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Plnenie rozpočtu

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola
1. Vstupné údaje
Zámer:

Moderná samospráva zohľadňujúca potreby a záujmy mesta

Zodpovedný: Primátor mesta

Podprogram 1.1: Výkon funkcie primátora
1. Vstupné údaje
Komentár:

Náklad na mzdu primátora, reprezentačné náklady a výdavky na cenu primátora

Zodpovedný: Primátor mesta
3. Programové plnenie
Ciele a výstupy
Cieľ

Merateľný ukazovateľ

Cieľ.
hodnota v
r.2018

Skut.
hodnota k
31.12.2018

Počet stretnutí s občanmi za rok

4

6

Merateľný ukazovateľ

Cieľ.
hodnota v
r.2018

Skut.
hodnota k
31.12.2018

Množstvo elektronických formulárov na
portáli mesta pre elektronické podania

5

10

Z abezpečiť transparentný výkon funkcie
primátora mesta

Podprogram 1.2: Výkon funkcie prednostu
1. Vstupné údaje
Komentár:

Reprezentačné náklady

Zodpovedný: Primátor
3. Programové plnenie
Ciele a výstupy
Cieľ

Zjednodušiť komunikáciu medzi mestom a
občanmi

Podprogram 1.3: Strategické plánovanie a projekty
1. Vstupné údaje
Komentár:

Výdavky na investičnú výstavbu, príprava projektov, projektová dokumentácia, splátka úveru

Zodpovedný: Primátor mesta
3. Programové plnenie
Ciele a výstupy
Cieľ

Merateľný ukazovateľ

Cieľ.
hodnota v
r.2018

Skut.
hodnota k
31.12.2018

Zabezpečiť architektonický a územný
rozvoj mesta
Vytlačené 27.03.2019 maria.lecakova

31-58931150
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Merateľný ukazovateľ

Cieľ.
hodnota v
r.2018

Skut.
hodnota k
31.12.2018

Počet podaných žiadosti o NFP za rok
Počet schválených žiadosti o NFP za rok

3
3

4
7

Cieľ.
hodnota v
r.2018

Skut.
hodnota k
31.12.2018

Podprogram 1.4: Rozpočet mesta
1. Vstupné údaje
Komentár:

Výdavky za vykonaný účtovný audit, bankové poplatky a úroky

Zodpovedný: Primátor mesta , Vedúca ekonomického oddelenia
3. Programové plnenie
Ciele a výstupy
Cieľ

Merateľný ukazovateľ

Zabezpečiť podmienky pre plynulé
financovanie úloh samosprávy
Výsledok rozpočtového hospodárenia - bez áno
výhrad

áno

Program 2: Propagácia a marketing
1. Vstupné údaje
Zámer:

Strážske - mesto známe v regióne Dolného zemplína

Zodpovedný: Primátor mesta

Podprogram 2.1: Propagácia a prezentácia mesta
1. Vstupné údaje
Komentár:

Výdavky na propagáciu a reklamu mesta.

3. Programové plnenie
Ciele a výstupy
Hodnotenie:

V roku 2018 bolo vydaných 1000 ks brožúr pod názvom "Strážske ....už 50 rokov píšeme dejiny
mesta".

Cieľ

Merateľný ukazovateľ

Cieľ.
hodnota v
r.2018

Skut.
hodnota k
31.12.2018

Počet vydaných propagačných materiálov
o meste v ks za rok

150

1000

Zabezpečiť aktívnu propagáciu a
prezentáciu mesta

Zodpovedný: Referent pre kultúru a šport

Podprogram 2.2: Partnerské mestá
1. Vstupné údaje
Komentár:

Výdavky vynaložené na zabezpečenie stravovania, ubytovania a dopravy pre zahraničné delegácie z
partnerských miest.

Vytlačené 27.03.2019 maria.lecakova

31-68331150
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Zodpovedný: Primátor mesta
3. Programové plnenie
Ciele a výstupy
Cieľ

Merateľný ukazovateľ

Cieľ.
hodnota v
r.2018

Skut.
hodnota k
31.12.2018

Počet partnerských samospráv

3

3

Merateľný ukazovateľ

Cieľ.
hodnota v
r.2018

Skut.
hodnota k
31.12.2018

Počet pridaných nových záznamov za rok

1

1

Zabezpečiť rozvoj partnerstiev mesta a
jeho obyvateľov

Zodpovedný: primátor mesta

Podprogram 2.3: Kronika Mesta
1. Vstupné údaje
Komentár:

Odmena za kroniku mesta

Zodpovedný: Primátor mesta
3. Programové plnenie
Ciele a výstupy
Cieľ

Verne a pravdivo zadokumentovať všetky významné
udalosti

Program 3: Interné služby mesta
1. Vstupné údaje
Zámer:

Efektívne interné služby pre kvalitný chod samosprávy

Zodpovedný: Primátor mesta

Podprogram 3.1: Právne služby
1. Vstupné údaje
Komentár:

Výdavky vynaložené v súvislosti s poskytovanými právnymi službami pre mesto

Zodpovedný: Primátor mesta
3. Programové plnenie
Ciele a výstupy
Cieľ

Merateľný ukazovateľ

Cieľ.
hodnota v
r.2018

Skut.
hodnota k
31.12.2018

Počet právnych stanovísk a analýz za rok

20

40

Zabezpečiť právnu istotu mesta v hospodárskych vzťahoch

Zodpovedný: Primátor mesta

Podprogram 3.2: Činnosť orgánov mesta
Vytlačené 27.03.2019 maria.lecakova

31-76131150
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1. Vstupné údaje
Komentár:

Odmena poslancov MsZ, komisií, občerstvenie MsZ a cestovné

3. Programové plnenie
Ciele a výstupy
Cieľ

Merateľný ukazovateľ

Cieľ.
hodnota v
r.2018

Skut.
hodnota k
31.12.2018

Počet zasadnutí MsZ za rok

8

7

Merateľný ukazovateľ

Cieľ.
hodnota v
r.2018

Skut.
hodnota k
31.12.2018

Percento využívaného majetku vo
vlastníctve mesta

100

80

Zabezpečiť výkon samosprávnych orgánov mesta

Zodpovedný: Primátor mesta

Podprogram 3.3: Hospodárska správa a údržba majetku mesta
1. Vstupné údaje
Komentár:

Výdavky na zabezpečenie údržby a správa majetku mesta

Zodpovedný: Primátor mesta
3. Programové plnenie
Ciele a výstupy
Cieľ

Zabezpečiť evidenciu nehnuteľného
mestského majetku

Podprogram 3.4: Správa MsÚ
1. Vstupné údaje
Zámer:

Administratíva podporujúca plnenie výsledkov

Komentár:

Podprogram zahŕňa zabezpečenie ucelenej administratívy mestského úradu
Finančné prostriedky sú určené na mzdy a poistné odvody za zamestnancov mesta - MsÚ,
prevádzkové výdavky na tovary a služby

Zodpovedný: Primátor mesta
3. Programové plnenie
Ciele a výstupy
Cieľ

Merateľný ukazovateľ

Cieľ.
hodnota v
r.2018

Skut.
hodnota k
31.12.2018

Zabezpečiť plynulý chod mestského úradu
Počet sťažností na prácu mestského úradu 5
Percento úspešne vybavených sťažností
100

0
0

Podprogram 3.5: Interný informačný systém
1. Vstupné údaje
Vytlačené 27.03.2019 maria.lecakova

31-83931150

Mesto Strážske
Mestský úrad
Komentár:
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Výdavky na správu a údržbu informačného systému

Zodpovedný: správca siete
3. Programové plnenie
Ciele a výstupy
Cieľ

Merateľný ukazovateľ

Cieľ.
hodnota v
r.2018

Skut.
hodnota k
31.12.2018

Počet kusov spravovaných modulov spolu

14

14

Merateľný ukazovateľ

Cieľ.
hodnota v
r.2018

Skut.
hodnota k
31.12.2018

Počet inštalovaných aktualizácií
informačného systému mesta za rok

15

46

Zabezpečiť automatizáciu spracovania
agendy samosprávy
Cieľ

Zabezpečiť trvalú prevádzky schopnosť
počítačového prostredia MsÚ

Podprogram 3.6: Autodoprava
1. Vstupné údaje
Komentár:

Výdavky na PHM, údržba motorových vozidiel a poistenie motorových vozidiel

Zodpovedný: Primátor mesta
3. Programové plnenie
Ciele a výstupy
Cieľ

Merateľný ukazovateľ

Cieľ.
hodnota v
r.2018

Skut.
hodnota k
31.12.2018

Počet prevádzkovaných automobilov v
roku

2

2

Zabezpečiť funkčný auto park MsÚ

Podprogram 3.7: Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami
1. Vstupné údaje
Zodpovedný: primátor mesta

Program 4: Služby občanom
1. Vstupné údaje
Zámer:

Otvorená a ústretová samospráva pre občanov

Zodpovedný: Primátor mesta

Podprogram 4.1: Činnosť matriky
1. Vstupné údaje
Komentár:

Výdavky na činnosť matriky - mzdy, odvody, tovary a služby

3. Programové plnenie
Vytlačené 27.03.2019 maria.lecakova

31-94831150
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Ciele a výstupy
Cieľ

Merateľný ukazovateľ

Cieľ.
hodnota v
r.2018

Skut.
hodnota k
31.12.2018

Zabezpečiť riadny výkon činností matriky v
meste
Ročná kapacita stránkových hodín matriky 1534

1534

Zodpovedný: Matrikárka MsÚ

Podprogram 4.2: Evidencia obyvateľstva
1. Vstupné údaje
Komentár:

Prenesený výkon štátnej správy

Zodpovedný: Matrikárka MsÚ
3. Programové plnenie
Ciele a výstupy
Cieľ

Merateľný ukazovateľ

Cieľ.
hodnota v
r.2018

Skut.
hodnota k
31.12.2018

Počet úkonov vykonaných na evidencii
obyvateľstva za rok

800

750

Cieľ.
hodnota v
r.2018

Skut.
hodnota k
31.12.2018

Zabezpečiť aktualizáciu evidencie
obyvateľstva

Podprogram 4.3: Organizácia občianskych obradov
1. Vstupné údaje
Komentár:

Výdavky na odmeny členov ZPOZ a materiál

Zodpovedný: Matrikárka MsÚ
3. Programové plnenie
Ciele a výstupy
Cieľ

Merateľný ukazovateľ

Zabezpečiť kvalitný výkon občianskych
obradov
Predpokladaný počet občianskych obradov 25
za rok

20

Podprogram 4.4: Noviny Naše mesto
1. Vstupné údaje
Komentár:

Výdavky na výrobu a tlač mestských novín

Zodpovedný: Referent pre kultúru a šport
3. Programové plnenie
Ciele a výstupy
Vytlačené 27.03.2019 maria.lecakova

31-2631151

Mesto Strážske
Mestský úrad
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Merateľný ukazovateľ

Cieľ.
hodnota v
r.2018

Skut.
hodnota k
31.12.2018

Počet vydaných čísel spravodaja za rok

10

5

Merateľný ukazovateľ

Cieľ.
hodnota v
r.2018

Skut.
hodnota k
31.12.2018

Počet prístupov na jednotlivé segmenty
portálu spolu za rok v tis.

60

56

Merateľný ukazovateľ

Cieľ.
hodnota v
r.2018

Skut.
hodnota k
31.12.2018

Očakávaný počet vydaných rozhodnutí za
rok
Počet podaní pre obce združené v
spoločnom stavebnom úrade spolu za rok

70

86

30

364

Zabezpečiť prehľad o najvýznamnejšom
dianí v meste

Podprogram 4.5: Web stránka mesta
1. Vstupné údaje
Komentár:

Poplatky a správa WEB stránky

Zodpovedný: Správca siete
3. Programové plnenie
Ciele a výstupy
Cieľ

Zabezpečiť on-line informovanosť o živote
v meste

Podprogram 4.6: Spoločný stavebný úrad
1. Vstupné údaje
Komentár:

Prenesený výkon štátnej správy - mzdy, odvody, tovary a služby

Zodpovedný: Referent výstavby
3. Programové plnenie
Ciele a výstupy
Cieľ

Zabezpečiť kvalitné a nebyrokratické
vybavovanie stavebnej agendy

Podprogram 4.7: Aktívna zamestnanosť
1. Vstupné údaje
Zámer:

Adaptácia dlhodobo nezamestnaných občanov do pracovného procesu

Komentár:

Adaptácia dlhodobo nezamestnaných občanov do pracovného procesu.

3. Programové plnenie
Ciele a výstupy
Hodnotenie:

"Mesto zabezpečuje vykonávanie aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb v rámci
§12, ktorých sa k 31.12.2018 zúčastňovalo 19 UoZ. / Nakoľko Mesto Strážske zabezpečuje
oddelený zber vytriedených zložiek komunálneho odpadu formou zberu do viackomorových

Vytlačené 27.03.2019 maria.lecakova

31-10431151

Mesto Strážske
Mestský úrad
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kontajnerov a tieto kontajnery sú zvážané do strediska separovaného zberu, kde je odpad ručne
dotrieďovaný, UoZ sa tak podieľali práve na dotrieďovaní odpadu na stredisku separovaného zberu.
Keďže mesto Strážske má veľa zelených plôch, najviac boli UoZ v rámci aktivačnej činnosti
využívaní pri ich údržbe. V letných mesiacoch UoZ vykonávali práce napr. v mestskom parku či na
námestí. Pravidelne bolo mesto a okolie čistené od odpadkov, boli vykosované a hrabané plochy v
meste, starostlivosť o gaštanovú alej a taktiež hrabanie lístia. UoZ sa taktiež starali o úpravu
inventáru v správe mesta - mestské lavičky a pod. Ďalšie práce sa prevádzali v objektoch, ktoré
patria pod správu mesta - OD Laborec, verejné WC, mestské a športové zariadenia - kúpalisko,
telocvičňa a futbalový štadión. Hlavným cieľom aktivačnej činnosti bolo zlepšenie úpravy mesta,
životného prostredia v meste a v nemalej miere aj zlepšenie pracovných návykov a životnej situácie
dlhodobo nezamestnaných. Dosiahnuté výsledky svedčia o splnení cieľov, ktoré sme si stanovili v
zámere organizovania aktivačnej činnosti."
Cieľ

Merateľný ukazovateľ

Cieľ.
hodnota v
r.2018

Skut.
hodnota k
31.12.2018

Počet nezamestnaných zapojených do
aktívnych opatrení na trhu práce

20

19

Merateľný ukazovateľ

Cieľ.
hodnota v
r.2018

Skut.
hodnota k
31.12.2018

Počet hliadkovacích hodín príslušníkov
MsP za rok

5000

5000

Podpora dlhodobo nezamestnaných
prostredníctvom aktívnych opatrení na
trhu práce

Program 5: Bezpečnosť
1. Vstupné údaje
Zámer:

Strážske - Istota a bezpečnosť

Zodpovedný: Primátor mesta

Podprogram 5.1: Mestská polícia
1. Vstupné údaje
Komentár:

Výdavky na činnosť mestskej polície

Zodpovedný: Náčelník mestskej polície
3. Programové plnenie
Ciele a výstupy
Cieľ

Zabezpečiť verejný poriadok v meste

Podprogram 5.2: Ochrana pred požiarmi
1. Vstupné údaje
Komentár:

Podprogram zahŕňa plnenie zákonných povinností mesta vyplývajúcich z platnej legislatívy na
úseku ochrany pred požiarmi. Finančné prostriedky sú určené na úhradu poskytovaných služieb na
základe zmluvy so ZHÚ 1. hasičská a.s. Strážske, úhrada nákladov na kontrolu, opravu a tlakové
skúšky hasiacich prístrojov a vnútorných hydrantov, výplata odmien pre kontrolné skupiny /dohoda
o vykonaní práce/.

Zodpovedný: Referent životného prostredia a požiarnej ochrany
3. Programové plnenie
Vytlačené 27.03.2019 maria.lecakova

31-22931151
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Ciele a výstupy
Hodnotenie:

V roku boli vykonané preventívne protipožiarne kontroly takto: 1 následná, 2 mimoriadna, 12 v
bytových domoch, 3 v objektoch právnických osôb, 3 v objektoch fyzických osôb - podnikateľov,
129 v rodinných domoch. 20 rodinných domov je neobývaných, alebo sa ich majitelia dlhodobo
nezdržujú v meste /13 - ul. Krivošťanská, 4- ul. Pod Hradom, 2-ul. Laborecká, 1- ul. Okružná/.

Cieľ

Merateľný ukazovateľ

Cieľ.
hodnota v
r.2018

Skut.
hodnota k
31.12.2018

Zabezpečiť protipožiarnu prevenciu a
zásahovú súčinnosť v meste a regióne
Počet protipožiarnych prehliadok bytových 170
a nebytových priestorov za rok

150

Podprogram 5.3: Verejné osvetlenie
1. Vstupné údaje
Zodpovedný: Riaditeľ - Mestský podnik služieb
3. Programové plnenie
Ciele a výstupy
Cieľ

Merateľný ukazovateľ

Cieľ.
hodnota v
r.2018

Skut.
hodnota k
31.12.2018

% nárast úsporných svetelných bodov

15

10

Cieľ.
hodnota v
r.2018

Skut.
hodnota k
31.12.2018

Zvýšiť účinnosť a hospodárnosť prevádzky
VO

Program 7: Miestne komunikácie
1. Vstupné údaje
Zámer:

Mesto Strážske- atraktívne mesto pre investorov a jeho obyvateľov

Zodpovedný: Primátor mesta

Podprogram 7.1: Rekonštrukcia MK
1. Vstupné údaje
Zodpovedný: Primátor mesta
3. Programové plnenie
Ciele a výstupy
Cieľ

Merateľný ukazovateľ

Zabezpečiť pravidelnú rekonštrukciu a
obnovu majetku mesta
Rekonštruovaná plocha chodníkov v m2 za 250
rok

0

Program 8: Vzdelávanie
1. Vstupné údaje
Vytlačené 27.03.2019 maria.lecakova

31-30831151

Mesto Strážske
Mestský úrad
Zámer:
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Efektívny a kvalitný školský systém

Zodpovedný: Primátor mesta

Podprogram 8.1: Materská škola s právnou subjektivitou
1. Vstupné údaje
Zámer:

Moderne materské školy rešpektujúce individuálne potreby deti záujmy rodičov

Komentár:

Výdavky na prevádzku MŠ. Výdavky na mzdy pracovníkov, tovary a služby

Zodpovedný: Riaditeľ materskej školy
3. Programové plnenie
Ciele a výstupy
Hodnotenie:

Plánovaný počet zapísaných detí do MŠ je 94. Stav nie je možné prekročiť z dôvodu schváleného
prevádzkového poriadku RÚVZ v Michalovciach. Priestorové podmienky pre prijatie väčšieho počtu
detí nevyhovujú.

Cieľ

Merateľný ukazovateľ

Cieľ.
hodnota v
r.2018

Skut.
hodnota k
31.12.2018

Merateľný ukazovateľ

Cieľ.
hodnota v
r.2018

Skut.
hodnota k
31.12.2018

Počet MŠ
Počet deti v MŠ
Počet deti pred plnením PŠD

1
94
33

1
94
35

Zabezpečiť efektívnosť prevádzky
predškolskej výchovy v meste
Cieľ

Zabezpečiť vysokokvalitné predprimárne
vzdelavanie

Podprogram 8.2: Základná škola s právnou subjektivitou
1. Vstupné údaje
Zámer:

Moderne školstvo zohľadňujúce pri výchove a vzdelávaní individuálne potreby deti a záujmy rodičov

Komentár:

Výdavky na prevádzku ZŠ. Výdavky na mzdy pracovníkov, tovary a služby na prenesené
kompetencie

Zodpovedný: Riaditeľ základnej školy
3. Programové plnenie
Ciele a výstupy
Cieľ

Merateľný ukazovateľ

Cieľ.
hodnota v
r.2018

Skut.
hodnota k
31.12.2018

Počet detí pripadajúcich na jedného
pedagogického zamestnanca
Počet žiakov navštevujúcich základnú
školu

15

15

465

498

Zabezpečiť efektívnosť základného
školstva v meste

Podprogram 8.3: Základná umelecká škola
Vytlačené 27.03.2019 maria.lecakova

31-41731151

Mesto Strážske
Mestský úrad
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1. Vstupné údaje
Komentár:

Výdavky na mzdy pracovníkov, tovary a služby na prevádzku ZUŠ

Zodpovedný: Riaditeľ základnej umeleckej školy
3. Programové plnenie
Ciele a výstupy
Hodnotenie:

Počas školského roku je zvyčajne odliv žiakov s prerušením štúdia zo zdravotných dôvodov, alebo
ukončením štúdia. Dôvodom zníženia počtu žiakov je aj zrušenie elokovaných tried na dvoch
pracoviskách.

Cieľ

Merateľný ukazovateľ

Cieľ.
hodnota v
r.2018

Skut.
hodnota k
31.12.2018

Počet existujúcich odborov spolu za rok
Počet žiakov navštevujúcich ZUŠ

3
150

3
109

Zabezpečiť kvalitnú základnú umeleckú
výchovu a vzdelávanie

Podprogram 8.4: Školské stravovne
1. Vstupné údaje
Zámer:

Moderne stravovacie zariadenia rešpektujúce zásady zdravej výživy

Komentár:

Výdavky na mzdy pracovníkov, tovary a služby na prevádzku školskej jedálne pri ZŠ

Zodpovedný: Vedúca školskej jedálne
3. Programové plnenie
Ciele a výstupy
Hodnotenie:

Počet vydaných jedál sa znížil z dôvodu chrípkových prázdnin, výletov a športových súťaží.
Počet cudzích stravníkov za rok sa nenaplnil, nakoľko nebol väčší záujem.
Tretí cieľ nebol splnený, nakoľko určitý počet žiakov našej školy si plní povinnú školskú dochádzku
v zahraničí.

Cieľ

Merateľný ukazovateľ

Cieľ.
hodnota v
r.2018

Skut.
hodnota k
31.12.2018

Počet vydaných jedál za deň
Počet cudzích stravníkov spolu za rok
% podiel stravujúcich sa deti a žiakov z
celkového počtu žiakov

350
10
76

327
9
65

Zabezpečiť nutrične vyváženú stravu pre
deti ZŠ

Podprogram 8.5: Školský klub deti
1. Vstupné údaje
Zámer:

Aktívne využívanie voľného času deti a mladeže

Komentár:

Výdavky na mzdy pracovníkov, tovary a služby na prevádzku ŠKD

Zodpovedný: Riaditeľ základnej školy
3. Programové plnenie
Ciele a výstupy
Vytlačené 27.03.2019 maria.lecakova

31-49531151

Mesto Strážske
Mestský úrad
Cieľ
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Merateľný ukazovateľ

Cieľ.
hodnota v
r.2018

Skut.
hodnota k
31.12.2018

Zvýšiť záujem detí a rodičov o ŠKD
Predpokladaný počet detí v ŠKD za rok
100
Podiel počtu detí v ŠKD z celkového počtu 60
detí prvého stupňa ZŠ

138
64,79

Podprogram 8.6: Centrum voľného času
1. Vstupné údaje
Zámer:

Aktívne využívanie voľného času deti a mládeže

Komentár:

CVČ je rozpočtová organizácia mesta. Bežné výdavky sú určené na mzdy, poistné, tovary a služby,
v rámci ktorých časť zdrojov bude použitá na materiálno – technické zabezpečenie.
Stanovené ukazovatele by mali nastaviť obraz spokojnosti rodičov a detí s poskytovanými
službami, kvalitu poskytovaných voľnočasových aktivít detí a vytvorenie podmienok na výchovu a
vzdelávanie v školskom zariadení.

Zodpovedný: Riaditeľ centra voľného času
3. Programové plnenie
Ciele a výstupy
Hodnotenie:

CVČ Strážske v roku 2018 vytvorilo priestor pre prácu 24 záujmových útvarov rôzneho zamerania.
S cieľom čo najviac sa priblížiť želaniam detí ponúklo širokú paletu záujemových útvarov, ktoré
majú svoju tradíciu, ale i nových, ktoré zaradilo do ponuky z dôvodu zaujímavosti a prístupnosti aj
deťom MŠ, ZŠ, SOŠ, klientom DSS Harmonia a Lidwina. Stanovený ukazovateľ - počet členov
záujmových útvarov - mal nastaviť obraz spokojnosti rodičov a detí s poskytovanými službami,
kvalitu poskytovaných voľnočasových aktivít detí a vytvorenie podmienok na výchovu a
vzdelávanie v CVČ - podarilo sa ho splniť.

Cieľ

Merateľný ukazovateľ

Cieľ.
hodnota v
r.2018

Skut.
hodnota k
31.12.2018

Počet členov ZÚ
Počet zriadených záujmových útvarov

250
24

294
24

Zabezpečiť kvalitné širokospektrálne
vzdelávanie a výchovu v oblasti
voľnočasových aktivít

Program 9: Šport
1. Vstupné údaje
Zámer:

Športové aktivity dostupné všetkým vekovým kategóriám

Zodpovedný: Primátor mesta

Podprogram 9.1: Podpora športových klubov a organizácií
1. Vstupné údaje
Zámer:

Športové podujatia prispievajúce k rozvoju telesnej zdatnosti občanov, podpora intenzívnej činnosti
športových klubov a telovýchovných jednôt

Komentár:

Mesto Strážske organizuje počas roka niekoľko športových aktivít pre rekreačných ale aj
nerekreačných športovcov. Cieľom je podporovať čo najširšiu verejnosť k športovým a pohybovým
aktivitám

Zodpovedný: Referent pre kultúru a šport
Vytlačené 27.03.2019 maria.lecakova

31-58931151

Mesto Strážske
Mestský úrad
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3. Programové plnenie
Ciele a výstupy
Hodnotenie:

Položka šport bol bez ukazovateľov, nedávno doplnené o nové ukazovatele. Nevidím dôvod dopĺňať
programový rozpočet o ďalšie ukazovatele.

Cieľ

Merateľný ukazovateľ

Cieľ.
hodnota v
r.2018

Skut.
hodnota k
31.12.2018

Počet podporovaných klubov
Počet zorganizovaných športových akcií v
meste
Počet obyvateľov zapojených do
športových aktivít za rok

10
5

10
5

1500

2000

Merateľný ukazovateľ

Cieľ.
hodnota v
r.2018

Skut.
hodnota k
31.12.2018

Predpokladaný počet výpožičiek za rok
spolu
Počet novo nakúpených knižných
jednotiek a periodík za rok
Počet on-line PC v knižnici
Počet návštevníkov knižnice za rok

3250

901

50

56

9
450

9
430

Podporiť široké spektrum športových
aktivít

Program 10: Kultúra
1. Vstupné údaje
Zámer:

Strážske - mesto rozmanitých kultúrnych a spoločenských aktivít

Zodpovedný: Referát kultúry, športu a školstva

Podprogram 10.1: Mestská knižnica
1. Vstupné údaje
Komentár:

Výdavky na tovary a služby

Zodpovedný: Referent knižnice
3. Programové plnenie
Ciele a výstupy
Cieľ

Zabezpečiť dostupnosť literatúry a
čitateľských možností v meste

Podprogram 10.2: Mestské kultúrne akcie JARMOK
1. Vstupné údaje
Zámer:

Zachovanie tradícií jarmoku a s ňou spojená kultúra pre obyvateľov obce

Komentár:

Mesto organizuje počas roka jeden jarmok.
Súhrn akiivít: Organizácia jarmoku, zabezpečenie účasti trhovníkov, propagácia služieb, výber
miestnych poplatkov, recepcia, kultúrne telesá, ubytovanie a stravovanie delegácií, darčeky,
propagačný materiál.

Zodpovedný: Referent pre kultúru a šport
Vytlačené 27.03.2019 maria.lecakova

31-69831151

Mesto Strážske
Mestský úrad
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3. Programové plnenie
Ciele a výstupy
Hodnotenie:

V dňoch 25.5.-26.5.2018 sa konal XXII.. Strážčanský jarmok. Z tejto položky boli čerpané financie
na zaplatenie kultúrnych telies, recepcia pre pozvaných hostí, občerstvenie pre športovcov, Zóna
umenia. Navýšenie rozpočtu je z dôvodu výdavkov, ktoré súvisia so Zónou umenia a ostatnými
sprievodnými aktivitami, Dňom detí - program pre detí a tombola. Jarmok trvá celé dva dni, ciže
dlhšie, ako v minulosti a s tým súvisía aj vyššie výdavky.

Cieľ

Merateľný ukazovateľ

Cieľ.
hodnota v
r.2018

Skut.
hodnota k
31.12.2018

Počet usporiadaných jarmokov za rok
Počet kultúrnych telies
Počet trhovníkov

1
12
45

1
14
42

Organizačné zabezpečenie jarmoku

Podprogram 10.3: Kultúrne podujatia ,dotácia kultúrnych subjektov
1. Vstupné údaje
Komentár:

Výdavky na činnosť krúžkov, klubov a zabezpečovanie organizovania kultúrnych akcií pre občanov.

Zodpovedný: Referent pre kultúru a šport
3. Programové plnenie
Ciele a výstupy
Cieľ

Merateľný ukazovateľ

Cieľ.
hodnota v
r.2018

Skut.
hodnota k
31.12.2018

Počet krúžkov záujmových činností
Počet zorganizovaných kultúrnych akcií

5
15

4
8

Merateľný ukazovateľ

Cieľ.
hodnota v
r.2018

Skut.
hodnota k
31.12.2018

Počet podporovaných subjektov za rok

6

5

Zabezpečiť podporu rôznorodej kultúry na
území mesta

Cieľ

Podporiť široké spektrum kultúrnych
aktivít

Program 11: Prostredie pre život
1. Vstupné údaje
Zámer:

Príťažlivé prostredie pre spokojný život obyvateľov mesta

Zodpovedný: Riaditeľ - Mestský podnik služieb

Podprogram 11.1: Údržba verejnej zelene
1. Vstupné údaje
Komentár:

Činnosť je vykonávaná podľa naplánovaného harmonogramu na čistiace, kosiace a udržiavacie
práce. Je závislá od poveternostných podmienok. V závislosti od výrubov máme v pláne zabezpečiť
výsadbu nových stromov v počte 40 ks. Zvýšenou starostlivosťou o poriadok a udržiavanie zelene
na pohrebiskách, prispejeme k dôstojnosti prostredia na pietnych miestach.

Zodpovedný: Riaditeľ - Mestský podnik služieb
Vytlačené 27.03.2019 maria.lecakova

31-79231151

Mesto Strážske
Mestský úrad
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3. Programové plnenie
Ciele a výstupy
Cieľ

Merateľný ukazovateľ

Cieľ.
hodnota v
r.2018

Skut.
hodnota k
31.12.2018

Plocha k údržbe zelene v m2 za rok
Interval kosení zelených plôch za rok
Priemerné ročné náklady na kosenie
jedného m2 trávnika v Eur
Počet vysadených stromov
Počet výrubov a orezov stromov za rok

280000
7
0,10

280000
7
0,09

20
50

38
48

Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o
verejnú zeleň v meste

Podprogram 11.2: Miestne komunikácie
1. Vstupné údaje
Komentár:

MsPS zabezpečuje opravu chodníkov a ciest - výspravky a asfaltovanie. Čistenie MK a chodníkov
od nečistôt, prachu a v zime od snehu sa vykonáva 5 novými dopravnými prostriedkami.

Zodpovedný: Riaditeľ - Mestský podnik služieb
3. Programové plnenie
Ciele a výstupy
Cieľ

Merateľný ukazovateľ

Cieľ.
hodnota v
r.2018

Skut.
hodnota k
31.12.2018

Dĺžka chodníkov v m
Počet m 2 opravenej plochy

31008
220

31008
186

Merateľný ukazovateľ

Cieľ.
hodnota v
r.2018

Skut.
hodnota k
31.12.2018

Výmera udržiavaných parkovísk m2

36064
m2

36064

Zabezpečiť dobrý technický stav
chodníkov a MK

Cieľ

Zabezpečiť priestory pre parkovanie na
území mesta

Podprogram 11.3: Zber a separovanie TKO
1. Vstupné údaje
Komentár:

SZ sa zabezpečuje podľa schváleného harmonogramu pre IBV, bytové domy a podnikateľské
subjekty. V rámci SZ je pre mesto Strážske nutnosť riešiť likvidáciu BRKO. Zvyšovaním povedomia
u občanov o separovanom zbere, dosiahnuť jeho vyššiu separáciu, k následnému zhodnoteniu a tým
prispejeme k zlepšeniu životného prostredia.

Zodpovedný: Riaditeľ - Mestský podnik služieb
3. Programové plnenie
Ciele a výstupy
Hodnotenie:

V súčasnosti má ustálenú formu zodpovedajúcu technickému materiálovému vybaveniu. Je
rozpracovaný harmonogram zberu SO v meste pre IBV, bytové domy a podnik. subjekty. Od

Vytlačené 27.03.2019 maria.lecakova

31-88631151

Mesto Strážske
Mestský úrad
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01.07.2016 novelou zákona o odpadoch sa SZ stal v plnom rozsahu podnik. činnosťou.
Zriaďovateľ a MsPS mesta Strážske uzatvorili Rámcové zmluvy o spolupráci s oprávnenou
organizáciou zodpovednosti výrobcov v systéme združeného nakladania s odpadmi - fy ENVI-PAK,
a.s. Bratislava. Prostredníctvom nej sa realizuje celá expedícia vytriedených zložiek na ďalšie
zhodnotenie. Odberatelia požadujú pri odovzdávke triedených zložiek plnú vyťaženosť kamiónov
(papier nad 20t, plasty nad 21t, sklo 22t).
Zaznamenali sme zvýšenie kvality separácie u podnik. subjektov a tiež aj u obyvateľstva, čo sa
týka množstiev aj triedenia podľa druhov odpadu. Od obyvateľov IBV by MsPS očakával stláčanie
PET fliaš, čím by sa znížila frekvencia výjazdov separovaného vozidla. Komodita zberu papiera pri
IBV je nízka (papier sa využíva na vlastné vykurovanie).
Cieľ

Merateľný ukazovateľ

Cieľ.
hodnota v
r.2018

Skut.
hodnota k
31.12.2018

Počet plánovaných aktivít propagujúcich
separáciu zeleného odpadu v meste
Množstvo uloženého odpadu v t
Počet plánovaných zvozov zo skládiek

2

2

40
5

66,1
7

Zabezpečiť likvidáciu BRKO v meste

Podprogram 11.4: Zber a odvoz TKO
1. Vstupné údaje
Komentár:

Činnosť je vykonávaná pravidelne podľa schváleného harmonogramu. MsPS pravidelne zabezpečuje
obnovu kuka nádob na TKO. Cieľom práce je aj priebežne zabezpečiť likvidáciu prípadných
nelegálnych skládok odpadov.

Zodpovedný: Riaditeľ - Mestský podnik služieb
3. Programové plnenie
Ciele a výstupy
Cieľ

Merateľný ukazovateľ

Cieľ.
hodnota v
r.2018

Skut.
hodnota k
31.12.2018

Zabezpečiť pravidelný zvoz a odvoz KO

Cieľ

Celkový počet odvozov veľkoobjemového 125
odpadu
Počet vyprázdňovaných zberných nádob v 710
meste

178

Merateľný ukazovateľ

Skut.
hodnota k
31.12.2018

Cieľ.
hodnota v
r.2018

695

Zabezpečiť obnovu nádob na KO pre
obyvateľov mesta
Počet nakúpených nádob na zber KO spolu 50
za rok

0

Podprogram 11.5: Športoviská v meste
1. Vstupné údaje
Zámer:

Vhodné podmienky pre športové aktivity občanov mesta.

Komentár:

Takmer pre všetky športové aktivity v meste sú k dispozícii aj priestory na ich realizáciu
jednotlivými športovými klubmi aj ostatnými obyvateľmi mesta Strážske. MsPS zabezpečuje správu
športových zariadení - FŠ, ZŠ, Letné kúpalisko, Mestská telocvičňa, Detské ihrisko a Mi ihrisko.

Vytlačené 27.03.2019 maria.lecakova

31-2631152

Mesto Strážske
Mestský úrad
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Zodpovedný: Riaditeľ MsPS
3. Programové plnenie
Ciele a výstupy
Cieľ

Merateľný ukazovateľ

Cieľ.
hodnota v
r.2018

Skut.
hodnota k
31.12.2018

Počet udržiavaných športových ihrísk

5

5

Merateľný ukazovateľ

Cieľ.
hodnota v
r.2018

Skut.
hodnota k
31.12.2018

Počet návštevníkov

9000

4079

Zabezpečiť pestré športové vyžitie
občanov aj návštevníkov mesta
Cieľ

Zabezpečiť podmienky pre rekreačné
plávanie v meste

Podprogram 11.6: Manažment ochrany ŽP
1. Vstupné údaje
Komentár:

Prenesený výkon štátnej správy
Peniaze zo štátneho rozpočtu na zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy - spoločný úrad
pre výkon štátnej správy starostlivosti o životné prostredie pre mesto Strážske a obce Naciná Ves,
Petrovce nad Laborcom, Voľa, Pusté Čemerné, Staré a Lesné

Zodpovedný: Referent životného prostredia
3. Programové plnenie
Ciele a výstupy
Hodnotenie:

Rozhodnutím bolo za rok 2018 vydaných 10 súhlasov na výrub drevín, 1 súhlas na inštaláciu
MZZO a 1 súhlas na prevádzku MZZO. V rámci spoločného úradu pre zabezpečenie výkonu štátnej
správy v ŽP nebolo vydané žiadne rozhodnutie.

Cieľ

Merateľný ukazovateľ

Cieľ.
hodnota v
r.2018

Skut.
hodnota k
31.12.2018

Zabezpečiť kvalitný výkon prenesených
kompetencií na úseku štátnej správy
Predpokladaný počet vydaných rozhodnutí 10
za rok

12

Program 12: Bývanie
1. Vstupné údaje
Zámer:

Bývanie pre všetkých

Komentár:

Výdavky spojené so správou a údržbou bytového fondu.

Zodpovedný: Primátor mesta
3. Programové plnenie
Ciele a výstupy
Cieľ

Vytlačené 27.03.2019 maria.lecakova

Merateľný ukazovateľ

Cieľ.
hodnota v
r.2018

Skut.
hodnota k
31.12.2018
31-8931152

Mesto Strážske
Mestský úrad
Cieľ
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Merateľný ukazovateľ

Cieľ.
hodnota v
r.2018

Skut.
hodnota k
31.12.2018

Počet spravovaných bytových jednotiek

40

40

Zabezpečiť dostupnosť atraktívneho a
dostupného bývania v meste

Podprogram 12.1: Kvalita bývania
1. Vstupné údaje
Zámer:

Bývanie pre všetkých

Zodpovedný: Primátor mesta

Program 13: Sociálne služby
1. Vstupné údaje
Zámer:

Kvalitné sociálne služby pre všetky skupiny obyvateľstva

Zodpovedný: Referát sociálnych vecí a rodiny

Podprogram 13.1: Opatrovateľská služba
1. Vstupné údaje
Komentár:

Výdavky potrebné k zabezpečeniu opatrovateľskej služby, mzdové náklady na mzdy opatrovateliek.
Príjmy tvoria úhrady od opatrovancov za poskytnutie opatrovateľskej služby.

Zodpovedný: Referát sociálnych vecí a rodiny
3. Programové plnenie
Ciele a výstupy
Hodnotenie:

Mesto k 31.12.2018 poskytovalo opatrovateľskú službu 18 opatrovancom prostredníctvom 13
opatrovateliek. Dňa 30.04.2018 skončil Národný projekt "Podpra opatrovateľskej služb", kde 6
opatrovancov bolo opatrovancýh prostredníctvom 6 opatrovateliek.
V priebehu roka došlo k zániku poskytovania opatrovateľskej služby z dôvodu úmrtia 2
opatrovancov, 1 opatrovanec bol z dôvodu zhoršeného zdravotného stavu umiestený do zariadenia
a u 1 opatrovanca došlo k dočasnému pozastaveniu opatrovateľskej služby. Možno však naďalej
konštatovať, že cieľ "zabezbečenie domácej asistencie pre klientov v prirodzenom prostredí"
zabezpečujeme pre všetkých občanov, ktorí o to požiadali. Taktiež je potrebné skonštatovať, že
záujem o opatrovateľskú službu sa čoraz viac zvyšuje. Na výšku úhrad vplývajú práceneschopnosť
opatrovateliek, pobyt opatrovanca v nemocnici, prirodzený úbytok (smrť opatrovanca), ukončenie
poskytovania opatrovateľskej služby počas roka. Na strane druhej, tie isté činitele vplývajú aj na
čerpanie miezd opatrovateľov.
Posúdenie efektívnosti: Udržanie občana čo najdlhšie v domácom prostredí je hlavným cieľom
poskytovania opatrovateľskej služby. Opatrovateľskou službou sa predcháza umiestnovaniu
klientov do zariadení pre seniorov, prípadne zariadení sociálnych služieb.

Cieľ

Merateľný ukazovateľ

Cieľ.
hodnota v
r.2018

Skut.
hodnota k
31.12.2018

Počet opatrovateliek
Plánovaný počet opatrovaných občanov
spolu za rok

20
20

13
18

Zabezpečiť domácu asistenciu pre klientov
v prirodzenom prostredí

Podprogram 13.2: Kluby Dôchodcov - Dávky v hmotnej núdzi
Vytlačené 27.03.2019 maria.lecakova

31-16731152

Mesto Strážske
Mestský úrad
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Plnenie rozpočtu

1. Vstupné údaje
Komentár:

Výdavky na zabezpečenie fungovania klubu dôchodcov, materiálno-technické zabezpečenie akcií a
podujatí v klube dôchodcov a odmena vedúcej klubu dôchodcov.

Zodpovedný: Referát sociálnych vecí a rodiny
3. Programové plnenie
Ciele a výstupy
Hodnotenie:

K 31.12.2018 má Klub dôchodcov 70 členov. Členovia sa pravidelne stretávajú, plánujú svoj voľný
čas, organizujú rôzne akcie, ako napr. výročná schôdza, MDŽ, ochutnávka starodávnych jedál, deň
matiek, aranžovanie kvetov, guľašpárty, predvianočné posedenie a rôzne iné akcie. Zúčastňujú sa
na akciách v meste, napr. kladenie vencov. Vytvorili si spevácku skupinu Rozmarín, ktorá vystupuje
na týchto spoločných akciách. Pravidelne sa stretávajú aj počas týždňa v klube dôchodcov, kde sa
môžu porozprávať, praktizovať rôzne ručné práce, zahrať spoločenské hry, či využiť masážny
prístroj.

Cieľ

Merateľný ukazovateľ

Cieľ.
hodnota v
r.2018

Skut.
hodnota k
31.12.2018

Počet podujatí
Počet členov

14
90

9
70

Vytvoriť podmienky pre kvalitne a
atraktívne trávený čas seniorov

Podprogram 13.3: Komunitná práca
1. Vstupné údaje
Komentár:

Výdavky na projekt Podpora sociálnej práce v Strážskom, ktorým sa zabezpečuje sociálna práca s
komunitou. Projekt prebieha do 09/2012.

3. Programové plnenie
Ciele a výstupy
Hodnotenie:

Táto rozpočtová položka sa týka projektu "Terénna sociálna práca v obciach". Projekt beží od
01.02.2016. V rámci národného projektu Terénna sociálna práca boli k 31.12.2018 zamestnané
dve terénne sociálne pracovníčky a jedna asistentka terénneho sociálneho pracovníka. Podľa
mesačnej evidencie terénnych sociálnych pracovníkov počet osôb, ktoré využívajú služby TSP k
31.12.2018 je 417. Zároveň konštatujeme, že na základe neustáleho nárastu sociálnych
problémov sa zvyšuje aj nárast klientov, pričom nejde len o marginalizovanú skupinu osôb, ale aj o
osoby z miestnej komunity a to napr.: seniori, ZŤP, osamelé matky s deťmi, dlhodobo
nezamestnaní, nízko kvalifikované osoby, osoby so sklonom k sociálno-patologickým javom atď.
Uvedené štatistické údaje v mesačnej evidencii zaznamenávajú TSP mesta Strážske. Tieto údaje sú
mesačne zasielané v monitoringu Terénnej sociálnej práce v meste na Implementačnú agentúru
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny.

Cieľ

Merateľný ukazovateľ

Cieľ.
hodnota v
r.2018

Skut.
hodnota k
31.12.2018

Počet komunitných pracovníkov
Počet osídlení, v ktorých sú realizované
aktivity komunitného charakteru
Počet osôb, ktoré využívajú služby

3
2

3
2

150

417

Podpora osôb ohrozených sociálnym
vylúčením alebo sociálne vylúčených
prostredníctvom rozvoja služieb
starostlivosti s osobitným zreteľom na
marginalizovanú rómsku komunitu

Vytlačené 27.03.2019 maria.lecakova

31-27631152

Mesto Strážske
Mestský úrad
Cieľ
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Plnenie rozpočtu
Merateľný ukazovateľ

Cieľ.
hodnota v
r.2018

Skut.
hodnota k
31.12.2018

sociálneho pracovníka a ich asistentov

Podprogram 13.4: Pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi
1. Vstupné údaje
Komentár:

Výdavky na úhradu ekonomicky oprávnených nákladov pre občanov umiestnených v zariadení pre
seniorov a výdavky na pre posúdenie zdravotného stavu, potrebného pre vydanie rozhodnutia o
odkázanosti na opatrovateľskú službu a zariadenie pre seniorov. Výdavky na jednorazové sociálne
dávky pre občanov v hmotnej a sociálnej núdzi a výdavky na finančné príspevky pri realizácii
opatrení sociálno- právnej ochrany detí a sociálnej kurately.

Zodpovedný: Referát sociálnych vecí a rodiny
3. Programové plnenie
Ciele a výstupy
Hodnotenie:

K 31.12.2018 bolo do zariadenia pre seniorov umiestnených 11 občanov, ktorí o to požiadali. O
umiestnenie do zariadenia však spolu požiadalo 14 občanov, z toho však 2 občania nenastúpili,
nakoľko už o to po vydaní rozhodnutia nemali záujem a 1 občan zomrel hneď po podaní žiadosti,
rozhodnutie mu nebolo vydané. O opatrovateľskú službu v roku 2018 požiadalo 5 občanov, z toho 4
sa začala poskytovač opatrovateľská služba a 1 občan žiadosť sťahol. Zhrnutie: V roku 2018 bolo
spolu 19 posudzovaných občanov, z toho bolo 11 občanov umiestených do zariadenia, 1 občan
stiahol žiadosť o opatrovateľskú službu a 1 občan zomrel po podaní žiadosti. v položke sa sledujú aj
poplatky za úkony, ktoré pre mesto Strážske vykonal posudkový lekár.

Cieľ

Merateľný ukazovateľ

Cieľ.
hodnota v
r.2018

Skut.
hodnota k
31.12.2018

Počet umiestnených
Počet posudzovaných
Počet schválených žiadosti

5
5
5

11
19
18

Zabezpečiť podmienky pre umiestnenie v
zariadení pre seniorov

Vytlačené 27.03.2019 maria.lecakova

31-38631152

