Hodnotiaca správa
Programového rozpočtu Mesta
Veľký Krtíš
k 31.12.2021

Vypracoval : Odbor ekonomiky a správy majetku Mestského úradu vo Veľkom Krtíši na základe podkladov od
vedúcich jednotlivých odborov a na základe rozpočtových poţiadaviek príspevkových a rozpočtových
organizácií zaloţených a zriadených Mestom Veľký Krtíš.
Veľký Krtíš, 04.04.2022

Program 1. Plánovanie, manažment a kontrola
Zámer programu: Trvalo udržateľný rozvoj Mesta Veľký Krtíš
Rozpočet programu:

Schválený

Upravený

EUR

38 255,00

66 255,00

čerpanie
k 31.12.2021
53 394,91

PODPROGRAM 1.1.
Zámer podprogramu:
Zodpovednosť:

Manažment
Transparentný a flexibilný manaţment mesta
Primátor/prednosta

Rozpočet
podprogramu:
EUR

Schválený

Upravený

13 000,00

13 000,00

Cieľ:
Mer.ukazovateľ:
Rok:
Plánovaná hodnota
Skutočná hodnota
Mer.ukazovateľ:
Rok:
Plánovaná hodnota
Skutočná hodnota

čerpanie
k 31.12.2021
4 313,74

Zabezpečiť účinné riadenie mestského úradu
Počet porád primátora spolu za rok
Rok 2021
Rok 2022
12
12
10
Počet porád prednostu spolu za rok
Rok 2021
Rok 2022
230
230
82

%
80,60

%
33,2

Rok 2023
12

Rok 2023
230

Komentár: V podprograme sú rozpočtované výdavky súvisiace s činnosťou primátora reprezentačný fond pre primátora. Ostatné beţné výdavky na zabezpečenie výkonu primátora,
zástupcu primátora a prednostu sú zahrnuté v programe Administratíva a predstavujú výdavky
na mzdy, poistné a príspevky do poisťovní, tovary a sluţby.
Komentár k 31.12.2021: Finančné prostriedky tohto podprogramu boli čerpané na
reprezentáciu mesta, na nákup prezentačných darov v súvislosti s návštevami, kvetinových
darov, pracovné obedy, na zabezpečenie občerstvenia pre účastníkov porád a rokovaní
primátora a prednostu. Prostriedky neboli čerpané vo väčšej miere z dôvodu obmedzení
v súvislosti s ochorením COVID-19.

PODPROGRAM 1.2.
Zámer podprogramu:
Zodpovednosť:
Cieľ:
Mer.ukazovateľ:
Rok:
Plánovaná hodnota
Skutočná hodnota

Kontrola
Samospráva, ktorá neporušuje predpisy
Hlavný kontrolór

Zabezpečiť kontinuálnu kontrolu výkonu práv a povinností mestského
úradu
Plánovaný počet kontrol za rok
Rok 2021
Rok 2022
Rok 2023
12
12
12
12
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Komentár: Kontroly budú vykonané v zmysle schválených plánov kontrolnej činnosti na
jednotlivé roky, alebo podľa aktuálnej poţiadavky poslanca alebo skupiny poslancov, ktoré
budú schválené MsZ v zmysle §18f ods.1, písmeno h) zákona o obecnom zriadení.
Od 13.3.2020 sa činnosť a spôsob výkonu kontrol hlavného kontrolóra musí zosúlaďovať
s poţiadavkami, ktoré vyţaduje krízová situácia vyhlásená vládou SR v súvislosti s nákazou
COVID-19. Preto aj prípadný aktuálny výkon kontroly môţe byť zmenený v súlade
s nariadením vlády SR alebo iných orgánov štátu.
Komentár k 31.12.2021: Kontroly boli vykonávané v súlade so schváleným plánom kontrol
na I. a II. polrok 2021.Vzhľadom na pandemickú situáciu COVID-19, ktorá po zmiernení
v letných mesiacoch opať na jeseň zosilnela, bolo potrebné pri výkone kontrol zo hľadňovaqť
pandemickú situáciu v kontrolovaných subjektoch. Pri kontrole som sa riadil pandemickým
opatreniam vlády SR a hlavného hygienika SR. Poslanci MsZ boli pravidelne informovaní
o výsledkom ukončených kontrol.

PODPROGRAM 1.3.
Zámer podprogramu:
Zodpovednosť:

Daňová a rozpočtová politika
Zabezpečiť vedenie účtovníctva v zmysle zákona
Odbor ekonomiky a správy majetku

Rozpočet
podprogramu:
EUR

Schválený

Upravený

3 800,00

3 800,00

Cieľ:
Mer.ukazovateľ:
Rok:
Plánovaná hodnota
Skutočná hodnota

čerpanie
k 31.12.2021
2 796,00

%
73,6

Zabezpečiť verný a aktuálny obraz o finančnej kondícii mesta
Výrok audítora bez výhrad v %
Rok 2021
Rok 2022
Rok 2023
100
100
100
100

Komentár: V podprograme sú rozpočtované výdavky na vykonanie auditu dodávateľsky.
Beţné výdavky na zabezpečenie činnosti tejto agendy sú zahrnuté v programe Administratíva
a predstavujú výdavky na mzdy, poistné a príspevky do poisťovní, tovary a sluţby.
Komentár k 31.12.2021: Rozpočtový proces mesta bol zabezpečený plynulo a v súlade
s platnou legislatívou. Merateľný ukazovateľ pri cieli podprogramu bol v roku 2021 splnený,
výrok audítora bol „bez výhrad“.

PODPROGRAM 1.4.
Zámer podprogramu:
Zodpovednosť:
Rozpočet
podprogramu:
EUR

Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach
Účinné presadzovanie záujmov mesta na profesijných
a záujmových fórach
Prednosta
Schválený

Upravený

10 455,00

10 455,00

čerpanie
k 31.12.2021
10 203,17

%
97,6
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Cieľ:
Mer.ukazovateľ:
Rok:
Plánovaná hodnota
Skutočná hodnota

Získavať potrebné informácie a skúsenosti pre rozvoj mesta
Počet účastí na rokovaniach zdruţení
Rok 2021
Rok 2022
Rok 2023
12
12
12
0

Komentár: Mesto je členom ZMOS, ZMOVR, Asociácie prednostov MsÚ, Asociácia
komunálnych ekonómov, ZPOZ, Oblastnej organizácie cestovného ruchu NOVOHRAD.
Od roku 2020 bude mesto členom Únie miest a obcí. Výdavky v podprograme predstavujú
členské v jednotlivých zdruţeniach a asociáciách.
Komentár k 31.12.2021: V tomto podprograme sú finančné prostriedky vyčerpané takmer
v plnej výške. Príspevky do zdruţení a asociácií boli na rok 2021 riadne uhradené, no účasť
na rokovaní je nulová z dôvodov opatrení vlády.

PODPROGRAM 1.5.
Zámer podprogramu:
Zodpovednosť:
Rozpočet
podprogramu:
EUR
Cieľ:
Mer.ukazovateľ:
Rok:
Plánovaná hodnota
Skutočná hodnota

Prípravná a projektová dokumentácia
Zabezpečenie PD pre príslušné povolenia v zmysle právnych
predpisov
Odbor investičný a ţivotného prostredia
Schválený

Upravený

10 000,00

38 000,00

čerpanie
k 31.12.2021
35 932,00

%
94,6

Zabezpečenie projektov stavieb pre stavebné povolenie v zmysle
platných právnych predpisov
počet projektov
Rok 2021
Rok 2022
Rok 2023
2
2
2
4

Komentár: v podprograme sú rozpočtované kapitálové výdavky na prípravnú a projektovú
dokumentáciu v roku 2021.
Komentár k 31.12.2021: V monitorovanom období boli finančné prostriedky čerpané na
projekt Vnútroblok Ul. Lučenská Veľký Krtíš pre moţnosť podania ţiadosti o NFP na
realizáciu. Ďalej boli čerpané finančné prostriedky na vypracovanie projektu pre stavebné
povolenie a realizáciu Cyklotrasa Modrý Kameň – Veľký Krtíš v trase od Biokúpaliska Krtko
po Malý Krtíš. Pre ďalšie ivestičné akcie boli realizované projekty pre navrhované stavebné
úpravy.

PODPROGRAM 1.6.
Zámer podprogramu:
Zodpovednosť:

Plánovanie
Sluţby spojené s podávaním ţiadostí o NFP, resp. dotácií
Odbor investičný a ţivotného prostredia

Rozpočet
podprogramu:
EUR

Schválený

Upravený

1 000,00

1 000,00

čerpanie
k 31.12.2021
150,00

%
15,00
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Cieľ:
Mer.ukazovateľ:
Rok:
Plánovaná hodnota
Skutočná hodnota

Zabezpečenie rozvoja mesta
Počet projektov za rok
Rok 2021
2
1

Rok 2022
2

Rok 2023
2

Komentár: V podprograme sú rozpočtované beţné výdavky mesta pre sluţby spojené
s podávaním nových ţiadostí o nenávratné finančné prostriedky.
Komentár k 31.12.2021: V monitorovanom období boli finančné prostriedky čerpané na
monitorovaciu správu projektu Wifi pre Teba vo Veľkom Krtíši. Ostatné sluţby spojené
s podávaním ţiadostí o NFP boli zabezpečované zamestnancami mesta Veľký Krtíš.

Program 2. Propagácia a marketing
Zámer programu: Mesto, ktoré sa oplatí navštíviť, spoznať a zostať v ňom
žiť či podnikať
Rozpočet programu:

Schválený

Upravený

EUR

18 000,00

19 000,00

PODPROGRAM 2.1.
Zámer podprogramu:
Zodpovednosť:

Akcie a podujatia
Propagácia a prezentácia mesta
Asistent primátora

Rozpočet
podprogramu:
EUR

Schválený

Upravený

9 500,00

6 200,00

Cieľ:
Mer.ukazovateľ:
Rok:
Plánovaná hodnota
Skutočná hodnota

čerpanie
k 31.12.2021
10 375,97

čerpanie
k 31.12.2021
224,87

%
54,6

%
3,6

Zabezpečiť kultúrny ţivot v meste a propagáciu historických hodnôt
Počet zorganizovaných podujatí za rok
Rok 2021
Rok 2022
Rok 2023
5
5
5
1

Komentár: Výdavky podprogramu sa pouţijú na zabezpečenie recepcií pri jednotlivých
akciach a podujatiach a tieţ na odmeny na dohody, ktoré je potrebné vyplatiť za rôzne
činnosti pri realizácií akcií (Vinobranie, MsZ).
Komentár k 31.12.2021: Vyčerpané finančné prostriedky boli pouţité na úhradu nákladov
súvisiacich s posedením poslancov (občerstvenie). Väčšina plánovaných podujatí vzhľadom
na obmedzenia v súvislosti s ochorením COVID-19 bolo zrušených.

PODPROGRAM 2.2.
Zámer podprogramu:
Zodpovednosť:

Reklamné materiály
Efektívne propagovať a prezentovať mesto
Asistent primátora
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Rozpočet
podprogramu:
EUR
Cieľ:
Mer.ukazovateľ:
Rok:
Plánovaná hodnota
Skutočná hodnota

Schválený

Upravený

500,00

1 500,00

čerpanie
k 31.12.2021
1 500,00

Zabezpečiť reklamne materiály mesta
Rok 2021
Rok 2021
Rok 2022
20
20
1

%
100,00

Rok 2023
20

Komentár: V programe sú alokované finančné prostriedky súvisiace s výrobou a dodávkou
rôznych reklamných materiálov.
Komentár k 31.12.2021: Prostriedky boli pouţité na nákup kníh „Hnedouhoľné baníctvo
v okolí Veľkého Krtíša“, ktoré budú slúţiť na prezentáciu mesta.

PODPROGRAM 2.3.
Zámer podprogramu:
Zodpovednosť:

Spolupráca s partnerskými mestami
Prezentovať mesto za hranicami Slovenska
Asistent primátora

Rozpočet
podprogramu:
EUR

Schválený

Upravený

8 000,00

11 300,00

Cieľ:
Mer.ukazovateľ:
Rok:
Plánovaná hodnota
Skutočná hodnota

čerpanie
k 31.12.2021
8 651,10

%
76,6

Zabezpečiť rozvíjanie druţobných vzťahov a propagovanie sa navzájom
Počet vzájomných návštev
Rok 2021
Rok 2022
Rok 2023
2
2
2
2

Komentár: V podprograme sú alokované finančné prostriedky súvisiace so vzájomnými
návštevami s partnerským mestom Písek.
Komentár k 31.12.2021: Finančné prostriedky boli pouţité počas vzájomných oficiálnych
návštev primátora a poslancov mestského zastupiteľstva partnerského mesta Písek
(ubytovanie, poistenie, cestovné náhrady).

Program 3. Interné služby mesta
Zámer programu: Plynulá a flexibilná činnosť mestskej samosprávy vďaka
efektívnym interným službám
Rozpočet programu:

Schválený

Upravený

EUR

208 272,00

208 272,00

čerpanie
k 31.12.2021
207 167,38

%
99,50
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PODPROGRAM 3.1.
Zámer podprogramu:
Zodpovednosť:

Činnosť orgánov mesta
Efektívna činnosť samosprávnych orgánov
Sekretariát primátora

Rozpočet
podprogramu:
EUR

Schválený

Upravený

70 252,000

70 252,00

Cieľ:
Mer.ukazovateľ:
Rok:
Plánovaná hodnota
Skutočná hodnota

čerpanie
k 31.12.2021
69 147,38

%
98,4

Zabezpečiť činnosť samosprávnych orgánov mesta
Počet zorganizovaných zasadnutí mestského zastupiteľstva za rok
Rok 2021
Rok 2022
Rok 2023
6
6
6
9

Komentár: V podprograme sú zahrnuté výdavky na odmeny a príspevky poslancov
a komisií mestského zastupiteľstva. Ostatné beţné výdavky na zabezpečenie tejto činnosti sú
zahrnuté v programe Administratíva.
Komentár k 31.12.2021: Výdavky boli pouţité na odmeny poslancov mestského
zastupiteľstva v zmysle Zásad odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva vo Veľkom
Krtíši č. 1/2018, vrátane zákonných odvodov do poisťovní. Odmeny sú vyplácané štvrťročne.

PODPROGRAM 3.2.
Zámer podprogramu:
Zodpovednosť:

Údržba majetku mesta
Poskytnúť kvalitný servis údrţby objektov a dopravných sluţieb
Riaditeľ PVPS mesta Veľký Krtíš

Rozpočet
podprogramu:
EUR

Schválený

Upravený

138 020,00

138 020,00

Cieľ:
Mer.ukazovateľ:
Rok:
Plánovaná hodnota
Skutočná hodnota

čerpanie
k 31.12.2021
138 020,00

%
100,00

Poskytnúť kvalitný servis údrţby sluţieb v správe mesta
Počet servisných zásahov
Rok 2021
Rok 2022
Rok 2023
230
230
230
733

Komentár: V podprograme sú obsiahnuté rozpočtované výdavky na údrţbu a správu
objektov v správe mesta/budova MsÚ, materské školy, trţnica, verejné WC/, výdavky na
zabezpečenie dopravných sluţieb pre potreby mesta Veľký Krtíš .
Finančné prostriedky určené na tento podprogram budú pouţité na mzdy a odvody z miezd
zamestnancov, ktorí zabezpečujú chod PVPS (riaditeľ, účtovníčka, predaj parkovacích kariet,
upratovačiek, zamestnankyne mestských WC). Prostriedky budú pouţité na úhradu nájmu
priestorov kancelárie, dielne a garáţí, priestorov na uskladnenie technického vybavenia
PVPS, na zabezpečenie revízie elektrických spotrebičov, nákup materiálu, strojov a
prístrojov pre dielňu, kanceláriu, reţijného materiálu na prevádzku WC – trţnica, materiál na
zabezpečenie ochrany protipandemickým opatreniam – Covid 19, spotreba vody a elektrickej
energie ako i iné nevyhnutné servisné zásahy, poruchy v budove MSÚ ako materiálne tak
i prostredníctvom práce svojich zamestnancov.
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Komentár k 31.12.2021: V podprograme sú obsiahnuté rozpočtované výdavky na údrţbu
a správu objektov v správe mesta /budova MsÚ, materské školy, trţnica, verejné WC, azylový
dom/, výdavky na zabezpečenie dopravných sluţieb pre potreby mesta Veľký Krtíš .
Finančné prostriedky určené na tento program boli pouţité na mzdy a odvody z miezd
zamestnancov, ktorí zabezpečujú chod PVPS (riaditeľ, účtovníčka, predaj parkovacích kariet,
upratovačiek, zamestnankýň mestských WC). Prostriedky boli pouţité na úhradu nájmu
priestorov kancelárie, dielne a garáţí, priestorov na uskladnenie technického vybavenia
PVPS, na zabezpečenie revízie elektrických spotrebičov, nákup materiálu, strojov a
prístrojov pre dielňu, kanceláriu, reţijného materiálu na prevádzku WC – trţnica, spotreba
vody a elektrickej energie ako i iné nevyhnutné servisné zásahy, poruchy v budove MSÚ ako
materiálne tak i prostredníctvom práce svojich zamestnancov. V tomto roku finančné
prostriedky boli tieţ pouţité na nákup materiálu (dezinfekcia, postreky) na vykonanie
dezinfekcie priestoroch budov (MsÚ, verejné WC a pod.), zamestnancom boli nakúpené
ochranné prostriedky, rukavice, rúška,antig. rýchlotesty (Covid 19).

Program 4. Služby občanom
Zámer programu: Kvalitné a ústretové služby
Rozpočet programu:

Schválený

Upravený

EUR

96 667,00

104 589,00

čerpanie
k 31.12.2021
104 574,05

PODPROGRAM 4.1.
Zámer podprogramu:
Zodpovednosť:

Komunikácia s občanmi
Informovať širokú verejnosť
Asistent primátora

Rozpočet
podprogramu:
EUR

Schválený

Upravený

1 700,00

1 860,00

Prvok 4.1.1.
Zámer prvku:
Zodpovednosť:

Komunikácia prostredníctvom tlače a ineternetu
Komplexné informácie pre širokú verejnosť
Asistent primátora

Rozpočet prvku:

Schválený

Upravený

1 700,00

1 860,00

EUR
Cieľ:
Mer.ukazovateľ:
Rok:
Plánovaná hodnota
Skutočná hodnota

čerpanie
k 31.12.2021
1 860,00

čerpanie
k 31.12.2021
1 860,00

%
100,00

%
100,00

%
100,00

Poskytnúť občanom mesta dostatočné a potrebné informácie o činnosti
a ţivote mesta, zabezpečiť objektívnu a aktuálnu informovanosť
Počet príspevkov v novinách POKROK
Rok 2021
Rok 2022
Rok 2023
12
12
12
12

Komentár: V prvku sú alokované finančné prostriedky určené pre spoluprácu s redakciou
POKROK. V novinách pravidelne oboznamujeme občanov mesta o činnosti úradu.
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Komentár k 31.12.2021: Finančné prostriedky boli pouţité na informovanie občanov o dianí
v meste prostredníctvom regionálneho týţdenníka Pokrok, ako aj sociálnych sietí.
Web – stránka mesta
Aktuálne informačné prostredie pre obyvateľov
Asistent primátora, informatik

Prvok 4.1.2.
Zámer prvku:
Zodpovednosť:
Cieľ:
Mer.ukazovateľ:
Rok:
Plánovaná hodnota
Skutočná hodnota

Zabezpečiť informácie o meste kdekoľvek vo svete
Celkový počet zaznamenaných návštev stránky za rok
Rok 2021
Rok 2022
Rok 2023
1 300 000
1 800 000
2 300 000
637 165

Komentár: Beţné výdavky tvoria náklady na licencovanie a aktualizáciu softvéru
a pravidelné registračné poplatky za domény, poplatky prevádzkovateľovi serveru
(spoločnosť Weby Group) a sú zahrnuté v programe Administratíva.
Komentár k 31.12.2021: Rozpočtované finančné prostriedky sa čerpali na prevádzku
a údrţbu web stránky mesta. Ide o pravidelné platby za domény a ďalšie doplnkové sluţby,
výdavky na tento účel sú čerpané v podprograme 14.1. Na webovej stránke mesta sa eviduje
klesajúci trend návštevnosti.

PODPROGRAM 4.2.
Zámer podprogramu:
Zodpovednosť:

Spoločný stavebný úrad
Efektívne konanie v zmysle platných právnych predpisov
Spoločný úrad samosprávy v meste Veľký Krtíš

Rozpočet
podprogramu:
EUR

Schválený

Upravený

50 233,00

53 395,00

Cieľ:
Mer.ukazovateľ:
Rok:
Plánovaná hodnota
Skutočná hodnota

čerpanie
k 31.12.2021
53 388,73

%
100,00

Zabezpečiť priebeh konaní a rozsah vydaných rozhodnutí v zmysle
platných právnych predpisov
Počet vydaných rozhodnutí v zmysle platných právnych predpisov
Rok 2021
Rok 2022
Rok 2023
180
185
190
180

Komentár: V podprograme sú zahrnuté rozpočtové výdavky súvisiace s preneseným
výkonom štátnej správy v oblasti stavebného poriadku a územného plánovania, pozemných
komunikácií a ţivotného prostredia pre mesto Veľký Krtíš, aj pre obce SSU.
Komentár k 31.12.2021: Výdavky stavebného úradu sú čerpané v súlade so schváleným
rozpočtom.

PODPROGRAM 4.3.
Zámer podprogramu:
Zodpovednosť:

Matričná činnosť
Mesto sprevádza občana od kolísky aţ po rozlúčku
odbor organizačno - právny
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Rozpočet
podprogramu:
EUR
Cieľ:
Mer.ukazovateľ:
Rok:
Plánovaná hodnota
Skutočná hodnota
Mer.ukazovateľ:
Rok:
Plánovaná hodnota
Skutočná hodnota

Schválený

Upravený

44 734,00

49 334,00

čerpanie
k 31.12.2021
49 325,32

%
100,00

Vykonávanie matričných záznamov, úmrtie, sobáše a úkony s tým
súvisiace
Počet matričných záznamov
Rok 2021
Rok 2022
Rok 2023
1 600
1 600
1600
1 853
Osvedčovanie fotokópií listín
Rok 2021
Rok 2022
Rok 2023
7 000
7 000
7 000
6 593

Komentár: V rámci matričnej činnosti sa zabezpečuje vykonávanie matričných záznamov,
narodenie, úmrtie, sobáše, úkony súvisiace s vykonávaním občianskych obradov,
osvedčovanie podpisov a fotokópie listín.
Komentár k 31.12.2021: Matričný úrad vo Veľkom Krtíši vykonal v roku 2021: 1853
matričných záznamov – narodenie, sobáše, úmrtia a iné úkony spojené s občianskymi
obradmi. Osvedčili 5689 podpisov a 904 fotokópií listín.

Program 5. Bezpečnosť, právo a poriadok
Zámer programu: Veľký Krtíš, bezpečné mesto pre serióznych občanov
Rozpočet programu:

Schválený

Upravený

EUR

327 177,00

377 212,17

PODPROGRAM 5.1.
Zámer podprogramu:
Zodpovednosť:
Rozpočet
podprogramu:
EUR
Cieľ:
Mer.ukazovateľ:
Rok:
Plánovaná hodnota
Skutočná hodnota

čerpanie
k 31.12.2021
361 403,57

%
95,8

Verejný poriadok a bezpečnosť
Nepretrţitá ochrana verejného poriadku, ţivota, zdravia a majetku
občanov mesta s vyuţitím kamerového systému v meste
Mestská polícia
Schválený

Upravený

319 000,00

323 172,00

čerpanie
k 31.12.2021
308 400,22

%
95,4

Minimalizovať protispoločenskú činnosť aktívnou a zodpovednou
prácou príslušníkov MP
Zabezpečenie hliadkovej činnosti príslušníkmi MP v meste v hod.
Rok 2021
Rok 2022
Rok 2023
24
24
24
24
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Cieľ:
Mer.ukazovateľ:
Rok:
Plánovaná hodnota
Skutočná hodnota
Cieľ:
Mer.ukazovateľ:
Rok:
Plánovaná hodnota
Skutočná hodnota
Mer.ukazovateľ:

Rok:
Plánovaná hodnota
Skutočná hodnota

Eliminovať hrubé narušenie verejného poriadku počas kultúrnych
a športových akcií
Percentuálna účasť MsP na kultúrnych a športových podujatiach
organizovaných mestom za kalendárny rok v %
Rok 2021
Rok 2022
Rok 2023
100 %
100 %
100 %
100 %
Preventívnymi opatreniami pôsobiť na zvyšovanie právneho vedomia
občanov
Počet zrealizovaných prednášok ţiakom na základných a stredných
školách
Rok 2021
Rok 2022
Rok 2023
2
2
2
0
Počet hodín venovaných dozoru nad BPCP na priechodoch pre
chodcov v čase začiatku a ukončenia školského roka a v priebehu
kalendárneho roka
Rok 2021
Rok 2022
Rok 2023
60
60
60
60

Komentár: Štruktúra podprogramu predstavuje zabezpečenie dôslednej kontroly verejného
poriadku, čistoty mesta s dôrazom na zlepšovanie ţivotného prostredia v meste, dodrţiavanie
všeobecne záväzných nariadení, spolupôsobenie pri ochrane ţivota, zdravia a majetku
občanov a mesta aj s vyuţitím monitorovacieho kamerového systému v meste.
Spolupôsobením pri dohľade nad BPCP eliminovať porušovanie predpisov v cestnej
premávke. Preventívnou formou pôsobiť na odstraňovanie a eliminovanie drobnej pouličnej
kriminality so zameraním na rizikové skupiny obyvateľstva.
V podprograme sú zahrnuté
rozpočtové výdavky súvisiace a potrebné pre riadnu činnosť Mestskej polície vo Veľkom
Krtíši. Rozpočtované sú prostriedky na mzdy, príplatky, odmeny, príspevky do poisťovní,
odvody, tovary a sluţby.
Komentár k 31.12.2021: Čerpanie rozpočtu Mestskej polície za rok 2021 predstavuje
čerpanie plánovaných finančných prostriedkov na 95,4% . Čerpanie bolo priebeţné podľa
plánovaných potieb podľa jednotlivých poloţiek rozpočtu. Čo sa týka kapitálových výdavkov,
tieto boli vynaloţené na nákup a montáţ jednej otočnej kamery umiestnenej na ul.SNP oproti
malej fontány na miesto nefunkčnej, ktorej oprava nebola moţná. Ďalej boli vynaloţené na
nákup a montáţ 3 statických kamier na zabezpečenie ochrany mestského majetku a to jednej
v novozriadenom parku Nový ţivot pri Základnej škole na ul. J.A.Komenského a dvoch na
vstupe do mestského cintorína. Čo sa týka merateľných ukazovateľov Programového
rozpočtu, tu je na mieste spomenúť plánované prednášky ţiakom na základných a stredných
školách, ktoré podľa plánu neboli uskutočnené vzhľadom na pandemické opatrenia.
Hliadková sluţba je zabezpečovaná 24 hodín denne s vínimkou nedieľ, kedy je spravidla
vynechávaná ranná hliadková sluţba.
PODPROGRAM 5.2.
Zámer podprogramu:
Zodpovednosť:

Civilná ochrana
Príprava na krízové situácie v meste
Odbor sociálny, školstva, kultúry a športu
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Rozpočet
podprogramu:
EUR
Cieľ:
Mer.ukazovateľ:
Rok:
Plánovaná hodnota
Skutočná hodnota

Schválený

Upravený

4 177,00

50 040,17

čerpanie
k 31.12.2021
49 921,55

%
99,8

Zabezpečiť ochranu obyvateľstva pred ţivelnými pohromami
a mimoriadnymi situáciami
Celkový počet spravovaných skladov CO
Rok 2021
Rok 2022
Rok 2023
2
2
2
2

Komentár: Aktivita zabezpečuje plnenie zákonných povinností na úseku civilnej ochrany
vyplývajúcich z platnej legislatívy. Finančné prostriedky rozpočtované v tejto oblasti budú
vyuţité na pravidelné mesačné platby za energiu, vodné, stočné, všeobecné sluţby. Ďalej na
všeobecný materiál, na odmeny skladníka, revíziu FVZ a elektroinštalácie v ochranných
stavbách.
Komentár k 31.12.2021: V tejto rozpočtovej kapitole sa navýšil rozpočet z dôvodu
pandémie COVID 19. Finančné prostriedky boli pouţité na testovanie COVID 19 vo výške 33
915,00 € zo štátnej dotácie, z našich zdrojov na testovanie 9 126,76 € a na nákup respirátorov
pre zamestnancov MsÚ a mestskú políciu vo výške 766,91 €.
Ďalej v uvedenom období boli finančné prostriedky čerpané na úhradu nákladov spojených s
uţívaním ochranných stavieb (úkrytov CO) a to za elektrickú energiu, vodné, stočné a
všeobecné sluţby. Finančné prostriedky rozpočtované na odmeny a odvody skladníka.

PODPROGRAM 5.3.
Zámer podprogramu:
Zodpovednosť:

Ochrana pred požiarmi
Bezpečné mesto bez poţiarov
Odbor organizačno – právny

Rozpočet
podprogramu:
EUR

Schválený

Upravený

4 000,00

4 000,00

Cieľ:
Mer.ukazovateľ:
Rok:
Plánovaná hodnota
Skutočná hodnota

čerpanie
k 31.12.2021
3 081,80

Minimalizovať riziko vzniku poţiarov na území mesta
Počet preventívnych prehliadok budov za rok
Rok 2021
Rok 2022
100
100
0

%
77,0

Rok 2023
100

Komentár: Finančné prostriedky v rozpočte sú plánované na udrţiavanie technického stavu
a doplňovanie techniky. Náklady na ich prevádzku, pravidelné prehliadky a previerky, spolu
s doplňovaním materiálu a ďalšími súvisiacimi sluţbami.
Komentár k 31.12.2021: Finančné prostriedky boli čerpané na platby v zmysle zmluvy
o zabezpečení činnosti BOZP a ochrany pred poţiarmi č. 3/2012, na zakúpenie nových
hasiacich prístrojov do Klubu dôchodcov, kontrolu hydrantov a hasiacich prístrojov. V roku
2021 sme nevykonávali ţiadne preventívne prehliadky na území mesta vzhľadom
k epidemiologickej situácii COVID-19.
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Program 6. Odpadové hospodárstvo
Zámer programu: Funkčný a adresný systém odpadového hospodárstva
nezaťažujúci životné prostredie
Rozpočet programu:

Schválený

Upravený

EUR

486 122,00

491 035,00

PODPROGRAM 6.1.
Zámer podprogramu:
Zodpovednosť:
Rozpočet
podprogramu:
EUR
Cieľ:
Mer.ukazovateľ:
Rok:
Plánovaná hodnota
Skutočná hodnota
Mer.ukazovateľ:
Rok:
Plánovaná hodnota
Skutočná hodnota

čerpanie
k 31.12.2021
471 287,38

%
96,0

Vývoz a zneškodnenie KO – IBV, KBV, podnikatelia, vrátane
separovaného zberu
Zabezpečiť kvalitnú verejnoprospešnú sluţbu v súlade s platnými
právnymi predpismi
Odbor investičný a ţivotného prostredia
Schválený

Upravený

428 500,00

428 913,00

čerpanie
k 31.12.2021
422 349,41

%
98,5

Zvýšenie účinnosti triedeného zberu komunálneho odpadu
Celkové mnoţstvo vyprodukovaného odpadu v tonách
Rok 2021
Rok 2022
Rok 2023
3 700
3 700
3 700
3 700
Celkové mnoţstvo triedeného odpadu v tonách
Rok 2021
Rok 2022
Rok 2023
1 200
1 400
1 600
1 200

Komentár: V podprograme sú rozpočtované výdavky súvisiace so zberom a odvozom
komunálneho odpadu od obyvateľov IBV, KBV, podnikateľov. Financovanie sluţby spojenej
so separovaným zberom je realizované spoločnosťou ENVIPAK. Výška navrhovaných
výdavkov vznikla zo zákonných dôvodov -zvýšením poplatku za skládkovanie, ktorého výška
je závislá od miery ( %) vytriedenia komunálneho odpadu. Zároveň bola navýšená cena
sluţbieb spoločnosti MARIUS PEDERSEN a.s. v zmysle schválených cenníkov pre rok
2021.
Komentár k 31.12.2021: V monitorovanom období boli finančné prostriedky súvisiace so
zberom, odvozom a likvidáciou komunálneho odpadu čerpané v súlade so schváleným
rozpočtom. V rámci podprogramu 6.1 boli pouţité aj kapitálové výdavky pre vybudovanie
nového kontajnerového státia na Ul. Novohradskej z betónovej zámkovej dlaţby.
Pôvodné kontajnerové státie bolo z hľadiska kapacitného nevyhovujúce. Kontajnerové státie
bolo
realizované
na
základe
podnetov
obyvateľov
tejto
lokality,
v sume 4 912,93 €.
PODPROGRAM 6.2.
Zámer podprogramu:
Zodpovednosť:

Dozber KBV - veľkoobjemový odpad
Zníţenie počtu nelegálnych skládok – mesto bez odpadu
Odbor investičný a ţivotného prostredia

13

Rozpočet
podprogramu:
EUR
Cieľ:
Mer.ukazovateľ:
Rok:
Plánovaná hodnota
Skutočná hodnota

Schválený

Upravený

4 000,00

8 000,00

čerpanie
k 31.12.2021
7 349,38

%
91,9

Zabezpečiť odvoz veľkoobjemového odpadu od obyvateľov KBV
Počet vývozov veľkoobjemového odpadu
Rok 2021
Rok 2022
Rok 2023
2
2
2
2

Komentár: V podprograme sú zahrnuté rozpočtové výdavky súvisiace s odvozom
a likvidáciou veľkoobjemového odpadu, ktorý občania nemôţu uloţiť do beţných zberných
nádob. Obyvatelia mesta zároveň vyuţívajú na odovzdanie veľkoojemových odpadov zberné
miesto v areáli spoločnosti MARIUS PEDERSEN a.s..
Komentár k 31.12.2021: V monitorovanom období došlo k zvýšenému čerpaniu z dôvodu
väčšieho mnoţstva veľkoobjemného odpadu, ktorý bol vyzbieraný od obyvateľov bytových
domov.

PODPROGRAM 6.3.
Zámer podprogramu:
Zodpovednosť:

Dozber IBV – veľkoobjemový odpad
Zníţenie počtu nelegálnych skládok – mesto bez odpadu
Odbor investičný a ţivotného prostredia

Rozpočet
podprogramu:
EUR

Schválený

Upravený

2 000,00

2 500,00

Cieľ:
Mer.ukazovateľ:
Rok:
Plánovaná hodnota
Skutočná hodnota

čerpanie
k 31.12.2021
2 452,67

%
98,1

Zabezpečiť odvoz veľkoobjemového odpadu od obyvateľov IBV
Počet vývozov veľkoobjemového odpadu
Rok 2021
Rok 2022
Rok 2023
2
2
2
2

Komentár: V podprograme sú započítané rozpočtové výdavky súvisiace s odvozom
a likvidáciou veľkoobjemového odpadu, ktorý občania nemôţu uloţiť do beţných zberných
nádob. Obyvatelia mesta zároveň vyuţívajú na odovzdanie veľkoojemových odpadov zberné
miesto v areáli spoločnosti MARIUS PEDERSEN a.s..
Komentár k 31.06.2021: V monitorovanom období došlo k miernemu zvýšenému čerpaniu
z dôvodu väčšieho mnoţstva veľkoobjemného odpadu , ktorý bol vyzbieraný od obyvateľov
rodinných domov.

PODPROGRAM 6.4.
Zámer podprogramu:
Zodpovednosť:

Čistenie dažďovej kanalizácie ( dažďových vpustí
a kanalizačného potrubia )
Bezpečnosť cestnej premávky
Odbor investičný a ţivotného prostredia
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Rozpočet
podprogramu:
EUR
Cieľ:
Mer.ukazovateľ:
Rok:
Plánovaná hodnota
Skutočná hodnota

Schválený

Upravený

5 000,00

5 000,00

čerpanie
k 31.12.2021
2 605,67

%
52,1

Zabezpečiť odtok daţďovej vody z MK a verejných priestranstiev
Počet vyčistených daţďových vpustí
Rok 2021
Rok 2022
Rok 2023
200
200
200
0

Komentár: V podprograme sú započítané výdavky súvisiace s čistením daţďových vpustí
a uloţením odpadu z vyčistených vpustí na skládku. Túto sluţbu si objednáva Mesto Veľký
Krtíš po zimnom období.
Komentár k 31.12.2021: V monitorovanom období došlo k čerpaniu finančných prostriedkov
na čistenie vpustí daţďovej kanalizácie v nevyhnutnom rozsahu. Čistenie vpustí v rámci zóny
s dopravným obmedzením boli realizované zamestnancami PVSP mesta Veľký Krtíš.

PODPROGRAM 6.5.
Zámer podprogramu:
Zodpovednosť:

Monitorovanie skládky TKO Veľké Straciny
Zdravé ţivotné prostredie
Odbor investičný a ţivotného prostredia

Rozpočet
podprogramu:
EUR

Schválený

Upravený

720,00

720,00

Cieľ:
Mer.ukazovateľ:
Rok:
Plánovaná hodnota
Skutočná hodnota

čerpanie
k 31.12.2021
710,24

Monitorovanie a udrţovanie skládky
Počet kontrolných meraní
Rok 2021
Rok 2022
1
1
1

%
98,6

Rok 2023
1

Komentár: V podprograme sú započítané rozpočtové výdavky na monitoring čistoty
priesakových vôd v okolí rekultivovanej skládky TKO Veľké Straciny.
Komentár k 31.12.2021: Výdavky boli čerpané v súlade so schváleným rozpočtom na
monitoring čistoty priesakových vôd.

PODPROGRAM 6.6.
Zámer podprogramu:
Zodpovednosť:

Zber a likvidácia odpadu
Zlepšiť kvalitu ţivotného prostredia, čisté ulice a verejná zeleň
Riaditeľ PVPS mesta Veľký Krtíš

Rozpočet
podprogramu:
EUR

Schválený

Upravený

41 402,00

41 402,00

čerpanie
k 31.12.2021
31 402,00

%
75,8
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Cieľ:
Mer.ukazovateľ:
Rok:
Plánovaná hodnota
Skutočná hodnota

Ulice, chodníky a verejná zeleň bez odpadkov
Počet malých smetných nádob
Rok 2021
Rok 2022
86
86
86

Rok 2023
86

Komentár: V podprograme sú rozpočtované výdavky súvisiace so sluţbou zberu odpadu veľkoobjemový, výdavky súvisiace s vyprázdňovaním malých smetných nádob a nádob
určených pre psie exkrementy v meste Veľký Krtíš.
V tomto podprograme budú hradené mzdy a odvody pracovníkov zabezpečujúcich
zber a triedenie odpadu, pracovníka na zbernom dvore, PHM traktora s vlečkou, ktoré budú
pouţívané na zber odpadu, pracovné oblečenie, náradie a materiál potrebný pri zbere odpadu.
Ďalej budú hradené výdavky za poskytnutie sluţby vývozu odpadkových košov –
MariusPedersen, a.s.. Pre rok 2021 je objednaná sluţba vývozu odpadkových košov
s uloţením pre 57 ks malých smetných nádob ( 1,97 €/ks). Vývoz ostatných smetných košov
a nádob určených pre psie exkrementy bude zabezpečovať PVPS pomocou vlastných
zamestnancov a aktivačných pracovníkov.
Komentár k 31.12.2021: V tomto podprograme boli hradené mzdy a odvody pracovníkov
zabezpečujúcich zber a triedenie odpadu, pracovníka na zbernom dvore, PHM traktora
a piaggia, ktoré sú pouţívané na zber odpadu, pracovné oblečenie, náradie a materiál potrebný
pri zbere odpadu. Aj v tomto podprograme boli výdavky na nákup materiálu pre
zabezpečenie dezinfekcie v súvislosti s Covid 19.

PODPROGRAM 6.7.
Zámer podprogramu:
Zodpovednosť:
Rozpočet
podprogramu:
EUR
Cieľ:
Mer.ukazovateľ:
Rok:
Plánovaná hodnota
Skutočná hodnota

Prenájom časti pozemku pre ZBERNÉ MIESTO
Vytvorenie plochy na zber vytriedených zloţiek z komunálneho
odpadu a zníţenie počtu čierných skládok odpadu
Odbor investičný a ţivotného prostredia
Schválený

Upravený

500,00

489,00

čerpanie
k 31.12.2021
407,99

Zníţenie počtu čiernych skládok
Počet metrov štvorcových pre ZBERNÉ MIESTO
Rok 2021
Rok 2022
135
135
135

%
83,4

Rok 2023
135

Komentár: V podprograme sú započítané rozpočtové výdavky na prenájom plochy určenej
pre ZBERNÉ MIESTO odpadov v meste Veľký Krtíš.
Komentár k 31.12.2021: Výdavky boli čerpané v súlade so schváleným rozpočtom.

PODPROGRAM 6.8.
Zámer podprogramu:
Zodpovednosť:

Nákup nových nádob na komunálny odpad
Udrţať čistotu v centre mesta
Odbor investičný a ţivotného prostredia
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Rozpočet
podprogramu:
EUR
Cieľ:
Mer.ukazovateľ:
Rok:
Plánovaná hodnota
Skutočná hodnota

Schválený

Upravený

4 000,00

4 011,00

čerpanie
k 31.12.2021
4 010,02

%
100,0

Zvýšenie čistoty verejných priestranstiev
Počet zakúpených nádob v jednom kalendárnom roku
Rok 2021
Rok 2022
Rok 2023
5
5
5
6

Komentár: V podprograme sú započítané rozpočtové výdavky na nákup nových nádob na
komunálny odpad, ako náhrada za nádoby, ktoré sú v nevyhovujúcom stave. Zároveň sú
rozpočtované finančné prostriedky na nákup malých smetných košov a vrecúšok na psie
exkrementy.
Komentár k 31.12.2021: V monitorovanom období boli zakúpené nádoby na komunálny
odpad, ako náhrada za poškodené nádoby. Čerpanie finančných proetriedkov bolo v súlade so
schváleným rozpočtom.

Program 7. Komunikácie
Zámer programu: Kvalitné podmienky pre pohyb a dopravu
Rozpočet programu:

Schválený

Upravený

EUR

311 074,00

492 777,00

PODPROGRAM 7.1.
Zámer podprogramu:
Zodpovednosť:
Rozpočet
podprogramu:
EUR
Cieľ:
Mer.ukazovateľ:
Rok:
Plánovaná hodnota
Skutočná hodnota
Mer.ukazovateľ:
Rok:
Plánovaná hodnota
Skutočná hodnota

čerpanie
k 31.12.2021
424 781,80

%
86,2

Opravy a údržba chodníkov, ciest a parkovísk, dopravné
značenie
Profesionálne sluţby na úseku dopravnej a technickej
infraštruktúry
Riaditeľ PVPS mesta Veľký Krtíš
Schválený

Upravený

111 074,00

111 074,00

čerpanie
k 31.12.2021
101 074,00

Prehľadné dopravné značenie
Počet obnovených zvislých DZ
Rok 2021
Rok 2022
200
200
58
Počet m2 obnoveného vodorovného DZ
Rok 2021
Rok 2022
720
720
1 200

%
91,0

Rok 2023
200

Rok 2023
720
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Cieľ:
Mer.ukazovateľ:
Rok:
Plánovaná hodnota
Skutočná hodnota

Opravy MK
Počet m2 realizovaných opráv
Rok 2021
Rok 2022
550
550
550

Cieľ:
Mer.ukazovateľ:
Rok:
Plánovaná hodnota
Skutočná hodnota

Údrţba MK
Celkový počet km udrţiavaných komunikácií
Rok 2021
Rok 2022
30
30
30

Cieľ:
Mer.ukazovateľ:
Rok:
Plánovaná hodnota
Skutočná hodnota

Dočisťovanie parkovísk v zóne
Celkový počet km udrţiavaných komunikácií
Rok 2021
Rok 2022
3 800
3 800
3 800

Rok 2023
550

Rok 2023
30

Rok 2023
3 800

Komentár: V podprograme sú obsiahnuté rozpočtové výdavky na údrţbu MK – zametanie,
opravy chodníkov, parkovísk a spevnených plôch, výdavky na obnovu a údrţbu DZ/zvislé
a vodorovné dopravné značenie, retardéry/a tieţ náklady na pohotovosť pre zimnú údrţbu.
Príspevok v tejto kapitole bude pouţitý na údrţbu ciest, nákup asfaltu, pomocného materiálu
na vysprávky výtlkov, posypový materiál v zimnom období, mzdy zamestnancov a ich
odvody, tieţ aj zamestnancov na mimopracovný pomer, nákup pracovného oblečenia na letné
obdobie ako aj zimné pracovné oblečenie, PHM vozidiel a strojov, ktorými budú udrţiavané
a opravované komunikácie, vykonávaná údrţba a kosenie okolia ciest a parkovísk, PHM do
kosačiek, pomocný materiál, nákup materiálu na opravu zvislého dopravného značenia,
vykonávanie obnovy vodorovného dopravného značenia dodávateľskou formou. Výdavky,
ktoré presiahnu výšku príspevku v tejto kapitole a predpokladajú sa vynaloţiť na opravy ciest
a opravy dopravného značenia, budú vykryté z vlastných zdrojov a zo zdrojov z vedľajšej
činnosti (na opravu parkovísk v meste a dopravného značenia v okolí parkovísk).
Komentár k čerpaniu k 31.12.2021: Prostriedky boli pouţité na údrţbu MK – zametanie,
opravy chodníkov, parkovísk a spevnených plôch, výdavky na obnovu a údrţbu DZ /zvislé
a vodorovné dopravné značenie. V roku 2021 sa vykonalo aj nové VDZ napr. kriţovatka
Štúrova – Lučenecká, kontajnerové státia a pod./ a tieţ náklady na pohotovosť pre zimnú
údrţbu. Príspevok v tejto kapitole bol pouţitý na údrţbu ciest, nákup asfaltu, pomocného
materiálu na vysprávky výtlkov, posypový materiál v zimnom období, mzdy zamestnancov
a ich odvody, nákup pracovného oblečenia na letné obdobie ako aj zimné pracovné oblečenie,
PHM vozidiel a strojov, ktorými budú udrţiavané a opravované komunikácie, vykonávaná
údrţba a kosenie okolia ciest a parkovísk, PHM do kosačiek, pomocný materiál.

PODPROGRAM 7.2.
Zámer podprogramu:
Zodpovednosť:

Cestná doprava a zimná údržba
Bezpečné a udrţiavané komunikácie
Odbor investičný a ţivotného prostredia

Rozpočet
podprogramu:
EUR

Schválený

Upravený

100 000,00

100 000,00

čerpanie
k 31.12.2021
96 860,62

%
96,9
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Cieľ:
Mer.ukazovateľ:
Rok:
Plánovaná hodnota
Skutočná hodnota
Mer.ukazovateľ:
Rok:
Plánovaná hodnota
Skutočná hodnota

Zabezpečiť bezpečnosť na komunikáciách počas zimnej sezóny
Počet kontrol zjazdnosti počas zimnej údrţby
Rok 2021
Rok 2022
Rok 2023
10
10
10
10
Počet km miestnych komunikácií na ktorých je zabezpečovaná
zimná údrţba
Rok 2021
Rok 2022
Rok 2023
30
30
30
30

Komentár: V podprograme sú rozpočtované výdavky súvisiace so zimnou údrţbou
miestnych komunikácií, chodníkov, parkovísk tak, aby bola zabezpečená bezpečnosť cestnej
premávky a chodcov. V podprograme sú rozpočtované aj beţné výdavky na odstránenie
vzniknutých havarijných stavov MK, chodníkov a parkovísk.
Komentár k 31.12.2021: V tomto podprograme boli čerpané finančné prostriedky na
zabezpečenie zimnej údrţby vo výške 77 649,19 Eur a finančné prostriedky na údrţbu
a odtránenie havarijného stavu MK, chodníkov.

Podprogram 7.3.
Zámer podprogramu:
Zodpovednosť:

Rekonštrukcia a obnova chodníkov, parkovísk a MK
Nutná rekonštrukcia chodníkov, parkovísk a MK
Odbor investičný a ţivotného prostredia

Rozpočet
podprogramu:
EUR

Schválený

Upravený

100 000,00

281 703,00

Cieľ:
Mer.ukazovateľ:
Rok:
Plánovaná hodnota
Skutočná hodnota

čerpanie
k 31.12.2021
226 847,18

%
80,5

Nutnosť zachovať bezpečnosť a schodnosť častí chodníkov.
Bezpečnosť a zjazdnosť parkovísk a MK
Plocha v m2 obnovených chodníkov, parkovísk a MK
Rok 2021
Rok 2022
Rok 2023
4 000
4 000
4 000
4 000

Komentár: V danom podprograme sú na rok 2021 navrhnuté finančné prostriedky na
rekonštrukciu a obnovu chodníkov, parkovísk a miestnych komunikácií v meste Veľký Krtíš.
Komentár k 31.12.2021: V monitorovanom období boli čerpané finančné prostriedky na
navyhnutnú obnovu MK, chodníkov a parkovísk.

Program 8. Kultúra
Zámer programu: Kultúra v meste pre každého
Rozpočet programu:

Schválený

Upravený

EUR

416 293,00

537 337,00

čerpanie
k 31.12.2021
510 528,07

%
95,0
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PODPROGRAM 8.1.
Zámer podprogramu:
Zodpovednosť:
Rozpočet
podprogramu:
EUR
Cieľ:
Mer.ukazovateľ:
Rok:
Plánovaná hodnota
Skutočná hodnota

Ostatné kultúrne služby
Zabezpečiť finančne organizovanie spoločenských podujatí
a súťaţí
Odbor sociálny, školstva, kúltúry a športu
Schválený

Upravený

23 450,00

23 450,00

čerpanie
k 31.12.2021
8 790,97

%
37,5

Finančne podporovať organizácie pôsobiace na území mesta
Počet organizácií, ktorým sa poskytuje finančná dotácia
Rok 2021
Rok 2022
Rok 2023
15
15
15
9

Komentár: Finančné prostriedky sú rozpočtované na finančné zabezpečenie zorganizovania
kultúrnych a spoločenských podujatí v našom meste. Nákup kníh na doplnenie kniţničného
fondu pre Hontiansko-novohradskú kniţnicu. Vecné dary, ocenenia na tieto podujatia.
Zabezpečuje financovanie opravy a údrţby, pamätníkov a pamätných tabúľ. Finančné dotácie
na činnosť organizáciám v našom meste ako je Jednota dôchodcov Slovenska, Divadlo
Štefana Kvietika a pod, ktoré na základe predloţených ţiadostí a plánov činnosti navrhuje
komisia pre školstvo, kultúru, mládeţ a šport , schvaľuje ich mestské zastupiteľstvo v zmysle
VZN č. 12/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Veľký Krtíš ďalej na odmenu
kronikárovi a na architekt. štúdiu – socha baníka (kapitálový výdavok 10 000 €).
Komentár k 31.12.2021: Za uvedené obdobie boli poskytnuté finančné dotácie kultúrnym
organizáciám a občianskym zdruţeniam v našom meste. Predloţených bolo 10 ţiadostí,
z toho 9 bolo schválených. Finančné prostriedky z tejto poloţky čerpané vo výške 8 603,97 €.
V rámci kultúrnych a iných spoločenských podujatí neboli čerpané ţiadne finančné
prostriedky. Počas núdzového stavu boli vyhlásené rôzne opatrenia, ktoré zamedzovali
konaniu kultúrnych a spoločenských podujatí. Prípravná a projektová dokumentácia k soche
baníka zatiaľ nebola spracovaná. Z tohto dôvodu je nízske percento čerpania v tejto kapitole.

PODPROGRAM 8.2.
Zámer podprogramu:
Zodpovednosť:
Rozpočet
podprogramu:
EUR
Cieľ:
Mer.ukazovateľ:
Rok:
Plánovaná hodnota
Skutočná hodnota

Náboženské a iné spoločenské služby
Významné momenty ţivota občanov mesta na vysokej
spoločenskej úrovni
Odbor organizačno – právny
Schválený

Upravený

63 750,00

70 275,00

čerpanie
k 31.12.2021
58 125,53

%
82,7

Zabezpečiť dôstojné organizovanie občianskych obradov
Predpokladaný počet zrealizovaných obradov na rok spolu
Rok 2021
Rok 2022
Rok 2023
105
105
105
107

Komentár: Čerpanie finančných prostriedkov v podprograme 8.2. je plánované:
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- na vymaľovanie stropu v Dome smútku,
- oprava dlaţby a schodov pri Dome smútku (z vonkajšej strany obradnej siene),
- výmena dverí na Dome smútku, (tieto práce sa v roku 2020 nevykonali z dôvodu epidémie
Covid 19),
- na nákup 2 ks mrazničiek do Domu smútku,
- výdavok za správu pohrebiska pre správcu pohrebiska,
- na financovanie spoločenských udalostí: Uvítanie do ţivota, Stretnutie s jubilantmi
dôchodcami, Pasovanie prvákov, Rozlúčka s materskou školou a Rozlúčka so základnou
školou, sobáše, občianske pohreby,
- nákup vecných a kvetinových darov na občianske obrady,
- na vyplatenie odmien členom ZPOZu.
V rozpočte na rok 2021 sú zahrnuté kapitálové výdavky vo výške 14 000,00 €.
Komentár k 31.12.2021: Finančné prostriedky v roku 2021 boli pouţité: na výmenu dverí na
Obradnej sieni v Dome smútku, na nákup 2 ks chladiacich zariadení do Domu smútku,
odkúpenie betónových základov hrobových miest, na nákup dlaţby k Domu smútku (samotné
rekonštrukčné práce sa budú realizovať v roku 2022), na nákup vecných darov na občianske
obrady a na vyplatenie odmien členov ZPOZ-u.

PODPROGRAM 8.3.
Zámer podprogramu:
Zodpovednosť:

Mestský rozhlas
Včasné informovanie občanov
Odbor investičný a ţivotného prostredia

Rozpočet
podprogramu:
EUR

Schválený

Upravený

3 000,00

4 135,00

Cieľ:
Mer.ukazovateľ:
Rok:
Plánovaná hodnota
Skutočná hodnota

čerpanie
k 31.12.2021
4 134,60

%
100,0

Zabezpečiť aktuálne vysielanie informácií pre občanov
Predpokladaný počet odvysielaných oznamov
Rok 2021
Rok 2022
Rok 2023
150
150
150
150

Komentár: V danom podprograme sa rozpočtujú prevádzkové náklady, beţná údrţba
a opravy mestského rozhlasu.
Komentár k 31.12.2021: V danom podprograme došlo k zvýšeniu čerpania z dôvodu
vykonania sluţby v roku 2020 a následnej fakturácie a úhrady za sluţby v januári 2021.
Zároveň bola realizovaná beţná údrţba a opravy mestského rozhlasu za rok 2021.

PODPROGRAM 8.4.
Zámer podprogramu:
Zodpovednosť:
Rozpočet
podprogramu:
EUR

Mestské kultúrne stredisko
Kultúrna infraštruktúra, zvyšovať kvalitu kultúrnych podujatí
a motivovať občanov k aktívnej potrebe kultúrnych hodnôt,
poskytnutie moţnosti pre rozvoj kultúrneho vyţitia a vzdelávania
Riaditeľka MsKS
Schválený

Upravený

326 093,00

439 477,00

čerpanie
k 31.12.2021
439 476,97

%
100,0
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Cieľ:
Mer.ukazovateľ:
Rok:
Plánovaná hodnota
Skutočná hodnota
Mer.ukazovateľ:
Rok:
Plánovaná hodnota
Skutočná hodnota
Mer.ukazovateľ:
Rok:
Plánovaná hodnota
Skutočná hodnota

Zvýšiť návštevnosť na podujatiach
Zvýšiť návštevnosť na divadelných predstaveniach
Rok 2021
Rok 2022
Rok 2023
3 600
3 650
3 660
0
Zvýšiť návštevnosť na koncertoch
Rok 2021
Rok 2022
Rok 2023
5 870
5 870
5 900
583
Zvýšiť návštevnosť na výstavách
Rok 2021
Rok 2022
Rok 2023
2 900
2 950
2 950
0

Komentár: Snahou je zvyšovať kvalitu a diverzitu kultúrnych podujatí. Výdavky sa pouţijú
na úhrady honorárov na základe zmlúv s jednotlivými umeleckými telesami, autorské
poplatky za tantiémy, technické zabezpečenie realizácie podujatí (ozvučenie, prestrešenie,
osvetlenie), materiálové zabezpečenie, tlač a distribúcia plagátov a pozvánok na podujatia,
marketing, reţijný materiál ako aj technické dovybavenie.
Z prostriedkov sa budú hradiť aj výpoţičky filmov pre verejnú projekciu, nakoľko
premietanie zdarma pre drţiteľov karty mesta v letnom amfiteátri ale aj v Kine Baník si
získalo veľkú obľubu a priazeň. Výdavky sa pouţijú na catering pri podujatiach, nájom
motorového vozidla, PHM, zabezpečenie zdravotného dozoru, BOZP a PO počas kultúrnych
podujatí, telefónne a internetové sluţby.
Finančné prostriedky naplánované v programovom rozpočte budú pouţité na úhradu
energií, kúrenia, mzdy a odvody z miezd zamestnancov ako aj zamestnancov na
mimopracovný pomer.
Uţ tradičné podujatie Vinobranie sa teší z roka na rok väčšej popularite a snahou je neustále
ho skvalitňovať a dopĺňať o nové atrakcie (hračkovo pre deti...)
Tohoročné skúsenosti ukázali, ţe mnoţstvo podujatí ako aj ich zvyšovanie kvality si vyţadujú
lepšie zabezpečenie, ktorých realizácia nie je v silách MSKS (napr. SBS sluţby počas
Vinobrania, koncertov a pod.). Preto tento fakt budeme aj naďalej riešiť dodávateľsky .
Z roku 2020 sa plánuje preniesť zostatok financií z vlastnej činnosti vo výške cca
40.000 EUR. Tieto financie sú určené predovšetkým na úhradu energií v mesiacoch január marec 2021, kedy nie je moţné z príspevku mesta uhradiť vysoké faktúry za kúrenie a
elektrinu.
V roku 2021 sa plánuje zamestnať na čiastočný pracovný úväzok technika a nákup novej
ozvučovacej techniky, nakoľko pri počte a druhu akcií je nevyhnutné poskytnúť účinkujúcim
v dnešnej dobe aj primerané technické podmienky.
V roku 2021 sa plánuje s rekonštrukciou a modernizáciou priestorov KD – nové podlahy
a sedačky v sále KD, na ktoré sa pouţijú kapitálové výdavky od zriaďovateľa vo výške 150
tis. Eur.
Výdavky a príjmy budú aj v tomto roku úzko súvisieť so situáciou ohľadom Covid
19, kde sa musela väčšina predstavení zrušiť a vznikol výpadok v trţbách, naopak boli
zvýšené výdavky na nákup dezinfekčných prostriedkov a ochranných prostriedkov.
Komentár k 31.12.2021: V roku 2021 opäť z dôvodu pandémie Covid 19 bola obmedzená
činnosť v kultúrnej oblasti. Prostriedky z príspevku mesta, prostriedky z minulých rokov
a z vlastnej činnosti, najmä z prenájmu priestorov boli pouţité na mzdy zamestnancov,
náhrady miezd pri prekáţkach v práci na strane zamestnávateľa, odvody poistného, nákup
materiálu, kancelárskeho, na údrţbu, na akcie počas uvoľnenia protipandemických opatrení.
Z týchto prostriedkov boli hradené tieţ energie – vodné, stočné, elektrická energia a teplo
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a obdobné reţijné výdavky. Z kapitálového príspevku od zriaďovateľa, ktorý bol vo výške
263 383,97 Eur, bola realizovaná rekonštrukcia priestorov KD v 2. nadzemnom podlaţí,
celoskenenápredeľovacia stena, rekonštrukcia a modernizácia hľadiska v divadelnej sále KD.

Program 9. Vzdelávanie
Zámer programu: Moderné školy a školské zariadenia rešpektujúce
individuálne potreby detí a záujmy rodičov s dôrazom na ich slobodné
rozhodovanie.
Rozpočet programu:

Schválený

Upravený

EUR

4 663 262,00

5 205 903,32

čerpanie
k 31.12.2021
5 249 338,82

%
100,83

PODPROGRAM 9.1.
Zámer podprogramu:

Materská škola Poľná
Poskytovať predškolské vzdelávanie v duchu posilňovania
fyzického, duševného a sociálneho zdravia detí a vytvárať
podmienky pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia

Zodpovednosť:

Riaditeľ rozpočtovej organizácie

Rozpočet
podprogramu:
EUR

Schválený

Upravený

877 504,00

956 873,40

Cieľ:
Mer.ukazovateľ:
Rok:
Plánovaná hodnota
Skutočná hodnota

čerpanie
k 31.12.2021
934 132,33

%
97,62

Zabezpečiť výchovno-vzdelávacie procesy v MŠ a dosiahnuť najvyššiu
moţnú kvalitu
Kvalifikovanosť pedagogických zamestnancov
Rok 2021
Rok 2022
Rok 2023
100 %
100%
100%
100 %

Mer.ukazovateľ:
Rok:
Plánovaná hodnota
Skutočná hodnota

Dosiahnuť čo najvyššiu pripravenosť detí navštevujúcich MŠ na
nástup do základnej školy
% 6-ročných detí nastupujúcich do ZŠ
Rok 2021
Rok 2022
Rok 2023
90
90
90
89,80

Cieľ:
Mer.ukazovateľ:
Rok:
Plánovaná hodnota
Skutočná hodnota

Zdravé stravovanie detí MŠ
Frekventovanosť podávania ovocia, zeleniny a mlieka týţdenne
Rok 2021
Rok 2022
Rok 2023
2xtýţdenne
2xtýţdenne
2xtýţdenne
2xtýţdenne

Cieľ:

Komentár: Rozpočet podprogramu slúţi na financovanie činnosti MŠ, jej elokovaných
pracovísk, ako aj školskej jedálne a výdajných školských jedální pri MŠ. Materská škola
zabezpečuje predprimárne vzdelávanie detí vo veku od 3 do 6 rokov. Kvalitu vzdelávania
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garantuje aj kvalifikovanými pedagogickými zamestnancami, ktorí vedú deti v duchu
posilňovania fyzického, duševného a sociálneho zdravia, podporujú ich osobnostný rozvoj
a snaţia sa rozvíjať ich schopnosti a zručnosti.
Nezanedbateľným faktorom zdravého vývoja dieťaťa je zdravé stravovanie sa. Toto je cieľom
zamestnancov školskej jedálne MŠ. Pri zostavovaní jedálneho lístka dbajú na dodrţiavanie
zásad zdravej výţivy. Zaraďovať do jedálneho lístka veľa ovocia, zeleniny a mlieka.
Komentár k 31.12.2021: Merateľný ukazovateľ kvalifikovanosť pedagogických
zamestnancov sa nám podarilo naplniť. Všetci pedgogickí zamestnanci spĺňajú podmienky
kvalifikovanosti.
Merateľný ukazovateľ 6-ročných detí nastupujúcich do ZŠ sa nám skoro podarilo naplniť.
Bohuţiaľ počet detí, ktoré nie sú zrelé na plnenie povinnej školskej dochádzky neklesá. Tento
školský rok však máme 4 predčasne zaškolené deti.
Merateľný ukazovateľ Frekventovanosť podávania ovocia, zeleniny a mlieka týţdenne plníme
na 100 a viac %. Deťom podávame 2x aţ 3x do týţdňa ovocie. Zeleninu podávame ako
oblohu na desiatu alebo olovrant a aj formou zeleninových šalátov. Mlieko podávame ako
nápoj k desiate alebo olovrantu, ale aj formou jogurtov. Sme zapojení do programu školské
ovocie a školské mlieko.
Prostriedky z originálnych kompetencií boli vyčerpané. Nevyčerpané zostali prostriedky
z UPSVaR, ktoré boli určené na dotáciu na podporu stravovacích návykov a ich zvyšok bol
v sume 5 432,60 € vrátení. Taktieţ nebol vyčerpaný príspevok na výchovu a vzdelávanie detí
MŠ, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné. Vyuţili sme moţnosť jeho dočerpania
v roku 2022 v sume 18 368,25 €. Prostriedky na úhradu dopravného nám ostali v sume 383,30
€ a boli nám vrátené hneď v januári 2022.
Kapitálové výdavky sme čerpali vo výške 18 130,00 €. Ztoho suma 12 368,00 € bola pouţitá
na zakúpenie úţitkového motorového vozidla Dácia Dokker, ktoré slúţi predovšetkým na
rozvoz stravy. Vozidlo bolo obstarané v júli 2021. Za sumu 5. 762,00 € bola zrealizovaná
výmena plynového kotla v plynovej kotolni objektu MŠ na ul. Červenej Armády č. 27.
Výmena bola dokončená v mesiaci september 2021.

PODPROGRAM 9.2.
Zámer podprogramu:
Zodpovednosť:

Základné školstvo
Zabezpečiť kvalitné základné vzdelávanie
Riaditelia rozpočtových organizácií

Rozpočet
podprogramu:
EUR

Schválený

Upravený

2 692 889,00

3 059 272,92

čerpanie
k 31.12.2021
3 113 801,04

%
101,95

Zodpovednosť:

Základná školaVsevoloda Čechoviča, J.A.Komenského 4
Veľký Krtíš
Zabezpečiť tvorivo humanistické základné vzdelávanie - Model
tvorivosti s vyuţitím modernej výpočtovej techniky
Riaditeľ rozpočtovej organizácie

Rozpočet prvku:

Schválený

Upravený

831 747,00

968 377,02

Prvok 9.2.1.
Zámer prvku:

EUR

čerpanie
k 31.12.2021
985 313,25

%
101,75
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Cieľ:
Mer.ukazovateľ:
Rok:
Plánovaná hodnota
Skutočná hodnota
Mer.ukazovateľ:
Rok:
Plánovaná hodnota
Skutočná hodnota

Tvorivo-humanistické vzdelávanie
Celkový počet zapojených detí
Rok 2021
Rok 2022
Rok 2023
400
400
400
392
Nákup programového vybavenia na výučbu jednotlivých predmetov
Rok 2021
Rok 2022
Rok 2023
1
1
1
1

Komentár: V prvku sú rozpočtované výdavky, ktoré súvisia so mzdovými, prevádzkovými
a administratívnymi nákladmi, spolu s nákladmi na zvyšovanie odbornej kvalifikácie
personálu. Počíta sa aj s finančnými prostriedkami na skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho
procesu detí, kde by sme chceli postupne nakúpiť programové vybavenie na výučbu
jednotlivých predmetov.
Komentár k 31.12.2021: Rozpočet sa čerpal v najvyššej miere na mzdy a odvody, potom na
tovary a sluţby, strava a pomôcky z UPSVar . V priebehu roka 2021 sme pre skvalitnenie
výchovno-vzdelávacieho procesu ţiakov nakúpili ďalšie programové vybavenie na výučbu
jednotlivých predmetov v počte 1 ks. Postupne sme začali s výmenou zastaralej počítačovej
techniky v počítačových triedach. Do jednotlivých tried a počítačovej triedy sme nakúpili 5 ks
tablety, 2 ks notebooky, 1 ks tlačiareň a interaktívny set 1 ks všetko v celkovej výške 4 300,00
€.
Kapitálové výdavky, ktoré nám poskytol zriaďovateľ sme pouţili na zakúpenie traktorovej
kosačky vo výške 2 000,00 €.
Ostatné finančné prostriedky sme pouţili na financovanie miezd a nevyhnutné financovanie
tovarov a sluţieb v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19 a potreby dodrţiavania
protiepidemických opatrení a odporúčaní. Zvýšené náklady boli na zabezpečenie dezinfekcie
prevádzky, ale aj zamestnancov a ţiakov školy, ochranných pomôcok a čistiacich
prostriedkov.

Zodpovednosť:

Základná škola Nám. A.H.Škultétyho 9, Veľký Krtíš
Zabezpečiť vyučovanie cudzích jazykov s vyuţitím výpočtovej
techniky. Zapojiť ţiakov do enviromentálnych aktivít.
Riaditeľ rozpočtovej organizácie

Rozpočet prvku:

Schválený

Upravený

1 319 362,00

1 421 639,60

Prvok 9.2.2.
Zámer prvku:

EUR
Cieľ:
Mer.ukazovateľ:
Rok:
Plánovaná hodnota
Skutočná hodnota
Mer.ukazovateľ:
Rok:
Plánovaná hodnota
Skutočná hodnota

čerpanie
k 31.12.2021
1 437 782,28

%
101,14

Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces nákupom nových výučbových
programov a didaktických pomôcok
Nákup výučbových programov a didaktických pomôcok
Rok 2021
Rok 2022
Rok 2023
50 ks
50 ks
50 ks
5 ks
Rekonštrukcia tried
Rok 2021
Rok 2022
Rok 2023
1
1
1
2
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Komentár: Interaktívne výučbové programy prinášajú skutočnú hodnotu pre ţiakov rôznych
vekových kategórii. Didaktické pomôcky patria medzi uţitočné a motivačné pomôcky. Škola
je postupne vybavovaná výpočtovou technikou. Po zrekonštruovaní tried treba ešte dodatočne
zrekonštruovať aj chodby v budove Základnej školy, aby aj pri vstupe do budovy boli rodičia
detí oslovení pekným štýlom školy. Plánujeme zrekonštruovať stenu nachádzajúcu sa v strede
budovy školy, ktorá delí školskú jedáleň od chodby základnej školy, z dôvodu úniku zápachu
zo školskej jedálne.
Komentár k 31.12.2021: Finančné prostriedky sa čerpali na mzdy, príplatky a na odvody
zamestnancov, ďalej na tovary a sluţby spojené s chodom školy.
V dôsledku pandémie COVID-19 sa čerpalo väčšie mnoţstvo finančných prostriedkov na
čistiace potreby a nákup sterilizátorov.
Rozpočet sa čerpal na nákup interaktívnej tabule, 2 kusy notebookov a tlačiarne. Do
počítačových učební sa zakúpilo 30 kusov stoličiek k počítačovým stolíkom. Zmodernizovali
sa dve triedy na moderné učebne pre ţiakov základnej školy vďaka projektu Modernejšia
škola.

Zodpovednosť:

Základná škola Poľná 1, Veľký Krtíš
Dosiahnuť trvalo udrţateľný stav vysokej úrovne kvality práce
v oblasti výchovno-vzdelávacieho procesu v základnej škole
Riaditeľ rozpočtovej organizácie

Rozpočet prvku:

Schválený

Upravený

541 780,00

669 256,30

Prvok 9.2.3.
Zámer prvku:

EUR
Cieľ:
Mer.ukazovateľ:
Rok:
Plánovaná hodnota
Skutočná hodnota

čerpanie
k 31.12.2021
690 705,51

%
103,20

Kvalitný výchovno-vzdelávací proces vytvárajúci vhodné predpoklady
pre ďalšie štúdium ţiakov na stredných školách so zreteľom na
uplatnenie sa na trhu práce
Celkový počet ţiakov
Rok 2021
Rok 2022
Rok 2023
250
250
250
240

Komentár: Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces vytvárajúci vhodné
predpoklady pre ďalšie štúdium ţiakov na stredných školách so zreteľom na uplatnenie sa na
trhu práce. Zabezpečiť činnosti vedúce k zabezpečeniu kvalitného výchovno-vzdelávacieho
procesu. Jedná sa o ţiakov primárneho a niţšieho sekundárneho vzdelávania.
Kapitálové výdavky vo výške 4. 000,- € sa plánujú na nákup výpočtovej techniky.
Komentár k 31.12.2021: Čerpanie rozpočtu k 31.12.2021 je vo výške 690 705,51 €, čo činí
103,20%-né čerpanie na upravený rozpočet. Vyššie čerpanie oproti upravenému rozpočtu je
zapríčinené čerpaním finančných prostriedkov, ktoré nám boli poskytnuté z ministerstva
školstva po schválení upraveného rozpočtu.

PODPROGRAM 9.3.
Zámer podprogramu:
Zodpovednosť:

Školské jedálne
Zabezpečiť kvalitné a zdravé stravovanie pre ţiakov ZŠ, MŠ
a dospelých
Riaditelia rozpočtových organizácií
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Rozpočet
podprogramu:
EUR

Schválený

Upravený

308 514,00

396 538,00

čerpanie
k 31.12.2021
427 440,83

%
107,12

Zodpovednosť:

Školská jedáleň pri Základnej školeVsevoloda Čechoviča,
J.A.Komenského 4 Veľký Krtíš
Zabezpečiť kvalitné a zdravé stravovanie pre ţiakov ZŠ
a dospelých stravníkov
Riaditeľ rozpočtovej organizácie

Rozpočet prvku:

Schválený

Upravený

81 686,00

108 284,00

Prvok 9.3.1.
Zámer prvku:

EUR
Cieľ:
Mer.ukazovateľ:
Rok:
Plánovaná hodnota
Skutočná hodnota
Mer.ukazovateľ:
Rok:
Plánovaná hodnota
Skutočná hodnota

čerpanie
k 31.12.2021
111 236,59

%
102,73

Zvýšiť počet dní s prídavkom ovocia a zeleniny, zlepšiť kvalitu stravy
a tým aj % spokojných stravníkov.
Počet dní s prídavkom ovocia a zeleniny za mesiac
Rok 2021
Rok 2022
Rok 2023
19
20
20
19
Počet vydaných obedov
Rok 2021
Rok 2022
Rok 2023
300
300
300
289

Komentár: Rozpočet prvku obsahuje mzdy, odvody a prevádzkové náklady ŠJ. Cieľom
zámeru ŠJ je vytvoriť moderné stravovacie zariadenie rešpektujúce zásady zdravej výţivy
a podporovať zdravé stravovacie návyky u ţiakov aj dospelých.
Komentár k 31.12.2021:Do školskej jedálne sme zakúpili elektrický varný kotol za 5 000,- €
a 3 ks pracovné stoly v rámci projektu cez Ministerstvo školstva vo výške 5 000,00 €.
Finančné prostriedky sme pouţili hlavne na financovanie miezd a zabezpečenie potreby
dodrţiavania protiepidemických opatrení a odporúčaní prevádzky kuchyne a školskej jedálne
pre našich zamestnancov a stravníkov.

Zodpovednosť:

Školská jedáleň pri Základnej škole Nám. A.H. Škultétyho 9
Zvýšiť počet ţiakov zapojených do zdravého stravovania
a pitného reţimu
Riaditeľ rozpočtovej organizácie

Rozpočet prvku:

Schválený

Upravený

123 703,00

180 579,00

Prvok 9.3.2.
Zámer prvku:

EUR

čerpanie
k 31.12.2021
211 736,35

%
115,66
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Cieľ:
Mer.ukazovateľ:
Rok:
Plánovaná hodnota
Skutočná hodnota
Mer.ukazovateľ:
Rok:
Plánovaná hodnota
Skutočná hodnota

Viesť ţiakov a dospelých stravníkov k zdravému stravovaniu
skvalitnením stravy a zrenovovaním elektrospotrebičov v školskej
kuchyni
Počet stravujúcich sa ţiakov
Rok 2021
Rok 2022
Rok 2023
550
550
550
563
Zakúpenie jedálenských stolov a stoličiek ks
Rok 2021
Rok 2022
Rok 2023
220
220
220
230

Komentár: Cieľom je neustále zlepšovať stravu zavádzaním nových jedál, ako aj čerstvej
zeleniny, ovocia, mliečnych a probiotických nápojov a cereálnych tyčiniek.
Pri neustálom zlepšovaní podmienok v školskej jedálni sa plánuje zakúpiť nové jedálenské
stoly v počte 44 kusov a jedálenské stoličky v počte 176 kusov.
Komentár k 31.12.2021: Finančné prostriedky sa čerpali hlavne na mzdy, odvody a tovary
a sluţby. Do ŠJ sa zakúpil jeden pracovný stôl a na základe projektu „ Vybavenie školskej
kuchyne „ sa zakúpil Univerzálny robot RE a zakúpených bolo 46 kusov jedálenských stolov
a 184 kusov jedálenských stoličiek.

Zodpovednosť:

Školská jedáleň pri Základnej škole Poľná 1
Zabezpečiť kvalitné a zdravé stravovanie pre ţiakov a dospelých
stravníkov
Riaditeľ rozpočtovej organizácie

Rozpočet prvku:

Schválený

Upravený

103 125,00

107 675,00

Prvok 9.3.3.
Zámer prvku:

EUR
Cieľ:
Mer.ukazovateľ:
Rok:
Plánovaná hodnota
Skutočná hodnota

čerpanie
k 31.12.2021
104 467,89

%
97,02

Stravovanie detí v súlade s poţiadavkami na zabezpečenie ich zdravého
vývoja
Počet stravníkov – ţiakov
Rok 2021
Rok 2022
Rok 2023
200
200
200
210

Komentár: Cieľom je zabezpečiť kvalitné a zdravé stravovanie ţiakov a dospelých
stravníkov s dôrazom na zabezpečenie ich zdravého vývoja. Jedná sa o ţiakov primárneho a
niţšieho sekundárneho vzdelávania, ako aj o cudzích stravníkov.
Kapitálové výdavky vo výške 8. 000,00 € sa pouţijú na nákup kuchynských strojov a
vybavenie kuchyne a rekonštrukciu elektroinštalácie.
Komentár k 31.12.2021: Čerpanie výdavkov bolo na 97,02 % oproti upravenému rozpočtu,
niţšie čerpanie rozpočtu je spôsobené niţšími príjmami oproti rozpočtu.
Kapitálové prostriedky sme vyčerpali vo výške 4 999,20 € na nákup smaţiacej panvice
a nerezových výdajových stolov. Ostatné kapitálové prostriedky vo výške 3 000,80 € sme
čerpali na rekonštrukciu a moderznizáciu elektroinštalácie v školskej jedálni.
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PODPROGRAM 9.4.
Zámer podprogramu:
Zodpovednosť:

Školské kluby detí
Rozvoj osobnosti dieťaťa aj mimo vyučovania
Riaditelia rozpočtových organizácií

Rozpočet
podprogramu:
EUR

Schválený

Upravený

251 595,00

246 731,00

čerpanie
k 31.12.2021
239 867,64

%
98,21

Zodpovednosť:

Školský klub detí pri Základnej školeVsevoloda Čechoviča,
J.A.Komenského 4 Veľký Krtíš
Rozvoj osobnosti dieťaťa, jeho mravných a soc. postojov, jeho
zručností, vedomostí a schopností
Riaditeľ rozpočtovej organizácie

Rozpočet prvku:

Schválený

Upravený

76 724,00

68 129,00

Prvok 9.4.1.
Zámer prvku:

EUR
Cieľ:
Mer.ukazovateľ:
Rok:
Plánovaná hodnota
Skutočná hodnota

čerpanie
k 31.12.2021
76 630,67

Rozvíjať osobnosť dieťaťa, jeho zručnosti a nadanie
Počet detí prihlásených v ŠKD
Rok 2021
Rok 2022
95
95
97

%
112,48

Rok 2023
95

Komentár: V prvku sú rozpočtované výdavky, ktoré súvisia so mzdovými, prevádzkovými
nákladmi spolu s nákladmi na zvyšovanie odbornej kvalifikácie personálu. Na skvalitnenie
výchovno-vzdelávacieho procesu detí v ŠKD sa plánuje nakúpiť zaujímavé logické hry,
stavebnice. Za budovou ŠKD sa plánuje vytvoriť pre deti priestor na pohybové aktivity, kde
by sa podľa moţnosti finančných prostriedkov nakúpili detské preliezačky a hojdačky.
Na budove ŠKD je potrebné ukončiť poslednú etapu výmeny okien, ktoré sú v dezolátnom
havarijnom stave. Rozpočet na rok 2021 je navýšený o 13. 500,- € / výmena okien- ďalšie
poschodie /. Dofinancovanie OK vo výške 13.500,-€ z dôvodu nedostatočných finančných
prostriedkov.
Komentár k 31.12.2021:Finančné prostriedky vo výške 76 631,00 € boli pouţité na mzdy
a odvody. V dôsledku vypuknutia pandémie ochorenia COVD-19 sme ďalšiu etapu výmeny
okien v budove ŠKD odloţili. Finančné prostriedky sme pouţili len na financovanie miezd
a zabezpečenie dodrţiavania protiepidemických opatrení a odporúčaní.
Prvok 9.4.2.
Zámer prvku:
Zodpovednosť:

Školský klub detí pri ZŠ Nám. A.H.Škultétyho 9
Buďme kamaráti, správajme sa k sebe a iným slušne ...
Riaditeľ rozpočtovej organizácie

Rozpočet prvku:

Schválený

Upravený

119 188,00

121 539,00

EUR

čerpanie
k 31.12.2021
106 338,63

%
86,80
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Cieľ:
Mer.ukazovateľ:
Rok:
Plánovaná hodnota
Skutočná hodnota

Rozvíjanie pohybovej a vedomostnej aktivity detí v ŠKD
Rekonštrukcia detského ihriska
Rok 2021
Rok 2022
Rok 2023
1
1
1
1

Cieľ:
Mer.ukazovateľ:
Rok:
Plánovaná hodnota
Skutočná hodnota

Rozvíjanie pohybovej a vedomostnej aktivity detí v ŠKD
Zakúpenie hracieho prvku
Rok 2021
Rok 2022
Rok 2023
1
1
1
4

Komentár: Výchova v ŠKD je jednou z najznámejších a dokonca najvýznamnejších foriem
starostlivosti o deti mladšieho školského veku v čase mimo vyučovania v poobedňajších
hodinách. Vo výchovno-vzdelávacej práci v ŠKD sa zdôrazňuje potreba, aby výchova mimo
vyučovania sa rozhodne nestala pokračovaním riadneho vyučovacieho procesu. Deti sa po
vyučovaní potrebujú odreagovať aj pohybom a aj rôznymi aktivitami. Preto je v pláne zakúpiť
hrací prvok, ktorý budú vyuţívať deti, ktoré budú navštevovať školský klub detí. Hrací prvok
bude osadený v areáli Základnej školy.
Kapitálové výdavky vo výške 3.000,-€ pouţijeme na nákup hracieho prvku.
Komentár k 31.12.2021: Finančné prostriedky sa čerpali na mzdy, odvody.
Zrekonštruovalo sa detské ihrisko v areáli ZŠ, ktoré slúţi na účely detí v ŠKD.
Na základe schváleného rozpočtu kapitálových výdavkov boli zakúpené štyri hracie prvky
a to: opičia dráha a prevaţovacia hojdačka pre deti, ktoré navštevujú ŠKD.

Zodpovednosť:

Školský klub detí pri ZŠ Poľná 1
Zabezpečiť kvalitné a široko spektrálne vzdelávanie a výchovu
v oblasti voľnočasových aktivít
Riaditeľ rozpočtovej organizácie

Rozpočet prvku:

Schválený

Upravený

55 683,00

57 063,00

Prvok 9.4.3.
Zámer prvku:

EUR
Cieľ:
Mer.ukazovateľ:
Rok:
Plánovaná hodnota
Skutočná hodnota

čerpanie
k 31.12.2021
56 898,34

Výchova a vzdelávanie mimo vyučovania
Počet ţiakov v ŠKD
Rok 2021
Rok 2022
93
93
95

%
99,71

Rok 2023
93

Komentár: Cieľom je zabezpečiť prípravu na vyučovanie a prostredníctvom ponúkaných
záujmových útvarov zmysluplné trávenie voľného času ţiakov v školskom klube.
Komentár k 31.12.2021:
Čerpanie výdavkov k 31.12.2021 bolo vo výške 99,71 %.
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PODPROGRAM 9.5.
Zámer podprogramu:
Zodpovednosť:
Rozpočet
podprogramu:
EUR

Záujmové vzdelávanie
Podpora mimoškolskej záujmovej činnosti a voľnočasových
aktivít detí, mládeţe a iných záujemcov
Odbor sociálny, školstva, kúltúry a športu
Schválený

Upravený

532 760,00

546 488,00

čerpanie
k 31.12.2021
534 096,98

%
97,73

Zodpovednosť:

Základná umelecká škola Veľký Krtíš
Dosiahnuť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu
v oblasti voľnočasových aktivít.
Riaditeľ rozpočtovej organizácie

Rozpočet prvku:

Schválený

Upravený

382 840,00

390 320,00

Prvok 9.5.1.
Zámer prvku:

EUR
Cieľ:
Mer.ukazovateľ:
Rok:
Plánovaná hodnota
Skutočná hodnota

čerpanie
k 31.12.2021
389 368,55

%
99,76

Zabezpečiť kvalitné umelecké vzdelávanie a výchovu ţiakov
Celkový počet ţiakov
Rok 2021
Rok 2022
Rok 2023
442
442
442
442

Komentár: Zabezpečiť kvalitné umelecké vzdelávanie a výchovu ţiakov so zreteľom
dosiahnutia širokospektrálneho vzdelávania v oblasti voľnočasových aktivít kvalifikovanými
a kvalitnými pedagógmi.
Kapitálové výdavky vo výške 7. 000,00 € sa vyuţijú na nákup hudobných nástrojov
potrebným k výučbe ţiakov.
Komentár k 31.12.2021: Čerpanie finančných prostriedkov je vo výške 389 368,55 €, čo je
99,76% schváleného rozpočtu.
Kapitálové prostriedky boli čerpané vo výške 6 998,00 €. Boli pouţité na nákup hudobných
nástrojov na výučbu ţiakov ZUŠ.

Zodpovednosť:

Centrum voľného času, P.O.Hviezdoslava 51, Veľký Krtíš
Výchovno-vzdelávacia činnosť v rámci pravidelnej, príleţitostnej
a letnej činnosti, realizovanie projektov.
Odbor sociálny, školstva, kúltúry a športu

Rozpočet prvku:

Schválený

Upravený

105 373,00

111 621,00

Prvok 9.5.2.
Zámer prvku:

EUR
Cieľ:
Mer.ukazovateľ:
Rok:
Plánovaná hodnota
Skutočná hodnota

čerpanie
k 31.12.2021
100 181,43

%
89,75

Rozšírenie a skvalitnenie pravidelnej a príleţitostnej činnosti CVČ
Počet členov záujmových útvarov
Rok 2021
Rok 2022
Rok 2023
250
250
250
289
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Počet realizovaných aktivít
Rok 2021
Rok 2022
Rok 2023
35
35
35
25
Zapojenie do činnosti CVČ detí zo sociálne znevýhodneného
prostredia
Rok 2021
Rok 2022
Rok 2023
130
130
130
112

Mer.ukazovateľ:
Rok:
Plánovaná hodnota
Skutočná hodnota
Mer.ukazovateľ:
Rok:
Plánovaná hodnota
Skutočná hodnota

Komentár: Činnosť centra voľného času bude ovplyvnená pandemickou situáciou
a záujmom detí a mládeţe o voľnočasové aktivity.
Komentár k 31.12.2021:V CVČ bola prerušená prevádzka pre pandémiu COVID – 19 do 17.
Mája 2021. Centrum fungovalo v lete ako denné tábory a jeden týţdeň bol pobytový tábor.
Od polovice septembra bolo centrum znova zatvorené z dôvodu pandémie do konca roka
2021. Vychovávatelia poberali 80% mzdy. Súťaţe predmetových olympiád prebiehali
dištančnou formou, športové súťaţe sa vôbec neskutočnili. Z rozpočtu sa čerpali finančné
prostriedky len na mzdy a odvody a na prevádzku zariadenia.
Prvok 9.5.3.
Zámer prvku:
Zodpovednosť:

Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva
Špeciálne pedagogické poradenstvo
Riaditeľ súkromného centra

Rozpočet prvku:

Schválený

Upravený

44 547,00

44 547,00

EUR
Cieľ:
Mer.ukazovateľ:
Rok:
Plánovaná hodnota
Skutočná hodnota

čerpanie
k 31.12.2021
44 547,00

%
100,00

Poskytovanie špeciálnych pedagogických sluţieb deťom
Celkový počet zapojených detí
Rok 2021
Rok 2022
Rok 2023
300
300
300
293

Komentár: Od 1.9.2011 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR zaradilo do siete
škôl a školských zariadení SR Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva,
Nemocničná 1, Veľký Krtíš. Je zamerané na špeciálno-pedagogickú odbornú starostlivosť.
Komentár k 31.12.2021: Rozpočet bol čerpaný na mzdy, odvody a náklady spojené
s prevádzkou centra.

Program 10. Šport
Zámer programu: Športové možnosti pre každého obyvateľa mesta
Rozpočet programu:

Schválený

Upravený

EUR

498 840,00

522 840,00

čerpanie
k 31.12.2021
510 941,78

%
97,7
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PODPROGRAM 10.1.
Zámer podprogramu:
Zodpovednosť:

Rekreačno športové služby
Rozvoj športu na území mesta
Odbor sociálny, školstva, kúltúry a športu

Rozpočet
podprogramu:
EUR

Schválený

Upravený

39 000,00

39 000,00

Cieľ:
Mer.ukazovateľ:
Rok:
Plánovaná hodnota
Skutočná hodnota

čerpanie
k 31.12.2021
35 150,00

%
90,1

Finančne podporovať športové kluby pôsobiace na území mesta
Počet športových klubov, ktorým sa poskytuje finančná dotácia
Rok 2021
Rok 2022
Rok 2023
15
15
15
8

Komentár: Finančné prostriedky sú rozpočtované na zabezpečenie organizovania rôznych
športových podujatí. Finančné príspevky na činnosť pre jednotlivé športové jednoty a kluby
v našom meste. Príspevky sú navrhované komisiou pre školstvo, kultúru, mládeţ a šport na
základe predloţených ţiadostí a plánov činnosti. Schvaľované sú mestským zastupiteľstvom
v zmysle VZN č. 12/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Veľký Krtíš.
Komentár k 31.12.2021: Za uvedené obdobie boli poskytnuté finančné dotácie športovým
klubom a organizáciám. Predloţených bolo 9 ţiadostí, schválených bolo 8. Finančné
prostriedky z tejto poloţky boli čerpané čiastočne vo výške 35 150,- €.

PODPROGRAM 10.2.
Zámer podprogramu:
Zodpovednosť:
Rozpočet
podprogramu:
EUR
Cieľ:
Mer.ukazovateľ:
Rok:
Plánovaná hodnota
Skutočná hodnota

Správa športových zariadení Mesta Veľký Krtíš
Poskytovanie moţnosti a vytváranie podmienok pre športové
a rekreačné aktivity občanov mesta v oblasti vodných športov,
fitness
Riaditeľ Správy športových zariadení Mesta Veľký Krtíš
Schválený

Upravený

459 840,00

483 840,00

čerpanie
k 31.12.2021
475 791,78

%
98,3

Zvýšiť návštevnosť, podpora obyvateľstva v športovaní
Počet návštevníkov
Rok 2021
Rok 2022
Rok 2023
78 000
78 000
78 000
15 245

Komentár: Rozpočtové výdavky budú pouţité na uspokojenie potrieb občanov Mesta Veľký
Krtíš v oblasti športu a rekreačných aktivít, na ich motiváciu k športovým aktivitám
vyuţívaním krytej plavárne, športovej haly, biokúpalisko Krtko a zimného štadióna,
futbalového štadióna. Výdavky tohoto podprogramu budú pouţité na zabezpečenie chodu
krytej plavárne, športovej haly, otvoreného kúpaliska, zimného štadióna, futbalového
štadióna. Z rozpočtových prostriedkov sa zabezpečia mzdy, odvody z miezd zamestnancov a
zamestnancov pracujúcich na mimopracovný pomer. Beţné výdavky sú rozpočtované vo
výške 283 840,00 €.
Rozpočet je navýšený z dôvodu naliehavých opráv uvedených niţšie:
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1. Kapitálové výdavky sú ţiadané na rekonštrukciu ďalšej časti futbalového štadióna,
Poloţka 717002 – 5000 Eur. – rekonštrukcia hlavnej rozvodovej skrine , umiestnenej na
tribúne FŠ, kde je nedostatočne chránený prístup k elektrickej časti a hlavný vypínač
stratil funkčnosť. Počas prevádzky časté výpadky objektu z el. siete.
2. Kapitálové výdavky – 717002 – 60 000,- Eur oprava povrchu na športovej halepovrch ŠH je poškodený priesakom daţďových vôd, cez poškodenú strešnú krytinu,
ktorá bola opravovaná v 2- etapách v rokoch 2015-2017. Povrch pôsobením daţďových
vôd
zdeformoval, zvlnil a rozpínanie materiálu spôsobilo poškodenie spojov
jednotlivých častí povrchu ŠH. Poloţka 717002 – 60 000,- Eur Prostriedky boli ţiadané
uţ v rozpočte za rok 2020, kedy nám neboli poskytnuté, tak ich ţiadame opätovne.
3. Kapitálové výdavky – 717002 - 6 000,- Eur bleskozvod na Krytej plavárni bol
zdemontovaný z dôvodu rekonštrukcie strešného plášťa v časti bazénovej haly. Na
streche je osadená nová vzduchotechnika , preto je potrebné vykonať montáţ novej siete
bleskozvodu na KP podľa platných noriem STN.
4. Kapitálové výdavky – 713004 – 50 000,-Eur tobogán na biokúpalisko KRTKO má
zatraktívniť pobyt návštevníkom počas letnej sezóny. Súčastné vodné atrakcie sú
zastaralé, šmýkanie v koryte existujúceho tobogánu je veľmi pomalé a často sa malé deti
v polceste zastavia.
5. Kapitálové výdavky - 717002 – 30 000,- Eur oprava fólia bazén KP – ţivotnosť
existujúcej fólie je ukončená a preto dochádza k neţiadúcim únikom vody cez lepené
spoje. Oprava lepením sa nedá realizovať na starej a tvrdej fólii, ktorá uţ bola niekoľko
krát realizovaná. Nákup novej fólie zabezpečí odstránenie neţiadúcich únikov vody
a ochranu vybudovaných stavebných konštrukcií ničených únikom vody.
6. Kapitálové výdavky – 717002 – 25 000,- Eur okná na bazénovú halu KP – tým, ţe sa
okná nachádzajú vo vlhkom prostredí sú skorodované a pri otváraní sú nebezpečné.
Skorodované časti okien sa odlamujú a ohrozujú zamestnancov ako aj návštevníkov KP.
Komentár k 31.12.2021: Rozpočtované výdavky boli pouţité na uspokojenie potrieb
občanov Mesta Veľký Krtíš v oblasti športu a rekreačných aktivít, na ich motiváciu
k športovým aktivitám vyuţívaním Krytej plavárne, Športovej haly, biokúpaliska Krtko
a Zimného štadióna, Futbalového štadióna. Výdavky tohoto podprogramu boli pouţité na
zabezpečenie chodu všetkých prevádzok SŠZMVK. Z rozpočtových prostriedkov sa
zabezpečia mzdy, odvody z miezd zamestnancov
a zamestnancov pracujúcich na
mimopracovný pomer.
Na základe rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR a pretrvávania ochorenia
COVID-19, boli prevádzky obmedzené nasledovne:
- 16.12.2020 do 25.4.2021 všetky prevádzky zavreté
- 26.4.2021
otvorené fitnes
- 3.5.2021
otvorené vnútorných bazénov KP
- 26.6. 2021 do 30.8.2021 otvorené biokúpalisko Krtko
- 18.11.2020 do 16.12.2020 otvorené fitnes+ ZŠ + ŠH
- 3.11.2021
otvorenie ŠH a ZŠ
- 8.11.2021 do 10.12.2021 zatvorené fitnes Technogym
- 25.11.2021
zatvorené všetky prevádzky SŠZMVK – COVID-19
V tom čase sa realizovali väčšie upratovacie práce v prevádzkach SŠZMVK:
- čistenie strešných lamiel, stropu a natieranie lamiel,
- demontáţ a následne montáţ kovových rozvodov vody v časti chodba ubytovňa po
ATS a VOS, vlastnými zamestnancami,
- oprava minigolfových jamkových ihrísk – náter polyuretánovou farbou,
- príprava biokúpaliska na otvorenie letnej sezóny,
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- prepojenie vonkajšieho detského bazéna s vnútorným na ohrev vody,
- nákup sedačiek na FŠ,
- konštrukčné úpravy havarijného stavu veľkého plaveckého bazéna na KP,
- čiastočná oprava dlaţby na veľkom plaveckom bazéne KP,
- nákup lehátok na biokúpalisko.
Z kapitálových výdavkov (179 116,78 €) sa realizovali :
- stavebné úpravy bazén biokúpalisko Krtko,
- výmena 2ks okien na malom detskom bazéne,
- výmena bleskozvodu na Krytej plavárni- časť B,
- výmena okien bazénová hala KP,
- výmena fólie na veľkom plaveckom bazéne KP,
- vonkajsí bazén folia – nákup,
- rekonštrukcia tribúny – výdavok mesta - mesto Veľký Krtíš obdrţalo v roku 2021
dotáciu od Slovenského futbalového zväzu na rekonštrukciu tribúny v sume 20 000 €.
V zmysle uvedenej zmluvy mesto financovalo rekonštrukciu tribúny aj z vlastných
finančných prostriedkov. Celková hodnota rekonštrukcie bola vo výške 26 724,52 € a
zahŕňala rekonštrukciu hydroizolácie vonkajšej tribúny, hydroizoláciu vnútorných
priestorov ,omietky dlaţby, obklady, výmenu dverí. Išlo o nutnú rekonštrukciu v
dôsledku nevyhovujúceho stavu tribúny.

Program 11. Prostredie pre život
Zámer programu: Mesto, ktoré dýcha relaxom
Rozpočet programu:

Schválený

Upravený

EUR

940 981,00

952 218,00

čerpanie
k 31.12.2021
332 173,42

PODPROGRAM 11.1.
Zámer podprogramu:
Zodpovednosť:

Verejné osvetlenie
Bezpečné mesto aj vďaka kvalitnému osvetleniu
Odbor investičný a ţivotného prostredia

Rozpočet
podprogramu:
EUR

Schválený

Upravený

189 000,00

189 000,00

Cieľ:
Mer.ukazovateľ:
Rok:
Plánovaná hodnota
Skutočná hodnota

čerpanie
k 31.12.2021
153 479,80

Zabezpečiť maximálnu efektívnosť a funkčnosť VO
celkový počet inštalovaných svetelných bodov
Rok 2021
Rok 2022
1 247
1 247
1 256

%
34,90

%
81,20

Rok 2023
1 247

Komentár: Mesto Veľký Krtíš zabezpečuje verejnoprospešnú sluţbu pre obyvateľov mesta
a to verejné osvetlenie v meste Veľký Krtíš dodávateľským spôsobom. V podprograme sú
rozpočtované prostriedky na prevádzku, údrţbu a spotrebovanú elektrickú energiu pre VO
v celom meste.
Komentár k 31.12.2021: V podprograme boli čepané finančné prostriedky na zabezpečenie
funkčnosti sústavy verejného osvetlenia v meste Veľký Krtíš. V roku 2021 sa uskutočnilo
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verejné obstarávanie zákazky: Modernizácia verejného osvetlenia v meste Veľký Krtíš
spojená s následnou údrţbou. Na základe výsledku verejného obstarávania Mesto uzavrelo
zmluvný vzťah so spoločnosťou KOOR s.r.o. Bratislava, ktorá bude zabezpečovať práce a
sluţby spojené s modernizáciou a funkčnosťou verejného osvetlenia v meste Veľký Krtíš.
V rámci podprogramu 11.1 bolo z kapitálových výdavkov v sume 15 627,00 €
zakúpené vianočné vybavenie postavy Mikuláša, sobika, snehuliaka, doplnené vianočnými
prvkami pre vytvorenie vianočnej atmosféry v meste a hlavne pre potešenie najmenších
obyvateľov mesta.
Mesto Veľký Krtíš malo uzavretú po dobu 17 rokov zmluvu o Nájme, rekonštrukcii a údrţbe
verejného osvetlenia v meste Veľký Krtíš so spoločnosťou ELTODO OSVETLENIE s.r.o., na
základe ktorej bola celá rekonštrukcia verejného osvetlenia spoločnosťou mestu odovzdaná v
sume kapitálového výdavku 1,20 EUR.

PODPROGRAM 11.2.
Zámer podprogramu:
Zodpovednosť:

Verejná zeleň
Obnova a údrţba verejnej zelene
Riaditeľ PVPS mesta Veľký Krtíš

Rozpočet
podprogramu:
EUR

Schválený

Upravený

125 327,00

125 327,00

Cieľ:
Mer.ukazovateľ:
Rok:
Plánovaná hodnota
Skutočná hodnota
Mer.ukazovateľ:
Rok:
Plánovaná hodnota
Skutočná hodnota

čerpanie
k 31.12.2021
125 327,00

%
100,00

Starostlivosť o zeleň ( kosenie, hrabanie, odvoz, strihanie ţivých plotov,
orezávanie konárov ).
Celková plocha v m2 kosenej zelene
Rok 2021
Rok 2022
Rok 2023
505 000
505 000
505 000
505 000
Počet realizovaných kosieb
Rok 2021
Rok 2022
Rok 2023
5
5
5
6

Komentár: Starostlivosť o zeleň ( kosenie, hrabanie, odvoz, opiľovanie konárov, strihanie
ţivých plotov ).
Poloţka obsahuje najmä mzdy zamestnancov a odvody z miezd, PHM do kosačiek, pomocný
materiál, náhradné diely, drobné opravy, nákup náradia, DDHIM – kosačiek, nákup postrekov
na odburinenie ťaţko prístupných miest, nákup výsadby verejnej zelene v meste, výdavky na
odvoz, prenájom vysokozdviţnej plošiny pri spiľovaní a orezávkach stromov, náklady na
spracovanie zeleného odpadu a odpadu z orezávok. V tomto roku sa plánuje uskutočniť aj
výsadba v parku Horička, tieţ sa plánuje zamestnať väčšie mnoţstvo pracovníkov, ktorí budú
vykonávať práce hlavne na údrţbe mesta a mestskej zelene. V tomto podprograme sú
zahrnuté aj výdavky a údrţbu fontán v meste.
Komentár k čerpaniu k 31.12.2021: Finančné prostriedky boli pouţité najmä na mzdy
zamestnancov a odvody z miezd, PHM do kosačiek, pomocný materiál, náhradné diely,
drobné opravy, nákup náradia, DDHIM – kosačiek, nákup postrekov na odburinenie ťaţko
prístupných miest, nákup výsadby verejnej zelene v meste, výdavky na odvoz, prenájom
vysokozdviţnej plošiny pri spiľovaní a orezávkach stromov, náklady na spracovanie zeleného
odpadu a odpadu z orezávok.
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PODPROGRAM 11.3.
Zámer podprogramu:
Zodpovednosť:

Detské ihriská
Obnova detských ihrísk a ich pravidelná údrţba
Riaditeľ PVPS mesta Veľký Krtíš

Rozpočet
podprogramu:
EUR

Schválený

Upravený

44 369,00

44 369,00

Cieľ:
Mer.ukazovateľ:
Rok:
Plánovaná hodnota
Skutočná hodnota

čerpanie
k 31.12.2021
44 369,00

Obnova detských ihrísk
Počet spravovaných detských ihrísk
Rok 2021
Rok 2022
15
15
15

%
100,00

Rok 2023
15

Komentár: V poloţke sú zahrnuté výdavky na obstaranie poškodeného vybavenia detských
ihrísk, šmýkaliek, náterové hmoty na obnovu náterov na preliezkach, výmena piesku
v pieskoviskách, postrekov na pieskoviská, obnova lavičiek, kosenie a udrţiavanie detských
ihrísk, nákup – výmena drevoštiepkového posypu na detskom ihrisku, zabezpečenie stráţenia
na Permoníku a Multifunkčnom ihrisku s umelým povrchom, detského ihriska Flip na ul. B.
Nemcovej, ochrana ihriska na Ul. Píseckej a Novohradskej, mzdy zamestnancov na dohodu
o pracovnej činnosti a odvody s tým spojené. PVPS sa aktívne stará o dvanásť väčších
detských ihrísk a na ostatných detských ihriskách vykonáva nevyhnutnú údrţbu, kosenie
a nevyhnutné opravy. Na údrţbe ihrísk sa aktívne zapájajú aj občania, vykonávajú drobné
opravy, čistenie, šmirgľovanie preliezok, natieranie povrchu preliezok a lavičiek. PVPS im
prepláca nákup náterových hmôt a materiálu pouţitého a túto údrţbu. Od roku 2019 sa
poskytuje v parku Hôrka stráţenie, údrţba.
Komentár k čerpaniu k 31.12.2021: Prostriedky boli pouţité najmä na obstaranie a
výmenu piesku v pieskoviskách, postrekov na pieskoviská, obnova lavičiek, kosenie
a udrţiavanie detských ihrísk, nákup – výmena drevoštiepkového posypu na detskom ihrisku,
zabezpečenie stráţenia na Permoníku a Multifunkčnom ihrisku s umelým povrchom, detského
ihriska Flip na ul. B. Nemcovej, ochrana ihriska na Ul. Píseckej, Novohradskej a parku
Hôrka, mzdy zamestnancov a odvody s tým spojené. PVPS sa aktívne stará o dvanásť väčších
detských ihrísk a na ostatných detských ihriskách vykonáva nevyhnutnú údrţbu, kosenie
a nevyhnutné opravy. Aj v tomto podprograme boli výdavky na nákup materiálu pre
zabezpečenie dezinfekcie v súvislosti s Covid 19.

Podprogram 11.4.
Zámer podprogramu:
Zodpovednosť:

WIFI pre Teba
Budovanie bezplatných WiFi sietí na verejných miestach
Odbor investičný a ţivotného prostredia

Rozpočet
podprogramu:
EUR

Schválený

Upravený

9 000,00

9 000,00

Cieľ:
Mer.ukazovateľ:
Rok:
Plánovaná hodnota
Skutočná hodnota

čerpanie
k 31.12.2021
8 997,62

%
100,00

Budovanie bezplatných WiFi sietí na verejných priestranstvách
Počet Wifi sietí na verejných priestranstvách
Rok 2021
Rok 2022
Rok 2023
1
1
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Komentár: Mesto Veľký Krtíš má schválenú ţiadosť o poskytnutie NFP a podpísanú
zmluvu o poskytnutí NFP s poskytovateľom v zastúpení Úrad podpredsedu vlády SR pre
investície a informatizáciu. V súčasnosti je na kontrole verejné obstarávanie na dodávateľa
WIFI siete. Zariadenia budú osadené na kultúrnom dome a širokopásmovým internetom bude
pokryté centrum v okolí kultúrneho domu.
Komentár k 31.12.2021: V monitorovanom období bol zrealizovaný projekt WIFI vo
Veľkom Krtíši a došlo k čerpaniu finančných prostriedkov v tomto podprograme. Zmluvný
vzťah NFP bol uzavretý s podmienkou refundácie finančných prostriedkov mestu vo výške
95% oprávnených výdavkov. Ţiadosť o refundáciu bola zaslaná, ale v monitorovacom období
v roku 2021 nedošlo k refundácii. Finančné prostriedky za projekt boli mestu refundované aţ
v roku 2022.

PODPROGRAM 11.5.
Zámer podprogramu:
Zodpovednosť:

Dažďové vody
Ochrana ŢP pred negatívnymi vplyvmi zmeny klímy
Odbor investičný a ţivotného prostredia

Rozpočet
podprogramu:
EUR

Schválený

Upravený

558 285,00

558 285,00

Cieľ:
Mer.ukazovateľ:
Rok:
Plánovaná hodnota
Skutočná hodnota

čerpanie
k 31.12.2021
0,00

%
0,00

Ochrana ŢP pred negatívnymi vplyvmi zmeny klímy
Počet objektov, v ktorých bude riešené zachytávanie daţďových vôd
Rok 2021
Rok 2022
Rok 2023
8
0

Komentár: Mesto Veľký Krtíš podalo ţiadosť o poskytnutie NFP z operačného programu
Kvalita ţivotného prostredia na projekt Zhromaţďovanie daţďových vôd, jej vyuţitie a
likvidácia Veľký Krtíš. Ţiadosť je v schvaľovacom procese a projekt rieši zachytenie
daţďových vôd, ich vyuţitie na údrţbu zelene. Tieto činnosti chránia ţivotné prostredie
a zmierňuje negatívny vplyv zmeny klímy na územie mesta. Vo vyčíslenej sume je 15 020,00
€ beţných výdavkov na externý manaţment.
Komentár k 31.12.2021: V monitorovanom období nedošlo k čerpaniu finančných
prostriedkov v tomto podprograme. Ţiadosť o NFP bola schválená v roku 2021, následne bola
uzavretá zmluva o poskytnutí NFP, vzhľadom na nevhodnosť realizácie v zimnom období
bola realizácia projektu posunutá na rok 2022.

Podprogram 11.6.
Zámer podprogramu:
Zodpovednosť:
Rozpočet
podprogramu:
EUR

Ihriská v meste
Modernizácia v oblasti občianskej vybavenosti na verejných
miestach
Odbor investičný a ţivotného prostredia
Schválený

Upravený

15 000,00

26 237,00

čerpanie
k 31.12.2021
0,00

%
0,00
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Cieľ:
Mer.ukazovateľ:
Rok:
Plánovaná hodnota
Skutočná hodnota

Bezpečné ihriská
Počet modernizovaných ihrísk v meste
Rok 2021
Rok 2022
1
0

Rok 2023

Komentár: Mesto Veľký Krtíš plánuje zrealizovať posilňovacie ihrisko pre mádeţ v parku
Hôrka Veľký Krtíš.
Komentár k 31.12.2021: V monitorovanom období nedošlo k čerpaniu finančných
prostriedkov v tomto podprograme. Rozpočet bol upravený o výšku spolufinancovania
z dôvodu podania ţiadosti na vybudovanie inkluzívneho ihriska na Ul. Ľ. Štúra. V roku 2021
boli podané dve ţiadosti o spolufinancovanie ihrísk, v parku Hôrka a na Ul. Ľ. Štúra.
Projekty sú v procese hodnotenia a z tohto dôvodu nedošlo k čerpaniu finančných
prostriedkov.

Program 12. Bývanie
Zámer programu: Dostupné bývanie pre občanov mesta
Rozpočet programu:

Schválený

Upravený

EUR

220 082,00

222 118,00

čerpanie
k 31.12.2021
170 242,91

%
76,6

PODPROGRAM 12.1.
Zámer podprogramu:
Zodpovednosť:

Bytový fond Mesta Veľký Krtíš - energie súvisiace s bývaním
Udrţateľnosť sociálneho bývania v bytoch niţšieho štandardu
Odbor ekonomiky a správy majetku mesta

Rozpočet
podprogramu:
EUR

Schválený

Upravený

68 300,00

66 500,00

Cieľ:
Mer.ukazovateľ:
Rok:
Plánovaná hodnota
Skutočná hodnota

čerpanie
k 31.12.2021
20 864,68

%
31,4

Zabezpečiť správu a starostlivosť o mestský bytový fond
Celkový počet mestských nájomných bytov
Rok 2021
Rok 2022
Rok 2023
117
117
117
(*71)
(*71)
(*71)
117
(*71)

Komentár: Podprogram bytový fond mesta – energie súvisiace s bývaním priamo vyjadruje
náklady na energie a sluţby spojené s uţívaním bytov. Snahou mesta, ako prenajímateľa
bytov je maximálne eliminovať beţný nárast cien energií regulovaním a šetrením s týmito
energiami - výmena vodomerov, výmena termoregulačných ventilov, pravidelný kontrolný
odpočet bytových vodomerov, porovnávanie s hlavným vodomerom následné pohovory
s nájomníkmi o šetrení energií.
Počet bytov vo vlastníctve mesta je 117. Z tohto počtu sa 46 bytov nachádza na ul.
Ţelezničná 1, 1 byt sa nachádza na ul. P. O. Hviezdoslava 33, 2 byty sa nachádzajú na ul.
39

Novohradská 12,16 a 68 bytov sa nachádza na ul. P. O. Hviezdoslava 6,8. Na ul. Ţelezničná 1
sa nachádza aj jeden nebytový priestor, ktorý slúţil ako azylový dom pre ľudí bez domova.
V roku 2020 mesto Veľký Krtíš rozhodlo o uzatvorení a následnom vyprataní bytového domu
na ul. Ţelezničná 1 ku dňu 31.10.2020.
V bytovom dome na ul. P. O. Hviezdoslava 6,8 je obsadených 57 bytov z celkového počtu
68.
Ku dňu 31.10.2020 dochádza k uzatvoreniu a následnému vyprataniu bytového domu na ul.
Ţelezničná 1. Jedná sa o 46 bytových jednotiek a v tabuľke je taktieţ uvedený stav po
odpočítaní týchto bytov.
Komentár k 31.12.2021: Počet bytov vo vlastníctve mesta k 31.12.2021 je 117 (z toho 46
bytov je na ul. Ţelezničná 1, 1 byt na ul. P.O. Hviezdoslava 33, 2 byty na ul. Novohradská 1216 a 68 bytov na ul. P. O. Hviezdoslava 6,8). V bytovom dome na ul. P. O. Hviezdoslava 6,8
je momentálne obsadených 50 bytov z celkového počtu 68 bytov.

PODPROGRAM 12.2.
Zámer podprogramu:
Zodpovednosť:
Rozpočet
podprogramu:
EUR
Cieľ:
Mer.ukazovateľ:
Rok:
Plánovaná hodnota
Skutočná hodnota

Údržba mestského bytového fondu + bytov ktoré, sú v správe
mesta
Udrţovať domy a byty vo vlastníctve aj správe v obyvateľnom
stave
Odbor ekonomiky a správy majetku mesta
Schválený

Upravený

39 700,00

41 500,00

čerpanie
k 31.12.2021
35 267,67

%
85,0

Zabezpečiť potreby uţívateľov bytov v správe mesta vyplývajúce im
z nájomných zmlúv, alebo zmlúv o výkone správy domu
Čas potrebný na odstránenie závaţných porúch a havarijných stavov
nájomných bytov
Rok 2021
Rok 2022
Rok 2023
max. 3 dni
max. 3 dni
max. 3 dni
max. 3 dni

Komentár: Podprogram údrţba bytového fondu Ţelezničná 1 priamo vyjadruje všetky
náklady vynaloţené na údrţbu nájomných bytov v správe mesta Veľký Krtíš. Cieľom
podprogramu je zabezpečiť údrţbu bytov, aby sa udrţali v obývateľnom stave.
V roku 2021 sa v bytoch vo vlastníctve mesta Veľký Krtíš bude vykonávať len beţná
údrţba podľa potreby, naplánovaná je tieţ deratizácia a dezinsekcia bytov, a spoločných
priestorov. V bytoch na ul. Ţelezničná 1 bývajú sociálne slabší a ťaţko prispôsobiví
obyvatelia, ktorých platobná disciplína je veľmi slabá a nedoplatky na nájomnom a sluţbách
spojených s uţívaním bytov sú takmer nevymoţiteľné. Z tohto dôvodu sa aj údrţba v bytoch
vykonáva len v nevyhnutných prípadoch.
Komentár k 31.12.2021: V prvom polroku 2021 sa v bytoch vykonávali beţné opravy.
V bytovom dome na ul. P. O. Hviezdoslava 6,8 sa pouţili finančné prostriedky na vykonanie
dezinsekcie, opravu vchodových dverí a opravu bytov po predchádzajúcich nájomníkoch.
Taktieţ mestu vznikli náklady na pravidelný servis a revíziu výťahov v bytovom dome.
V mesiaci jún 2021 boli tieţ vyplatené preplatky z vyúčtovania sluţieb spojených s uţívaním
bytu. Keďţe dochádza k vyprataniu bytového domu na ul. Ţelezničná 1, mesto Veľký Krtíš
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taktieţ pouţilo časť finančných prostriedkov na úhradu súdnych poplatkov za podané ţaloby
o vypratanie nehnuteľnosti.
V druhom polroku 2021 sa v bytovom dome na ul. P. O. Hviezdoslava 6,8 vykonala
opakovaná úradná skúška výťahov a následne sa odstránili zistené nedostatky na výťahoch.
V spoločných priestoroch bytového domu sa odstránila porucha vodoinštalácie a taktieţ boli
opravované zatekajúce sprchové kúty v bytoch.

PODPROGRAM 12.3.
Zámer podprogramu:
Zodpovednosť:
Rozpočet
podprogramu:
EUR
Cieľ:
Mer.ukazovateľ:
Rok:
Plánovaná hodnota
Skutočná hodnota

Agenda štátneho fondu rozvoja bývania
Flexibilný servis a správa dotácií pre rozvoj bývania v meste
Veľký Krtíš
Odbor investičný a ţivotného prostredia
Schválený

Upravený

19 250,00

21 286,00

čerpanie
k 31.12.2021
21 278,56

%
100,00

Zabezpečiť všestrannú podporu stavebníkom a stavebným aktivitám
Predpokladaný počet vybavených ţiadostí za rok
Rok 2021
Rok 2022
Rok 2023
3
3
3
3

Komentár: V podprograme sa rozpočtuje transfer štátneho rozpočtu z titulu výkonu
prenesených kompetencií v štátnej politike rozvoja bývania. Na danom úseku sa zabezpečuje
poskytovanie informácií pri príprave a výstavbe bytov, rodinných domov, realizovaných
pomocou podpory z prostriedkov ŠFRB, overujú sa prijaté ţiadosti o poskytnutie podpory zo
ŠFRB na výstavbu, prestavbu, obnovu, zateplenie, kúpu bytov, rodinných domov
a nebytových priestorov, vedie sa korešpondencia, evidujú sa podané a zaslané ţiadosti na
ŠFRB, sleduje sa dodrţiavanie podmienok stanovených v zmluve uzatvorenej so ŠFRB.
Komentár k 31.12.2021: V monitorovanom období boli čerpané finančné prostriedky daného
poprogramu v súlade s rozpočtom.

PODPROGRAM 12.4.
Zámer podprogramu:
Zodpovednosť:

Nájomné byty na ulici P. O. Hviezdoslava
Bývanie pre mladé rodiny
Odbor investičný a ţivotného prostredia

Rozpočet
podprogramu:
EUR

Schválený

Upravený

92 832,00

92 832,00

čerpanie
k 31.12.2021
92 832,00

%
100,00

Komentár: Podprogram obsahuje kapitálový výdavok na splátky za bytový dom na ulici P.
O. Hviezdoslava. Jedná sa o 12 splátok v roku 2021, kaţdá vo výške 7 736,00 €.
Komentár k 31.12.2021: Kapitálové finančné prostriedky boli čerpané v súlade so zámerom.
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Program 13. Sociálne služby
Zámer programu: Mesto, v ktorom neexistuje sociálne vylúčenie, mesto pre
všetkých, verejnoprospešné služby
Rozpočet programu:

Schválený

Upravený

EUR

171 160,00

167 291,20

čerpanie
k 31.12.2021
133 192,66

PODPROGRAM 13.1.
Zámer podprogramu:
Zodpovednosť:

Kluby dôchodcov – staroba
Aktívni a angaţovaní seniori
Odbor sociálny, školstva a kultúry a športu

Rozpočet
podprogramu:
EUR

Schválený

Upravený

25 530,00

24 662,00

Cieľ:
Mer.ukazovateľ:
Rok:
Plánovaná hodnota
Skutočná hodnota

%
79,6

čerpanie
k 31.12.2021
18 449,13

Zabezpečiť podmienky pre aktívny ţivot dôchodcov
Spoločenské podujatia za rok
Rok 2021
Rok 2022
4
4
0

%
74,8

Rok 2023
4

Komentár: Rozpočet obsahuje náklady na nájomné, energie, preddavky za sluţby, vodné,
stočné, koncesionárske poplatky, čistiace a hygienické prostriedky. Na platy a odvody
zamestnankýň klubu dôchodcov. Organizovanie spoločenských podujatí, výročných
členských schôdzí, MDŢ, Dňa matiek, Literárne podujatia, Október mesiac úcty k starším,
Mikulášskeho večierka, ovocie a darčeky pre dôchodcov v DD a DSS vo Veľkom Krtíši,
financovanie prepravy na divadelné predstavenie, na rehabilitačné zájazdy. Interiérové
vybavenie novozriadených priestorov klubu dôchodcov a zvýšených nákladov na energie
a pravidelné a revízne kontroly výťahu.
Komentár k 31.12.2021: Klub dôchodcov bol od začiatku roka mimo prevádzky z dôvodu
núdzového stavu a rôznych opatrení, ktoré nedovoľovali zhromaţďovanie väčších skupín
obyvateľstva. Z toho dôvodu sa neorganizovali ţiadne spoločenské podujatia. Finančné
prostriedky boli čerpané na mzdy a odvody zamestnankyne klubu dôchodcov, pravidelné
mesačné platby za energie, vodné, stočné, za sluţby spojené s prevádzkou klubu.

PODPROGRAM 13.2.
Zámer podprogramu:
Zodpovednosť:

Ďalšie sociálne služby
Poskytovanie opatrovateľskej sluţby občanom mesta
Odbor sociálny, školstva a kultúry a športu

Rozpočet
podprogramu:
EUR

Schválený

Upravený

77 730,00

77 730,00

Cieľ:
Mer.ukazovateľ:

čerpanie
k 31.12.2021
70 398,86

%
90,6

Poskytovanie pomoci občanom odkázaných na pomoc iných
Počet opatrovaných občanov
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Rok 2021
Rok 2022
15
15
19
Počet opatrovateľov
Rok 2021
Rok 2022
5
5
5
Donáška stravy – počet občanov (dôchodcov)
Rok 2021
Rok 2022
25
25
13

Rok:
Plánovaná hodnota
Skutočná hodnota
Mer.ukazovateľ:
Rok:
Plánovaná hodnota
Skutočná hodnota
Mer.ukazovateľ:
Rok:
Plánovaná hodnota
Skutočná hodnota

Rok 2023
15

Rok 2023
5

Rok 2023
25

Komentár: V rozpočte podprogramu sú náklady na mzdy, odvody
a odmeny pre
opatrovateľky, finančné prostriedky na poskytovanie sociálnych sluţieb v našom meste ako
opatrovateľská sluţba, donáška obedov, pranie bielizne, na refundáciu za motorové vozidlo
poskytované na rozvoz stravy pre dôchodcov na základe zmluvy č. 5/2010, za vyhotovenie
lekárskych nálezov a lekárskych posudkov v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z.
Komentár k 31.12.2021: Finančné prostriedky boli pouţité na mzdy, odvody, odmeny
a stravné pre opatrovateľky. Za uvedené obdobie bolo opatrovaných 19 občanov. Donáška
stravy pre dôchodcov zo školskej jedálne Poľná bola poskytovaná len od polovice septembra
z dôvodu pandémie COVID 19.

PODPROGRAM 13.3.
Zámer podprogramu:
Zodpovednosť:

Rodina a deti
Poskytovanie peňaţných dávok pre rodiny
Odbor sociálny, školstva a kultúry a športu

Rozpočet
podprogramu:
EUR

Schválený

Upravený

49 400,00

49 400,00

Cieľ:
Mer.ukazovateľ:
Rok:
Plánovaná hodnota
Skutočná hodnota

čerpanie
k 31.12.2021
33 114,55

%
67,0

Poskytnutie peňaţných dávok pre rodiny s malými deťmi
Jednorázová dávka v hmotnej núdzi – počet ţiadostí
Rok 2021
Rok 2022
Rok 2023
20
20
20
5

Komentár: V podprograme sú rozpočtované finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu na
výkon osobitného príjemcu štátnych sociálnych dávok (prídavok na dieťa, rodičovský
príspevok a príspevky a dávky v hmotnej núdzi), finančné prostriedky na poskytovanie
jednorazovej dávky v hmotnej núdzi a na pochovávanie v zmysle zákona č. 131/2010
o pohrebníctve a príspevok na osamostanie sa mladého dospelého.
Komentár k 31.12.2021: Finančné prostriedky pre výkon osobitného príjemcu dávok
a príspevkov v hmotnej núdzi, a štátnych dávok a príspevkov – prídavok na dieťa, rodičovský
príspevok a príspevok pri narodení dieťaťa boli čerpané vo výške 29 372,69 €. Oproti
predchádzajúcemu obdobiu sa značne zníţil počet poberateľov štátnych sociálnych dávok
prostredníctvom osobitného príjemcu. Na poskytovanie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi
a mimoriadnej dávky sociálnej pomoci bolo čerpaných 480,- €. Za uvedené obdobie bolo
podaných 5 ţiadostí.
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V zmysle zákona č. 131/2010 o pohrebníctve boli čerpané finančné prostriedky vo výške
2 206,36 €. Príspevok na osamostatnenie sa mladému dospelému vo výške 294,24 €.
PODPROGRAM 13.4.
Zámer podprogramu:
Zodpovednosť:
Rozpočet
podprogramu:
EUR
Cieľ:
Mer.ukazovateľ:
Rok:
Plánovaná hodnota
Skutočná hodnota

Transfery na hmotnú núdzu žiakov a pod životným minimom
žiakov
Štátnymi finančnými prostriedkami podporiť rodiny v HN a pod
ŢM.
Odbor ekonomiky a správy majetku
Schválený

Upravený

16 000,00

11 737,20

čerpanie
k 31.12.2021
7 468,60

Zabezpečiť dotácie prostredníctvom ÚPSVaR
Celkový počet druhov transferovaných dotácií
Rok 2021
Rok 2022
2
2
2

%
63,6

Rok 2023
2

Komentár: V rozpočte sú zahrnuté dotácie na stravovanie ţiakov a na zakúpenie školských
pomôcok pre školopovinné deti v HN a pod ŢM (Špeciálna základná škola obedy +
pomôcky) v zmysle Výnosu MPSVR SR.
Komentár k 31.12.2021: Rozpočet bol čerpaný na školské pomôcky pre deti v HN a pod
ŢM v ŠZŠ a obedy. Rozpočet na obedy bol čerpaný v malej miere z dôvodu pandémie
COVID – 19, pretoţe ţiaci nenavštevovali školské zariadenie. Od septembra 2021 boli
zrušené obedy zdarma pre všetkých ţiakov a znova boli len obedy pre deti v HN a pod ŢM
a deti, ktorých rodičia nemajú nárok na daňový bonus.

PODPROGRAM 13.5.
Zámer podprogramu:
Zodpovednosť:
Rozpočet
podprogramu:
EUR
Cieľ:
Mer.ukazovateľ:
Rok:
Plánovaná hodnota
Skutočná hodnota
Mer.ukazovateľ:
Rok:
Plánovaná hodnota

Aktivačné a dobrovoľnícke práce
Čistota mesta, úprava verejného priestranstva, údrţba budov
a miestnych komunikácií, azyl, športová hala...
Riaditeľ PVPS mesta Veľký Krtíš
Schválený

Upravený

2 500,00

3 762,00

čerpanie
k 31.12.2021
3 761,52

Aktivácia nezamestnaných
Počet aktivovaných
Rok 2021
Rok 2022
50
100
20
Čistota a úprava verejných priestranstiev
Rok 2021
Rok 2022
2
430 000 m zeleň
430 000 m2 zeleň
2
270 000 m
270 000 m2
miest.komunikácie
miest.komunikácie

%
100,0

Rok 2023
100

Rok 2023
430 000 m2 zeleň
270 000 m2
miest.komunikácie

Skutočná hodnota
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Cieľ:
Mer.ukazovateľ:
Rok:
Plánovaná hodnota
Skutočná hodnota

Zníţenie nezamestnanosti – zamestnanie organizátorov
Počet organizátorov
Rok 2021
Rok 2022
Rok 2023
1
1
1
0

Komentár: V danom podprograme rozpočtujeme výdavky na úhradu mzdových nákladov
koordinátorov, nákup ochranných a pracovných pomôcok pre výkon drobných obecných prác
v rámci Národného projektu V. – Aktivačné práce.
Komentár k čerpaniu k 31.12.2021: Prostriedky boli pouţité najmä na obstaranie
pracovného oblečenia, náterových hmôt, náradia, poistenia aktivačných pracovníkov.

Program 14. Administratíva
Zámer programu: Zabezpečiť spoľahlivý chod mestského úradu
Rozpočet programu:

Schválený

Upravený

EUR

1 654 948,00

1 936 341,77

PODPROGRAM 14.1.
Zámer podprogramu:
Zodpovednosť:

čerpanie
k 31.12.2021
1 572 865,98

%
81,20

Administratíva
Spoľahlivý chod mestského úradu.
Odbor ekonomiky a správy majetku mesta

Rozpočet
podrogramu:
EUR

Schválený

Upravený

1 378 006,00

1 558 487,77

čerpanie
k 31.12.2021
1 455 452,71

Mzdy, poistné
a príspevky do
poisťovní
Tovary a sluţby
Beţné transfery
Kapitálové výdavky
Kurzové rozdiely
Sčítanie obyvateľov
Kamerový systém

1 032 597,00

1 018 689,05

989 810,31

97,17

339 909,00
5 500,00
0,00
0,00
0,00
0,00

299 820,78
122 513,00
10 500,00
30,13
22 032,81
84 902,00

236 544,81
122 135,07
0,00
30,13
22 032,81
84 899,58

78,90
99,7
0,00
100,00
100,00
100,00

%
93,40

Komentár: V tomto podprograme sú zahrnuté výdavky na komplexnú administratívnu
agendu Mestského úradu – výdavky na zabezpečenie jednotlivých aktivít zahrnutých
v programoch 1 – 13, t.j. mzdy, poistné a príspevky do poisťovní, tovary a sluţby (energie,
materiál, rutinná a štandardná údrţba, stravovanie pracovníkov, sociálny fond a pod.).
Komentár k čerpaniu k 31.12.2021: Výdavky v tomo podprograme sa pouţili na beţný
chod úradu.
V čerpaní výdavkov sa oddelili funkčnou klasifikáciou výdavky na
prevádzkovanie kamerového systému. Čerpanie počas roka je primerané k celkovým
plánovaným výdavkom a zohľadňuje úsporné opatrenia počas roka. Vo výdavkoch
podprogramu sú zahrnuté výdavky na sčítanie obyvateľstva, vyfinancované z príspevku štátu
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a tieţ kurzové rozdiely, ktoré vznikli pri prepočte českých korún v pokladni mesta
k 31.12.2021. Kapitálové výdavky, ktoré boli rozpočtované pri úprave rozpočtu a súvisia
s partnerským projektom, neboli počas roka 2021 čerpané.

PODPROGRAM 14.2.
Zámer podprogramu:
Zodpovednosť:
Rozpočet
podprogramu:
EUR
Splátka úrokov z úveru
Splátka dlhodobého
úveru
Splácanie finančného
prenájmu
Vrátené finančné
zábezpeky

Záväzky vyplývajúce z úverových zmlúv
Plniť záväzky vyplývajúce z úverových zmlúv
Odbor ekonomiky a správy majetku mesta
Schválený

Upravený

276 942,00

377 854,00

čerpanie
k 31.12.2021
117 413,27

19 339,00
251 184,00

19 008,00
251 184,00

9 751,63
0,00

51,30
0,00

6 419,00

6 750,00

6 749,64

100,00

0,00

100 912,00

100 912,00

100,00

%
31,10

Komentár: V podprograme sa jedná o výdavky na splácanie úrokov z dlhodobého úveru a na
splátku istiny z dlhodobého úveru (12 splátok po 20 932,00 €). Vo výdavkoch sú zahrnuté
finančné prostriedky na splátky motorového vozidla zakúpeného v roku 2016.
Komentár k 31.12.2021: Výdavky v podprograme predstavujú záväzky voči veriteľom, ktoré
sa splácajú riadne, v zmysle splátkových plánov. Sú to splátky úrokov z dlhodobého úveru
poskytnutého SLSP, a.s.. Dodatkom č. 1092/CC/16 – D5 k Zmluve o úvere č. 1092/CC/16 sa
vykonala zmena splátkového kalendára dlhodobého úveru zo SLSP - na rok 2021 sa odloţila
splátka istiny tohto úveru. Z tohto dôvodu je na poloţke nulové čerpanie.
Ďalej je tu účtovaná splátka istiny a úrokov za obstaranie motorového vozidla ŠKODA
SUPERB.
V podprograme sú vrátené finančné zábezpeky uchádzačom v rámci procesu verejného
obstarávania na investičné akcie mesta. Jedna z podmienok bola zloţiť finančnú zábezpeku,
ktorá sa po ukončení verejného obstarávania vrátila späť uchádzačom (100 000,00 €).
Suma 912,00 € je vrátenie finančnej zábezpeky súvisiacej s nájomnými zmluvami v bytovom
dome P. O. Hviezdoslava.

Vypracoval : Odbor ekonomiky a správy majetku Mestského úradu vo Veľkom Krtíši na základe podkladov od vedúcich jednotlivých
odborov riaditeľov príspevkových a rozpočtových organizácií zaloţených a zriadených Mestom Veľký Krtíš.
Za jednotlivé podklady, čerpanie rozpočtu, plnenie merateľných ukazovateľov, vypracovanie komentárov k čerpaniu výdavkov
v programovom rozpočte zodpovedajú jednotliví vedúci odborov a riaditelia príspevkových a rozpočtových oragnizácií. Komentáre sú
v originálnom znení, obsah, ani pravopis nie sú upravované z dôvodu zachovania autentičnosti.
Za správnosť dodrţiavania rozpočtových pravidiel zodpovedá vedúci odboru ekonomiky a správy majetku.
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