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 VÝDAVKY  
ROZPOČET 

1 124 269 
  
  

.  2011   2012   2013  

 Rozpočet (v EUR)   1 124 269   847 450   847 410  

  
  

 1 PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA  
ROZPOČET 

124 500 
  

  

ZÁMER Harmonicky rozvinutá obec 

ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce 

  
  

.  2011   2012   2013  

 Rozpočet (v EUR)   124 500   122 990   123 620  

  
  

 program zahŕňa manaţment obce na čele so starostom obce, aktivity a činnosti obce súvisiace s rozpočtovou, daňovou politikou obce, komplexné 

vedenie účtovníctva, audítorske sluţby, vydávanie noriem a všetky ostatné aktivity súvisiace so zabezpečením administratívnych sluţieb pre chod 
Obecného úradu a teda aj Obce Korňa.  
Dôleţitou súčasťou programu je kontrola hospodárenia obce kontrolórom obce, účasť obce v samosprávnych zdruţeniach a organizáciach pre 

zabezpečenie jej informovanosti a presadzovania záujmov obce na samosprávnych fórach a plánovanie rozvoja obce s cieľom napomôcť 
všestrannému rozvoju a prosperite obce pre spokojnosť jej obyvateľov. 
 

Celý program 1 najlepšie vystihuje strategická rozvojová vízia obce Korňa spracovaná v Programe hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce 
Korňa " Obec Korňa sa bude rozvíjať tak, aby si vytvárala imidţ zdravej a perspektívnej obce so zvyšujúcou sa kvalitou ţivota jej obyvateľov pri 
sústavnom zlepšovaní ţivotného prostredia"   
  

 1.1 MANAŽMENT  
ROZPOČET 

111 740 
  

  

ZÁMER Maximálne zodpovedné a objektívne riadenie samosprávy 

ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce 

  
  

.  2011   2012   2013  

 Rozpočet (v EUR)   111 740   110 320   110 950  

  
  

 Cieľ   Zabezpečiť aktívnu reprezentáciu obce starostom  
 Merateľný ukazovateľ   Plánovaný počet oficiálnych návštev za rok spolu  
 Obdobie   2009   2010   2011   2012   2013  
 Plánovaná   10   12   12   12   12  
 Skutočná   12  . . . . 

 Cieľ   Zabezpečiť orientáciu obce na výstupy a výsledky  
  
  

 Podprogram Manţment obce zahŕňa všetky aktivity a činnosti obce súvisiace s profesionálnym zabezpečením chodu obce vo všetkých aspektoch, 

t.j. činnosti a aktivity starostu obce a obecného úradu. 
 
Finančné prostriedky vo výške 111.740,- € predstavujú plánované výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovanania, poistné a príspevok do 

poisťovní zamestnancov OU vrátane starostu, výdavky na tovary a sluţby, energie- elektrickú a tepelnú energiu, vodné, stočné, materiál- 
všeobecný materiál, knihy, noviny, palivá, oleje a špeciálne kvapaliny, poistenie motorových vozidiel,všeobecné sluţby, výdavky na stravné 
zamestnancov, prídel do soc. fondu, poistné objektov obce, údrţbu budovy OU a pod.   
  

 1.2 KONTROLNÁ ČINNOSŤ  
ROZPOČET 

5 000 
  
  

ZÁMER Samospráva bez porušovania právnych predpisov 

ZODPOVEDNOSŤ Hlavný kontrolór 

  
  

.  2011   2012   2013  

 Rozpočet (v EUR)   5 000   5 200   5 200  
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 Cieľ   Zabezpečiť kontrolu všetkých zložiek a činností samosprávy mesta  
 Merateľný ukazovateľ   Počet kontrol zrealizovaných podľa plánu činnosti za rok  
 Obdobie   2009   2010   2011   2012   2013  
 Plánovaná   12   12   12   12   12  
 Skutočná   12  . . . . 

  
  

 podprogram Vnútorná 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 ţivot v obci. 
 

Beţné výdavky vo výške 5000 € na predmetný program predstavujú reţijné výdavky /mzdy, platy, postné a príspevok do poisťovní/ na jeho 
zabezpečenie.   
  

 1.3 AUDIT  
ROZPOČET 

800 
  
  

ZÁMER rozhodnutia a aktivity obce v súlade s legislatívou  

ZODPOVEDNOSŤ Audítor 

  
  

.  2011   2012   2013  

 Rozpočet (v EUR)   800   550   550  

  
  

 Beţné výdavky vo výške 800 € predstavujú výdavky na audit účtovnej závierky za rok 2010 a konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2010.   
  

 1.4 ČLENSTVO V ORGANIZÁCIÁCH A ZDRUŽENIACH  
ROZPOČET 

850 
  
  

ZÁMER Vzájomná komunikácia s obcami a mestami vedie k rozvoju našej obce 

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad 

  
  

.  2011   2012   2013  

 Rozpočet (v EUR)   850   850   850  

  
  

 Cieľ   Zabezpečiť presadenie záujmov mesta na národnej a regionálnej úrovni  
 Merateľný ukazovateľ   Počet účastí mesta na zasadnutiach organizácií a zdruţení  
 Obdobie   2009   2010   2011   2012   2013  
 Plánovaná   5   10   10   11   10  
 Skutočná   10  . . . . 

  
  

 Obec Korňa je členom v 5 samostatných zdruţeniach: Zdruţenie miest a obcí Slovenska, Mikroregión Horné Kysuce, Zdruţenie Miest a obcí 

Kysúc a Asociácia horských sídiel Slovenska, Zdruţenie Hlavných kontrolórov.   
  

 1.5 OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO  
ROZPOČET 

5 250 
  

  

ZÁMER Samospráva s dynamickým a trvalo udrţateľným rastom ţivotnej úrovne obyvateľov 

ZODPOVEDNOSŤ Obecné zastupiteľstvo 

  
  

.  2011   2012   2013  

 Rozpočet (v EUR)   5 250   5 200   5 200  

  
  

 Cieľ   Zabezpečiť plynulé a efektívne strategické riadenie samosprávy  
 Merateľný ukazovateľ   Minimálny počet riadnych zasadnutí MsZ za rok  
 Obdobie   2009   2010   2011   2012   2013  
 Plánovaná   12   12   6   6   6  
 Skutočná   12  . . . . 

  
  

 Podprogram zahrňa komplexné zabezpečenie zasadnutí zastupiteľstva, zápisy zo zasadnutí, uznesenia zo zasadnutí, ich rozoslanie a 
umiestnenie na úradnú tabuľu. Obecné zastupiteľstvo v Korni je tvorené 9 poslancami a má zriadené 4 odborné komisie  

- Komisiu sociálno-zdravotnú a bytovú 
 
- Komisiu ţivotného prostredia, výstavby, verejného poriadku a kontroly 
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- Komisiu kultúry, mládeţe a športu 

 
- Komisiu finančnú a správy obecného majetku 
 

Finančné prostriedky vo výške 5250 € predstavujú výdavky na vyplatenie odmien,refundáciu miezd a pohostenie poslancom OZ.   
  

 1.6 VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV  
ROZPOČET 

860 
  

  

ZÁMER Maximálne kvalifikovaní zamestnanci úradu 

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad 

  
  

.  2011   2012   2013  

 Rozpočet (v EUR)   860   870   870  

  
  

 Podprogram zahŕňa účasť zamestnancov Obecného úradu a starostu obce na školeniach, seminároch a ďalšom odbornom vzdelávaní. Finančné 
prostriedky na realizáciu predmetného podprogramu vo výške 860€ predstavujú beţné výdavky na úhradu poplatkov za školenia, semináre a 
cestovné náklady.   
  

 2 SLUŽBY OBČANOM  
ROZPOČET 

10 135 
  

  

ZÁMER Otvorená a ústretová samospráva pre občanov 

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad 

  
  

.  2011   2012   2013  

 Rozpočet (v EUR)   10 135   5 465   5 485  

  
  

 Program sluţby občanom predstavuje aktivity a činnosti na zabezpečenie slávnostných obradov v obci, poskytovanie administratívnych sluţieb 
občanom, cintorínskych a pohrebných sluţieb, vysielanie obecného rozhlasu, podporu zdravotníckej starostlivosti v obci a ostatné  sluţby spojené 
so zveľaďovaním obce a obecného majetku. 

 
Vrámci programu sluţby občanom obec financuje všetky vyššie uvedené aktivity, všetky sluţby samosprávy sú občanom poskytované čo 
najprofesionálnejšie a čo najoperatívnejšie.   
  

 2.1 MATRIČNÝ ÚRAD  
ROZPOČET 

3 035 
  

  

ZÁMER Kvalitné a rýchle sluţby matriky 

ZODPOVEDNOSŤ matrikárka 

  
  

.  2011   2012   2013  

 Rozpočet (v EUR)   3 035   3 035   3 035  

  
  

 Cieľ   Zabezpečiť riadny výkon činností matriky v meste  
 Merateľný ukazovateľ   Predpokladaný počet úkonov vykonaných matrikou za rok  
 Obdobie   2009   2010   2011   2012   2013  
 Plánovaná   25   200   200   200   200  
 Skutočná   234  . . . . 

  
  

 Podprogram matričná činnosť zahŕňa vykonávanie zápisov o narodení, úmrtí a manţelstvách, vystavovanie druhopisov rodného, sobášneho a 
úmrtného listu, spracovanie zmien v osobných údajoch občanov, štatistické hlásenia a pod. 
 

Finančné prostriedky vo výške 3035 € predstavujú beţné výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní, 
tovary a sluţby- kancelársky materiál, vybavenie priestorov a pod. 
 

Na výkon matričnej činnosti obec dostáva decentralizačnú dotáciu.   
  

 2.2 OSVEDČOVANIE LISTÍN A PODPISOV  
ROZPOČET 

0 
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ZÁMER Centralizované sluţby samosprávy občanom na počkanie 

ZODPOVEDNOSŤ matrikárka 

  
  

.  2011   2012   2013  

 Rozpočet (v EUR)   0   0   0  

  
  

 Cieľ   Zabezpečiť riadny výkon činností matriky v meste  
 Merateľný ukazovateľ   Predpokladaný počet úkonov vykonaných matrikou za rok  
 Obdobie   2009   2010   2011   2012   2013  
 Plánovaná   1800   1500   1500   1500   1500  
 Skutočná   1583  . . . . 

  
  

 Podprogram je financovaný vrámci programu manaţment, nakoľko je vykonávaný zamestnancami obce.   
  

 2.3 EVIDENCIA OBYVATEĽSTVA  
ROZPOČET 

0 
  

  

ZÁMER Kvalitné sluţby občanom pred vypršaním zákonných lehôt 

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad 

  
  

.  2011   2012   2013  

 Rozpočet (v EUR)   0   0   0  

  
  

 Cieľ   Zabezpečiť aktuálnu evidenciu obyvateľstva  
 Merateľný ukazovateľ   Počet úkonov vykonaných na evidencii obyvateľstva za rok  
 Obdobie   2009   2010   2011   2012   2013  
 Plánovaná   150   150   150   150   150  
 Skutočná   145  . . . . 

  
  

 Podprogram evidencia obyvateľstva predstavuje vedenie komplexnej evidencie o obyvateľoch obce.Financovanie tohto podprogramu je súčasťou 
programu manaţment, nakoľko je zabezpečovaný pracovníkmi obce.   
  

 2.4 ORGANIZÁCIA OBČIANSKYCH OBRADOV  
ROZPOČET 

0 
  
  

ZÁMER Neopakovateľné okamihy v ţivote občanov realizované vo výnimočnej spoločenskej úrovni 

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad 

  
  

.  2011   2012   2013  

 Rozpočet (v EUR)   0   0   0  

  
  

 Cieľ   Zabezpečiť kvalitný výkon občianskych obradov  
 Merateľný ukazovateľ   Predpokladaný počet občianskych obradov za rok  
 Obdobie   2009   2010   2011   2012   2013  
 Plánovaná   5   5   5   5   5  
 Skutočná   6  . . . . 

  
  

 Podprogram predstavuje organizáciu občianskych obradov - občianskych sobášov, slávnostných uvítaní detí do ţivota a pod. podľa poţiadaviek 
občanov. 
 

Finančné prostriedky zahŕňajú beţné výdavky na reprezentačné - kvety, darčeky, hračky a pod. odovzdávané pri slávnostných obradoch a sú 
zahrnuté v programe kultúra.   
  

 2.5 CINTORÍNSKE A POHREBNÉ SLUŽBY  
ROZPOČET 

5 900 
  

  

ZÁMER Dôstojné miesto posledného odpočinku občanov obce 

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad 
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.  2011   2012   2013  

 Rozpočet (v EUR)   5 900   1 300   1 300  

  
  

 Cieľ   Zabezpečiť starostlivosť o cintorínske priestory a služby v obci  
 Merateľný ukazovateľ   Celková udrţiavaná plocha cintorína v m2  
 Obdobie   2009   2010   2011   2012   2013  
 Plánovaná   1500   1600   1600   1600   1600  
 Skutočná   1600  . . . . 

  
  

 Podprogram Obecné cintoríny a Domy smútku zahŕňa starostlivosť o 1 obecný cintorín a 1 dom smútku na území obce. Na cintoríne je realizovaná 
beţná údrţba- kosenie, údrţba zelene, zber a likvidácia cintorínskeho odpadu, úprava chodníkov, odhŕňanie snehu. Zabezpečuje sa prevádzka a 

údrţba 1 domu smútku. Obecný úrad uzatvára nájomné zmluvy na hrobové miesta, prenájom hrobových miest, eviduje pochovaných, vyberá 
poplatky za hrobové miesta a pod. 
 

Finančné prostriedky vo výške 900 € predstavujú beţné výdavky na energie, pohonné hmoty, údrţbu domov smútku. Výdavky na mzdy, platy, 
poistné a príspevok do poisťovní sú zahrnuté v podprograme miestne hospodárstvo v obci, nakoľko údrţba a správa cintorína je zabezpečovaná 
zamestnancami obce. 

 
v tomto podprograme je zahrnutý aj plánovaný výdavok - príspevok cirkevnej organizácii vo výške 5.000,-€ na výstavbu kostola na Ţivčákovej.   
  

 2.6 OBECNÝ ROZHLAS  
ROZPOČET 

1 200 
  
  

ZÁMER Priamo informovaní občania o aktuálnych udalostiach 

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad 

  
  

.  2011   2012   2013  

 Rozpočet (v EUR)   1 200   1 130   1 150  

  
  

 Cieľ   Zabezpečiť celoročnú informačnú službu pre všetkých občanov  
 Merateľný ukazovateľ   Predpokladaný počet hlásení obecného rozhlasu  
 Obdobie   2009   2010   2011   2012   2013  
 Plánovaná   200   220   220   230   230  
 Skutočná   227  . . . . 

  
  

 V rámci podprogramu Obecný rozhlas obec zabezpečuje sprostredkovanie informácií obyvateľom obce prostredníctvom vysielania v obecnom 

rozhlase. Finančné prostriedky vo výške 1.200,- € predstavujú beţné výdavky na údrţbu obecného rozhlasu zabezpečovanú dodávateľsky a 
materiál na rozhlas. Beţné výdavky na mzdy, platy , odvody do poisťovní sú zahrnuté v podprograme 1.1. Manaţment obce, nakoľko podprogram 
je zabezpečovaný zamestnancami obce.   
  

 3 BEZPEČNOSŤ  
ROZPOČET 

31 500 
  
  

ZÁMER Bezpečná a kľudná obec 

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad 

  
  

.  2011   2012   2013  

 Rozpočet (v EUR)   31 500   3 500   3 600  

  
  

 V rámci bezpečnostnej politiky obec realizuje 2 základné činnosti - zabezpečenie maximálnej ochrany ţivota občanov obce a majetku a 
pripravenosť obce riešiť krízové situácie a mimoriadne udalosti. 

 
V rámci programu Bezpečnosť sa financujú aktivity na úseku ochrany pred poţiarmi a civilnej ochrany.   
  

 3.1 OCHRANA PRED POŽIARMI  
ROZPOČET 

31 500 
  
  

ZÁMER Maximálna pripravenosť samosprávy v prípade ohrozenia poţiarmi 

ZODPOVEDNOSŤ Dobrovoľný hasičský zbor 

  
  

.  2011   2012   2013  

 Rozpočet (v EUR)   31 500   3 500   3 600  
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 Cieľ   Zabezpečiť podmienky pre ochranu majetku a životov pred ohňom  
 Merateľný ukazovateľ   Počet dobrovoľných členov poţiarnych zboroch v Mestských častiach  
 Obdobie   2009   2010   2011   2012   2013  
 Plánovaná   1   1   1   1   1  
 Skutočná   1  . . . . 

  
  

 Podprogram zahŕňa komplexné aktivity na zníţenie rizika vzniku poţiarov v zmysle zákona o ochrane pred poţiarmi, vykonáva protipoţiarne 
prehliadky v obci. Tieto aktivity zabezpečuje pre obec Korňa Dobrovoľný hasičský zbor / DHZ/. Kaţdoročne sa v obci uskutoční hasičská súťaţ o 

pohár starostu obce, na ktorej sa zúčastnia hasičské druţstvá zo SR a zo zahraničia. Finančné prostriedky vo výške 6.000,-€ predstavujú beţné 
výdavky na zabezpečenie činnosti DHZ- úhradu energií, materiálu, pohonných hmôt, vybavenie DHZ a príspevok na činnosť DHZ. 
Kapitálovévýdavky v sume 6.500,-€ sú rozpočtované na nákup motorového vozidla pre DHZ. 

 
V spolupráci s členmi DHZ obec získala dotáciu na beţné výdavky z Eurofondov vo výške 19.000,-€, ktorá bude pouţitá podľa príslušného rozpočtu 
k poskytnutej dotácii.   
  

 3.2 CIVILNÁ OCHRANA  
ROZPOČET 

0 
  
  

ZÁMER Samospráva pripravená zvládnuť mimoriadne udalosti 

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad 

  
  

.  2011   2012   2013  

 Rozpočet (v EUR)   0   0   0  

  
  

 Cieľ   Zabezpečiť podmienky pre ochranu obyvateľstva v prípade mimoriadnych udalostí  
 Merateľný ukazovateľ   Operatívne informovanie občanov o moţnom ohrození  
 Obdobie   2009   2010   2011   2012   2013  
 Plánovaná   áno   áno   áno   áno   áno  
 Skutočná   áno  . . . . 

  
  

 Podprogram predstavuje prípravu obce na úseku civilnej ochrany. Obec Korňa má spracovaný plán ochrany obce v čase krízových situácií a 
mimoriadnych udalostí.V priestoroch Obecného úradu udrţuje sklad materiálu CO. Odmena v sume 100,-€ pre skladníka CO a PIO je financovaná 
prostredníctvom Obvodného úradu v Čadci, odbodru COO a zahrnutá v programe manaţment obce.   
  

 4 ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO  
ROZPOČET 

50 500 
  
  

ZÁMER čistá obec s progresívnymi formami zberu a likvidácie odpadu 

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad 

  
  

.  2011   2012   2013  

 Rozpočet (v EUR)   50 500   44 000   44 000  

  
  

 Obec Korňa je v zmysle platných právnych predpisov povinná v plnej miere zabezpečovať likvidáciu komunálneho odpadu na svojom území od 
fyzických a právnických osôb. Zber , vývoz a uloţenie komunálneho odpadu sa realizuje z rôznych druhov zberných nádob: veľkoobjemové 

kontajnery, 110 l nádoby a vriec na odpad na separovanie zberu. 
 
Vrámci programu Odpadové hospodárstvo sa financujú nasledujúce programy: Zvoz a odvoz odpadu a likvidácia odpadu.   
  

 4.1 ZBER A ODVOZ ODPADU  
ROZPOČET 

50 500 
  
  

ZÁMER Adresný systém odpadového hospodárstva, ochraňujúci ţivotné prostredie 

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad 

  
  

.  2011   2012   2013  

 Rozpočet (v EUR)   50 500   44 000   44 000  
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 Cieľ   Zabezpečiť organizovaný a hospodárny zber a odvoz KO z územia mesta  
 Merateľný ukazovateľ   Počet vývozov zrealizovaných pre obec za rok  
 Obdobie   2009   2010   2011   2012   2013  
 Plánovaná   24   60   60   60   60  
 Skutočná   60  . . . . 

 Merateľný ukazovateľ   Celkový počet všetkých zberných nádob v obci  
 Obdobie   2009   2010   2011   2012   2013  
 Plánovaná   420   426   426   426   430  
 Skutočná   420  . . . . 

 Cieľ   Zabezpečiť čistotu verejných priestranstiev v meste  
 Merateľný ukazovateľ   Počet rozmiestnených malých smetných nádob za rok  
 Obdobie   2009   2010   2011   2012   2013  
 Plánovaná   406   412   412   412   416  
 Skutočná   412  . . . . 

  
  

 Podprogram predstavuje všetky aktivity a činnosti pre zabezpečenie vývozu komunálneho odpadu od fyzických a právnických osôb, separovanie 
zberu odpadu a ostatné činnosti súvisiace s nakladaním s komunálnym odpadom. Vývoz odpadu zabezpečuje zdruţenie TKO Semeteš na skládku 

odpadu do Povaţského Chlmca. Finančné prostriedky vo výške 50.500,-€ predstavujú beţné výdavky na úhradu vyššie uvedených činností 
zabezpečovaných externým dodávateľom a materiálove náklady na zakúpenie popolníc a vriec na odpad.   
  

 5 KOMUNIKÁCIE  
ROZPOČET 

60 000 
  

  

ZÁMER Bezpečné, kvalitné a udrţiavané komunikácie 365 dní v roku 

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad 

  
  

.  2011   2012   2013  

 Rozpočet (v EUR)   60 000   132 860   66 960  

  
  

 Program komunikácie zahŕňa všetky činnosti obce súvisiace s údrţbou a opravou komunikácií a chodníkov v obci 365 dní v roku - t.j. beţnú 

údrţbu, opravy výtlkov, obrubníkov, priekop, priepustov, mostov a čakární a pod.   
  

 5.1 LETNÁ ÚDRŽBA  
ROZPOČET 

10 000 
  

  

ZÁMER Kvalitne a pravidelne udrţované komunikácie 

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad 

  
  

.  2011   2012   2013  

 Rozpočet (v EUR)   10 000   51 260   50 360  

  
  

 Cieľ   Zabezpečiť dobrý technický stav komunikácii v meste  
 Merateľný ukazovateľ   Celková dĺţka udrţiavaných spevnených komunikácií v obci (km)  
 Obdobie   2009   2010   2011   2012   2013  
 Plánovaná   82   82   82   82   82  
 Skutočná   82  . . . . 

  
  

 Finančné prostriedky vo výške 5000.- € predstavujú beţné výdavky na zabezpečenie týchto sluţieb vo vlastnej réţii a formou externých 
dodávateľov a kapitálové výdavky 2.000,-€ na výstavbu 2 čakární,3000 € je rozpočtovaných na projekt rekonštrukcie mosta pri ZŠ.Finančné 

operácie vo výške 45.000,-€ predstavujú úhradu časti úveru na rekonštrukciu MK z roku 2010.   
  

 5.2 ZIMNÁ ÚDRŽBA  
ROZPOČET 

5 000 
  

  

ZÁMER Kvalitne a pravidelne udrţované komunikácie 

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad 

  
  

.  2011   2012   2013  

 Rozpočet (v EUR)   5 000   6 600   6 600  
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 Cieľ   Zabezpečiť dobrý technický stav komunikácii v meste  
 Merateľný ukazovateľ   Celková dĺţka udrţiavaných spevnených komunikácií v obci (km)  
 Obdobie   2009   2010   2011   2012   2013  
 Plánovaná   82   82   82   82   82  
 Skutočná   82  . . . . 

  
  

 Finančné prostriedky vo výške 5000 € sú rozpočtované na pohonné hmoty pre zimnú údrţbu a zimnú údrţbu dodávateľským spôsobom. Výdavky 

na mzdy, odvody sú zahrnuté v podprograme miestne hospodárstvo, nakoľko zimná údrţba je zabezpečovaná vlastnými prevádzkovými 
zamestnancami.   
  

 6 VZDELÁVANIE  
ROZPOČET 

678 817 
  

  

ZÁMER Moderné a progresívne školstvo v obci 

ZODPOVEDNOSŤ Obecné zastupiteľstvo 

  
  

.  2011   2012   2013  

 Rozpočet (v EUR)   678 817   402 533   384 080  

  
  

 Vrámci starostlivosti o najmenších - deti v predškolskom a školskom veku obec Korňa zabezpečuje činnosť a prevádzku materskej školy, 
základnej školy, školskej jedálne a školského klubu detí. V nadväznosti na politiku rozvoja obce počíta obec so stúpajúcim trendom obyvateľov 
predproduktívneho veku. Finančné prostriedky na realizáciu programu Vzdelávanie predstavujú výdavky na financovanie podprogramov Materská 

škola, Základná škola, Školská jedáleň a Školský klub detí.V priebeho roku 2011 bude dané do prevádzky Školské stredisko záujmovej činnosti, 
ktoré bude predstavovať samostatný podprogram a bude financované zo ŠR.   
  

 6.1 MATERSKÁ ŠKOLA  
ROZPOČET 

85 000 
  
  

ZÁMER Kvalitné predškolské vzdelávanie spĺňajúce potreby detí a poţiadavky rodičov 

ZODPOVEDNOSŤ Riaditeľka Materskej školy 

  
  

.  2011   2012   2013  

 Rozpočet (v EUR)   85 000   74 953   56 100  

  
  

 Cieľ   Zabezpečiť efektívnosť prevádzky predškolskej výchovy v meste  
 Merateľný ukazovateľ   Počet tried v materských školách spolu  
 Obdobie   2009   2010   2011   2012   2013  
 Plánovaná   2   2   2   2   2  
 Skutočná   2   2  . . . 

 Merateľný ukazovateľ   Počet detí navštevujúcich materské školy spolu  
 Obdobie   2009   2010   2011   2012   2013  
 Plánovaná   48   35   39   40   40  
 Skutočná   35   39  . . . 

  
  

 Podprogram zahŕňa zabezpečenie predškolskej výchovy v zmysle vyhlášky Ministerstva školstva č. 353/1994 Z.z. o predškolských zariadeniach v 

znení neskorších predpisov. 
 
Finančné prostriedky vo výške 55.000,- € predstavujú beţné výdavky na mzdy, platy a ostatné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní, tovary 

a sluţby na zabezpečenie prevádzky materskej školy. Kapitálové výdavky 30000,-€ v r. 2010 budú pouţité na rekonštrukciu obvodového plášťa MŠ 
a rekonštrukciu ihriska pri MŠ.   
  

 6.2 ZÁKLADNÁ ŠKOLA  
ROZPOČET 

356 000 
  
  

ZÁMER Modený vzdelávací systém 

ZODPOVEDNOSŤ Riaditeľka Základnej školy 

  
  

.  2011   2012   2013  

 Rozpočet (v EUR)   356 000   280 000   280 000  
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 Cieľ   Zabezpečiť efektívnosť základného školstva v meste  
 Merateľný ukazovateľ   Počet ţiakov navštevujúcich základné školy  
 Obdobie   2009   2010   2011   2012   2013  
 Plánovaná   233   221   211   220   220  
 Skutočná   221   211  . . . 

  
  

 podprogram Základná škola predstavuje zabezpečenie príjemného a kvalitného prostredia pre ţiakov základnej školy a zabezpečenie základného 

vzdelania v súlade so zákonom č. 29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl v znení neskorších predpisov.  
Finančné prostriedky vo výške 290.000,-€ predstavujú beţné výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do 
poisťovní, tovary a sluţby na zabezpečenie prevádzky Základnej školy.Suma 5.000,-€ je rozpočtovaná z projektu EU na externý manaţment 

projektu , zabezpečovaný RRA Ţilina. 
 
Kapitálové výdavky v sume 6.000,-€ sú rozpočtované na dofinancovanie projektovej dokumentácie z ROP, 

 
na dofinancovanie rekonštrukcie a prístavby ZŠ vo výške 50.000,-€ z projektu ROP a v sume 3.000,- € sú rozpočtované na zariadenie pre ZŠ z 
projektu ROP, ktoré nebolo dodané v r. 2010 . 

 
Finančné operácie v sume 155.327,-€ sú rozpočtované na splátku preklenovacieho úveru na ZŠ Korňa.   
  

 6.3 STRAVOVANIE V JEDÁLŇACH PREDŠKOLSKÝCH ZARIADENÍ  
ROZPOČET 

29 000 
  
  

ZÁMER Dostupné stravovanie pre potreby detí v mieste vzdelávania 

ZODPOVEDNOSŤ Vedúca školskej jedálne 

  
  

.  2011   2012   2013  

 Rozpočet (v EUR)   29 000   28 000   28 400  

  
  

 Cieľ   Zabezpečiť nutrične vyváženú stravu pre deti MŠ a ZŠ  
 Merateľný ukazovateľ   Počet vydaných hlavných jedál  
 Obdobie   2009   2010   2011   2012   2013  
 Plánovaná   22000   20000   20000   20000  . 

 Skutočná   19038  . . . . 

 Merateľný ukazovateľ   Počet vydaných doplnkových jedál  
 Obdobie   2009   2010   2011   2012   2013  
 Plánovaná   9000   7300   7300   7400  . 

 Skutočná   7230  . . . . 

 Merateľný ukazovateľ   Percentuálny nárast detí z celkového počtu detí stravujúcich sa v školskej jedálni oproti minulému roku  
 Obdobie   2009   2010   2011   2012   2013  
 Plánovaná   3,5   1   1   1  . 

 Skutočná   0  . . . . 

  
  

 V rámci podprogramu obec zabezpečuje školské stravovanie detí materskej a základnej školy v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 366/2007 Z.z. Finančné 

prostriedky vo výške 29.000,-€ predstavujú výdavky na mzdy, platy, poistné a príspevok do poisťovní, tovary a sluţby na zabezpečenie prevádzky 
školskej jedálne.   
  

 6.4 ŠKOLSKÝ KLUB  
ROZPOČET 

10 000 
  
  

ZÁMER Kvalitná a pestrá ponuka mimoškolských voľnočasových aktivít pre deti 

ZODPOVEDNOSŤ Riaditeľka Základnej školy 

  
  

.  2011   2012   2013  

 Rozpočet (v EUR)   10 000   10 000   10 000  
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 Cieľ   Zvýšiť záujem detí a rodičov o ŠKD do roku 2010 v porovnaní s rokom 2007  
 Merateľný ukazovateľ   Plánovaný počet oddelení ŠKD  
 Obdobie   2009   2010   2011   2012   2013  
 Plánovaná   1   1   1   1  . 

 Skutočná   1  . . . . 

 Merateľný ukazovateľ   Predpokladaný počet detí v ŠKD za rok spolu  
 Obdobie   2009   2010   2011   2012   2013  
 Plánovaná   25   29   25   25   25  
 Skutočná   29   25  . . . 

 Merateľný ukazovateľ   Percentuálny nárast počtu detí navštevujúcich ŠKD zo všetkých školopovinných detí oproti minulému roku  
 Obdobie   2009   2010   2011   2012   2013  
 Plánovaná   4   5   3   3   3  
 Skutočná   4  . . . . 

 Cieľ   Zabezpečiť atraktívnosť služieb voľnočasových aktivít pred deti  
  
  

 podprogram zabezpečuje aktivity na úseku záujmového vzdelávania v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 28/1995 Z.z. o školských kluboch detí a č. 
351/1994 Z.z. o školských strediskách záujmovej činnosti v znení neskorších predpisov. 

 
Finančné prostriedky vo výške 10.000,- € predstavujú výdavky na mzdy, platy , poistné a príspevok do poisťovní a tovary a sluţby na zabezpečenie 
školského klubu detí.   
  

 6.5 CENTRUM VOĽNÉHO ČASU  
ROZPOČET 

34 000 
  
  

ZÁMER Kvalitná a&nbsp;pestrá ponuka mimoškolských voľnočasových aktivít pre deti 

ZODPOVEDNOSŤ Riaditeľka Základnej školy 

  
  

.  2011   2012   2013  

 Rozpočet (v EUR)   34 000   0   0  

  
  

 Cieľ   Zabezpečiť zmysluplné využitie voľného času pre deti a mládež  
  
  

 Od 1.1. 2011 bolo pri Základnej škole zriadené školské stredisko záujmovej činnosti / býv. CVČ/, ktorému na chod boli pridelené finančné 
prostriedky vo výške 34.000,-€.   
  

 6.6 ADMINISTRATÍVA ŠKOLSTVA  
ROZPOČET 

9 490 
  

  

ZÁMER zabezpečenie účtovnej a personálnej agendy v školstve 

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad 

  
  

.  2011   2012   2013  

 Rozpočet (v EUR)   9 490   9 580   9 580  

  
  

 V rámci podprogramu obec zabezpečuje na základe mandátnych zmlúv účtovnú, mzdovú a personálnu agendu Základnej a Materskej školy. 
Finančné prostriedky 9.490,-€ predstavujú beţné výdavky na mzdy, poistné do fondov a prevádzkové náklady.   
  

 7 ŠPORT  
ROZPOČET 

21 725 
  

  

ZÁMER Športujúca obec 

ZODPOVEDNOSŤ Predseda TJ 

  
  

.  2011   2012   2013  

 Rozpočet (v EUR)   21 725   12 450   12 450  

  
  

 Program zahŕňa podporu rozvoja športu v obci . V obci je areál futbalového ihriska TJ Kysučan Korňa s krytou tribúnou. Na poschodí budovy 
areálu sú priestory pre malé športové aktivity- stolný tenis, cičenie a pod. 
 

Areál futbalového ihriska udrţuje Obec Korňa a TJ Kysučan Korňa s 3 druţstvami v kategórii ţiaci, dorast a muţstvo dospelých. 
 
Finančné prostriedky vo výške 11.725 € predstavujú poskytnutie beţnej dotácie pre TJ Korňa na prevádzku a činnosť,na beţnú údrţbu- mzdy a 
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odvody pre údrţbára TJ zariadení, elektrickú energiu, vodné a iné beţné výdavky.Kapitálové výdavky vo výške 10.000,-€ sú plánované na výstavbu 
sociálnych zariadení na TJ Korňa   
  

 7.1 PODPORA ŠPORTOVÝCH KLUBOV A ORGANIZÁCII  
ROZPOČET 

21 725 
  
  

ZÁMER Obec reprezentovaná športovcami 

  
  

.  2011   2012   2013  

 Rozpočet (v EUR)   21 725   12 450   12 450  

  
  

  
  

 8 KULTÚRA  
ROZPOČET 

11 100 
  
  

ZÁMER aktívne kultúrne a spoločenské aktivity pre kaţdého 

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad 

  
  

.  2011   2012   2013  

 Rozpočet (v EUR)   11 100   8 950   8 950  

  
  

 Program predstavuje organizáciu a podporu širokospektrálnej kultúry v obci. Podpora kultúrnych aktivít poskytnutím priestorov v miestnom 
kultúrnom dome, kniţničné sluţby s bohatým kniţným fondom, podpora subjektov pôsobiacich v oblasti kultúry a organizác ia Korňanských hodov 

tvoria základ kultúry v obci Korňa.  
Finančné prostriedky určené na kultúru v obci v programe kultúra zahŕňajú výdavky na podprogramy Miestny kultúrny dom, Miestna ľudová 
kniţnica, Príspevky na kultúrne podujatia, príspevky na organizáciu Korňanských hodov.   
  

 8.1 DOM KULTÚRY  
ROZPOČET 

7 500 
  
  

ZÁMER podpora rozvoja kultúry v obci 

ZODPOVEDNOSŤ pracovníčka kultúry 

  
  

.  2011   2012   2013  

 Rozpočet (v EUR)   7 500   5 100   5 100  

  
  

 Cieľ   Vytvoriť podmienky pre organizovanie kultúrnych aktivít v obci  
 Merateľný ukazovateľ   Predpokladaný počet akcií v miestnom kultúrnom dome za rok spolu  
 Obdobie   2009   2010   2011   2012   2013  
 Plánovaná   15   14   15   16   15  
 Skutočná   14  . . . . 

 Merateľný ukazovateľ   Priemerný počet návštevníkov jednej akcie za rok spolu  
 Obdobie   2009   2010   2011   2012   2013  
 Plánovaná   100   100   100   100  . 

 Skutočná   100  . . . . 

 Merateľný ukazovateľ   Počet hodín vyuţitia kultúrneho domu za rok  
 Obdobie   2009   2010   2011   2012   2013  
 Plánovaná   15   90   90   92   100  
 Skutočná   90  . . . . 

  
  

 Podprogram zahŕňa prevádzkovanie miestneho kultúrneho domu so spoločenskou sálou a javiskom s kapacitou 200 miest, v ktorom sa organizuje 
kultúrno- spoločenská činnosť obyvateľov obce. 
 

Finančné prostriedky vo výške 7500 € predstavujú beţné výdavky na energie- vodné, stočné, elektrickú energiu a tepelnú energiu, údrţbu 
kultúrneho domu -vymaľovanie sály, materiálové vybavenie, vedenie pamätnej knihy, koncesionárske poplatky.   
  

 8.2 OBECNÁ KNIŽNICA  
ROZPOČET 

800 
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ZÁMER knihy pre kaţdého čitateľa 

ZODPOVEDNOSŤ pracovníčka kniţnice 

  
  

.  2011   2012   2013  

 Rozpočet (v EUR)   800   900   900  

  
  

 Cieľ   Vytvoriť podmienky pre organizovanie kultúrnych aktivít v obci  
  
  

 Podprogram zabezpečuje prevádzku a činnosť miestnej ľudovej kniţnice. 
 
Finančné prostriedky vo výške 800 € predstavujú beţné výdavky na nákup kníh, časopisov, vybavenie kniţnice a pod. Ostatné výdavky na mzdy, 

odvody, energie a údrţbu sú zahrnuté v podprograme manţment.   
  

 8.3 KULTÚRNE PODUJATIA  
ROZPOČET 

2 500 
  

  

ZÁMER kultúra a zábava pre všetkých 

ZODPOVEDNOSŤ pracovníčka kultúry 

  
  

.  2011   2012   2013  

 Rozpočet (v EUR)   2 500   2 650   2 650  

  
  

 Cieľ   Zabezpečiť kultúrnu ponuku počas letnej sezóny  
 Merateľný ukazovateľ   Počet podujatí počas kultúrneho leta  
 Obdobie   2009   2010   2011   2012   2013  
 Plánovaná   3   3   4   4   4  
 Skutočná   6  . . . . 

  
  

 Kultúrne podujatia sa viaţu k letnému obdobiu- najmä k tradícii Korňanských hodov,takisto v posledných rokoch sa stali populárne stretnutia 4 
prihraničných obcí Korňa- Klokočov- Bílá- Staré Hamry v areáli ihriska na Konečnej,v zimnom období je to vítanie Mikuláša organizované pre deti.   
  

 8.4 PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA OBCE  
ROZPOČET 

300 
  
  

ZÁMER obec o ktorej sa vie 

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad 

  
  

.  2011   2012   2013  

 Rozpočet (v EUR)   300   300   300  

  
  

 podprogram zahŕňa správu a pravidelnú aktualizáciu Web stránky obce s cieľom aktuálne zachytiť všetky dôleţité aktivity a činnosti realizované 
samosprávou, údaje o obci, zverejňovanie význanmých dokumentov samosprávy / uznesenia, Všeobecne záväzné nariadenia, informácie o 

zasadnutiach Obecného zastupiteľstva a pod./ 
 
Financovanie je čiastočne zahrnuté v programe manaţment. 

 
Propagácia obce je takisto zabezpečovaná fomou prezentácie v regionálnej tlači a poskytovaním propagačných materiálov vo výške 300 €.   
  

 9 PROSTREDIE PRE ŽIVOT  
ROZPOČET 

98 660 
  

  

ZÁMER Príťaţlivé prostredie obce pre pokojný ţivot  

ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce 

  
  

.  2011   2012   2013  

 Rozpočet (v EUR)   98 660   81 170   81 570  

  
  

 Program prostredie pre ţivot zahŕňa činnostu a aktivity pre zabezpečenie bezpečného a atraktívneho prostredia pre ţivot obyvateľov v obci- 
funkčné a kvalitné verejné osvetlenie v obci a starostlivosť o verejnú zeleň, miestne hospodárstvo, 
 

Finančné prostriedky programu predstavujú výdavky na podprogramy Verejné osvetlenie, výstavba a miestne hospodárstvo   
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 9.1 VEREJNÉ OSVETLENIE  
ROZPOČET 

19 100 
  
  

ZÁMER obec s kvalitným systémom verejného osvetlenia 

ZODPOVEDNOSŤ správca VO 

  
  

.  2011   2012   2013  

 Rozpočet (v EUR)   19 100   21 800   22 000  

  
  

 Cieľ   Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku verejného osvetlenia  
 Merateľný ukazovateľ   Celkový počet svetelných bodov v obci  
 Obdobie   2009   2010   2011   2012   2013  
 Plánovaná   250   254   254   255   255  
 Skutočná   254  . . . . 

 Merateľný ukazovateľ   Čas potrebný na odstránenie poruchy od jej nahlásenia  
 Obdobie   2009   2010   2011   2012   2013  
 Plánovaná   24 hodín   24 hod.   24 hod.   24 hod.   24 hod.  
 Skutočná   24 hod.  . . . . 

  
  

 Finančné prostriedky vo výške 19.100 € predstavujú beţné výdavky na elektrickú energiu a údrţbu verejného osvetlenia zabezpečované externým 

dodávateľom. 
 
Podprogram predstavuje zabezpečenie prevádzky verejného osvetlenia v obci. Verejné osvetlenie je zabezpečené výbojkovými svietidlami 

inštalovanom na podperných bodoch vzdušnej distribučnej siete NN. V nových častiach obce je riešené modernými výbojkovými svietidlami 
inštalovanými na oceľových osvetľovacích stoţiaroch.   
  

 9.2 VÝSTAVBA  
ROZPOČET 

11 600 
  
  

ZÁMER obec zapojená do projektov a výziev na získanie finanančných prostriedkov z EU 

ZODPOVEDNOSŤ pracovníčka stavebného úradu 

  
  

.  2011   2012   2013  

 Rozpočet (v EUR)   11 600   11 000   11 000  

  
  

 Finančné prostriedky vo výške 11.600 € sú plánované na zabezpečenie prenesených kompetencií v oblasti výstavby a stavebného poriadku a na 
beţné výdavky na projektové štúdie a projekty pre EU.   
  

 9.3 MIESTNE HOSPODÁRSTVO  
ROZPOČET 

67 960 
  
  

ZÁMER  kvalitné sluţby občanom vo všetkých sférach samosprávy 

ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce 

  
  

.  2011   2012   2013  

 Rozpočet (v EUR)   67 960   48 370   48 570  

  
  

 podprogram zastrešuje všetky potrebné aktivity vyplývajúce so samosprávnych funkcií obce. Pracovníci miestneho hospodárstva /4/ zabezpečujú 

v letnom období beţnú údrţbu budov a zariadení v majetku obce, údrţbu cintorína, verejnej zelene, čistotu verejných priestranstiev a pod.V 
zimnom období - zimnú údrţbu miestnych komunikácií pomocou vlastnej techniky, odpratávanie snehu z verejných priestranstiev a 
kúrenie.Finančné prostriedky pre rok 2011 sú rozpočtované na beţné výdavky vo výške 50.960,-€ a na kapitálové výdavky- zakúpenie stroja pre 

hosp. dvor vo výške 17.000,-€.   
  

 10 BÝVANIE  
ROZPOČET 

27 017 
  
  

ZÁMER obec s bývaním na úrovni 

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad 
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.  2011   2012   2013  

 Rozpočet (v EUR)   27 017   23 117   106 280  

  
  

 Program bývanie zahŕňa činnosti a aktivity obce pre zabezpečenie starostlivosti o existujúci bytový fond- správu a údrţbu bytového fondu obce.  
Finančné prostriedky vo výške 10.200,- € predstavujú beţné výdavky na poistenie bytov, úroky z prijatého úveru na realizáciu bytovej výstavby v 
obci, energie a pod. Uhradené výdavky na energiu, plyn a vodné sú prefaktúrované nájomcom podľa skutočnej spotreby. 

 
Finančné prostriedky vo výške 11.817,-€ tvorí splátka úveru na perestavbu Zdravotného strediska na 4 byty. 
 

Kapitálové výdavky vo výške 3.300,-€ budú na zakúpenie projektu na výstavbu novej bytovky   
  

 10.1 SPRÁVA BYTOVÉHO A NEBYTOVÉHO FONDU  
ROZPOČET 

15 200 
  

  

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad 

  
  

.  2011   2012   2013  

 Rozpočet (v EUR)   15 200   11 300   94 463  

  
  

 Cieľ   Zabezpečiť možnosti atraktívneho a dostupného bývania v meste  
 Merateľný ukazovateľ   Počet spravovaných bytových jednotiek  
 Obdobie   2009   2010   2011   2012   2013  
 Plánovaná   6   6   6   10   10  
 Skutočná   6   6  . . . 

 Merateľný ukazovateľ   Priemerný čas od nahlásenia poruchy do jej odstránenia  
 Obdobie   2009   2010   2011   2012   2013  
 Plánovaná   24 hod.   24 hod.   24 hod.   24 hod.   24 hod.  
 Skutočná   24 hod.  . . . . 

  
  

  
  

 11 SOCIÁLNE SLUŽBY  
ROZPOČET 

10 315 
  

  

ZÁMER Kvalitné sociálne sluţby pre všetky skupiny obyvateľstva 

ZODPOVEDNOSŤ Sociálna pracovníčka 

  
  

.  2011   2012   2013  

 Rozpočet (v EUR)   10 315   10 415   10 415  

  
  

 Program sociálne sluţby predstavuje starostlivosť o obyvateľov obce odkázaných na sociálnu pomoc- pomoc obyvateľov v náhlej sociálnej a 
hmotnej núdzi, pre handicapovaných obyvateľov, starostlivosť o seniorov a podpora nezamestnaných obyvateľov obce.   
  

 11.1 OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA  
ROZPOČET 

8 115 
  
  

ZÁMER plnohodnotný ţivot pre hendikepovaných občanov v domácom prostredí 

ZODPOVEDNOSŤ Sociálna pracovníčka 

  
  

.  2011   2012   2013  

 Rozpočet (v EUR)   8 115   8 015   8 015  

  
  

 Cieľ   Zabezpečiť domácu asistenciu pre klientov v prirodzenom prostredí  
 Merateľný ukazovateľ   Plánovaný počet opatrovaných občanov za rok spolu  
 Obdobie   2009   2010   2011   2012   2013  
 Plánovaná   8   10   10   12   12  
 Skutočná   7  . . . . 

  
  

 Podprogram predstavuje poskytovanie pomoci občanom obce pri nevyhnutných ţivotných úkonoch- osobnej hygiene, príprave alebo donáške 

obeda, pomoci pri podaní jedla, nevyhnutné práce v domácnosti, zabezpečenie kontaktu týchto občanov s okolitým prostredím.Finančné 
prostriedky vo výške 8115,-€ predstavujú beţné výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní pre 
opatrovateľky, poistenie opatrovateľskej sluţby.   
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 11.2 DÁVKY V HMOTNEJ A SOCIÁLNEJ NÚDZI  
ROZPOČET 

2 200 
  
  

ZÁMER Účinná a adresná pomoc pre občanov v sociálnej núdzi 

ZODPOVEDNOSŤ Sociálna pracovníčka 

  
  

.  2011   2012   2013  

 Rozpočet (v EUR)   2 200   2 400   2 400  

  
  

 Cieľ   Zmierniť núdzu obyvateľov odkázaných na sociálnu pomoc  
 Merateľný ukazovateľ   Predpokladaný počet poberateľov dávky v hmotnej a sociálnej núdzi za rok spolu  
 Obdobie   2009   2010   2011   2012   2013  
 Plánovaná   5   5   5   5   5  
 Skutočná   2  . . . . 

  
  

 pomoc občanom v nepriaznivej ţivotnej situácii poskytnutím jednorázového príspevku schváleným Obecným zastupiteľstvom. 

 
Finančné prostriedky vo výške 600 € predstavujú beţné výdavky -poskytnutie schváleného príspevku ţiadateľom. 
 

Pomoc pre deti v hmotnej núdzi formou stravného, motivačného príspevku a príspevku na pomôcky pre deti zo sociálne slabších rodín.  
 
Finančné prostriedky vo výške 1600 € sú poskytované v spolupráci s ÚPSVR Čadca.   
  

 11.3 AKTIVAČNÉ PRÁCE  
ROZPOČET 

0 
  

  

ZÁMER obec s čo najniţšou nezamestnanosťou 

ZODPOVEDNOSŤ koordinátor aktivačnej činnosti, starosta obce 

  
  

.  2011   2012   2013  

 Rozpočet (v EUR)   0   0   0  

  
  

 Výdavky na aktivačné práce, budú rozpočtované po podpísaní dohody s UPSVR Čadca.Sú uhrádzané z 90% z dotácie na aktivačnú činnosť. 10% 

výdavkov je uhrádzané z podprogramu Miestne hospodárstvo.   


