Programová štruktúra
výdavkovej časti rozpočtu obce Starý Tekov na rok 2013

Celkové bežné výdaje: 403 035 €
Obsah :

Program 1: Plánovanie, manažment, podporné činnosti, kontrola a služby občanom
Program zahŕňa manažment obce na čele so starostom obce, aktivity a činnosti obce súvisiace s územným
plánovaním, audítorské služby a všetky ostatné aktivity súvisiace so zabezpečením bezproblémového chodu
obce Starý Tekov.
Dôležitou časťou programu je kontrola hospodárenia obce kontrolórom obce, účasť obce v samosprávnych
združeniach a organizáciách pre zabezpečenie informovanosti obce a presadzovania záujmov obce na
samosprávnych fórach a plánovanie rozvoja obce s cieľom napomôcť všestrannému rozvoju a prosperite
obce pre spokojnosť jej obyvateľov.
Podprogram: 1.1 Riadenie obce
Podprogram zahŕňa všetky aktivity a činnosti obce, ktoré zabezpečuje manažment obce. V podprograme sú
rozpočtované výdavky súvisiace s činnosťou starostu obce, zástupcu starostu a poslancov ObZ.
Podprogram: 1.2 Plánovanie
Rozpočtované prostriedky v rámci tohto podprogramu predstavujú výdavky, ktoré sú určené na
spolufinancovanie predložených projektov.
Podprogram: 1.3 Kontrola
Kontrola predstavuje všetky aktivity kontrolóra obce, ktorý zabezpečuje v rámci svojich kompetencií
kontrolu súladu činností a rozhodnutí obce so zákonmi, všeobecne záväznými nariadeniami a vnútornými
normami obce tak, aby samospráva fungovala čo najefektívnejšie s pozitívnym dopadom na život v obci.
Finančné prostriedky alokované v tomto podprograme predstavujú náklady na mzdu Hlavného kontrolóra
obce a na audit.
Podprogram: 1.4 Členstvo v organizáciách a združeniach
Obec Starý Tekov je členom 4 samosprávnych združení: ZVT Hron, RZMOT, V dlani Hrona, ZMOS
Finančné prostriedky plánované v rámci tohto podprogramu predstavujú členské príspevky obce.
Podprogram: 1.5 Matrika
Matričná činnosť zahŕňa vykonávanie zápisov o narodení, úmrtí a manželstvách, vystavovanie druhopisov
rodného, sobášneho a úmrtného listu, spracovávanie zmien v osobných údajoch občanov, štatistické hlásenia
a pod. Finančné prostriedky predstavujú mzdu matrikárky a drobné prevádzkové náklady.

Podprogram : 1.6 Šport
Podprogram predstavuje zabezpečenie financovania športu v obci. Ide najmä o financovanie športových a
voľno časových aktivít, ktoré sú organizované pre občanov obce, dotácie pre športové kluby na prevádzku a
činnosť mládežníckych oddielov a zabezpečenie prevádzky športových objektov, ktoré sú v správe obce.

Podprogram : 1.7 Prezentácia obce
Podprogram zahŕňa výdavky na zabezpečenie zviditeľnenia obce, prezentáciu činnosti samosprávy,
kultúrnych, spoločenských a športových aktivít vrátane uchovania informácií o dianí v obci pre budúce
generácie. V rámci tohto podprogramu obec podporí vydanie Monografie Tekova na ktorú prispeje
sumou 10 000 €.

Výdaje na program 1: 205 650 €
f.k.: 01.1.16 a f.k.: 01.1.2

Program 2: Správa a údržba budov, ciest
Program zahrňuje výdavky na prevádzku, údržbu, modernizáciu, opravy a drobné rekonštrukcie budov obce
ako aj revízie jednotlivých druhov zariadení. A tiež zahŕňa opravy a údržbu chodníkov a ciest. Tieto činnosti
sú vykonávané prostredníctvom Regionálnej správy ciest, Levice.
Podprogram 2.1 Správa a údržba existujúcich budov a ciest
Tento podprogram zahrňuje výdavky vynaložené na opravy a udržiavanie už existujúcich budov, ciest
a chodníkov.
Výdaje na podprogram 2.1: 5 000 €
Podprogram 2.2 Drobné rekonštrukcie
V tomto programe sú zahrnuté plánované výdaje na drobné opravy a rekonštrukcie budov ako telocvična,
oprava plotu na cintoríne, rekonštrukcia ERS základnej školy, spoluúčasť na grante pri oprave súsošia a iné.
Výdaje na podprogram 2.2: 22 415 €

Výdaje na program 2: 27 415 €
f.k.: 01.1.16

Program 3: Miestne médiá
Podprogram 3.1 Vysielacie a vydavateľské služby
V rámci podprogramu Vysielacie služby obec zabezpečuje sprostredkovanie informácií obyvateľom obce
prostredníctvom vysielania v obecnom rozhlase a prostredníctvom webovej stránky. Finančné prostriedky
predstavujú bežné výdavky na údržbu a prevádzku obecného rozhlasu, ako aj prevádzku internetového
portálu obce www.starytekov.sk (prenájom domény, grafické služby, programovanie).
Výdaje na podprogram 3.1: 1000 €
Podprogram 3.2 Hronček
Tento podprogram zahrňuje výdaje s tvorbou a distribúciou občastníka Hronček
Výdaje na podprogram 3.2: 1 200 €

Výdaje na program 3: 2 200 €
f.k.: 08.3.0

Program 4: Ochrana a bezpečnosť
Podprogram: 4.1 Verejné osvetlenie

Podprogram predstavuje finančné prostriedky na zabezpečenie prevádzky, opravy a rekonštrukcie verejného
osvetlenia v obci.
Výdaje na podprogram 4.1: 15 000 €

Výdaje na program 4: 15 000 €
f.k.: 06.4.0

Program 5: Kultúra
V rámci programu Kultúra sú rozpočtované finančné prostriedky na priamu podporu kultúry, t. j.
financovanie rôznych kultúrnych podujatí, organizovaných priamo obcou alebo je obec spoluorganizátorom
kultúrnych a spoločenských podujatí.
Podprogram: 5.1 Kultúrny dom a amfiteáter
V rámci podprogramu sú rozpočtované finančné prostriedky na prevádzku domu kultúry a amfiteátra.
(elektrika, plyn, telekomunikačné služby), náklady na tekovské slávnosti, deň detí, Mikuláš, tekovská
zabíjačka, deň matiek a iné spoločensko-kultúrne akcie
Výdaje na podprogram 5.1: 14 400 €

Výdaje na program 5: 14 400 €
f.k.: 08.2.0.9

Program 6: Nakladanie s odpadmi
Podprogram: 6.1 Zber a likvidácia komunálneho odpadu
Obec Starý Tekov je v zmysle zákona č. 223/2001 o odpadoch povinná v plnej miere zabezpečovať
likvidáciu komunálneho odpadu na svojom území od fyzických a právnických osôb. Na zber, odvoz a
uloženie komunálneho odpadu sa používajú zberné nádoby: veľkoobjemové kontajnery a 110 litrové nádoby
/kuka/ pre rodinné domy a vrecia na odpad pre separovanie zberu.
Výdaje na podprogram 6.1: 19 200 €

Výdaje na program 6: 19 200 €
f.k.: 05.1.0

Program 7: Vzdelávanie
V rámci starostlivosti o deti v predškolskom a školskom veku obec Starý Tekov zabezpečuje činnosť a
prevádzku materskej školy, základnej školy, školských jedální a školského klubu detí.
Finančné prostriedky na realizáciu programu Vzdelávanie predstavujú výdavky na financovanie
podprogramov Predškolská výchova, Základná škola a služby v školstve.

Podprogram: 7.1 Predškolská výchova (materská škola)

V rámci podprogramu je financovaná MŠ pôsobiaca v obci v rámci originálnych kompetencií tak, aby boli
vytvorené materiálne, personálne a priestorové podmienky pre zabezpečenie kvalitných výchovných a
vzdelávacích služieb zameraných na všestranný rozvoj osobnosti dieťaťa.
Finančné prostriedky sú rozdelené na mzdy zamestnancov a prevádzku MŠ.
Výdaje na podprogram 7.1: 65 225 €

Podprogram: 7.2 Základná škola
Financovanie základnej školy s právnou subjektivitou sa riadi zákonom č. 597/2003 a dotácie sú
poskytované KŠÚ Nitra, ako prenesený výkon štátnej správy v oblasti školstva. V dotáciách sú zahrnuté
bežné výdavky – mzdové a prevádzkové, dotácie na vzdelávacie poukazy, na dopravu žiakov a pod. Tento
program zahŕňa materiál a originálne kompetencie.
Výdaje na podprogram 7.2: 38 670 €

Podprogram: 7.3 Služby v školstve (školské stravovacie zariadenie)
Podprogram zahŕňa činnosti vedúce k zabezpečeniu kvalitného a dostupného stravovania v zariadení pri MŠ
a ZŠ. Finančné prostriedky sú plánované na mzdy zamestnancov.
Výdaje na podprogram 7.3: 12 275 €

Výdaje na program 7: 116 170 €
f.k.: 09.1.1.1 a f.k.: 09.1.2.1 a f.k.: 9.6.0.1

Program 8: Opatrovateľská služba a pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi
V programe Sociálne služby sú rozpočtované výdavky na opatrovateľskú službu ako aj dávky v hmotnej
núdzi a jednorazové dávky, vianočné balíčky, zájazdy dôchodcov a príspevky pri narodení dieťaťa.

Podprogram 8.1 Sociálna komisia
Finančné prostriedky na tento podprogram sú rozpočtované na konkrétne účely sociálnej komisie.
Výdaje na podprogram 8.1: 3 000 €

Výdaje na program 8: 3 000 €
f.k.: 10.2.0.1

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Celkové kapitálové výdaje:: 38 000 €

Program 9: Kapitálové výdaje
Tento program zahŕňa kapitálové plánované kapitálové výdaje
-

Projektová realizácia a výstavba detského ihriska
Rekonštrukcia elektrickej rozvodnej sieti v MŠ
Nákup osobného služobného vozidla ( 1/3 splátka)

11 000 €
20 000 €
7 000 €

Výdaje na program 9: 38 000 €

V Starom Tekove 28. 11. 2012

Ing. Pavol Štipka
Predseda finančnej komisie

