
Príloha Záverečného účtu č. 1: 
HODNOTENIE PLNENIA PROGRAMOV OBCE v roku 2012  

 
Programový rozpočet obce Bystrička 

  
Programový rozpočet Obce Bystrička na roky 2012-2014 bol zostavený v súlade s nasledovnými 

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,  
·         v súlade so Zásadami nakladania s majetkom obce Obce Bystrička.  

  
  

Programový rozpočet obce Bystrička na rok 2012  
  
               Programový rozpočet Obce Bystrička na rok 2012 bol navrhnutý ako vyrovnaný t.j. rozdiel medzi 
príjmami a výdavkami (vrátane príjmových a výdavkových finančných operácií) je 0.  
  
            Návrh Programového rozpočtu Obce Bystrička na rok 2012 bol zostavený na základe požiadaviek   jed-
notlivých komisií,  vychádzajúcich z potrieb obyvateľov obce Bystrička.  
         Návrh rozpočtu bol zostavený ako programový t.j. zdôrazňujúci vzťah medzi rozpočtovými výdavkami 
a očakávanými výstupmi a výsledkami realizovaných rozpočtových programov a aktivít. Pre roky 2012-2014 
bolo rozpočtovaných 8 programov, ktoré predstavovali 26 aktivít slúžiacich k plneniu zámerov jednotlivých 
programov, resp. podprogramov. 
            Príjmová časť návrhu rozpočtu nepočítala so zvyšovaním sadzieb dane z nehnuteľností pre rok 2012 a 
poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad, ako ani so zvyšovaním ostatných miestnych daní 
a poplatkov. 
Obec Bystrička v rozpočte nepočítala s poklesom výnosu dane z príjmov oproti roku 2011. 
  
            Návrh Programového rozpočtu Obce Bystrička na roky 2013-2014 bol uvedený v tabuľkovej časti 
Programového rozpočtu. Rozpočet na roky 2013-2014 nebol v zmysle § 9 ods.3 zákona č.583/2004 Z.z. 
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov záväzný.          
          
   
 
 
 
 
 
 
 
 



           Vyhodnotenie  plnenia  za  rok  2012 
 

1.   P R Í J M O V Á     Č A S  Ť 
 
Celkové príjmy sú rozpočtované vo výške v štruktúre uvedenej v tabuľke č.1 a č. 2 
            
           Tabuľka č.1: 
                                            Rok 2012 v EUR 

Bežný rozpočet 369 790 
- daňové príjmy 291 300 
- nedaňové príjmy 14 040 
- granty a transfery 64 450 

 
 Programový rozpočet na roky 2012 – 2014 v € 
 
                                              rok 2012                          rok 2013                             rok 2014 
Bežný rozpočet                  369 790                 369 790               369 790     
- daňové príjmy         291 300           291 300             291 300 
- nedaňové príjmy           14  040            14  040              14  040 
- granty a transfery            64  450            64  450              64  450 
 
Programový rozpočet na rok 2012 v  € 
                                návrh rozpočtu             skutočnosť                   % plnenia     
Bežný rozpočet       369 790      386 683,21          104,56 
-daňové príjmy       291 300      292 072,85          100,26 
- nadaňové príjmy        14  040      28 536,34          203,25 
- granty a transfery        64  450      50 807,15            78,83 
 
          Tabuľka č.2: 
 
 Rok 2012                                      počiat. suma           tvorba                 čerpané    zostatok k 31.12.2012 
- rezervný  fond        48 722,09             361,13           13 802,24            35 280,98 
- fond kapitálových výdavkov                   0          3 250,21                  0          3 250,21 

 
 
B e ž n é    p r í j m y –návrh                                                     369 790,00  EUR 
                                  -  skutočnosť                                           386 683,21  EUR 
                                  -  plnenie                                                      104,56   % 
 
11..  DDaaňňoovvéé  pprr ííjj mmyy  ––  nnáávvrr hh                                                                                                                229911..330000,,0000    EEUURR  
                               -  skutočnosť                                              292 072,85  EUR 
                               -  plnenie                                                            100,26  %                                      
 
1.1 Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve – návrh          ..............   240.000,00  EUR 
                                                                                                         skutočnosť ...............  239 386,32  EUR  
                                                                                                          plnenie         ...............          99,74  % 
    - v zmysle zákona 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 výnos dane z príjmov fyzických osôb je 
príjmom rozpočtu obce vo vyššie uvedenej výške  
  
1.2 Daň z nehnuteľnosti – návrh            .......................................................................... 24.500,00  EUR 
                                              skutočnosť  ..........................................................................  26 610,19  EUR 
                                              plnenie       ...........................................................................      108,61  % 



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.  

Daň z nehnuteľnosti sa vyrubuje v zmysle VZN obce  Bystrička dane z nehnuteľností a poplatok za 
komunálny a drobný stavebný odpad. 
 
1.3 Miestne dane - návrh....................................................................................   26.800,00   EUR 
                                 skutočnosť ...........................................................................   26 076,34   EUR 
                                 plnenie      ............................................................................          97,29   % 

            Predmetom miestnych daní je: daň za psa, daň za ubytovanie a daň za užívanie verejného 
priestranstva vyberané v zmysle zákona č.582/2004 Z.z. o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady 
a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov a VZN obce Bystrička dane z nehnuteľností a poplatok 
za komunálny a drobný stavebný odpad. 
  
1.3.1 Poplatok za komunálne odpady a drobný stavebný odpad- návrh          .............. 23.000,00  EUR 
                                                                                                                   skutočnosť............... 23 227,40  EUR  
                                                                                                plnenie   ...............      100,98  % 

Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa v zmysle zákona č.582/2004 Z.z. 
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 obce. Tento poplatok upravuje VZN obce  
Bystrička dane z nehnuteľností a poplatok za komunálny a drobný stavebný odpad. 
             
 
22..  NNeeddaaňňoovvéé  pprr ííjj mmyy--  nnáávvrr hh                                                                                                                                  1144  004400,,0000    EEUURR 
                                    skutočnosť                                                         28 536,34  EUR                                              
                                    plnenie                                                                     203,25  % 
 
2.1 Príjmy z prenajatých pozemkov a budov- návrh         ............................................... 7.500,00  EUR  
                                                                               skutočnosť................................................ 8 288,82  EUR 
                                                                  plnenie       ...............................................     110,51 % 
            Predstavujú príjem z uzatvorených platných nájomných zmlúv za prenájom  pozemkov a budov.  
  
2.2 Ostatné administratívne poplatky – návrh       ............................................................. 6.140,00  EUR 
                                                                    skutočnosť...........................................................19 399,76  EUR 
                                                                    plnenie     ............................................................     315,95  % 
            Tvoria administratívne poplatky – správne poplatky vyberané podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych 
poplatkoch v znení neskorších predpisov. 
  
2.2.1 Poplatky a platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb- návrh       ...................  3.740,00  EUR 
                                                                                                                skutočnosť................. 15 951,90  EUR 
                                                                                                                plnenie   ......................     426,52  %  
            Zahŕňajú správne poplatky (matrika, overovanie), cintorínske poplatky za hrobové miesta vyplývajúce  z 
Prevádzkového poriadku pohrebiska,  za dom smútku, odpadové nádoby, známky pre psov, za relácie 
v miestnom rozhlase, platby za opatrovateľskú službu na území obce Bystrička, pokuty, penále  a iné sankcie, 
šachový krúžok a iné... 
 
2.2.2 Poplatky za materskú školu – návrh          .................................................................. 1.200   EUR 
                                                            skutočnosť ..................................................................  2.170   EUR 
                                                            plnenie       .................................................................  180,83   % 
           Sú to príspevky rodičov a iných osôb na čiastočnú úhradu prevádzkových nákladov podľa platných 
predpisov. 
  
2.2.3 Poplatky za Školský klub detí – návrh           ............................................................. 1.200 EUR 
                                                                skutočnosť..............................................................  1 153  EUR 
                                                                plnenie       ..............................................................  96,08  % 
           Sú to príspevky od rodičov na čiastočnú úhradu na chod ŠKD podľa platných predpisov. 
 



 2.3 Úroky z domácich vkladov –  návrh         ...................................................................... 400,00  EUR 
                                                         skutočnosť.......................................................................  37,14  EUR 
                                               plnenie        .......................................................................   9,28   % 

            Predstavujú úroky z vkladov na bankových účtoch. 
  

 
33..  GGrr aannttyy  aa  tt rr aannssffeerr yy--  nnáávvrr hh                                                                                                                                  6644..445500,,0000    EEUURR 
                                       skutočnosť                                                        50 807,15  EUR 
                                       plnenie                                                                    78,83   % 
 
 
Predpokladané príjmy z tuzemských grantov a dotácií v roku 2012 boli realizované v nasledujúcej štruktúre: 
                                                                      návrh v €        skutočnosť v €           plnenie v %                    
3.1 Transfer na ZŠ                                                     60.000                44 704,00                   74,50 
       ZŠ  odchodné                                                                0                  1 446,00                      - 
3.2 Transfer na matriku                                              1.700                  1 792,30                 105,42  
3.3 Transfer na pozemné komunikácie                           50                       73,85                 147,70    
3.4 Transfer na register obyvateľov                              450                     465,96                 103,54 
3.5 Transfer na životné prostredie                                 150                    152,65                 101,76  
3.6 Transfer na MŠ                                                          700                    472,00                   67,42 
3.7 Transfer na ŠKD                                                        500                    690,20                 138,04    
3.8 Transfer na hmotnú núdzu na ZŠ                           100                         0,00                       - 
3.9 Transfer na hmotnú núdzu na MŠ                           100                    143,55                 143,55 
4.0 Transfer na voľby                                                      700                    866,64                 123,80 
 
Monitoring a úpravy  
       Návrh programového rozpočtu na rok 2012, ktorý  bol schválený  UZNESENÍM 
č.11/2011/II/g  zo  dňa 15.12.2012 bol  pravidelne sledovaný a   Návrh programového 
rozpočtu na rok 2012 bol  2x upravovaný : 
-  prvým   programovým opatrením - UZNESENIE č. 18/2012/II/c zo dňa 3.5.2012 
- druhým  programovým opatrením – UZNESENIE č. 73/2012/III  zo dňa 8.11.2012 
   
  
44..  FFiinnaannččnnéé  ooppeerr áácciiee    
  
4.1         -     rezervný  fond   od  1.1.2012                                -             48 722,09  €     
                    prebytok hospodárenia  za rok 2011  - 10%                          361,13  €  
                    (schválený UZNESENÍM č.16/2012/II/b zo dňa 8.3.2012)   
                    rezervný fond celkom                                                          49 083,22 €  
                    čerpanie                                                                                 13 802,24 €   
                    zostatok                                                                                 35 280,98 € 
 
4.2         -     fond kapitálových  výdavkov od 1.1.2012            -                       0     € 
                    tvorba fondu kapitálových výdavkov- 90%                         3 250,21 € 
                    (schválená UZNESENÍM č.16/2012/II/b)                     
                 čerpanie                                                                                         0,00 € 
                    zostatok                                                                                   3 250,21 € 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Čerpanie  Rezervného fondu v roku 2012  bol na základe rozhodnutia obecného zastupiteľstva 
v sume 13 802,24 € : 
 
Obecné zastupiteľstvo schválilo použitie finančných zdrojov z Rezervného fondu na : 
 
- UZNESENÍM č. 18/2012/II/f        - opravu podlahy v sále OÚ v sume                    724,00 €   
   zo dňa  3.5.2012 
- UZNESENÍM č.  18/2012/II/g      - dorábku kúrenia  v MŠ na základe podnetu      780,90 € 
   zo dňa  3.5.2012                              Regionálneho úradu verejného zdravotníctva 
- UZNESENÍM č.  48/2012/II/a      -  oprava cesty popod Hrádok v sume               2 081,96 €   
   zo dňa 13.9.2012 
- UZNESENÍM č.  18/2012/II/h      -  mreža na prekrytie kanála v sume                    205,00 € 
   zo dňa 3.5.2012 
-  UZNESENÍM č. 27/2012/II           -  oprava miestneho rozhlasu                            314,74  € 
   zo  dňa 9.8.2012 
-  UZNESENIM č.45/2012/II            -  záložné siete v objekte OÚ                            172,50  € 
   zo  dňa 13.9.2012                                                                                                       923,24  € 
-  UZNESENÍM č. 66/2012/II          -  šatňa pre pracovníkov ŠJ                                 599,90  € 
   zo dňa 4.10.2012 
-  UZNESENÍM č. 96/2012/II          -  projektová dokumentácia na parkovisko         380,00  € 
    zo dňa  10.12.2012                                  pred ZŠ 
-  UZNESENÍM č. 18/2012/II/e      -  preúčtovanie   úveru                                       7 620,00  € 
    zo dňa  03.05.2012                                  
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Konečný zostatok  k 31.12.2012                                                                   35 280,98 € 
                                                                                                                        ========= 
 
Fond kapitálových  výdavkov  
 
          Obec  Bystrička  mala  začiatočný stav   FONDU  KAPITÁLOVÝCH  VÝDAVKOV  
k 1.1.2012  -  0,- €  a  Uznesením č. 2012/16/II/c  zo dňa 8.3.2012  schválilo Obecné 
zastupiteľstvo  tvorbu  Fondu kapitálových výdavkov vo výške 90% z prebytku hospodárenia 
za rok 2011,čo predstavovalo  sumu 3 250,21 € .  
           V roku 2012 nebolo čerpanie  z Fondu kapitálových  výdavkov. 
 
Konečný zostatok  k 31.12.2012                                                                    3 250,21 € 
                                                                                                                        ========= 
 

 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



V  Ý  D  A  V  K  O  V  Á      Č A  S  Ť 
 
 

Vyhodnotenie  plnenia  za  rok  2012 
 
  Návrh  rozpočtu  bol schválený  UZNESENÍM č.11/2011/II/g  zo  dňa 15.12.2011. 
 
  Návrh rozpočtu na rok 2012 bol  2x upravovaný : 
-  prvé   programové opatrenie - UZNESENIE č. 18/2012/II/c zo dňa 3.5.2012 
-  druhé programové opatrenie – UZNESENIE č. 73/2012/III  zo dňa 8.11.2012 
 
 

 PPRROOGGRRAAMM   ČČ..  11::   VVŠŠEEOOBBEECCNNÉÉ    VVEERREEJJNNÉÉ  SSLL UUŽŽBBYY 
  

ZZáámmeerr   pprr ooggrr aammuu:: 
KK vvaall ii ttnnéé  aa  eeffeekktt íívvnnee  vvyykkoonnáávvaanniiee  ssaammoosspprr áávvnnyycchh  ffuunnkkccii íí  aa  pprr eenneesseennééhhoo  vvýýkkoonnuu  

ššttááttnneejj   sspprr áávvyy   
CCiieeľľ  pprr ooggrr aammuu:: 

ZZaabbeezzppeeččiiťť  eeffeekkttíívvnnee  ffuunnggoovvaanniiee  ssaammoosspprráávvyy  vv  zzmmyyssllee  ppllaattnneejj   lleeggiissllaattíívvyy  ssoo  zzrreetteeľľoomm  
nnaa  rroozzvvoojj   oobbccee  aa  ppoottrreebbyy  jjeejj   oobbyyvvaatteeľľoovv 

  
Program č. 1 zahŕňa režijné výdavky na zabezpečenie činnosti obecného úradu a orgánov obce  t.j. mzdy, platy, 
služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní, tovary a služby (komunikácie, 
materiál, rutinná a štandardná údržba,  poistenie budovy OcÚ, výdavky na služby,  vzdelávanie zamestnancov, 
stravovanie, sociálny fond, odmeny poslancom OZ, dohody o vykonaní práce pre OcÚ  a pod.), bežné transfery 
a splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi. 
 
Podprogram 1.1.1:   Činnosť volených orgánov obce a zamestnancov obce, 
prenesený výkon štátnej správy      -                                   návrh    67.577,00  EUR 
                                                                                                  skutočnosť   74.787,21    EUR 
                                                                                                      čerpanie        110,67   % 
  
Zámer podprogramu: Kvalitné a efektívne vykonávanie činnosti volených orgánov obce a vysoko profesionálni 
a odborne zdatní zamestnanci obce 
Zodpovednosť za  podprogram: starostka obce, zamestnanci  a poslanci 
  
Prvky a alokácia predpokladaných výdavkov 

    návrh skutočnosť čerpanie   
 Kapitola: 0.1.1.1.6 
  
  

Alokácia Al. pod. zdr. EUR    EUR EUR 

611 Mzdy OÚ včetne poslanci Bežný výdavok Samospráva 47.000 53.301,07 113,40 
62 Poistné, odvody   Bežný výdavok Samospráva 19.000 20.619,50 100,09 
625 Pokuta za postihnutého Bežný výdavok Samospráva 877,00 0 - 
611             z tohoEvidencia obyvateľov Bežný výdavok Štát. rozpoč. 450 465,96 103,54 
611           Životné prostredie Bežný výdavok Štát. rozpoč. 150 152,65 101,77 
637027 Voľby Bežný výdavok Štát. rozpoč. 700 866,64 123,80 

  
 



Finančné prostriedky určené na funkčné platy zamestnancov obecného úradu na 1 rok,  valorizácia – 1 %, 
prechádzajúce kompetencie, odmeny zamestnancov obecného úradu,  preplatenie dovolenky, nadčasy, platové 
postupy, životné jubileá, odchodné.  
 

Cieľ Ukazovateľ výkonnosti 
cieľová 
hodnota 
v roku  

 
skutočnosť % plnenia 

Zabezpečiť dôstojnú 
reprezentáciu 
a zastupovanie obce 

počet oficiálnych návštev starostky obce, 
zasadnutí ZMOS a mikroregiónov počas 
roka 

10 11 110 

Zabezpečiť efektívne 

riadenie obce  
počet porád starostky obce 
počet stretnutí s občanmi obce  za rok 

15 
12 

34 
36 

226,66 
300,00 

Zabezpečiť realizáciu 
kompetencií obecného 
zastupiteľstva 

počet zasadnutí obecného zastupiteľstva za 
rok 

min. 11 min.13 118,18 

Účelné a efektívne 
fungovanie komisií 

počet zasadnutí  l komisie za rok min. 4 3 75,00 

Zabezpečiť 
kontinuálnu kontrolu 
výkonu práv 
a povinností obecného 
úradu  

počet vykonaných kontrol za rok min. 6 16 266,66 

 Zabezpečiť vysokú 
profesionalitu činností 
vykonávaných 
prostredníctvom 
obecného úradu 

počet zaregistrovaných podaní 
počet zaevidovaných zmlúv 
počet evidovaných vybavených žiadostí 

400 
20 
120 

456 
24 
116 

114 
120 

96,66 

Zabezpečiť plánované 
plnenie príjmovej časti 
obecného rozpočtu 

počet vydaných platobných výmerov za rok  
počet riešených dlžníkov na daniach 
a poplatkoch 

400 
8 
 

778 
14 
 

194,50 
175 

 

Zabezpečiť efektívne 
vymáhanie 
pohľadávok  

pokles evidovaných pohľadávok v % 90 98 108,88 

Zabezpečiť 
bezproblémový 
priebeh zasadnutí 
s kvalitným 
a všestranným 
servisom 

Zavedená elektronická a listová distribúcia 
materiálov na zasadnutia a informovanie 
sms a mailom 

áno áno áno 

Zabezpečiť kvalitný 
výkon kompetencií 
prenesených zo štátu 
na obec podľa 
príslušnej legislatívy 

         počet vydaných rozhodnutí v správnom 
konaní 

         počet zaevidovaných zmien v evidencii 
obyvateľstva 

         počet vykonaných dohľadov nad 
pozemnými komunikáciami 

    4 
 

    70 
 

    2 
 

   34 
 

    83 
 

   9 
 

    850 
 

   118,57 
 

   450 

 
 

                    Hodnotenie a závery: 
                                     

                     Starostka obce sa pravidelne zúčastňuje porád a aktivít, ktoré usporiadajú ZMOS 
a ZMOT, podľa potreby organizuje porady s riaditeľkami ZŠ, MŠ, vedúcou Školskej jedálne 
ako aj  ostatnými  pracovníčkami OcÚ. K starostke obce majú  občania s trvalým pobytom i  
ako aj  ostatní občania  dvere otvorené v pracovných hodinách a pokiaľ to občanom 
nevyhovuje, starostka  obce je ochotná  stretnúť sa s občanmi a riešiť problém aj po 
pracovných hodinách.   
 



                   Obecné zastupiteľstvo sa  v roku 2012 pravidelne stretávalo na plánovaných ako 
aj mimoriadnych  zastupiteľstvách a promptne riešilo problémy, ktoré sa v obci vyskytli.  
                  Obec Bystrička má zriadených 13  komisií. Komisia  športu a mládeže (predseda 
p. Lučanský), Komisia finančná (predseda Ing. Košút), Komisia životného prostredia 
(predseda Ing. Malko), Komisia socialno-zdravotná (predseda p. Žubor), Komisia 
podnikateľská a Komisia výstavby (predseda Ing.Korbeľ)  sa pravidelne min 4 x ročne 
stretávajú a aktívne riešia problémy v daných oblastiach. Komisia  školstva  a kultúry 
nepracuje, ale predseda  
p. Bízik je zároveň delegovaný  ako zástupca  obecného zastupiteľstva  do Rady školy pri MŠ 
aj ZŠ,  stretáva sa s riaditeľkami a aktívne sa spolupodieľa na riešení problémov v danej 
oblasti. 
Komisie ako  Inventarizačná komisia, Vyraďovacia komisia  a Komisia zriadená na výber 
cenových ponúk  pracujú počas roka podľa plánu práce. Komisia na odmeňovanie poslancov  
nepracuje, pretože všetci poslanci každý štvrťrok  prehodnocujú svoje odmeny, či sú v súlade 
s VZN o odmeňovaní starostu, hlavného kontrolóra a poslancov OZ. Komisia pre kontrolu 
financovania ZŠ, MŠ a ŠJ  tiež v roku 2012 nepracovala, preto Obecné zastupiteľstvo by malo 
obe komisie zrušiť.  
                   Hlavná kontrolórka obce v zmysle plánu práce a podľa operatívnych požiadaviek  
poslancov, starostky  a občanov vykonáva  kontrólnu činnosť,  z každej kontrólnej činnosti je 
vypracovaný záznam, ktorý je prerokovaný na obecnom zastupiteľstve. 
                   Administratívnu prácu zabezpečujú  zamestnankyne  OcÚ, ktoré plnia úlohy 
súvisiace s plnením úloh samosprávy na vysokej odbornej úrovni.  
 
              Rozpočet podprogramu bol upravovaný, zámere, ciele a ukazovatele boli splnené. 
 
 
Evidencia obyvateľstva 
 
Zámer aktivít :  Integrovaná evidencia obyvateľov obce poskytujúca všetky potrebné výstupy a informácie 
 
Cieľ Ukazovateľ výkonnosti Cieľová hodnota 

• priemerný čas potrebný na evidenciu • max. 1 hodina Zabezpečiť promptnú a flexibilnú 

evidenciu obyvateľov  obce  • priemerný čas potrebný na zabezpečenie súvisiacej 
administratívy  

• max. 3 dni 

 
Predmetom podprogramu  je zabezpečenie činností: prihlásenie na trvalý pobyt, prihlásenie na prechodný pobyt, 
prehlásenie pobytu v rámci obce, odhlásenie pobytu, potvrdenie o trvalom pobyte, evidencia zmien v kartách 
obyvateľstva, mesačné hlásenia pre štatistický úrad a hlásenia na REGOB. 

 
                  Hodnotenie a závery: 
                             
                                 V rámci administratívnej  činnosti je  aj evidencia obyvateľstva. Vykonávajú ju dve 

pracovníčky podľa požiadaviek občanov,  podľa možnosti, na počkanie.         
                      
              Rozpočet podprogramu bol upravovaný, zámere, ciele a ukazovatele boli splnené. 
 
 
Podprogram 1.1.2:   Správa obecného úradu  -     návrh       51.613,00  EUR 
                                                                                              skutočnosť       55 730,56   EUR 
                                                                                                  čerpanie            107,98    % 
 



Zámer podprogramu: Kvalitná a efektívna činnosť obecného úradu 
Zodpovedná: starostka obce, zamestnanci  obce, poslanci OÚ 
 
Prvky a alokácia predpokladaných výdavkov 

    návrh skutočnosť čerpanie   
 Kapitola: 0.1.1.1.6 

Alokácia Al. podľa 
zdrojov EUR     EUR   % 

630 Tovary a služby Bežný 
výdavok 

Samospráva 44.963 42.355,57 94,20 

642006 Členské – ZMOS, ZMOT, RVC, 
ZPOZ  

Bežný  
výdavok 

Samospráva 700 
 

5.754,99 822,14 
 

621005 Splátka úveru - ISTINA Bežný 
výdavok 

Samospráva 5.950 7.620 128,06 

 Položka tovary a služby obsahuje najmä cestovné na tuzemské pracovné cesty, cestovné vyplácané darcom krvi, 
elektriku, plyn, vodné, stočné, telefóny, RTVS, poštovné, údržbu programov, nákup všeobecného materiálu, 
kancelárskych potrieb, čistiacich potrieb, nákup odborné literatúry, údržbu výpočtovej techniky, údržbu budov, 
priestorov, platby za absolvované školenia, právnu pomoc, strava zamestnávateľ 55 %,  poistenie hnuteľného 
a nehnuteľného majetku, prídel do SF... 
  

Cieľ Ukazovateľ výkonnosti 
Cieľová 
hodnota 
v roku R 

 
skutočnosť  %plnenia  

Zabezpečiť odborný výkon 
samosprávnych 
a originálnych kompetencií 
obce v súlade s platnou 
legislatívou 

         priemerný počet uskutočnených školení 
na 1 zamestnanca v danom roku 

         počet vypracovaných návrhov VZN 
      počet vydaných smerníc, usmernení 

a metodických pokynov 

6 
 

5 
3 

 

6 
 

3 
7 

100 
 

60 
233,33 

Zavedenie kompatibilného 
softvéru   na obecnom 
úrade 

         účtovníctvo, rozpočet, dane a poplatky, 
práce a mzdy, pokladňa používajú 
jednotný prepojiteľný softvér 

5 5 100 

Zabezpečiť účinné 
napĺňanie rozhodnutí 
obecného zastupiteľstva  
  

    % splnených uznesení obecného 
zastupiteľstva 

      100 100 100 

Zabezpečiť pravidelnú 
starostlivosť o pracovné 
prostredie zamestnancov 
obce 

    počet opráv pracovných strojov 
a zariadení 

    počet vykonaných revízií 

       3 
 

      3 

2 
 

3 

66,66 

 
100 

 

                  Hodnotenie a závery: 
                             Pracovníci zamestnaní v OcÚ obce Bystrička sa pravidelne zúčastňujú školení, ktoré 

uskutočňuje RVC Martin, zdravotka – PZS, s.r.o.REVIMONT_DG, s.r.o. Školenia, ktoré 
uskutočňuje RVC Martin sú zamerané na novelizáciu zákonov a ich aplikácia v praxi.  
Zamestnanci obce sú pravidelne preškoľovaní aj v oblasti – bezpečnosť práce.  Noví 
zamestnanci ako aj ostatní pracovníci sa podľa potreby zúčastňujú školení v legislatívnej, 
ekonomickej, hospodárskej a technickej oblasti.  
          Zamestnanci obce a poslanci pravidelne sledujú novelizáciu zákonov a podľa potrieb 
aktualizujú  VZN  a interné smernice obce. Obec Bystrička má  zavedený kompatibilný 
softwér na prepojenie  administratívnej práce. 
          Za rok 2012 obecné zastupiteľstvo splnilo všetky úlohy, ktoré si schválilo v roku 2012.  
          Firma  Mesing zorganizovala v roku 2011 „Bystričskú slivku“. Tento projekt bol 
recipročný s našou družobnou obcou na Morave - Bystřičkou, ktorá usporiadala  podobnú 
akciu. Suma  5 059,- € bola preposlaná našou družobnou obcou Bystřička na  účet obce  
Bystrička . Vyššie uvedená suma bola preplatená až v roku 2012 a v zmysle Zákona  
583/2004 Z.z. zaúčtovaná v kapitole  0.1.1.1.6.  
 

              Rozpočet podprogramu bol upravovaný, zámere, ciele a ukazovatele boli splnené. 



Archív a registratúra  
 

Zámer podprogramu: Kvalitné služby archívu a registratúry s minimom byrokracie 
Zodpovedná: starostka obce, zamestnanci  obce 
 

Cieľ Ukazovateľ výkonnosti Cieľová hodnota 

• priemerný objem udržiavaných archivovaných 
dokumentov 

• 24 metrov kubických   
(4 x 3 x 2) 

Zabezpečiť efektívne plnenie 

zákonných požiadaviek na 

archiváciu dokumentov 
• priemerná doba na vybavenie 1 externej žiadosti 

o vydanie archivovaného dokumentu 
• na počkanie 

 
Podprogram  rieši zabezpečenie kvalitných služieb archívu a registratúry. 
 
Úradná tabuľa  
 
Zámer podprogramu : Včasné a úplné informácie o zámeroch samosprávy poskytované verejnosti 
 

Cieľ Ukazovateľ výkonnosti Cieľová hodnota 

Promptne a transparentne informovať 

občanov obce  

• doba aktualizácie informačnej 
tabule  

• max. 24 hodín, v prípade potreby  
        ihneď resp. v zmysle platnej 

legislatívy 
 

Výdavky na informovanie občanov o zámeroch samosprávy, sprístupnenie občanom informácie vyplývajúce zo 
špecializovaných zákonov na centrálnej vývesnej tabule na budove OcÚ ako aj v elektronickej forme. 
 

                  Hodnotenie a závery: 
  Zamestnanci obce zabezpečujú kvalitné služby v danej oblasti. 

 
              Rozpočet podprogramu nebol upravovaný, zámere, ciele a ukazovatele boli splnené. 
 
Podprogram 1.2: Finančná a rozpočtová oblasť -         návrh     11.600,00  EUR 
                                                                                                   skutočnosť     10.650,66  EUR 
                                                                                                       čerpanie           91,81   % 
 
Zámer podprogramu: Vyrovnaný rozpočet obce, hospodárenie v súlade s rozpočtovými pravidlami a finančnou 
disciplínou  
Zodpovedná: starostka obce, hlavná kontrolórka obce 

 Prvky a alokácia predpokladaných výdavkov 
    návrh skutočnosť čerpanie   

 Kapitola: 0.1.1.1.2 
Alokácia Al. podľa zdroj EUR     EUR   % 

637012 Bankové poplatky Bežný výdavok Samospráva 638 560,26 87,81 
637035 Daň z úrokov Bežný výdavok Samospráva 12 6,86 57,16 
651002 Splácanie úrokov z úveru Bežný výdavok Samospráva 10.750 9.533,46 88,68 
637005 Audítorské služby                  Bežný výdavok Samospráva 200 480 240,00 
637004 Všeobecné služby Bežný výdavok Samospráva  0 70,08 - 

Cieľ Ukazovateľ výkonnosti Cieľová 
hodnota 
v roku R 

      
skutočnosť %plnenia 

Zabezpečiť  overenie účtovnej 

závierky za účtovné obdobie 

nezávislým audítorom 

vykonaný audit    1 1 100 



                  Hodnotenie a závery: 
                             

          Vzhľadom k tomu, že projekt  „Obnova povrchu miestnych komunikácií“ bol uzavretý 
v roku 2012 ale financie neboli z PPA presunuté na obecný účet, v roku 2012 obec  musela  
v rozpočte počítať s touto položkou. 
          Audítorka Ing. Fioleková  vykonala v roku 2012 audit za účtovný rok 2011 bez výhrad. 
 
              Rozpočet podprogramu nebol upravovaný, zámere, ciele a ukazovatele boli splnené. 
 
 
Podprogram 1.3:   Prenesený výkon štátnej správy -         návrh     2.500,00  EUR 
                                                                                                   skutočnosť     2.902,00  EUR 
                                                                                                        čerpanie        116,08   % 
 
Zámer podprogramu: Správny a kvalitný výkon kompetencií prenesených zo štátu na obec + promptné 
vybavenie občana 
Zodpovedná: starostka, obce zamestnanci obce (hlavne matrikárka) 
 
 Osvedčovanie listín a podpisov 
 
Zámer aktivít: Osvedčovanie vykonané na počkanie 
 
 Prvky a alokácia predpokladaných výdavkov 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Cieľ Ukazovateľ výkonnosti Cieľová hodnota 

• časová záťaž občana pri jednom osvedčení • max. 10 minút Zabezčiť promptné osvedčenie listín a podpisov 

• % klientov nevybavených na počkanie • 0% 
 
Podprogram  rieši samosprávne kompetencie obce. Pozostáva zo zápisu do knihy osvedčení a výpisov z registra 
trestov, zaplatenia správneho poplatku, osvedčenia listiny alebo overenia podpisu, zaslania žiadosti o výpis 
z registra trestov. 
 

 
                   Hodnotenie a závery: 

              
               Zamestnanci obce zabezpečujú kvalitné služby v danej oblasti. 
 
              Rozpočet podprogramu bol upravovaný, zámere, ciele a ukazovatele boli splnené. 
 

 
 
 
 

    návrh skutočnosť čerpanie   
 Kapitola: 0.1.1.1.6 
a 0.1.3.3 
  
  

Alokácia Al. podľa 
zdrojov EUR      EUR    % 

611, 630 Matrika Bežný 
výdavok 

Štátny rozpočet  2500 2902 116,08 



 PPRROOGGRRAAMM   ČČ..  22::   VVEERREEJJNNÝÝ       PPOORRII AADDOOKK  
  

ZZáámmeerr   pprr ooggrr aammuu:: 
KK vvaall ii ttnnéé  aa  eeffeekktt íívvnnee  vvyykkoonnáávvaanniiee  ččiinnnnoosstt íí      DDHHZZ   

CCiieeľľ  pprr ooggrr aammuu:: 
CChhrráánniiťť  oobbyyvvaatteeľľoovv  aa    nnáávvšštteevvnnííkkoovv  oobbccee  aakkoo  aajj   iicchh  mmaajjeettookk  aa  mmaajjeettookk  oobbccee    pprreedd    

ppoovvooddňňaammii     aa    ppoožžiiaarrmmii 
 
  
Podprogram 2.1: Ochrana pred požiarmi  a povodňami   -   návrh  2.500,00  EUR 
                                                                                                       skutočnosť   1.954,74  EUR 
                                                                                                             plnenie         78,18   % 
Zámer podprogramu: Ochrana obce pred povodňami, požiarmi a v prípade mimoriadnych  udalostí okamžitý 
zásah na odstránenie vzniknutých škôd, maximálna pripravenosť obce v čase krízovej situácie 
Zodpovedná: starosta obce, členovia  DHZ, veliteľ DHZ 
  
Prvky a alokácia predpokladaných výdavkov 

    návrh skutočnosť čerpanie   
 Kapitola: 0.3.2.0   Alokácia Al. podľa 

zdrojov EUR       EUR    % 

630 Zabezpečenie bežnej činnosti DHZ 
(plyn, elektrika, všeob. mat., palivá, 
údržby, opravy...) 

Bežný 
výdavok 

Samospráva 2.160 1.745,05 80,78 

634003 Poistenie  auta Bežný 
výdavok 

Samospráva 340 209,69 61,67 

 

                    Hodnotenie a závery: 
                Členovia DHZ sa aktívne zapájajú do života obce. Dňa 29.08.2012  vykonali 
preventívne prehliadky domov v obci, aktívne zasahovali pri dvoch požiaroch   
a) hasenie balíkov slamy na poli pri Družstve Belá Dulice        
b) požiar senníka na Družstve Belá Dulice, ktorý bol mimoriadne náročný  na  fyzické 
a psychické sily hasičov 
                Členovia v roku 2012 čistili kanále v obci ako aj odpratávali sneh z problémových 
miest. Zúčastnili sa taktického cvičenia okrsku, ktoré sa konalo v Trebostovskej doline. 
Pravidelne sa zúčastňujú hasičských tréningov, v roku 2012 až 7 x, súťaží – okresná súťaž 
v Krpeľanoch a okrsková súťaž v Trebostove, 6 x zorganizovali zaškoľovanie členov na 
novom aute LIAZ RTHP 25 CAS. 
 

              Rozpočet podprogramu nebol upravovaný, zámere, ciele a ukazovatele boli splnené. 

Cieľ Ukazovateľ výkonnosti 
Cieľová 
hodnota 
v roku R 

 
skutočnosť  %plnenia 

Chrániť obyvateľov 
a ich majetok ako aj 
majetok obce pred 
povodňami a požiarmi 

         zriadený funkčný DHZ v obci - počet 
         počet školených členov DHZ 
         počet cvičných akcií DHZ (súťaže, 

tréningy,...) 
aktualizovanie plánu ochrany obce 

1 
8 
5 
 

áno 

1 
8 
10 
 

áno 

 

1 
100 
200 

 
áno 

Prevencia a kontrola 
rizika vzniku 
požiarov, povodní... 

počet realizovaných akcií za rok 
počet preventívnych protipožiarnych 
kontrol za rok 

5 
1 

12 
1 

240 
100 



 PPRROOGGRRAAMM   ČČ..  33::   EEKK OONNOOMM II CCKK ÁÁ           OOBBLL AASSŤŤ  
  

ZZáámmeerr   pprr ooggrr aammuu  ::   
  KK vvaall ii ttnnéé  ppllnneenniiee  lleeggiissllaatt íívvnnyycchh  úúlloohh  oobbccee  aakkoo  ssaammoosspprr áávvyy  aa  rr eegguulloovvaannýý  rr oozzvvoojj   

oobbccee   
 

CCiieeľľ  pprr ooggrr aammuu:: 
CChhrráánniiťť  aa  vvyyuužžíívvaaťť    lleessnnéé    ppoozzeemmkkyy  vvoo  vvllaassttnnííccttvvee  oobbccee,,  pprree    oobbyyvvaatteeľľoovv    aa  

nnáávvšštteevvnnííkkoovv  oobbccee    zzaabbeezzppeeččiiťť  ppllyynnuullúú  cceessttnnúú  ddoopprraavvuu  aa  zzaabbeezzppeeččoovvaaťť  oopprraavvuu    
mmiieessttnnyycchh  kkoommuunniikkááccii íí  aa  iicchh  zziimmnnúú  úúddrržžbbuu 

  
  
Podprogram 3.1:   Lesníctvo         -                        návrh      800,00  EUR 
                                                                                                       skutočnosť      200,00  EUR 
                                                                                                           čerpanie            25   % 
 
Zámer podprogramu: Chrániť a využívať lesné pozemky vo vlastníctve obce (ochrana, výsadba)  
Zodpovedný za podprogram: starostka obce a lesný hospodár  
 
Prvky alokácia predpokladaných výdavkov 

  návrh skutočnosť čerpanie   
 Kapitola: 0.4.2.2    
  

Alokácia EUR    EUR    % 

 Mzda lesného hospodára 
a výsadba 

Bežný výdavok Samospráva    800     200   25 

 
 
Cieľ Ukazovateľ výkonnosti Cieľová 

hodnota 
v roku R 

 
skutočnosť %plnenia 

Zabezpečiť efektívne využívanie 

lesných pozemkov 

• Počet lesných pozemkov    4 4 4 

 
                Hodnotenie a závery: 

              
            Obec  Bystrička má štyri lesné pozemky. Odborný lesný hospodár obce  Ing. Mejstrík 
zodpovedne zachovával, zveľaďoval a chránil les ako nevyhnutnú zložku životného 
prostredia. 
              Rozpočet podprogramu nebol upravovaný, zámere, ciele a ukazovatele boli splnené. 
 
 
Podprogram 3.2:   Cestná doprava  -                   návrh    15.200,00  EUR 
                                                                                                 skutočnosť     19.327,58  EUR 
                                                                                                     čerpanie          127,15   % 
  
Zámer podprogramu: Zabezpečenie mestskej dopravy v obci  
Zodpovedný za podprogram: starostka obce, poslanci OÚ 
 
 
  



Prvky a alokácia predpokladaných výdavkov 
    návrh skutočnosť čerpanie   

 Kapitola: 0.4.5.1  
  

Alokácia Al. podľa zdrojov EUR      EUR    % 

 SAD  doplatok z 
obce 

Bežný výdavok Samospráva 15.200 19.327,58  127,15  

 

Cieľ Ukazovateľ výkonnosti 
Cieľová 
hodnota 
v roku 
R 

 
skutočnosť  %plnenia 

Doprava obyvateľov  Zabezpečiť optimálny počet spojov     3    33       33      100 

 
                        Hodnotenie a závery: 

              
            Medzi mestom Martin a obcou Bystrička je zavedená mestská doprava. Po korekcii 
spojov  v roku 2012  je  v platnom cestovnom poriadku k 1.1.2013  uvedených 33 spojov.    
Obec Bystrička v zmysle zmluvy č. 010/DOOMT/A/2007 o spolupráci pri zabezpečovaní 
dopravy a o výkone vo verejnom záujme v MHD   dopláca  percentuálnu časť  straty vo 
verejnom záujme. 
  
              Rozpočet podprogramu bol upravovaný, zámere, ciele a ukazovatele boli splnené. 
 
 Podprogram 3.3:  Správa a údržba ciest -                   návrh    5.000,00  EUR 
                                                                                                 skutočnosť    7.093,26   EUR 
                                                                                                     čerpanie       141,86   % 
  
Zámer podprogramu: Zabezpečenie správy a údržby  miestnych komunikácií  v obci, bezpečná, kvalitná, 
pohodlná cestná premávka  
Zodpovedný za podprogram: starostka obce, poslanci OÚ 
  
Prvky a alokácia predpokladaných výdavkov 

    návrh skutočnosť čerpanie   
 Kapitola: 0.4.5.1.3     
  

Alokácia Al. podľa 
zdrojov 

EUR     EUR     % 

630 Správa  a údržba miestnych 
komunikácií, oprava 
značiek 

Bežný 
výdavok 

Samospráva 5.000 7.093,26 141,86 

  
 
 Ukazovateľ výkonnosti 

Cieľová 
hodnota 
v roku R 

 
skutočnosť  %plnenia 

Zabezpečenie 
zjazdných miestnych 
komunikácií 

      Zimná údržba (odhŕňanie snehu + 
posyp), drobná údržba ciest a značiek 

          

·    5,98 km      5,98 km 100 

 
                        Hodnotenie a závery: 

       V minulom roku najmä zimná údržba si vyžiadala väčšie náklady ako v predchádzajúcom 
roku. Vzhľadom k veľkému výkyvu počasia v zimných mesiacoch (sneženie, dážď, 
poľadovica) bude potrebné v budúcom roku  počítať so zvýšenými nákladmi v tejto kapitole. 
 
              Rozpočet podprogramu bol upravovaný, zámere, ciele a ukazovatele boli splnené. 



 PPRROOGGRRAAMM   ČČ..  44::   OOCCHHRRAANNAA       ŽŽII VVOOTTNNÉÉHHOO    

PPRROOSSTTRREEDDII AA  
  

ZZáámmeerr   pprr ooggrr aammuu  ::   
  ZZaabbeezzppeeččiiťť    oobbeecc  bbeezz  ooddppaaddoovv  aa  nneelleeggáállnnyycchh  sskkllááddookk       

 

CCiieeľľ  pprr ooggrr aammuu:: 
ZZnníížžiiťť    mmnnoožžssttvvoo    nneettrr iieeddeennééhhoo    ooddppaadduu    vv    oobbccii    

 
Podprogram 4.1:   Nakladanie s odpadmi   -           návrh   23.000,00  EUR 
                                                                                                    skutočnosť    28.068,83   EUR 
                                                                                                        čerpanie         122,03   % 
 Zámer podprogramu: Kvalitný systém odpadového hospodárstva s dôrazom na ochranu životného prostredia 
Zodpovedný za podprogram: starostka obce  a poslanci 
  
Prvky a alokácia predpokladaných výdavkov 

    návrh skutočnosť čerpanie   
 Kapitola: 0.5.1.0     
  

Alokácia Al. podľa 
zdrojov 

EUR     EUR   v  % 

630 Nakladanie  s  odpadmi Bežný výdavok Samospráva     23.000 
  

   28.068,83  
  

    122,03 

  
Tento podprogram zahŕňa zhromažďovanie, odvoz KO (komunálneho odpadu), odvoz SZ (separovaný zber – 
sklo, plasty, papier, elektrické zariadenia) a následné ich zneškodnenia. Zabezpečuje to dodávateľsky firma 
Brantner Fatra s.r.o. Martin 
 

Cieľ Ukazovateľ výkonnosti 
Cieľová 
hodnota 
v roku R 

 
skutočnosť  % plnenia 

Zabezpečiť efektívny zvoz 
a odvoz odpadov 

     počet zvozov  v roku – KO 
         množstvo odpadu v € 

26 
23.000 

26 
28.068,83 

100 
122,03 

Zabezpečiť efektívny zvoz 
a odvoz odpadov 

počet zvozov v roku – SZ (12 x plasty, 
12 x sklo, 2 x elektro, 2 x papier) 

28 28 100 

Zabezpečiť efektívny zvoz 
a odvoz odpadov 

           počet ton SZ – zvoz   
odvezených a zneškodnených odpadov 

50,36 49,82 98,92 

Zabezpečiť efektívny zvoz 
a odvoz odpadov 

           počet ton KO – zvoz 
odvezených a zneškodnených odpadov 

286,99 345,859 120,51 

  
                       Hodnotenie a závery: 

       V roku 2012 nepostačoval vybraný poplatok za odpad od majiteľov rodinných domov,  
chatárov a záhradkárov ako aj  podnikateľov na zaplatenie komunálneho odpadu, ktorý sa 
vyprodukoval  v katastrálnom území obce.  
        Preto obecné zastupiteľstvo odsúhlasilo zvýšenie poplatku pre  rok 2013  za drobný 
komunálny odpad pre všetky kategórie poplatníkov. 
 
              Rozpočet podprogramu bol upravovaný, zámere, ciele a ukazovatele boli splnené. 
 
Podprogram 4.2.:   Nakladanie s odpadovými vodami -   návrh   1.000,00  EUR 
                                                                                                 skutočnosť           0,00   EUR 
                                                                                                      čerpanie             -      % 
  
Zámer podprogramu: Kvalitný systém nakladania s odpadovými vodami, vybudovanie  odtokového kanálu  
dažďovej vody  v lokalite  LAZKY  
Zodpovedný za podprogram: starostka obce a poslanci 



 Prvky a alokácia predpokladaných výdavkov 
    návrh skutočnosť čerpanie   

 Kapitola: 0.5.3.0      
  

Alokácia Al. podľa 
zdrojov 

EUR     EUR    % 

 Nakladanie s odpadovými 
vodami obce 

Bežný 
výdavok 

Samospráva 1.000       0     - 

  
 

Cieľ Ukazovateľ výkonnosti 
Cieľová 
hodnota 
v roku 
R 

 
skutočnosť  %plnenia 

Funkčný odtokový 
kanál  

      Vybudovanie odtokového kanála       500 m          0 m          - 

 
                      Hodnotenie a závery: 

           
            Obec Bystrička  mala v  pláne vyčistiť odtokový kanál  v  lokalite Breziny a  v lokalite 
Lázky  (popri ceste). Nefunkčný odtokový kanál  v lokalite Breziny rieši od roku 2010. Aj 
napriek maximálnemu úsiliu, ktoré obec vyvinula, nepodarilo sa jej zistiť, kto je vlastníkom 
(správcom) vyššie uvedeného kanála. Preto v budúcom roku 2013 dá obec vyčistiť tento kanál 
na vlastné náklady  a aj odtokový kanál v lokalite  Lázky. 
 
              Rozpočet podprogramu nebol upravovaný, zámere, ciele a ukazovatele neboli 
splnené. 
 

 

 PPRROOGGRRAAMM   ČČ..  55::   BBÝÝVVAANNII EE    AA  OOBBČČII AANNSSKK AA     

VVYYBBAAVVEENNOOSSŤŤ  
  

ZZáámmeerr   pprr ooggrr aammuu  ::   
  KK vvaall ii ttnnéé  žžiivvoottnnéé  pprr oosstt rr eeddiiee,,  rr eegguulloovvaannýý  rr oozzvvoojj   oobbccee  aa  ffuunnkkččnnéé  VVOO     

 
CCiieeľľ  pprr ooggrr aammuu:: 

ZZlleeppššeenniiee  sslluužžiieebb  pprree  oobbyyvvaatteeľľssttvvoo  aa  ďďaallššíí  rroozzvvoojj   oobbccee  
  

Podprogram 5.1:   Rozvoj obce  -  čistota verejných  
                                                               priestranstiev  -   návrh   1.500,00  EUR 
                                                                                             skutočnosť   1.626,35   EUR 
                                                                                                 čerpanie       108,42   % 
 
  
Zámer podprogramu: Bežná  údržba  verejných  obecných  priestranstiev 
Zodpovedný za podprogram: starosta obce 
  
Prvky a alokácia predpokladaných výdavkov 

    návrh skutočnosť čerpanie   
 Kapitola: 0.6.2.0      
  

Alokácia Al. podľa zdrojov EUR        EUR   % 

630 Údržba verejných priestranstiev Bežný výdavok Samospráva 1.500 1.626,35 108,42 

  



 
                      Hodnotenie a závery: 

           
            Obec udržiava plochy : močidlá, okolie  autobusových zástaviek a okolie nádob na 
komunálny a separovaný  odpad, parčík pred  obchodom Jednota a plochu oproti obchodu 
a za obchodom, park okolo pamätníka (pred Masarykovym domom), cintorín, školskú 
záhradu, areál patriaci k OcÚ  ... 
             V roku 2012  v obci Bystrička sa podieľali na údržbe a výsadbe 5 pracovníci. Obec 
okrem údržby zelene v obci dala  upraviť - vysadiť plochu pred  zvonicou. 
   
              Rozpočet podprogramu bol upravovaný, zámere, ciele a ukazovatele boli splnené. 
 
 
 Podprogram 5.2:   Rozvoj obce  -  regulovaný  rozvoj obce, komplexné služby 
stavebného konania                                            -    návrh    3.500,00  EUR 
                                                                                             skutočnosť   3.681,40   EUR 
                                                                                                 čerpanie       105,18  % 
 
Zámer podprogramu: Efektívne a rýchle  stavebné konanie, zohľadňujúce rozvoj a záujmy obce, ďalší rozvoj 
obce 
Zodpovedný za podprogram: starosta obce 
 
Prvky a alokácia predpokladaných výdavkov 

    návrh skutočnosť čerpanie   
 Kapitola: 0.6.2.0      
  

Alokácia Al. podľa 
zdrojov 

EUR EUR v % 

630 GP, žiadosti na poskytnutie 
návratných finančných zdrojov 
z EÚ, údržba zelene...   

Bežný 
výdavok 

Samospráva 

642006 Spoločný stavebný úrad Bežný 
výdavok 

Samospráva 
3.500 3681,40 105 

   

Cieľ Ukazovateľ výkonnosti 
Cieľová 
hodnota 
v roku 
R 

 
skutočnosť %plnenia 

Vybudovanie nových 
objektov alebo oprava 
nehnuteľností za 
pomoci  štátnych 
dotácií 

         počet  projektov 
  

        2          1       50 

Zabezpečiť pre 
podnikateľov  
a obyvateľov obce 
efektívne stavebné 
konanie 

         počet  stavebných konaní       21 
 

24       114,28 
 

Cieľ Ukazovateľ výkonnosti 
Cieľová 
hodnota 
v roku 
R 

 
skutočnosť  %plnenia 

Vytvárať a udržiavať 
plochy zelene, 
oddychových zón pre 
zlepšenie života 
obyvateľov a 
návštevníkov obce 

         počet udržiavaných plôch 
         počet pracovníkov údržby verejných 

priestranstiev 
         počet odpracovaných hodín v roku 

9 
3 

 
700 

9 
5 

 
400 

 
 

100 
166 

 
57,14 



                      Hodnotenie a závery: 
           
            Obec Bystrička na základe požiadaviek občanov zabezpečuje stavebné  a  kolaudačné 
konanie priebežne podľa požiadaviek. 
   
              Rozpočet podprogramu bol upravovaný, zámere, ciele a ukazovatele boli splnené. 
 
Podprogram 5.3:   Verejné osvetlenie             návrh 12.000 EUR 
                 Skutočnosť 12 187,07 EUR 
               Čerpanie      101,56 %  
Zámer podprogramu: Účinné a úsporné verejné osvetlenie v obci    
Zodpovedný za podprogram: starostka obce, poslanci 
  
Prvky a alokácia predpokladaných výdavkov 

    návrh skutočnosť čerpanie   
 Kapitola: 0.6.4.0       
  

Alokácia Al. podľa 
zdrojov 

EUR EUR EUR 

630 Bežná údržba verejného 
osvetlenia 

Bežný 
výdavok 

Samospráva 12.000 12.187,07 101,56 

    
 

Cieľ Ukazovateľ výkonnosti 
Cieľová 
hodnota 
v roku  

  
skutočnosť 
  

%plnenia 

 Zabezpečiť operatívne 

odstraňovanie 

nedostatkov a porúch 

doba odstránenia poruchy od diagnózy  
priebežne  - podľa potreby 

áno áno - 

Zabezpečiť efektívne 
fungovanie 
verejného osvetlenia 
  

         počet svetelných bodov v obci 

         
134 

 
134 

 
100 

 

  
                   Hodnotenie a závery: 
 

      Obec  zabezpečuje prevádzku, správu a údržbu sústavy verejného osvetlenia v obci.                 
 
              Rozpočet podprogramu bol upravovaný, zámere, ciele a ukazovatele boli splnené. 

  
PPRROOGGRRAAMM   ČČ..  66::   RREEKK RREEÁÁCCII AA,,    
KK UULL TTÚÚRRAA,,  NNÁÁBBOOŽŽEENNSSTTVVOO  

  
ZZáámmeerr   pprr ooggrr aammuu  ::     

VVššeesstt rr aannnnýý  rr oozzvvoojj   kkuull ttúúrr yy,,  ššppoorr ttoovvýýcchh  aakktt iivvíítt ,,  zzaaččlleeňňoovvaanniiee  mmllááddeežžee  ddoo  ddiiaanniiaa  
vv  oobbccii ,,  ččiinnnnoossťť  ddiivvaaddeellnnééhhoo  ssúúbboorr uu,,  mmiieessttnneejj   kknniižžnniiccee 

  
CCiieeľľ  pprr ooggrr aammuu:: 

ZZaabbeezzppeeččoovvaanniiee  kkuull ttúúrrnnyycchh  ppoodduujjaattíí  pprr ii   rrôôzznnyycchh  pprr íílleežžii ttoossttiiaacchh,,  ppooddppoorraa  aakkttiivvíítt  
ššppoorr ttoovvýýcchh  ppoodduujjaattíí,,  nnáábboožžeennsskkýýcchh  aa  iinnýýcchh  ssppoollooččeennsskkýýcchh  sslluužžiieebb,,  bbeežžnnáá  úúddrržžbbaa  

aa  rreekkoonnššttrruukkcciiaa  kkuull ttúúrrnnyycchh  zzaarr iiaaddeenníí,,    ššppoorr ttoovvíísskk  aa  MMRR  vv  oobbccii    



Podprogram 6.1:   Rekreačné a  športové  služby  -     návrh        7.200,00  EUR 
                                                                                              skutočnosť         7.853,63  EUR 
                                                                                                  čerpanie            109,07   % 
  
Zámer podprogramu: Zabezpečiť  podmienky pre  športové aktivity  v obci 
Zodpovedný za podprogram: starostka obce, predseda komisie mládeže a športu 
  
Prvky a alokácia predpokladaných výdavkov 

    návrh skutočnosť čerpanie   
 Kapitola: 0.8.1.0       
  

Alokácia Al. podľa 
zdrojov 

EUR     EUR    % 

630 
642 

Materiálne zabezpečenie a dotácie pre 
športové kluby a iné športové aktivity 
v obci 

Bežný 
výdavok 

Samospráva 7.200    7.853,63 109,07 

  
 

Cieľ Ukazovateľ výkonnosti 
Cieľová 
hodnota 
v roku  

 
skutočnosť  %plnenia 

Efektívne podporiť 
rozvoj telovýchovy 
a rôznych druhov 
športu reprezentujúcich 
obec 

          
         počet športových plôch, ihrísk  
        počet futbalových zápasov 
        mimoriadne športové podujatia (vianočné, 

na MDD...) 

 
4 

    32 
4 

 
4 
75 
4 

 
100 
234 

    100 

 
                   Hodnotenie a závery: 

                     TJ Slovan Bystrička má 3 družstvá: „A“ mužstvo, dorast a žiaci. „A“ mužstvo 
odohralo za kalendárny rok 2012   9 prípravných a 26  majstrovských zápasov, dorast  odohral 
2 prípravné zápasy a 18 majstrovských zápasov a žiaci odohrali 2 prípravné zápasy a 18 
majstrovských zápasov. 
                    Okrem toho TJ Slovan Bystrička zorganizoval alebo sa spolupodieľal na 
organizovaní 4 mimoriadnych podujatí : „A“ mužstvo sa zúčastnilo turnaja v Slov. Pravne 
a vo  Valči, v areáli TJ Slovan Bystrička sa odohral Vianočný turnaj  a beh oslobodenia obce 
za účasti detí z MŠ, ZŠ a žiakov  TJ  ako aj dorastu a dospelých. 
 
              Rozpočet podprogramu bol upravovaný, zámere, ciele a ukazovatele boli splnené. 
 
 
 
Podprogram 6.2:   Kultúrne služby  -     návrh        4.000,00  EUR 
                                                                                  skutočnosť         2.794,88  EUR 
                                                                                      čerpanie              69,87   % 
 
Zámer podprogramu: Efektívne využívanie sály  a  objektu „Badovské“, kde sa konajú spoločenské podujatia 
ako aj  cirkevné obrady, posedenia  klubu  dôchodcov, červeného kríža a iné aktivity 
Zodpovedný za podprogram: starostka  obce 
 
Prvky a alokácia predpokladaných výdavkov 

    návrh skutočnosť čerpanie   
 Kapitola: 0.8.2.0       
  

Alokácia Al. podľa 
zdrojov 

EUR EUR   % 

 Materiálne zabezpečenie 
a prevádzka objektu 

Bežný 
výdavok 

Samospráva 4.000 2.794,88 69,87 

 



Cieľ Ukazovateľ výkonnosti 
Cieľová 
hodnota 
v roku R 

 
skutočnosť  %plnenia  

Využívanie sály a 
„Badovského“, 
podporovať činnosť 
klubových zariadení 

         počet  kultúrno-spoločenských podujatí      
celkom,  

        z toho  - sála 
                    -  Badovské 
         neplatených  -sála 
        Badovské  z toho- 

                               cirkevné služby 

         100 
    

        50 
        50  
       10    
         30 
         20 

157 
 

70 
87 
15 
74 
23 

  157,00 
 

140,00 
174,00 
150,00 
246,66 
115,00 

 
                    Hodnotenie a závery: 

                     Sála v objekte obecného úradu a Badovské sú celoročne využívané.   
Uprednostnené sú akcie a posedenia, ktoré organizujú  organizácie : hasiči, spolok Matičiari, 
klub dôchodcov, folklórny súbor, cirkev, divadelný súbor PIŠINGER . V  ostatných termí-
noch je sála a „Badovské“ využívané Prevádzkou na usporiadanie platených spoločenských 
akcií.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
              Rozpočet podprogramu nebol upravovaný, zámere, ciele a ukazovatele boli splnené. 
 
Podprogram 6.3:   Divadelný  súbor  -     návrh        1.000,00  EUR 
                                                                                  skutočnosť               0,00    EUR 
                                                                                      čerpanie                -        % 
 
Zámer podprogramu: Podpora  divadelného súboru „Pišinger“ v obci 
Zodpovedný za podprogram: starostka  obce 
 
Prvky a alokácia predpokladaných výdavkov 

    návrh skutočnosť čerpanie   
 Kapitola: 0.8.2.0.2  
  

Alokácia Al. podľa zdrojov EUR     EUR    % 

 Financovanie režiséra  div. 
súboru   

Bežný výdavok Samospráva 1.000         0     - 

 

Cieľ Ukazovateľ výkonnosti 
Cieľová 
hodnota 
v roku R 

 
skutočnosť  % plnenia  

Podporovať činnosť 
klubových zariadení 

      Počet divadelných predstavení v obci 
ročne 

                1     0        - 

 
               Hodnotenie a závery: 

                     Obec Bystrička podporuje amatérsky divadelný súbor PIŠINGER finančne  
(zaplatením režiséra) ako aj bezplatným užívaním sály a iných priestorov obecného úradu. 
V roku 2012 divadelný súbor začal nacvičovať  novú  divadelnú hru, ktorá bude mať premiéru  
v 3/2013.  
 

              Rozpočet podprogramu nebol upravovaný, zámere, ciele a ukazovatele boli splnené 
len čiastočne.  
 
Podprogram 6.4:   Klubové a špec. kult. zariadenia     -     návrh    1.500,00  EUR 
                                                                                                  skutočnosť    1.334,95    EUR 
                                                                                                      čerpanie         88,99   % 
       
Zámer podprogramu: Realizácia kultúrno-spoločenských podujatí 
Zodpovedný za podprogram: starostka  obce, predseda komisie kultúry a školstva 



Prvky a alokácia predpokladaných výdavkov 
    návrh skutočnosť čerpanie   

 Kapitola: 0.8.2.0.3  
  

Alokácia Al. podľa 
zdrojov 

EUR     EUR   % 

 Materiálne a organizačné zabezpečenie 
kultúrnych podujatí v obci 

Bežný 
výdavok 

Samospráva 1.500 1.334,95 88,99 

 
Podprogram zahŕňa realizovanie športových  a kultúrnych aktivít pre deti a mládež základných a stredných škôl 
a dospelých z cieľom zmysluplného využívania voľného času a upevňovania zdravia športovou činnosťou 
a kultúrneho vyžitia občanov obce. 
 
 

Cieľ Ukazovateľ výkonnosti 
Cieľová 
hodnota 
v roku R 

 
skutočnosť %plnenia 

Zachovávať tradície, 
obľúbené kultúrne podujatia 
a podporovať kultúrny život 
v obci                                              
z toho: 

Po   počet zorganizovaných kultúrno-
spoločenských podujatí v obci ročne 

       priemerný počet divákov na 
spoločenských podujatiach 

Po   

8 
 

150 

8 
 

150 

100 
 

100 

Zabezpečiť spektrum 
športových aktivít pre deti, 
mládež a dospelých 

       počet podporených športových podujatí 
za rok 

       priemerný počet športovcov zapojených 
do športových podujatí, z toho z obce 

       percentuálna spokojnosť účastníkov 
s organizovanými športovými 
podujatiami 

5 
 

83 
20 

  90 % 

5 
 

85 
25 

90 % 

5 
 

102,40 
125,00  
100,00 

Podporovať pripomínanie si 
historických a spomienkových 
podujatí 

       počet podujatí na pripomenutie význam-
ných dní a tém a iných dôležitých 
udalostí  v obci 
počet účastníkov týchto podujatí 

3 
 
 

49 

3 
                                   
 

100 

100              
 
 

204              

 
                   Hodnotenie a závery: 

        V roku 2012 bolo zorganizovaných niekoľko akcií : Oslavy ku Dňu matiek,  Bystričská 
slivka, Vianoce s Maticou, veľkonočné trhy, vianočné trhy  a 3 historické a spomienkové 
podujatia: Položenie kytice k pamätníku ku dňu oslobodenia obce Bystrička, oslava SNP 
s vatrou v lokalite „Močidlá“ a oslavy z dôvodu osemdesiateho výročiu založenia Folklórneho 
súboru  obce Bystrička spojené s vystúpením. 
        V roku 2012 bolo zorganizovaných 5 športových podujatí : Beh oslobodenia, stolno-
tenisový turnaj, šachový turnaj, volejbalový turnaj a cyklistické preteky „Jarný šprint“. 
 
              Rozpočet podprogramu nebol upravovaný, zámere, ciele a ukazovatele boli splnené.  
 
Podprogram 6.5:   Knižnica               -                návrh    3.500,00  EUR 
                                                                                         skutočnosť    3.897,24    EUR 
                                                                                              čerpanie       111,34   %                                                                 
                                                                                                  
Zámer podprogramu: Zabezpečiť dostupnosť literatúry a čitateľských možností v obci 
Zodpovedný za podprogram: starostka obce, vedúca knižnice 

 

Kapitola : 0.8.2.0.5 Alokácia Al. podľa 
zdrojov 

návrh 
  v  € 

skutočnosť 
v  € 

čerpanie v 
% 

630 Materiálne zabezpečenie, činnosť 
a prevádzka obecnej knižnice 

Bežný 
výdavok 

Samospráva 3.500 3.897,24 111,34 



 

               Hodnotenie a závery: 
                     Obecnú knižnicu využíva široká verejnosť. Žiaci a študenti navštevujú knižnicu 
skôr z dôvodu povinného čítania určitej literatúry, ostatná verejnosť  má najväčší záujem 
o krásnu literatúru. Knižnica je otvorená 2 x do týždňa,  zo strany verejnosti nebola vznesená 
požiadavka na zmenu prevádzkových hodín.   
 

              Rozpočet podprogramu bol upravovaný, zámere, ciele a ukazovatele boli splnené.  
  
Podprogram 6.6:   Ostatné kultúrne služby                       návrh    1.500,00  EUR 
                                                                                                   skutočnosť    1.301,70   EUR 
                                                                                                       čerpanie          86,78   % 
 

Zámer podprogramu: Realizácia kultúrno-spoločenských podujatí (svadby, kary a iné), najdôležitejšie okamihy 
života občanov na vysokej spoločenskej úrovni, kronika obce (trvalý záznam o dôležitých udalostiach obce) 
Zodpovedný za podprogram: starostka obce 
 

Prvky a alokácia predpokladaných výdavkov 
    návrh skutočnosť čerpanie   

 Kapitola: 0.8.2.0.9       
  

Alokácia Al. podľa 
zdrojov 

EUR      EUR    %   

633 Materiálne zabezpečenie a činnosť 
Zboru pre občianske záležitosti 

Bežný 
výdavok 

Samospráva 1.300 1.101,70 84,74 

637027 Kronika obce Bežný 
výdavok 

Samospráva 200 200 100 

 
 
 
 
                
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                
Hodnotenie a závery: 
          Obec  Bystrička každoročne organizuje min. 2 x ročne uvítanie detí do života ako aj 
stretnutie  jubilantov nad 70 rokov s následnou fotogalériou, ktorá je  aktualizovaná 
na webovej stránke obce ako aj na nástenke v objekte OcÚ. O tieto akcie je medzi občanmi   
mimoriadny záujem. Podľa požiadaviek občanov obec organizuje aj civilné sobáše alebo  
pohreby. 
V roku 2012 bolo uskutočnených 16 pohrebov, z toho občianskych 7. 
                   
 Rozpočet podprogramu bol dodržaný, zámere, ciele a ukazovatele boli splnené.  
 

Cieľ Ukazovateľ výkonnosti 
Cieľová 
hodnota 
v roku R 

 
skutočnosť % plnenia  

Zachovať dostupnosť 
knižnično-informačných 
služieb v obci  

         počet knižného fondu (ks) 
         počet návštevníkov obecnej knižnice 

4.445 
1.337 

5.828 
           1.337 

131,11       
100 

Cieľ Ukazovateľ výkonnosti 
Cieľová 
hodnota 
v roku 
R 

 
skutočnosť  % plnenia  

Podporovať kultúrny 
život v obci                

         počet zorganizovaných špeciálnych 
kultúrno-spoločenských podujatí v obci 
ročne 

Zz z toho  
Po   počet občianskych sobášov za rok 
       počet pohrebov za rok 
       počet uvítaní detí do života 
  p   počet stretnutí na oslavách jubilantov 

17 
 

 
    3 

10 
2 

    2 

21 
 
           

    1 
16 
2 

      2 

123,52 
 
 

  33,33 
   10 
   100 

100 
Kronika obce 
(pravidelne viesť pre 
reprezentačné účely 
i budúce generácie) 

  počet vedených kroník v obci  
t   z toho :  obecná kronika 

11                 kronika ZPOZ 
D   dostupnosť kroniky na internete 
       

2 
1 
1 

nie 
 

2 
1 
1 

nie 

 100 
100 
100 
nie 

 



Podprogram 6.7:   Miestny rozhlas               -                       návrh    1.000,00  EUR 
                                                                                                   skutočnosť        314,74   EUR 
                                                                                                       čerpanie           31,74   % 
 
Zámer podprogramu: Aktuálne informácie pre obyvateľov  obce  prostredníctvom  miestneho rozhlasu 
Zodpovedný za podprogram: starostka  obce 
 
Prvky a alokácia predpokladaných výdavkov 

    návrh skutočnosť čerpanie   
 Kapitola: 0.8.3.0  
  

Alokácia Al. podľa zdrojov EUR     EUR    % 

635005 Údržba  miestneho rozhlasu Bežný výdavok Samospráva 1.000   314,74 31,74 
 
 

Cieľ Ukazovateľ výkonnosti 
Cieľová 
hodnota 
v roku R 

 
skutočnosť  %plnenia  

Zabezpečiť  kvalitné 
a široko dostupné 
vysielanie miestneho 
rozhlasu 

Po  počet vyhlásení  ročne (priemerné 7 x 52) 
       počet udržiavaných reproduktorov 
       % dostupnosti MR pre obyvateľov obce 

200 
25 

95 % 

220 
25 

95 % 

110 
1      100 

- 

 
                Hodnotenie a závery: 

                        V roku 2012 bola na základe požiadaviek obyvateľ obce oprava miestneho 
rozhlasu, pretože neboli funkčné niektoré reproduktory. Firma, ktorá opravu vykonala zistila, 
že nefunkčnosť reproduktorov bola spôsobená  vybitými baterkami, ktoré následne aj 
vymenila.  
                   Rozpočet podprogramu bol dodržaný, zámere, ciele a ukazovatele boli splnené.  
 
Podprogram 6.8:   Náboženské a iné spoločenské služby - návrh    4.500,00  EUR 
                                                                                                   skutočnosť    3.348,39    EUR 
                                                                                                       čerpanie         74,40    % 
 
Zámer podprogramu: Rozvinutý duchovný život v obci, dôstojné miesto pre posledný odpočinok obyvateľov 
obce Bystrička 
Zodpovedný za podprogram: starostka  obce 
  
Prvky a alokácia predpokladaných výdavkov 

    návrh skutočnosť plnenie   
 Kapitola: 0.8.4.0       
  

Alokácia Al. podľa zdrojov EUR EUR    % 

630 Údržba a chod domu smútku a  
údržba cintorína 

Bežný výdavok Samospráva 4.500 3.348,39    74.40 

 

Cieľ Ukazovateľ výkonnosti 
Cieľová 
hodnota 
v roku R 

 
skutočnosť  %plnenia  

Zabezpečiť 
prevádzku 
pohrebiska a domu 
smútku v súlade 
s platnou legislatívou 

Po   počet  prevádzkovaných objektov (DS + 
cintorín) 

      počet uzavretých nájomných zmlúv na 
hrobové miesta 

       celkový počet udržiavaných hrobových 
miest (obyčajné hroby, urnové hroby) 

       celková rozloha udržiavaných 
cintorínskych plôch  

2 
 
8 
 

790 
 

    12 244 m2 

2 
 

  35 
 

939 
 

12 244 m2 

100 
 

437,50 
 

118,86 
 

100 

  



                    Hodnotenie a závery: 
                        Vzhľadom k obmedzenému areálu  cintorína, obec Bystrička  chce uspokojiť 
všetkých  občanov  s trvalým  pobytom v obci, preto uprednostňuje pochovávanie do starých 
hrobových miest ako  aj  hĺbkové hroby. Obec  má vybudovaný aj urnový haj, ale pretože 
zostalo len jedno voľné urnové miesto, mala by obec v budúcnosti plánovať vybudovanie 
nových urnových miest. 
 
                   Rozpočet podprogramu bol dodržaný, zámere, ciele a ukazovatele boli splnené.  

  
  

PPRROOGGRRAAMM   ČČ..  77::   VVZZDDEELL ÁÁVVAANNII EE 
   

ZZáámmeerr   pprr ooggrr aammuu:: 
KK vvaall ii ttnnáá  mmooddeerr nnee  vvyybbaavveennáá  MM ŠŠ  aa  ZZŠŠ  aa  šškkoollsskkýý  kk lluubb  ddeett íí  vv  oobbccii   ss  eeffeekktt íívvnnoouu  

pprr eevvááddzzkkoouu  aa  vvyyssookkoouu  úúrr oovvňňoouu  vvýýcchhoovvnnoo--vvzzddeelláávvaacciieehhoo  pprr oocceessuu 
  

 CCiieeľľ  pprr ooggrr aammuu:: 
ZZaabbeezzppeeččiiťť  rr iiaaddnnyy  cchhoodd  aa  pprreevvááddzzkkuu  mmaatteerrsskkeejj   šškkoollyy  aa  šškkoollsskkééhhoo  zzaarr iiaaddeenniiaa  vv  oobbccii   

aa  rreeaall iizzoovvaaťť  ooppaattrreenniiaa    kk  zzvvýýššeenniiuu  hhoossppooddáárrnnoossttii   pprreevvááddzzkkyy  bbuuddoovv  aa  zzaabbeezzppeeččiiťť  
vvyyssookkúú  úúrroovveeňň  vvzzddeelláávvaanniiaa,,  aakkttiivvíítt  aa  sslluužžiieebb  ddeeťťoomm   

   
 Podprogram 7.1:   Predškolská výchova  a bežná starostlivosť -                                                                             
                                                                                návrh            41.000,00  EUR 
                                                                                      skutočnosť              41.363,00    EUR 
                                                                                      čerpanie                        100,88    % 
 
Zámer podprogramu: Kvalitný výchovno-vzdelávací proces rešpektujúci práva dieťaťa  
Zodpovedný za podprogram: riaditeľka  materskej školy 
 
 

  Prvky a alokácia predpokladaných výdavkov 
    návrh skutočnosť čerpanie   

   Kapitola: 0.9.1.1.1    Alokácia Al. podľa 
zdrojov 

EUR EUR   % 

600 Odmeňovanie zamestnancov 
materskej školy 

Bežný 
výdavok 

Samospráva, 
KŠÚ 

32.000 35.703,04 111,57 

630 Prevádzka a vybavenie materskej 
školy 

Bežný 
výdavok 

Samospráva, 
KŠÚ 

 9.000 
  

5.659,96 62,88 
  

 Podprogram vytvára materiálne, personálne a priestorové podmienky pre zabezpečenie kvalitných 
a vzdelávacích služieb v MŠ zameraných na všestranný rozvoj osobností dieťaťa. 
 
 

Cieľ Ukazovateľ výkonnosti 
Cieľová 
hodnota 
v roku R 

 
skutočnosť  %plnenia  

Zabezpečiť kvalitné 
predprimárne 
vzdelávanie 
s maximálnou 
spokojnosťou rodičov 
a detí 

      počet prevádzkovaných MŠ 
       počet tried v materskej škole 
      priemerný mesačný počet detí 

navštevujúcich materskú školu 
      percento spokojnosti rodičov detí s pobytom 

dieťaťa v MŠ  
      pripravenosť detí na vstup do ZŠ 

1 
2 
28 

 
100 

 
áno 

 

1 
2 
22 

 
74 

 
áno 

100 
100 
78,30 

 
- 

 
áno 



Hodnotenie a závery: 
     V školskom roku 2011/2012  MŠ navštevovalo 28 detí, od 1.9.2012  35detí. Vzhľadom 
k veľkému záujmu rodičov o predškolské zariadenie  obec urobila také opatrenia, aby mohla 
vyhovieť  všetkým rodičom, ktorí mali záujem umiestniť svoje dieťa  v MŠ v Bystričke.   
Na  základe  ankety- spokojnosť rodičov detí s pobytom dieťaťa v MŠ - môžeme konštatovať, 
že  rodičia sú s výchovno-vzdelávacím procesom na 74 % spokojní. Štrnásti rodičia detí sa 
zapojili do anonymnej ankety  a najčastejšie návrhy na zlepšenie výchovno-vzdelávacie 
procesu sú: 

- učenie detí väčšieho počtu básničiek a pesničiek 
- častejšie zapájanie detí do kultúrno-vzdelávacích   a výchovno-vzdelávacích aktivít 
- zvýšiť počet miestností, ktoré využíva MŠ v areáli, aby vznikol osobitný priestor na 

spánok 
- zlepšiť komunikáciu medzi personálom MŠ a rodičmi a iné 

        Všetky pripomienky a návrhy na zlepšenie budú prehodnotené Radou materskej školy 
s riaditeľkou MŠ a starostkou obce. 
 
Rozpočet podprogramu bol upravený, zámere, ciele a ukazovatele boli splnené  čiastočne.        
  
   Podprogram 7.2:   Základné  vzdelanie a bežná starostlivosť 
                                                                                             návrh         60.000,00  EUR 
                                                                                                   skutočnosť   46.667,30  EUR 
                                                                                                    čerpanie               77,77   % 
 Zámer podprogramu: Kvalitný výchovno-vzdelávací proces  žiaka   
  Zodpovedný za podprogram: riaditeľka  základnej školy 
 
Prvky a alokácia predpokladaných výdavkov 

    návrh skutočnosť čerpanie   
  Kapitola: 0.9.1.2.1    
  

Alokácia Al. podľa zdrojov EUR     EUR    % 

600 Odmeňovanie zamestnancov 
základnej školy 

Bežný 
výdavok 

Samospráva, 
KŠÚ 

46.000 38.512,38 83,72 

630 Prevádzka a vybavenie 
základnej školy 

Bežný 
výdavok 

Samospráva, 
KŠÚ  

14.000 
  

 8.154,92 58,24 
  

  
 
 

Ukazovateľ výkonnosti 
Cieľová 
hodnota 
v roku R 

 
skutočnosť  % plnenia 

Zabezpečiť kvalitné 
primárne vzdelávanie 
s maximálnou 
spokojnosťou 
rodičov a detí 

       počet prevádzkovaných ZŠ  
        počet tried v základnej škole 
       priemerný mesačný počet detí    

navštevujúcich základnú školu 
       percento spokojnosti rodičov detí 

s pobytom dieťaťa v ZŠ  
       pripravenosť detí na II. stupeň 

1 
3 
28 

 
100 

 
áno 

 

1 
2 
25 

 
          90                           

                    
áno 

100 
66,66 
89,22 

 
- 
 

áno 

 
Podprogram zahŕňa činnosti vedúce k zabezpečeniu kvalitného výchovno – vzdelávacieho procesu v obci  
Bystrička. 
Financovanie škôl a školských zariadení bez právnej subjektivity  sa riadi zákonom č.597/2003 Z. z. 
o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a zákonom 
č.523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov. Krajský školský úrad 
v Žiline poskytuje obci dotáciu na prenesený výkon štátnej správy v oblasti školstva (dotácia na bežné výdavky 
vrátane výdavkov na mzdy, platy, a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní a prevádzku 
ZŠ a  pod.), ktorá je zahrnutá v príjmovej časti rozpočtu v časti Bežné príjmy – granty a transfery  z príjmov 
ŠR. 



Hodnotenie a závery: 
     V školskom roku 2011/2012  ZŠ navštevovalo 29 detí, od 1.9.2012 18 detí. Vzhľadom 
k zníženému počtu žiakov, ktorí navštevujú ZŠ v Bystričke, normatív na žiaka bol od 
1.9.2012 znížený, preto obec musela  rozpočet podprogramu upraviť. Do budúcnosti by bolo 
potrebné  urobiť také opatrenia, aby deti, ktoré navštevujú MŠ v Bystričke, po 
dosiahnutí  školského veku  pokračovali vo  vyučovacom procese  v ZŠ v Bystričke 
a neodchádzali za vzdelaním do základných škôl v Martine.   
Na  základe  ankety, spokojnosť rodičov detí s pobytom dieťaťa v ZŠ  -môžeme konštatovať, 
že   spokojnosť rodičov je 90%. 
Rodičia žiakov majú nasledovné pripomienky: 

- sťažnosť – slabšia informovanosť rodičov, pretože chýbalo polročné ZRPŠ                       
- návrhy na zlepšenie – zvýšenie ústnej komunikácie v anglickom jazyku 
                                          zvýšenie pohybovej aktivity v III. a IV. Ročníku 
                                          zvýšiť počet kultúrnych podujatí, možnosť družby s inou školou 
                                          zvýšiť pestrosť a zatraktívniť úpravu jedál v ŠJ 
 

Rozpočet podprogramu bol upravený, zámere, ciele a ukazovatele boli splnené len čiastočne.        
 
Podprogram 7.3:   Školský  klub  detí - návrh            10.000,00  EUR 
                                                                         skutočnosť               11.794,46   EUR 
                                                                         čerpanie                        117,94   % 
Zámer podprogramu: Zariadenie školského klubu  detí   rešpektujúce požiadavky detí a rodičov 
Zodpovedný za podprogram: učiteľka školského klubu detí  
   
Prvky a alokácia predpokladaných výdavkov 

    návrh skutočnosť čerpanie   
 Kapitola: 0.9.5.0.1     
  

Alokácia Al. podľa 
zdrojov 

EUR     EUR   % 

600 Odmeňovanie zamestnancov 
zariadenia ŠKD 

Bežný 
výdavok 

Samospráva, 
KŠÚ 

8.200 10.188,53 124,25 

630 Prevádzka a vybavenie zariadenia 
ŠKD 

Bežný 
výdavok 

Samospráva, 
KŠÚ 

1.800 1.605,93 89,21 

  
 Podprogram  má vytvárať materiálne, personálne a priestorové podmienky pre zabezpečenie voľno-časových 
aktivít detí, žiakov a mládeže. Podporovať projekty zamerané na skvalitňovanie vyučovania a vzdelávania, 
vzdelávanie v oblasti etiky, filantropie, kultúrnej identity, a pod. a na vykrytie nákladov súvisiacich 
s poskytovaním záujmového vzdelávania prostredníctvom vzdelávacích poukazov. 
  

Cieľ Ukazovateľ výkonnosti 
Cieľová 
hodnota 
v roku 
R 

 
skutočnosť  % plnenia 

Rozšíriť spektrum 

voľnočasových aktivít  

 počet novozavedených druhov aktivít 1 1 1 

Poskytovať kvalitné 
využitie 
mimoškolského času 

       počet zriadených ŠKD 
       počet detí využívajúcich ŠKD 

  
  

1 
25 

1 
22 

1 
88 

          
    Hodnotenie a závery: 
                  V školskom roku 2011/2012  ŠKD navštevovalo 29 detí, od 1.9.2012 18 detí . 
           
     Rozpočet podprogramu bol upravený, zámere, ciele a ukazovatele boli splnené.        



Podprogram 7.4   Školské stravovanie – návrh           23.000,00 EUR 
                                                                          skutočnosť               21.824,82  EUR 
                                                                          čerpanie                          94,89  % 
 Zámer podprogramu: Zariadenie školského stavovania rešpektujúce zásady zdravej výživy 
 Zodpovedný za podprogram: vedúca  školskej  jedálne 
  
 Prvky a alokácia predpokladaných výdavkov 

    návrh skutočnosť čerpanie   
 Kapitola: 0.9.6.0.1    
  

Alokácia Al. podľa 
zdrojov 

EUR EUR     % 

600 Odmeňovanie zamestnancov 
zariadenia školského stavovania 

Bežný 
výdavok 

Samospráva 16.000 14.723,65   92,02 

630 Prevádzka a vybavenie zariadenia 
školského stravovania 

Bežný 
výdavok 

Samospráva 
  

  7.000   7.101,17 101,44 

  
 Podprogram  zahŕňa činnosti vedúce k zabezpečeniu moderných stravovacích zariadení a k poskytovaniu 
doplnkových služieb na školách vrátane školského stravovania.  
  

Cieľ Ukazovateľ výkonnosti 
Cieľová  
hodnota 
v roku  

 
skutočnosť  % plnenia 

Poskytovať kvalitné 
a dostupné stravovanie 
detí v súlade so 
zásadami zdravej 
výživy a hygienickými 
požiadavkami 

         počet zriadených školských jedální 
         počet detí využívajúcich stavovanie 

  
  

1 
34 

1 
48 

100 
160 

  
                   Hodnotenie a závery: 

                  V roku 2012 sa v Školskej jedálni stravovali všetky deti, ktoré  navštevovali 
predškolské zariadenie a časť detí, ktoré navštevovali ZŠ.              
          
Rozpočet podprogramu bol dodržaný, zámere, ciele a ukazovatele boli splnené.        

  
  

PPRROOGGRRAAMM   ČČ..  88    SSOOCCII ÁÁLL NNEE  ZZAABBEEZZPPEEČČEENNII EE   
   

ZZáámmeerr   pprr ooggrr aammuu:: 
RReeaall iizzáácciiaa  ssoocciiáállnneejj   ppooll ii tt iikkyy  vv  oobbccii   vv  ssúúllaaddee  ss  ppllaattnnoouu  lleeggiissllaatt íívvoouu 

  
 

CCiieeľľ  pprr ooggrr aammuu:: 
PPooddppoorraa  ssoocciiáállnnyycchh  sslluužžiieebb  aa  ppooddppoorrnnýýcchh  ssoocciiáállnnyycchh  pprrooggrraammoovv  pprree  oobbyyvvaatteeľľoovv  

oobbccee   
  
Podprogram 8.1:   Sociálne služby – návrh                            14 500,00 EUR 
                                                                   skutočnosť                        10 030,83  EUR 
                                                                   čerpanie                                   69,17 % 
Zámer podprogramu: Kvalitné poskytovanie sociálnych služieb a plnenie úloh obce v oblasti sociálnej pomoci  
Zodpovedný za podprogram: starostka  obce 
   
 



Prvky a alokácia predpokladaných výdavkov 
    návrh skutoč. čerpanie   

 Kapitola: 10.2.0.2     
  

Alokácia Al. podľa 
zdrojov 

EUR EUR     % 

630 Opatrovateľská  služba Bežný 
výdavok 

Samospráva 2.000    639   31,95 

637014 Príspevky k stravovacej jednotke 
dôchodcom 

Bežný 
výdavok 

Samospráva 
  

5.000 5.384,35 
  

107,68 

637005  Služby (domovy, pohreby...) Bežný 
výdavok 

Samospráva 
 

1.500        0      - 

600 Ďalšie sociálne služby Bežný 
výdavok 

Samospráva 6.000 4.007,48   66,79 

  
  

Cieľ Ukazovateľ výkonnosti 
cieľová 
hodnota 
v roku  

 
skutočnosť %plnenia 

Zabezpečiť plnenie 
úloh obce v oblasti 
sociálnej pomoci  
 
Doplácanie obedov 
dôchodcom v súlade 
s platnou legislatívou 
  

       počet pracovných úväzkov opatrovateľskej 
služby 

       počet opatrovaných 
          
        počet vydaných obedov   dôchodcom ročne 

počet donášok obedov do domácností 
dôchodcom ročne 

1 
 

1 
 

    7.000 
4.500 

 

1 
 

1 
 

     6.702 
4.579 

 

   100 
 

   100 
 

     95,74    
101,75 

 

  
                    Hodnotenie a závery: 

                        Obec Bystrička nezamestnáva kvalifikovanú silu v tejto oblasti, ale poskytuje 
opatrovateľskú službu formou dohody medzi neziskovými organizáciami Medik –M alebo 
Samaritán. Opatrovateľská služba bola ukončená k 09.12.2012 z dôvodu úmrtia opatrovanej. 
                        Počet vydaných obedov  dôchodcom je limitované záujmom, vzhľadom 
k úmrtiu niektorých občanov, počet vydaných obedov bol  nižší ako bol predpoklad. Obec 
dopláca  nepracujúcim dôchodcom na jeden stravný lístok do plnej stravnej jednotky  0,80 €. 
V závislosti od zdravotného stavu a požiadaviek dôchodcov obec bezplatne zabezpečuje 
donášku obedov domov. 
 
                   Rozpočet podprogramu bol dodržaný, zámere, ciele a ukazovatele boli splnené.  
  
  
 


