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Programový rozpočet obce Hranovnica
na roky 2019-2021
Programový rozpočet obce Hranovnica na rok 2019-2021 je zostavený v súlade právnymi
normami:
- so zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- so zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- so zákonom č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej
samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
- so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
- s nariadením vlády č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní a poukazovaní výnosu dane z
príjmov územnej samospráve
- so zákonom č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov
- so zákonom č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských
zariadení v znení neskorších predpisov
- s opatrením MF SR č. MF/010175/2004-42 zo dňa 8.12.2004 v znení neskorších
predpisov, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a
ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie.

Programový rozpočet na roky 2019-2021
Programový rozpočet obce Hranovnica na rok 2019 je navrhnutý ako vyrovnaný t. j. rozdiel
medzi príjmami a výdavkami je nula. Celkové finančné prostriedky sú schválené vo výške 2 805
151 €. Bežný rozpočet je prebytkový vo výške 280 762 €, bežné príjmy predstavujú sumu 2 385
151 € a bežné výdavky 2 104 389 €. Tento bežný rozpočet obsahuje aj rozpočet Základnej školy v
Hranovnici.
Kapitálový rozpočet je schodkový vo výške 280 762 €, kde kapitálové príjmy sú vo výške
420 000 € a kapitálové výdavky sú 700 762 €.
Príjmy

Výdavky

Rozdiel

Bežné obec (bez ZŠ)

1 325 059,00 €

1 044 297,00 €

280 762,00 €

Bežné Základná škola

1 060 092,00 €

1 060 092,00 €

0,00 €

420 000,00 €

700 762,00 €

280 762,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

2 805 151,00 €

2 805 151,00 €

0,00 €

Kapitálové
Finančné operácie
Spolu



Príjmová časť programového rozpočtu na roky 2019-2021

Bežné príjmy sú rozpočtované vo výške
Bežné príjmy
2019
podielové dane
1 017 600,00 €
miestne dane
95 400,00 €
nedaňové príjmy
35 786,00 €
granty a transfery
176 273,00 €

2020
1 017 600,00 €
95 400,00 €
35 786,00 €
176 273,00 €

2021
1 017 600,00 €
95 400,00 €
35 786,00 €
176 273,00 €

1 325 059,00 €

SPOLU

1 325 059,00 €

Bežné príjmy obce v roku 2018

1 325 059,00 €

1 325 059,00 €

Výška daní a poplatkov pre rok 2019 sa nemenila.
1. Daňové príjmy

1 113 311,00 €

1.1. Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
1 017 600,00 €
(tzv. podielové dane)
- v zmysle zákona č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a
o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa par. 4 výnos dane obciam rozdeľuje a poukazuje
príslušný daňový úrad. Výnos dane sa rozdeľuje podľa kritérií v zmysle nariadenia vlády. 

1.2. Daň z nehnuteľnosti
49 100,00 €
z pozemkov
26 200,00 €
zo stavieb
22 600,00 €
z bytov
300,00 €
Daň z nehnuteľnosti upravuje zákon č.582/2004 o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a
drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov. Daň z nehnuteľností sa člení na daň z pozemkov,
daň zo stavieb a daň z bytov a nebytových priestorov. Pre vyrubenie dane je rozhodujúci stav k
1.januáru zdaňovacieho obdobia. Na zmeny skutočností rozhodujúcich pre daňovú povinnosť, ktoré
nastanú v priebehu zdaňovacieho obdobia sa neprihliada, ak zákon neustanovuje inak. 
Príjmy z tejto dane sú príjmami od podnikateľských subjektov, miestnych obyvateľov a zo
záhradkárskej oblasti Dubina.
1.3. Daň za psa
1 500,00 €
Daň za psa upravuje zákon č.582/2004 par. 22 o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov.
1.4. Poplatok za komunálne odpady a drobný stavebný odpad
44 600,00 €
Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa v zmysle zákona č.582/2004 Z.z.
par. 77 o miestnych daniach a poplatku za komunálne a drobné stavebné odpady v znení neskorších
predpisov sa platí za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území mesta.
1.5. Daň za dobývací priestor

511,00 €

2. Nedaňové príjmy

35 786,00 €

2.1. Príjmy z prenajatých pozemkov

67,00 €

- príjem z prenájmu vyplýva z uzatvorených platných nájomných zmlúv

2.2. Príjmy z prenajatých budov bytových, nebytových priestorov

6 470,00 €

Príjem z prenájmu vyplýva z uzatvorených platných nájomných zmlúv
Sú v tom zahrnuté objekty : zdravotné stredisko, futbalový štadión,
kultúrny dom, budova materskej školy – osada

2.3. Ostatné administratívne sluţby obecný úrad
Tieto služby v sebe zahŕňajú poplatky, tržby za : vyhlásenie v miestnom rozhlase,
kopírovacie práce, overovanie, rybársky lístok, refundácia stravného Vernár
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8 216,00 €

2.4. Ostatné administratívne sluţby stavebný úrad

3 000,00 €

Poplatky stanovené zákonom, za stavebné úkony, rozhodnutia

2.5. Ostatné administratívne sluţby matrika

1800,00 €

2.6. Ostatné administratívne sluţby kniţnica

150,00 €

- príjem za administratívne výkony – poplatky, zápisné

2.7

Sluţby mangľovňa trţba

1 200,00 €

- príjem za poskytované služby – mangľovanie prádla pre podnikateľské
aj nepodnikateľské subjekty

2.8 Materská škola obec – školné

1 500,00 €

2.9 Materská škola osada – školné

260,00 €

- príspevky rodičov

2.10 Ostatné trţby

300,00 €

predaj smetné nádoby 110 L, predaj doplnkového tovaru

2.11 Sluţby, príjem stravné rodič HN balíčky

1 000,00 €

2.12 Poplatok za znečisťovanie ovzdušia

323,00 €

- príjem za znečistenie ovzdušia vyplýva zo zákona o poplatkoch za znečisťovanie
ovzdušia a VZN

2.13 Úroky z domácich úverov, pôţičiek a vkladov

1 500,00 €

2.14 Z výťaţkov lotérií a iných podobných hier

350,00 €

- príjem - odvod z výťažku stávkovej kancelárie

2.15 Príjem z recyklačného fondu
2.16 Stravné

650,00 €
9 000,00 €

- stravné deti obedy, Vernár obedy

3. Granty a transfery (vrátane ZŠ)
3.1. Transfer matrika
(zdroj 111)
3.2. Transfer REGOB + REGAADR

176 273,00 €

(zdroj 111)

4 467,00 €
1 817,00 €

Obec od Okresného úradu v Prešove sekcie verejnej správy obdrží finančné prostriedky na zabezpečenie úhrady
nákladov na prenesený výkon štátnej správy

3.3. Transfer stavebný úrad

(zdroj 111)

3 578,00 €

Obec nepozná výšku finančných prostriedkov na prenesený výkon štátnej správy od ministerstva, nakoľko stavebné
úrady budú po voľbách pracovať len vo vybraných mestách.

3.4. Transfer civilná obrana

(zdroj 111)

210,00 €

Obec na základe faktúry obdrží od ministerstva vnútra finančné prostriedky na časť nákladov na odmenu skladníka CO.

3.5 Transfer ţivotné prostredie

(zdroj 111)

Obec od Okresného úradu v Prešove odboru starostlivosti o životné prostredie obdrží finančné prostriedky

286,00 €

na zabezpečenie výkonu štátnej správy na úseku ochrany krajiny

3.6 Transfer Materské školy – predškolský vek

6 229,00 €

Obec obdrží od Okresného úradu v Prešove odbor školstva finančné prostriedky na deti z materských škôl
v predškolskom veku - rok pred ukončením školskej dochádzky

3.7 Štátny sociálny transfer – rodinné prídavky (OP)
3.8 Štátny sociálny transfer – hmotná núdza (OP)

11 000,00 €
20 000,00 €

Obec ako osobitný príjemca týchto dávok obdrží finančné prostriedky od Úradu práce sociálnych vecí a rodiny
v Poprade.

3.9 Štátny sociálny transfer – desiatové balíčky

20 000,00 €

Obci ako zriaďovateľovi sa poskytne tento transfer ak viac ako 50% detí z celkového počtu detí navštevujúci ZŠ, MŠ je
v hmotnej núdzi. Dotáciu poskytuje Úrad práce sociálnych vecí a rodiny v Poprade.

3.10 Transfer kniţnica

1 500,00 €

Na základe žiadosti dotáciu poskytuje Ministerstvo kultúry SR.

3.11 Transfer aktivačná činnosť
3.12 Transfer podpora zamestnávania § 50j
3.13 Transfer TSP a ATSP 85%
3.14 Transfer občianske hliadky 85 %

1 900,00 €
2 906,00 €
37 830,00 €
61 550,00 €

Na základe zmluvy v rámci projektu Terénna sociálna práca v obciach.

3 000,00 €

3.15 Transfer DHZ

Transfer základná škola

1 060 092,00 €

(zdroj 111)

Najväčší objem finančných prostriedkov v rozpočte v grantoch a transferoch je pre Základnú školu v Hranovnici.
Finančné prostriedky sú posielané prostredníctvom Okresného úradu v Prešove odbor školstva.

4. Finančné operácie

0,00 €

Súčasťou rozpočtu obce sú aj finančné operácie, ktorými sa vykonávajú prevody prostriedkov peňažných fondov obce.
V roku 2018 obec neplánuje využiť finančné operácie.

Výdavková časť programového rozpočtu na roky 2019-2021
Výdavky sú rozpočtované vo výške uvedenej v tabuľke:
2019
2020
Bežné výdavky obec
1 044 297,00 €
1 044 297,00 €
Bežné výdavky základná škola
1 060 092,00€
1 060 092,00€
Kapitálové výdavky obec
700 762,00 €
700 762,00 €
SPOLU

2 805 151,00 €

2 805 151,00 €

2021
1 044 297,00 €
1 060 092,00€
700 762,00 €
2 805 151,00 €

PROGRAM Č. 1: PLÁNOVANIE, MANAŢMENT A KONTROLA
Zámer programu
Samospráva flexibilne reagujúca na potreby obyvateľov, podnikateľov, či návštevníkov
obce. Plánujúca v zmysle rozvoja a riadiaca všetky procesy s efektívnosťou.
Cieľ programu
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Dosiahnuť pozitívny výsledok a ohlas na fungovanie a napĺňanie potrieb obyvateľov.
Podprogram 1.1: Výkon funkcie starostu obce
Zámer : Spokojný občan obce
Cieľ :
Zabezpečovať :

-

dôsledné a efektívne riadenie obce
aktívnu účasť obce v záujmových združeniach a organizáciách
aktuálnosť webovej stránky

Ukazovateľ

Cieľová hodnota

 počet stretnutí OZ
 počet organizácií
 časový interval kontroly stránky

4/rok
4
12/rok

Podprogram 1.2: Poslanci obecného zastupiteľstva
Zámer : Spokojný občan obce
Cieľ :
Zabezpečovať :






spracovať a vyhodnotiť požiadavky občanov
zlepšenie sociálnej úrovne žitia občanov
zapájanie občanov do spoločenského života obce
aktívna účasť na zasadnutí komisie
aktívna účasť v školskej rade

Ukazovateľ





11 975,00 €

Cieľová hodnota

počet stretnutí s občanmi
účasť na podujatiach obce
účasť na zasadnutí komisie
účasť na zasadnutí školskej rady

4/rok
12/rok
4/rok
4/rok

Podprogram 1.3: Vnútorná kontrola
3 084,00 €
Zámer : Súlad činnosti a rozhodnutí obce so zákonmi, VZN a vnútornými normami
Cieľ :
Zabezpečovať :




Ukazovateľ

účinnú kontrolu rozhodnutí schválených OZ
kontrola činnosti pracovníkov obecného úradu
kontrola dokladov obecného úradu

Cieľová hodnota

 zasadnutie OZ
 počet stretnutí
 doklady

4/rok
12/rok
faktúry, PVD,VPD, BV

Podprogram 1.4: Audit
Zámer : Objektívny a nezávislý posudok o hospodárení obce
Cieľ :
Zabezpečovať :





Ukazovateľ

dôslednú a nezávislú kontrolu hospodárenia obce
kontrola vedenia účtovníctva a rozpočtovníctva
audit celoročného hospodárenia
audit konsolidácia

Cieľová hodnota






počet zrealizovaných audítorských kontrol
počet stretnutí, porád, výmena informácií
počet auditovaných ročných závierok
počet auditovaných konsolidácií

1/rok
2/rok
1/rok
1/rok

PROGRAM Č. 2: SLUŢBY OBČANOM
Zámer programu
Maximálne kvalitné a flexibilné služby samosprávy pre všetkých obyvateľov,
podnikateľov, či návštevníkov obce.
Cieľ programu
Spokojnosť obyvateľov a návštevníkov obecného úradu s poskytnutými službami
v rámci samosprávy.
Podprogram 2.1: Činnosť obecného úradu
Zámer : Spokojný občan obce
Cieľ
Zabezpečovať :





326 301,00 €

rýchle a efektívne vybavenie žiadostí, sťažností v kompetencii obce
aktívna spolupráca s poslancami OZ
príprava a účasť na kultúrnych a spoločenských podujatiach obce
komunikácia s ostatnými inštitúciami

Ukazovateľ





Cieľová hodnota

počet vybavených žiadostí, sťažností
počet stretnutí
počet podujatí
počet vybavení

100 %
6/rok
12/rok
100 %

Podprogram 2.2: Hranovnický spravodaj - časopis
Zámer : Informovaný občan obce, poskytovanie služby

3 000,00 €

Cieľ :
Zabezpečovať :

-

poskytovanie informácií,

Ukazovateľ


Cieľová hodnota

vydávanie časopisu

4/rok

Podprogram 2.3: Činnosť matriky
Zámer : Kvalitné a rýchle matričné činnosti
Cieľ:
Zabezpečovať :





5 041,00 €

matričné zápisy, spracovanie zmien
vybavovanie osobitnej matriky
vystavovanie rovnopisov matričných dokladov
vybavenie matričné udalosti

Ukazovateľ



Cieľová hodnota

počet vybavení
počet dokladov

100 %
100 %

Podprogram 2.4: Evidencia obyvateľstva
1 087,00 €
Zámer : Evidencia obyvateľov obce poskytujúca všetky potrebné výstupy a informácie
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Cieľ:
Zabezpečovať :





prihlásenie na trvalý, prechodný pobyt, prehlásenie, odhlásenie
vydávanie potvrdení o pobyte
evidencia zmien
hlásenia na štatistický úrad

Ukazovateľ



Cieľová hodnota

priemerný čas na vybavenie
priemerný čas na zabezpečenie súvisiacej agendy

max. 24 hodín
max. 24 hodín

Podprogram 2.5: Stavebný úrad
15 587,00 €
Zámer : Efektívne, rýchle a na potreby obyvateľov a podnikateľov orientované na stavebné
konanie, zohľadňujúce rozvoj a záujmy obce.
Cieľ:
Zabezpečovať :








vydávanie oznámení, povolení, rozhodnutí
dodržiavania stavebného zákona
stavebné konania

Ukazovateľ

Cieľová hodnota

priemerný čas na vybavenie
pomer podnetov a kontrol
počet stavebných konaní (v kompetencii obce)

100 %

max. 30 dní
200

Podprogram 2.6: Cintorínske sluţby
Zámer : Dôstojné miesto pre posledný odpočinok
Cieľ
Zabezpečovať :




údržby plôch cintorínov a okolia
údržba domu smútku
prenájom miest

Ukazovateľ




1 500,00 €

Cieľová hodnota

počet udržiavaných cintorínov
oprava údržba miestneho domu smútku
nájomné zmluvy

2
1
100 ks

Podprogram 2.7: Mangľovňa
Zámer : Spokojný občan obce, poskytovanie služby
Cieľ :
Zabezpečovať :

-

poskytovanie služby občanom, podnikateľom

Ukazovateľ



1 508,00 €

Cieľová hodnota

pracovného miesta
poskytovanie služby

1
1 deň

Podprogram 2.8: Zdravotné stredisko
8 260,00 €
Zámer : Pre potreby obyvateľov orientované zariadenie na základnú lekársku starostlivosť
Cieľ :
Zabezpečovať :

-

Ukazovateľ

bezproblémový chod zdravotného strediska
údržba budovy zdravotného strediska

Cieľová hodnota






obvodný lekár pre dospelých
obvodný lekár pre deti a dorast
zubný lekár
budova zdravotného strediska

1
1
1
3.000 eur

Podprogram 2.9: Futbalový štadión
Zámer : Športový život obce
Cieľ :
Zabezpečovať :

-

10 400,00 €

prevádzku, energie
údržba budovy futbalového štadióna

Ukazovateľ



Cieľová hodnota

spotreba energií
budova

3
1

Podprogram 2.10: Prevádzkáreň
Zámer: Rozvoj a údržba majetku obce
Cieľ:
Zabezpečovať:

55 500,00 €

- údržba majetku obce
- realizácia menších stavebných akcií
- vykonávanie prác využitím obecnej techniky (traktor a malotraktor)

Ukazovateľ
-

Cieľová hodnota

realizované stavebné akcie
údržba majetku obce

2
5

PROGRAM Č. 3: BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK
Zámer programu
Maximálna ochrana majetku, životného prostredia, udržiavanie vodných tokov, verejných
priestranstiev, miestnych komunikácií.
Cieľ programu
Zabezpečiť plnenie povinností v rámci samosprávy na daných úsekoch.
Podprogram 3.1: Civilná ochrana
Zámer : Pripravenosť obce na krízové situácie
Cieľ
Zabezpečovať :



660,00 €

plnenie zákonných požiadaviek
aktualizovať plán ochrany obce

Ukazovateľ



Cieľová hodnota

počet plnení
aktualizácia plánu

100 %
1/rok

Podprogram 3.2: Ochrana pred poţiarmi
Zámer : Minimalizovať riziko vzniku požiarov
Cieľ
Zabezpečovať :

-

16 550,00 €

plnenie zákonných požiadaviek
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podporovanie a rozvíjanie dobrovoľných hasičov
zníženie rizika požiaru
podporu činnosti DHZ

Ukazovateľ





Cieľová hodnota

počet plnení
podpora DHZ
vykonanie preventívnych prehliadok
poskytnutie finančných prostriedkov

100 %
1
100
3000 €

Podprogram 3.3: Vodné hospodárstvo
Zámer : Minimalizovať riziko vzniku záplav
Cieľ
Zabezpečovať :



7 600,00 €

plnenie zákonných požiadaviek
zníženie rizika záplav

Ukazovateľ



Cieľová hodnota

počet plnení
oprava, údržba brehov rieky

100 %
1

Podprogram 3.4: Verejné osvetlenie
Zámer : Funkčné a udržiavané osvetlenie, bezpečnosť obyvateľov
Cieľ
Zabezpečovať :

-

prevádzku verejného osvetlenia

Ukazovateľ



28 700,00 €

Cieľová hodnota

verejné osvetlenie
oprava a údržba verejného osvetlenia

všetky ulice
všetky ulice

Podprogram 3.5: Miestne komunikácie
Zámer : Bezpečné a udržiavané cesty v obci
Cieľ
Zabezpečovať :

-

19 100,00 €

udržiavanie miestnych komunikácií, chodníkov celoročne

Ukazovateľ


Cieľová hodnota

počet miestnych komunikácií

všetky obecné

Podprogram 3.6: Rozvoj obcí (aktivačná činnosť)
Zámer : Udržiavané verejné priestranstvá, čistota v obci
Cieľ
Zabezpečovať :

-

udržiavanie verejných priestranstiev v čistote

Ukazovateľ


Cieľová hodnota

počet pracujúcich na aktivačnej činnosti

Podprogram 3.7: Občianska hliadka
Zámer : Bezpečnejšia obec a poriadok v obci
Cieľ
Zabezpečovať :

21 668,00 €

-

zníženie rizika nebezpečenstva obyvateľov

100/rok

75 450,00 €

Ukazovateľ



Cieľová hodnota

počet pracujúcich v občianskej hliadke
vykonávanie preventívnych obhliadok

12
105 hod/týždeň

PROGRAM Č. 4: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO
Zámer programu
Systém odpadového hospodárstva orientovaný na zachovanie a ochranu životného
prostredia.
Cieľ programu
Zabezpečiť plnenie povinností v rámci samosprávy pri likvidácii, uložení a zneškodnení
odpadov.
Podprogram 4.1: Vývoz, odvoz, zneškodnenie, uloţenie odpadu
Zámer : Pravidelný odvoz odpadu v obci
Cieľ
Zabezpečovať :

nákladovo efektívne zneškodnenie odpadov
mimoriadny odvoz odpadu
zlepšiť separovanie odpadov občanmi




Ukazovateľ





70 600,00 €

Cieľová hodnota

počet mimoriadnych odvozov
počet poskytnutých špeciálnych kontajnerov
poskytovanie vriec na separovanie
informovanosť v miestnom rozhlase, časopise

2
2
100 %
12

Podprogram 4.2: Čistiareň odpadových vôd
Zámer : Skvalitnenie producenta ČOV
Cieľ
Zabezpečovať :



6 500,00 €

zlepšenie podmienok prevádzky ČOV
kvalitu producenta

Ukazovateľ
-

Cieľová hodnota

prevádzka ČOV
kontrola producenta
štúdia ČOV

1
2/rok
1

Podprogram 4.3: Zniţovanie znečisťovania, ochrana krajiny
Zámer : Pravidelný odvoz odpadu v obci
Cieľ
Zabezpečovať :







nákladovo efektívne zneškodnenie odpadov
mimoriadny odvoz odpadu
pokračovať v separovaní odpadov
týždenný jarný a jesenný zber odpadu

Ukazovateľ

Cieľová hodnota

počet kontajnerov

4

11

11 826,00 €




počet mimoriadnych odvozov
počet poskytnutých špeciálnych kontajnerov

6
2

Podprogram 4.4: Zberný dvor
Zámer : Pravidelný odvoz odpadu v obci
Cieľ
Zabezpečovať :






500,00 €

nákladovo efektívny zber separovaného odpadov
týždenný jarný a jesenný zber odpadu

Ukazovateľ

Cieľová hodnota

počet kontajnerov
počet mimoriadnych odvozov
počet poskytnutých špeciálnych kontajnerov

4
6
2

PROGRAM Č. 5: VZDELÁVANIE
Zámer programu
Moderné školy, školské zariadenia rešpektujúce individuálne potreby a záujmy žiakov,
reagujúce na aktuálne trendy
Cieľ programu
Vytvárať materiálne, personálne a priestorové podmienky pre zabezpečenie kvalitných
výchovných a vzdelávacích služieb pre všestranný rozvoj osobnosti dieťaťa.
Podprogram 5.1: Materská škola č.1, ulica Hviezdoslavova
Zámer : Materská škola slúžiaca deťom
Cieľ
Zabezpečovať :



výchovné a vzdelávacie služby
kultúrne a spoločenské akcie

Cieľová hodnota

Ukazovateľ




95 355,00 €

počet detí
podpora akcií s deťmi a pre deti
podpora akcií s rodičmi a deťmi

42
5/rok
2/rok

Podprogram 5.2: Materská škola č. 2, ulica SNP
Zámer : Materská škola slúžiaca deťom
Cieľ
Zabezpečovať :



výchovné a vzdelávacie služby
kultúrne a spoločenské akcie

Ukazovateľ




49 440,00 €

Cieľová hodnota

počet detí
podpora akcií s deťmi a pre deti
podpora akcií s rodičmi a deťmi

Podprogram 5.4: Školská jedáleň pri MŠ
Zámer : stravovacie zariadenie rešpektujúce zásady zdravej výživy
Cieľ :

40
5/rok
1/rok

58 160,00 €

Zabezpečovať :



kvalitné stravovanie
modernizovanie zariadenia ŠJ

Ukazovateľ



Cieľová hodnota

počet vydaných jedál
nákup jedálenských zariadení

10.000/rok
1

Podprogram 5.5: Základná škola v Hranovnici

930 698,00 €

Zámer:
Poskytovanie základné vzdelávania. Moderná škola rešpektujúca individuálne potreby a záujmy žiakov, reagujúca na
aktuálne trendy. Program zabezpečuje aktivity na úseku záujmového vzdelávania žiakov školy, zameraných na
skvalitňovanie vyučovania a vzdelávania v rôznych oblastiach – kultúra, veda, šport, umenie a pod.

Cieľ:
-

Vytvoriť zo školy príjemné a bezpečné miesto , kde sú učiteľ, žiak a rodič partnermi, kde má každé dieťa
právo vzdelávať sa podľa svojich individuálnych možností a potrieb.
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces,
Poskytovať výchovno-vzdelávaciu starostlivosť s ohľadom na individuálne potreby detí a rodičov,
Zabezpečiť vzdelávanie a výchovu v oblasti voľnočasových aktivít,
Obnova a modernizácia učebných pomôcok, výpočtovej a didaktickej techniky, obnova zariadenia tried
a priestorov školy, úprava vonkajších priestorov, starostlivosť o zeleň.



Ukazovateľ výkonnosti:

Cieľová hodnota

počet detí navštevujúcich ZŠ

450

PROGRAM Č. 6: KULTÚRA A ŠPORT
Zámer programu
Rozsiahly výber kultúrnych, športových, spoločenských aktivít podľa dopytu obyvateľov.
Cieľ programu
Zabezpečenie podmienok s priamou finančnou podporou kultúrnych, športových,
spoločenských podujatí a činnosti záujmových umeleckých združení.

Podprogram 6.1: Kultúrne sluţby, spoločenské akcie
Zámer : Kultúrny, športový, spoločenský život obce
Cieľ:
Zabezpečovať :




propagovať podujatia
informovať na web stránke
organizovať podujatia

Ukazovateľ




19 870,00 €

Cieľová hodnota

počet podujatí v spolupráci s obcou
priemerná návštevnosť podujatí
aktuálnosť web stránky

12/rok
50
zverejnené každé podujatie

Podprogram 6.2 Činnosť kniţnice

17 170,00 €

Zámer : Zabezpečiť podmienky pre plynulý chod činnosti knižnice .

Cieľ
Zabezpečovať :

-

atraktívnu ponuku kníh

13

Ukazovateľ




Cieľová hodnota

počet zakúpených kníh
počet čitateľov knižnice
počet návštev

100/rok
100
300

Podprogram 6.3 Šachový klub

1 600,00 €

Zámer : Fungovanie činnosti šachového klubu

Cieľ
Zabezpečovať :

-

podporu činnosti klubu

Ukazovateľ




Cieľová hodnota

poskytnutie miestností na súťaže
poskytnutie miestností na tréningy
poskytnutie finančných prostriedkov

15
50
1.600 €

Podprogram 6.4 Červený kríţ

400,00 €

Zámer : Fungovanie činnosti červeného kríža

Cieľ
Zabezpečovať :

-

podporu činnosti klubu

Cieľová hodnota

Ukazovateľ




poskytnutie miestností pri odberoch
poskytnutie miestností pri schôdzach
poskytnutie finančných prostriedkov

2/rok
4/rok
400 €

Podprogram 6.5 Kniţnica – OKM mladých
Zámer : Zabezpečenie podmienok pre činnosť klubu dôchodcov

500,00 €

Cieľ:
Zabezpečovať :

-

podporu činnosti klubu

Ukazovateľ




Cieľová hodnota

poskytnutie vybavenia na akciu
podpora akcií
poskytnutie finančných prostriedkov

1
3
500 €

Podprogram 6.6: Futbalový klub 1931 Hranovnica

9600,00 €

Zámer : Podpora fungovania činnosti futbalového klubu
Cieľ
Zabezpečovať :

-

podporu činnosti klubu

Cieľová hodnota

Ukazovateľ




poskytnutie futbalového štadióna
podpora akcií
poskytnutie finančných prostriedkov

celoročne
2
9.600 €

Podprogram 6.8 Modrotlačiarenska dielňa

3 600,00 €

Zámer : Obnova kultúrnej pamiatky obce Hranovnica

Cieľ
Zabezpečovať :

-

Ukazovateľ


počet prehliadok

obnovu a rozvoj kultúrnej pamiatky v obci

Cieľová hodnota
10/rok

PROGRAM Č. 7: SOCIÁLNE SLUŢBY
Zámer programu
Komplexná, koordinovaná a účinná sociálna sieť orientovaná na všetky skupiny obyvateľov
obce.
Cieľ programu
Zabezpečenie podmienok a činnosti pre výkon sociálnych služieb.

Podprogram 7.1: Dôchodcovia

2 070,00 €

Zámer : Starostlivosť o seniorov
Cieľ :
Zabezpečovať :



príspevok na stravovanie pre dôchodcov
zorganizovať stretnutia, podujatia

Ukazovateľ




Cieľová hodnota

počet dôchodcov príspevok na stravu
počet obedov s príspevkom na stravu
akcie, podujatia

50
1000
2

Podprogram 7.2: Zariadenie opatrovateľskej sluţby – Charita

14 000,00 €

Zámer : Kvalitný a plnohodnotný život seniorov a zdravotne handicapovaných obyvateľov .
Cieľ :
Zabezpečovať :



dôstojné podmienky seniorov
zorganizovať stretnutia, podujatia

Ukazovateľ



Cieľová hodnota

priemerný ročný stav klientov
poskytnutie finančných príspevkov

5
14 000 eur

Podprogram 7.3: Zariadenie denného stacionára – prostredníctvom charity
Zámer : Zabezpečenie poskytovania sociálnej služby na území obce, klientom ktorí sú odkázaní na
sociálnu službu, pomoc inej osoby len na určitý čas počas dňa.
Cieľ :
Zabezpečovať :



dôstojné podmienky seniorov
zorganizovať stretnutia, podujatia

Ukazovateľ



Cieľová hodnota

priemerný mesačný stav klientov
poskytnutie priestorov

18
celoročne

Podprogram 7.4: Terénni sociálni pracovníci

49 895,00 €

Zámer : Vykonávanie Terénnej sociálnej práce v obci Hranovnica
Cieľ :
Zabezpečovať :



vytvorenie pracovných miest
zorganizovať stretnutia, starostlivosť o klientov

Ukazovateľ


Cieľová hodnota

počet osôb

2

15



poskytnutie odbornej pomoci klientom

500

Podprogram 7.5: Ďalšie dávky soc. zabezpečenia (rodina)

52 000,00 €

Zámer : Pomoc sociálne slabším rodinám
Cieľ :
Zabezpečovať :

-

osobitného príjemcu dávok

Ukazovateľ


Cieľová hodnota

počet rodín

30

PROGRAM Č. 8: VÝSTAVBA
Zámer programu
Rozvoj a rast obce, výstavba nových komplexov, technické zhodnotenie.
Cieľ programu
Zabezpečenie kvalitných podmienok na nové bývanie, úprava

Podprogram 8.4: Nákup pozemkov v obci

30 000,00 €

Zámer : Rozšírenie nehnuteľného majetku obce
Cieľ :
Zabezpečovať :

-

vybudovanie infraštruktúry na novozískaných pozemkoch

Ukazovateľ


Cieľová hodnota

pozemky

3

Podprogram 8.5: Stavebné akcie

1 079 602,00 €

Zámer : Zlepšenie infraštruktúry obce
Cieľ
Zabezpečovať :



projektovú dokumentáciu
realizácia stavieb

Ukazovateľ



projektová dokumentácia
stavby

Cieľová hodnota
2
5

