OBEC: ŠIROKÉ
Obecný úrad
082 37 ŠIROKÉ

HODNOTIACA SPRÁVA
k plneniu programového rozpočtu obce Široké za rok 2020

Príloha č.1.

Hodnotenie programového rozpočtu obce Široké za rok 2020
Rozpočet obce, jeho štrukturálne zloženie je vymedzené zákonom č. 583/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov.
Programový rozpočet obce Široké na rok 2020 bol naplnený vo výške rozpočtu obce Široké
pre rok 2020, ktorý bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 13.12.2019 uznesením č.
71/2019.
Rozpočet obce bol zostavený v programovej štruktúre.
Hlavným príjmom v rozpočte obce sú podielové dane. Vedenie obce sa snažilo zabezpečiť
riadny chod obce v poskytovaných službách – vývoz TKO, verejné osvetlenie, školstvo atď.
Podľa metodiky Ministerstva financií SR príjmy nie je potrebné zostavovať v programovom
rozpočte a preto sa predložená hodnotiaca správa týka len výdavkovej časti rozpočtu.

1.program

Plánovanie, manažment a kontrola

Podprogram:
Manažment obce
Kontrola a audit
Členstvá a partnerstvá obce
Propagácia a prezentácia obce

Tento program zahŕňa manažment, plánovanie, finančné riadenie, kontrolnú činnosť,
členstvá a partnerstvá obce, činnosť volených orgánov samosprávy, vzdelávanie
zamestnancov, vnútorný chod úradu.
Plnenie programu: V programe sú rozpočtované výdavky súvisiace s operatívnym
a strategickým riadením chodu obce. Rozpočtované výdavky spojené s riadením obce, so
zabezpečením ucelenej administratívnej agendy obecného úradu, s výdavkami na kontrolnú
činnosť, na audítora, na členstvo v združeniach, na aktívne zabezpečenie reprezentácie obce.

Ďalej výdavky spojené s prácou poslaneckého zboru a pracovných komisií OZ, výdavky na
nákup a údržbu výpočtovej techniky, ako aj bežné výdavky na tovary a služby vrátane
nákladov na energie, ďalej údržba a náklady pri oprave obecných budov.
Prostriedky boli použité účelovo, zohľadňovaná bola prednostná dôležitosť a význam pre
obec. Rozpočet programu bol splnený na 94,43 %.

2.program

Služby občanom

Podprogram:
KTV a miestny rozhlas
Obecný cintorín a dom smútku
Tradičné oslavy v obci
Sociálna výpomoc
Spoločný stavebný úrad
Obecný vodovod

V rámci podprogramu obec zabezpečovala sprostredkovanie informácií jej obyvateľom
vysielaním KTV (krátkodobé televízne vysielanie) do 31.8.2020 a ďalej miestnym rozhlasom.
Starostlivosť o obecný cintorín a dom smútku na území obce ako je údržba zelene, zber
a likvidácia cintorínskeho odpadu, prevádzka a údržba domu smútku.
Tradičné oslavy v obci týkajúce sa každoročného Dňa matiek, Širockej gruľády – oslava úrody
zemiakov, posedenia so seniormi, vianočné oblátky a vianočný punč sa z dôvodu pandémie
ochorenia COVID-19 nekonali.
Na sociálnu výpomoc obce nebola v roku 2020 požiadavka zo strany žiadneho sociálneho
zariadenia.
Ďalej tu zahŕňame prenesený výkon štátnej správy – Spoločný stavebný úrad, ktorý
zabezpečuje požiadavky občanov pri bytovej výstavbe v obci v súlade s jej územným plánom.
Výdavky súvisiace s údržbou a rozšírením obecného vodovodu v novej obytnej zóne.
Plnenie programu: V programe boli rozpočtované výdavky na služby obyvateľom, ktoré
poskytuje obec. Rozpočet bol splnený na 88,18 %.

3.program

Prostredie pre život

Podprogram:
Zber a likvidácia odpadu
Verejné osvetlenie
Miestne komunikácie a verejná zeleň
Požiarna ochrana
Plnenie programu: V programe boli rozpočtované výdavky na zber, odvoz a likvidáciu
komunálneho odpadu, výdavky súvisiace s odvozom a zberom separovaného zberu – sklo,
plasty, elektroodpad.
Ďalej výdavky na prevádzku a údržbu verejného osvetlenia, zakúpenie úsporného LED
osvetlenia v obci.
Na miestne komunikácie boli rozpočtované výdavky na zabezpečovanie údržby, opráv
výtlkov a čistenie miestnych komunikácií, v zimnom období na odhŕňanie snehu.
Starostlivosť o verejnú zeleň, výdavky spojené so správou a údržbou cintorína a domu
smútku.
Program zahŕňal výdavky súvisiace so zabezpečovaním činnosti dobrovoľného hašičského
zboru a jeho akcieschopnosti pri likvidovaní požiarov, poprípade mimoriadnych udalostí
a plnenie zákonných povinností obce na úseku CO v zmysle platnej legislatívy. Z dotácie bolo
zakúpené materiálne vybavenie DHZ.
Rozpočet programu „Prostredie pre život“ bol splnený na 99,52 %.

4.program

Vzdelávanie a školstvo

Podprogram:
Materská škola
Základná umelecká škola
Školská jedáleň

Program zahŕňa bežné výdavky na prevádzku materskej školy, základnej umeleckej školy
a školskej jedálne pri MŠ so zámerom zabezpečovať kvalitnú predškolskú výchovu
s dostatočnou kapacitou, so zabezpečením kvalitného predškolského vzdelávania
splňajúceho potreby detí a požiadavky rodičov, modernú výučbu v ZUŠ a zabezpečenie
kvalitného a dostupného stravovania v školskej jedálni.
Plnenie programu: V programe boli rozpočtované výdavky na zabezpečenie poskytovania
vzdelávania v oblasti školstva. Rozpočet bol splnený na 96,16 %.

5.program

Kultúra a šport

Podprogram:
Všeobecná podpora kultúry a športu
Rekreačné a športové služby

V dôsledku pandémie ochorenia COVID-19 sa kultúrno-spoločenské podujatia nekonali.
Obec poskytla schválené dotácie spoločenským organizáciám v obci.
Investičné akcie - prechod na strategické plánovanie s dlhodobými cieľmi a zámermi.
Program zahŕňa cielenú výstavbu OŠOC – / Obecné športové oddychové centrum/
z vlastných prostriedkov obce so zohľadnením športových potrieb obyvateľov obce s cieľom
zabezpečiť dostupnosť športových aktivít pre všetky vekové kategórie.
Rozpočet bol splnený na 79,45%.

6.program

Finančné operácie

Podprogram:
Finančné a rozpočtové záležitosti

Rozpočtované výdavky súvisia so splácaním úveru na 8. bytovú jednotku – nájomné byty
vybudované prostredníctvom programu Štátneho fondu rozvoja bývania.
Rozpočet bol splnený na 97,10 %.

