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Monitorovacia správa programového rozpočtu
Obce Vysoká pri Morave
k 30. 6. 2021
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Programová štruktúra výdavkovej časti rozpočtu:
Program 6: Odpadové hospodárstvo
Podprogram 6.1: Zber, odvoz a zneškodnenie odpadu
Program 7: Komunikácie
Podprogram 7.2: Oprava pozemných komunikácií
Prvok 7.2.1: Oprava chodníkov, parkovísk a miestnych komunikácií
Program 11: Kultúra
Podprogram 11.2. Kultúrna infraštruktúra
Prvok 11.2.1: Kultúrne stredisko
Prvok 11.2.7: Knižnica

Program 6: Odpadové hospodárstvo
Zámer: Zabezpečiť vývoz a uskladnenie domového a iného odpadu
Podprogram: 6.1 Zber, odvoz a zneškodnenie odpadu

Rozpočet programu
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky

Rozpočetschválený
78 700,00
78 700,00
0,00

Rozpočetupravený
78 725,49
78 725,49
0,00

Skutočnosť

%

44 095,43
44 095,43
0,00

56,01
56,01
0,00

Zámer: zabezpečiť zber, odvoz a zneškodnenie odpadu
Zodpovednosť: Karol Dvoran, technik obce + pracovníci VPS
Cieľ: Vyzbieranie, odvoz a uskladnenie odpadu a tým zamedziť počtu čiernych skládok
v obci i mimo nej
Merateľný ukazovateľ: množstvo vyvezeného odpadu
Komentár k podprogramu:
Podprogram zahŕňa zabezpečenie vývozu a uskladnenia domového a iného odpadu od
občanov, čím by sme chceli znížiť, prípadne i zamedziť, vytváranie čiernych skládok v obci
i mimo jej katastra a tým ochrániť naše životné prostredie.
Pravidelne udržovať poriadok i na miestnom cintoríne. Organizovanie veľkokapacitného
zberu odpadu v intervale jar, jeseň, separovanie odpadu.
Firme FCC Zohor sme za I. polrok uhradili čiastku 31 517,01 € za vývoz, uloženie
a zneškodnenie tuhého komunálneho odpadu od občanov. Od právnických a fyzických osôb
sme za I. polrok vybrali poplatky vo výške 68 963,03 €, vrátanie nedoplatkov z minulých
rokov. Za úpravu skládky sme uhradili sumu 182,25 €. Za vývoz kontajnerov z ČOV sme
uhradili 233,89 €, z veľkokapacitného zberu 7 871,25 € a za vývoz kontajnera na cintoríne
1 099,99 €. Zakúpili sme dva veľkokapacitné kontajnery v hodnote 3 191,04 €.
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––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––Program: 7. komunikácie
Zámer: Zabezpečiť opravu a údržbu miestnych komunikácií a chodníkov
Podprogram: 7.2. Oprava pozemných komunikácií
Prvok: 7.2.1. Oprava chodníkov, parkovísk a miestnych komunikácií

Rozpočet programu
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky

Rozpočetschválený
19 700,00
19 700,00
0,00

Rozpočetupravený
19 699,40
19 699,40
0,00

Skutočnosť

%

4 109,08
4 109,08
0,00

20,86
20,86
0,00

Zámer: udržiavať kvalitné chodníky a miestne komunikácie
Zodpovednosť: Karol Dvoran, technik obce + pracovníci na VPP
Cieľ: opraviť poškodenie chodníkov a miestnych komunikácií
Merný ukazovateľ: metre štvorcové opravenej plochy
Podprogram zahŕňa opravu a údržbu miestnych komunikácií a chodníkov a iných drobných
opráv, hlavne výtlkov po zime. Odhŕňanie snehu a posyp náledia vykonávajú hlavne
pracovníci verejno-prospešných služieb v réžii obce.
Pracovníci verejno-prospešných služieb a prác sa starajú tiež o stav chodníkov, hlavne v zime.
Bola zakúpená posypová soľ za 109,90 €. Opravovali sme svojpomocne miestne
komunikácie. Za materiál sme uhradili 2 519,18 €.
V tomto by sme chceli opraviť chodník na miestnom cintoríne, aby bol prejazdný hlavne pre
občanov na invalidnom vozíčku. Chceme dať vypracovať k tomu projekt. Zatiaľ sme za
projekt spevnených plôch uhradili čiastku 1 480,00 €.

Program 11: Kultúra
Zámer: Organizovanie kultúrnych akcií v obci
Podprogram: 11.2 Kultúrna infraštruktúra
Prvok: 11.2.1 Kultúrne stredisko

Rozpočet programu
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky

Rozpočetschválený
42 500,00
42 500,00
0,00

Rozpočetupravený
42 500,00
42 500,00
0,00

Zámer: organizácia kultúrnych akcií
Zodpovednosť: členovia kultúrnej komisia a starosta obce
Cieľ: obohatiť kultúrnych život v obci
Merateľný ukazovateľ: počet kultúrnych akcií v obci

Skutočnosť

%

11 952,21
11 952,21
0,00

28,12
28,12
0,00
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––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––Komentár k podprogramu:
Podprogram zahŕňa naplánovanie a následne organizáciu kultúrnych akcií v obci, ktoré tu
majú už svoju tradíciu. Každým rokom sa snažíme o ich rozšírenie a obohatenie o nové prvky.
Naše kultúrne akcie sú známe i mimo hraníc našej obce.
V roku 2021 obec slávi 750. výročie jej vzniku. Na túto akciu sme vyčlenili čiastku 20 000,00
€. Obec pri tejto príležitosti pripravuje aj vydanie novej knihy.
Tak ako minulý rok i tento rok chod obce výrazne ovplyvnila pandémia korona-vírusu.
Mnohé akcie – ako vítanie nového roka, obecná zabíjačka, fašiangy – boli z bezpečnostných
dôvodov zakázané. No niektoré sme predsa aspoň symbolicky oslávili. Boli to:
- „Deň učiteľov“ – zakúpili sme USB kľúče pre učiteľov v hodnote 456,25 €
- „Stavanie mája“ – v hodnote 293,86 €
- ceny na parkúrové preteky sme zakúpili vo výške 338,70 €
- „MDD“ – v hodnote 207,09 €
- „oslavy letného slnovratu“ – sa symbolicky konali na športovom štadióne, bol pripravený
bohatý hudobný program a občerstvenie vo výške 7 746,31 €.
Speváckemu klubu Hoštetňan sme dali príspevok vo výške 750,00 € a novovzniknutému
občianskemu združeniu Cykloklub Vysočan príspevok vo výške 2 000,00 €.
Príspevky treba použiť do konca roka 2021 a podliehajú povinnému zúčtovaniu.
Prvok: 11.2.7 Knižnica

Rozpočet programu
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky

Rozpočetschválený
300,00
300,00
0,00

Rozpočetupravený
300,00
300,00
0,00

Skutočnosť

%

213,33
213,33
0,00

71,11
71,11
0,00

Zámer: podpora čítania kníh
Zodpovednosť: Zdenka Madejová – vedúca miestnej knižnice
Cieľ: rozšíriť čitateľský obzor hlavne u mladej generácie
Merateľný ukazovateľ: počet čitateľov miestnej knižnice
Komentár k podprogramu:
Podprogram zahŕňa rozšírenie už jestvujúceho knižného fondu a tým obohatiť poznatky
čitateľov a hlavne u mladých ľudí vypestovať vzťah ku knihám a zážitky z ich čítania.
Za I. polrok sme zakúpili knihy v hodnote 213,33 €.

Program 16: Aministratíva
Zámer: Zabezpečiť chod obce
Podprogram: 16.1 Podporná činnosť – správa obce

Rozpočet programu
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky

Rozpočetschválený
684 780,00
684 780,00
0,00

Rozpočetupravený
792 215,84
746 215,84
46 000,00

Skutočnosť

%

448 670,56
392 919,08
55 751,48

56,63
52,65
121,20
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––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––Zámer: zabezpečiť riadny chod obce
Zodpovednosť: pracovníci obce a starosta obce
Cieľ: uspokojiť potreby občanov a zabezpečiť dostatočné príjmy obce
Merateľný ukazovateľ: spokojnosť občanov a výška dosiahnutých príjmov
Komentár k podprogramu:
Zabezpečiť chod obce v oblasti hlásenia pobytu obyvateľstva, matriky, civilnej a požiarnej
ochrany, správy obce, finančných služieb, skládky tuhého komunálneho odpadu, čistiarne
odpadových vôd a kanalizácie, verejnoprospešných služieb, bytového a nebytového
hospodárstva, verejného osvetlenia, miestneho rozhlasu, športových služieb, ostatných
kultúrnych služieb, cintorínskych služieb, v oblasti predškolskej a školskej výchovy,
stravovacích služieb a v oblasti sociálnej sféry.
Čo sa týka kapitálových výdavkov, sem boli zahrnuté výdavky za zmeny a doplnky
k územnému plánu vo výške 2 000,00 €, bola zakúpená kosačka vo výške 927,48 €, bol
zakúpený domček na hranie do materskej škôlky za 1 111,00 €, sušička prádla do MŠ za
579,00 €, osobný automobil Peugeot za 21 318,00 € slúžiaci na rozvoz obedov pre
dôchodcov, mulčovač trávy za 1 850,00 €, traktor Kubora s vlečkou za 23 874,00 €
a traktorová kosačke pre potreby základnej školy za 4 092,00 €.

