Hodnotiaca správa k plneniu programového rozpočtu obce
Dolná Ždaňa

Plnenie jednotlivých programov
Program 1: Plánovanie, manažment, kontrola
Zámer programu : Samospráva poskytujúca príležitosti pre vyvážený ekonomický rozvoj v
súlade so zvyšovaním kvality spoločenského, kultúrneho a športového života vzdelávania a
bezpečnosti v obci . Cieľom jednotlivých podprogramov je flexibilne reagujúca samospráva
na potreby obyvateľov, podnikateľov a návštevníkov obce.
Na zabezpečenie riadenia obce boli realizované výdavky v celkovej hodnote 88 447 €.
V rámci podprogramov boli realizované výdavky na mzdy a odvody, cestovné, energie,
materiál, všeobecné služby, príspevky, poplatky a odvody.
Program 2: Interné služby obce
Zámer programu : Transparentné a stabilné verejné financie. Cieľom bolo zabezpečiť
finančné zdroje na splátky úrokov z prijatých návratných zdrojov. V rámci programu boli
realizované výdavky v celkovej hodnote 21 482 €, ktoré boli vynaložené na : na materiál
v sume 2 198 € , palivá v sume 297 €, služby v sume 379 €, odmeny mimo pracovného
pomeru v sume 313 €, splátky úrokov v sume 17 915 €, členské príspevky v sume 380 €.
Program 3: Služby občanom
Zámer podprogramu Miestne komunikácie : Kvalitné a pravidelne udržované komunikácie
a chodníky . Cieľom bolo zabezpečiť bezpečnosť cestnej premávky udržiavaním komunikácií
a chodníkov počas zimnej údržby. Výdavky v podprograme neboli realizované.
Zámer podprogramu Miestny rozhlas : Informovanosť občanov prostredníctvom miestneho
rozhlasu. Cieľom bolo zabezpečiť prostredníctvom miestneho rozhlasuje informovanosť
o dôležitých udalostiach. Výdavky v podprograme neboli realizované.
Zámer podprogramu Miestny cintorín : Udržiavanie verejných plôch v cintoríne. Cieľom bolo
zabezpečiť celoročnú starostlivosť o verejnú zeleň. Výdavky boli vynaložené na elektrickú
energiu v sume 120 €.
Program 4: Bezpečnosť, právo a poriadok
Zámer podprogramu Ochrana pred požiarmi : Maximálna pripravenosť obce a obyvateľov
v čase požiarov. Cieľom bolo zabezpečiť kontrolu požiarneho systému. Výdavky boli
vynaložené na elektrickú energiu v sume 70 €.
Program 5: Odpadové hospodárstvo
Zámer podprogramu Nakladanie s odpadmi : Účinný systém zberu a likvidácie odpadu v obci
s dôrazom na kvalitu životného prostredia. Cieľom bola likvidácia komunálneho odpadu
a stála čistota obce. Výdavky na zabezpečenie odpadového hospodárstva boli v celkovej sume
14 284 €.
Program 6: Vzdelávanie
Zámer podprogramu Predškolské vzdelávanie : MŠ rešpektujúca individuálne potreby detí
a rodičov. Zariadenie poskytujúce komplexné služby v oblasti školského stravovania
Cieľom bolo zabezpečiť kvalitný výchovno- vzdelávací proces , zabezpečiť školské
stravovanie.

Výdavky boli vynaložené na mzdy, odvody a náklady na zabezpečenie činnosti MŠ.
Program 7: Kultúra
Zámer podprogramu Kultúrne služby : Kultúra v obci a rôzne spoločenské aktivity.
Uspokojené kultúrne potreby čo najväčšieho počtu občanov. Cieľom bolo uspokojiť kultúrne
potreby čo najväčšieho počtu občanov každej vekovej kategórie. Výdavky boli vynaložené na
energie, mzdy, materiál.
Program 8: Šport
Zámer podprogramu športové služby : Rozvoj športu a športových aktivít v obci. Cieľom bolo
zabezpečiť široké spektrum športových podujatí. Výdavky boli vynaložené na služby- rozbor
vody v sume 364 €.
Program 9: Prostredie pre život
Zámer podprogramu Verejné osvetlenie : Zabezpečenie funkčného osvetlenia v obci. Cieľom
bolo zvýši účel a hospodárnosť VO. Výdavky boli vynaložené na energie v sume
248 € a údržbu v sume 6 615 €.
Zámer podprogramu Zásobovanie vodou : Zabezpečenie dodávky pitnej vody pre
odberateľov. Cieľom bolo zabezpečiť dodávku nezávadnej pitnej vody. Výdavky boli
vynaložené na energie v sume 3 652 €.
Program 10: Sociálne služby
Zámer podprogramu Opatrovateľky : Komplexná starostlivosť o sociálne znevýhodnené
skupiny občanov obce. Plnohodnotný život pre starých občanov v domácom prostredí.
Okamžitá pomoc občanom obce v hmotnej núdzi. Cieľom bolo poskytovanie pomoci
v domácnostiach občanom, ktorí si pre nepriaznivú sociálnu situáciu nedokážu zabezpečiť
starostlivosť o svoju osobu a domácnosť. Obec v roku 2012 neposkytovala sociálnu službu.
Výdavky predstavujú vyplatené rodinné prídavky v sume 67 € a dávky v hmotnej núdzi
v sume 100 €.
Kapitálový rozpočet
V rámci kapitálových výdavkov obec investovala do kúpy bytového domu č.3 sumu 1 230
116 €, zakúpila technické vybavenie bytového domu v sume 98 000 €, zakúpila pračku do MŠ
v sume 398 €, kúpila pozemok v sume 2000 €. Celková investícia do majetku obce bola vo
výške 1 330 514 €.

Podrobné plnenie programového rozpočtu obce za rok 2012 je uvedené v tabuľkovej časti
Hodnotiacej správy.

V Dolnej Ždani dňa 15.4.2013
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