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Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola
Zámer:

Úspešná a prosperujúca obec

Komentár:

Rozpočet na rok 2016: 338 660 €
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, vydávanie noriem 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 - splátka úverov a poplatky platené banke.

Podprogram 1.1: Manažment obce
Zámer:

Obec s transparentným a otvoreným manažmentom

Komentár:

Rozpočet na rok 2016: 281 710 €
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, pracovníčky vedúcej stavebnú agendu, 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.

Cieľ:

Zabezpečiť aktívnu reprezentáciu obce starostom

Zodpovedný: Starosta obce
Ukazovateľ:

Plánovaný počet oficiálnych návštev za rok

Rok
Plánovaná hodnota
Cieľ:

2016 R

2017 R+1

2018 R+2

25

25

25

Zabezpečiť orientáciu obce na výstupy a výsledky

Zodpovedný: Prednostka obecného úradu a hl. ekonómka
Ukazovateľ:

Počet správ plnení programového rozpočtu za rok spolu

Rok
Plánovaná hodnota
Cieľ:

2016 R

2017 R+1

2018 R+2

2

2

2

Zabezpečiť dôkladné vedenie účtovníctva

Zodpovedný: Hl. ekonómka
Ukazovateľ:

Výrok audítora bez výhrad

Rok
Plánovaná hodnota
Ukazovateľ:

2016 R

2017 R+1

2018 R+2

áno

áno

áno

Počet audítorských konzultácií za rok
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2016 R

2017 R+1

2018 R+2

5

5

5
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Zabezpečiť efektívnu daňovú politiku obce, napĺňanie rozpočtu daňových príjmiov.

Zodpovedný: Odb. pracovník pre dane a poplatky
Ukazovateľ:

Počet riešených zaslaných výziev na úhradu daňových nedoplatkov

Rok
Plánovaná hodnota

2016 R

2017 R+1

2018 R+2

100

100

100

Podprogram 1.2: Zasadnutia orgánov obce
Zámer:

Trenčianske Stankovce - obec s efektívnym počtom zasadnutí obecného zastupiteľstva.

Komentár:

Rozpočet na rok 2016: 9 700 €
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 finančnáa správy obecného majetku
Komisia výstavby, územného plánovaniaa 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 (zvýšené oproti
predchádzajúcemu obdobiu kvôli ukončeniu volebného obdobia a odchodu poslancov z uplynulého
funkčného obdobia) 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:

2017 R+1

2018 R+2

8

8

8

Počet funkčných odborných komisií v obci

Rok
Plánovaná hodnota
Ukazovateľ:

2016 R

2016 R

2017 R+1

2018 R+2

7

7

7

Počet zasadnutí jednej odbornej komisie za rok spolu

Rok
Plánovaná hodnota

2016 R

2017 R+1

2018 R+2

6

6

6

Podprogram 1.3: Vnútorná kontrola
Zámer:

Rozhodnutia a aktivity obce v súlade s legislatívou

Komentár:

Rozpočet na rok 2016: 6 600 €
Podprogram vnútorná kontrola predstavuje všetky aktivity kontrolóra obce, ktorý zabezpečuje v
rámci svojích kompetencií kontrolu súladu činností a rozhodnutí obce so zákonmi, VZN a
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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

2016 R

2017 R+1

2018 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 2016: 2 850 €
Obec Trenčianske Stankovce je členom v 6 samosprávnych združeniach: Združenie miest a obcí
Slovenska, Mikroregión 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:

2016 R

2017 R+1

2018 R+2

90%

90%

90%

Plánovaný počet členstiev v samosprávnych organizáciách spolu

Rok
Plánovaná hodnota

2016 R

2017 R+1

2018 R+2

6

6

6

Podprogram 1.5: Vzdelávanie zamestnancov úradu
Zámer:

Maximálne kvalifikovaní zamestnanci obecného úradu

Komentár:

Rozpočet na rok 2016: 3 300 €
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

2016 R

2017 R+1

2018 R+2

35

35

35

Podprogram 1.6: Styk s bankou
Zámer:

Rozvoj obce, efektívne fungovanie platobného styku.
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Komentár:

Rozpočet na rok 2016: 34 500 €
Predstavuje splátky existujúcich úverov, poplatky banke.
V roku 2016 obec splatí zostatok dvoch investičných úverov.

Cieľ:

Priebežné splácanie existujúcich úverov
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Zodpovedný: Starosta a hl. ekonómka obce
Ukazovateľ:

Počet úverov

Rok
Plánovaná hodnota

Vytlačené 23.11.2015 kasubova

2016 R

2017 R+1

2018 R+2

2

0

0

31-614421549

