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Monitorovacia správa
Obce Vysoká pri Morave
k 30. 6. 2020
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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

Rozpočet
76 715,00
76 715,00
0,00

Skutočnosť
119 186,21
119 186,21
0,00

V%
155,36
155,36
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.
V prvom polroku sme zabezpečili vývoz kontajnerov na cintoríne, po obci i mimo nej vo
výške 6 257,08 €. Firme FCC Zohor sme zaplatili sumu 27 393,13 € za zber a uloženie TKO.
So zdarným koncom sme ukončili projekt „ Obstaranie záhradných kompostérov“ vo výške
85 536,00 €. V mesiaci jún sme kompostéry rozdali do jednotlivých domácností, aby mohli
ľudia začať s kompostovaním. Od Slovenskej agentúry životného prostredia sme dostali
dotáciu 81 259,20 € a spolufinancovanie obce bolo vo výške 4276,80 €.
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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 podprogramu
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky

Rozpočet
7 200,00
7 200,00
0,00

Skutočnosť
16 031,00
16 031,00
0,00

V%
222,65
222,65
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. Patrí sem tiež dobudovanie nových
odvodňovacích kanálov a šácht, čím by sa malo zabrániť hromadeniu vody v obci, hlavne pri
výdatnejších dažďoch, ktoré sa objavujú čoraz častejšie.
Pracovníci verejno-prospešných služieb a prác sa starajú tiež o stav chodníkov, hlavne v zime.
V tomto programe sme sa zamerali v prvom polroku na obnovu chodníkov na ulici
Robotníckej, ktoré boli zničené hlavne pri výmene plynového potrubia v obci. Firme Dokaro
Bratislava, ktorá tieto práce vykonávala sme uhradili faktúru v hodnote 11 755,82 €. Za
odstránenie asfaltu sme zaplatili 3 123,80 €. Zakúpili sme dopravné zrkadlá vo výške 845,38
€, ktoré boli rozmiestnené po obci. Zakúpený bol tiež liaty asfalt v hodnote 306,00 € na
vysprávky dier na miestnych komunikáciach.

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

Rozpočet
22 500,00
22 500,00
0,00

Skutočnosť
1 871,21
1 871,21
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

V%
8,32
8,32
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.
Kultúrno-spoločenský život v obci, ako i inde vo svete, v tomto roku ochromila pandémia
nového koronavírusu. Spoločenské akcie sa konali len v mesiacoch január, február. Mnohé
kultúrne akcie boli z dôvodu vyhlásenia výnimočného stavu v štáte zrušené. Po vítaní nového
roku sa v mesiaci február konali fašiangové slávnosti spojené s obecnou zabíjačkou –
v hodnote 819,51 €, potom bol detský karneval – 300,30 € a až v júni sme spolu oslávili
MDD. Pán starosta zakúpil pre deti vedierka s cukrovou vatou, na ktorých bola nálepka
s erbom obce v hodnote 360,00 €. Na parkúrové preteky sme zakúpili poháre pre víťazov vo
výške 391,40 €.
Prvok: 11.2.7 Knižnica

Rozpočet programu
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky

Rozpočet
400,00
400,00
0,00

Skutočnosť
0,00
0,00
0,00

V%
0,00
0,00
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.
V prvom polroku neboli do miestnej knižnice zakúpené žiadne nové knihy.

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

Rozpočet programu
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky

Rozpočet
708 610,00
700 021,00
8 400,00

Skutočnosť
474 319,53
467 155,53
7 164,00

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

V%
66,94
66,73
85,29
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––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––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.

