká, MŠ okružná, MŠ
Vojenská, MŠ Tekovská, MŠ Konopná, oprava pivničného priestoru MŠ Vansová, oprava strechy a
terasy MŠ Hviezdoslavova, oprava pieskovísk MŠ Perecká, oprava veľkého úniku vody MŠ
Vojenská, oprav a strechy a fasády MC Medulienka. Tiež bola realizovaná výmena podlahy a
oprava zatekajúcej strechy MŠ Kalinčiakovo.
Spracovala: JUDr. Daniela Sussová, vedúca OSEM
Ciele a výstupy:
Cieľ
Zabezpečiť operatívne
odstránenie vzniknutých
nedostatkov v prenajatých
priestoroch

Merateľný
ukazovateľ

Dosiahnutá % plnenia
alebo iný
hodnota
pomer

Východis.
údaj

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 %
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Dosiahnuť čo najvyššiu
kvalitu výchovných a
vzdelávacích služieb v
materských školách

počet prevádzkovaných
materských škôl v meste

11

11

11

100 %

počet detí v materských
školách za rok

925

925

941

102 %

spokojnosť rodičov s
poskytovanými službami v
percentách

99 %

99 %

99 %

100 %

3

3

2

67 %

percentuálny podiel
vyškolených zamestnancov
zo všetkých za rok

80 %

80 %

90 %

113 %

Celková udržiavaná plocha
budov v m2

8 448

8 448

8 448

100 %

11

11

11

100 %

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

Zabezpečiť funkčnosť
objektov MŠ z pohľadu
technickej a stavebnej
stránky objektu

Počet MŠ

Podprogram 11. 2

Základné školy

Zámer:

Základné školy orientujúce sa na potreby žiaka

Zodpovednosť:

Oddelenie školstva a vzdelávania

Rozpočet podprogramu :
rok
v €

2015-Schválený

2015-Upravený

78 958.00

108 356.00

2015-Plnenie
87 771.35

% pln.
81.00

Komentár:
- v rámci údržby v druhom polroku bola vykonaná oprava kanalizácie II.ZŠ, bola opravená fasáda
na rohu telocvične V.ZŠ., na ZŠ s VJM sme realizovali maliarske práce a odborné ošetrenie drevín
na ihrisku
Spracovala: JUDr. Daniela Sussová, vedúca OSEM
Mesto Levice malo ku koncu roka 2015 vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti 7 základných škôl tak,
ako v predchádzajúcom období, nakoľko nenastali zmeny v sieti škôl a školských zariadení. Počet
žiakov v základných školách k 15.09.2015 sa oproti nášmu predpokladu znížil o 18, čo signalizuje
stagnáciu, resp. mierny pokles v trende počtu žiakov. Nepotvrdili sa tak naše odhady po zápise do 1.
ročníka o tom, že klesajúci trend v počte detí sa zastavil. Percento žiakov ktorí prospeli, má už istú
stabilnú úroveň a je výsledkom kvalitnej práce učiteľov a všetkých pedagogických a odborných
zamestnancov. Úspechy a umiestnenia našich žiakov v celoslovenských súťažiach sú na mierne
vyššej úrovni ako sme očakávali, čo je tiež odrazom kvalitnej práce niektorých pedagógov a
riaditeľov škôl.
Spracoval: Mgr. Martin Bátovský, vedúci OŠV
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Ciele a výstupy:
Merateľný
ukazovateľ

Dosiahnutá % plnenia
alebo iný
hodnota
pomer

Východis.
údaj

Cieľová
hodnota

Zabezpečiť opravy a údržbu počet ZŚ
väčšieho rozsahu nad rámec
normatívu

7

7

7

100 %

Zabezpečiť kvalitný
počet základných škôl v
výchovno-vzdelávací proces meste

7

7

7

100 %

2950

2950

2932

99 %

99 %

99 %

99 %

100 %

5

8

9

113 %

Cieľ

počet žiakov
navštevujúcich základné
školy
Zvýšiť úroveň vzdelania pre percento žiakov, ktorí
žiakov navštevujúcich ZŠ v dosiahli prospech "prospel"
Leviciach
zo všetkých žiakov ZŠ
počet žiakov s najvyšším
umiestnením v
celoslovenských predmet.
olympiádach a súťažiach

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

2015-Schválený

2015-Upravený

429 104.00

433 073.00

v €

2015-Plnenie

% pln.

393 012.53

90.75

Komentár:
- v druhom polroku sme realizovali výmenu podlahy v kuchyni MŠ Hviezdoslavova, maliarske
práce v niekoľkých kuchyniach a jedálňach, výmenu okien v ZŠS pri MŠ Hlboká, Tekovská
Spracovala: JUDr. Daniela Sussová, vedúca OSEM
Mesto Levice prevádzkuje 11 školských jedální. Tieto zabezpečujú celodenné stravovanie detí
materských škôl. Podiel stravujúcich detí sa dá označiť za takmer 100%-ný. Počet vydaných jedál
približne zodpovedá nášmu odhadu.
Spracoval: Mgr. Martin Bátovský, vedúci OŠV
Ciele a výstupy:
Cieľ
Zabezpečiť kvalitné a
dostupné stravovanie v
školských zariadeniach

Merateľný
ukazovateľ
počet vydaných hlavných
jedál pri MŠ za rok

Východis.
údaj

Cieľová
hodnota

170 000

170 000

Dosiahnutá % plnenia
alebo iný
hodnota
pomer
167 314

98 %
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pri základných školách a
materských školách
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 %

7

7

7

100 %

Postupná obnova zariadení
jedální a kuchýň podľa
HCCP

Počet školských kuchýň a
jedální

Podprogram 11. 4

Školské stravovanie - základné školy

Zámer:

Zariadenia poskytujúce služby v oblasti školského stravovania

Zodpovednosť:

Oddelenie školstva a vzdelávania

Rozpočet podprogramu :
rok

2015-Schválený

2015-Upravený

16 400.00

15 686.00

v €

2015-Plnenie

% pln.

14 844.52

94.64

Komentár:
- v druhom polroku sme zabezpečovali maliarske práce ZŠS pri I., IV,. A ZŠ s VJM, na II. ZŠ bola
vymenená podlaha v kuchyni
Spracovala: JUDr. Daniela Sussová, vedúca OSEM
Počet vydaných hlavných jedál je o cca 5 % 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
Ciele a výstupy:
Dosiahnutá % plnenia
alebo iný
hodnota
pomer

Merateľný
ukazovateľ

Východis.
údaj

Cieľová
hodnota

Postupná obnova zariadení
jedální a kuchýň podľa
HCCP

Počet školských kuchýň a
jedální

7

7

7

100 %

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

počet vydaných hlavných
jedál pri ZŠ za rok

480 000

450 000

425 853

95 %

75 %

75 %

70 %

93 %

Cieľ

Zvýšiť atraktívnosť
% podiel stravujúcich sa
stravovania v školských
detí z celkového počtu
zariadeniach pri základných žiakov na ZŠ
školách a materských
školách
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Podprogram 11. 5

Zariadenia pre záujmové vzdelávanie

Zámer:

Komplexné služby v oblasti výchovy a vzdelávania

Zodpovednosť:

Oddelenie školstva a vzdelávania

Rozpočet podprogramu :
rok

2015-Schválený

2015-Upravený

10 000.00

10 151.00

v €

2015-Plnenie

% pln.

10 065.46

99.16

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 sa v
porovnaní s našim odhadom zvýšil. Počet žiakov v ZUŠ a CVČ sa markantne zvýšil hlavne v
druhom polroku roka, oproti našim odhadovaným hodnotám. Je to dôkaz skvalitnenia riadenia
týchto zariadení. Pri spolufinancovaní záujmovej činnosti pre deti z okolitých obcí, ktoré nemajú
zriadené CVČ mesto podpísalo s niektorými obcami ( na ďalší rozpočtový rok) dodatky k Zmluvám
o spolufinancovaní nákladov mimoškolskej záujmovej činnosti detí .
Spracoval: Mgr. Martin Bátovský, vedúci OŠV
Ciele a výstupy:
Cieľ

Merateľný
ukazovateľ

Cieľová
hodnota

1

1

1

100 %

celkový počet žiakov v
ZUŠ

555

555

662

119 %

celkový počet žiakov v
CVČ

651

651

830

128 %

celkový počet žiakov v
ŠKD

1020

1020

1098

108 %

ZŠ: Ul. M.R. Štefánika 34

182

182

204

112 %

Ul. sv. Michala 42

141

141

150

106 %

Ul. Pri Podlužianke 6

281

281

296

105 %

Ul. Saratovská 43

102

102

96

94 %

Ul. Saratovská 85

160

160

202

126 %

Ul Školská 14

80

80

91

114 %

VJM - Ul. J. Jesenského 41

74

74

59

80 %

Zabezpečiť opravy a údržbu počet ZUŠ
väčšieho rozsahu nad rámec
prideleného normatívu na
žiaka ZUŠ
Zabezpečiť kvalitné a
širokospektrálne
vzdelávanie a výchovu v
oblasti voľno -časových
aktivít

Dosiahnutá % plnenia
alebo iný
hodnota
pomer

Východis.
údaj
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Podprogram 11. 6

Neštátne školy a školské zariadenia

Zámer:

Súkromné školstvo ako ďalšia forma získania vzdelania

Zodpovednosť:

Oddelenie školstva a vzdelávania

Rozpočet podprogramu :
rok

2015-Schválený

2015-Upravený

274 755.00

282 161.00

v €

2015-Plnenie

% pln.

275 436.00

97.62

Komentár:
Mesto Levice poskytuje finančné prostriedky neštátnym školským zariadeniam na území mesta v
zmysle platného VZN č.103 a jeho dodatkov pre príslušný počet detí a žiakov.
Spracoval: Mgr. Martin Bátovský, vedúci OŠV
Ciele a výstupy:
Merateľný
ukazovateľ

Zabezpečiť ponuku výchovy
a vzdelávania v neštátnych
zariadeniach pre obyvateľov
Levíc

Dosiahnutá % plnenia
alebo iný
hodnota
pomer

Východis.
údaj

Cieľová
hodnota

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

684

684

793

116 %

Celkový počet žiakov v
súkromnej ZŠ a 8 ročného
gymnázia

29

29

0

0

Cieľ

Podprogram 11. 7

Zariadenia výchovnej prevencie

Zámer:

Špeciálne poradenstvo ako ďalšia podpora pri získaní vzdelania

Zodpovednosť:

Oddelenie školstva a vzdelávania

Rozpočet podprogramu :
rok
v €

2015-Schválený

2015-Upravený

98 000.00

98 000.00

2015-Plnenie
98 000.00

% pln.
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, v súčasnosti má stúpajúci trend. V
budúcnosti nevylučujeme ďalší nárast počtu detí, ktoré budú využívať uvedené služby.
Spracoval: Mgr. Martin Bátovský, vedúci OŠV
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Ciele a výstupy:
Merateľný
ukazovateľ

Cieľ

Východis.
údaj

Cieľová
hodnota

940

940

Zabezpečiť ponuku výchovy celkový počet klientov v
a vzdelávania v neštátnych špeciálnopedagogických
zariadeniach pre obyvateľov poradniach
Levíc

Dosiahnutá % plnenia
alebo iný
hodnota
pomer
1028

Podprogram 11. 8

Samostatný školský úrad

Zámer:

Odborno-metodické riadenie škôl a školských zariadení

Zodpovednosť:

Oddelenie školstva a vzdelávania

109 %

Rozpočet podprogramu :
rok

2015-Schválený

2015-Upravený

38 504.00

38 976.00

v €

2015-Plnenie

% pln.

36 990.73

94.91

Komentár:
V sledovanom období bola priebežne poskytovaná odborná, poradenská a operatívna činnosť na
aktuálne témy v oblasti školstva.
Účasť pracovníkov SŠÚ na Koordinačnom stretnutí k problematike násilia na deťoch - Úrad práce
a soc. vecí a rodiny Levice.
Účasť na odbornej konferencii" Výkon kompetencií a služieb pre oblasť školstva (podujatie bolo
organizované v rámci vzdelávacieho programu VP3 pre odborných zamestnancov mestských a
obecných úradov).
Spracoval: Mgr. Martin Bátovský, vedúci OŠV
Ciele a výstupy:
Merateľný
ukazovateľ

Cieľ

Východis.
údaj

Cieľová
hodnota

3

3

Dosiahnutá % plnenia
alebo iný
hodnota
pomer

Zabezpečiť prenesený
výkon štátnej správy na
úseku školstva

počet realizovaných
odborno-pedagogických
aktivít za rok

Podprogram 11. 9

Spoločný školský úrad

Zámer:

Odborno-metodické riadenie škôl a školských zariadení

Zodpovednosť:

Spoločný obecný úrad

Rozpočet podprogramu :

3

100 %
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rok

2015-Schválený

2015-Upravený

14 809.00

14 809.00

v €

2015-Plnenie

% pln.

14 070.45

95.01

Komentár:
Činnosť spoločného školského úradu zameraná na prenesený výkon štátnej správy v druhom stupni
rozhodovania, odborno-metodická pomoc školám a školským zariadenia, poradenská činnosť pre
školy a školské zariadenia ako aj pre zriaďovateľov škôl pri aplikácii zákona č.596/2003 Z.z. a
zákona č.245/2008 Z.z.. V sledovanom období bola priebežne poskytovaná odborno-poradenská a
operatívna činnosť na aktuálne témy v oblasti školstva.
Spracoval: Marián Berkeš, prednosta SOÚ
Ciele a výstupy:
Dosiahnutá % plnenia
alebo iný
hodnota
pomer

Cieľ

Merateľný
ukazovateľ

Východis.
údaj

Cieľová
hodnota

Zabezpečiť prenesený
výkon štátnej správy na
úseku školstva

Vydávanie organizačných
pokynov pre riaditeľov škôl
a školských zariadení

10

10

10

100 %

Poskytovanie odbornej a
poradenskej činnosti
školám, školským
zariadeniam a
zriaďovateľom škôl

400

400

380

95 %

Počet realizovaných
odborno-pedagogických
aktivít za rok

20

20

18

90 %

Výkon štátnej správy v
druhom stupni vo veciach,
v ktorých v prvom stupni
rozhodol riaditeľ školy

0

1

0

0

Program

12

Šport

Zámer programu:

Výber športových aktivít podľa záujmu obyvateľov mesta Levice

Rozpočet programu :
rok

2015-Schválený

2015-Upravený

735 320.00

823 770.00

v €

2015-Plnenie
736 988.95

Podprogram 12. 1

Podpora športových podujatí a zariadení

Zámer:

Podporiť záujem detí, mládeže a dospelých o aktívny šport

Zodpovednosť:

Odd. služieb občanom a organizáciám

Rozpočet podprogramu :

% pln.
89.47
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rok

2015-Schválený

2015-Upravený

735 320.00

823 770.00

v €

2015-Plnenie

% pln.

736 988.95

89.47

Komentár:
Za hodnotené obdobie 2015 môžeme konštatovať, že záujem verejnosti a mládeže o využívanie
športových zariadení je stabilný. Obidva ukazovatele boli splnené na viac ako 100 percent, mierne
pod uvedenú hodnotu sme zaznamenali využívanie merateľného ukazovateľa - ostatné, čo mohlo
byť spôsobené aj poklesom využívania telocvične Obchodnou akadémiou Levice. Naopak zvýšený
záujem sme zaznamenali u športových klubov BK Levický Patriot "B", VK Palas, ŠBK Junior
Levice. Správa športových zariadení Levice sa aj naďalej bude snažiť všetkým športovým klubom,
ako aj verejnosti vytvárať čo najlepšie podmienky na športovanie.
Spracoval: Ing. Roman Takács, riaditeľ Správy športových zariadení Levice
Už tradične bola organizovaná MESTSKÁ ŠPORTOVÁ OLYMPIÁDA pre kategórie materských,
základných a stredných škôl. Pre záujemcov rekreačného behu mesto v spolupráci s komisiou MsZ
športu zorganizovalo dňa 8.5.2015 štvrtý ročník behu uličkami mesta "LEVICKÁ MÁJOVÁ 5" a
dňa 25.10.2015 deviaty ročník behu uličkami mesta "LEVICKÁ DESIATKA". Už osemnásty rok
bol v mesiaci jún organizovaný ŠTAFETOVÝ BEH O PUTOVNÝ POHÁR PRIMÁTORA
MESTA pre žiakov základných a stredných škôl. V mesiaci apríl sa uskutočnilo vyhodnotenie
najlepších športovcov a kolektívov mesta Levice a osobnosti v oblasti športu za rok 2014.
Zároveň v spolupráci s komisiou športu MsZ v Leviciach sa mesto podieľalo na výbere a
vyhodnotení najlepších športovcov a kolektívov mesta Levice v rámci Nitrianskeho samosprávneho
kraja. Mesto sa v roku 2015 zapojilo do súťaže "Do práce na bicykli", do Európskeho týždňa
mobility a spolupodieľalo sa na príprave podujatia Movement festival - festival pohybovej kultúry.
Spracovala: JUDr. Gabriela Andrašková, ved. OSOO

Ciele a výstupy:
Merateľný
ukazovateľ

Dosiahnutá % plnenia
alebo iný
hodnota
pomer

Východis.
údaj

Cieľová
hodnota

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

40

40

29

73 %

Podpora partnerskej
spolupráce aj
prostredníctvom športu a
reprezentácia mesta.

Počet zapojených
zamestnancov a dosiahnuté
výsledky

45

50

45

90 %

Vyzdvihnúť najvýraznejšie
dosiahnuté úspechy
športovcov a kolektívov

Počet získaných umiestnení
a úroveň súťaže v
hodnotenej sezóne

15

15

18

120 %

Vytvoriť priestor pre
spoločný beh všetkých
generácií

Počet zúčastnených
obyvateľov mesta

230

230

388

169 %

Zvyšovanie športovej
Počet hodín vyčlenených
aktivity obyvateľov mesta a pre verejnosť
blízkeho okolia

4772

4847

102 %

Počet hodín pre mládež bezplatné využívanie

8046

8483

105 %

Cieľ
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Ostatné prevádzkové
hodiny

Program

13

3292

3122

95 %

Kultúra

Zámer programu:

Výber kultúrnych aktivít podľa záujmu obyvateľov mesta Levice

Rozpočet programu :
rok

2015-Schválený

2015-Upravený

738 611.00

880 942.00

v €

2015-Plnenie
739 082.10

% pln.
83.90

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
v €

2015-Schválený

2015-Upravený

623 300.00

753 287.00

2015-Plnenie
632 826.85

% pln.
84.01

Komentár:
Mestské kultúrne stredisko v roku 2015 zameralo svoju činnosť na zabezpečenie činoherných
divadiel, koncertov, estrád , muzikálu, súťažných prehliadok, výchovných koncertov pre širokú
verejnosť a deti predškolského a školského veku.
V mesiaci február 2015 sa konal Karneval na ľade s počtom 300 zúčastnených detí. V mesiaci
marec až december 2015 sa konali rôzne súťaže, prehliadky, výchovné pásma a koncerty pre deti
ako Hviezdoslavov Kubín, Lesníci a poľovníci deťom, Showtime, Čepček a Perlová parta, Školská
akadémia, Čriepky, Morena, Zvuky nie sú muky, Míľa pre mamu, Deň detí mesta Levice, Rozlúčka
so školou, Slnko a zábava, Šarkaniáda, Tekvicová slávnosť, Pohár primátora, Levicko má talent,
výchovné koncerty pre ZŠ, hodobno -tanečný program pre žiakov ZŠ a Vinšujeme Vám za účasti
9317 detí. V mesiaci apríl 2015 sa konali Levické divadelné dni, na ktorých sa zúčastnilo 6
amatérskych divadel. súborov zo Slovenska a jeden zo zahraničia za účasti 2056 divákov. V
mesiaci máj sme zabezpečili Dni mesta Levice a Deň sv. Urbana. V mesiaci jún a august sa v
hradnom areály konali Levické hradné slávnosti a Rybací piknik. V parku M.R.Štefánika v rámci
kultúrneho leta vystúpilo 9 hudob.skupín rôzneho žánru. Počas roka 2015 vystúpilo v okolitých
obciach Maďarské pohronské javisko s divadelnou hrou "Víno". V mesiaci október sme zabezpečili
kultúrny program na tradičný Levický jarmok a záver roka 2015 patril Mikulášu pre deti,
Vianočným trhom na námestí Hrdinov, Vítaniu roka a ohňostroju.
V oblasti vážnej hudby sme zabezpečili 13 koncertov v synagóge, s účasťou 1084 návštevníkov,
estrády a koncerty populárnej hudby v počte 10, s účasťou 2296 návštevníkov.
Na organizovaných podujatiach MsKS Levice v roku 2015 sa zúčastnilo 47 hudobných skupín za
účasti 14931 návštevníkov.
Spracovala: Bc. Berta Jasečková, riaditeľka
V mesiacoch máj a august bolo mesto spoluorganizátorom osláv 70. výročia ukončenia II. svetovej
vojny a 71. výročia SNP. V mesiaci december mesto zorganizovalo pietny akt
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kladenia vencov z príležitosti 71. výročia oslobodenia mesta. V zmysle uznesenia MsR mesto
zabezpečilo spracovanie zápisu do kroniky mesta za rok 2014.
Spracovala: JUDr. Gabriela Andrašková, ved. OSOO
Ciele a výstupy:
Merateľný
ukazovateľ

Cieľ
Udalosti v meste
zaznamenané v kronike
mesta

počet spracovaných strán

Zorganizovať slávnostné
akty kladenia vencov

Počet pietnych aktov

Dosiahnutá % plnenia
alebo iný
hodnota
pomer

Východis.
údaj

Cieľová
hodnota

100

100

52

52 %

3

3

3

100 %

21000

20000

21000

105 %

38

35

47

124 %

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

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

2015-Schválený

2015-Upravený

12 232.00

9 199.00

v €

2015-Plnenie

% pln.

9 041.25

98.29

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

4

4

4

100 %

Cieľ

Počet zamestnancov
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zamestnancov MČ

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

2015-Schválený

2015-Upravený

28 892.00

33 819.00

v €

2015-Plnenie

% pln.

27 464.75

81.21

Komentár:
Zabezpečovanie služieb spojených s udržiavaním pohrebísk a evidenciou hrobových miest v
Čankove sa vykonávalo prostredníctvom firmy Ing. Jozef Horniak-Vialle na základe zmluvy
Prevádzka a údržba pohrebiska v meste Levice. Počet hrobových miest je 231. Údržbu verejnej
zelene verejných priestranstiev sme zabezpečovali prostredníctvom spol. Agronova servis s r.o. Pri
čistení verejných priestranstiev, cintorína, prevádzkovaní pohrebísk a údržby zelene sa postupovalo
podľa dohodnutého harmonogramu.
Spracovala: Ing. arch. Eva Ürgeová, ved. OŽPKV
- KD Čankov oprava parketovej podlahy, zakúpenie pivných setov, oprava strechy na objektom kde
je umiestnená technológia KTV
Spracovala: JUDr. Daniela Sussová, ved. OSEM
Ciele a výstupy:
Merateľný
ukazovateľ

Dosiahnutá % plnenia
alebo iný
hodnota
pomer

Východis.
údaj

Cieľová
hodnota

Počet hrobových miest

240

240

231

96 %

Počet obradov

10

10

1

10 %

Počet evidovaných
zosnulých uložených v HM

0

463

466

101 %

110460

172239

162966

95 %

rez stromov - ks

0

95

0

0

rez kríkov - ks

0

136

0

0

rez živých plotov - m

0

76

76

100 %

Údržba verejných
priestranstiev a
prevádzkovanie pohrebísk

odpracované hodiny

1040

1040

0

0

Zabezpečiť operatívne
odstránenie vzniknutých
nedostatkov v prenajatých
priestoroch

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

1 deň

1 deň

1 deň

100 %

Cieľ
Zabezpečovanie služieb
spojených s udržiavaním
pohrebísk a evidenciou
hrobových miest

Údržba zelene - kosba,
ošetrovanie drevín

m2

Strana: 76
Dátum: 23.03.2016

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

3 dni

3 dni

3 dni

100 %

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

Počet objektov

3

3

3

100 %

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

Počet pripojených
účastníkov

80

80

77

96 %

Zapojiť všetky vrstvy
obyvateľov do
kultúrno-spoločenského
života mestskej časti

Počet zapojených
obyvateľov

0

30 %

80 %

266 %

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

2015-Schválený

2015-Upravený

21 971.00

22 923.00

v €

2015-Plnenie

% pln.

17 698.31

77.21

Komentár:
Zabezpečovanie služieb spojených s udržiavaním pohrebísk a evidenciou hrobových miest v
Čankove sa vykonávalo prostredníctvom firmy Ing. Jozef Horniak-Vialle na základe zmluvy
Prevádzka a údržba pohrebiska v meste Levice. Počet hrobových miest je 147. Údržbu verejnej
zelene verejných priestranstiev sme zabezpečovali prostredníctvom spol. Agronova servis s r.o. Pri
čistení verejných priestranstiev, cintorína, prevádzkovaní pohrebísk a údržby zelene sa postupovalo
podľa dohodnutého harmonogramu.
Spracovala: Ing. arch. Eva Ürgeová, ved. OŽPKV
- KD Horša zabezpečenie žalúzií do celého objektu, zabezpečenie informačnej vitríny, pivných
setov, bol MČ pridelený jeden drevený predajný stánok ( vianočný domček)
Spracovala: JUDr. Daniela Sussová, ved. OSEM
Ciele a výstupy:
Cieľ
Zabezpečovanie služieb
spojených s

Merateľný
ukazovateľ
Počet hrobových miest

Východis.
údaj

Cieľová
hodnota

150

150

Dosiahnutá % plnenia
alebo iný
hodnota
pomer
147

98 %
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udržiavaním pohrebísk a
evidenciou hrobových

Údržba zelene - kosba,
ošetrovanie drevín

Počet obradov

10

10

0

0

Počet evidovaných
zosnulých uložených v HM

0

268

271

101 %

42597

67232

61623

92 %

rez stromov - ks

0

95

0

0

rez kríkov - ks

0

268

0

0

m2

Údržba verejných
priestranstiev a
prevádzkovanie pohrebísk

odpracované hodiny

1200

1200

12

1%

Zabezpečiť operatívne
odstránenie vzniknutých
nedostatkov v prenajatých
priestoroch

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

3 dni

100 %

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

Počet objektov

3

3

3

100 %

Zapojiť všetky vrstvy
obyvateľov do
kultúrno-spoločenského
života mestskej časti

Počet zapojených
obyvateľov

0

30 %

40 %

133 %

Podprogram 13. 5

Mestská časť Kalinčiakovo

Zámer:

Kultúrny a spoločenský život pre obyvateľov mestskej časti Kalinčiakovo

Zodpovednosť:

Odd. správy a evidencie majetku

Rozpočet podprogramu :
rok
v €

2015-Schválený

2015-Upravený

31 569.00

36 466.00

2015-Plnenie
30 726.82

% pln.
84.26

Komentár:
Zabezpečovanie služieb spojených s udržiavaním pohrebísk a evidenciou hrobových miest v
Čankove sa vykonávalo prostredníctvom firmy Ing. Jozef Horniak-Vialle na základe zmluvy
Prevádzka a údržba pohrebiska v meste Levice. Počet hrobových miest je 285. Údržbu verejnej
zelene verejných priestranstiev sme zabezpečovali prostredníctvom spol. Agronova servis s r.o. Pri
čistení verejných priestranstiev, cintorína, prevádzkovaní pohrebísk a údržby zelene sa postupovalo
podľa dohodnutého harmonogramu.
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Spracovala: Ing. arch. Eva Ürgeová, ved. OŽPKV
- DS dodávka a montáž žalúzií, zabezpečenie pivných setov, veľkokapacitnej chladničky, boli sem
premiestnené tri predajné drevené stánky
Spracovala: JUDr. Daniela Sussová, ved. OSEM
Ciele a výstupy:
Merateľný
ukazovateľ

Dosiahnutá % plnenia
alebo iný
hodnota
pomer

Východis.
údaj

Cieľová
hodnota

Počet hrobových miest

290

284

285

100 %

Počet obradov

10

10

5

50 %

Počet evidovaných
zosnulých uložených v HM

0

549

557

101 %

96927

162905

158311

97 %

rez stromov - ks

0

95

15

16 %

rez kríkov - ks

0

266

7

3%

rez živých plotov - m

0

260

260

100 %

Údržba verejných
priestranstiev a
prevádzkovanie pohrebísk

odpracované hodiny

1040

1040

0

0

Zabezpečiť operatívne
odstránenie vzniknutých
nedostatkov v prenajatých
priestoroch

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

3 dni

100 %

Cieľ
Zabezpečovanie služieb
spojených s udržiavaním
pohrebísk a evidenciou
hrobových miest

Údržba zelene - kosba,
ošetrovanie drevín

m2

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

Počet objektov

2

2

2

100 %

Zapojiť všetky vrstvy
obyvateľov do
kultúrno-spoločenského
života mestskej časti

Počet zapojených
obyvateľov

0

30 %

50 %

166 %

Podprogram 13. 6

Mestská časť Malý Kiar

Zámer:

Kultúrny a spoločenský život pre obyvateľov mestskej časti Malý Kiar
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Odd. správy a evidencie majetku

Zodpovednosť:

Rozpočet podprogramu :
rok

2015-Schválený

2015-Upravený

20 647.00

25 248.00

v €

2015-Plnenie

% pln.

21 324.12

84.46

Komentár:
Zabezpečovanie služieb spojených s udržiavaním pohrebísk a evidenciou hrobových miest v
Čankove sa vykonávalo prostredníctvom firmy Ing. Jozef Horniak-Vialle na základe zmluvy
Prevádzka a údržba pohrebiska v meste Levice. Počet hrobových miest je 244. Údržbu verejnej
zelene verejných priestranstiev sme zabezpečovali prostredníctvom spol. Agronova servis s r.o. Pri
čistení verejných priestranstiev, cintorína, prevádzkovaní pohrebísk a údržby zelene sa postupovalo
podľa dohodnutého harmonogramu.
Spracovala: Ing. arch. Eva Ürgeová, ved. OŽPKV
- DS zabezpečenie svietnikov, KD zabezpečenie lavičiek
Spracovala: JUDr. Daniela Sussová, ved. OSEM
Ciele a výstupy:
Merateľný
ukazovateľ

Dosiahnutá % plnenia
alebo iný
hodnota
pomer

Východis.
údaj

Cieľová
hodnota

Počet hrobových miest

245

241

244

101 %

Počet obradov

10

10

6

60 %

Počet evidovaných
zosnulých uložených v HM

0

403

412

102 %

96621

143103

158632

111 %

rez stromov - ks

0

95

1

1%

rez kríkov - ks

0

78

0

0

rez živých plotov - m

0

290

290

100 %

Údržba verejných
priestranstiev a
prevádzkovanie pohrebísk

odpracované hodiny

1200

1200

46

4%

Zabezpečiť operatívne
odstránenie vzniknutých
nedostatkov v prenajatých
priestoroch

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

3 dni

100 %

3

3

3

100 %

Cieľ
Zabezpečovanie služieb
spojených s udržiavaním
pohrebísk a evidenciou
hrobových miest

Údržba zelene - kosba,
ošetrovanie drevín

Zabezpečiť funkčnosť
nebytových priestorov v
mestských častiach
Kalinčiakovo, Čankov,

m2

Počet objektov
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Malý Kiar a Horša
Zapojiť všetky vrstvy
obyvateľov do
kultúrno-spoločenského
života mestskej časti

Počet zapojených
obyvateľov

Program

Bývanie

14

Zámer programu:

0

30 %

52 %

173 %

Dostupné bývanie pre občanov mesta

Rozpočet programu :
rok

2015-Schválený

2015-Upravený

2 861 255.00

2 895 128.00

v €

2015-Plnenie

% pln.

2 842 727.39

98.19

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

2015-Schválený

2015-Upravený

2 836 741.00

2 870 751.00

v €

2015-Plnenie

% pln.

2 819 724.95

98.22

Komentár:
- v druhom polroku bol odpredaný 1 byt cestou SLUŽBYT Levice s.r.o., pokračovalo sa vo vývoze
a zneškodnení odpadu zo žúmp Ladislavov dvor
Spracovala: JUDr. Daniela Sussová, vedúca OSEM
Mesto Levice podalo dňa 15.1.2015 žiadosť o nenávratnú dotáciu z MDVaRR SR a žiadosť o úver
zo ŠFRB na financovanie kúpy 58 nájomných bytov v komplexe ATÓM. Dňa 8.6.2015 podpísal
primátor mesta so ŠFRB zmluvu o úvere a dňa 9.7.2015 zmluvu o poskytnutie dotácie s MDVaRR
SR na obstaranie nájomných bytov.
Spracovala: JUDr. Gabriela Andrašková, vedúca OSOO
Ciele a výstupy:
Cieľ
Povoľovanie vkladov do
katastra nehnuteľností

Merateľný
ukazovateľ
Počet odpredaných bytov

Kúpa 58 nájomných bytov v Počet odkúpených
budúcom bytovom dome v nájomných bytov
komplexe ATOM

Dosiahnutá % plnenia
alebo iný
hodnota
pomer

Východis.
údaj

Cieľová
hodnota

4

6

1

17 %

58

58

58

100 %
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Podprogram 14. 2

Agenda ŠFRB

Zámer:

Plnenie úloh v rámci preneseného výkonu štátnej správy na úseku bývania

Zodpovednosť:

Územné plánovanie a stavebný poriadok

Rozpočet podprogramu :
rok

2015-Schválený

2015-Upravený

24 514.00

24 377.00

v €

2015-Plnenie

% pln.

23 002.44

94.36

Komentár:
V roku 2015 bolo podaných celkom 6 žiadostí o podporu z fondu s celkovým objemom
požadovanej podpory vo forme úveru 1 252 270,- € . Z tohto počtu sa žiadosti členili podľa účelov:
na obnovu bytovej budovy - 5 žiadostí, ktoré podali právnické osoby - správcovia bytových
domov, prípadne spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov (na obnovu 279 bytových
jednotiek), v rámci podúčelov: zateplenie, odstránenie systémovej poruchy, výmena rozvodov a
výmena výťahu v bytovom dome. Na účel výstavba bytu v rodinnom dome bola podaná 1 žiadosť
fyzickej osoby - ZŤP.
V zmysle uzavretých zmlúv o poskytnutí podpory z fondu, aj z predchádzajúcich rokov, sa
vykonávala kontrolná činnosť pri čerpaní úveru na stavbách a zároveň kontrola účtovných
dokladov, ktorými sa preukazuje účelovosť čerpania podpory. V roku 2015 bolo vykonaných 13
fyzických kontrol, z ktorých bol vyhotovený záznam z overovania vykonaných a fakturovaných
stavebných prác a dodávok, ktorý bol spolu s účtovným dokladom a žiadosťou o čerpanie úveru,
následne po finančnej kontrole odosielaný fondu na úhradu. Zároveň dlžníkom, ktorí stavbu
skolaudovali, boli poskytované informácie na zriadenie záložného práva v prospech fondu a
potencionálnym žiadateľom o podporu z fondu boli poskytované informácie k možnostiam získania
podpory.
Spracoval: Ing.arch. Mária Navrátilová, vedúca OÚPSP
Ciele a výstupy:
Cieľ
Zabezpečenie zákaznicky
orientovaných služieb v
rámci agendy ŠFRB

Východis.
údaj

Cieľová
hodnota

Počet podaných informácii
o podpore zo ŠFRB

400

120

102

85 %

1000000

1252270

125 %

12

13

108 %

100

14

14 %

Objem požiadaných úverov
zo ŠFRB v € za rok
Výkon kontroly
dodržiavania zmluvných
podmienok pri čerpaní
podpory zo ŠFRB

Dosiahnutá % plnenia
alebo iný
hodnota
pomer

Merateľný
ukazovateľ

Počet vykonaných fyz.
kontrol na podporovaných
stavbách za rok
Počet vykonaných kontrolu
súladu čerpania
poskytnutých prostriedkov
s rozpočtom - overovanie
účtovných dokladov pred
úhradou banke

20
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Program

15

Sociálne služby

Zámer programu:

Komplexná starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny občanov
mesta

Rozpočet programu :
rok

2015-Schválený

2015-Upravený

698 047.00

653 575.00

v €

2015-Plnenie

% pln.

598 776.86

91.62

Podprogram 15. 1

Detské jasle

Zámer:

Aktívny pracovný život najmladších obyvateľov mesta Levice

Zodpovednosť:

Detské jasle

Rozpočet podprogramu :
rok

2015-Schválený

2015-Upravený

160 612.00

163 452.00

v €

2015-Plnenie

% pln.

151 571.01

92.73

Komentár:
Detské jasle poskytujú celodennú starostlivosť pre deti od 12-36 mesiacov.
Z počtu zapísaných 35 detí v priemere jasle navštevovalo 32 detí.
V súčasnej dobe evidujeme 3 prihlášky ,čakajú na prijatie ak by sa uvoľnilo miesto .
Kapacita počas roka bola naplnená Vplyv na nižšiu dochádzku mala epidemiologická situácia. Ako
jedným dôležitých podkladov pre získanie informácií a spätnej väzby so spokojnosťou v zariadení
detských jaslí bolo vypracovanie ankety pre účely prieskumu, kde rodičia vyjadrili maximálnu
spokojnosť. Naše nové zámery budú i naďalej smerovať k jedinému cieľu ,a to ku skvalitneniu
našich služieb ,vytvoriť priaznivú atmosféru a pohodu.
Pre realizáciu cieľov je dôležitá stratégia práce ,propagácia jaslí a vytváranie dobrého mena .
Spracovala :Eva Lukáčiková, vedúca DJ
Ciele a výstupy:
Cieľ

Merateľný
ukazovateľ

Východis.
údaj

Cieľová
hodnota

35

35

Zabezpečiť komplexnú
starostlivosť o deti od12 36 mesiacov

Počet detí navštevujúcich
jasle

Podprogram 15. 2

Kluby dôchodcov

Zámer:

Komplexná starostlivosť o seniorov

Dosiahnutá % plnenia
alebo iný
hodnota
pomer
32

91 %
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Odd. služieb občanom a organizáciám

Zodpovednosť:

Rozpočet podprogramu :
rok

2015-Schválený

2015-Upravený

31 840.00

32 630.00

v €

2015-Plnenie

% pln.

27 247.42

83.50

Komentár:
Náklady na prevádzku 4 denných centier, v ktorých je združených cca 370 dôchodcov,
predstavovali v roku 2015 sumu 13 741,23 €. Mesto Levice v spolupráci s dennými centrami
organizovali pre členov rôzne akcie: posedenie z príležitosti dňa matiek, mesiaca úcty k starším,
vianočné posedenie s pozdravením jubilantov, čajové večierky, zájazdy, návštevy kultúrnych
podujatí, výstav, prednášky o zdraví a zdravej výžive, prednášky aktívneho starnutia, seniorské
stretnutia s mládežou, seniorské stretnutia so zariadeniami pre seniorov, brigády, zber šatstva pre
odkázaných a podobne. V rámci mesiaca úcty k starším mesto v spolupráci s členmi denných centier
zorganizovalo pre všetkých seniorov mesta Levice rôzne súťaže ako i výstavu ručných prác.
Členovia denných centier boli mestu nápomocní pri balení a roznášaní vianočných balíčkov
starým občanom mesta Levice.
Na základe zmluvy o vzájomnej spolupráci medzi mestom Levice a ÚzS SČK v Leviciach
poskytlo mesto Levice v roku 2015 na rozvoz stravy pre 96 starých alebo imobilných občanov v
meste Levice sumu 1 499,86 € .
Spracovala: JUDr. Gabriela Andrašková, vedúca OSOO
Ciele a výstupy:
Merateľný
ukazovateľ

Cieľ

podporiť sociálne a
Počet starých alebo
humanitné aktivity v meste / imobilných občanov,
rozvoz stravy/
ktorým sa rozváža strava
Prevádzkovanie denných
centier a starostlivosť o
členov

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

Dosiahnutá % plnenia
alebo iný
hodnota
pomer

Východis.
údaj

Cieľová
hodnota

90

90

96

107 %

24 hod.

24 hod.

24 hod

100 %

4

4

4

100 %

400

400

369

92 %

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 :
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rok

2015-Schválený

2015-Upravený

30 830.00

32 910.00

v €

2015-Plnenie

% pln.

32 193.86

97.82

Komentár:
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 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. Kapacita
nocľahárne je 45 miest a útulku je 70 miest. V zmysle novely zákona č. č. 448/2008 Z. z. o
sociálnych službách bol od 1.1.2014 zavedený nový systém financovania poskytovateľov
sociálnych služieb a príspevky na sociálnu službu sú hradené zo štátneho rozpočtu MPSVaR SR
priamo neverejnému poskytovateľovi sociálnych služieb.
V zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách mesto Levice v období od 1.1.2015 do
31.12.2015 poskytlo na prevádzku nízkoprahového denného centra pre deti a rodinu, ktoré
prevádzkuje neverejný poskytovateľ sociálnej služby n.o. BEVA ISTOTA v Leviciach, finančný
príspevok v celkovej výške 6000,- €.
Mesto Levice poskytlo v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách sociálnej služby v
období od 1.1.2015 do 31.12.2015 na prevádzku nízkoprahového denného centra, ktoré prevádzkuje
neverejný poskytovateľ sociálnej služby o.z. Miesto v dome v Leviciach, finančný príspevkov v
celkovej výške 3030,- €. O.z. Miesto v dome Levice poskytlo a zabezpečilo výdaj stravy (jedno
teplé jedlo denne) v priemere 40 občanom, ktorí sú odkázaní na sociálnu službu. V uvedenom
období bolo vydaných cca 6400 polievok. Okrem výdaja stravy alebo výdaja potravín o.z.
poskytuje v centre sociálne poradenstvo a má vytvorené podmienky na vykonávanie nevyhnutnej
základnej osobnej hygieny.
V zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách zabezpečilo mesto Levice poskytovanie
prepravnej služby osôb prostredníctvom neverejného poskytovateľa sociálnej služby SČK Územného spolku Levice. Na zabezpečenie uvedenej služby v období od 01.01.2015 do
31.12.2015 poskytlo mesto finančné prostriedky v celkovej výške 6080,- €. Prepravná služba je
sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím odkázanej na
individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom alebo fyzickej osobe s nepriaznivým
zdravotným stavom s obmedzenou schopnosťou pohybu po rovine alebo po schodoch a
obmedzenou schopnosťou orientácie.
V roku 2015 na základe žiadostí občanov o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu, za účelom
ich umiestnenia v zariadeniach poskytujúcich sociálne služby, vydalo mesto 89 rozhodnutí o
posúdení odkázanosti na sociálnu službu 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.
Spracovala: JUDr. Gabriela Andrašková, vedúca OSOO

Ciele a výstupy:
Cieľ
finančná podpora
neverejnému
poskytovateľovi sociálnej
služby

Merateľný
ukazovateľ

Dosiahnutá % plnenia
alebo iný
hodnota
pomer

Východis.
údaj

Cieľová
hodnota

počet podporených
subjektov

1

1

0

0

počet občanov, ktorým je
poskytnutá služba

15

10

0

0
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posúdenie odkázanosti
občana na sociálnu službu

počet posúdených občanov

70

100

89

89 %

2

2

2

100 %

30

30

30

100 %

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

2

2

2

100 %

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

Počet opatrovaných BEVA

18

18

18

100 %

Počet opatrovaných ostatné zariadenia

41

45

45

100 %

Podporiť soc. a humanitné
aktivity v meste - rozvoz
stravy

počet občanov, ktorým sa
rozváža strava

90

90

96

107 %

Podprogram 15. 4

Dávky v hmotnej a sociálnej núdzi

Zámer:

Okamžitá pomoc občanom mesta v hmotnej núdzi

Zodpovednosť:

Odd. služieb občanom a organizáciám

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

Rozpočet podprogramu :
rok
v €

2015-Schválený

2015-Upravený

19 400.00

19 847.00

2015-Plnenie
18 676.58

% pln.
94.10

Komentár:
Mesto Levice v zmysle zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (ďalej len "zákon č. 417/2013 Z.z.") a zmysle VZN mesta Levice č. 127 o
postupe a podmienkach pri poskytovaní jednorazovej dávky a jednorazovej dávky sociálnej
pomoci mestom Levice poskytovalo (ďalej len "VZN") pre občanov s trvalým pobytom v meste,
náležite podľa odkázanosti, sociálnej situácie a odôvodnených potrieb žiadateľa, jednorazovú dávku
a jednorazovú dávku sociálnej pomoci. Jednorazové dávky mesto poskytlo občanom na riešenie
špecifických problémov občanov, ktorí sa ocitli v nepriaznivej sociálnej a ekonomickej situácií a
nevedia si svoju sociálnu situáciu sami
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vyriešiť. Jednorazové dávky mesto poskytlo občanom s trvalým pobytom na území mesta Levice,
ktorí nemali voči mestu finančné záväzky a to na čiastočnú úhradu mimoriadnych výdavkov. Výška
poskytnutia finančných prostriedkov pre každého žiadateľa sa posudzovala na základe
preukázaných opodstatnených zvýšených výdajov.
V roku 2015 bola v rozpočte mesta na poskytovanie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi a
jednorazovej dávky sociálnej pomoci schválená suma 3800,- €. Z uvedenej sumy bolo
vyčerpaných vyčerpaných 2570,-€ z toho :
2 osamelým občanom vo výške 170,- €
16 rodinám s deťmi
vo výške 1800,- €,
2 občanom (invalidita , ZŤP) vo výške 250,-€
2 občanom (senior)
vo výške 350,-€
Finančné prostriedky boli poskytnuté na pokrytie nákladov spojených s poplatkami v škole, s
nákupom nevyhnutného ošatenia a s nákupom školských potrieb pre nezaopatrené maloleté deti
navštevujúce materské, základe a stredné školy, na pokrytie nákladov spojených s úmrtím člena
rodiny a na preklenutie doby do vyplatenia prvej dávky v hmotnej núdzi občanovi, ktorý bol
prepustený z ÚVTOS.
Spracovala: JUDr. Gabriela Andrašková, vedúca OSOO
Ciele a výstupy:

Zabezpečiť finančnú
podporu na zmiernenie
hmotnej núdze obyvateľov
mesta

Dosiahnutá % plnenia
alebo iný
hodnota
pomer

Merateľný
ukazovateľ

Východis.
údaj

Cieľová
hodnota

počet poberateľov dávky starí občania

10

5

2

40 %

Počet poberateľov dávky
/rodiny a deti/ za rok

30

30

16

53 %

Počet poberateľov dávky
/invalidní občania -ZŤP/ za
rok

10

10

2

20 %

Počet poberateľov dávky
/osamelo žijúci občania/ za
rok

10

10

2

20 %

Cieľ

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

2015-Schválený

2015-Upravený

429 315.00

378 386.00

v €

2015-Plnenie

% pln.

348 252.56

92.04

Komentár:
Mesto Levice ako poskytovatel sociálnej služby poskytuje opatrovateľskú službu na základe zmluvy
o poskytovaní sociálnej služby v zmysle §80, v nadväznosti na §74 zákona č.448/2008 Z.z. o
sociálnych službách. Opatrovateľská služba je sociálna služba poskytovaná fyzickém osobe, ktorá
je na základe posudkových činnostíi a vydaného právoplatného rozhodnutia odkázaná na pomoc
inej fyzickéj osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej II podľa prílohy č. 3 zákona č.448/2008
Z.z.
Mesto Levice v roku 2015 poskytlo opatrovateľskú službu pre 121 občanov.
Spracoval: Marián Berkeš, prednosta SOÚ
Ciele a výstupy:
Dosiahnutá % plnenia
alebo iný
hodnota
pomer

Merateľný
ukazovateľ

Východis.
údaj

Cieľová
hodnota

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

30

60

75

125 %

Počet opakovaných šetrení
za rok

60

110

80

73 %

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

105

110

121

110 %

priemerný počet
opatrovaných za rok

70

90

96

107 %

Cieľ
Zabezpečiť plnohodnotný
život seniorov a
handicapovaných občanov v
ich domácom prostredí

Podprogram 15. 6

Pochovanie občana

Zámer:

Dôstojné pochovanie zosnulého občana

Zodpovednosť:

Odd. služieb občanom a organizáciám

Rozpočet podprogramu :
rok
v €

2015-Schválený

2015-Upravený

2 000.00

2 000.00

2015-Plnenie
530.00

% pln.
26.50

Komentár:
V roku 2015 mesto Levice pochovalo šesť občanov, ktorí nemali rodinných príslušníkov, ktorí by
boli zabezpečili ich dôstojné pochovanie. Náklady činili spolu 1.222,01 €. Po ukončení
dedičského konania zomretých boli mestu Levice vrátené finančné prostriedky v celkovej výške
692,01 €, ktoré boli použité na pochovanie.
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Spracovala: JUDr. Gabriela Andrašková, vedúca OSOO
Ciele a výstupy:
Merateľný
ukazovateľ

Cieľ

Východis.
údaj

Cieľová
hodnota

4

4

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

150 %

Rozpočet podprogramu :
rok

2015-Schválený

2015-Upravený

9 550.00

10 350.00

v €

2015-Plnenie

% pln.

8 365.43

80.83

Komentár:
V roku 2015 mesto Levice poskytlo vianočné balíčky v celkovej sume 7 892,70 € (á 5,6 €/ balíček)
pre 1410 dôchodcov mesta Levice nad 80 rokov a v mestských častiach dôchodcom nad 70 rokov.
V uvedenom roku boli pozdravené tri 100 ročné a dve 95 ročné jubilantky.
Spracovala: JUDr. Gabriela Andrašková, vedúca OSOO
Ciele a výstupy:
Merateľný
ukazovateľ

Cieľ

Dosiahnutá % plnenia
alebo iný
hodnota
pomer

Východis.
údaj

Cieľová
hodnota

1400

1350

1410

104 %

10

20

5

25 %

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

Podprogram 15. 9

Socialno - právna ochrana

Zámer:

Stabilizovaná sociálna situácia v problémovej rodine

Zodpovednosť:

Odd. služieb občanom a organizáciám

Rozpočet podprogramu :
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rok

2015-Schválený

2015-Upravený

14 000.00

14 000.00

v €

2015-Plnenie

% pln.

11 940.00

85.29

Komentár:
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 spolupracuje 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 v roku 2015 vykonané šetrenia a bolo spracovaných
cca 120 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 kurately poskytlo v roku 2015 mesto
10 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 v celkovej výške 11940,- €.
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 2014 bolo 11 940,- €
- 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, čo predstavuje v roku 2015
mesačne sumu: 99,50 €.
Spracovala: JUDr. Gabriela Andrašková, vedúca OSOO

Ciele a výstupy:
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

10

10

100 %

Podporiť kontakt rodičov s
deťmi umiestnenými v
detských domovoch

4

4

0

0

Cieľ

Merateľný
ukazovateľ

počet finančne
podporených návštev
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Podprogram 15.10

Pomoc občanom v náhlej núdzi

Zámer:

Okamžitá pomoc občanom v ich náhlej núdzi

Zodpovednosť:

Odd. služieb občanom a organizáciám

Rozpočet podprogramu :
rok

2015-Schválený

2015-Upravený

500.00

0.00

v €

2015-Plnenie

% pln.

0.00

0.00

Komentár:
Neboli čerpané finančné prostriedky, nakoľko neboli podané opodstatnené žiadosti.
Spracovala: JUDr. Gabriela Andrašková, vedúca 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

2015-Schválený

2015-Upravený

96 477.00

89 687.00

v €

2015-Plnenie
63 695.44

Podprogram 16. 1

Manažment a správa investícií v priemyselnom parku

Zámer:

Vhodné podmienky pre investorov

Zodpovednosť:

Odd. správy a evidencie majetku

Rozpočet podprogramu :

% pln.
71.02
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rok

2015-Schválený

2015-Upravený

80 442.00

77 952.00

v €

2015-Plnenie

% pln.

57 614.78

73.91

Komentár:
V rámci údržby sa v priemyselnom parku vykonávalo čistenie komunikácií a zelených plôch
kosením, pravidelná údržba a servis požiarnej nádrže a retenčnej nádrže , odstránenie závady na
požiarnom vodovode.
Nájomné pre SPF predstavuje sumu vo výške 16 660 €.
Spracovala: JUDr. Daniela Sussová, vedúca OSEM

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
15

100 %

Rozpočet podprogramu :
rok

2015-Schválený

2015-Upravený

16 035.00

11 735.00

v €

2015-Plnenie

% pln.

6 080.66

51.82

Komentár:
V rámci projektu: Výstavba a revitalizácia infraštruktúry hnedého priemyselného areálu na
výrobno-servisný priemyselný park, Levice sa uskutočňuje implementácia projektu - vyhotovovanie
následných monitorovacích správ po dobu 5 rokov. Termín vypracovanie následnej monitorovacej
správy k 30. novembru príslušného kalendárneho roku.
Spracovala: Ing. Viera kolčárová, vedúca ÚP
- pravidelný servis ATS, kosenie zelených plôch a zimná údržba komunikácií. V rámci
rekonštrukcie sa na realizovalo monitorovacie zariadenie na ATS
Spracovala: JUDr. Daniela Sussová, vedúca OSEM
Ciele a výstupy:
Cieľ
Výstavba a revitalizácia
infraštruktúry hnedého
priemyselného areálu na
výrobno - servisný
priemyselný park

Merateľný
ukazovateľ
Celková plocha nových
alebo technicky
zhodnotených objektov

Počet novovytvorených
pracovných miest

Dosiahnutá % plnenia
alebo iný
hodnota
pomer

Východis.
údaj

Cieľová
hodnota

18 212 m2

18 212 m2

18 212 m2

100 %

122

122

100 %
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Zachovať podmienky a
počet investorov

Počet investorov v HP

Program

Administratíva

17

Zámer programu:

2

2

2

100 %

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

Rozpočet programu :
rok

2015-Schválený

2015-Upravený

2 529 176.00

2 641 502.00

v €

2015-Plnenie
2 441 001.68

% pln.
92.41

Podprogram 17. 1

Správa obce

Zámer:

Efektívna administratíva podporujúca plnenie úloh samosprávy

Zodpovednosť:

Odd. vnútornej prevádzky

Rozpočet podprogramu :
rok
v €

2015-Schválený

2015-Upravený

2 529 176.00

2 641 502.00

2015-Plnenie
2 441 001.68

% pln.
92.41

Komentár:
Program 17- podporná činnosť chodu samosprávy MsÚ bol priebežne počas roka 2015 napĺňaný.
Program obsahuje najmä mzdové náklady, výdavky na poštovné poplatky, telekomunikačné služby,
materiálové náklady, servis a údržba spojového a softvérového vybavenia MsÚ, nákup publikácií,
inzerciu, propagáciu, kolkové známky a rôzne druhy poplatkov (exekučné, správne, za odpad a iné).
Z položiek zahrnutých v tomto programe sa uhrádzajú najmä zmluvné záväzky a náklady
nevyhnutné na zabezpečenie chodu úradu najmä:
- poplatky za poštovné a telekomunikačné služby
- nákup telekomunikačnej techniky
- položka všeobecný materiál je čerpaná podľa potrieb na zabezpečenie chodu úradu - nákup
kancelárskeho
materiálu papierového a nepapierového, toaletného materiálu, čistiacich prostriedkov a
aktuálnych a
konkrétnych požiadaviek jednotlivých oddelení
- všeobecné služby - zabezpečované boli prevažne drobné nákupy, pranie prádla, v zmysle zmluvy
zrealizované
platby za renováciu tonerov, viazanie mzdových listov a zhotovenie pečiatok.
- špeciálne služby - priebežne realizované úhrady exekučných poplatkov
- súdne poplatky
- stravovanie zamestnancov mesta Levice
- dane a poplatky - pozostáva zo štvrťročných platieb za koncesionárske poplatky a poplatku za
odpad na rok
2015.
Čerpanie za celý programu 17 v roku 2015 je na úrovni 92,41 %.
Spracovala: Ing. Božena Krajčovicová, vedúca OVP
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- v rámci údržby objektu MsÚ sa realizovali výmeny podláh na OF MsÚ vrátane malieb, náterov,
inštalácie kovových mreží a vertikálnych žalúzií, inak len drobná údržba
Spracovala: JUDr. Daniela Sussová, vedúca OSEM

