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Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola
Zámer:

Úspešná a prosperujúca obec

Komentár:

Rozpočet na rok 2018: 440 144 €
Program zahŕňa manažment a plánovanie činností obce na čele so starostom obce, činnosť orgánov
obce - Obecné zastupiteľstvo, komisie zriadené pri OZ, aktivity a činnosti obce súvisiace s
rozpočtovou, daňovou politikou obce, komplexné vedenie účtovníctva, audítorské služby,
vzdelávanie zamestnancov a všetky ostatné aktivity súvisiace so zabezpečením administratívnych
služieb pre chod obecného úradu, a teda aj Obce Trenčianske Stankovce.
Dôležitou časťou programu je kontrolná činnosť obce, účasť obce v samosprávnych združeniach a
organizáciách pre zabezpečenie jej informovanosti a presadzovania záujmov obce na
samosprávnych fórach a plánovanie rozvoja obce s cieľom napomôcť všestrannému rozvoju a
prosperite obce pre spokojnosť jej obyvateľov.
Program zahŕňa i podprogram Styk s bankou -poplatky platené banke.

Podprogram 1.1: Manažment obce
Zámer:

Obec s transparentným a otvoreným manažmentom

Komentár:

Rozpočet na rok 2018: 416 365 €
Podprogram Manažment obce zahŕňa všetky aktivity a činnosti obce súvisiace s profesionálnym
zabezpečením chodu obce vo všetkých aspektoch, t.j.činnosti a aktivity starostu obce a obecného
úradu
Finančné prostriedky predstavujú výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a
príspevok do poisťovní zamestnancov obecného úradu vrátane starostu (s výnimkou kontrolóra
obce, pracovníčky knižnice, zamestnancov spoločného stavebného úradu, časť mzdových výdavkov
matrikárky a pracovníčky, ktorá overuje doklady), ďalej výdavky na tovary a služby - energie (voda,
plyn, elektrická energia), telefónne poplatky, poštovné, správne, súdne poplatky, audítorské služby,
všeobecný materiál, výpočtovú techniku, reprezentačné, verejné obstarávanie, PHM, poistenie a
údržbu osobného auta, opravy a údržbu budov v majetku obce, všeobecné služby, výdavky na
stravovanie zamestnancov, prídel do sociálneho fondu, poistenie objektov obce, revízie technických
zariadení a pod.
Súčasťou podprogramu sú aj kapitálové výdavky vo výške 31 520 € na nákup softvéru, výpočtovej
techniky a klimatizácie.

Cieľ:

Zabezpečiť aktívnu reprezentáciu obce starostom

Zodpovedný: Starosta obce
Ukazovateľ:

Plánovaný počet oficiálnych návštev za rok

Rok

2018 R

2019 R+1

2020 R+2

27

30

30

Plánovaná hodnota
Cieľ:

Zabezpečiť orientáciu obce na výstupy a výsledky

Zodpovedný: Prednostka obecného úradu a ekonómky
Ukazovateľ:

Počet správ plnení programového rozpočtu za rok spolu

Rok

2018 R

2019 R+1

2020 R+2

2

2

2

Plánovaná hodnota
Cieľ:

Zabezpečiť dôkladné vedenie účtovníctva

Zodpovedný: Ekonómky
Ukazovateľ:

Výrok audítora bez výhrad

Vytlačené 23.11.2017 dobiasova

31-447261356

Obec Trenčianske Stankovce
Obecný úrad
Rok
Plánovaná hodnota
Ukazovateľ:

2018 R

2019 R+1

2020 R+2

áno

áno

áno
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Počet audítorských konzultácií za rok

Rok
Plánovaná hodnota
Cieľ:

Plán rozpočtu

2018 R

2019 R+1

2020 R+2

5

5

5

Zabezpečiť efektívnu daňovú politiku obce, napĺňanie rozpočtu daňových príjmov.

Zodpovedný: Odb. pracovník pre dane a poplatky
Ukazovateľ:

Počet riešených zaslaných výziev na úhradu daňových nedoplatkov

Rok
Plánovaná hodnota

2018 R

2019 R+1

2020 R+2

30

50

50

Podprogram 1.2: Zasadnutia orgánov obce
Zámer:

Trenčianske Stankovce - obec s efektívnym počtom zasadnutí obecného zastupiteľstva.

Komentár:

Rozpočet na rok 2018: 9 779 €
Podprogram zahŕňa komplexné zabezpečenie zasadnutí orgánov obce - prípravu materiálov na
zasadnutia, uskutočnenie zasadnutí zastupiteľstva, zápisy zo zasadnutí, uznesenia zo zasadnutí,
ich rozoslanie a umiestnenie na úradnú tabuľu. Obecné zastupiteľstvo v Trenčianskych
Stankovciach je tvorené 9 poslancami a má zriadených 7 odborných komisií:
Komisia finančná a správy obecného majetku
Komisia výstavby, územného plánovania a investícií
Komisia kultúry, školstva a športu
Komisia sociálnych vecí a zdravotníctva
Komisia na ochranu verejného poriadku
Komisia na ochranu verejného záujmu
Komisia pre posúdenie a schválenie zápisov do kroniky obce a do Stankovského informátora
Pri Obecnom zastupiteľstve pracuje Zbor pre občianske záležitosti.
Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na vyplatenie odmien poslancov a členov komisií
za zasadnutia a na zabezpečenie zasadnutí OZ.

Cieľ:

Zabezpečiť činnosť orgánov samosprávy

Zodpovedný: Starosta obce
Ukazovateľ:

Počet zasadnutí Obecného zastupiteľstva za rok spolu

Rok
Plánovaná hodnota
Ukazovateľ:

2019 R+1

2020 R+2

8

8

8

Počet funkčných odborných komisií v obci

Rok
Plánovaná hodnota
Ukazovateľ:

2018 R

2018 R

2019 R+1

2020 R+2

7

7

7

Počet zasadnutí jednej odbornej komisie za rok spolu

Rok
Plánovaná hodnota

2018 R

2019 R+1

2020 R+2

6

6

6

Podprogram 1.3: Vnútorná kontrola
Zámer:

Rozhodnutia a aktivity obce v súlade s legislatívou

Vytlačené 23.11.2017 dobiasova

31-567261356

Obec Trenčianske Stankovce
Obecný úrad
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Komentár:

Rozpočet na rok 2018: 5 600 €
Podprogram vnútorná kontrola predstavuje všetky aktivity kontrolóra obce, ktorý zabezpečuje v
rámci svojích kompetencií kontrolu súladu činností a rozhodnutí obce so zákonmi, VZN a
vnútornými normami obce tak, aby samospráva fungovala čo najefektívnejšie s pozitívnym
dopadom na život v obci. Finančné výdavky predstavujú mzdové výdavky na hlavného kontrolóra
obce, odvody a poistné a výdavky na školenia HK.

Cieľ:

Zabezpečiť nezávislú kontrolu hospodárenia samosprávy

Zodpovedný: Hlavný kontrolór
Ukazovateľ:

Realizovaná následná finančná kontrola

Rok
Plánovaná hodnota

2018 R

2019 R+1

2020 R+2

áno

áno

áno

Podprogram 1.4: Členstvo obce v samosprávnych organizáciach a združeniach
Zámer:

Vzájomná komunikácia s obcami a mestami vedie k rozvoju našej obce

Komentár:

Rozpočet na rok 2018: 2 900 €
Obec Trenčianske Stankovce je členom v 6 samosprávnych združeniach: Združenie miest a obcí
Slovenska, M A S Inovec, Asociácia starostov, Asociácia prednostov, Regionálne združenie miest a
obcí Stredného Považia, Združenie zborov pre občianske záležitosti (ZPOZ).
Finančné prostriedky predmetného podprogramu predstavujú bežné výdavky na úhradu ročného
členského v týchto organizáciách a príspevok odborovej organizácii.

Cieľ:

Dosiahnuť najvyššiu možnú účasť obce na významných samosprávnych fórach

Zodpovedný: Starosta obce
Ukazovateľ:

% účasť na zasadnutiach organizácií, ktorých je obec členom

Rok
Plánovaná hodnota
Ukazovateľ:

2018 R

2019 R+1

2020 R+2

90%

90%

90%

Plánovaný počet členstiev v samosprávnych organizáciách spolu

Rok
Plánovaná hodnota

2018 R

2019 R+1

2020 R+2

6

6

6

Podprogram 1.5: Vzdelávanie zamestnancov úradu
Zámer:

Maximálne kvalifikovaní zamestnanci obecného úradu

Komentár:

Rozpočet na rok 2018: 3 600€
Podprogram zahŕňa účasť zamestnancov obecného úradu a starostu obce na školeniach,
seminároch a ďalšom odbornom vzdelávaní.
Finančné prostriedky na realizáciu predmetného podprogramu predstavujú bežné výdavky na
úhradu poplatkov za školenia, semináre, cestovné výdavky a výdavky na knihy, odborné tlačoviny a
noviny.

Cieľ:

Zabezpečiť odbornú pripravenosť zamestnancov obecného úradu

Zodpovedný: Prednostka obecného úradu
Ukazovateľ:

Plánovaný počet školení za rok spolu

Rok
Plánovaná hodnota
Vytlačené 23.11.2017 dobiasova

2018 R

2019 R+1

2020 R+2

29

35

35
31-667261356

Obec Trenčianske Stankovce
Obecný úrad
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Podprogram 1.6: Styk s bankou
Zámer:

Rozvoj obce, efektívne fungovanie platobného styku.

Komentár:

Rozpočet na rok 2018: 1 900 €
Predstavuje poplatky bankám.

Program 2: Služby občanom
Zámer:

Trenčianske Stankovce - obec, ktorá je tu pre občanov

Komentár:

Rozpočet na rok 2018: 314 801 €
Program Služby občanom predstavuje aktivity a činnosti na zabezpečenie slávnostných obradov v
obci, poskytovanie administratívnych a matričných služieb občanom, poskytovanie cintorínskych a
pohrebných služieb, vysielanie obecného rozhlasu v obci a ostatné služby spojené so zveľaďovaním
obce a obecného majetku (realizované odborom obecných služieb).
V rámci programu služby občanom obec financuje všetky vyššie uvedené aktivity, všetky služby
samosprávy sú občanom poskytované čo najprofesionálnejšie a najoperatívnejšie.

Podprogram 2.1: Organizácia slávnostných obradov
Zámer:

Zabezpečiť slávnostný priebeh obradov

Komentár:

Rozpočet na rok 2018: 9 660 €
Podprogram predstavuje organizáciu občianskych obradov - sobášov, slávnostných uvítaní detí do
života, životných jubileí, stretnutí s dôchodcami a pod. (činnosť Zboru pre občianske záležitosti).

Cieľ:

Zabezpečiť slávnostne zorganizované občianske obrady a podujatia

Zodpovedný: Pracovníčky ZPOZ
Ukazovateľ:

Predpokladaný počet realizovaných občianskych obradov a podujatí za rok spolu

Rok
Plánovaná hodnota

2018 R

2019 R+1

2020 R+2

20

20

20

Podprogram 2.2: Administratívne služby pre občanov
Zámer:

Včasné vybavovanie občanov

Komentár:

Rozpočet na rok 2018: 7 488 €
Podprogram zahŕňa zabezpečenie matričnej činnosti, osvedčovanie listín a podpisov, všetky
činnosti spojené s evidenciou obyvateľstva.

Prvok/projekt 2.2.1: Matričná činnosť
Komentár:

Rozpočet na rok 2018: 4 138 €
Prvok Matričná činnosť zahŕňa vykonávanie zápisov o narodení, úmrtí a manželstvách,
vystavovanie druhopisov rodného, sobášneho a úmrtného listu, spracovávanie zmien v osobných
údajoch občanov, štatistické hlásenia a pod.
Na výkon matričnej činnosti, t.j. na prenesený výkon štátnej správy, dostáva obec Trenčianske
Stankovce decentralizačnú dotáciu.

Druh

Fun.kl

Ekon.kl

Názov

1
1
1
1
1
1
1
1

01.3.3
01.3.3
01.3.3
01.3.3
01.3.3
01.3.3
01.3.3
01.3.3

611
621
625001
625002
625004
632003
633006
635002

Matrika - mzdové výdavky
Matrika - zdravotné poistenie
Matrika - poistné odvody
Matrika - starobné poistenie
Matrika - invalidné poistenie
Matrika-telefone poplatky-z dotacie na matriku
Matrika - kancel..potreby, tlačivá,materiál
IVES (matrika) - služby

Vytlačené 23.11.2017 dobiasova

Upravený 2018

Plán 2019

Plán 2020

3 413.00
0.00
0.00
0.00
0.00
500.00
200.00
25.00

3 413.00
0.00
0.00
0.00
0.00
500.00
200.00
25.00

3 413.00
0.00
0.00
0.00
0.00
500.00
200.00
25.00
31-747261356

Obec Trenčianske Stankovce
Obecný úrad
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Druh

Fun.kl

Ekon.kl

Názov

1
1*
Spolu za výdaje

01.3.3

637004 Matrika - všeobecné služby
1-bežný rozpočet

Cieľ:

Zabezpečiť výkon matričnej činnosti pre občanov obce

Upravený 2018

Plán 2019

Plán 2020

0.00
4 138.00
4 138.00

0.00
4 138.00
4 138.00

0.00
4 138.00
4 138.00

Zodpovedný: Matrikárka obce
Ukazovateľ:

Priemerný počet zápisov do matričnej knihy za rok spolu

Rok
Plánovaná hodnota
Ukazovateľ:

2018 R

2019 R+1

2020 R+2

50

50

50

Podiel spokojných klientov s matričnou činnosťou zo všetkých občanov s požiadavkami

Rok
Plánovaná hodnota

2018 R

2019 R+1

2020 R+2

100%

100%

100%

Prvok/projekt 2.2.2: Osvedčovanie listín a podpisov
Komentár:

Rozpočet na rok 2018: 2 500€
Prvok zahŕňa nasledujúce činnosti realizované obcou, osvedčovanie listín a osvedčovanie podpisov
a podobne.
Finančné prostriedky predstavujú časť nákladov na mzdy, ostatné vyrovnania, tovary a služby na
jeho zabezpečenie.

Druh

Fun.kl

Ekon.kl

Názov

1
1
1
1
1*
Spolu za výdaje

01.1.1
01.1.1
01.1.1
01.1.1

611
621
625001
625002

Osvedčovanie listín - hruba mzda
Osvedčovanie listín - zdravotné poistenie
Osvedčovanie listín - poistné odvody
Osvedčovanie listín - starobné poistenie
1-bežný rozpočet

Cieľ:

Zabezpečiť vybavenie klientov "na počkanie"

Upravený 2018

Plán 2019

Plán 2020

2 500.00
0.00
0.00
0.00
2 500.00
2 500.00

2 500.00
0.00
0.00
0.00
2 500.00
2 500.00

2 500.00
0.00
0.00
0.00
2 500.00
2 500.00

Zodpovedný: Odborný pracovník pre overovanie
Ukazovateľ:

Osvedčenie listín a podpisov na počkanie

Rok
Plánovaná hodnota

2018 R

2019 R+1

2020 R+2

2300

2300

2300

Prvok/projekt 2.2.3: Evidencia obyvateľstva
Komentár:

Rozpočet na rok 2018: 850 €
Prvok Evidencia obyvateľstva predstavuje vedenie komplexnej evidencie o obyvateľoch obce. Na
výkon činnosti registra obyvateľstva dostáva obec decentralizačnú dotáciu.

Druh

Fun.kl

Ekon.kl

1
1
1
1*
Spolu za výdaje

01.3.3
01.3.3
01.3.3

611
Evidencia obyvateľstva - hrubá mzda
625002 Evidencia obyvateľstva - poistné odvody
637001 Školenia, REGOB
1-bežný rozpočet

Cieľ:

Zabezpečiť aktuálnu evidenciu obyvateľstva v obci

Názov

Upravený 2018

Plán 2019

Plán 2020

850.00
0.00
0.00
850.00
850.00

850.00
0.00
0.00
850.00
850.00

850.00
0.00
0.00
850.00
850.00

Zodpovedný: Odborný pracovník
Vytlačené 23.11.2017 dobiasova

31-867261356

Obec Trenčianske Stankovce
Obecný úrad

Ukazovateľ:

Plán rozpočtu
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Predpokladaný počet záznamov do registra za rok spolu

Rok
Plánovaná hodnota

2018 R

2019 R+1

2020 R+2

250

250

250

Podprogram 2.3: Obecné cintoríny a Dom smútku
Zámer:

Dôstojné miesto posledného odpočinku občanov obce

Komentár:

Rozpočet na rok 2018: 18 685 €
Podprogram Obecné cintoríny a Dom smútku zahŕňa starostlivosť o 4 obecné cintoríny a 1 dom
smútku na území obce. Na cintoríne je realizovaná bežná údržba ako kosenie, údržba stromov a
zelene, zber a likvidácia cintorínskeho odpadu, úprava chodníkov, odhŕňanie snehu.
Zabezpečuje sa prevádzka a údržba 1 domu smútku. Obecný úrad uzatvára nájomné zmluvy na
prenájom hrobových miest a vyberá poplatky za hrobové miesta, eviduje pochovaných.
Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na energie, pohrebné vozidlo, nákup rakiev,
materiál na budovanie hrobiek, údržbu domu smútku, deratizáciu domu smútku.
Súčasťou programu sú kapitálové výdavky vo výške 2 500 € na oplotenie cintorína.

Cieľ:

Zabezpečiť starostlivosť o obecné cintoríny

Zodpovedný: Vedúci oodboru obecných služieb / OOS/
Ukazovateľ:

Počet spravovaných cintorínov v obci

Rok
Plánovaná hodnota
Ukazovateľ:

2018 R

2019 R+1

2020 R+2

4

4

4

Plánovaná plocha udržiavanej časti obecných cintorínov v m 2 spolu

Rok

2018 R

2019 R+1

2020 R+2

Plánovaná hodnota

28000

28000

28000

Cieľ:

Zabezpečiť priestor pre dôstojnú poslednú rozlúčku s občanmi

Zodpovedný: Vedúci odboru obecných služieb a zodpovedná zamestnankyňa obecného úradu
Ukazovateľ:

Plánovaný počet udržiavaných domov smútku spolu

Rok
Plánovaná hodnota

2018 R

2019 R+1

2020 R+2

1

1

1

Podprogram 2.4: Obecný rozhlas
Zámer:

Informovať občanov o aktuálnom dianí v obci

Komentár:

Rozpočet na rok 2018: 600 €
V rámci podprogramu Obecný rozhlas obec zabezpečuje sprostredkovanie informácií obyvateľom
obce prostredníctvom vysielania v obecnom rozhlase.
Finančné prostriedky predstavujú bežné (materiálové) výdavky na údržbu obecného rozhlasu.

Cieľ:

Zabezpečiť informovanosť obyvateľov obce o aktuálnom dianí a pripravovaných aktivitách

Zodpovedný: Zamestnanci obecného úradu zodpovední za administratívne úkony a kultúru
Ukazovateľ:

Priemerný počet vysielaní obecného rozhlasu za týždeň spolu

Rok
Plánovaná hodnota

Vytlačené 23.11.2017 dobiasova

2018 R

2019 R+1

2020 R+2

8

8

8

31-947261356

Obec Trenčianske Stankovce
Obecný úrad

Plán rozpočtu
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Podprogram 2.5: Miestne hospodárstvo v obci
Zámer:

Čistá a príjemná obec pre život svojich občanov

Komentár:

Rozpočet na rok 2018: 256 368 €
Podprogram zahŕňa všetky činnosti, ktoré vykonáva odbor obecných služieb Trenčianske
Stankovce, na tomto úseku pracuje 6 zamestnancov, ktorých úlohou je údržba, opravy a
zveľaďovanie obecného majetku. Finančné prostriedky sú použité na mzdy, odvody do poisťovní,
materiálové výdavky, pracovné náradie, pohonné hmoty, poistné za automobily a stroje vo
vlastníctve obce, pracovný odev a oblečenie, údržbu techniky a nebytových priestorov obce a pod.
Súčasťou podprogramu sú kapitálové výdavky vo výške 78 000 € na nákup nákladného vozidla a
stavebné úpravy dielne.

Cieľ:

Zabezpečiť údržbu a zveľaďovanie obecného majetku

Zodpovedný: Vedúci odboru obecných služieb
Ukazovateľ:

Údržba a zabezpečenie bezchybnosti obecného majetku v zimnom i letnom období k spokojnosti
občanov

Rok
Plánovaná hodnota
Cieľ:

2018 R

2019 R+1

2020 R+2

100%

100%

100%

Zabezpečiť fungovanie obecného majetku bez porúch

Zodpovedný: Vedúci odboru obecných služieb
Ukazovateľ:

Operatívne odstránenie poruchy na obecnom majetku

Rok
Plánovaná hodnota

2018 R

2019 R+1

2020 R+2

áno

áno

áno

Podprogram 2.6: Služby občanom - stavebný úrad
Zámer:

Fungujúce služby stavebného úradu prístupné všetkým občanom obce

Komentár:

Rozpočet na rok 2018: 19 000 €
Finančné prostriedky sú združené do spoločnej stavebnej úradovne tvorenej viacerými obcami a
zabezpečujú činnosť stavebného úradu.

Cieľ:

Dodržiavanie stavebného zákona, vedenie stavebnej agendy, zamedzenie výskytu čiernych stavieb

Zodpovedný: Zamestnanci stavebného úradu

Podprogram 2.7: Služby občanom - dets.opatrov.centrum SiMA
Zámer:

Súkromné zariadenie na opatrovanie detí vo veku 2 - 6 rokov, ktoré nemohli byť umiestnené v
štátnom zariadení z kapacitných dôvodov

Komentár:

Rozpočet na rok 2018 : 3 000 €
Finančné prostriedky sú určené na detské opatrovateľské centrum.

Program 3: Bezpečnosť
Zámer:

Obec chrániaca obyvateľov

Komentár:

Rozpočet na rok 2018: 161 505 €
V rámci bezpečnostnej politiky obec realizuje 2 základné činnosti - zabezpečenie maximálnej
ochrany života občanov obce a majetku a pripravenosť obce riešiť krízové situácie a mimoriadne
udalosti.
V rámci programu Bezpečnosť sa financujú aktivity na úseku ochrany pred požiarmi a civilnej
ochrany.

Vytlačené 23.11.2017 dobiasova

31-37261357

Obec Trenčianske Stankovce
Obecný úrad

Plán rozpočtu
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Podprogram 3.1: Ochrana pred požiarmi
Zámer:

Minimálne riziko vzniku požiarov

Komentár:

Rozpočet na rok 2018: 161 505 €
Podprogram zahŕňa komplexné aktivity obce na zníženie rizika vzniku požiarov v zmysle zákona o
ochrane pred požiarmi prostredníctvom Dobrovoľného hasičského zboru (DHZ). DHZ vykonáva aj
protipožiarne prehliadky v obci. Každoročne sa v obci koná hasičská súťaž o pohár starostu obce.
Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na zabezpečenie činnosti DHZ - úhradu energií,
materiálu, náhradných dielov hasičskej techniky, pohonných hmôt, vybavenie DHZ, zaplatenie
účasti na súťažiach. Súčasťou podprogramu sú kapitálové výdavky vo výšle 150 000 € na
rekonštrukciu Požiarnej zbrojnice.

Cieľ:

Zabezpečiť ochranu obyvateľov a majetku obce pred požiarmi

Zodpovedný: Starosta obce a predseda DHZ
Ukazovateľ:

Podporovaný DHZ v obci

Rok
Plánovaná hodnota
Ukazovateľ:

2018 R

2019 R+1

2020 R+2

áno

áno

áno

Plánovaný počet zorganizovaných súťaží pre DHZ

Rok
Plánovaná hodnota

2018 R

2019 R+1

2020 R+2

5

5

5

Podprogram 3.2: Civilná ochrana
Zámer:

Obyvatelia obce chránení v čase mimoriadnych udalostí

Komentár:

Podprogram predstavuje prípravu obce na úseku civilnej ochrany. Obec udržuje v priestoroch
základnej školy sklad CO. Výdavky predstavujú odmenu pre správcu skladu CO, tieto vydavky sú
obci refundované.

Cieľ:

Zabezpečiť ochranu obyvateľov a majetku obce

Zodpovedný: Starosta obce a prednostka obecného úradu
Ukazovateľ:

Udržiavaný sklad CO v obci

Rok
Plánovaná hodnota

2018 R

2019 R+1

2020 R+2

áno

áno

áno

Program 4: Odpadové hospodárstvo
Zámer:

Čistá obec s progresívnymi formami zberu a likvidácie odpadu

Komentár:

Rozpočet na rok 2018: 49 065 €
Obec Trenčianske Stankovce je v zmysle platných právnych predpisov povinná v plnej miere
zabezpečovať likvidáciu komunálneho odpadu na svojom území od fyzických a právnických osôb.
Zber, vývoz a uloženie komunálneho odpadu sa realizuje z rôznych druhov zberných nádob: 120 L
smetné nádoby, 1100 L veľkoobjemové kontajnery, 110 litrové nádoby, vrecia na odpad pre
triedený zber, kontajnery na sklo, kovový odpad, textil, použité baterky, kompostéry na biologický
odpad (zatiaľ sú umiestnené pri bytových domoch v obci).
V rámci programu Odpadové hospodárstvo sa financujú nasledujúce podprogramy: Zvoz a odvoz
odpadu a Nakladanie s odpadovými vodami.

Podprogram 4.1: Zvoz a odvoz odpadu
Zámer:

Pravidelný zvoz odpadu s eliminovaním čiernych skládok

Vytlačené 23.11.2017 dobiasova

31-167261357

Obec Trenčianske Stankovce
Obecný úrad

Plán rozpočtu
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Komentár:

Rozpočet na rok 2018: 41 765 €
Podprogram predstavuje všetky aktivity a činnosti pre zabezpečovanie vývozu komunálneho
odpadu od fyzických a právnických osôb, separovanie odpadu a ostatné činnosti súvisiace s
nakladaním s komunálnym odpadom.
Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na úhradu vyššie uvedených činností spojených s
odpadovým hospodárstvom - poplatky a služby spojené s uložením odpadu, nákup popolníc a
kontajnerov. Súčasťou podprogramu sú kapitálové výdavky vo výške 5 000 € na spoluúčasť v
projekte Kompostéry.
Výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a odvody do poisťovní sú zahrnuté v
podprograme 2.5. Miestne hospodárstvo v obci, nakoľko podprogram je zabezpečovaný
zamestnancami OOS.

Cieľ:

Zabezpečiť pravidelný zvoz a odvoz odpadu v obci

Zodpovedný: Vedúci OOS
Ukazovateľ:

Predpokladaný počet vývozov komunálneho odpadu v obci za rok

Rok

2018 R

2019 R+1

2020 R+2

26

26

26

Plánovaná hodnota
Ukazovateľ:

Predpokladaný počet vývozov plastov v obci za rok

Rok

2018 R

2019 R+1

2020 R+2

12

12

12

Plánovaná hodnota
Ukazovateľ:

Priemerná frekvencia odvozu tuhého komunálneho odpadu za mesiac

Rok

2018 R

2019 R+1

2020 R+2

Plánovaná hodnota

2x za
mesiac

2x za
mesiac

2x za
mesiac

Cieľ:

Zvýšiť separovanie odpadu v obci

Zodpovedný: Vedúci OOS
Ukazovateľ:

Priemerný počet vývozu ostatného odpadu (kov, sklo, textil, oleje, nebezpečný odpad,...) za rok

Rok

2018 R

2019 R+1

2020 R+2

25

25

25

Plánovaná hodnota

Podprogram 4.2: Nakladanie s odpadovými vodami
Zámer:
Komentár:

Likvidácia odpadových vôd

Cieľ:

Ochrana životného prostredia

Rozpočet na rok 2018: 7 300€
Podprogram predstavuje bežné výdavky predovšetkým za uloženie odpadových vôd na ČOV.
Dobudovaním kanalizácie v obci sa táto činnosť pre obyvateľov obce zúži, Povinnosťou
obyvateľov,ktorí majú možnosť napojiť sa a budú naďalej využivať službu vývozu fekálií , od
1.1.2017 bola cena za vývoz fekálií zvýšená na 40€ /fekál / 8m 3

Zodpovedný: Vedúci OOS
Ukazovateľ:

Počet vyvezených cisterien za rok

Rok
Plánovaná hodnota

Vytlačené 23.11.2017 dobiasova

2018 R

2019 R+1

2020 R+2

700

600

500

31-317261357

Obec Trenčianske Stankovce
Obecný úrad

Plán rozpočtu
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Program 5: Komunikácie
Zámer:

Bezpečné, dostupné a udržiavané komunikácie v každom ročnom období

Komentár:

Rozpočet na rok 2018: 127 500 €
Program Komunikácie zahŕňa všetky činnosti obce súvisiace s údržbou a opravou komunikácií a
chodníkov v obci 365 dní v roku - bežnú údržbu, zimnú údržbu, opravy výtlkov, obrubníkov, priekop,
priepustov, mostov, nákup dopravných značiek, tabúľ a pod.
Výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania , poistné a odvody do posťovní sú zahrnuté v
podprograme 2.5. Miestne hospodárstvo v obci, nakoľko podprogram je zabezpečovaný
zamestnancami OOS.
Súčasťou programu sú kapitálové výdavky vo výške 110 000 € na rekonštrukcie komunikácií a
verejných priestranstiev v majetku obce.

Cieľ:

Zabezpečiť adekvátny stav ciest a chodníkov, letnú a zimnú údržbu komunikácií v obci

Zodpovedný: Vedúci OOS (bežná údržba), starosta obce (investičné akcie)
Ukazovateľ:

Predpokladaná dĺžka udržiavaných komunikácií v km spolu

Rok
Plánovaná hodnota
Ukazovateľ:

2019 R+1

2020 R+2

15

15

15

Predpokladaný počet udržiavaných verejných priestranstiev a spevnených plôch v obci spolu

Rok
Plánovaná hodnota
Ukazovateľ:

2018 R

2018 R

2019 R+1

2020 R+2

30

30

30

Opravy realizované v čo najkratšej lehote

Rok
Plánovaná hodnota

2018 R

2019 R+1

2020 R+2

áno

áno

áno

Program 6: Vzdelávanie
Zámer:

Školy a školské zariadenia pre 21. storočie

Komentár:

Rozpočet na rok 2018: 999 677 €
V rámci starostlivosti o najmenších - deti v predškolskom a školskom veku Obec Trenčianske
Stankovce zabezpečuje činnosť a prevádzku materskej školy, základnej školy, školskej jedálne a
školského klubu detí. V nadväznosti na politiku rozvoja obce počíta obec so stúpajúcim trendom
obyvateľov predproduktívneho veku.
Finančné prostriedky na realizáciu programu Vzdelávanie predstavujú výdavky na financovanie
podprogramov Materská škola, Základná škola, Školská jedáleň a Školský klub detí - mzdové
výdavky a výdavky na tovary a služby (energie, poštovné a telekomunikačné služby, údržba, iné
služby). Sú tvorené prostriedkami štátu (prenesené kompetencie) a prostriedkami obce (originálne
kompetencie).

Podprogram 6.1: Materská škola
Zámer:

Kvalitné predškolské vzdelávanie spĺňajúce potreby detí a požiadavky rodičov

Komentár:

Rozpočet na rok 2018: 164 378 €
Podprogram zahŕňa zabezpečenie predškolskej výchovy v zmysle Zákona č.245/2008 Z.z. o
výchove a vzdelávaní v znení neskorších predpisov.
Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na mzdy a odvody do poisťovní, energie, tovary a
služby potrebné na zabezpečenie prevádzky materskej školy.

Cieľ:

Dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu výchovného a vzdelávacieho procesu v materskej škole

Zodpovedný: Riaditeľka materskej školy
Vytlačené 23.11.2017 dobiasova

31-377261357

Obec Trenčianske Stankovce
Obecný úrad
Ukazovateľ:
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Predpokladaný počet detí v MŠ za rok spolu

Rok
Plánovaná hodnota
Ukazovateľ:

Plán rozpočtu

2018 R

2019 R+1

2020 R+2

110

110

110

Plánovaný počet tried v MŠ spolu

Rok
Plánovaná hodnota

2018 R

2019 R+1

2020 R+2

4

4

4

Podprogram 6.2: Základná škola
Zámer:

Moderný vzdelávací systém v obci Trenčianske Stankovce

Komentár:

Rozpočet na rok 2018: 727 077 €
Podprogram Základná škola predstavuje zabezpečenie príjemného a kvalitného prostredia pre
žiakov základnej školy a zabezpečenie základného vzdelania so zákonom č.245/2008 Z.z. zákon o
výchove a vzdelávaní.
Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na mzdy a odvody do poisťovní, tovary a služby
na zabezpečenie prevádzky Základnej školy, poistenie budovy. Tieto výdavky sú hradené z dotácie
zo štátu na prenesené kompetencie.
Výdavky predstavujú i vrátené - poskytnuté vlastné príjmy ZŠ v plánovanej výške 33 690 €.

Cieľ:

Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces pre žiakov základnej školy vrátane športových aktivít detí

Zodpovedný: Riaditeľka Základnej školy s MŠ
Ukazovateľ:

Predpokladaný počet detí v ZŠ za rok spolu

Rok
Plánovaná hodnota
Ukazovateľ:

2019 R+1

2020 R+2

370

370

370

Plánovaný počet tried v ZŠ spolu

Rok
Plánovaná hodnota
Ukazovateľ:

2018 R

2018 R

2019 R+1

2020 R+2

18

18

18

Počet žiakov zapojených do športových krúžkov ZŠ

Rok
Plánovaná hodnota

2018 R

2019 R+1

2020 R+2

100

100

100

Podprogram 6.3: Školský klub detí
Zámer:

Rozvinutá osobnosť žiakov a detí

Komentár:

Rozpočet na rok 2018: 36 207 €
Podprogram zabezpečuje aktivity na úseku záujmového vzdelávania v zmysle zákona č. 317/2009
Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch.
Finančné prostriedky predstavujú výdavky na mzdy a odvody do poisťovní, na energie, tovary a
služby. V tomto podprograme sú aj výdavky na deti z obce, ktoré navštevujú centrá voľného času v
iných mestách či obciach.
Na činnosť ŠKD dostáva ZŠ finančné prostriedky z rozpočtu obce v rámci originálnych
kompetencií.

Cieľ:

Zvýšiť záujem detí a rodičov o ŠKD a zabezpečiť zmysluplne strávený voľný čas detí

Zodpovedný: Riaditeľka Základnej školy s MŠ
Ukazovateľ:

Predpokladaný počet detí v ŠKD

Vytlačené 23.11.2017 dobiasova

31-507261357

Obec Trenčianske Stankovce
Obecný úrad

Rok
Plánovaná hodnota
Ukazovateľ:

2018 R

2019 R+1

2020 R+2

100

100

100
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Plánovaný počet oddelení v ŠKD

Rok
Plánovaná hodnota
Ukazovateľ:

Plán rozpočtu

2018 R

2019 R+1

2020 R+2

2

2

2

Predpokladaný počet detí v záujmových krúžkoch

Rok
Plánovaná hodnota

2018 R

2019 R+1

2020 R+2

300

300

300

Podprogram 6.4: Školská jedáleň
Zámer:

Zdravé a kvalitné stravovanie pre žiakov a zamestnancov ZŠ a MŠ

Komentár:

Rozpočet na rok 2018: 72 015 €
V rámci podprogramu obec zabezpečuje stravovania detí materskej a základnej školy v zmysle
zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní.
Finančné prostriedky predstavujú výdavky na mzdy a odvody do poisťovní, energie, pracovné odevy
a iné tovary a služby potrebné pre činnosť školskej jedálne.
Základná škola s MŠ dostáva od obce finančné prostriedky na financovanie činností v tomto
podprograme v rámci originálnych kompetencií.

Cieľ:

Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie pre deti MŠ a ZŠ a zvýšiť jeho atraktívnosť

Zodpovedný: Vedúca školskej jedálne
Ukazovateľ:

Počet vydaných hlavných jedál

Rok

2018 R

2019 R+1

2020 R+2

Plánovaná hodnota

60000

60000

60000

Ukazovateľ:

Predpokladaný počet vydaných doplnkových jedál

Rok

2018 R

2019 R+1

2020 R+2

Plánovaná hodnota

30000

30000

30000

Program 7: Šport
Zámer:

Športujúca obec

Komentár:

Rozpočet na rok 2018: 49 500 €
Zabezpečenie rozvoja a podpory športu v obci.

Podprogram 7.1: Futbalové aktivity
Zámer:

Udržať futbalovú tradíciu v obci

Komentár:

Rozpočet na rok 2018: 14 500 €
Podprogram zahŕňa podporu futbalových aktivít v obci. V obci je areál futbalového ihriska OŠK
Trenčianske Stankovce s krytou tribúnou (od októbra 2011 je v prenájme spoločnosti STLF, a.s.) výdavky naň sú súčasťou podprogramu 1.1. V areáli sú priestory pre ďalšie športové aktivity ako
volejbal, nohejbal a hokejbal. V rámci futbalových aktivít je vytvorených 5 družstiev v kategórii
prípravka, mladší žiaci, starší žiaci, dorast a mužstvo dospelých.
Finančné prostriedky vo výške predstavujú poskytnutú dotáciu z rozpočtu Obce Trenčianske
Stankovce na činnosť OŠK.

Vytlačené 23.11.2017 dobiasova

31-607261357

Obec Trenčianske Stankovce
Obecný úrad

Cieľ:

Plán rozpočtu
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Podporiť futbalovú tradíciu v obci

Zodpovedný: Starosta obce
Ukazovateľ:

Predpokladaný počet obyvateľov obce zapojených do futbalových aktivít za rok spolu

Rok
Plánovaná hodnota
Ukazovateľ:

2018 R

2019 R+1

2020 R+2

700

700

700

Funkčný športový areál - počet dní

Rok
Plánovaná hodnota

2018 R

2019 R+1

2020 R+2

300

300

300

Podprogram 7.2: Sokolské a iné športové aktivity
Zámer:

Zapojenie detí a dospelých do športových aktivít

Komentár:

Rozpočet na rok 2018: 35 000 €
Výdavky predstavujú dotáciu obce pre TJ Sokol /6 500 €/, miestnu pobočku slovenskej asociácie
karatistov /2 500 € / a rekonštrukciu Multifunkčného ihriska /26 000 €/.

Cieľ:

Podporiť sokolské tradície a iné športové aktivity v obci

Zodpovedný: Starosta obce
Ukazovateľ:

Predpokladaný počet obyvateľov obce zapojených do sokolských aktivít za rok spolu

Rok
Plánovaná hodnota

2018 R

2019 R+1

2020 R+2

100

100

100

Program 8: Kultúra
Zámer:

Atraktívne a rozmanité kultúrne a spoločenské aktivity

Komentár:

Rozpočet na rok 2018: 215 570 €
Program predstavuje organizáciu širokospektrálnych kultúrnych akcií v Obci Trenčianske
Stankovce, podporu tradičných podujatí, služby miestnej knižnice.
Podpora subjektov pôsobiacich v oblasti kultúry tvoria základ kultúry v Obci Trenčianske
Stankovce.
Tieto aktivity sú rozdelené do 6 podprogramov.

Podprogram 8.1: Spoločenský dom
Zámer:

Kultúrny život v obci na vysokej úrovni

Komentár:

Rozpočet na rok 2018: 175 370€
Podprogram zahŕňa prostriedky na bežné výdavky na spoločenský dom - náklady na revízie
technických zariadení, na údržbu, spotrebu materiálu. Prenajatím spoločenských priestorov p.
Letkovi obci nevznikajú vysoké náklady na energie, platí len za priestory využívané obcou.
V spoločenskom dome sa uskutočňujú aj kultúrne podujatia organizované obcou.
Súčasťou podprogramu sú kapitálové výdavky na rekonštrukciu spoločenského domu II. etapa vo
výške 130 000 € a na Pamätník obetiam svetových vojen vo výške 35 000 €.

Cieľ:

Vytvoriť podmienky pre organizovanie kultúrnych aktivít so žánrovou pestrosťou

Zodpovedný: Zamestnanci obecného úradu - administratíva, kultúra
Ukazovateľ:

Počet kultúrnych podujatí

Vytlačené 23.11.2017 dobiasova

31-717261357

Obec Trenčianske Stankovce
Obecný úrad
Rok
Plánovaná hodnota
Ukazovateľ:

Plán rozpočtu

2018 R

2019 R+1

2020 R+2

7

7

7
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Priemerný počet návštevníkov jednej kultúrnej akcie

Rok
Plánovaná hodnota

2018 R

2019 R+1

2020 R+2

100

100

100

Podprogram 8.2: Obecná knižnica
Zámer:

Dostupný a bohatý knižný fond

Komentár:

Rozpočet na rok 2018: 750 €
Podprogram zahŕňa zabezpečenie činnosti Obecnej knižnice. Zahŕňa výdavky na zakúpenie kníh,
časopisov, DVD. Výdavky na energie sú zahrnuté v programe 1. Plánovanie, manažment a kontrola.
Obecná knižnica je v priestoroch Obecného úradu. Okrem požičiavania knižničného fondu sa v
knižnici konajú aj rôzne podujatia spojené s čítaním pre deti a žiakov materskej a základnej školy.

Cieľ:

Zabezpečiť dostupnosť literatúry a čitateľských možností v obci pre všetky vekové skupiny
obyvateľstva

Zodpovedný: Pracovníčka knižnice
Ukazovateľ:

Spravovaný knižný fond spolu

Rok
Plánovaná hodnota
Ukazovateľ:

2019 R+1

2020 R+2

9700

9700

9700

Počet nakúpených kníh za rok

Rok
Plánovaná hodnota
Ukazovateľ:

2018 R

2018 R

2019 R+1

2020 R+2

80

80

80

Predpokladaný počet výpožičiek za rok spolu

Rok
Plánovaná hodnota

2018 R

2019 R+1

2020 R+2

5600

5600

5600

Podprogram 8.3: Príspevky na kultúrne podujatia a činnosť kultúry v obci
Zámer:

Kultúra a zábava pre všetkých

Komentár:

Rozpočet na rok 2018: 21 650 €
Podprogram súvisí s aktivitami ako sú Obecné dni, stavanie mája, Deň matiek, MDD, Vianočný
koncert, Mikuláš, Obecný športový deň, Obecná zabíjačka. Súčasťou podprogramu je tiež príspevok
FS Rozvadžan a občianskemu združeniu Radosť pre život.

Cieľ:

Zabezpečiť žánrovú pestrosť kultúrnych aktivít

Zodpovedný: Zamestnanci obecného úradu - administratíva, kultúra, pracovníčka knižnice
Ukazovateľ:

Priemerný počet účastníkov na kultúrnom podujatí

Rok
Plánovaná hodnota

2018 R

2019 R+1

2020 R+2

100

150

150

Podprogram 8.4: Propagácia a prezentácia obce
Zámer:

Trenčianske Stankovce - obec známa doma i v zahraničí

Vytlačené 23.11.2017 dobiasova

31-817261357

Obec Trenčianske Stankovce
Obecný úrad
Komentár:

Plán rozpočtu
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Rozpočet na rok 2018: 3 800 €
Podprogram zahŕňa najmä aktualizáciu web stránky obce s cieľom aktuálne zachytiť všetky
dôležité aktivity a činnosti realizované samosprávou, údaje o obci, zverejňovanie významných
dokumentov samosprávy (uznesenia, informácie o zasadnutiach OZ, VZN, ...) a vydávanie
Stankovského informátora. Podprogram zahŕňa príspevok Slovenskému zväzu chovateľov.

Podprogram 8.5: Kronika
Zámer:

Zachytávanie udalostí pre budúce generácie

Komentár:

Podprogram Kronika predstavuje zachytenie všetkých dôležitých okamihov zo života obce.

Cieľ:

Zabezpečiť uchovanie významných okamihov zo života obce pre verejnosť

Zodpovedný: Kronikár obce
Ukazovateľ:

Počet zápisov do kroniky obce za rok

Rok

2018 R

2019 R+1

2020 R+2

1

1

1

Plánovaná hodnota
Cieľ:

Podprogram 8.6: Duchovný život v obci
Komentár:

Rozpočet na rok 2018: 14 000 €
Podprogram Duchovný život v obci predstavuje významnú súčasť života v obci. Bežné výdavky
predstavujú dotáciu obce pre evanjelickú a katolícku cirkev na organizovanie aktivít predovšetkým
v prospech detí.

Cieľ:

Práca s deťmi a mládežou v cirkevnom zbore

Zodpovedný: Predstavitelia katolíckej a evanjelickej cirkvi pôsobiacich v obci
Ukazovateľ:

Počet cirkevných podujatí

Rok

2018 R

2019 R+1

2020 R+2

6

6

6

Plánovaná hodnota

Program 9: Prostredie pre život
Zámer:

Obec, kde sa dobre žije

Komentár:

Rozpočet na rok 2018: 19 520 €
Program je zameraný na bezpečnosť a ochranu života, majetku a životného prostredia v obci
-funkčné a kvalitné verejné osvetlenie v obci a starostlivosť o verejnú zeleň.

Podprogram 9.1: Verejné osvetlenie
Zámer:

Osvetlená a bezpečná obec

Komentár:

Rozpočet na rok 2018: 18 320€
Podprogram zahŕňa činnosti na zabezpečenie prevádzky verejného osvetlenia - náklady na
elektrickú energiu, nákup materiálu na opravy porúch a škôd na svietidlách a stožiaroch VO.
Práce vykonávajú pracovníci OOS.

Cieľ:

Zabezpečiť efektívne fungovanie verejného osvetlenia v obci

Zodpovedný: Vedúci OOS
Ukazovateľ:

Počet prevádzkových svetelných bodov v obci

Vytlačené 23.11.2017 dobiasova

31-957261357

Obec Trenčianske Stankovce
Obecný úrad
Rok
Plánovaná hodnota
Ukazovateľ:

Plán rozpočtu

2018 R

2019 R+1

2020 R+2

380

380

380
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Doba odstránenia poruchy od jej nahlásenia v dňoch

Rok

2018 R

2019 R+1

2020 R+2

3

3

3

Plánovaná hodnota

Podprogram 9.2: Správa a údržba zelene
Zámer:

Obec s príjemným a zdravým prostredím

Komentár:

Rozpočet na rok 2018: 1 200 €
Podprogram zahŕňa údržbu verejnej zelene - kosenie, zber a odvoz zelene, hnojenie trávnikov, jarné
a jesenné vyhrabávanie, orezy stromov a pod. realizované zamestnancami obce, ako aj výdavky na
zabezpečenie funkčnosti kosačiek.

Cieľ:

Zabezpečiť kompletnú starostlivosť o verejnú zeleň v obci

Zodpovedný: Vedúci OOS.
Ukazovateľ:

Výmera na kosenie v obci v m2

Rok

2018 R

2019 R+1

2020 R+2

Plánovaná hodnota

64000

64000

64000

Ukazovateľ:

Priemerný počet kosení za rok

Rok
Plánovaná hodnota

2018 R

2019 R+1

2020 R+2

4

4

4

Program 10: Sociálne služby
Zámer:

Obec so sociálnymi službami na vysokej úrovni, orientovaná na všetky znevýhodnené skupiny
obyvateľov obce

Komentár:

Rozpočet na rok 2018: 32 613 €
Program zahŕňa sociálnu politiku obce Trenčianske Stankovce. V rámci programu sú realizované
podprogramy pomoci občanom v hmotnej a sociálnej núdzi, starostlivosť o seniorov a chorých (od
roku 2014 obec zabezpečuje opatrovateľskú službu).

Podprogram 10.1: Dávky v hmotnej a sociálnej núdzi
Zámer:

Okamžitá pomoc obyvateľom v hmotnej núdzi

Komentár:

Rozopočet na rok 2018: 1 240 €
Podprogram zahŕňa poskytnutie sociálnej pomoci- finančné prostriedky sú poskytované
prostredníctvom ÚPSVaR Trenčín, resp. obec z vlastných zdrojov pomôže na základe odôvodnenej
požiadavky obyvateľom nachádzajúcim sa v hmotnej a sociálnej núdzi.

Cieľ:

Zmierniť núdzu obyvateľov odkázaných na sociálnu pomoc

Zodpovedný: Prednostka obecného úradu
Ukazovateľ:

Počet poberateľov dávky v hmotnej núdzi

Rok
Plánovaná hodnota

2018 R

2019 R+1

2020 R+2

5

5

5

Podprogram 10.2: Starostlivosť o seniorov a chorých
Vytlačené 23.11.2017 dobiasova

31-77261358

Obec Trenčianske Stankovce
Obecný úrad

Plán rozpočtu
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Zámer:

Adekvátna starostlivosť o seniorov a chorých

Komentár:

Rozpočet na rok 2018: 31 373 €
Ide o príspevok na stravu dôchodcom, organizáciu spoločenského stretnutia so seniormi vrámci
mesiaca úcty k starším.
Od roku 2014 obec zabezpečuje aj opatrovateľskú službu - v tomto podprograme sú zahrnuté aj
výdavky na opatrovateľku.

Cieľ:

Podporiť seniorov obce a uctiť si ich neformálnym stretnutím so starostom obce

Zodpovedný: Pracovníčky Obecného úradu
Ukazovateľ:

Počet účastníkov stretnutia so seniormi a stravujúci sa dôchodcovia

Rok
Plánovaná hodnota
Cieľ:

2018 R

2019 R+1

2020 R+2

75

80

80

Zmierniť núdzu obyvateľov odkázaných na sociálnu pomoc

Zodpovedný: Prednostka obecného úradu
Ukazovateľ:

Počet dôchodcov, ktorým obec prispieva na pobyt v dome dôchodcov

Rok
Plánovaná hodnota
Ukazovateľ:

2018 R

2019 R+1

2020 R+2

0

1

1

Počet dôchodcov, poberajúcich príspevok na stravu

Rok
Plánovaná hodnota

Vytlačené 23.11.2017 dobiasova

2018 R

2019 R+1

2020 R+2

80

80

80

31-187261358

