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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

2009-Schválený

2009-Upravený

368 640.00

1 061 053.00

v €

2009-Plnenie

% pln.

546 174.38

51.47

Podprogram 1. 1

Výkon funkcie primátora

Zámer:

Moderné mesto s otvoreným a transparentným manažmentom a
reprezentáciou

Zodpovednosť:

Útvar primátora

Rozpočet podprogramu :
rok

2009-Schválený

2009-Upravený

102 238.00

92 594.00

v €

2009-Plnenie

% pln.

73 250.13

79.11

Ciele a výstupy:
Cieľ
Zabezpečiť kontinuálne
riadenie Mestského úradu,
Mestskej polície

Zabezpečiť aktívnu
reprezentáciu mesta na
domácej i zahraničnej pôde

Dosiahnuť otvorenú
komunikáciu vo vzťahu k
verejnosti a
podnikateľskému

Merateľný
ukazovateľ

Východis.
údaj

Cieľová
hodnota

Dosiahnutá % plnenia
alebo iný
hodnota
pomer

Počet neformálnych
stretnutí so zamestnancami
za rok

2

5

250%

Počet operatívnych stretnutí
s vedúcimi zamestnancami
mesta za mesiac

10

96/rok

80%

Počet porád primátora
mesta za rok

10

5

50%

Počet zahraničných ciest
vedenia mesta za rok

4

3

75%

Počet prijatých oficiálnych
návštev za rok

4

8

200%

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

10

18

180%
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prostrediu
Počet publicistických
relácií vyrobených pre
mesto v spolupráci s
mestskou televíziu za rok

60

67

112%

Počet verejných stretnutí s
občanmi mesta " Diskusné
fóra " za rok

4

1

25%

Počet vydaných mediálnych
informácií za rok

80

145

181%

Počet zorganizovaných
tlačových konferencií a
brífingov za rok

6

0

0%

100%

94%

94%

Percento zodpovedaných
podnetov zo všetkých
uplatnených podnetov

Komentár:
Komentár k plneniu cieľov k 31.12.2009
Zodpovedané podnety v rubrike " Napíšte nám " - 100% plnenie nie je možné dosiahnuť z
dôvodov, že pisatelia neuvedú spätnú adresu
Tlačové konferencie, brífingy - vedenia mesta v roku 2009 od nich upustilo, zástupcovia médií sa
pravidelne zúčastňujú zasadnutí MsZ, prípadné otázky z diania v meste riešia v danom čase s
kompetentným zamestnancom
Počet verejných stretnutí "DF" - pre malú účasť občanov vedenie mesta v roku 2009 upustilo od
konaní DF, jedno stretnutie s občanmi bolo zvolané v mesiaci december, pre nízku účasť (3
občania) sa DF nekonalo
Počet porád primátora mesta - nižší počet porád je zapríčinený častými operatívnymi poradami
primátora s vedúcimi zamestnancami a zamestnancami mesta
Spracoval : Ing. Kolčárová Viera, vedúca ÚP
Podprogram 1. 2

Kontrolná činnosť

Zámer:

Skvalitňovanie činnosti verejne správy ako takej

Zodpovednosť:

Hlavný kontrolór

Rozpočet podprogramu :
rok

2009-Schválený

2009-Upravený

79 460.00

76 281.00

v €

2009-Plnenie

% pln.

63 248.22

82.91

Ciele a výstupy:
Cieľ

Merateľný
ukazovateľ

Zabezpečiť účinnú kontrolu Počet plánovaných kontrol
úloh v zmysle zákona o
za rok
obecnom zriadení a kontrol

Východis.
údaj

Cieľová
hodnota
20

Dosiahnutá % plnenia
alebo iný
hodnota
pomer
24

120%
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schválených Mestským
zastupiteľstvom mesta
Levice

Komentár:
Komentár k plneniu cieľov k 31.12.2009
Vykonaných 23 riadnych kontrol v zmysle plánu kontrolnej činnosti na rok 2009 a jedna kontrola
nad rámec plánu kontrolnej činnosti.. Nad rámec plánu kontrolnej činnosti bola vykonaná kontrola v
zmysle uznesenia MsZ, kontrola predaja Kultúrneho domu Družba a priľahlých pozemkov.
Spracoval: Ing.Štefan Jurák, hlavný kontrolór

Podprogram 1. 3

Strategické plánovanie

Zámer:

Cieľavedomý rozvoj kvality života v meste

Zodpovednosť:

Útvar primátora

Rozpočet podprogramu :
rok

2009-Schválený

2009-Upravený

1 726.00

66.00

v €

2009-Plnenie

% pln.

0.00

0.00

Ciele a výstupy:
Cieľ

Merateľný
ukazovateľ

V spolupráci s Úradom
Uskutočnenie workshopu v
práce organizovať
oblasti zamestnanosti
workshop pre stredné školy

Východis.
údaj

Cieľová
hodnota

Dosiahnutá % plnenia
alebo iný
hodnota
pomer

1

1

100%

90%

0

0%

1

1

100%

Zabezpečiť spracovanie
Plánu rozvoja turistického
ruchu v meste

Plnenie úloh vyplývajúcich
z plánu rozvoja na
jednotlivé roky

Zabezpečiť v prípade
potreby aktualizáciu PHSR

Aktualizovaný PHSR

Zabezpečiť napĺňanie
opatrení PHSR

Podiel včasne splnených
úloh z celkového počtu
stanovených úloh

100%

220%

220%

Počet implementovaných
opatrení podľa PHSR za
rok

10

33

330%

Úspešnosť plnenia úloh
ročného plánu rozvoja
mesta

90 %

-

-

Vypracovaný ročný plán
rozvoja mesta

Áno

Áno

100%

Zabezpečiť kontinuitu
rozvoja mesta
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Komentár:
Komentár k plneniu cieľov k 31.12..2009
Napĺňanie opatrení PHSR - počet implementovaných opatrení PHSR bol prekročený, z celkového
počtu úloh 85 rozdelených na roky 2009-2011 bolo na 100% splnených 33 úloh, zvyšných 52 bude
plnených v nasledujúcich rokoch, v mesiaci apríl sa predkladá MsZ Monitorovacia správa
celkového hodnotenia plnenia úloh z PHSR v rokoch 2008 - 2009
Aktualizácia PHSR - aktualizácia v oblasti bytovej politiky
Plán rozvoja CR - Strategický plán rozvoja CR v meste Levice pre roky 2009-2015 bol schválený
MsZ dňa 22.10.2009, Plán rozvoja turistického ruchu pre rok 2010 a 2011 bude spracovaný v I.
polroku 2010
Workshop pre SŠ - mesto v spolupráci s ÚPaSVaR 7. - 8. októbra 2009 zorganizoval " Levickú
burzu práce " pre žiakov ZŠ, SŠ a zamestnávateľov, okrem toho sa aktívne zúčastňuje stretnutí so
zamestnávateľmi na podujatiach " Raňajky so zamestnávateľmi " a " Ekonomické fórum ".
ktorého v spolupráci s redakciou Pohronie je aj zakladateľom
Spracoval : Viera Kolčárová, vedúca ÚP
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

2009-Schválený

2009-Upravený

36 749.00

737 827.00

v €

2009-Plnenie

% pln.

269 173.78

36.48

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

Merateľný
ukazovateľ

Východis.
údaj

Cieľová
hodnota

Dosiahnutá % plnenia
alebo iný
hodnota
pomer

Podiel pridelenej sumy na
rozvojové projekty a
žiadosti na celkovej
žiadanej sume

70%

86%

123%

Počet schválených
projektov a žiadostí

50%

35%/9/

70%

5

26

520%

Počet podaných projektov a
žiadostí o finančný
príspevok
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Komentár:
Komentár k plneniu cieľov k 31.12.2009
V roku 2009 mesto podalo 26 projektov, z toho 9 projektov bolo schválených a 11 sa posudzovalo.
Mesto Levice z požadovanej sumy 4,946.433 € získalo 4,274.030,78 €, čo je 86% úspešnosť
podaných projektov.
Spracoval : Viera Kolčárová, vedúca ÚP

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

2009-Schválený

2009-Upravený

21 576.00

10 278.00

v €

2009-Plnenie

% pln.

4 700.60

45.73

Ciele a výstupy:
Cieľ
Zabezpečiť aktualizáciu
platného ÚPN, resp.
zabezpečiť spracovanie
nového ÚPN mesta

Merateľný
ukazovateľ
vyprac. aktualiz.
územnoplán. dokum.. v
súlade so zák.č.50/1976
Zb.v znení neskorších
predpisov, resp.
vypracovaný príslušný
stupeň ÚPD v zmysle
zák.č.50/1976 Zb. v znení
neskorších predpisov

Zabezpečiť vyhodnotenie
vypracovaný dokument v
platného ÚPN mesta Levice zmysle zák.č.50/1976 Zb.v
znení neskorších predpisov
(min raz za 4 roky), ktorý
určí postup pre ďalšie
obdobie
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
Zabezpečiť aktuálne a
verejnosti dostupné
informácie z ÚP

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

Východis.
údaj

Cieľová
hodnota

Dosiahnutá % plnenia
alebo iný
hodnota
pomer

Nie

Nie

0%

Áno

Áno

100%

2

0

0%

Min. 200 za
rok

170

85%
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Komentár:
Komentár k plneniu cieľov k 31.12.2009
- plnenie cieľa je nižšie ako plánovaná cieľová hodnota, závisí od počtu žiadostí potenciálnych
investorov
- v tomto polroku bola zabezpečovaná štúdia bez čerpania prostriedkov z mestského rozpočtu (na
náklady investora) - Námestie hrdinov
- vyhodnotenie platného ÚPN bolo zabezpečené v súlade s uzatvorenou Zmluvou o dielo
č.7002-09 a jej dodatkom č.2 a dodaná v novembri 2009
Spracoval: Ing. arch. Mária Navrátilová, vedúca OÚPSP
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

2009-Schválený

2009-Upravený

23 568.00

36 983.00

v €

2009-Plnenie

% pln.

27 107.27

73.30

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

Merateľný
ukazovateľ

Východis.
údaj

platba za štúdie a
vyjadrenia, stanoviská

Cieľová
hodnota
Podľa
potreby

Dosiahnutá % plnenia
alebo iný
hodnota
pomer
Podľa
potreby

100%

Komentár:
Komentár k plneniu cieľov k 31.12.2009
V priebehu sledovaného obdobia sa zabezpečovali :
-odborné vyjadrenia a posudky k dodaným projektovým dokumentáciám /Parkovisko Rozkvet I.II.
etapa,Kanalitácia Kukučínova,MK Železničná,Synagóga a pod./,
-geodetické práce súvisiace s projekčnou prípravou a plánmi skutočného vyhotovenia dokončených
stavieb
-rozmnožovacie a plánografické práce za účelom zabezpečiť vyjadrenia k projektovým
dokumentáciám
a prípravy súťažných podkladov
Spracoval: Ing. arch. Mária Navrátilová, vedúca OÚPSP
Podprogram 1. 7

Audit a rating

Zámer:

Objektívny a nezávislý posudok hospodárenia mesta Levice
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Odd. finančné

Zodpovednosť:

Rozpočet podprogramu :
rok

2009-Schválený

2009-Upravený

1 991.00

1 991.00

v €

2009-Plnenie

% pln.

1 501.00

75.39

Ciele a výstupy:
Merateľný
ukazovateľ

Cieľ
Zabezpečiť dôslednú
nezávislú kontrolu
účtovníctva a hospodárenia
mesta

Východis.
údaj

Permanentné auditorské
konzultácie

Počet auditorských kontrol
za rok

Cieľová
hodnota

Dosiahnutá % plnenia
alebo iný
hodnota
pomer

Áno

Áno

100%

6

6

100%

Komentár:
Komentár k plneniu cieľov k 31. 12. 2009
Za obdobie roka 2009 bolo audítorom vykonaných 6 kontrol vedenia účtovných dokladov a
dodržiavania účtovných postupov.
Okrem permanentných kontrol bol audítor niekoľkokrát prizvaný na osobné konzultácie v
prípadoch, kedy bolo potrebné posúdiť niektoré postupy ešte pred ich realizáciou.
Spracoval: Ing. Alica Holeksová, vedúca OF

Podprogram 1. 8

Členstvo v organizáciách

Zámer:

Záujmy mesta Levice presadzované na regionálnych a celoslovenských
fórach

Zodpovednosť:

Útvar primátora

Rozpočet podprogramu :
rok

2009-Schválený

2009-Upravený

9 460.00

9 460.00

v €

2009-Plnenie

% pln.

9 257.18

97.86

Ciele a výstupy:
Cieľ

Merateľný
ukazovateľ

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

Východis.
údaj

Cieľová
hodnota
11

Dosiahnutá % plnenia
alebo iný
hodnota
pomer
8

73%
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Komentár:
Komentár k plneniu cieľov k 31.12.2009
Mesto na základe prijatia opatrení o šetrení finančných prostriedkov v roku 2009 nevstúpilo do
žiadneho združenia či organizácie. K 31.12.2008 ukončilo členstvo v RVC Nitra čím nastal pokles
oproti minulému roku, kedy sme boli členmi v 9 organizáciách a združeniach.
Spracoval : Viera Kolčárová, vedúca ÚP

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

2009-Schválený

2009-Upravený

91 872.00

95 573.00

v €

2009-Plnenie

% pln.

97 936.20

102.47

Ciele a výstupy:
Cieľ

Merateľný
ukazovateľ

Východis.
údaj

Cieľová
hodnota

Dosiahnutá % plnenia
alebo iný
hodnota
pomer

Skvalitnenie služieb školám
a školským zariadeniam
prostredníctvom
elektronického prenosu dát

Odposielanie dát a
výstupov do zdravotných
poisťovní a komunikácia s
bankami prostredníctvom
výstupov v elektronickej
forme

100%

100%

100%

Zabezpečiť plnohodnotný
život seniorov a
handicapovaných občanov v
ich domácom prostredí

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

100%

100%

100%

50

44

88%

Počet potencionálnych
žiadateľov

50

50

100%

max.doba vybavenia v
dňoch

30

30

100%

Zabezpečiť prenesený
Počet rozhodnutí vydaných
výkon štátnej správy pri
v lehote 30 dní
vykonávaní zákona o
ochra-ne prírody a krajiny ochrana a výrub drevín

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

100%

0

0%

30

11

37%

100%

12/12

100%

330

395

120%

Komentár:
Komentár k plneniu cieľov k 31. 12. 2009
V prípadoch rozhodnutí vydaných po lehote 30 dní to znamená, že konanie vo veci bolo prerušené
alebo v krajnom prípade zastavené či vzaté späť žiadateľom.
V oblasti Administratívno-správnej agendy Opatrovateľskej služby sa diametrálne zmenila celá
agenda vzhľadom k tomu, že vstúpil do platnosti zákon č.448/2008 Z.z. o sociálnych službách a
príprava ako aj metodika vydávania rozhodnutí a následne uzatváraní zmlúv o poskytovaní
sociálnych služieb sa nedá porovnávať s predchádzajúcimi obdobiami.Celý prechod na novú
metodiku nemá dopad na kvalitu poskytovania sociálnej služby.
V oblasti spracovania personálnej a mzdovej agendy škôl a školských zariadení sa podarilo
dosiahnuť cieľový ukazovateľ v priebehu 1.polroka.
Spracoval: Miloslav Mráz, vedúci SOÚ
Program
2
Propagácia a marketing
Zámer programu:

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

Rozpočet programu :
rok

2009-Schválený

2009-Upravený

308 111.00

161 536.00

v €

2009-Plnenie
148 852.15

% pln.
92.15

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 :
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rok

2009-Schválený

2009-Upravený

59 420.00

12 019.00

v €

2009-Plnenie

% pln.

10 062.42

83.72

Ciele a výstupy:
Cieľ
Vydať monografiu mesta

Propagovať mesto orgánmi
mesta na spoločenských,
kultúrnych a športových
podujatiach

Využívať na propagáciu
mesta webovú stránku

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

Merateľný
ukazovateľ

Východis.
údaj

Cieľová
hodnota

Dosiahnutá % plnenia
alebo iný
hodnota
pomer

Podiel na príjmovej časti z
predaja monografie

30%

0

0%

Podiel na príjmovej časti z
predaja monografie

30%

0

0%

Podiel podujatí
propagovaných mesto
orgánmi mesta
prostredníctvom rôznych
propagačných materiálov

80 %

50%

63%

Podiel podujatí
propagovaných mesto
orgánmi mesta
prostredníctvom rôznych
propagačných materiálov

80 %

80%

100%

Počet návštevníkov, ktorí
navštívia mesto na základe
informácií získaných z
webovej stránky mesta

rast

Nárast

Nárast

Návštevnosť webovej
stránky

rast

Nárast

Nárast

Počet umiestnených
inzerátov CR v slovenskej
tlači + internet

4

4+28+2

850%

Počet umiestnených
inzerátov CR v zahraničnej
tlači

2

3+2

250%

5%

5%

100%

10000

10000

100%

5

0

0%

2

10

500%

2

4

200%

Efektívne propagovať a
Medziročný percentuálny
prezentovať mesto doma i v nárast turistov v meste (
zahraničí
štatistický úrad )
Počet oslovených
potenciálnych návštevníkov
Počet absolvovaných
výstav CR a prezentácií v
rámci partnerských miest
Vytvoriť zaujímavú ponuku Počet efektívne
produktov aktívneho CR v spolupracujúcich subjektov
meste
Počet vytvorených
produktov CR
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Komentár:
Komentár k plneniu cieľov k 31.12.2009
Zaujímavá ponuka CR - Prezentuj CR v meste Levice ( SŠ), projekt " Tu som doma - tu
dovolenkujem " Fotografická súťaž o meste Levice, Vianočný Coca - Cola kamión, Najdlhšia
plnená bageta - pokus o zápis do Ginesovej knihy rekordov
Absolvovanie výstav CR - mesto Levice sa v roku 2009 nezúčastnilo žiadnej výstavy z dôvodov
prijatia úsporných opatrení v rozpočte mesta
Percentuálny nárast turistov - naplnenie uvedeného cieľa dávajú predpoklad okrem vyššie
uvedených podujatí aj podujatia ako je Levický jarmok, Levické hradné slávnosti, ale aj letná súťaž
" Tu som doma - tu dovolenkujem oslovila ľudí a aj vďaka nej sa rozhodli pre návštevu levických
zaujímavostí
Návštevnosť web stránky - oproti roku 2008 nárast o 66.297 návštevníkov
Spracoval : Viera Kolčárová, vedúca ÚP
Za rok 2009 mesto Levice sa prezentovalo prostredníctvom propagačných materiálov na 95
kultúrnych, spoločenských a športových podujatiach ako napríklad:
- plesy (v mestských častiach, basketbalistov, požiarnicky, v základných školách,
- Medzinárodná konferencia učiteľov v Prahe,
- Finále slov. pohára v basketbale,
- Majstrovstvá SR v basketbale - mladší žiaci
- Medzinárodný hokejový turnaj
- Medzinárodný turnaj - skateboard (In Line Cup)
- Školské olympiády, mestská olympiáda,
- oceňovanie športovcov roka,
- Stretnutie študentov s europoslancami,
- Stretnutie kontrolórov Slovenska,
- Rôzne medzinárodné návštevy a cesty do zahraničia - zástupcovia mesta, vedenie mesta, študenti,
a podobne (ako napr. na Kanárske Ostrovy, Taliansko, Maďarsko, Česko, Francúzsko, Bielorusko,
Portugalsko, Srbská delegácia )
- uvítanie prvonarodeného dieťaťa v roku 2009 do života,
- družobné stretnutie klubov dôchodcov a iné
- Akcia Červeného kríža zo zahraničnou účasťou - Kvapka krvi.
- Zmluva o spolupráci s mestom ERD
- Návšteva riaditeľov škôl v zahraničí
- Zahraničná návšteva 9krajín SOU kamenárske
- Návšteva ZŚ s VJM v Španielsku
- Súťaž mladých záchranárov
- Jednota dôchodcov v MR
- Súťaž - TU som doma
- Futbalový zápas ml. žiakov
- Návšteva prezidenta SR
- Súťaž biccros - DIRT JAMP
- Basketbalový turnaj
- Medzinárodná súťaž záchranárov
- Deń detí
- Výstava - folklórne súbory
Monografia mesta Levice: vydanie Monografie bolo presunuté na rok 2010, z tohto dôvodu boli
znižované niektoré plánované výdavky na položkách v rozpočte mesta, ktoré súviseli s prípravou a
vydaním Monografie.
Spracoval: Ing. Božena Krajčovicová, vedúca OVP
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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

2009-Schválený

2009-Upravený

22 572.00

16 897.00

v €

2009-Plnenie

% pln.

16 897.00

100.00

Ciele a výstupy:
Cieľ

Merateľný
ukazovateľ

Technické zhodnotenie
Počet denných
rekreačného bazéna návštevníkov kúpaliska
vyriešenie už
nevyhovujúceho stavu
starých konštrukcií.
Vybavenie bazéna vodnými
atrakciamu.

Východis.
údaj

Cieľová
hodnota

Dosiahnutá % plnenia
alebo iný
hodnota
pomer

55 000

58000

105%

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

4

10

250%

Vytvoriť spektrum
príťažlivých mestských
informačných,
propagačných a
prezentačných materiálov
pre marketingové
akcie-zamerané na cieľové
skupiny: občan, turista,
podnikateľ

4

2

50%

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

Komentár:
Komentár k plneniu cieľov k 31.12.2009
ÚP úsek cestovného ruchu v I. polroku pripravilo dve podujatia na podporu rozvoja CR v meste
Levice a to " Prezentuj CR mesta Levice " - výsledok spracovanie propagačných materiálov na CD
nosičoch, projekt " Tu som doma - tu dovolenkujem " - propagácia prostredníctvom
celoslovenských médií, Fotografická súťaž o meste Levice - propagácia na web stránke a v
regionálnej tlači, Vianočný Coca - Cola kamión - web stránka, Novinky, regionálna tlač, rozhlas,
Levický jarmok - web stránka, celoslovenské média, Levické hradné slávnosti - web stránka,
celoslovenské média
Spracoval : Viera Kolčárová, vedúca ÚP
Práce boli ukončené v mesiaci jún 2009. Bazén prešiel schvaľovacím procesom cez Regionálny
úrad verejného zdravotníctva. Celý bazén sa stal najvyhľadávanejším a najviac využívaným na
celom kúpalisku. Návštevníci oceňujú všetky atribúty, ktoré má rekreačný bazén pre všetky vekové
kategórie spĺňať - časť pre opaľujúcich sa (plážový vstup), časť pre deti rôznych telesných
výšok, či športová - plavecká časť, časť pre skoky do vody, vodné atrakcie (vodný sklz, vodný
hríb). Počet denných návštevníkov prekoročil plánovanú cieľovú hodnotu.
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Spracoval: Ján Lacek, konateľ Margita-Ilona, s.r.o.

Podprogram 2. 3

Marketingová komunikácia

Zámer:

Pravidelná informovanosť obyvateľov o živote v meste

Zodpovednosť:

Útvar primátora

Rozpočet podprogramu :
rok

2009-Schválený

2009-Upravený

14 310.00

13 330.00

v €

2009-Plnenie

% pln.

7 909.57

59.34

Ciele a výstupy:
Cieľ

Merateľný
ukazovateľ

Východis.
údaj

Cieľová
hodnota

Dosiahnutá % plnenia
alebo iný
hodnota
pomer

Umiestnenie máp mesta s
Počet umiestnených máp
informáciami o podnikoch
CR, o kultúrno-historických
pamiatkach a pod.

4

0

0%

Značenie kultúrnych.,
historických a turistických
pamiatok (napr. múzeum,
hrad, kalvária, hvezdáreň,
Margita-Ilona, kostoly,
židovský cintorín +
synagóga a pod.)

Počet osadených značiek

3

1

33%

Vytvorenie novej značky
cestovného ruchu v
cieľovom mieste (Levice)

Zvýšená návštevnosť
cieľového miesta v
dôsledku zviditeľnenia (
odlíšenia sa od konkurencie
)

O 40%

O 20%

50%

Budovanie pozitívneho
imidžu mesta a (MsÚ ako
výkonnej inštitúcie)

Spokojnosť návštevníkov
a občanov Levíc s
poskytovanými službami

75 %

75%

100%

Účasť na veľtrhoch a
Počet veľtrhov a výstav
výstavách CR (ITF
Slovakiatour Bratislava, Go
a Region Tour Brno, Veľtrh
CR v Banskej Bystrici,
Holiday World Praha,
prípadne Utazás v
Budapesti)

4

1

25%

Spolupráca pri tvorbe
Počet nových vydaných
prospektov s producentmi a prospektov v spolupráci s
sprostredkonateľmi
producentmi a

2

1

50%
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tovarov a služieb
cestovného ruchu

sprostredkovateľmi TaS
CR

Zabezpečiť informovanosť
obyvateľov
prostredníctvom relácií
vysielaných v mestskej
televízii

Počet oslovených
domácností zo všetkých,
percentuálne vyjadrenie

80 %

80%

100%

Percentuálne zvýšenie
počtu hodín vysielania
objednaných relácií
mesačne v mestskej
televízii

5%

5%

100%

Zavedená internetová
komunikácia s vedením
mesta

Áno

Nie

0%

Percentuálne zvýšenie
počtu obyvateľov na
verejných stretnutiach ( DF
)

10 %

0

0%

Zavedená nová tematická
strana CR v meste

Áno

Ano

100%

Zavedené atraktívnejšie
grafické spracovanie novín

Áno

Áno

100%

Percento zníženia
reklamácií na nedodanie
novín do domácností

70 %

70%

100%

Percento respondentov,
ktorí pozitívne hodnotia
zvýšenie kvality novín

70%

100%

143%

Počet výtlačkov 1 čísla

15 000

15 000

100%

6-7

7

100%

Dosiahnuť vysoký stupeň
otvorenosti informovania
občanov a podnikateľov
mesta

Zvýšiť kvalitu a
informačnú hodnotu novín

Zabezpečiť informovanosť
obyvateľov
prostredníctvom
príťažlivých informačných
novín

Počet vydaných čísiel za
rok

Komentár:
Komentár k plneniu cieľov k 31.12.2009
Atraktívnejšie spracovanie novín - zmena veľkosti, písma, zvýšenie počtu strán, farebnosť
Nová tematická strana CR v meste - Novinky č. 4 mimoriadne vydanie venované aktivitám v meste
počas LTS, Novinky č. 6 mimoriadne vydanie k voľbám do VÚC
Diskusné fóra - zvolané jedno stretnutie v mesiaci december, pre malú účasť DF zrušené ( 3
občania )
Percentuálne zvýšenie počtu hodín vysielania relácií v mestskej televízii - každoročne zmluvne
upravuje
Počet veľtrhov a výstav - účasť mesta len na ITF Slovakiatour v mesiaci január
Zvýšená návštevnosť cieľového miesta
- Kalvária nové značenie
- súťaž " Prezentuj CR mesta Levice " pre SŠ
- projekt " Tu som doma - tu dovolenkujem"
- Fotografická súťaž o meste Levice
- Vianočný Coca - Cola kamión
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- Najdlhšia plnená bageta - propagované cez média
Spracoval : Viera Kolčárová, vedúca ÚP

Podprogram 2. 4

Turistické informačné centrum

Zámer:

Moderná turistická informačná kancelária slúžiaca pre návštevníkov a
obyvateľov mesta Levice.

Zodpovednosť:

Útvar primátora

Rozpočet podprogramu :
rok

2009-Schválený

2009-Upravený

3 984.00

2 988.00

v €

2009-Plnenie

% pln.

417.52

13.97

Ciele a výstupy:
Merateľný
ukazovateľ

Cieľ
Zabezpečiť efektívne
fungovanie TIK

Pomer výnosov/nákladov z
činnosti

Zabezpečiť dostatok
propagačných materiálov
pre TIK

Počet distribuovaných
propagačných materiálov
prostredníctvom TIK

Vytvoriť modernú
turistickú informačnú
kanceláriu

Predpokladaný počet
návštevníkov, ktorí využijú
služby kancelárie za rok

Východis.
údaj

Cieľová
hodnota

Dosiahnutá % plnenia
alebo iný
hodnota
pomer

Stúpajúci

-

-

Min. 10 typov

0

0%

10 000

0

0%

Komentár:
Komentár k plneniu cieľov k 31.12.2009
V dôsledku šetrenia finančných prostriedkov a zrušenia výzvy ROP mesto zatiaľ nepristúpilo k
zriadeniu modernej TIK.
Spracoval : Viera Kolčárová, vedúca ÚP
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

2009-Schválený

2009-Upravený

121 848.00

39 893.00

v €

2009-Plnenie

% pln.

39 385.51

98.73

Ciele a výstupy:
Merateľný
ukazovateľ

Cieľ

Východis.
údaj

Cieľová
hodnota

Dosiahnutá % plnenia
alebo iný
hodnota
pomer

Pódium

V ks

1

0

0%

Dvojdomčeky predajné

V ks

7

7

100%

Jednodomčeky predajné

V ks

8

8

100%

Spevnené plochy

Plocha zrekonštruovanej
spevn.plocha v m2

531

0

0%

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

2400 m

0

0%

Zabezpečiť tradičný
jarmok, pivný festival a
vianočné trhy

3300 m

3574

108%

Počet predaných trhových
miest

Komentár:
Komentár k plneniu cieľov k 31.12.2009
OŽPKV - V roku 2009 organizovalo mesto 2 jarmoky v mesiacoch máj a október, v mesiaci
december organizovalo Vianočné trhy, finančné prostriedky v rozpočte mesta na rok 2009 boli
vyčerpané na ich organizáciu.
Spracoval: Ing. arch. Eva Ürgeová, vedúca OŽPKV
OÚPSP - Spevnené plochy
Projektová dokumentácia pre časť - "Technická infraštruktúra bola dodaná "
dňa 23.06.2009, v súčasnej dobe sa zabezpečujú potrebné stanoviská k PD a majetko - právne
podklady za účelom vydania územného rozhodnutia a stavebného povolenia. So začiatkom
realizácie stavby sa uvažuje po ukončení verejného obstarávania roku 2010.
Vianočné domčeky sú vyrobené, uskladnené na Nám.hrdinov
V dôsledku nepriaznivej finančnej situácie mesta , pôvodne schválené finančné prostriedky na
realizáciu
boli zrušené pri II. zmene rozpoč na rok 2009.
Spracoval: Ing. arch. Mária Navrátilová, vedúca OÚPSP
Podprogram 2. 6

Medzinárodná spolupráca

Zámer:

Vzájomná výmena skúseností s partnerskými mestami

Zodpovednosť:

Odd. organizačno právne

Rozpočet podprogramu :

Strana: 17
Dátum: 18.03.2010

rok

2009-Schválený

2009-Upravený

14 275.00

1 490.00

v €

2009-Plnenie

% pln.

0.00

0.00

Ciele a výstupy:
Merateľný
ukazovateľ

Cieľ
Zabezpečiť výmenu
inovatívnych riešení v
rôznych oblastiach života
samosprávy

Východis.
údaj

Cieľová
hodnota

Dosiahnutá % plnenia
alebo iný
hodnota
pomer

počet navštívených
partnerských miest za rok

4

0

0%

počet prijatých návštev z
partnerských miest za rok

4

1

25%

Komentár:
Komentár k plneniu cieľov k 31.12.2009
Z dôvodu, že pri 1. zmene rozpočtu boli znížené cestovné a reprezentačné výdavky sa neuskutočnila
žiadna návšteva partnerských miest.
Dňa 3.12.2009 primátor mesta Levice Ing. Štefan Mišák a pán Ing. András Mészáros starosta
mesta Érd MR podpísali Zmluvu o vzájomnej partnerskej spolupráci, ktorej hlavné ciele sú
zamerané na šport a turistiku, školstvo a kultúru, plánovanie spoločných programov a projektov pre
deti a mládež, sociálnu a zdravotnú oblasť, problematiku rozvoja mesta a hospodárstva, šírenie
dobrého mena oboch miest, posilnenie spolupráce na regionálnej a mikroregionálnej úrovni,
výmenu skúseností, vytvorenie spoločných projektov a spoluprácu v ďalších spoločne stanovených
oblastiach.Jedným zo zámerov uzavretia zmluvy o partnerskej spolupráci je i sústrediť sa na
možnosti stanovené Európskou úniou týkajúce sa vytvorenia a realizácie projektov v rámci
"Spolupráce Európskych územných oblastí", ako i projektov priamo financovaných z EÚ zdrojov.
Zmluva o partnerskej spolupráci vznikla na základe uznesenia mestských zastupiteľstiev v oboch
mestách a nadobúda platnosť od 3.12.2009.
Spracoval: JUDr. Elena Kušteková, vedúca OOP
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

2009-Schválený

2009-Upravený

5 312.00

6 787.00

v €

2009-Plnenie

% pln.

6 048.13

89.11

Ciele a výstupy:
Cieľ

Merateľný
ukazovateľ

Prostredníctvom akcií
oslovovať obyvateľstvo

počet obyvateľov, ktorí sa
do jednotlivých aktivít

Východis.
údaj

Cieľová
hodnota
300

Dosiahnutá % plnenia
alebo iný
hodnota
pomer
300

100%
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k prejaveniu záujmu o
životné prostredie ako
jedného z indikátorov
zdravia celej populácie.

zapoja

Iniciovať návyky zdravého
životného štýlu u
obyvateľstva; motivovať
verejnosť k väčšej
participácii na vlastnom
zdraví

počet obyvateľov, ktorí sa
do jednotlivých aktivít
zapoja

300

1 500

500%

Prispieť k zvyšovaniu
zdravotného povedomia
obyvateľstva.

počet obyvateľov, ktorí sa
do jednotlivých aktivít
zapoja

300

1 500

500%

Propagácia jednotlivých
počet zmedializovaných
aktivít projektu Zdravé
akcií zorganizovaných
mesto Levice formou
projektom Zdravé mesto
inzercie a ďalšími miestnymi
mediálnymi tokmi

10

13

130%

Medializácia projektu medzi
obyvateľstvom
prostredníctvom vlastného
propagačného materiálu
projektu

200

400

200%

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

Komentár:
Komentár k plneniu cieľov k 31.12.2009
Čerpané finančné prostriedky boli použité v súvislosti s organizáciou, zabezpečením a
medializáciou podujatí, ktoré kancelária projektu Zdravé mesto pripravila pre širokú verejnosť a
zamestnancov mesta v roku 2009:
" podujatie "Meranie rizikových faktorov" (pre verejnosť 7.4.2009; pre zamestnancov mesta 9.4.,
14.4., 15.4., 17.4.2009),
" podujatie "Primátorská kvapka krvi" (26.1.2009 a 2.6.2009)
" prednáška " Rakovina hrubého čreva " ( 5. a 12. 11.2009 )
" Meranie glykémie ( 13.11.2009 )
" Deň zdravia ( 26.11.2009 )
" Charitatívna zbierka šatstva ( november - december )
" Profil zdravia mesta Levice - brožúra,
Spracoval: Ing. Viera Kolčárová, vedúca ÚP
Podprogram 2. 8

Vysielacie služby

Zámer:

Pravidelné informácie pre obyvateľov mesta o udalostiach v meste a
regióne

Zodpovednosť:

Útvar primátora

Rozpočet podprogramu :
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rok

2009-Schválený

2009-Upravený

66 390.00

68 132.00

v €

2009-Plnenie

% pln.

68 132.00

100.00

Ciele a výstupy:
Merateľný
ukazovateľ

Cieľ

Východis.
údaj

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

Cieľová
hodnota

Dosiahnutá % plnenia
alebo iný
hodnota
pomer

108

173

160%

Počet odvysielaných
príspevkov publicistických

12

14

117%

Počet odvysielaných
príspevkov spravodajských,
vrátane športu

400

532

133%

Komentár:
Komentár k plneniu cieľov k 31.12.2009
Plnenie cieľa je v súlade s plánovanou cieľovou hodnotou.
V priebehu sledovaného obdobia sme zabezpečili aj výmenu a úplnú obnovu teletextového
vysielania, rozšírili a zmenili webovú stránku LTS s.r.o.
V priebehu následného sledovaného obdobia t.j. od 7/2009 až 12/2009 sme v plnej miere
zabezpečili rôznorodosť výroby spravodajských reportáží a taktiež plynulé vysielanie v zmysle
požiadaviek mesta Levice, ako aj platnej licencie. Boli zabezpečené aj politické publicistické
štúdiové rozhovory s pozvanými hosťami.
Spracoval: A. Slažanská, konateľ LTS s.r.o.
Program
3
Interné služby mesta
Zámer programu:

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

Rozpočet programu :
rok

2009-Schválený

2009-Upravený

777 302.00

993 267.00

v €

2009-Plnenie
947 269.65

% pln.
95.37

Komentár:
komentar

Podprogram 3. 1

Činnosť samosprávnych orgánov mesta

Zámer:

Bezproblémový priebeh zasadnutí orgánov mesta s dôrazom na plnenie
cieľov a zámerov
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Odd. organizačno právne

Zodpovednosť:

Rozpočet podprogramu :
rok

2009-Schválený

2009-Upravený

66 224.00

60 226.00

v €

2009-Plnenie

% pln.

51 469.11

85.46

Ciele a výstupy:
Merateľný
ukazovateľ

Cieľ
Zvýšiť efektívnosť
zabezpečenia zasadnutí
orgánov mesta

Východis.
údaj

Zavedená elektronická
distribúcia materiálov na
zasadnutia

Cieľová
hodnota

Dosiahnutá % plnenia
alebo iný
hodnota
pomer

Áno

Áno

100%

8

7

88%

Počet zasadnutí MsR za rok

16

13

81%

Počet zasadnutí MsZ za rok

8

7

88%

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

Komentár:
Komentár k plneniu cieľov k 31.12.2009
Zasadnutia MsZ, MsR a komisií MsZ sa uskutočnili v zmysle schváleného časového harmonogramu
zasadnutí. Bolo zvolané 1 mimoriadne zasadnutie MsZ a 4 mimoriadne zasadnutia komisií MsZ.
Od apríla je zavedená elektronická distribúcia materiálov na zasadnutia MsZ a MsR.
Spracoval: JUDr. Elena Kušteková, vedúca OOP

Podprogram 3. 2

Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami

Zámer:

Bezproblémový priebeh volieb a referend

Zodpovednosť:

Odd. organizačno právne

Rozpočet podprogramu :
rok

2009-Schválený

2009-Upravený

5 644.00

77 658.00

v €

2009-Plnenie

% pln.

98 985.02

127.46

Ciele a výstupy:
Cieľ
Zabezpečiť administráciu
volieb a referend

Merateľný
ukazovateľ
počet očakávaných druhov
volieb

Východis.
údaj

Cieľová
hodnota
3

Dosiahnutá % plnenia
alebo iný
hodnota
pomer
3

100%
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Komentár:
Komentár k plneniu cieľov k 31.12.2009
V roku 2009 sa uskutočnila voľba prezidenta SR 1. a 2. kolo, voľby do Európskeho parlamentu a
voľby do orgánov samosprávnych krajov.
Spracoval: JUDr. Elena Kušteková, vedúca OOP

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

Rozpočet podprogramu :
rok

2009-Schválený

2009-Upravený

114 554.00

226 918.00

v €

2009-Plnenie

% pln.

222 528.83

98.07

Ciele a výstupy:
Cieľ
Zabezpečenie kladných
vyjadrení k SP

Merateľný
ukazovateľ

Cieľová
hodnota

Dosiahnutá % plnenia
alebo iný
hodnota
pomer

1

1

100%

Zabezpečenie vypracovania Počet sád
projektu interiéru

6

6

100%

Vypracovanie realizačnej
PD na rekonštrukciu
Synagógy

Počet sád

6

6

100%

Pokračovanie
rekonštrukčných prác na
objekte Ul. Ľ. Štúra 3

nádvorie

30,08 m2

30,08 m2

100%

2.NP (kancelárske
priestory)

210 m2

210 m2

100%

1.NP(obchodné priestory)

200 m2

200 m2

100%

1.PP (skladové priestory)

166 m2

166 m2

100%

Dokončenie
rekonštrukčných prác

1200

1 200

100%

Percentuálnosť obsadenia prenájmu objektu

85 %

85%

100%

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

8 dní

30 dní

375%

Počet nájomných zmlúv

175

157

90%

Maximalizovať
obsadenosť v nebytových
priestoroch vo vlastníctve
mesta

Kompletné

Východis.
údaj
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Počet nehnuteľností v
majetku mesta

15

14

93%

Komentár:
Komentár k plneniu cieľov k 31.12.2009
Ku koncu roka o niečo vzrástol počet uzatvorených nájomných zmlúv, pričom ale pohyb a zmeny
medzi nájomcami sú veľké. Doba uzatvorenia nájomných zmlúv sa predľžila v dôsledku
schvaľovacieho procesu v MsZ.
Spracoval: JUDr. Daniela Süssová, vedúca OSEM
OÚPSP - Rekonštrukcia polyfunkčého objektu na ul.Ľ.Štúra - stavebné práce boli ukončené ku dňu
30.05.2009, kolaudačné rozhodnutie bolo vydané dňa 10.06.2009.
Vypracovanie realizačnej PD na Synagógu: PD vypracovaná, dodaná, vydané stavebné povolenie.
Zabezpečenie vypracovania projektu interiéru: PD dodaná
Zabezpečenie kladných vyjadrení k SP: Vyjadrenia zabezpečené.
Spracoval: Ing. arch. Mária Navrátilová, vedúca OÚPSP

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

2009-Schválený

2009-Upravený

21 951.00

28 488.00

v €

2009-Plnenie

% pln.

20 773.54

72.92

Ciele a výstupy:
Cieľ
Dosiahnuť čo najvyššiu
efektívnosť prenájmu a
predaja pozemkov

Merateľný
ukazovateľ
Príjem z prenájmu v €

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

Východis.
údaj

Cieľová
hodnota

Dosiahnutá % plnenia
alebo iný
hodnota
pomer

21 642

19 381

90%

411

230

56%

Komentár:
Komentár k plneniu cieľov k 31.12.2009
OSEM MsÚ v Leviciach vedie evidenciu pozemkov vo vlastníctve mesta v programe CORA-ISS
Majetok. Všetky pozemky vedené v katastri na LV č. 1 sú v programe registrované podľa k.ú.
evidenčne aj finančne. Pohyb sa pravidelne polročne odsúhlasuje s účtovným stavom na FO a raz
ročne so stavom na LV č. 1 vedenom v Správe katastra Levice.
Na každý schválený prenájom v MsR resp. MsZ je uzatvorená nájomná zmluva , evidované v
programe CORA-ISSA Zmluvy. Pracovníci zodpovední za okruh svojich zmlúv štvrťročne
kontrolujú úhrady nájomcov. V prípade zistenia nedoplatku sú nájomcom zasielané výzvy na
úhradu.
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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 :
rok

2009-Schválený

2009-Upravený

391 356.00

430 930.00

v €

2009-Plnenie

% pln.

390 996.75

90.73

Ciele a výstupy:
Cieľ
Zabezpečiť operatívne
odstránenie vzniknutých
nedostatkov v prenajatých
priestoroch

Zabezpečiť funkčnosť
prenajatých objektov nebytových priestorov vo
vlastníctve mesta Levice

Merateľný
ukazovateľ

Východis.
údaj

Cieľová
hodnota

Dosiahnutá % plnenia
alebo iný
hodnota
pomer

- havarijné situácie

3 dni

Okamžite

100%

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

1 deň

1 deň

100%

Zabezpečenie čistenia
priestorov v m2

1 319

1 319

100%

Celková udržiavaná plocha
budov v m2

9 551

9 350

98%

Komentár:
Komentár k plneniu cieľov k 31.12.2009
OSEM MsÚ priebežne zabezpečuje plynulosť prevádzky vo všetkých objektoch vo vlastníctve. Z
väčších opráv spomenieme opravu soc. zariadení v objekte TRIO, POKROK, oprava
elektroinštalácie Poľná 6, ojedinelá výmena podlahových krytín, dokončenie náteru okien
Nám.hrdinov 13, ojedinelé nesúvislé opravy striech Ul. Bottova, Poľná 6, kompletná výmena
el.rozvádzačov TRIO.
V druhom polroku boli opravy striech riešené len flakovaním , závady na kanalizácii, vodovodnom
potrubí , elektrickom vedení, zároveň boli vykonané úpravy distribučného merania EE.
Spracoval: JUDr. Daniela Süssová, vedúca OSEM

Podprogram 3. 6

Prevádzka a údržba mestského informačného systému

Zámer:

Bezporuchová prevádzka informačného systému pre čo najlepšiu orientáciu
a informovanosť občanov
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Odd. správy a evidencie majetku

Zodpovednosť:

Rozpočet podprogramu :
rok

2009-Schválený

2009-Upravený

4 481.00

5 382.00

v €

2009-Plnenie

% pln.

5 426.82

100.83

Ciele a výstupy:
Merateľný
ukazovateľ

Cieľ
Zabezpečenie čo najlepšej
údržby

Východis.
údaj

Cieľová
hodnota

Dosiahnutá % plnenia
alebo iný
hodnota
pomer

Počet úradných tabúľ vývesiek

16

28

175%

Počet smerových tabúľ
mestského inf.syst

28

28

100%

Komentár:
Komentár k plneniu cieľov k 31.12.2009
Úradné tabule boli doplnené o zostavu troch plagátovacích plôch do každej mestskej časti po jednej
V druhom polroku boli vykonávané len činnosti spojené s údržbou úradných tabúľ - čistenie,
oprava a premazanie zámkov, výmena sklennej výplne po rozbití.
Spracoval: JUDr. Daniela Süssová, vedúca OSEM

Podprogram 3. 7

Rekreačné chaty Margita - Ilona

Zámer:

Regeneráciou pracovných síl zamestnancov zvýšiť ich výkonnosť

Zodpovednosť:

Odd. vnútornej prevádzky

Rozpočet podprogramu :
rok

2009-Schválený

2009-Upravený

9 425.00

8 725.00

v €

2009-Plnenie

% pln.

4 996.26

57.26

Ciele a výstupy:
Cieľ

Merateľný
ukazovateľ

Poskytnúť zamestnancom
rekreačné chaty na Margite
Ilone

využiteľnosť chát na
Margite-Ilone

Zabezpečenie plynulej
prevádzky v rekreačnom
zariadení z pohľadu
rekreantov

Počet rekreačných zariadení

Východis.
údaj

Cieľová
hodnota

Dosiahnutá % plnenia
alebo iný
hodnota
pomer

80 %

100%

125%

3

3

100%
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Komentár:
Komentár k plneniu cieľov k 31. 12. 2009
Rekreačná sezóna na chatách na Margite Ilone sa začala 27.6.2009 za účelom zabezpečenia
plynulého chodu prevádzky na týchto chatách boli realizované určité činnosti a to údržba inventáru
a zabezpečenie čistoty týchto zariadení, úprava okolia chát a zelene, zrealizované plánované
nákupy. Cena za rekreačný pobyt zostala na úrovni roku 2008. Obsadenosť chát počas letnej
turistickej sezóny je plne využitá.
Spracoval: Ing. Božena Krajčovicová, vedúca OVP
Do začatia letnej rekreačnej sezóny OSEM MsÚ zabezpečilo uvedenie objektov do
prevádzkyschopného stavu.
Po ukončení letnej sezóny boli okolie chát vyčistené, osekané kríky, odvezený inventár a chaty boli
zazimované - vypustená voda, odstavená elektrika, zabezpečenie proti hlodavcom.
Spracoval: JUDr. Daniela Süssová, vedúca OSEM

Podprogram 3. 8

Prevádzka a údržba verejných toaliet

Zámer:

Verejnosti dostupné a čisté toalety

Zodpovednosť:

Odd. správy a evidencie majetku

Rozpočet podprogramu :
rok

2009-Schválený

2009-Upravený

996.00

830.00

v €

2009-Plnenie

% pln.

527.83

63.59

Ciele a výstupy:
Cieľ

Merateľný
ukazovateľ

Východis.
údaj

Zabezpečenie dostupnosti a Maximálna doba
čistoty na verejných
sprístupnenia počas LJ
toaletách

Cieľová
hodnota

Dosiahnutá % plnenia
alebo iný
hodnota
pomer

20 hod.

70 hod.

350%

Doba odstránenie závady
od jej nahlásenia

24 hod.

Okamžite

100%

Celkový počet
udržiavaných verejných
toaliet

1

1

100%

Komentár:
Komentár k plneniu cieľov k 31.12.2009
Objekt udržiavaný priebežne so zreteľom spoľahlivej prevádzky hlavne počas jarmoku .
Spracoval: JUDr. Daniela Süssová, vedúca OSEM
Podprogram 3. 9

Autodoprava

Zámer:

Efektívna a flexibilná auto prevádzka mestského úradu
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Odd. vnútornej prevádzky

Zodpovednosť:

Rozpočet podprogramu :
rok

2009-Schválený

2009-Upravený

25 790.00

18 380.00

v €

2009-Plnenie

% pln.

16 197.51

88.13

Ciele a výstupy:
Merateľný
ukazovateľ

Cieľ
Zabezpečiť bezproblémové
a flexibilné fungovanie
vozového parku Msú

Východis.
údaj

Podiel napĺňania kontrol a
prehliadok

Cieľová
hodnota
100

Dosiahnutá % plnenia
alebo iný
hodnota
pomer
100

100%

Komentár:
Komentár k plneniu cieľov k 31.12.2009
- vozový park MsÚ /6 motorových vozidiel/ je udržiavaný v prevádzky schopnom stave 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.
- hlavná úspora finančných prostriedkov rozpočtovaných v aktivite 3.9 bola na položke 634 002 Servis, údržba, opravy a to v dôsledku pravidelnej starostlivosti o vozový park.
Spracoval: Ing. Božena Krajčovicová, vedúca OVP

Podprogram 3.10

Verejné obstarávanie

Zámer:

Pri obstarávaní zákaziek uplatňovať princípy verejného obstarávania.

Zodpovednosť:

Odd. vnútornej prevádzky

Rozpočet podprogramu :
rok

2009-Schválený

2009-Upravený

2 330.00

9 834.00

v €

2009-Plnenie

% pln.

18 727.18

190.43

Ciele a výstupy:
Cieľ

Merateľný
ukazovateľ

Východis.
údaj

Cieľová
hodnota

Dosiahnutá % plnenia
alebo iný
hodnota
pomer

Zabezpečiť maximálnu
úsporu prostredníctvom
softvéru AUKCIE

% využiteľnosti softvéru
AUKCIE

100

100

100%

Zabezpečiť dodržiavanie
procesu verejného
obstarávania

% využiteľnosti softvéru
V.O.S

100

70

70%
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Komentár:
Komentár k plneniu cieľov k 31. 12.2009
Dodržiavanie procesu VO - využiteľnosť softwéru V.O.S:
Dodržiavanie procesu VO ako jedna z prioritných oblastí v rámci programového rozpočtu v aktivite
3.10 je spojené najmä s dôsledným používaním softwéru V.O.S, ktorý zabezpečuje evidenciu a
realizáciu celého procesu verejného obstarávania počnúc plánovacou-prípravnou etapou, súťažnou
etapou až po konečnú etapu. Používa sa na spracovanie podlimitných zákaziek a podprahových
zákaziek v plnom rozsahu. Zákazky s nízkou hodnotou sú spracovávané v rámci našich interných
predpisov (Smernica primátora mesta č. 20 o verejnom obstarávaní).
Zabezpečovať maximálnu úsporu - využiteľnosť SW Aukcie:
Smernica primátora mesta č. 20 o verejnom obstarávaní ustanovuje povinnosť používať
elektronické aukcie na všetky zákazky zadávané verejným obstarávateľom Mesto Levice. Výnimku
z tejto povinnosti môže udeliť primátor mesta. V roku 2009 sme prostredníctvom používania SW
aukcie ušetrili finančné prostriedky vo výške 98 285,- € s DPH.
Spracoval: Ing. Božena Krajčovicová, vedúca OVP
Podprogram 3.11

Vzdelávanie zamestnancov

Zámer:

Odborne zdatní zamestnanci Mestského úradu

Zodpovednosť:

Odd. vnútornej prevádzky

Rozpočet podprogramu :
rok

2009-Schválený

2009-Upravený

17 260.00

5 510.00

v €

2009-Plnenie

% pln.

3 612.33

65.56

Ciele a výstupy:
Cieľ
Zvýšiť kvalifikáciu,
schopnosti a zručnosti
zamestnancov mesta

Merateľný
ukazovateľ

Východis.
údaj

Cieľová
hodnota

Dosiahnutá % plnenia
alebo iný
hodnota
pomer

Priemerný počet školení na
jedného zamestnanca v
danom roku

2

1

50%

Priemerný počet školení na
jedného zamestnanca v
danom roku

2

2

100%

Komentár:
Komentár k plneniu cieľov k 31.12.2009
V roku 2009 sa na 75 školeniach zúčastnilo 154 zamestnancov . Cieľ bol naplnený aj napriek
dôvodom šetrenia finančných prostriedkov, uprednostňovali sa bezplatné školenia.
Okrem vyššie uvedených školení mesto v rámci projektu cez Úrad práce sociálnych a vecí a rodiny
zabezpečoval školenie účtovníčok, opatrovateliek a zamestnancov MÚ v rámci projektu "Moderný
pracovník verejnej správy " , na uvedené školenia a vzdelávanie boli získané finančné prostriedky z
grantov.
Spracoval . Viera Kolčárová, vedúca ÚP
Komentár k plneniu cieľov k 31.12.2009
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V roku 2009 sa 27 zamestnancov zúčastnilo 51 školení hlavne k novelám zákonov. Cieľ nie je
naplnený nakoľko sa prehodnocovala potreba každej účasti na školeniach a seminároch z dôvodu
šetrenia finančných prostriedkov.
Spracoval: Ing. Božena Krajčovicová, vedúca OVP

Podprogram 3.12

Registratúrne stredisko

Zámer:

Efektívna a prehľadná správa registratúry a registratúrneho strediska

Zodpovednosť:

Odd. vnútornej prevádzky

Rozpočet podprogramu :
rok

2009-Schválený

2009-Upravený

8 672.00

8 672.00

v €

2009-Plnenie

% pln.

8 454.36

97.49

Ciele a výstupy:
Cieľ
Zabezpečiť efektivitu
predarchívnej starostlivosti a
plnenie zákonom
stanovených požiadaviek
pre správu registratúry

Merateľný
ukazovateľ
Počet odovzdaných
archívnych boxov do
Štátneho archívu - pobočka
Levice

Východis.
údaj

Cieľová
hodnota

Dosiahnutá % plnenia
alebo iný
hodnota
pomer

200

53

27%

4

6

150%

Počet evidovaných spisov v
ISS Písomnosti za
kalendárny rok

23 000

14 422

63%

Počet odovzdaných
ukladacích jednotiek do
registratúrneho strediska za
kalendárny rok

600

528

88%

Počet vykonaných
vyraďovacích konaní

Komentár:
Komentár k plneniu cieľov k 31. 12.2009
- počet odovzdaných ukladacích jednotiek za rok 2005 je 528 pri dodržaní zásad preberacích
protokolov z príručných registratúr organizačných útvarov do Registratúrneho strediska MsÚ
Levice
- počet evidovaných došlých a odoslaných záznamov ku dňu 31.12.2009 je evidovaný pod
posledným poradovým číslom 25956/09, počet k nim vytvorených spisov k tomu istému dňu je
evidovaný pod posledným poradovým číslom 14422/09
- počet vykonaných vyraďovacích konaní v RS Družba presiahol počet o 2, vyradené boli
písomnosti v samostatných návrhoch na vyraďovacie konanie pre MsNV Levice, Technické
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služby, Reštaurácie, Temos, Okresná správa cestovného ruchu a Okresný podnik KS
- počet odovzdaných archívnych boxov bol omnoho menší ako sa predpokladalo, nakoľko
hodnota neoznačených a nezatriedených písomností vyššie uvedených podnikov nemali požadovanú
hodnotu "A", t.j. ďalšej archivácie odhad bol stanovený od počtu a množstva dokumentácie, keďže
nebola označená príslušnými registratúrnymi značkami podľa jednotlivých registratúrnych
poriadkov, za pomoci zamestnancov MS SR, Štátneho archívu, pobočka Levice sa vykonalo
vytriedenie písomností.
Registratúrne stredisko MsÚ Levice na Ul. kpt. J. Nálepku 68 bolo zariadené, zakúpili sa a
namontovali kovové regále. V ďalšom boli zakúpené do RS archívne škatule.
Spracoval: Ing. Božena Krajčovicová, vedúca OVP

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

2009-Schválený

2009-Upravený

9 300.00

19 300.00

v €

2009-Plnenie

% pln.

18 318.71

94.92

Ciele a výstupy:
Cieľ
Zabezpečiť komplexné
zmapovanie územia mesta
Levice

Merateľný
ukazovateľ

Východis.
údaj

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

Cieľová
hodnota

Dosiahnutá % plnenia
alebo iný
hodnota
pomer

5%

5%

100%

100 %

100%

100%

Komentár:
Komentár k plneniu cieľov k 31.12.2009
V rámci roka prebehli aktivity spojené s aktualizáciou geografickej časti systému vo forme
aktualizácie katastrálnej mapy ako aj jednotlivých zdrojových dát pre moduly geografickej
nadstavby.
V rámci CG GISAM sa dokončil technologický update existujúcich modulov a rozšíril sa o modul
Verejné osvetlenie.
Pripravila sa verejná prezentácia GIS mesta Levice pre prostredie internetu.
Spracoval: Ing. Božena Krajčovicová, vedúca OVP
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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

2009-Schválený

2009-Upravený

75 682.00

70 222.00

v €

2009-Plnenie

% pln.

67 844.90

96.61

Ciele a výstupy:
Merateľný
ukazovateľ

Cieľ
Zabezpečiť výkonné
informačné prostredie pre
zamestnancov MsÚ

Východis.
údaj

Cieľová
hodnota

Dosiahnutá % plnenia
alebo iný
hodnota
pomer

Počet spravovaných
pracovných staníc
pripojených do siete MsÚ
Spolu

160

187

117%

Počet spravovaných
programových modulov
spolu

65

69

106%

Počet spravovaných PC
spolu

175

190

109%

Komentár:
Komentár k plneniu cieľov k 31.12.2009
Začiatkom sa roka sa úspešne dovŕšil prechod na EURO v rámci programových modulov ISS.
V prvom polroku sa ISS rozšírilo o moduly: Školstvo, Správne poplatky, Oracle Internet
Application Server. V rámci CG GISAM sa dokončil technologický update existujúcich modulov a
rozšíril sa o modul Verejné osvetlenie. Realizovalo sa prepojenie na REGOB.
Údržba informačného systému sa vykonáva na základe zmlúv s jednotlivými dodávateľmi
programových modulov.
Spracoval: Ing. Božena Krajčovicová, vedúca OVP
Podprogram 3.15

Bezpečný podnik

Zámer:

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

Zodpovednosť:

Odd. vnútornej prevádzky

Rozpočet podprogramu :
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rok

2009-Schválený

2009-Upravený

20 151.00

18 351.00

v €

2009-Plnenie

% pln.

15 997.26

87.17

Ciele a výstupy:
Cieľ

Merateľný
ukazovateľ

Ochrana života, zdravia a
ochrana odevov pred
znečistením

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

Zabezpečiť zvýšenie
kvalifikácie, zručností a
schopností zamestnancov
mesta Levice

Východis.
údaj

Cieľová
hodnota

Dosiahnutá % plnenia
alebo iný
hodnota
pomer

100 %

100%

100%

Počet školení ABT

2

1

50%

Počet periodických školení
zamestnancov

15

15

100%

Počet školení zástupcov
zamestnancov a členov
komisie BOZP

1

0

0%

Počet školení vodičov

1

2

200%

100 %

100%

100%

V zmysle
zmluvy

100%

100%

100 %

100%

100%

16

16

100%

Dodržiavať podmienky na Plnenie kritérií programu
pracoviskách v rámci
Bezpečný podnik
programu Bezpečný podnik
Preventívna starostlivosť o Počet zamestnancov
fyzické a psychické zdravie zúčastnených na
zamestnancov
rekondičných pobytoch
Maximálna ochrana života a % podiel vykonaných
zdravia zamestnancov mesta lekárskych prehliadok (
Levice
vstupné, výstupné,
periodické a pri preradení )
Počet kontrol vykonaných
PZS na MŠ, MsÚ, DJ, SOU
a MsP

Komentár:
Komentár k plneniu cieľov k 31.12.2009
Kontroly BOZP boli vykonávané v mesiaci november 2009 za účasti pracovnej zdravotnej služby.
Lekárske prehliadky sa priebežne vykonávali podľa potreby, pri prijímaní nových zamestnancov,
zamestnancov na zastupovanie najmä v oblasti školstva. Pri ukončení pracovného pomeru boli
vykonávané výstupné lekárske prehliadky. Účasť na rekondičných pobytoch bola ukončená v
apríli 2009 na 100% podľa uzatvorenej zmluvy. Kritériá programu " Bezpečný podnik " sa plnia
priebežne počas celého roka. Školenie vodičov z povolania a vodičov referentských vozidiel bolo
vykonané v apríli 2009. V novembri 2009 bolo vykonané školenie ďalších
zamestnancov, ktorí budú viesť služobné motorové vozidlo referentským spôsobom. Periodické
školenia zamestnancov boli vykonané na 100%. Školenie zástupcov zamestnancov a členov
komisie BOZP nebolo vykonané z dôvodu zlej finančnej situácie. Školenie ABT bolo na 50%.
Poskytnutie OOPP bolo v zmysle Pokynu primátora mesta č. 6 o poskytovaní OOPP zabezpečené
na 100 %.

Strana: 32
Dátum: 18.03.2010

Spracoval: Ing. Božena Krajčovicová, vedúca OVP

Podprogram 3.16

Právne a poradenské služby

Zámer:

Profesionálne právne zastupovanie mesta navonok

Zodpovednosť:

Oddelenie školstva a vzdelávania

Rozpočet podprogramu :
rok

2009-Schválený

2009-Upravený

2 988.00

3 343.00

v €

2009-Plnenie

% pln.

2 083.55

62.33

Ciele a výstupy:
Cieľ
Zabezpečiť výuku histórie
mesta a regiónu pútavou
formou v spolupráci s
múzeami, galériami a
knižnicami, miestnymi
historikmi

Merateľný
ukazovateľ
Počet škôl participujúcich
na vyučovaní miestnych a
regionálnych dejín

Odborné zastupovanie mesta Počet vydaných rozhodnutí
vo veciach vybavovania
a rozkazov
priestupkovej a škodovej
agendy na úseku školstva

Východis.
údaj

Cieľová
hodnota

Dosiahnutá % plnenia
alebo iný
hodnota
pomer

7

7

100%

50

20

40%

Komentár:
Komentár k plneniu cieľov k 31.12.2009
Vo veciach vybavovania priestupkovej a škodovej agendy sa uskutočňovala do septembra 2009
spolupráca s JUDr. Abrahámom, ktorý v pravidelných termínoch riešil s určenými zamestnancami
MsÚ uvedenú problematiku. Konanie o priestupkoch na úseku školstva a výchovy mládeže podľa
§ 31 zákona o priestupkoch by nemohlo plniť svoj účel a preto v súlade s ustanovením § 71 písm.
a) tohto zákona postupujeme oznámenia školy na OR PZ Úrad justičnej a kriminálnej polície odbor skráteného vyšetrovania.
Významnou mierou v oblasti vzdelávania mladej generácie v národných dejinách a budovania
vzťahu k histórii tekovského regiónu prispela autorská tvorba PhDr. Miroslava Piusa, ktorý v
období do 31.12.2009 zostavil pomocné texty pre učiteľov dejepisu a v spolupráci s OŠV MsÚ v
Leviciach bol celý písomný materiál priebežne zasielaný základným školám v meste Levice.
Distribuovaný materiál - Doba kamenná, bronzová a železná na Pohroní, Rimania v blízkosti
našich štyroch riek, Archeologický atlas Pohronia, Dva zaniknuté románske kostoly na Baratke pri
Leviciach, Kostoly v Starom Tekove, Kláštor vo svätom Beňadiku a dediny ktoré patrili pod
opátstvo, tvorí jadro publikácie pre základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta
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Levice i školy v okrese, ktorú spomínaný autor plánuje zostaviť. Eventuálne vydanie publikácie
bude výsledkom kooperácie samotného autora a mesta.
Spracoval: Mgr.Martin Bátovský, vedúci OŠV

Podprogram 3.17

Činnosť mládežníckeho parlamentu

Zámer:

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

Zodpovednosť:

Odd. organizačno právne

Rozpočet podprogramu :
rok

2009-Schválený

2009-Upravený

498.00

498.00

v €

2009-Plnenie

% pln.

329.69

66.20

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

Merateľný
ukazovateľ

Východis.
údaj

Cieľová
hodnota

Dosiahnutá % plnenia
alebo iný
hodnota
pomer

počet mimoriadnych
zasadnutí za rok

2

0

0%

počet riadnych zasadnutí za
rok

6

7

117%

Komentár:
Komentár k plneniu cieľov k 31.12.2009
Mediálna komisia prekladala do mládežníckeho slangu písomnosti MsZ, týkajúce sa mládeže a
zverejňovala ich na vlastnej internetovej stránke
Projektová komisia zrealizovala projekt schválený Radou vlády pre prevenciu kriminality s názvom
"Čo by mala dnešná mládež vedieť o protispoločenskej činnosti".
Propagácia na školách, pred každým zasadnutím MsPM, každý študent alebo žiak z tej ktorej školy
vytvoril plagáty, kde pozval svojich vrstovníkov na zasadnutia alebo aktivity MsPM.
Informácie boli šírené do ŽŠR, ŠR - spätná väzba
Dňa 24. 4. 2009 sa zorganizovala brigáda v parku M.R. Štefánika.
Mládežnícki poslanci vytvorili letáky o ŽP a rozdávali obyvateľom mesta a tým šírili informácie o
ochrane životného prostredia v našom meste.
Bol vytvorený účtu na FACEBOOKU.
V druhom polroku 2009 Mestský parlament mládeže (ďalej len "MsPM") oficiálne zasadal 4-krát,
kde organizačno-technické zabezpečenie jeho oficiálnych zasadnutí zabezpečoval Mestský úrad
v Leviciach. MsPM sa stretával aj neoficiálne, kde zasadnutí bolo 6. Mladí poslanci sa stretli 4-krát
na pôde Informačného centra mladých Levice a dvakrát na chate v rekreačnej oblasti Margita Ilona.
Medzi jeho aktivity za spomenutý druhý polrok 2009 môžeme spomenúť:
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1. Veľkú brigádu v parku M.R. Štefánika - kde sa zišli mladí ľudia pre spoločnú vec a to ukázať
verejnosti, že im záleží na prostredí v ktorom žijú, teda na svojom meste. Mládež okrem
zveľaďovania parku, šírila informácie o životnom prostredí, prostredníctvom letákov, ktoré vlastne
vytvorili. Pri tejto akcii technické zabezpečenie poskytol Mestský úrad, kde zabezpečil potrebný
materiál na maľovanie lavičiek pri Centre voľného času Junior, vrecia na odpad a zapožičal
materiál na hrabanie lístia, metly a lopaty.
2. Brigáda Podhradie, Kalvária - aj tu sa opäť mladí ľudia zišli, aby poukázali že aj napriek tomu,
že sa nachádzali na aj na súkromnom pozemku, ktorý je značne zanedbaný, im záleží na mieste,
ktoré je viditeľné pri vstupe do nášho mesta. Brigádovali aj za účasti dozoru Mestskej polície, ktorá
im poskytovala ochranu pred bezdomovcami, ktorí miesto obývajú. Prekvapením bolo, že aj
spomenutí ľudia bez domova, im pomáhali a odpratávali značný odpad. Technické zabezpečenie
poskytol Mestský úrad (náradie, vrecia na odpad a odvoz ...
3. Prekladali do mládežníckeho slangu, písomnosti Mestského zastupiteľstva a iné dokumenty
týkajúce sa mládeže a zverejňovať ich na internetovej stránke mesta.
4. Spolupodieľanie sa na písaní projektov na činnosť a aktivity MsPM, kde bol zrealizovaný
projekt schválený Radou vlády pre prevenciu kriminality s názvom "Čo by mala dnešná mládež
vedieť o protispoločenskej činnosti2", ktorý sa uskutočnil 7.-9.októbra 2009 v Penzióne u Anny v
Žemberovciach sa účasti kvalifikovaných školiteľov, preventistov z mestskej i štátnej polície a
vedenie neziskovej organizácie drogovo závislých "Pahorok". Mládež sa školila na témy
protispoločenskej činnosti ako sú napríklad: mäkké, tvrdé drogy, predaj ľudí do zahraničia, násilie,
šikanovanie na školách, rasizmu a iné. Odpovede na dôležité otázky dostali formou, ktorá v nich
zanechala záujem zaoberať sa svojim životným štýlom.
5. Družobné pobyty - stretnutia s inými parlamentmi. MsPM sa stretol s mládežníckym
parlamentom s Topoľčian na pôde Informačného centra mladých v Leviciach. Vymenili si
skúsenosti a nadviazali spoluprácu v ďalšej činnosti.
6. Propagácia na školách, pred každým zasadnutím MsPM, každý študent alebo žiak z tej ktorej
školy vytvoril plagáty, kde pozval svojich vrstovníkov na zasadnutia alebo aktivity MsPM.
7. Vytvorenie účtu na FACEBOOKU, kde zverejňujú aj do dnešných dní, svoje aktivity, stretnutia,
fotky a kontaktné informácie spolu s ďalšími mladými ľuďmi.
8. Podieľali sa na tvorbe pripravovanej KONCEPCII PRÁCE S MLÁDEŽOU.
Spracoval: Mgr. Martina Gašparová, poslanec MsZ

Program

4

Zámer programu:

Rozpočet programu :

Služby občanom
Kvalitné a flexibilné služby samosprávy pre všetkých obyvateľov a
podnikateľov mesta Levice
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rok

2009-Schválený

2009-Upravený

88 919.00

111 778.00

v €

2009-Plnenie

% pln.

105 673.60

94.54

Podprogram 4. 1

Organizácia občianskych obradov

Zámer:

Organizovanie občianskych obradov na vysokej spoločenskej úrovni

Zodpovednosť:

Odd. služieb občanom a organizáciám

Rozpočet podprogramu :
rok

2009-Schválený

2009-Upravený

15 233.00

15 233.00

v €

2009-Plnenie

% pln.

14 528.54

95.38

Ciele a výstupy:
Merateľný
ukazovateľ

Cieľ
Vyzdvihnúť dôležité
životné udalosti

Východis.
údaj

Počet zorganizovaných
obradov a slávností

Cieľová
hodnota
290

Dosiahnutá % plnenia
alebo iný
hodnota
pomer
305

105%

Komentár:
Komentár k plneniu cieľov k 31.12.2009
Občianske obrady a slávnosti sa organizujú na podnet občanov, v roku 2009 bolo zorganizovaných
116 občianskych sobášov
118 pohrebov
71 uvítaní do života
1 jubilejný sobáš
Spracoval: JUDr. Gabriela Andrašková, vedúca OSOO

Podprogram 4. 2

Činnosť matriky

Zámer:

Kvalitný výkon matričnej agendy

Zodpovednosť:

Odd. organizačno právne

Rozpočet podprogramu :
rok

2009-Schválený

2009-Upravený

41 243.00

43 904.00

v €

2009-Plnenie

% pln.

40 532.32

92.32

Ciele a výstupy:
Cieľ
Zabezpečiť činnosť
matriky v meste

Merateľný
ukazovateľ
Predpokladaný počet
úkonov vykonaných

Východis.
údaj

Cieľová
hodnota
14 192

Dosiahnutá % plnenia
alebo iný
hodnota
pomer
13 850

98%
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matričným úradom

Komentár:
Komentár k plneniu cieľov k 31.12.2009
úkony v roku 2009: počet narodených detí
953
počet sobášov
188
počet úmrtí
689
vydané výpisy
3 530
ostatná matričná činnosť spolu
8 481
/zmena tvaru mena a priezviska, rozhodnutia súdov iných krajín, potvrdenia k sobášu v zahraničí,
delegované sobáše, určenie otcovstva, zápisy do OM, dodatočné záznamy + rozvody, iné/.
Spracoval: JUDr. Elena Kušteková, vedúca OOP

Podprogram 4. 3

Evidencia obyvateľstva

Zámer:

Kompletná evidencia obyvateľov poskytujúca kvalitné informácie

Zodpovednosť:

Odd. organizačno právne

Rozpočet podprogramu :
rok

2009-Schválený

2009-Upravený

23 910.00

34 288.00

v €

2009-Plnenie

% pln.

33 766.52

98.48

Ciele a výstupy:
Cieľ
Zabezpečiť činnosť
evidencie obyvateľov v
meste Levice

priemerný čas potrebný na
zabezpečenie súvisiacej
administratívy

10 dní

10 dní

100%

priemerný čas na vybavenie

15 min.

15 min.

100%

2153

4 162

193%

10 max.30
dní

10 max. 30
dní

100%

Zabezpečiť promptnú a
flexibilnú evidenciu
obyvateľov mesta

počet dožiadaní

priemerný čas na vykonanie
dožiadaní

Východis.
údaj

Cieľová
hodnota

Dosiahnutá % plnenia
alebo iný
hodnota
pomer

Merateľný
ukazovateľ

Komentár:
Komentár k plneniu cieľov k 31.12.2009
Všetky dožiadania boli vybavené v lehote.
Spracoval: JUDr. Elena Kušteková, vedúca OOP
Podprogram 4. 4

Evidencia ulíc,verejných priestranstiev a budov

Zámer:

Komplexná a prehľadná evidencia ulíc, verejných priestranstiev a budov v
meste
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Odd. organizačno právne

Zodpovednosť:

Rozpočet podprogramu :
rok

2009-Schválený

2009-Upravený

332.00

332.00

v €

2009-Plnenie

% pln.

0.00

0.00

Ciele a výstupy:
Merateľný
ukazovateľ

Cieľ

Východis.
údaj

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

Cieľová
hodnota

Dosiahnutá % plnenia
alebo iný
hodnota
pomer

180

158

88%

30 dní

30 dní

100%

Komentár:
Komentár k plneniu cieľov k 31.12.2009
V roku 2009 bolo 158 dožiadaní o vydanie rozhodnutia o určení súpisného čísla. Všetky boli
vybavené v lehote maximálne 30 dní.
Spracoval: JUDr. Elena Kušteková, vedúca OOP
Podprogram 4. 5

eGoverment

Zámer:

Efektívne riadenie samosprávy prostredníctvom elektronických služieb

Zodpovednosť:

Odd. vnútornej prevádzky

Rozpočet podprogramu :
rok

2009-Schválený

2009-Upravený

6 840.00

16 660.00

v €

2009-Plnenie

% pln.

16 431.91

98.63

Ciele a výstupy:
Cieľ
Nasadením interaktívnych
formulárov rozšíriť
elektronické služby ISS

Merateľný
ukazovateľ
Interaktívne formuláre

Východis.
údaj

Cieľová
hodnota
10 ks

Dosiahnutá % plnenia
alebo iný
hodnota
pomer
10 ks

100%
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Komentár:
Komentár k plneniu cieľov k 31. 12.2009
Dopracovala a rozšírila sa funkčnosť Informačného systému samosprávy pre potrebu integrácie s
riešením eGov. Na adrese http://egov.levice.sk sa sprístupnila Verejná a Privátna sekcia. Vo
verejnej sekcii prinášame údaje o administratívnom členení mesta, o počte obyvateľov a ich
vekovej štruktúre, ďalej prinášame informácie o samospráve, zasadaniach a uzneseniach a o stave
schváleného rozpočtu mesta. V privátnej sekcii si občan na základe poskytnutého hesla môže
skontrolovať údaje a záväzky, ktoré sa v meste evidujú.
V druhom polroku 2009 sa nasadili prvé interaktívne formuláre. Pokračovať sa bude v súlade s
OPIS.
Spracoval: Ing. Božena Krajčovicová, vedúca OVP
Podprogram 4. 6

Dostupný internetový terminál

Zámer:

Voľne dostupné informácie pre obyvateľov mesta Levice

Zodpovednosť:

Odd. vnútornej prevádzky

Rozpočet podprogramu :
rok

2009-Schválený

2009-Upravený

1 361.00

1 361.00

v €

2009-Plnenie

% pln.

414.31

30.44

Ciele a výstupy:
Merateľný
ukazovateľ

Cieľ
Sprístupniť internet širokej
verejnosti

Východis.
údaj

Priemerná návštevnosť
infoKiosku

Cieľová
hodnota
Min. 10
návštev denne

Dosiahnutá % plnenia
alebo iný
hodnota
pomer
10

100%

Komentár:
Komentár k plneniu cieľov k 31.12.2009
Infokiosk umiestnený vo vestibule MsÚ, ktorý slúži pre návštevníkov MsÚ a občanov za účelom
získania základných informácií a služieb pre občanov poskytovaných štátnou správou a
samosprávou bol v priebehu roka 2009 využitý v priemere 10x denne. Služby občanom týkajúce sa
zasielania e-mailov zo strany občanov neboli využité.
Spracoval: Ing. Božena Krajčovicová, vedúca OVP
Program

5

Zámer programu:

Rozpočet programu :

Bezpečnosť a poriadok
Levice - bezpečné mesto
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rok

2009-Schválený

2009-Upravený

794 577.00

771 565.00

v €

2009-Plnenie

% pln.

673 782.68

87.33

Podprogram 5. 1

Verejný poriadok a bezpečnosť

Zámer:

Sústavná ochrana verejného poriadku, majetku a zdravia občanov

Zodpovednosť:

Mestská polícia

Rozpočet podprogramu :
rok

2009-Schválený

2009-Upravený

679 384.00

642 060.00

v €

2009-Plnenie

% pln.

572 017.17

89.09

Ciele a výstupy:
Cieľ

Merateľný
ukazovateľ

Východis.
údaj

Cieľová
hodnota

Dosiahnutá % plnenia
alebo iný
hodnota
pomer

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

Percentuálny podiel
zabezpečenia

100 %

85%

85%

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

735 h.

850

115%

Zabezpečiť vybavenie
príslušníkov MsP v zmysle
výstrojného a výzbrojného
poriadku MsP

počet obstaraných
výstrojných súčastí
rovnošaty na počet
príslušníkov

35

34

97%

počet obstaraných zbraní

37

33

89%

počtu obstaranej
signalnobezpečnostnej
techniky (vysielačky)

19

19

100%

Zvýšiť flexibilitu výkonu
hliadkovej činnosti

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

10 min.

8 min 30 sek

85%

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%

Zvýšiť dopravnú
bezpečnosť mesta Levice

počet kontrolovaných
prechodov pre chodcov

7

10

143%

Minimalizovať
protispoločenskú činnosť
aktívnym prístupom

celkový počet príslušníkov
MsP

35

34

97%
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hliadok mestskej polície
počet hodín príslušníkov
MsP v hliadkovej službe za
rok

32 280

43 800

136%

počet vykonaných hliadok
príslušníkmi MsP za rok

1650

3 883

235%

Komentár:
Komentár k plneniu cieľov k 31.12.2009
Zvýšený počet výjazdov bol vykonaný z dôvodu vyššieho počtu nahlásených telefonických
oznámení páchania rôznych priestupkov zo strany občanov mesta Levice (3.883 výjazdov nad
rámec bežnej činnosti; doručovanie zásielok, odchyt psov, asistencia iným organizáciám ap.)
Počet odpracovaných hodín v hliadkovej službe je úmerný pracovnému fondu na jednotlivé mesiace
podmienené čerpaním RD a nemocnosťou príslušníkov MsPo.
Údržba, opravy a nákupy boli vykonané v súlade s úlohami na rok2009.
Bola čiastočne splneá oprava dvora MsPo z dôvodu zmeny rozpočtu a zníženia RP o cca 10.000,-€
a školenia a kurzy nových príslušníkov, nakoľko nebola potreba prijať nových.
Ostatné ukazovatele merateľné ukazovatele boli priebežne plnené v súlade s plánom, čerpanie
aktivity vo výdavkovej časti bolo plnené na 89,09%.
Ciele ako celok boli splnené čiastočne.

Podprogram 5. 2

Preventívno - výchovná činnosť

Zámer:

Minimalizovaná protispoločenská činnosť vďaka prevencii

Zodpovednosť:

Mestská polícia

Rozpočet podprogramu :
rok

2009-Schválený

2009-Upravený

3 984.00

3 803.00

v €

2009-Plnenie

% pln.

3 802.87

100.00

Ciele a výstupy:
Cieľ
Zvýšiť právne vedomie
obyvateľov mesta

Merateľný
ukazovateľ
Počet darčekových
predmetov rozdaných
deťom pri rôznych
prednáškach

Východis.
údaj

Cieľová
hodnota

Dosiahnutá % plnenia
alebo iný
hodnota
pomer

1000

200

20%

Počet vydaných
propagačných materiálov za
rok

3

3

100%

Počet prednášaných hodín
za rok

72

210

292%

Počet účastníkov prednášok
spolu

720

2 388

332%

Počet zrealizovaných
prednášok za rok

36

70

194%
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Komentár:
Komentár k plneniu cieľov k 31.12.2009
Finančné prostriedky boli čerpané z grantu na "Rovesníckych aktivistov" ešte zroku 2008, ktorý bol
čerpaný v roku 2009 vo výške 3 319,-€. Z vlastných prostriedkov bolo vyčerpané len 500,-€.
Neboli čerpané FP na propagáciu a inzerciu z dôvodu šetrenia.
Ciele ako celok boli splnené.

Podprogram 5. 3

Monitorovací kamerový systém a chránené pracovisko

Zámer:

24 hodinový monitoring mesta

Zodpovednosť:

Mestská polícia

Rozpočet podprogramu :
rok

2009-Schválený

2009-Upravený

71 335.00

90 000.00

v €

2009-Plnenie

% pln.

75 698.97

84.11

Ciele a výstupy:
Cieľ
Zvýšiť pasívnu
bezpečnosť mesta

Merateľný
ukazovateľ

Východis.
údaj

Cieľová
hodnota

Dosiahnutá % plnenia
alebo iný
hodnota
pomer

% objasnených
protispoločenských
činností zo všetkých
zdokumentovaných
kamerovým systémom

65 %

68%

105%

Počet vykonaných
odborných prehliadok a
skúšok

4

4

100%

Zabezpečená obsluha 24
hodín

Áno

Áno

100%

10

14

140%

30 %

35%

117%

2

3

150%

Počet prevádzkových
kamier v meste
% pokrytia mesta kamerami
Počet novo inštalovaných
kamier
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Komentár:
Komentár k plneniu cieľov k 31.12.2009
Čerpané boli FP z bežných výdavkov v súlade s úlohami na rok 2009 v I. polroku 2009 cca vo
výške 45%.
FP kapitálových výdavkov čerpané boli z dôvodu plánovaného nákupu a inštalácie nových kamier
až čerpané v mesiacoch august a september 2009 vo výške 99,76% .
Ciele ako celok boli splnené.
Podprogram 5. 4

Ochrana majetku mesta a obyvateľov

Zámer:

Cielená ochrana mestských objektov a majetku obyvateľov

Zodpovednosť:

Mestská polícia

Rozpočet podprogramu :
rok

2009-Schválený

2009-Upravený

4 648.00

4 648.00

v €

2009-Plnenie

% pln.

3 340.80

71.88

Ciele a výstupy:
Merateľný
ukazovateľ

Cieľ

Východis.
údaj

Cieľová
hodnota

Dosiahnutá % plnenia
alebo iný
hodnota
pomer

Zabezpečiť ochranu
majetku a objektov mesta
Levice

počet chránených objektov
mesta

35

37

106%

Zabezpečiť ochranu
majetku a objektov
fyzických a právnických
osôb

počet chránených objektov
mesta

50

55

110%

Komentár:
Komentár k plneniu cieľov k 31.12.2009
FP boli čerpané na služby a poplatky, údržba, opravy. Drobný nákup na údržbu špeciálnych strojov
a zariadení bol realizovaný priebežne v súlade s plánom na rok 2009.
Ciele ako celok boli splnené.

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

2009-Schválený

2009-Upravený

13 944.00

2 828.00

v €

2009-Plnenie

% pln.

1 105.82

39.10

Ciele a výstupy:
Merateľný
ukazovateľ

Cieľ

Východis.
údaj

Cieľová
hodnota

Dosiahnutá % plnenia
alebo iný
hodnota
pomer

Zabezpečiť odbornú
Počet príslušníkov
prípravu príslušníkov v
stredisku odbornej prípravy

5

0

0%

Zabezpečiť výcvik
sebaobrany

Počet výcvikov

40

10

25%

Nákup a údržba výzbroje

Počet zbraní

37

33

89%

5

1

20%

Percentuálne zhodnotenie
(zlepšenie) presnosti zásahu
terča príslušníkmi MsP

65 %

68%

105%

Počet streleckých výcvikov
príslušníkov MsP v roku

2

2

100%

Zabezpečiť pripravenosť
Počet streleckých súťaží s
príslušníkov MsP na krízové účasťou príslušníkov MsP
situácie pri výkone svojej
činnosti

Komentár:
Komentár k plneniu cieľov k 31.12.2009
Ciele a úlohy boli priebežne plnené v oblasti výchovy a výcviku príslušníkov MsPo.
Nákup a údržba zbraní nebola realizovaná v roku 2009 z dôvodu krátenia FP. Realizovaný bol
nákup a obmena streliva.
Neboli splnené ciele v oblasti získavania odbornej spôsobilosti nových príslušníkov, nakoľko
nemusel byť nikto nový prijatý.
Ciele ako celok boli splnené čiastočne.
Záver
Mestská polícia Levice za sledované obdobie od 1.1.2009 do 31.12.2009 plnila všetky sledované
merateľné ukazovatele priebežne v súlade s plánom na rok 2009.
Vyhodnotené nesplnené ukazovatele boli dané šetrením a znížením RP na ich plnenie v roku 2009.
Spracoval: Ing.Jozef Polka, náčelník MsP / 5.1 - 5.5/

Podprogram 5. 6

Civilná ochrana

Zámer:

Maximálna pripravenosť mesta a obyvateľov v čase krízovej situácie

Zodpovednosť:

Odd. vnútornej prevádzky

Rozpočet podprogramu :

Strana: 44
Dátum: 18.03.2010

rok

2009-Schválený

2009-Upravený

2 200.00

2 200.00

v €

2009-Plnenie

% pln.

1 584.34

72.02

Ciele a výstupy:
Merateľný
ukazovateľ

Cieľ
Zvýšiť informovanosť
obyvateľov o všeobecnom
postupe v prípade
mimoriadnych udalostí

Východis.
údaj

Cieľová
hodnota

Dosiahnutá % plnenia
alebo iný
hodnota
pomer

Počet usporiadaných
prednášok za rok

13

14

108%

Počet účastníkov prednášok
spolu

400

530

133%

2

2

100%

Aktualizácia plánu
evakuácie

1

1

100%

Aktualizovanie plánu
ochrany mesta

2

2

100%

Počet cvičení na ktorých sa
podieľajú zložky mesta

1

1

100%

100 %

100%

100%

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

Plnenie zákonných
požiadaviek

Komentár:
Komentár k plneniu cieľov k 31.12.2009
- počet cvičení na ktorých sa podieľajú zložky mesta 100 %
- aktualizácia plánu ochrany mesta 100 %
- aktualizácia plánu evakuácie mesta 100%
- skúška systému vyrozumenia a varovania 100%
- počet účastníkov prednášok 530 = 132%
- počet usporiadaných prednášok 14 = 108%
Spracoval: Ing. Božena Krajčovicová, vedúca OVP
Podprogram 5. 7

Ochrana pred požiarmi

Zámer:

Zabezpečiť prevenciu a represiu na úseku ochrany pred požiarmi

Zodpovednosť:

Odd. vnútornej prevádzky

Rozpočet podprogramu :
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rok

2009-Schválený

2009-Upravený

12 842.00

9 786.00

v €

2009-Plnenie

% pln.

6 146.52

62.81

Ciele a výstupy:
Cieľ

Merateľný
ukazovateľ

Zvýšiť kvalifikáciu,
počet školení, kurzov,
schopnosti a zručnosti
konferencií
technika PO, obsluhy CAS,
členov MsHZ

Východis.
údaj

Cieľová
hodnota

Dosiahnutá % plnenia
alebo iný
hodnota
pomer

2

1

50%

počet školení kontrolných
skupín

2

2

100%

% podiel vykonaných
preventívnych
protipožiarnych kontrol na
plánovaných kontrolách

100 %

107%

107%

počet hasičských súťaží

1

0

0%

Preventívno-výchovná
činnosť v meste Levice

akcieschopnosť CAS 25

100 %

100%

100%

Udržiavať akcieschopnosť
hasičskej techniky

plnenie opatrení
vyplývajúcich z kontrol,
revízií (napr. náhrada
zastaralého vybavenia nást.
pož. hydrantov za nové

100 %

100%

100%

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

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

12

12

100%

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

plnenie zákonnných
požiadaviek ochrany pred
požiarmi a odstraňovanie
nedostatkov vyplývajúcich
z kontrol
požiarnotechnických
zariadení ( kontroly,
revízie, opravy, údržba )

100 %

100%

100%

39

39

100%

100 %

100%

100%

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

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)
% podiel vykonaných
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školení na celkovom počte
novoprijatých
zamestnancov
Znížiť riziko vzniku
požiarov prevenciou a
prehliadkami v objektoch
mesta, v ktorých mesto
Levice zabezpečuje a
zodpovedá za ochranu pred
požiarmi

počet vykonaných cvičných
požiarnych poplachov

16

16

100%

počet vykonaných
preventívnych
protipožiarnych prehliadok

107

107

100%

Komentár:
Komentár k plneniu cieľov k 31.12.2009
- preventívnych protipožiarnych prehliadok sa vykonalo 107 t.j. na 100 %
- cvičných požiarnych poplachov sa vykonalo na 16 objektoch t.j. na 100 %
- školení sa vykonalo pre 20 subjektov mesta a odborných príprav protipožianych hliadok sa
vykonalo pre 19 subjektov t.j. na 100 %
- kontroly požiarnotechnických zariadení sa vykonali na 100 %, kúpilo sa nových 12 PHP, ktoré
spĺňajú technické normy EÚ a vykonala sa náhrada starého vybavenia NPH na 100 % v zmysle
kontrolných správ
- hasičské vozidlo k 30.6. bolo podrobené TK a EK a boli odstránené závady a poruchy
- hasičské súťaže sa neuskutočnili z dôvodu nízkej účasti súťažiacich a úsporných opatrení mesta
- preventívnych protipožiarnych kontrol sa vykonalo 116 t.j. na 107 % z dôvodu vzniku nových
subjektov podliehajúcich kontrolám zo strany mesta na uliciach uvedených v Pláne preventínych
protipožiarnych kontrol na roky 2008 - 2012
- vykonalo sa školenie kontrolnej skupiny na PPK u PO a F-PO dňa 30.1.2009 a školenie
kontrolnej skupiny na PPK v rodinných domoch 5.10.2009
- referent PO MsÚ v Leviciach sa zúčastnil na 1 školení na OR HaZZ v Leviciach k ochrane lesov
pred požiarmi (školenie bolo bezplatné).
Spracoval: Ing. Božena Krajčovicová, vedúca OVP

Podprogram 5. 8

Ochrana pred povodňami a inými mimoriadnymi udalosťami

Zámer:

Pripravenosť mesta Levice na vykonávanie záchranných prác pri vzniku
mimoriadnych udalostí

Zodpovednosť:

Odd. vnútornej prevádzky

Rozpočet podprogramu :
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rok

2009-Schválený

2009-Upravený

6 240.00

16 240.00

v €

2009-Plnenie

% pln.

10 086.19

62.11

Ciele a výstupy:
Merateľný
ukazovateľ

Cieľ

Východis.
údaj

Cieľová
hodnota

Dosiahnutá % plnenia
alebo iný
hodnota
pomer

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

počet školení, kurzov,
konferencií

1

1

100%

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

min. počet aktualizácii
Povodňového plánu
záchranných prác mesta
Levice

1

0

0%

100 %

0

0%

% podiel na mimoriadnych
udalostiach

Komentár:
Komentár k plneniu cieľov k 31.12.2009
- z dôvodu nevzniknutej mimoriadnej udalosti k 31.12.2009 sa nečerpali finančné prostriedky na
záchranné práce pri povodniach
- 2. etapa projektu VESNA v zmysle zmlúv k tomuto projektu bola ukončená úspešne a finančné
prostriedky sa vyčerpali na 100 %
- na konferencii k ochrane pred povodňami sa zamestnanci mesta zúčastnili dňa 5.10.2009
(konferencia bola bezplatná)
Spracoval: Ing. Božena Krajčovicová, vedúca OVP
Program
6
Odpadové hospodárstvo
Zámer programu:

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

Rozpočet programu :
rok
v €

2009-Schválený

2009-Upravený

1 546 673.00

1 537 268.00

2009-Plnenie
1 462 727.46

% pln.
95.15
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Podprogram 6. 1

Zber, odvoz a likvidácia TKO

Zámer:

Pravidelný zber komunálneho odpadu

Zodpovednosť:

Odd. živ. prostredia a komunálnych vecí

Rozpočet podprogramu :
rok

2009-Schválený

2009-Upravený

1 044 544.00

1 039 397.00

v €

2009-Plnenie

% pln.

1 073 089.38

103.24

Ciele a výstupy:
Merateľný
ukazovateľ

Cieľ
Zabezpečiť efektívny
systém zberu, zvozu a
likvidácie odpadov

Východis.
údaj

Predpokladané množstvo
vzniknutého odpadu

Cieľová
hodnota
12400 t

Dosiahnutá % plnenia
alebo iný
hodnota
pomer
12 935 t

104%

Komentár:
Komentár k plneniu cieľov k 31.12.2009
Zber, zvoz a uloženie odpadu bolo realizované bez väčších problémov v priebehu celého
sledovaného obdobia. Naviac bol odvezený odpad z čistenia Pereca v celkovom objeme 23113 Eur (
1455,8 t ). Uvedené množstvo odpadu je vrátane odpadu z Pereca. Oproti minulým obdobiam došlo
k miernemu poklesu produkcie komunálneho odpadu. V priebehu roku boli opravené existujúce
malé smetné nádoby a zakúpené nové betónové nádoby v počte 55 ks.
Spracoval: Ing.arch.Eva Ürgeová, vedúca OŽPKV

Podprogram 6. 2

Separovaný zber odpadu

Zámer:

Vyseparovaním zhodnotiteľných odpadov znížiť celkové množstvo
odpadov ukladaných na skládku

Zodpovednosť:

Odd. živ. prostredia a komunálnych vecí

Rozpočet podprogramu :
rok

2009-Schválený

2009-Upravený

151 880.00

131 650.00

v €

2009-Plnenie

% pln.

122 570.38

93.10

Ciele a výstupy:
Cieľ
Zabezpečiť zber
vyseparovaného bioodpadu
s jeho umiestnením do

Merateľný
ukazovateľ
Množstvo bioodpadu
dovezeného do
kompostárne

Východis.
údaj

Cieľová
hodnota
1700 t

Dosiahnutá % plnenia
alebo iný
hodnota
pomer
1 750 t

103%
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Vykonať také aktivity, aby
postupne narastalo
množstvo vyseparovaných
zložiek odpadu

Množstvo vyseparovaných
zložiek odpadu bez
bioodpadu

270 t

345,55 t

128%

Komentár:
Komentár k plneniu cieľov k 31.12.2009
K 31.12.2009 bolo vyseparovaných a odovzdaných na recykláciu 345,55 t odpadu. Boli zakúpené
vrecia na separovaný zber a bolo vyvezených na kompostáreň 1750 t bioodpadu. Samotná
propagácia separovaného zberu, t.j. výroba letákov , plagátov, kariet a nálepiek bola hradená
koncom roka 2009 s ich rozdaním v január a februári tohto roku. Opätovne sa bude propagačný
materiál vyrábať koncom roka 2010 na rok 2011. Z recyklačného fondu sme obdržali finančné
prostriedky na nákup nádob v celkovej hodnote takmer 10 000 Euro.
Spracoval: Ing.arch.Eva Ürgeová, vedúca OŽPKV
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

2009-Schválený

2009-Upravený

327 034.00

327 034.00

v €

2009-Plnenie

% pln.

228 589.97

69.90

Ciele a výstupy:
Cieľ
Prevádzkovať triediacu
linku odpadov

Merateľný
ukazovateľ
Vytriedené množstvá
odpadu

Východis.
údaj

Cieľová
hodnota
270 t

Dosiahnutá % plnenia
alebo iný
hodnota
pomer
345,55 t

128%

Komentár:
Komentár k plneniu cieľov k 31.12.2009
OŽPKV - Triediaca linka odpadov bola spustená do prevádzky v decembri 2009. Doposiaľ mestu
nevznikli žiadne náklady na prevádzku, nakoľko podľa uzavretých zmlúv so spoločnosťou SITA
Slovensko a.s. boli náklady hradené touto spoločnosťou.
Spracoval: Ing.arch.Eva Ürgeová, vedúca OŽPKV
OÚPSP - Triediaca linka - Stavba triediacej haly ukončená, skolaudovaná
(zabezpečovala SITA spol. s r.o. )
Technológia triediacej linky zrealizovaná, skolaudovaná daná do úžívania v XII. 2009 (
zabezpečovalo mesto Levice)
Podprogram 6. 4

Údržba skládok

Zámer:

Rekultivácia územia
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Odd. živ. prostredia a komunálnych vecí

Zodpovednosť:

Rozpočet podprogramu :
rok

2009-Schválený

2009-Upravený

23 215.00

39 187.00

v €

2009-Plnenie

% pln.

38 477.73

98.19

Ciele a výstupy:
Merateľný
ukazovateľ

Cieľ
Monitoring skládky
Richňava

Východis.
údaj

Odovzdaná správa s
laboratórnym rozborom

Údržba vodohodpodárskych dĺžka udržiavaného
zariadení na skládke
vodohodpodárskeho
Richňava
zariadenia m

Cieľová
hodnota

Dosiahnutá % plnenia
alebo iný
hodnota
pomer

Áno

0

0%

500

0

0%

42000

42 000

100%

Údržba skládky Richňava

udržiavaná plocha m2

Úprava vnútroskládkovej
komunikácie na skládke
Malý Kiar

plocha upravenej
komunikácie m2

320

0

0%

Terénne úpravy na skládke
Malý Kiar

objem presúvaných hmôt
m3

5000

5 816

116%

Metrológia váhy - presné
meranie množstva odpadu

vykonaná metrológi - ks

Presnosť
váhy

0

0%

Komentár:
Komentár k plneniu cieľov k 31.12.2009
Vnútroareálová komunikácia skládky nebola zrealizovaná z dôvodu úsporných opatrení mesta.
Údržba skládky Richňava - boli vykonané dve kosby.
Údržbu vodohospodárskych zariadení na skládke Richňava nebola vykonaná z dôvodu úsporných
opatrení mesta. Terénne úpravy na skládke Malý Kiar sa robili priebežne, podľa potreby.
Metrológia váhy skládky Malý Kiar a monitoring skládky Richňava budú vykonané v roku 2010.
Spracoval: Ing.arch.Eva Ürgeová, vedúca OŽPKV
Program

7

Doprava

Zámer programu:

Integrovaný a ekonomicky efektívny dopravný systém

Rozpočet programu :
rok
v €

2009-Schválený

2009-Upravený

265 532.00

229 640.00

2009-Plnenie
211 552.88

% pln.
92.12
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Podprogram 7. 1

Mestská hromadná doprava

Zámer:

Ekologicky orientovaná a všeobecne dostupná preprava obyvateľov

Zodpovednosť:

Odd. živ. prostredia a komunálnych vecí

Rozpočet podprogramu :
rok

2009-Schválený

2009-Upravený

217 420.00

217 420.00

v €

2009-Plnenie

% pln.

199 334.75

91.68

Ciele a výstupy:
Merateľný
ukazovateľ

Cieľ

Východis.
údaj

Cieľová
hodnota

Zvýšiť kvalitu
Počet nových autobusov na
poskytovaných služieb
výkony v MHD
obnovou vozidlového parku
Zabezpečiť dopravnú
obslužnosť mesta

Dosiahnutá % plnenia
alebo iný
hodnota
pomer

2

0

0%

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

482

447

93%

Počet prepravených osôb v
tis. za rok

550

883

161%

Celkový počet autobusov
poskytujúcich prepravu

9

9

100%

Výkony MHD za rok v tis.
km

325

321

99%

Komentár:
Komentár k plneniu cieľov k 31.12. 2009
Program predstavujú činnosti: služby dopravcu mestskej hromadnej dopravy na zabezpečenie
dohodnutého obslužného výkonu linkami hromadnej dopravy v meste a do mestských častí na
základe pokrytia potrieb občanov mesta podľa tarify pre jednotlivé skupiny obyvateľov.
Finančné prostriedky budú použité na vykrytie straty SAD Nové Zámky a.s., za výkony vo
verejnom záujme za určené ceny, ktoré by dopravca z hľadiska svojich obchodných záujmov
nevykonal vôbec alebo v požadovanom rozsahu pre jeho ekonomickú nevýhodnosť.
Spracoval: Ing.arch.Eva Ürgeová, vedúca OŽPKV
Podprogram 7. 2

Plány organizácie dopravy,dopravné prieskumy

Zámer:

Zabezpečenie bezpečnosti a plynulosti dopravy

Zodpovednosť:

Odd. živ. prostredia a komunálnych vecí

Rozpočet podprogramu :
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rok

2009-Schválený

2009-Upravený

48 112.00

12 220.00

v €

2009-Plnenie

% pln.

12 218.13

99.98

Ciele a výstupy:
Merateľný
ukazovateľ

Cieľ
Bezpečná školská zóna Cigánka

Projekt organizácie dopravy
pri ZŠ a SŠ

Vodorovné dopravné
značenie parkovísk v OS
Rybníky V. a Vinohrady

Počet vyznačených
parkovísk - ks

Optimalizácia dopravnej
obslužnosti

Východis.
údaj

Cieľová
hodnota

Dosiahnutá % plnenia
alebo iný
hodnota
pomer

Projekt a
realizácia

Zrealizované

100%

1124

0

0%

Projekt organizácie dopravy
na Vajanského ulici

Projekt

Spracovaný

100%

Optimalizácia parkovísk Rybníky II. a Rybníky III.

Projekt dopravného
značenia parkovísk na
sídliskách

Projekt

Spracovaný

100%

Optimalizácia dopravnej
obslužnosti v CMZ

Projekt organizácie dopravy
v zóne s dopravným
obmedzením - ks

Projekt

Spracovaný

100%

Komentár:
Komentár k plneniu cieľov k 31.12.2009
1/ Projekt organizácie dopravy v zóne s dopravným obmedzením - CMZ bol spracovaný
spoločnosťou HAKOM s.r.o. Martin.
2/ Projekt dopravného značenia parkovísk na sídliskách Rybníky II. a Rybníky III. bol spracovaný
spoločnosťou HAKOM s.r.o. Martin.
3/ Projekt organizácie dopravy na Vajanského ul. bol spracovaný spoločnosťou AD Prievidza
s.r.o. Prievidza.
4/ Z dôvodu šetrenia finančných prostriedkov v roku 2009 realizáciu dopravného značenia
parkovísk v obytných súboroch nezabezpečovala, pretože výška finančných prostriedkov bola
neúmerne vysoká oproti získaným odstavným plochám.
5/ Projekt organizácie dopravy "Bezpečná školská zóna Cigánka, Levice" bol spracovaný
spoločnosťou AD Prievidza
s.r.o. Zvýšený pohyb peších účastníkov cestnej premávky - žiakov a študentov v tejto lokalite bol
hlavným dôvodom na vypracovanie tohto projektu. Do školskej zóny sú zahrnuté nasledovné
miestne komunikácie - časť Ul. J. Jesenského (pred maďarskou ZŠ), časť Vojenskej ul., Ul. pod
amfiteátrom a časť Ul. F. Hečku (pred SPŠ). Po odsúhlasení projektu Dopravným inšpektorátom
OR PZ v Leviciach bola vykonaná realizácia nového dopravného značenia a dopravných
zariadení.
Spracoval: Ing.arch.Eva Ürgeová, vedúca OŽPKV
Program

8

Zámer programu:

Komunikácie
Pravidelne a kvalitne udržiavané komunikácie, dopravné značenie,
prevádzkovanie systému plateného parkovania
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Rozpočet programu :
rok

2009-Schválený

2009-Upravený

1 076 180.00

1 969 159.00

v €

2009-Plnenie

% pln.

1 956 268.65

99.35

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 :
rok

2009-Schválený

2009-Upravený

229 040.00

204 937.00

v €

2009-Plnenie

% pln.

204 926.32

99.99

Ciele a výstupy:
Merateľný
ukazovateľ

Cieľ
Údržba komunikácií v
zjazdnom stave

Východis.
údaj

Cieľová
hodnota

Dosiahnutá % plnenia
alebo iný
hodnota
pomer

Dĺžka spravovaných
chodníkov v km

98

98

100%

Dĺžka spravovaných km
ciest

76

76

100%

Komentár:
Komentár k plneniu cieľov k 31.12.2009
Údržba miestnych komunikácií sa vykonáva priebežne podľa vypracovaného harmonogramu a na
základe požiadaviek občanov. Je vykonávaná prostredníctvom firmy Ing. Jozef Horniak-Vialle na
základe zmluvy o podnikateľskom nájme na výkon činností verejnoprospešných služieb.
Spracoval: Ing. arch.Eva Ürgeová, vedúca OŽPKV

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 :
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rok

2009-Schválený

2009-Upravený

657 980.00

1 563 712.00

v €

2009-Plnenie

% pln.

1 556 702.21

99.55

Ciele a výstupy:
Merateľný
ukazovateľ

Cieľ

Východis.
údaj

Cieľová
hodnota

Dosiahnutá % plnenia
alebo iný
hodnota
pomer

Parkovisko Mochovská ul.

Počet nových parkovacích
miest v ks

70

70

100%

Spevnené plochy

Plocha opravených a
zrekonštruovaných spev.
plôch v m2

0

0

0%

Parkoviská - Rybníky V.

Počet nových parkovacích
miest v ks

80

80

100%

chodníky

Plocha opravených a
zrekonštruovaných
chodníkov v m2

140

140

100%

Miestne komunikácie

Plocha opravených a
zrekonštruovaných MK v
m2

0

7 320

106%

Opraviť komunikácie,
chodníky a parkoviská vo
vybraných lokalitách

Počet vybraných akcií

9

9

100%

Komentár:
Komentár k plneniu cieľov k 31.12.2009
V prvom polroku 2009 bola zrealizovaná oprava komunikácie na Hronskej ul., v druhom polroku
2009 bola zrealizovaná oprava prístupových komunikácií na Ul. Z. Nejedlého, Ku Bratke,
parkovisko A. Sládkoviča a Ul. 29. augusta, uskutočnila sa aj oprava komunikácie v mestskej časti
Kalinčiakovo - prístupová komunikácia k rekr.stredisku Margita - Ilona a opravy komunikácií v
mestských častiach M. Kiar, Čankov a Horša.
Spracoval: Ing. arch. Eva Ürgeová, vedúca OŽPKV
Parkoviská Rybníky V - odovzdanie a prevzatie stavby sa uskutočnilo dňa 17.04.2009,kolaudačné
rozhodnutie vydané dňa 02.06.2009
Parkovisko Mochovská ul. - Stavba ukončená, skolaudovaná odovzdaná do užívania VIII.2009
Chodník Komenského ulica - Stavba ukončená, skolaudovaná odovzdaná do užívania XI.2009
Ružová ul. - parkovisko blok B, C
Mochovská cesta - rekonštrukcia MK
Spracoval: Ing. arch. Mária Navrátilová - vedúca OÚPSP
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 :
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rok

2009-Schválený

2009-Upravený

84 010.00

65 710.00

v €

2009-Plnenie

% pln.

65 708.74

100.00

Ciele a výstupy:
Merateľný
ukazovateľ

Cieľ
Oprava vodorovného DZ

Oprava zvislého DZ

Východis.
údaj

Cieľová
hodnota

Dosiahnutá % plnenia
alebo iný
hodnota
pomer

Obnova vodorovného DZ v
m

7500

7528

101%

Obnova vodorovného DZ v
m2

2100

2958

141%

Počet opravených zvislých
DZ

300

321

107%

Komentár:
Komentár k plneniu cieľov k 31.12.2009
Oprava zvislého dopravného značenia sa uskutočňuje priebežne počas celého roka na základe
vykonaných kontrol, pripomienok občanov a podľa potreby. V prvom polroku prebehla obnova
vodorovného dopravného značenia, obnova prechodov pre chodcov pred školami sa uskutočnila v
druhom polroku 2009 v mesiaci august..
Spracoval: Ing.arch.Eva Ürgeová, vedúca OŽPKV
.

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

2009-Schválený

2009-Upravený

5 150.00

5 150.00

v €

2009-Plnenie

% pln.

4 002.50

77.72

Ciele a výstupy:
Cieľ

Merateľný
ukazovateľ

Zabezpečenie systému
Počet vydaných JPK - ks
platených parkovacích miest

Východis.
údaj

Cieľová
hodnota

Dosiahnutá % plnenia
alebo iný
hodnota
pomer

50 000

38 833

78%

Počet vydaných NPK - ks

200

199

99%

Počet prevádzkovaných PA
- ks

4

4

100%
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Komentár:
Komentár k plneniu cieľov k 31.12.2009
V meste sa prevádzkujú 4 parkovacie automaty, v druhom polroku 2009 prebehla ich revízia a
servis, v decembri boli vyrobené nové parkovacie samolepky a jednorázové parkovacie karty a
preprogramovanie parkovacích automatov, nakoľko sa v roku 2010 mení sadzba parkovného v
zóne s obmedzeným státím, finančné prostriedky boli využité aj na nákup pásky do parkovacích
automatov.
Spracoval: Ing. arch. Eva Ürgeová, vedúca OŽPKV
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

2009-Schválený

2009-Upravený

100 000.00

129 650.00

v €

2009-Plnenie

% pln.

124 928.88

96.36

Ciele a výstupy:
Cieľ

Merateľný
ukazovateľ

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

Východis.
údaj

Cieľová
hodnota

Dosiahnutá % plnenia
alebo iný
hodnota
pomer

36

36

100%

60

60

100%

Komentár:
Komentár k plneniu cieľov k 31.12.2009
Zimná údržba bola zahájená 16.11.2009 a podľa Plánu zimnej údržby 2009/2010 bude ukončená
15.3.2010, zimná údržba prebiehala podľa spracovaného Plánu zimnej údržby.
Spracoval: Ing. arch. Eva Ürgeová, vedúca OŽPKV
Program
9
Prostredie pre život
Zámer programu:

Rozpočet programu :

Atraktívne a zdravé prostredie pre život, prácu i oddych obyvateľov a
návštevníkov mesta
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rok

2009-Schválený

2009-Upravený

1 339 927.00

1 189 323.00

v €

2009-Plnenie

% pln.

1 142 434.13

Podprogram 9. 1

Správa a údržba verejnej zelene

Zámer:

Levice - zeleň pre všetkých

Zodpovednosť:

Odd. živ. prostredia a komunálnych vecí

96.06

Rozpočet podprogramu :
rok

2009-Schválený

2009-Upravený

435 305.00

313 952.00

v €

2009-Plnenie

% pln.

310 030.38

98.75

Ciele a výstupy:
Cieľ

Merateľný
ukazovateľ

kosba

Pokosená plocha - m2

- vypletie kvetinových
záhonov

Plocha odburineného
záhonu m2

výškové ošetrenie stromov,
odstránenie nevhodných
drevín

Počet ošetrených drevín ks

Východis.
údaj

Cieľová
hodnota

Dosiahnutá % plnenia
alebo iný
hodnota
pomer

167 720

170 000

101%

3700

4 250

115%

80

6

8%

Údržba zelene v parku M. R. Počet ošetrených drevín Štefánika a hradnom parku ks

2591

2531

98%

- výškové ošetrenie stromov, Počet ošetrených drevín výruby
ks

120

12

10%

Údržba zelene v Mestských Počet ošetrených drevín častiach - starostlivosť o
ks
dreviny

490

353

72%

Udržateľnos
ť zelene

429

100%

1100

1 100

100%

11 790

7 190

61%

špeciálne výškové ošetrenie Počet ošetrených drevín stromov
ks

550

93

17%

výškové ošetrenie stromov,
výruby

Počet ošetrených drevín ks

900

418

46%

Údržba
drevín:-starostlivosť o

Počet ošetrených drevín ks

16 349

12 737

78%

Upravené zelené plochy

Pokosená plocha
mulčovaním - m2

605 069

474 740

78%

1 994 105

1 557 050

78%

Závlaha zelene

Objem vody - m3

Chemická ochrana drevín

Počet ošetrených drevín ks

vypletie drevín, kvetinových Plocha odburineného
záhonov a zvýšených
záhonu - m2
záhonov

Pokosená plocha - m2
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Komentár:
Komentár k plneniu cieľov k 31.12.2009
Údržba zelene prebiehala v zmysle vypracovaného harmonogramu, pričom sa prispôsobovala
poveternostným podmienkam.
Chemická ochrana drevín - 1. A 2. aplikácia chemickej ochrany pagaštana konského proti
ploskáčikovi pagaštanovému, chemické ošetrenie drevín druhu agát, katalpa, platan voči molici
platanovej a voške.
Špeciálne ošetrenie stromolezeckou technikou - v mestskom cintoríne 5 ks výrub, v meste Levice ošetrenie 15 ks, výrub 5 ks - na neprístupných miestach, 3 ks vojenský cintorín
Spracoval: Ing. arch. Eva Ürgeová, vedúca OŽPKV
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

2009-Schválený

2009-Upravený

430 320.00

410 320.00

v €

2009-Plnenie

% pln.

408 246.56

99.49

Ciele a výstupy:
Cieľ

Merateľný
ukazovateľ

Východis.
údaj

Cieľová
hodnota

Dosiahnutá % plnenia
alebo iný
hodnota
pomer

Zabezpečenie odvodu vody Plocha verejného
z verejných priestranstiev
priestranstva v m2
voči správcovi kanalizácie
(stočné - zmluva so ZSVaK)

332 057

332 057

100%

Zabezpečiť pravidelné
čistenie miestnych
komunikácií a chodníkov

800 km

470 km

59%

Dĺžka vyčistených
komunikácií - ostatné
ručné čistenie odpracované hodiny

15 968 hod.

15 249 hod.

95%

Dĺžka vyčistených
komunikácií - ostatné
strojové čistenie - km

4448 km

4 604 km

104%

Dĺžka vyčistených
komunikácií po zimnej
údržbe - km

246 km

246 km

100%

Dĺžka komunikácií polievanie - km
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Komentár:
Komentár k plneniu cieľov k 31.12.2009
Čistenie miestnych komunikácií a chodníkov po zimnej údržbe sa začalo 9.3.2009 a bolo ukončené
11.6.2009 podľa schváleného harmonogramu čistenia mesta. Od 11.6.2009 prebiehalo čistenie
komunikácií, krajníc, obrubníkov a chodníkov, podľa schváleného harmonogramu. Plnenie
výkonov v dĺžke vyčistených komunikácií a chodníkov, polievanie komunikácií bol nižší
vzhľadom k zníženiu rozpočtu o 20 000 €.
Spracoval: Ing.arch.Eva Ürgeová, vedúca OŽPKV

Podprogram 9. 3

Pohrebiská

Zámer:

Zachovať dôstojné miesto pre posledný odpočinok zomrelých

Zodpovednosť:

Odd. živ. prostredia a komunálnych vecí

Rozpočet podprogramu :
rok

2009-Schválený

2009-Upravený

292 334.00

294 742.00

v €

2009-Plnenie

% pln.

291 713.88

98.97

Ciele a výstupy:
Cieľ

Merateľný
ukazovateľ

Východis.
údaj

Cieľová
hodnota

Dosiahnutá % plnenia
alebo iný
hodnota
pomer

Sadové úpravy rozšírenej
časti cintorína

Zatrávnenie a výsadba v m2

1540

1 540 m2

Príprava pre dvojhroby

Dvojhrobové miesta v ks

482

482

100%

Príprava pre jednohroby

Jednohrobové miesta v ks

431

431

100%

Vybudovanie ciest,
Rozloha chodníkov a
chodníkov v rozšírenej časti komunikácii v m2
cintorína

2532

2 532 m2

100%

Zabezpečovanie služieb
spojených s udržiavaním
vojenského cintorína

Počet hrobových miest

148

148

100%

Zabezpečovanie služieb
spojených s udržiavaním
pohrebísk a evidenciou
hrobových miest

Počet hrobových miest

6500

6 570

101%

Komentár:
Komentár k plneniu cieľov k 31.12.2009
Starostlivosť, údržba a prevádzka pohrebísk na území mesta Levice v zmysle prevádzkového
poriadku.
Spracoval: Ing.arch.Eva Ürgeová, vedúca OŽPKV
Vybudovanie chodníkov,príprava pre jednohroby,príprava pre dvojhroby,sadové úpravy
Odovzdanie a prevzatie stavby sa uskutočnilo dňa 05.06.2009,kolaudačné rozhodnutie vydané
16.06.2009,stavba odovzdaná do užívania.
Spracoval:Ing.arch.Navrátilová
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Podprogram 9. 4

Vodné hospodárstvo

Zámer:

Odvedenie spodných a dažďových vôd

Zodpovednosť:

Odd. živ. prostredia a komunálnych vecí

Rozpočet podprogramu :
rok

2009-Schválený

2009-Upravený

14 274.00

4 274.00

v €

2009-Plnenie

% pln.

3 036.45

71.04

Ciele a výstupy:
Merateľný
ukazovateľ

Cieľ

Východis.
údaj

Cieľová
hodnota

Dosiahnutá % plnenia
alebo iný
hodnota
pomer

Oprava a čistenie rigolov ( v Dĺžka vyčisteného rigolu roku 2009 Ul. Š.Majora)
m

0

0

0%

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

2700

2 700

100%

Komentár:
Komentár k plneniu cieľov k 30.6.2009
Zabezpečilo sa vyčistenie vodotoku Čertov jarok-Studená dolina a Svätojánska pustatina
Spracoval: Ing.arch.Eva Ürgeová, vedúca OŽPKV

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

2009-Schválený

2009-Upravený

75 448.00

54 106.00

v €

2009-Plnenie

% pln.

51 977.91

96.07

Ciele a výstupy:
Cieľ
Zabezpečiť efektívnu a
kvalitnú rozhodovaciu
činnosť v oblasti
stavebného poriadku a
územného rozhodovania

Merateľný
ukazovateľ
Počet prijatých ohlásení

Východis.
údaj

Cieľová
hodnota
300

Dosiahnutá % plnenia
alebo iný
hodnota
pomer
261

87%
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Počet vydaných rozhodnutí

450

501

111%

Komentár:
Komentár k plneniu cieľov k 31.12.2009
Pracovníci stavebného úradu v priebehu roku 2009 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 2009 boli v sume splnené
na 101,30 %, aj keď prvý ukazovateľ bol splnený na 111,33 % a druhý na 87,00 %. Do budúcich
rokov je nutné udržať nastolený trend postupu stavebného úradu pri vydávaní prvostupňových
rozhodnutí v zmysle stavebného zákona tak, aby stanovené cieľové hodnoty boli minimálne
splnené, resp. prekročené.
Spracoval: Ing. arch. Mária Navrátilová, vedúca OÚPSP
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 :
rok

2009-Schválený

2009-Upravený

12 486.00

25 124.00

v €

2009-Plnenie

% pln.

13 788.52

54.88

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

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

Východis.
údaj

Cieľová
hodnota
27

Dosiahnutá % plnenia
alebo iný
hodnota
pomer
27

100%

Komentár:
Komentár k plneniu cieľov k 31.12.2009
V roku 2009 Mesto Levice spolupracovalo s ÚPSVaR Levice pri organizovaní Národného projektu
č. V "Aktivácia nezamestnaných a nezamestnaných s nízkou motiváciou odkázaných na dávku v
hmotnej núdzi" organizovaného v zmysle Sektorového operačného projektu /SOP/ Ľudské zdroje a
v zmysle zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov /ďalej len
"zákon č.5/2004 Z.z."/.
V zmysle § 52 cit. zákona uzatvorilo mesto s ÚPSVaR dve dohody o poskytnutí príspevku na
aktivačnú činnosť pre 108 uchádzačov o zamestnanie / ďalej len "UoZ"/. Mesto Levice
organizovalo aktivačnú činnosť aj formou dobrovoľníckej služby podľa § 52a zákona č. 5/2004
Z. z. V roku 2009 boli uzatvorené s ÚPSVaR Levice štyri dohody s 9 UoZ.
Ďalej, Mesto Levice organizovalo od 1.10.2009 aktivačné činnosti aj podľa § 3 ods.3 písm. a)
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Dohody o podmienkach
vykonávania menších obecných služieb uzavrelo mesto s 21 občanmi evidovanými na ÚPSVaR
Levice v termíne od 1.10.2009 do 31.3.2010 a s 3 občanmi
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evidovanými na ÚPSVaR od 1.12.2009 do 31.3.2010 / títo občania už nemohli v zmysle zákona
č.5/2004 Z.z. vykonávať aktivačné činnosti/.
Spracoval: Sylvia Nuotová , ref. pre AČ
JUDr. Gabriela Andrašková, vedúca OSOO

Podprogram 9. 7

Propagácia ochrany životného prostredia

Zámer:

Zvýšenie enviromentálneho povedomia obyvateľstva

Zodpovednosť:

Odd. živ. prostredia a komunálnych vecí

Rozpočet podprogramu :
rok

2009-Schválený

2009-Upravený

1 992.00

1 992.00

v €

2009-Plnenie

% pln.

0.00

0.00

Ciele a výstupy:
Merateľný
ukazovateľ

Cieľ

Východis.
údaj

Cieľová
hodnota

Dosiahnutá % plnenia
alebo iný
hodnota
pomer

Cestovanie MHD bezplatne, Počet propagačného
Propagácia a výhody
materiálu - ks
používania MHD

1500

0

0%

Deň bez áut

500

0

0%

0

0

0%

Počet propagačného
materiálu - ks

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

Komentár:
Komentár k plneniu cieľov k 31.12.2010
Propagácia bola zabezpečená bez nárokov na finančné prostriedky rozpočtu mesta.
Spracoval: Ing.arch.Eva Ürgeová, vedúca OŽPKV

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 :
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rok

2009-Schválený

2009-Upravený

10 623.00

7 623.00

v €

2009-Plnenie

% pln.

5 228.37

68.59

Ciele a výstupy:
Merateľný
ukazovateľ

Cieľ
Zabezp. čistoty-lapače na
exrementy a igel. vrecúška

Počet bal. - ks

Bezpečnosť-oznamovacie
tabule

Východis.
údaj

Cieľová
hodnota

Dosiahnutá % plnenia
alebo iný
hodnota
pomer

Podľa
potreby

3 955

100%

Počet tabúľ - ks

60

25

42%

Kvalita chovu dom.
zvierat-výbehovisko pre

Počet výbehovísk - ks

1

0

0%

Odchyt psov-bezpečnosť
občanov

počet odchytených psov ks

Mesto bez
túlavých

288

100%

Komentár:
Komentár k plneniu cieľov k 31.12.2009
Označovacie tabule boli vyrobené, osadené budú v roku 2010.
Igelitové vrečúška sa zabezpečili priebežne podľa potreby.
Spracoval: Ing.arch.Eva Ürgeová, vedúca OŽPKV
Podprogram 9. 9

Údržba závlahového systému a mestských fontán

Zámer:

Atraktívne verejné priestranstvá

Zodpovednosť:

Odd. živ. prostredia a komunálnych vecí

Rozpočet podprogramu :
rok

2009-Schválený

2009-Upravený

22 903.00

22 903.00

v €

2009-Plnenie

% pln.

16 760.63

73.18

Ciele a výstupy:
Cieľ

Merateľný
ukazovateľ

Zabezpečenie funkčnosti
Podľa zmluvných
jazieka-park M.R.Štefánika podmienok - čistá voda
Zabezpečenie funkčnosti
Výkon podľa zmluvných
závlahových zariadení a ich podmienok - kvalitný
prevádzkovanie
trávnik

Východis.
údaj

Cieľová
hodnota
Čistá voda

Dosiahnutá % plnenia
alebo iný
hodnota
pomer
Čistá voda

Bezporuchov Bezporuchov
osť
osť

100%

100%
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Komentár:
Komentár k plneniu cieľov k 31.12.2009
Údržba prebiehala v súlade so zmluvnými podmienkami, pričom sa posudzovala aktuálna potreba
opráv závlahových zariadení ako aj chemické ošetrenie vody v jazierku.
Spracoval: Ing.arch.Eva Ürgeová, vedúca OŽPKV
Podprogram 9.10

Deratizácia

Zámer:

Mesto bez hlodavcov

Zodpovednosť:

Odd. živ. prostredia a komunálnych vecí

Rozpočet podprogramu :
rok

2009-Schválený

2009-Upravený

8 289.00

8 289.00

v €

2009-Plnenie

% pln.

7 077.66

85.39

Ciele a výstupy:
Merateľný
ukazovateľ

Cieľ
Bezpečnosť občanov

Východis.
údaj

Množstvo použitého
deratizačného materiálu
(kg)

Cieľová
hodnota
Mesto bez
hlodavcov

Dosiahnutá % plnenia
alebo iný
hodnota
pomer
1 026

100%

Komentár:
Komentár k plneniu cieľov k 31.12.2009
Deratizácia bola realizovaná podľa výskytu hlodavcov na verejných priestranstvách mesta a v
mestských
častiach.
Spracoval: Ing.arch.Eva Ürgeová, vedúca OŽPKV
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 :
rok

2009-Schválený

2009-Upravený

29 313.00

41 708.00

v €

2009-Plnenie

% pln.

33 636.31

80.65

Ciele a výstupy:
Cieľ
Likvidácia nevyhovujúcich
detských zariadení bezpečnosť detí

Merateľný
ukazovateľ
počet prvkov

Východis.
údaj

Cieľová
hodnota
40

Dosiahnutá % plnenia
alebo iný
hodnota
pomer
0

0%
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Dopĺňanie piesku do
pieskovísk

Objem doplneného piesku m3

80

33

41%

Rozbory piesku v
správa RÚVZ
pieskoviskách - bezpečnosť
detí

1 ks

1

100%

Údržba detských zar. oprava prvkov

120

100

83%

Počet opravovaných
zariadení - ks

Komentár:
Komentár k plneniu cieľov k 31.12.2009
Údržba detských zariadení v meste Levice prebiehala počas celého roka, pričom sa prihliadalo na
požiadavky od občanov. Rozbory piesku boli vykonané v termíne od 4.5.09 do 17.7.09, všetky
sledované pieskoviská mali negatívny výsledok. Piesok bol doplnený v dňoch 27.8.09 a 7.9.09 na
sídliskách Rybníky I, II, III, Stred II a v ms. časti Čankov. Likvidácia starých DZ nebola v dôsledku
krátenia rozpočtu realizovaná.
Spracoval: Ing. arch. Eva Ürgeová, vedúca OŽPKV
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

2009-Schválený

2009-Upravený

6 640.00

4 290.00

v €

2009-Plnenie

% pln.

937.46

21.85

Ciele a výstupy:
Cieľ
Podsadba park M. R.
Štefánika - časť starý park

Merateľný
ukazovateľ

Východis.
údaj

Cieľová
hodnota

Dosiahnutá % plnenia
alebo iný
hodnota
pomer

Počet vysadených rastlín v
ks

800

0

0%

Realizácia výsadby
Počet vysadených drevín v
vyplývajúcej z dokumentu o ks
starostlivosti o dreviny

220

0

0%

Výsadba v zmysle
požiadaviek občanov

Počet vysadených drevín v
ks

40

0

0%

Náhradná výsadba za
vyrúbané dreviny

Počet vysadených drevín v
ks

300

0

0%

Komentár:
Komentár k plneniu cieľov k 31.12.2009
Výsadba zelene v rozsahu výsadby 15 ks vzrastlých drevín bola naplánovaná na jeseň, vo
vegetačnom období, s predpokladom dostatku vlahy a priaznivejších klimatických podmienok pre
výsadbu, tie však boli veľmi nepriaznivé spôsobené dlhodobým dažďom.
Spracoval: Ing.arch.Eva Ürgeová, vedúca OŽPKV
Program
10
Verejné osvetlenie
Zámer programu:

Osvetlené a bezpečné mesto.
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Rozpočet programu :
rok

2009-Schválený

2009-Upravený

416 638.00

517 536.00

v €

2009-Plnenie

% pln.

515 632.39

99.63

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

2009-Schválený

2009-Upravený

371 820.00

503 136.00

v €

2009-Plnenie

% pln.

507 399.21

100.85

Ciele a výstupy:
Merateľný
ukazovateľ

Cieľ
Zabezpečiť efektívnu
prevádzku verejného
osvetlenia

Východis.
údaj

Cieľová
hodnota

Dosiahnutá % plnenia
alebo iný
hodnota
pomer

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

500

500

100%

Počet svetelných bodov na
území mesta

2765

2 765

100%

Komentár:
Komentár k plneniu cieľov k 31.12.2009
Údržba verejného osvetlenia prebieha počas celého roka na základe harmonogramu, požiadaviek
občanov a podľa potreby.
Spracoval: Ing. arch. Eva Ürgeová, vedúca OŽPKV
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 :

Strana: 67
Dátum: 18.03.2010

rok

2009-Schválený

2009-Upravený

36 518.00

12 740.00

v €

2009-Plnenie

% pln.

6 633.06

52.06

Ciele a výstupy:
Merateľný
ukazovateľ

Cieľ
Vybudovanie VO
parkovisko R V

Východis.
údaj

Cieľová
hodnota

Počet vymenených opravených stĺpov VO

Vykonať opravu vybraných Počet vymenených pätíc
celkov svetelnej techniky a
vedení
Počet vymenených
svietidiel

Dosiahnutá % plnenia
alebo iný
hodnota
pomer

7

0

0%

65

75

115%

60

0

0%

Komentár:
Komentár k plneniu cieľov k 31.12.2009
Výmena pätíc bola realizovaná na základe vyhodnotenej súťaže v mesiaci jún 2009, z dôvodu
krátenia rozpočtu pri zmene rozpočtu sa výmena svietidiel neuskutočnila.
Spracoval: Ing. arch. Eva Ürgeová, vedúca OŽPKV
Podprogram 10. 3

Vianočná výzdoba

Zámer:

Skrášlenie mesta a vytvorenie vianočnej pohody

Zodpovednosť:

Odd. živ. prostredia a komunálnych vecí

Rozpočet podprogramu :
rok

2009-Schválený

2009-Upravený

8 300.00

1 660.00

v €

2009-Plnenie

% pln.

1 600.12

96.39

Ciele a výstupy:
Cieľ

Merateľný
ukazovateľ

Východis.
údaj

Osadenie vianočnej výzdoby Počet vianočných dekorov

Cieľová
hodnota
10

Dosiahnutá % plnenia
alebo iný
hodnota
pomer
0

Komentár:
Komentár k plneniu cieľov k 31.12.2009
Z dôvodu krátenia finančných prostriedkov po I. zmene rozpočtu mesta na rok 2009 neboli
zakúpené nové vianočné dekory.
Spracoval: Ing. arch. Eva Ürgeová, vedúca OŽPKV
Program
11
Vzdelávanie
Zámer programu:

Levice - centrum vzdelania

0%
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Rozpočet programu :
rok

2009-Schválený

2009-Upravený

3 281 207.00

4 857 949.00

v €

2009-Plnenie

% pln.

2 968 522.14

61.11

Podprogram 11. 1

Materské školy

Zámer:

Materské školy rešpektujúce potreby detí a rodičov

Zodpovednosť:

Oddelenie školstva a vzdelávania

Rozpočet podprogramu :
rok

2009-Schválený

2009-Upravený

1 746 216.00

1 837 999.00

v €

2009-Plnenie

% pln.

1 598 923.37

86.99

Ciele a výstupy:
Cieľ

Merateľný
ukazovateľ

Zabezpečiť operatívne
odstránenie vzniknutých
nedostatkov v prenajatých
priestoroch

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

Zabezpečiť funkčnosť
objektov MŠ z pohľadu
technickej a stavebnej
stránky objektu

Počet MŠ

Východis.
údaj

Cieľová
hodnota

Dosiahnutá % plnenia
alebo iný
hodnota
pomer

1 hod.

24 hod.

2 400%

10

10

100%

Celková udržiavaná plocha
budov v m2

8448

8 448

100%

Zvýšiť kvalifikáciu
percentuálny podiel
zamestnancov v materských vyškolených zamestnancov
školách
zo všetkých za rok

75%

100%

143%

5

7

140%

rozpočtované náklady na 1
dieťa za rok

1754

1 713

98%

spokojnosť rodičov s
poskytovanými službami v
percentách

70 %

99,99%

143%

počet detí v materských
školách za rok

955

927

97%

počet prevádzkovaných
materských škôl v meste

12

12

100%

počet školení
pedagogických
zamestnancov za rok
Dosiahnuť čo najvyššiu
kvalitu výchovných a
vzdelávacích služieb v
materských školách
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Komentár:
Komentár k plneniu cieľov k 31. 12. 2009
Počet prevádzkovaných materských škôl v meste sa oproti minulému roku nezmenil, nakoľko
nenastali zmeny v sieti škôl a školských zariadení. V 1. polroku sa zvýšil počet detí navštevujúcich
materské školy o 60, v druhom polroku, po odchode detí do základných škôl a príchode nových detí
nám medziročne klesol počet detí o 28. Spokojnosť rodičov s poskytovanými službami sme
vyhodnotili na 99,99 %, nakoľko vážne výhrady voči službám poskytovaným našimi MŠ sme
nezaznamenali.
Pedagogickí zamestnanci absolvovali rôzne školenia v rozsahu, aký nám umožnil schválený
rozpočet. Našou snahou je poskytnúť zamestnancom materských škôl čo najviac možností
vzdelávať sa v oblasti legislatívnej, ako aj pedagogickej.
Spracoval: Mgr. Martin Bátovský, vedúci OŠV
Priebežne je udržiavaná prevádzkyschopnosť objektov MŠ podľa požiadaviek riaditeliek MŠ. Z
väčších opráv bola zabezpečená oprava strechy MŠ Okružná, oprava soc. zariadení MŠ
Hviezdoslavova, odstránenie závad z elektriky MŠ Dopravná.
MŠ Kalinčiakovo - bolo zrealizované ÚK na plyn - plynofikácia MŠ
MŠ Hviezdoslavova - GO sociálnych zariadení v pavilóne B
Spracoval: JUDr. Daniela Süssová, vedúca OSEM
Podprogram 11. 2

Základné školy

Zámer:

Základné školy orientujúce sa na potreby žiaka

Zodpovednosť:

Oddelenie školstva a vzdelávania

Rozpočet podprogramu :
rok

2009-Schválený

2009-Upravený

945 891.00

2 475 483.00

v €

2009-Plnenie

% pln.

894 826.79

36.15

Ciele a výstupy:
Cieľ
Zvýšiť úroveň vzdelania
pre žiakov navštevujúcich
ZŠ v Leviciach

Merateľný
ukazovateľ

Východis.
údaj

Cieľová
hodnota

Dosiahnutá % plnenia
alebo iný
hodnota
pomer

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

5

26 žiakov, 2
družstvá

520%

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

97%

98,70%

102%

3444

3 278

95%

7

7

100%

Zabezpečiť kvalitný
počet žiakov
výchovno-vzdelávací proces navštevujúcich základné
školy
počet základných škôl v
meste
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Komentár:
Komentár k plneniu cieľov k 31. 12. 2009
K 31.12.2009 má Mesto Levice 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 poklesol o 166 žiakov oproti predchádzajúcemu školskému
roku. Tento úbytok možno zdôvodniť demografickým vývojom a prirodzenou migráciou žiakov.
Percento žiakov, ktorí prospeli a tiež nezanedbateľný počet žiakov, ktorí dosiahli umiestnenia v
súťažiach na celoslovenskej úrovni je výsledkom kvalitnej odbornej práce učiteľov a postupným
využívaním nových učebných metód v ich práci.
Aj napriek skutočnosti, že prioritou je výchovno-vzdelávací proces determinovaný slobodným
rozhodovaním rodičov a žiakov, každú základnú školu je nutné posudzovať individuálne. Naše
základné školy sú orientované ako na rozvoj v oblasti športu, tak aj na neustále zvyšovanie
počítačovej gramotnosti a samozrejmosťou je výučba cudzích jazykov s dôrazom na ich praktické
využitie. Školy zabezpečujú voľno-časové aktivity aj prostredníctvom vzdelávacích poukazov. ZŠ
Andreja Kmeťa na Ul. M. R Štefánika 34 poskytuje alternatívne vzdelávanie intelektovo nadaných
žiakov, ktorých počet z roka na rok rastie.
V oblasti financovania okrem základných zdrojov zo štátneho rozpočtu školy využívajú aj
prostriedky, ktoré získajú sponzorsky a rôzne grantové prostriedky.
Spracoval: Mgr. Martin Bátovský, vedúci OŠV
OSEM MsÚ poskytol technickú a realizačnú pomoc pri týchto akciách:
- II.ZŠ prečistenie kanalizácie, GO soc. zariadení v telocvični
- I.ZŠ - odstránenie škody na multifunkčnom ihrisku ( vandalizmus)
- ZŠ s VJM - počítačová učebňa, odstránenie závad z el. revízie, oprava kanalizácie pac. B a
telocvičňa, oprava soc. zariadení telocvičňa, strecha telocvičňa, odstránenie havárie v objekte
ANIMUS
- II.ZŠ - výmena vonkajšej kanalizačnej vetvy z pavilónu "C"
- ZŠ s vyuč. JM - výmena vonkajšej kanalizácie od pavilónu "B", pavilón "C" (ANIMUS) výmena
podlahoviny v 2 triedach a na schodišti
- II. ZŠ GO sociálnych zariadení v pavilóne "B"
- ZUŠ - stavebná oprava statickej poruchy južného nárožia budovy
- VI. ZŠ rekonštrukcia rozvodov ÚK
Spracoval: JUDr. Daniela Süssová, vedúca OSEM
Podprogram 11. 3

Školské stravovanie - materské školy

Zámer:

Zariadenia poskytujúce služby v oblasti školského stravovania

Zodpovednosť:

Oddelenie školstva a vzdelávania

Rozpočet podprogramu :
rok

2009-Schválený

2009-Upravený

398 034.00

381 126.00

v €

2009-Plnenie

% pln.

316 773.17

83.12

Ciele a výstupy:
Cieľ
Postupná obnova zariadení
jedální a kuchýň podľa
HCCP

Merateľný
ukazovateľ
Počet školských kuchýň a
jedální

Východis.
údaj

Cieľová
hodnota
5

Dosiahnutá % plnenia
alebo iný
hodnota
pomer
0

0%
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Zvýšiť atraktívnosť
% podiel stravujúcich sa
stravovania v školských
detí z celkového počtu
zariadeniach pri základných žiakov na MŠ
školách a materských
školách
Zabezpečiť kvalitné a
dostupné stravovanie v
školských zariadeniach pri
základných školách a
materských školách

počet vydaných hlavných
jedál pri MŠ za rok

98,2%

99,9%

102%

178 000

172 000

97%

Komentár:
Komentár k plneniu cieľov k 31.12.2009
Školské jedálne pri materských školách zabezpečujú pre deti celodenné stravovanie a percentuálny
podiel stravujúcich sa detí je takmer 100 %-ný. Mesto Levice prevádzkuje 10 školských jedálni,
ktoré si každoročne vyžadujú nemalé investície do vybavenia, ale aj do stavebných úprav. Preto
zriaďovateľ do budúcnosti zvažuje realizáciu iného modelu stravovania s cieľom efektívnejšieho
využitia disponibilných zdrojov.
Spracoval: Mgr. Martin Bátovský, vedúci OŠV
Boli zabezpečené sieťky na okná vo všetkých MŠ
Spracoval: JUDr. Daniela Süssová, vedúca OSEM
Podprogram 11. 4

Školské stravovanie - základné školy

Zámer:

Zariadenia poskytujúce služby v oblasti školského stravovania

Zodpovednosť:

Oddelenie školstva a vzdelávania

Rozpočet podprogramu :
rok

2009-Schválený

2009-Upravený

3 618.00

5 866.00

v €

2009-Plnenie

% pln.

5 817.28

99.17

Ciele a výstupy:
Cieľ
Postupná obnova zariadení
jedální a kuchýň podľa
HCCP

Merateľný
ukazovateľ
Počet školských kuchýň a
jedální

Zvýšiť atraktívnosť
% podiel stravujúcich sa
stravovania v školských
detí z celkového počtu
zariadeniach pri základných žiakov na ZŠ
školách a materských
školách
Zabezpečiť kvalitné a
dostupné stravovanie v
školských zariadeniach pri
základných školách a
materských školách

počet vydaných hlavných
jedál pri ZŠ za rok

Východis.
údaj

Cieľová
hodnota

Dosiahnutá % plnenia
alebo iný
hodnota
pomer

2

0

0%

77 %

64%

83%

468 000

462 000

99%
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Komentár:
Komentár k plneniu cieľov k 31.12.2009
Skutočný počet vydaných jedál ako aj percentuálny podiel stravujúcich sa detí korešponduje s
našim odhadom.
Podobne ako v oblasti stravovania materských škôl, tak aj na úseku stravovania základných škôl je
prevádzka nákladná, vybavenie jedálni je zastarané. Nakoľko rozpočet mesta už niekoľko rokov
neumožňuje investície do rozvoja týchto zariadení v takom rozsahu, aby boli zrenovované a
zmodernizované, zriaďovateľ je nútený hľadať iné možnosti zabezpečenia stravovania.
Spracoval: Mgr. Martin Bátovský, vedúci OŠV
I.ZŠ - zakúpenie elektrického kotla ( havária)
Spracoval: JUDr. Daniela Süssová, vedúca OSEM

Podprogram 11. 5

Zariadenia pre záujmové vzdelávanie

Zámer:

Komplexné služby v oblasti výchovy a vzdelávania

Zodpovednosť:

Oddelenie školstva a vzdelávania

Rozpočet podprogramu :
rok

2009-Schválený

2009-Upravený

33 193.00

16 193.00

v €

2009-Plnenie

% pln.

16 193.00

100.00

Ciele a výstupy:
Cieľ
Zabezpečiť kvalitné a
širokospektrálne
vzdelávanie a výchovu v
oblasti voľno -časových
aktivít

Merateľný
ukazovateľ

Východis.
údaj

Cieľová
hodnota

Dosiahnutá % plnenia
alebo iný
hodnota
pomer

VJM - Ul. J. Jesenského 41

82

73

89%

Ul Školská 14

103

103

100%

Ul. Saratovská 85

188

135

72%

Ul. Saratovská 43

146

158

108%

Ul. Pri Podlužianke 6

246

238

97%

Ul. sv. Michala 42

123

110

89%

ZŠ: Ul. M.R. Štefánika 34

175

187

107%

celkový počet žiakov v
ŠKD

1063

1004

94%

celkový počet žiakov v
CVČ

452

438

97%

celkový počet žiakov v
ZUŠ

552

619

112%
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Komentár:
Komentár k plneniu cieľov k 31.12.2009
Zvýšenie účasti 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.
Spracoval: Mgr. Martin Bátovský, vedúci OŠV
ZUŠ - oprava a výmena odkvapových žľabov, oprava podlahy koncertnej sály, výmena
vchodových dverí
Spracoval: JUDr. Daniela Süssová, vedúca OSEM
Podprogram 11. 6

Neštátne školy a školské zariadenia

Zámer:

Súkromné školstvo ako ďalšia forma získania vzdelania

Zodpovednosť:

Oddelenie školstva a vzdelávania

Rozpočet podprogramu :
rok

2009-Schválený

2009-Upravený

47 033.00

41 414.00

v €

2009-Plnenie

% pln.

41 413.54

100.00

Ciele a výstupy:
Merateľný
ukazovateľ

Cieľ
Zabezpečiť ponuku
výchovy a vzdelávania v
neštátnych zariadeniach pre
obyvateľov Levíc

Východis.
údaj

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

Cieľová
hodnota
353

Dosiahnutá % plnenia
alebo iný
hodnota
pomer
353

100%

Komentár:
Komentár k plneniu cieľov k 31.12.2009
Mesto Levice poskytlo finančné prostriedky neštátnym školským zariadeniam na území mesta v
zmysle platnej legislatívy vo výške 90 % normatívneho nápočtu v závislosti od vývoja
jednotkového koeficientu.
Spracoval: Mgr. Martin Bátovský, vedúci OŠV

Podprogram 11. 7

Zariadenia výchovnej prevencie

Zámer:

Súkromné školstvo ako ďalšia forma získania vzdelania

Zodpovednosť:

Oddelenie školstva a vzdelávania

Rozpočet podprogramu :
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rok

2009-Schválený

2009-Upravený

55 397.00

48 779.00

v €

2009-Plnenie

% pln.

48 778.70

100.00

Ciele a výstupy:
Merateľný
ukazovateľ

Cieľ

Východis.
údaj

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

Cieľová
hodnota
454

Dosiahnutá % plnenia
alebo iný
hodnota
pomer
496

109%

Komentár:
Komentár k plneniu cieľov k 31.12.2009
Mesto Levice poskytlo finančné prostriedky neštátnym školským zariadeniam na území mesta v
zmysle platnej legislatívy vo výške 90 % normatívneho nápočtu v závislosti od vývoja
jednotkového koeficientu.
Spracoval: Mgr. Martin Bátovský, vedúci OŠV
Podprogram 11. 8

Samostatný školský úrad

Zámer:

Odborno-metodické riadenie škôl a školských zariadení

Zodpovednosť:

Oddelenie školstva a vzdelávania

Rozpočet podprogramu :
rok

2009-Schválený

2009-Upravený

38 592.00

37 982.00

v €

2009-Plnenie

% pln.

33 089.09

87.12

Ciele a výstupy:
Cieľ
Zabezpečiť prenesený
výkon štátnej správy na
úseku školstva

Merateľný
ukazovateľ
počet realizovaných
odborno-pedagogických
aktivít za rok

Východis.
údaj

Cieľová
hodnota
10

Dosiahnutá % plnenia
alebo iný
hodnota
pomer
9

90%

Komentár:
Komentár k plneniu cieľov k 31.12.2009
V sledovanom období sa uskutočnilo školenie pedagogických zamestnancov ku tvorbe školských
vzdelávacích programov ISCED 0, usmernenie k možnosti vykonania II. kvalifikačnej skúšky
pedagógov a riaditeľov škôl, riešenie sťažností v podmienkach ZŠ, informatická výchova v
primárnom vzdelávaní v rámci ŠVP, problematika vydávania osvedčení o absolvovaní
predprimárneho vzdelávania, k zákonu o pedagogických a odborných zamestnancoch, k vyhláške o
kontinuálnom vzdelávaní, k možnostiam vzdelávania sa v rámci operačného programu
"Vzdelávanie...", nová legislatíva v školskom stravovaní a usmernenia k programu "školské ovocie",
priebežné poskytovanie odbornej a poradenskej činnosti na aktuálne témy.
Spracoval: Mgr. Martin Bátovský, vedúci OŠV
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Podprogram 11. 9

Spoločný školský úrad

Zámer:

Odborno-metodické riadenie škôl a školských zariadení

Zodpovednosť:

Spoločný obecný úrad

Rozpočet podprogramu :
rok

2009-Schválený

2009-Upravený

13 233.00

13 107.00

v €

2009-Plnenie

% pln.

12 707.20

96.95

Ciele a výstupy:
Cieľ
Zabezpečiť prenesený
výkon štátnej správy na
úseku školstva

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

Východis.
údaj

Cieľová
hodnota

Dosiahnutá % plnenia
alebo iný
hodnota
pomer

0

0

0%

200

230

115%

Vydávanie organizačných
pokynov pre riaditeľov
škôl a školských zariadení

5

21

420%

Počet realizovaných
odborno-pedagogických
aktivít za rok

35

35/8

100%

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

Komentár:
Komentár k plneniu cieľov k 31.12.2009
1.Počet realizovaných odborno-pedagogických aktivít za rok:
21 - aktivít realizovaných v Nitre, príp. Bratislave
3 - aktivity realizované v Leviciach: september - Informačné stretnutie k Národnému projektu
pre MŠ (PaedDr. G. Droppová, PhD.; Mgr. E. Pupíková - MPC Nitra)
október - Školenie vedúcich zamestnancov zariadení školského stravovania (Ing. V. Obertová KŠÚ
Nitra)
november - Informačný seminár: Plán kontinuálneho vzdelávania Národný štandard finančnej
gramotnosti
(RNDr. E. Krčahová; Ing. Z. Krištofová - MPC
Nitra)
2.Vydávanie organizačných pokynov pre riaditeľov škôl a školských zariadení:
September:
- Pedagogická dokumentácia školy:
- skratky vyučovacích predmetov;
- učebné osnovy a štandardy učebných predmetov pre: ISCED 1 a ISCED 2;
- učebné osnovy a štandardy učebných predmetov pre: ISCED 1 a ISCED 2;
- voliteľné predmety;
- Ďalšie vzdelávanie učiteľov Informatickej výchovy;
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Október:
- Nariadenia vlády:
- o poskytovaní pomoci na podporu spotreby mlieka a mliečnych výrobkov v MŠ a ZŠ;
- o poskytovaní pomoci na podporu spotreby ovocia a zeleniny pre deti v MŠ a pre žiakov v ZŠ;
- Adaptačné vzdelávanie;
November:
- Plán kontinuálneho vzdelávania;
- Zákon č. 317/2009 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch;
- Rozsah priamej vyučovacej činnosti a priamej výchovnej činnosti pg. zamestnancov;
- Kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pg. a
odbor. zamestnancov;
- Stupnice platových taríf - účinné od 1.11.2009;
- Zaraďovanie pg. a odbor. zamestnancov do platových tried v závislosti od získaného stupňa
požadovaného vzdelania a zaradenia do kariérového stupňa;
- Uznávanie kvalifikačných skúšok a ich náhrad k 1.11.2009.
3. Poskytovanie odbornej a poradenskej činnosti školám, školským zariadeniam a zriaďovateľom
škôl:
- priebežne na aktuálnu tému
4. Výkon štátnej správy v druhom stupni vo veciach, v ktorých v prvom stupni rozhodol riaditeľ
školy:
- 0 - sťažností
Spracoval: Miloslav Mráz, vedúci SOÚ

Program

12

Šport

Zámer programu:

Výber športových aktivít podľa záujmu obyvateľov mesta Levice

Rozpočet programu :
rok

2009-Schválený

2009-Upravený

717 270.00

771 832.00

v €

2009-Plnenie
697 977.29

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.
90.43
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rok

2009-Schválený

2009-Upravený

717 270.00

771 832.00

v €

2009-Plnenie

% pln.

697 977.29

90.43

Ciele a výstupy:
Cieľ

Merateľný
ukazovateľ

Východis.
údaj

Cieľová
hodnota

Dosiahnutá % plnenia
alebo iný
hodnota
pomer

Zabezpečiť spoľahlivú a
bezpečnú prevádzku
športových zariadení

Celkový počet
prevádzkových hodín
využitých pre šport

16 650

17 051

102%

Podpora partnerskej
spolupráce aj
prostredníctvom športu a
reprezentácia mesta.

Počet zapojených
zamestnancov a
dosiahnuté výsledky

120

0

0%

Vytvoriť priestor pre
spoločný beh všetkých
generácií

Počet zúčastnených
obyvateľov mesta

80

71

89%

Vyzdvihnúť najvýraznejšie
dosiahnuté úspechy
športovcov a kolektívov

Počet športovcov s
výraznými úspechmi

10

16

160%

50

34

68

Vyzvať všetky MŠ, ZŠ, SŠ Počet zúčastnených škôl,
podniky, organizácie
podnikov a organizácií.
pôsobiace na území mesta o
zapojenie sa do aktívneho
športu.

Komentár:
Komentár k plneniu cieľov k 31.12.2009
Mestská športová olympiáda sa organizovala pre MŠ, ZŠ a SŠ, pre podniky a organizácie sa
neorganizovala z dôvodu prijatia finančných opatrení vyplývajúcich z hosp. krízy
vyhodnotenie najúspešnejších športovcov mesta Levice za rok 2008 bolo uskutočnené dňa
26.3.2009
beh uličkami mesta "Levická desiatka" sa konal dňa 25.10.2009
Spracoval: Alžbeta Boťanská, ref. OSOO
Správe športových zariadení Levice sa počas celého roka 2009 podarilo zabezpečovať plynulý
chod všetkých športovísk, ktoré má v správe a tým vytvárať priaznivé podmienky pre rozvoj športu
a telesnej kultúry v meste Levice. Z dôvodu rozšírenia mládežníckych kategórií v hokeji, ako aj vo
futbale, došlo k 31.12.2009 ku zvýšeniu plánovaného počtu prevádzkových hodín v športových
zariadeniach.
V rámci I. zmeny rozpočtu bol SŠZ Levice schválený bežný transfer účelovo na opravu kosačky.
Uvedenou opravou sa dosiahla jej funkčnosť a využiteľnosť pri kosení menších trávnatých plôch.
Z kapitálových výdavkov v rámci I. zmeny rozpočtu bol schválený transfer na plavecké dráhy,
modernizáciu strojovne chladenia ZŠ a toalety na FŠ.
Zakúpením plaveckých dráh sa dosiahlo bezpečnejšie športové prostredie na krytej plavárni, čo je
prínosom nielen pre bežných návštevníkov, ale aj pre športové kluby.
Modernizáciou strojovne chladenia na zimnom štadióne - inštaláciou frekvenčného meniča došlo k
úspore elektrickej energie. SŠZ Levice vychádzala pri výpočte z minuloročných hodnôt spotreby
elektriny, no rok 2009 bol odlišný od predchádzajúcich rokov v poveternostných podmienkach.
Priemerné vonkajšie teploty boli vyššie, ako v minulých rokoch, v dôsledku čoho kompresory
chladenia mali viac prevádzkových hodín.
Výstavba toaliet na futbalovom štadióne nebola v roku 2009 ukončená, bude pokračovať v roku
2010.
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Spracoval: Ing.Roman Takács, riaditeľ SŠZ Levice

Program

13

Kultúra

Zámer programu:

Výber kultúrnych aktivít podľa záujmu obyvateľov mesta Levice

Rozpočet programu :
rok

2009-Schválený

2009-Upravený

474 007.00

511 498.00

v €

2009-Plnenie

% pln.

491 642.36

96.12

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

2009-Schválený

2009-Upravený

384 988.00

426 661.00

v €

2009-Plnenie

% pln.

426 042.96

99.86

Ciele a výstupy:
Cieľ

Merateľný
ukazovateľ

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
Zabezpečiť kultúrne
Návštevnosť
podujatia: Novoročný
koncert, Deň detí, Levické
hradné slávnosti, Silvester a
Vítanie roka

Východis.
údaj

Cieľová
hodnota

Dosiahnutá % plnenia
alebo iný
hodnota
pomer

24

27

113%

12 550

12834

102%

Zorganizovať slávnostné
akty kladenia vencov

Počet pietnych aktov

3

3

100%

Spolupracovať so SČK US
Levice pri organizovaní

Počet prijatých darcov krvi

20

0

0%
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prijatia a ocenenia darcov
krvi
Slávnostne privítať
prvonarodené dieťa v roku
a pozdraviť jeho rodičov

Počet prvonarodených detí

Udalosti v meste
zaznamenané v kronike
mesta

počet spracovaných strán

1

1

100%

82

100%

Komentár:
Komentár k plneniu cieľov k 31.12.2009
zápis do kroniky mesta za rok 2008 bol schválený v MsR dňa 16.4.2009 uznesením č. 843 a je
prepísaný do kroniky
prvé dieťa narodené v roku 2009 navštívil primátor mesta dňa 21.1.2009
prijatie darcov krvi - zo strany ÚS SČK nebola daná požiadavka na spoluprácu
slávnostný akt kladenia vencov sa uskutočnil z príležitosti troch významných výročí: 8.5. k
ukončeniu II.sv.vojny, 28.8. k výročiu SNP a 21.12. k výročiu oslobodenia mesta
Spracoval: Alžbeta Boťanská, refer. OSOO
Mestské kultúrne stredisko Levice svoj cieľ v počte návštevníkov na podujatiach usporiadaných v
roku 2009 splnilo v počte návštevníkov 12 834. Išlo o nasledovné podujatia :
Novoročný koncert - 500 divákov, Deň detí - 550 detí, Levické hradné slávnosti - 7 000
návštevníkov, Levické divadelné dni - 1 222 divákov, Rybací piknik- 468 občanov, Letné súťaže
na kúpalisku M-I-250 divákov, Ľudové rameslá - 300 divákov, Spevácke skupiny 360 divákov,
Tekvicová slávnosť - 120 detí a dospelých, Javisko je naše - 224 divákov, Silveste-Vítanie Nového
roka - 1 200 ľudí, Mikuláš v meste - 400 ľudí, Karneval na ľade - 240 detí. Spolu uvedené
podujatia navštívilo 13834 ľudí. Okrem spomenutých podujatí MsKS Levice zabezpečuje podujatia
v divadelnej oblasti, koncerty a to tak komerčné ako aj benefičné, výchovné a pod., výstavy,
filmové predstavenia prehliadky rôznych záujmových skupín a pod., ktoré sú podrobne rozpísané v
rozbore činnosti MsKS Levice za rok 2009 a ktoré navštívilo celkom 33 140 občanov.
Zabezpečovanie tradičných kultúrnych podujatí okrem iných sa v roku 2009 podarilo splniť,
uskutočnili sa koncerty nasledovných kapiel a skupín :
Lev.music fest - vystúpili HS Cool blues band, HS Ad Acta, HS KonTiki a HS Men In Age, ďalej v
rámci vojnových udalostí spred 65. - tych rokov sa uskutočnil koncert Maďarskej skupiny Chagall
klezmer band, v mesiaci marec 2009 sme mali vystúpenie skupiny Cigánski diabli, skupina
Synthetic classic duo Mgr. Godov ej a Čuka, Združenie Close Harmony Friends, Vystúpenie
skupiny Limbačka v rámci súťaže v speve ľudových piesní "Perlová parta", Prehliadka tvorivosti
detí Základných škôl s názvom "Čriepky" kde vystupovala skupina detských umelcov, v rámci
prehliadok amatérskych umeleckých kapiel v mesiaci marec vystupovali dve skupiny a to skupina J.
Dubovského a V. Balka - HS Zebelous a D-Bles Band. Na podujatí World etno fest vystúpili HS
Capre, HS Uzgin Uver, a HS Salamander band, podujatie Country fest v mesiaci júl malo skupiny :
HS Arizona, HS Country Dostavník, HS Ascalona, HS Expres. Revival fest 2009 v mesiaci
september malo hudobné skupiny "Kabát", HS Alone, HS Smola a hrušky, HS Guns and Roses, HS
Alalya, v mesiaci november sme na podujatí Jazz blues fest hostili hudobné telesá : HS V. Mišík,
HS MOthers Follov.
Spracoval: Bc.Berta Jasečková, riaditeľka MsKS Levice

Podprogram 13. 2

Mestské časti - podporná činnosť

Zámer:

Zabezpečenie bezporuchového chodu objektov pre potreby občanov
mestských častí
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Odd. správy a evidencie majetku

Zodpovednosť:

Rozpočet podprogramu :
rok

2009-Schválený

2009-Upravený

8 961.00

8 961.00

v €

2009-Plnenie

% pln.

6 318.33

70.51

Ciele a výstupy:
Merateľný
ukazovateľ

Cieľ

Východis.
údaj

Cieľová
hodnota

Dosiahnutá % plnenia
alebo iný
hodnota
pomer

Odmena pre zamestnancov Počet zamestnancov
MČ

4

4

100%

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

12

12

100%

Komentár:
Komentár k plneniu cieľov k 30.12.2009
MČ Kalinčiakovo - odstránenie nebezpečného odpadu za KD
Všetky MČ - kontrola hydrantov, revízia bleskozvodov
Všetky MČ revízia bleskozvodov, požiarnych zariadení, mraziacich boxov
Spracoval: JUDr.Daniela Süssová, vedúca OSEM
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

2009-Schválený

2009-Upravený

30 403.00

33 869.00

v €

2009-Plnenie

% pln.

30 442.92

89.88

Ciele a výstupy:
Cieľ

Merateľný
ukazovateľ

Východis.
údaj

Cieľová
hodnota

Dosiahnutá % plnenia
alebo iný
hodnota
pomer

Záujem obyvateľov o kult.
a spol. život

Počet zapojených
obyvateľov

20%

55%

250%

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

Počet pripojených
účastníkov

90

91

101%

Zabezpečiť operatívne
odstránenie vzniknutých
nedostatkov v

Priemerná doba od
nahlásenia problému do
začiatku jeho riešenia -

1 deň resp. 3 1 deň resp. 3
dni
dni

100%
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prenajatých priestoroch

menšie závady resp. bežné
resp.havarijné situácie

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

3

3

100%

Komentár:
Komentár k plneniu cieľov k 31.12.2009
- v II. polroku boli organizované podujatia pre deti a mládež /športovo-zábavné/, pre dospelých a
posedenie pre dôchodcov
Spracoval: Alžbeta Boťanská , ref. OSOO
Rozšírenie a modernizácie KTV Čankov
Kvôli kráteniu rozpočtu boli vykonávané len platby za služby.
Spracoval: JUDr.Daniela Süssová, vedúca OSEM
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

2009-Schválený

2009-Upravený

18 688.00

15 519.00

v €

2009-Plnenie

% pln.

6 296.66

40.57

Ciele a výstupy:
Cieľ

Merateľný
ukazovateľ

Východis.
údaj

Cieľová
hodnota

Dosiahnutá % plnenia
alebo iný
hodnota
pomer

Záujem obyvateľov o kult.
a spol. život

Počet zapojených
obyvateľov

20 %

70%

350%

Zabezpečiť operatívne
odstránenie vzniknutých
nedostatkov v prenajatých
priestoroch

Priemerná doba od
nahlásenia problému do
začiatku jeho riešenia havarijné situácie

3 dni

3 dni

100%

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

1 deň

1deň

100%

4

4

100%

Zabezpečiť funkčnosť
Počet objektov
nebytových priestorov v
mestských častiach
Kalinčiakovo, Čankov, Malý
Kiar a Horša
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Komentár:
Komentár k plneniu cieľov k 31.12.2009
v roku 2009 bolo zorganizovaných spolu 8 kultúrno-spoločenských a športových podujatí
Spracoval: Alžbeta Boťanská,ref.OSOO
KD Horša dodávka a montáž žalúzií, oprava elektroinštalácie
DS a KD dodávka a montáž dekorácie
Kvôli kráteniu rozpočtu boli vykonávané len platby za služby.
Spracoval: JUDr.Daniela Süssová, vedúca OSEM
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

2009-Schválený

2009-Upravený

18 919.00

17 309.00

v €

2009-Plnenie

% pln.

14 784.05

85.41

Ciele a výstupy:
Cieľ

Merateľný
ukazovateľ

Východis.
údaj

Cieľová
hodnota

Dosiahnutá % plnenia
alebo iný
hodnota
pomer

Záujem obyvateľov o kult.
a spol. život

Počet zapojených
obyvateľov

20 %

70%

350%

Zabezpečiť operatívne
odstránenie vzniknutých
nedostatkov v prenajatých
priestoroch

Priemerná doba od
nahlásenia problému do
začiatku jeho riešenia havarijné situácie

3 dni

3 dni

100%

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

1 deň

1 deň

100%

2

2

100%

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

Komentár:
Komentár k plneniu cieľov k 31.12.2009:
v MČ Kalinačiakovo bolo zrealizovaných 17 kultúrno-spoločenských a športových podujatí pre
deti, mládež, dospelých a zvlášť aj pre dôchodcov
Spracovali: Alžbeta Boťanská, ref. OSOO
KD zakúpenie stoličiek, výmena plynového kotla
Kvôli kráteniu rozpočtu boli vykonávané len platby za služby.
Spracoval: JUDr.Daniela Süssová, vedúca OSEM
Podprogram 13. 6

Mestská časť Malý Kiar
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Zámer:

Kultúrny a spoločenský život pre obyvateľov mestskej časti Malý Kiar

Zodpovednosť:

Odd. správy a evidencie majetku

Rozpočet podprogramu :
rok

2009-Schválený

2009-Upravený

12 048.00

9 179.00

v €

2009-Plnenie

% pln.

7 757.44

84.51

Ciele a výstupy:
Merateľný
ukazovateľ

Cieľ

Východis.
údaj

Cieľová
hodnota

Dosiahnutá % plnenia
alebo iný
hodnota
pomer

Záujem obyvateľov o kult.
a spol. život

Počet zapojených
obyvateľov

20%

25%

Zabezpečiť operatívne
odstránenie vzniknutých
nedostatkov v prenajatých
priestoroch

Priemerná doba od
nahlásenia problému do
začiatku jeho riešenia havarijné situácie

3 dni

3 dni

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

1deň

1 deň

100%

2

2

100%

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

125%

Komentár:
Komentár k plneniu cieľov k 31.12.2009
v MČ Malý Kiar komisia pripravilia 6 kultúrno-spoločenských podujatí
Spracoval: Alžbeta Boťanská , ref. OSOO
KD zakúpenie a montáž zariadení do kuchyne.
Kvôli kráteniu rozpočtu boli vykonávané len platby za služby.
Spracoval: JUDr.Daniela Süssová, vedúca OSEM
Program
14
Bývanie
Zámer programu:

Dostupné bývanie pre občanov mesta

Rozpočet programu :
rok
v €

2009-Schválený

2009-Upravený

28 281.00

28 436.00

2009-Plnenie
19 217.69

% pln.
67.58
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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

2009-Schválený

2009-Upravený

4 979.00

4 779.00

v €

2009-Plnenie

% pln.

2 487.30

52.05

Ciele a výstupy:
Merateľný
ukazovateľ

Cieľ
Povoľovanie vkladov do
katastra nehnuteľností

Východis.
údaj

Cieľová
hodnota

Počet odpredaných bytov

30

Dosiahnutá % plnenia
alebo iný
hodnota
pomer
8

27%

Komentár:
Komentár k plneniu cieľov k 31.12.2009
Za uvedené obdobie bolo odpredaných 15 bytov prostredníctvom spoločnosti SLUŽBYT s.r.o.
Levice.
Spracoval: JUDr.Daniela Süssová, vedúca OSEM

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

2009-Schválený

2009-Upravený

23 302.00

23 657.00

v €

2009-Plnenie

% pln.

16 730.39

70.72

Ciele a výstupy:
Cieľ

Merateľný
ukazovateľ

Konzultácie pri zriadení
záložného práva

Počet konzultácií za rok

Spracovanie žiadostí o
podporu zo ŠFRB
Poskytovanie informácií o
podpore bývania

Východis.
údaj

Cieľová
hodnota

Dosiahnutá % plnenia
alebo iný
hodnota
pomer

20

18

90%

Objem poskytnutých
úverov zo ŠFRB v € za rok

796 654

2 024 576

254%

Počet podaných informácií
za rok

400

187

47%
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Súlad čerpania poskytnutých Počet skontrolovaných
prostriedkov s rozpočtom
účtovných dokladov za rok
stavby

150

91

61%

Prevencia dodržiavania
účelovosti čerpania
poskytnutých verejných
prostriedkov na bývanie

20

13

65%

Počet fyzických kontrol na
podporovaných stavbách za
rok

Komentár:
Komentár k plneniu cieľov k 31.12.2009
Plnenie merateľných ukazovateľov ovplyvňuje pri CIELI 1, 2 ovplyvňuje aj počet podaných
žiadostí v hodnotenom roku.
Nakoľko v r. 2009 boli vo väčšine požadované úvery od právnických osôb - obcí na nájomné
byty, prevenciu účelovosti - fyzickú kontrolu na podporovaných stavbách a súlad čerpania
prostriedkov - kontrolu účtovných dokladov vykonáva v zmysle zákona o č. 607/2003 Z. z. o
Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov Krajský stavebný úrad v Nitre.
V CIELI 3 sa uvádzajú poskytované informácie, ktoré boli zdokumentované - zaevidované v
denníku podaných informácií ( pozn. nie všetky podané informácie sú však zaevidované).
Ciele vo všeobecnosti neovplyvňuje len aktivita povereného pracovníka, ale aj vonkajšie faktory
ako ekonomické, sociálne predpoklady obyvateľstva v okrese, zamestnanosť ale aj pripravenosť
území obcí v okrese na bytovú výstavbu.
Program
15
Sociálne služby
Zámer programu:

Komplexná starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny občanov
mesta

Rozpočet programu :
rok

2009-Schválený

2009-Upravený

531 436.00

539 504.00

v €

2009-Plnenie

% pln.

445 316.29

82.54

Podprogram 15. 1

Detské jasle

Zámer:

Aktívny pracovný život najmladších obyvateľov mesta Levice

Zodpovednosť:

Detské jasle

Rozpočet podprogramu :
rok

2009-Schválený

2009-Upravený

145 989.00

140 369.00

v €

2009-Plnenie

% pln.

129 968.73

92.59

Ciele a výstupy:
Cieľ
Kvalitná a efektívna

Merateľný
ukazovateľ
% spokojných rodičov

Východis.
údaj

Cieľová
hodnota
90%

Dosiahnutá % plnenia
alebo iný
hodnota
pomer
96%

107%
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prevádzka detských jasieľ
Komplexná starostlivosť o
najmladších obyvateľov

Priemerný ročný stav
obložnosti detí v jasliach

32

33

103%

Komentár:
Komentár k plneniu cieľov k 31.12..2009
Detské jasle zabezpečujú starostlivosť pre deti od 12-36 mesiacov
Z počtu zapísaných 35 detí jasle navštevovalo v priemere 33 detí.
Všetky zaevidované prihlášky o umiestnenie detí do detských jaslí boli vybavené k spokojnosti
rodičov.
Bol uskutočnený prieskum medzi rodičmi formou ankety. Rodičia v ankete vyjadrili 96%
spokojnosť
s poskytovanou starostlivosťou s príjemným prostredím .
Počet zapísaných detí v mesiacoch júl, august sú nižšie z dôvodu odchodu detí do MŠ a čerpania
prázdnin a dovoleniek rodičov detí
Vplyv na nižšiu dochádzku má aj výskyt infekčnych ochorení v zimných mesiacoch a doporučenie
detského
lekára vylúčiť dieťa z detského kolektívu na 2 mesiace.
Spracovala: Eva Lukáčiková, vedúca DJ

Podprogram 15. 2

Kluby dôchodcov

Zámer:

Komplexná starostlivosť o seniorov

Zodpovednosť:

Odd. služieb občanom a organizáciám

Rozpočet podprogramu :
rok

2009-Schválený

2009-Upravený

31 539.00

31 139.00

v €

2009-Plnenie

% pln.

21 832.81

70.11

Ciele a výstupy:
Cieľ
Prevádzkovanie KD a
starostlivosť o členov

Merateľný
ukazovateľ

Východis.
údaj

Cieľová
hodnota

Dosiahnutá % plnenia
alebo iný
hodnota
pomer

Počet členov v kluboch
dôchodcov

300

371

124%

Počet klubov dôchodcov

4

4

100%
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Komentár:
Komentár k plneniu cieľov k 31.12.2009
Mesto zabezpečuje spoločenský a kultúrny život dôchodcov v štyroch denných centrách
organizovaním rôznych posedení, výletov, návštev divadelných predstavení, prednášok, turistických
a iných podujatí. V týchto denných centrách je 371 členov, ktorým sa poskytuje okrem
spoločenského a kultúrneho vyžitia, aj nachádzanie spoločnosti pre osamelých dôchodcov. Na
prevádzku denných centier boli v roku 2009 vynaložené finančné prostriedky vo výške 11294,96
€.
Spracoval: JUDr.Gabriela Andrašková, vedúca OSOO

Podprogram 15. 3

Príspevky neštátnym subjektom

Zámer:

Spolupráca s organizáciami, ktoré poskytujú sociálne služby na území
mesta

Zodpovednosť:

Odd. služieb občanom a organizáciám

Rozpočet podprogramu :
rok

2009-Schválený

2009-Upravený

31 867.00

47 967.00

v €

2009-Plnenie

% pln.

44 140.80

92.02

Ciele a výstupy:
Cieľ
Podporiť sociálne a
humanitné aktivity v meste
/aktivita zabezpečuje
poskytovanie
opatrovateľskej služby a
ubytovanie celoročne pre
starých občanov mesta
Levice/

Merateľný
ukazovateľ
Počet opatrovaných /
kapacita zariadenia/

Východis.
údaj

Cieľová
hodnota

Dosiahnutá % plnenia
alebo iný
hodnota
pomer

15

15

100%

Podporiť sociálne a
Počet starých alebo
humanitné aktivity v meste imobilných občanov,
/aktivita zabezpečuje
ktorým sa rozváža strava
poskytovanie
opatrovateľskej služby rozvoz stravy pre starých
občanov mesta Levice SČK
/

90

90

100%

Podporiť charitatívne,
sociálne a humanitárne
aktivity v meste /aktivita
zabezpečuje poskytovanie
ubytovania pre občanom
bez prístrešia bezdomovcom nocľaháreň, útulok

5

2

40%

Počet podporených
subjektov: -občianskych
združení, nadácii,
organizácií a neštátnych
subjektov poskytujúcich
sociálne služby na území
mesta Levice - počet
ubytovaných klientov
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Komentár:
Komentár k plneniu cieľov k 31.12.2009
Mesto Levice v spolupráci s ÚS SČK Levice zabezpečuje rozvoz stravy cca pre 90 starých alebo
imobilných občanov, na ktoré mesto prispelo v roku 2009 sumou 995,76 €.
Na základe Zmluvy o nájme nebytových prietorov zo dňa 13.1.2005 a Dodatku č. 4 tejto zmluvy zo
dňa 2.1.2009 BEVA ISTOTA n.o. prevádzkuje zariadenie opatrovateľskej služby s celoročným
ubytovaním s kapacitou 15 opatrovaných, na ktoré mesto Levice poskytuje príspevok podľa
uvedenej zmluvy. Za rok 2009 mesto prispelo na prevádzku sumou 24 540,14 €.
Predmetná povinnosť vyplýva:
v zmysle § 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov
v zmysle § 80 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č.
455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní /živnostenský zákon/ v znení neskorších predpisov
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 zabezpečenia bývania /útulku/
pre sociálne odkázaných občanov mesta pre neziskovú organizáciu BEVA ISTOTA, n.o.
Levice. BEVA ISTOTA n.o. Levice v zmysle zmluvy o vzájomnej spolupráci EČ
21/2009/OSOO zo dňa 1.1.2009 v období: od 1.1.2009 do 31.3.2009 a v zmysle zmluvy o
vzájomnej spolupráci EČ 596/2009/OSOO zo dňa 8.11.2009 v období: od 18.11.2009 do
31.12.2009, v čase od 19,00 do 08,00 hodiny poskytovala v prenajatých nebytových priestoroch
dočasné ubytovanie občanom, ktorí sa nachádzali v meste Levice a boli bez prístrešia. Mesto
Levice za uvedené obdobie poskytlo n.o. BEVA ISTOTA Levice dotáciu vo výške 1.992,-€ Eur.
Dotácia bola použitá na pokrytie skutočných nákladov energií /elektrická energia a voda/
potrebných na prevádzku ubytovne.
Celkovo v ubytovni s kapacitou cca 40 lôžok bolo zaevidovaných 49 občanov, z ktorých bolo 33 s
trvalým pobytom v meste Levice. Priemerná nočná vyťaženosť predstavovala 20 ľudí.
Spracoval: JUDr. Gabriela Andrašková, vedúca OSOO
Gabriela Špaňová, ref. soc. starostlivosti o občanov -OSOO

Podprogram 15. 4

Dávky v hmotnej a sociálnej núdzi

Zámer:

Okamžitá pomoc občanom mesta v hmotnej núdzi

Zodpovednosť:

Odd. služieb občanom a organizáciám

Rozpočet podprogramu :
rok

2009-Schválený

2009-Upravený

32 867.00

33 208.00

v €

2009-Plnenie

% pln.

13 545.84

40.79

Ciele a výstupy:
Cieľ
Zabezpečiť finančnú
podporu na zmiernenie
hmotnej núdze obyvateľov
mesta

Merateľný
ukazovateľ

Východis.
údaj

Cieľová
hodnota

Dosiahnutá % plnenia
alebo iný
hodnota
pomer

Počet poberateľov dávky
/osamelo žijúci občania/ za
rok

10

1

10%

Počet poberateľov

10

6

60%
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dávky /invalidní občania
-ZŤP/ za rok
Počet poberateľov dávky
/rodiny a deti/ za rok

40

3

8%

Komentár:
Komentár k plneniu cieľov k 31.12.2009
- predmetná povinnosť vyplýva :
- v zmysle zákona č. 599/2009 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi
- v zmysle Zásad poskytovania jednorazovej dávky v hmotnej núdzi
V roku 2009 boli na MsÚ podané 4 opodstatnené žiadosti o poskytnutí jednorazovej dávky v
hmotnej núdzi, na ktoré boli použité finančné prostriedky vo výške 535,- €.
Predmetná povinnosť vyplýva:
v zmysle zákona č. 599/2003 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi v znení neskorších zmien a predpisov
v zmysle Zásad poskytovania jednorazovej dávky v hmotnej núdzi
Mesto Levice poskytovalo v r. 2009 v zmysle Zásad poskytovania jednorazovej dávky v hmotnej
núdzi, za splnenia zákonom stanovených podmienok, jednorazovú dávku v hmotnej núdzi
/ďalej len JDvHN/ pre občanov s trvalým pobytom v meste, náležite podľa odkázanosti, sociálnej
situácie a odôvodnených potrieb žiadateľa. V uvedenom roku bolo na MsÚ podaných 10
opodstatnených žiadostí o poskytnutí dávky a bolo vyčerpaných 1.045,-€, z toho :
3 rodinám s deťmi
vo výške spolu 270,- €,
6 občanom /invalidita , ZŤP/ vo výške spolu 585,- €,
1 občanovi /osamelý/
vo výške spolu 190,- €
Pri zostavovaní rozpočtu sa nedá predpokladať koľko občanov a z akej vrstvy sa ocitne v
nepriaznivej finančnej situácii a požiada o príspevok. Predpoklad čerpania finančných prostriedkov
bol v II. polroku 2009 na pokrytie výdavkov spojených s vybavením dieťaťa do detského tábora,
na výdavky spojené s nákupom nevyhnutného ošatenia a školských potrieb pre nezaopatrené deti,
lyžiarsky a plavecký výcvikový kurz, do školy v prírode, na školský výlet, atď.
Z dôvodu hospodársko - finančnej krízy a jej dopadu na mesto Levice bolo v II. polroku 2009
poskytovanie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi úplne pozastavené.
Spracoval: JUDr.Gabriela Andrašková, vedúca OSOO
Gabriela Špaňová, ref. soc. starostlivosti o občanov - OSOO
ÚPSVaR poskytuje na deti a žiakov v hmotnej núdzi dotácie na stravu a školské potreby. V roku
2009 bola poskytnutá dotácia na stravu pre 229 žiakov ZŠ pre 54 detí MŠ v objeme 30.339 €.
Dotácia na školské potreby v sume 6.273 €
Spracoval: Mgr.Martin Bátovský, vedúci OŠV

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

2009-Schválený

2009-Upravený

262 977.00

260 624.00

v €

2009-Plnenie

% pln.

222 559.15

85.39

Ciele a výstupy:
Merateľný
ukazovateľ

Cieľ

Východis.
údaj

Cieľová
hodnota

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

121

Dosiahnutá % plnenia
alebo iný
hodnota
pomer
102

84%

Komentár:
Komentár k plneniu cieľov k 31.12.2009
V oblasti Administratívno-správnej agendy Opatrovateľskej služby sa diametrálne zmenila celá
agenda vzhľadom k tomu, že vstúpil do platnosti zákon č.448/2008 Z.z. o sociálnych službách a
príprava ako aj metodika vydávania rozhodnutí a následne uzatváraní zmlúv o poskytovaní
sociálnych služieb sa nedá porovnávať s predchádzajúcimi obdobiami.Celý prechod na novú
metodiku nemá dopad na kvalitu poskytovania sociálnej služby, zvýšila sa však jej administratívna
náročnosť ako aj dopad na rozpočet mesta Levice.
Úbytok priemerného počtu opatrovaných je zapríčinený preposudzovaním odkázanosti na
poskytovanie Sociálnych služieb podľa metodiky nového zákona, kedy sa po stanovení počtu
bodov niektorí opatrovaní umiestňujú v zariadeniach sociálnych služieb.
Spracoval: Miloslav Mráz, vedúci SOÚ

Podprogram 15. 6

Pochovanie občana

Zámer:

Dôstojné pochovanie zosnulého občana

Zodpovednosť:

Odd. služieb občanom a organizáciám

Rozpočet podprogramu :
rok

2009-Schválený

2009-Upravený

1 000.00

1 000.00

v €

2009-Plnenie

% pln.

537.12

53.71

Ciele a výstupy:
Cieľ
Dôstojné pochovanie
zosnulého občana, ktorý
nemá príbuzných

Merateľný
ukazovateľ
Počet vykonaných
pohrebov

Východis.
údaj

Cieľová
hodnota
3

Dosiahnutá % plnenia
alebo iný
hodnota
pomer
2

67%
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Komentár:
Komentár k plneniu cieľov k 31.12.2009
1. V roku 2009 mesto pochovalo dvoch občanov, o ktorých sa nemal kto postarať. Náklady na
pohreby predstavovali sumu 537,12 €.
Spracoval: JUDr.Gabriela Andrašková, vedúca OSOO

Podprogram 15. 7

Starostlivosť o seniorov

Zámer:

Vianočné balíčky pre dôchodcov

Zodpovednosť:

Odd. služieb občanom a organizáciám

Rozpočet podprogramu :
rok

2009-Schválený

2009-Upravený

10 070.00

10 070.00

v €

2009-Plnenie

% pln.

8 167.85

81.11

Ciele a výstupy:
Merateľný
ukazovateľ

Cieľ

Východis.
údaj

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

Cieľová
hodnota
1440

Dosiahnutá % plnenia
alebo iný
hodnota
pomer
1401

97%

Komentár:
Komentár k plneniu cieľov k 31.12.2009
V rámci starostlivosti o starých občanov v roku 2009 bola zvýšená pozornosť venovaná aj
starobným dôchodcom nad 80 rokov bývajúcich v meste Levice, starobným dôchodcom nad 60
rokov bývajúcich v mestských častiach, ako i všetkým obyvateľom umiestneným v dvoch
zariadeniach sociálnych služieb v Leviciach: "FÉNIX", Komenského ul. č. 29 a "Jeseň života" ,
Družstevnícka ul. č. 22, ktorým boli poskytnuté vianočné balíčky v počte 1.401 kusov v hodnote
5,67 €, na ktoré boli vynaložené finančné prostriedky vo výške 7.943,48 €.
Spracoval: JUDr.Gabriela Andrašková, vedúca OSOO

Podprogram 15. 8

Sprievodca sociálnymi službami v meste

Zámer:

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

Zodpovednosť:

Odd. služieb občanom a organizáciám

Rozpočet podprogramu :
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rok

2009-Schválený

2009-Upravený

5 000.00

5 000.00

v €

2009-Plnenie

% pln.

0.00

0.00

Ciele a výstupy:
Merateľný
ukazovateľ

Cieľ
Zlepšenie informovanosti
verejnosti o službách
poskytovaných v sociálnej
oblasti.

Východis.
údaj

počet výtlačkov /ks/

Cieľová
hodnota

Dosiahnutá % plnenia
alebo iný
hodnota
pomer

250

0

0%

Komentár:
Komentár k plneniu cieľov k 31.12.2009
V roku 2009 boli organizácie a inštitúcie pôsobiace v sociálnej oblasti na území mesta Levice
oslovené a požiadané o spoluprácu a účasť pri príprave brožúrky "Sprievodca sociálnymi službami
v meste Levice". Z dôvodu hospodársko - finančnej krízy a jej dopadu na mesto Levice bolo
vydanie uvedenej brožúrky v roku 2009 pozastavené. Finančné prostriedky na vydanie brožúrky
nie sú schválené v rozpočte na rok 2010.
Spracoval: JUDr. Gabriela Andrašková, vedúca OSOO
Gabriela Špaňová, ref. soc. starostlivosti o občanov -OSOO
Podprogram 15. 9

Socialno - právna ochrana

Zámer:

Stabilizovaná sociálna situácia v problémovej rodine

Zodpovednosť:

Odd. služieb občanom a organizáciám

Rozpočet podprogramu :
rok

2009-Schválený

2009-Upravený

9 627.00

9 627.00

v €

2009-Plnenie

% pln.

4 563.99

47.41

Ciele a výstupy:
Cieľ
Podporiť kontakt rodičov s
deťmi umiestnenými v
detských domovoch

Merateľný
ukazovateľ
počet finančne
podporených návštev

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

Východis.
údaj

Cieľová
hodnota

Dosiahnutá % plnenia
alebo iný
hodnota
pomer

20

0

0%

8

7

88%
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Komentár:
Komentár k plneniu cieľov k 31.12.2009
Predmetná povinnosť vyplýva:
zo zákona č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene a
doplnení niektorých zákonov
v zmysle VZN mesta Levice č. 83 o postupe pri poskytovaní finančných príspevkov na
vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kurately
Poznámka:
v súvislosti s vykonaním opatrení sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately v zmysle § 65
ods. 5 zákona č. 305/2005 Z.z. o sociálnopránej ochrane a sociálnej kuratele v znení neskorších
zmien a doplnkov a v zmysle VZN mesta Levice č. 83 o postupe pri poskytovaní finančných
príspevkov na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately poskytuje
obec dieťaťu, ktoré je v ústavnej starostlivosti, finančné prostriedky na uľahčenie a podporu
budúceho osamostatnenia sa /ďalej len "príspevok na tvorbu úspor/, ak sa do jedného roka od
umiestnenia dieťaťa do detského domova neupravili rodinné pomery dieťaťa alebo neobnovili
rodinné pomery dieťaťa. V zmysle § 65 cit. zákona mesto od 1.4.2009 poukazuje príspevok na
tvorbu úspor 7 deťom, ktoré sú obyvateľmi mesta, majú obvyklý pobyt a preukázateľne sa
zdržiavali na území mesta Levice najmenej jeden rok pred ich umiestnením do detského domova na
základe rozhodnutia súdu o nariadení ústavnej starostlivosti.
v zmysle cit. zákona mesto od 1.4.2009 poukázalo príspevok na tvorbu úspor 7 deťom v
celkovej výške 4.563,99 €
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 2008 bolo 9 608 Eur.
- v zmysle § 65 ods. 3 cit. zákona mesačná výška finančných prostriedkov na úpravu a
obnovu rodinných pomerov dieťaťa je najmenej jedna dvanástina z 10% sumy určenej
podľa § 89 ods. 3 za každý začatý kalendárny mesiac, počas ktorého sa dieťaťu poskytuje
starostlivosť v detskom domove.
Spracoval: JUDr.Gabriela Andrašková, vedúca OSOO
Gabriela Špaňová, ref. soc. starostlivosti o občanov - OSOO
Podprogram 15.10

Pomoc občanom v náhlej núdzi

Zámer:

Okamžitá pomoc občanom v ich náhlej núdzi

Zodpovednosť:

Odd. služieb občanom a organizáciám

Rozpočet podprogramu :
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rok

2009-Schválený

2009-Upravený

500.00

500.00

v €

2009-Plnenie

% pln.

0.00

0.00

Ciele a výstupy:
Merateľný
ukazovateľ

Cieľ
Okamžitá pomoc občanom
pri živelnej pohrome alebo
inej mimoriadnej udalosti

Východis.
údaj

Počet obyvateľov
požadujúcich pomoc

Cieľová
hodnota
10

Dosiahnutá % plnenia
alebo iný
hodnota
pomer
0

0%

Komentár:
Komentár k plneniu cieľov k 31.12.2009
neboli čerpané finančné prostriedky, nakoľko neboli podané opodstatnené žiadosti
Predmetná povinnosť vyplýva:
v zmysle § 3 ods. 4 zákona č. 369/1990Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
/obec je povinná poskytovať obyvateľom obce nevyhnutnú okamžitú pomoc v jeho náhlej núdzi
spôsobenej živelnou pohromou, haváriou alebo inou podobnou udalosťou, najmä zabezpečiť im
prístrešie, stravu alebo inú materiálnu pomoc, napr. poskytnutím nájomného za prenájom budov,
priestorov, objektov a bytov/.
v zmysle § 2 a § 80 zákona č. 448/2008 Z.z. . o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona
č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní /živnostenský zákon/ v znení neskorších predpisov
Spracoval: JUDr.Gabriela Andrašková, vedúca OSOO
Gabriela Špaňová, ref.soc. starostlivosti o občanov-OSOO
Program

16

Priemyselný park

Zámer programu:

Vhodné podmienky pre investorov

Rozpočet programu :
rok

2009-Schválený

2009-Upravený

1 082 721.00

883 772.00

v €

2009-Plnenie
90 306.66

Podprogram 16. 1

Manažment a správa investícií v priemyselnom parku

Zámer:

Vhodné podmienky pre investorov

Zodpovednosť:

Odd. správy a evidencie majetku

Rozpočet podprogramu :

% pln.
10.22
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rok

2009-Schválený

2009-Upravený

1 082 721.00

883 772.00

v €

2009-Plnenie

% pln.

90 306.66

10.22

Ciele a výstupy:
Merateľný
ukazovateľ

Cieľ
Zachovať podmienky a
počet investorov

Východis.
údaj

Počet investorov v
priemyselnom parku

Cieľová
hodnota
11

Dosiahnutá % plnenia
alebo iný
hodnota
pomer
11

100%

Komentár:
Komentár k plneniu cieľov k 31.12.2009
Podmienky pre investorovo v PP sú zachované, nakoľko všetkých 11 investorov podniká naďalej.
Okrem týchto dokončujú dvaja investori svoje výrobné závody, ktoré budú v dohľadnej dobe
spustené do prevádzky.
Spracoval: JUDr.Daniela Süssová, vedúca OSEM
Program

17

Administratíva

Zámer programu:

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

Rozpočet programu :
rok

2009-Schválený

2009-Upravený

2 723 096.00

2 694 945.00

v €

2009-Plnenie
2 447 596.61

% pln.
90.82

Podprogram 17. 1

Správa obce

Zámer:

Efektívna administratíva podporujúca plnenie úloh samosprávy

Zodpovednosť:

Odd. vnútornej prevádzky

Rozpočet podprogramu :
rok
v €

2009-Schválený

2009-Upravený

2 723 096.00

2 694 945.00

2009-Plnenie
2 447 596.61

% pln.
90.82
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Komentár:
Komentár k čerpaniu výdavkov k 31. 12. 2009
Výdavky na položkách interiérové vybavenie, prev. stroje, prístroje, všeobecný materiál z dôvodu
šetrenia finančných prostriedkov boli realizované len v nevyhnutných prípadoch pre zabezpečenie
chodu prevádzky úradu. Ďalej boli realizované výdavky vyplývajúce zo zmluvných záväzkov
poštovné a telekomunikačné služby, poplatky za internet, koncesionárske poplatky, služby EPI,
všeobecné služby - tlačiarenske, likvidácia nebezp. odpadov, renovácie pások a tonerov, servisno
materiálové zmluvy na kopírovacie zariadenia. V neposlednom rade výdavky na odmeny
zamestnancom za doručovanie poštových zásielok, čím sa dosiahli vysoké úspory na poštovnom a
výdavky na stravné lístky.
Spracoval: Ing. Božena Krajčovicová, vedúca OVP
V rámci údržby MsÚ boli vykonané opravné práce na kotolni, doplnenie EZS, výmena podlahy,
maľby a nátery v kancelárii č. 20,21,41,42,44,45,40,61,62,63,60,47,25,26. bola realizovaná
protislnečná markíza na nádvorí a okrem toho všetky periodické revízie a prehliadky v zmysle
príslušných noriem s následným odstránením zistených závad.
Spracoval: JUDr. Daniela Süssová, ved. OSEM

