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Hodnotiaca správa programového rozpočtu Mestskej časti 

Košice – Kavečany za rok 2014  
  

 

 

Programový rozpočet MČ Košice - Kavečany za rok 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. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 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 s VZN č. 13 O poskytovaní dotácií z rozpočtu MČ Košice – Kavečany, 

 v súlade s VZN č. 11 O zásadách hospodárenia s majetkom MČ Košice – Kavečany. 

 

 

Programový rozpočet MČ Košice - Kavečany na r. 2014 
 

 Programový rozpočet MČ Košice - Kavečany na rok 2014 bol schválený uznesením č. 105 

MsZ dňa 10.3.2014 ako schodkový. V priebehu roka bola schválená jedna úprava  rozpočtu a 

vykonané štyri rozpočtové opatrenia starostu, ktoré reagovali na vývoj v príjmovej časti rozpočtu pri 

zohľadnení aktuálnych požiadaviek mestskej časti. 

Rozpočtovým opatrením starostu č. 1/2014 zo dňa 21.3.2014 bola vykonaná 1. úprava rozpočtu a to 

presunom rozpočtovaných prostriedkov v rámci bežných príjmov. Týmto rozpočtovým opatrením sa 

nemenila výška celkového schváleného rozpočtu na rok 2014.  

2.úprava rozpočtu bola  schválená  uznesením  MsZ MČ  Košice – Kavečany č. 112 dňa 9.6.2014 

a predstavovala zvýšenie bežných príjmov o 1.000,- €, zvýšenie kapitálových príjmov o 8.000,- €, 

zvýšenie bežných výdavkov o 11.084,- €, zvýšenie kapitálových výdavkov o 19.916,- € a zníženie  

finančných výdavkových operácií o 22.000,- €. 

Rozpočtovým opatrením starostu č. 3/2014 zo dňa 1.8.2014 bola vykonaná 3. úprava rozpočtu a to 

presunom rozpočtovaných prostriedkov v rámci programu 3 – Služby občanom, 5 – Vzdelávanie, 

kultúra, šport, 6 - Miestne komunikácie a doprava, 7 – Prostredie pre život a 8 – Podporná činnosť. 

Týmto rozpočtovým opatrením sa nemenila výška celkového upraveného rozpočtu na rok 2014. 

Rozpočtovým opatrením starostu č. 4/2014 zo dňa 13.10.2014 bola vykonaná 4. úprava rozpočtu a to 

presunom rozpočtovaných prostriedkov v rámci bežných príjmov a v rámci programu 1 – Plánovanie, 

manažment a kontrola, 2 – Interné služby MČ, 3 – Služby občanom, 5 – Vzdelávanie, kultúra, šport a 

6 - Miestne komunikácie a doprava. Týmto rozpočtovým opatrením sa nemenila výška celkového 

upraveného rozpočtu na rok 2014. 

Rozpočtovým opatrením starostu č. 5/2014 zo dňa 19.12.2014 bola vykonaná 5. úprava rozpočtu a to 

presunom rozpočtovaných prostriedkov v rámci bežných príjmov a v rámci programu 1 – Plánovanie, 

manažment a kontrola, 3 – Služby občanom, 5 – Vzdelávanie, kultúra, šport, 7 – Prostredie pre život 

a 8 – Podporná činnosť. Týmto rozpočtovým opatrením sa nemenila výška celkového upraveného 

rozpočtu na rok 2014. 

Upravený rozpočet na rok 2014 predstavoval celkové príjmy 228.842,- €, celkové výdavky 310.319,- 

€, teda schodok 81.477,- €. Vzniknutý schodok bol krytý prebytkom z finančných operácií.  

Bežný rozpočet po úpravách bol schválený s príjmami 210.842,- € a výdavkami 193.125,- €, čo 

predstavuje prebytok 17.717,- €. Kapitálový rozpočet bol schválený s príjmami 18.000,- € a 
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výdavkami vo výške 117.194,- €, t.j. so schodkom 99.194,- €. Finančné operácie boli po úpravách 

schválené s príjmami 100.173,- € a s výdavkami 18.696,- €, t.j. s prebytkom 81.477,- €. 

Hodnotiaca správa programového rozpočtu pozostáva z dvoch častí: programového plnenia a 

finančného plnenia rozpočtu. Programové plnenie posudzuje plnenie cieľov programov a  

podprogramov, ktoré boli zadefinované v programovom rozpočte na rok 2014 za hodnotené obdobie. 

Finančné plnenie je spracované v tabuľkovej podobe s uvedením prehľadov schváleného, upraveného 

rozpočtu a skutočnosti k 31.12. 2014. 

  

Bežný rozpočet 
 

 K 31.12.2014 boli bežné príjmy naplnené na 100,1%, z toho daňové príjmy na 100,0% 

a nedaňové príjmy na 100,3%. Bežné výdavky boli plnené do výšky 90,8% ročného rozpočtu. Celkový 

rozdiel bežného rozpočtu dosiahol k 31.12.2014 prebytok vo výške 35.563,- €. 

 

 

Kapitálový rozpočet 
 

 Kapitálové príjmy rozpočtované vo výške 18.000,- € boli naplnené na 100,0%. Kapitálové 

výdavky rozpočtované vo výške 117.194,- € boli čerpané vo výške  109.961,- €, t.j. 93,8%. Celkový 

rozdiel kapitálového rozpočtu predstavuje k 31.12.2014 schodok vo výške 91.961,- € . 

 

Finančné operácie 
 
 Príjmové finančné operácie boli k 31.12.2014 použité vo výške 78.300,- €, t.j. 78,2%. 

Výdavkové finančné operácie boli čerpané vo výške 18.696,- €, t.j. 100,0%. Rozdiel vo finančných 

operáciách predstavuje prebytok vo výške 81.477,- €.  

 

Rekapitulácia 
 

 K 31.12.2014 boli dosiahnuté celkové príjmy mimo finančných operácií 228.977,- € a celkové 

výdavky  mimo finančných operácií 285.375,- €. Rozdiel vo výške -56.398,- € predstavuje výsledok 

hospodárenia za sledované obdobie. 

 

  

1.   P  R  Í  J  M  O V  Á     Č  A S  Ť 
  
Celkové príjmy MČ Košice – Kavečany boli rozpočtované vo výške v štruktúre uvedenej v tabuľke: 

 
 

C e l k o v é   p r í j m y  329 015,- 

  - bežné  príjmy 210 842,- 

  - kapitálové príjmy 18 000,- 

  - príjmové finančné operácie 100 173,- 

 

                                                                              

B e ž n é    p r í j m y                                                                                                 210 842,-  €  

  

11..  DDaaňňoovvéé  pprrííjjmmyy                                                                                                                                                                                              113355  995555,,--      €€ 
 

1.1. Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve ......................................... 135 955,- € 
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MMeessttsskkéé  zzaassttuuppiitteeľľssttvvoo  sscchhvváálliilloo  ddňňaa  1100..22..22001144    uuzznneesseenníímm  čč..888833  PPrrooggrraammoovvýý  rroozzppooččeett  MMeessttaa  

KKooššiiccee  nnaa  rrookk  22001144..  VV  rráámmccii  ppoolloožžkkyy  111111  000033  ––  vvýýnnooss  ddaannee  zz  pprrííjjmmoovv  ppoouukkáázzaannýý  úúzzeemmnneejj  

ssaammoosspprráávvee  ssmmee  oodd  MMeessttaa  kk  3311..1122..22001144  oobbddrržžaallii  ffiinnaannččnnéé  pprroossttrriieeddkkyy  vvoo  vvýýšškkee  113355..995555,,--  €€..    
  

22..  NNeeddaaňňoovvéé  pprrííjjmmyy                                                                                                                                                                                                          4499  111199,,--  €€  

        

     SSkkuuttooččnnoossťť  kk  3311..  1122..  22001144  ............................................................................................................................................................................  4499  225588,,--  €€  

  

22..11..    PPrrííjjmmyy  zz  vvllaassttnnííccttvvaa  mmaajjeettkkuu  ............................................................................................................................................................................      4411  668800,,--  €€  
 

       SSkkuuttooččnnoossťť  kk  3311..  1122..  22001144  ........................................................................................................................................................................  4411  996699,,--  €€  

ZZ  ttoohhoo::  
       - Príjmy z prenajatých budov ......................................................................................  36.580,-  € 

 príjem z uzatvorených platných nájomných zmlúv na prenájom budov.  

Za r.2014 sme obdržali za prenájom budov a hnuteľného majetku spolu 36.583,- € (LS, 

Požiarna zbrojnica, Orange, Telecom, Poľovnícke združenie a Farnosť Kavečany), čo 

predstavuje 100,0% plnenie. 

    -  Príjmy z prenajatých nebytových priestorov ..............................................................   5.100,-  € 

 príjem z prenájmu nebytových priestorov a to 4 uzavretých zmlúv na prenájom 

nebytových priestorov v KD a MÚ a príjem z krátkodobého prenájmu sály KD . 

Za r.2014  sme obdržali za prenájom nebytových priestorov 5.386,- €, t.j.105,6% plnenie. 
 

 2..22..  AAddmmiinniissttrraattíívvnnee  aa  iinnéé  ppooppllaattkkyy  aa  ppllaattbbyy......................................................................   5 797,-  € 

 

        SSkkuuttooččnnoossťť  kk  3311..  1122..  22001144  ......................................................................................................................................................................    55  887744,,--  €€ 

Z toho: 

221 Správne poplatky  ............................................................................................................... 2 650,- € 

PPllnneenniiee  kk  3311..1122..22001144  ......................................................................................................................................................................................  22  665577,,--  €€  

Obdržali sme správne poplatky vo výške 1.157,- € a poplatok za licenciu od spoločnosti Eurogold 

vo výške 1.500,- €. 

    

 222 Pokuty a penále .....................................................................................................................   50,- € 

     PPllnneenniiee  kk  3311..  1122..  22001144  ................................................................................................................................................................................................        2200,,--  €€  
 

 223 Poplatky a platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb.................................................... 2 157,- € 

 PPllnneenniiee  kk  3311..1122..22001144    ..............................................................................................................................................................................    22  226655,,--  €€ 

Zahŕňajú sa tu prijaté poplatky a platby za tovary a služby, ktoré nie sú priemyselnej povahy a 

príjmy z predaja spojené s obvyklými sociálnymi a spoločenskými službami ako sú kopírovanie, 

použitie miestneho rozhlasu a pod.  

Z toho: 

               Rozpočet        plnenie k 31.12.2014 

  a.) príjem za prenájom inventáru KD ............    100,- €   ............................   12,- € 

             b.) za príjem knižnice....................................       20,- €    ............................  19,- € 

            c.) prenájom hrobových miest  ....................      600,- €   .......................      856,- € 

            d.) príjem za predaj známok pre psov...............    15,- €   ............................   16,- € 

 e.) ostatné /refakt.VO-mesto/ .......................     972,- € ............................ 922,- € 

 f.) poplatok od účast. zájazdu do Maď.........      450,- €   ............................ 440, -€ 

 

Stravovanie zamestnancov ........................................................................................................    940,- € 

 PPllnneenniiee kk  3311..1122..22001144............................................................................................................................................................................              993322,,--  €€ 

Ide o úhradu časti hodnoty stravného lístka zamestnancami úradu. 

 

2.4. Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov..................................................................  550,- € 
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          SSkkuuttooččnnoossťť kk  3311..  1122..  22001144  ....................................................................................................................................................................................  447755,,--  €€ 

 Z toho 56,- € tvorili úroky na bežných účtoch  a 419,- € predstavoval úrok na termínovanom vklade.  

 

Iné nedaňové príjmy ..............................................................................................................  1 092,- € 

 

       SSkkuuttooččnnoossťť  kk  3311..  1122..  22001144::  ..........................................................................................................................................................................      994400,,--  €€ 

Z toho boli príjmy z výťažkov z lotérií 65,- €, príjmy z dobropisov  boli vo výške 47,- €, 46,-€ bola 

refundácia faktúry za štrkodrvinu pre záhradkárov a iné príjmy (obnova evidencie pozemkov) boli vo 

výške 782,- €. 

 

33..  GGrraannttyy  aa  ttrraannssffeerryy                                                                                                                                                                                  2255  776688,,--  €€  

  

     SSkkuuttooččnnoossťť  kk  3311..  1122..  22001144  ............................................................................................................................................................................  2255  776644,,--  €€  

  

33..11..    TTuuzzeemmsskkéé  bbeežžnnéé  ggrraannttyy  aa  ttrraannssffeerryy  ........................................................................................................................................................        33  776688,,--  €€  
 

       SSkkuuttooččnnoossťť  kk  3311..  1122..  22001144  ........................................................................................................................................................................    33  776644,,--  €€  

ZZ  ttoohhoo::  
       - Granty .........................................................................................................................    1.000,-  € 

SSkkuuttooččnnoossťť kk  3311..1122..22001144....................................................................................................................................................................................          11  000000,,--  €€  

OObbddrržžaallii  ssmmee  ggrraanntt  vvoo  ffoorrmmee  nnáátteerroovveejj  ffaarrbbyy  uurrččeenneejj  nnaa  ssttrreecchhuu  MMŠŠ  KKaavveeččaannyy  oodd  IInngg..  

ĽĽ..GGaaľľoovveejj..  

  
       -Transfery v rámci verejnej správy ................................................................................ 2.768,-€ 

Predpokladané príjmy z transferov zo štátneho rozpočtu v roku  2014 mali nasledovnú štruktúre: 

1. Transfer z ÚPSVaR na UoZ ..............................................................................................        0,- € 

2. Hlásenie pobytu občanov a register obyvateľov ...............................................................   402,- € 

3. Transfer na uskutočnenie Volieb (prezident, EP, samospráva)  ...................................  2 366,- € 

 

K 31.12.2014 sa vo forme transferov v rámci  verejnej správy zo štátneho rozpočtu pripísalo 

na účet MČ spolu: .................................................................................................................  2.764,- € 

1. Transfer z ÚPSVaR  na UoZ …........................................................................................       0,- € 

2. Hlásenie pobytu občanov a register obyvateľov … .....................................................     402,- € 

3. Transfer na uskutočnenie Volieb(prezident, EP, samospráva) ..................................  2 362,- € 

 

3.3. Zahraničné granty .........................................................................................................   22 000,- € 

 

  SSkkuuttooččnnoossťť  kk  3311..  1122..  22001144  ..................................................................................................................................................................................  2222  000000,,--  €€      

VV  rr..  22001144  ssmmee  oobbddrržžaallii  ggrraanntt  oodd  EEBBRRDD  vvoo  vvýýšškkee  2222..000000,,--€€  kk  úúvveerruu  nnaa  rreekkoonnššttrruukkcciiuu  vveerreejjnnééhhoo  

oossvveettlleenniiaa..              

  

K a p i t á l o v é    p r í j m y                                                                                       18 000,- € 

 

GGrraannttyy  aa  ttrraannssffeerryy                                                                                                                                                                                                          1188  000000,,--  €€  

  
Tuzemský transfer z mesta – na investičné akcie ...........................................................   18.000,- € 

SSkkuuttooččnnoossťť  kk  3311..1122..22001144  ................................................................................................................................................................................      1188  000000,,--  €€  

VV  rr..  22001144  ssmmee  oodd  MMeessttaa  oobbddrržžaallii  kkaappiittáálloovvýý  ttrraannssffeerr  nnaa  rreekkoonnššttrruukkcciiuu  vveerreejjnnééhhoo  oossvveettlleenniiaa,,  

kkttoorráá  bboollaa  rreeaalliizzoovvaannáá  vv  rr..  22001133..  
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V  Ý  D  A  V  K  O  V  Á      Č  A  S  Ť 
 

PPRROOGGRRAAMM  ČČ..  11::  PPLLÁÁNNOOVVAANNIIEE,,  MMAANNAAŽŽMMEENNTT  AA  KKOONNTTRROOLLAA  
  

ZZáámmeerr  pprrooggrraammuu::  

  

SSAAMMOOSSPPRRÁÁVVAA,,    FFLLEEXXIIBBIILLNNEE    RREEAAGGUUJJÚÚCCAA    NNAA    PPOOTTRREEBBYY  

OOBBYYVVAATTEEĽĽOOVV,,    PPOODDNNIIKKAATTEEĽĽOOVV,,    ČČII    ĎĎAALLŠŠÍÍCCHH  OOBBČČAANNOOVV  

AA  NNÁÁVVŠŠTTEEVVNNÍÍKKOOVV  MMEESSTTKKEEJJ  ČČAASSTTII  KKOOŠŠIICCEE  --  KKAAVVEEČČAANNYY,,    

PPLLÁÁNNUUJJÚÚCCAA    VV    ZZMMYYSSLLEE    TTRRVVAALLOO    UUDDRRŽŽAATTEEĽĽNNÉÉHHOO  RROOZZVVOOJJAA    AA  

  RRIIAADDIIAACCAA    VVŠŠEETTKKYY    PPRROOCCEESSYY    SS    MMAAXXIIMMÁÁLLNNOOUU  EEFFEEKKTTÍÍVVNNOOSSŤŤOOUU    AA    

TTRRAANNSSPPAARREENNTTNNOOSSŤŤOOUU  

 
Podprogram  1.1.:   Výkon funkcie starostu                                                            49 690,- €     

 
Bežné výdavky   .................................................................................................................    49.690,-   € 

01.1.1.6.   O b c e                                                                                                                   49.690,- € 

 

        SSkkuuttooččnnoossťť  kk  3311..  1122..  22001144  ......................................................................................................................................................................  4477  441166,,--  €€  

 
Na mzdu a odvody zo mzdy starostu bolo k 31.12.2014 čerpaných 45.180,- €, na reprezentačné a dary 

sa použilo 1.065,- €, na mobil 511,- € a na školenia bolo  použitých 660,- € .Celkové  čerpanie je  na 

95%. 

 

      Zámer Podprogramu: Moderná mestská časť s transparentným a otvoreným 

manažmentom a reprezentáciou 

 

Cieľ Ukazovateľ výkonnosti Cieľová hodnota 
Plnenie  

k 31. 12. 2014 

Dosiahnuť vysoký stupeň 

otvorenosti informovania občanov  a 

podnikateľov MČ Košice - 

Kavečany 

 percento zodpovedaných podnetov a žiadostí 

o informácie zo všetkých 

 100%  100% 

 počet vydaných obecných novín, prostredníctvom 

ktorých budú informovaní občania o práci starostu, 

volených orgánov a miestneho úradu 

 4  4 

Zabezpečiť účinnú externú 

komunikáciu vedenia MČ 
 počet vystúpení  v regionálnych tel. a rozhlasových 

vysielaniach za rok 

 1  1 

Zabezpečiť dôsledné a kontinuálne 

riadenie miestneho úradu 
 operatívne riešenie pracovných záležitostí MÚ 

s prednostom MÚ za týždeň 

do nasled. dňa po 

vzniku problému 

 

 áno 

             

Zabezpečiť aktívnu  reprezentáciu 

Mestskej časti Košice - Kavečany na 

domácej pôde i v meste Košice 

 počet prijatých oficiálnych návštev za rok  min. 2  2 

 počet hromadných verejných stretnutí za účasti starostu 

za rok 

 min. 2  2 

 účasť na celomestských podujatiach  za rok  min. 4  4 

  

Cieľom podprogramu  bola samospráva, flexibilne reagujúca na potreby obyvateľov, podnikateľov, či 

návštevníkov Mestskej časti Košice - Kavečany plánujúca v zmysle trvalo udržateľného rozvoja 

a riadiaca všetky procesy s maximálnou efektívnosťou a transparentnosťou. 
 

Podprogram  1.2.:   Výkon funkcie prednostu                                                        18 200,- € 
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     SSkkuuttooččnnoossťť  kk  3311..  1122..  22001144  ........................................................................................................................................................................    1166  443322,,--  €€  
 

Zámer Podprogramu :  Efektívne a flexibilne riadený Miestny úrad s orientáciou na   

splnené výsledky 
 

Cieľ Ukazovateľ výkonnosti Cieľová 

hodnota 

Plnenie 

k 31. 12. 2014 

Zabezpečiť vysokú profesionalitu 

činností vykonávaných 

prostredníctvom miestneho úradu 

 percento zrušených rozhodnutí v správnom konaní 

odvolacím orgánom  

 

     0% 

 

 

     0% 

 

 

 opodstatnené sťažnosti na výkon činností patriacich 

v zmysle zákona alebo Štatútu mesta Košice do 

pôsobnosti mestskej časti 

 0 

 

 0 

 

Zabezpečiť účinné napĺňanie 

rozhodnutí miestneho zastupiteľstva  

 

 percento splnených úloh uložených mestským 

zastupiteľstvom  

 100%  100% 

 priemerná doba vybavenia podnetu poslanca 

miestneho zastupiteľstva 

 max. do 21 dní  do 21 dní 

 
       Cieľom podprogramu bolo riadenie a kontrola všetkých činností vykonávaných cestou miestneho 

úradu, udržiavanie resp. neustále zlepšovanie kvality poskytovaných služieb obyvateľom. 

Nezanedbateľnou úlohou je aj normotvorná činnosť MÚ v súlade s legislatívnymi zmenami 

v právnom systéme a požiadavkami MČ.  

 

Bežné výdavky   ...............................................................................................................      18.200,-    €  

01.1.1.6.   O b c e                                                                                                                    18.200,-   € 

 

SSkkuuttooččnnoossťť  kk  3311..1122..22001144    ..................................................................................................................................................................................  1166  443322,,--  €€
  

--ffiinnaannččnnéé  pprroossttrriieeddkkyy  vvoo  vvýýšškkee  1122..771144,,--  €€  bboollii  ppoouužžiittéé  nnaa  mmzzdduu  pprreeddnnoossttuu  aa  vvoo  vvýýšškkee  33..771188,,--  €€    

nnaa  ooddvvooddyy  zzoo  mmzzddyy  pprreeddnnoossttuu..  

  

Podprogram 1.3.: Zasadnutia orgánov MČ Košice – Kavečany                            2.866,-  €    

 

          SSkkuuttooččnnoossťť  kk  3311..  1122..  22001144..  ............................................................................................................................................................................  11  225522,,--  €€  

 

Zámer Podprogramu : Bezproblémový priebeh zasadnutí  MsZ  
 

Cieľ Ukazovateľ výkonnosti Cieľová 

hodnota 

Plnenie  

k 31. 12. 2014 

Organizačne zabezpečiť zasadnutia 

orgánov MČ Košice -  Kavečany 
 počet zorganizovaných zasadnutí MsZ za rok  min. 4            4 

   

   

Zvýšiť efektívnosť  zabezpečenia 

zasadnutí orgánov MČ 
 zavedená elektronická distribúcia materiálov na 

zasadnutia MsR 

 min 4    4 

 
Podprogram  zahŕňa všetky činnosti potrebné k zabezpečeniu zasadnutí miestneho zastupiteľstva, –

písanie zápisníc, evidencia uznesení, príprava pozvánok, písomných materiálov na zasadnutia, 

príprava hlasovacích hárkov, príprava zasadnutia, príprava uznesení, spracovanie a rozoslanie 

materiálov, plnenie úloh a vybavenie interpelácií, uznesení, umiestnenie materiálov na úradnú tabuľu 

a pod.. 
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Bežné výdavky   .......................................................................................................................   2 866,- €  

01.1.1.6. O b c e                                                                                                           2.866,- € 

 

SSkkuuttooččnnoossťť  kk  3311..1122..22001144    ........................................................................................................................................................................................  11  225522,,--  €€

    

--ffiinnaannččnnéé  pprroossttrriieeddkkyy  vvoo  vvýýšškkee  11  220099,,--  €€  bboollii  ppoouužžiittéé  nnaa  mmeessaaččnnúú  ooddmmeennuu  zzáássttuuppccuu  

ssttaarroossttuu,,  nnaa  vvyyppllaatteenniiee  ooddmmiieenn  ppoossllaannccoovv  aa  nnaa  ooddvvooddyy  zz  ttýýcchhttoo  ooddmmiieenn  aa  vvoo  vvýýšškkee  4433,,--€€  nnaa  

zzaakkúúppeenniiee  ooddbboorrnneejj  lliitteerraattúúrryy..  
  

Podprogram  1.4.:  Audit                                                                                             1.300,- €     

            

       SSkkuuttooččnnoossťť  kk  3311..  1122..  22001144  ................................................................................................................................................................................11  224455,,--  €€  

  

TTááttoo  ssuummaa  pprreeddssttaavvuujjee  úúhhrraadduu  ffaakkttúúrryy  zzaa  aauuddiitt  úúččttoovvnnííccttvvaa  rrookkuu  22001133  vvoo  vvýýšškkee  11  008800,,--  €€    aa  zzaa  

aauuddiitt  vvýýrrooččnneejj  sspprráávvyy  vvoo  vvýýšškkee  116655,,--  €€..  
 

Zámer Podprogramu :   Objektívny  a nezávislý  posudok  o schopnosti  mestskej časti 

                                        plniť  si  záväzky 

Cieľ Ukazovateľ výkonnosti Cieľová hodnota Plnenie k 31. 12.2014 

Zabezpečiť dôslednú nezávislú kontrolu  

hospodárenia  a vedenia účtovníctva MČ 
 vedenie účtovníctva bez význam chýb Výrok audítora „bez výhrad“          „bez výhrad“ 

 

Podprogram  zahŕňa monitoring  hospodárenia a vedenia účtovníctva MČ a audit hospodárenia MČ. 

 

Podprogram  1.5.:   Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach        360,-  €  
          SSkkuuttooččnnoossťť  kk  3311..  1122..  22001144    ..............................................................................................................................................................................    330055,,--  €€  
 

Zámer  Podprogramu :  Záujmy    MČ Košice – Kavečany   presadzované      na    

regionálnych a celoslovenských   fórach 

 

Cieľ Ukazovateľ výkonnosti Cieľová hodnota Plnenie k 31. 12.2014 

Zabezpečiť aktívnu účasť MČ 

v záujmových organizáciách 

a združeniach 

 počet členstiev MČ v organizáciách 

a združeniach 

            4               4 

 
Podprogram  zahŕňa zabezpečenie aktívnej účasti MČ v záujmových združeniach a organizáciách. 

 

Bežné výdavky   ...................................................................................................................   360,-   €  

08.4.0.  Náboženské a iné spoločenské služby                                                                        360,-   € 

- ročné poplatky MČ za členstvo  v organizáciách a združeniach uvádza nasledujúca tabuľka:                 

 

  

P.č. 
Organizácia, združenie 

Členský 

poplatok 

v € 

Skutočnosť 

2014   

v € 

1. Združenie miest a obcí Slovenka 99 99 

2. Regionálne vzdelávacie centrum 123 123 

3. Regionálne združenie mesta Košice 48 0 

4. Cassoviainfo 83 83 

SPOLU 353  305 

 
Nakoľko sa zvýšil počet obyvateľov, zväčšil sa aj koeficient, ktorým sa prepočítavajú jednotlivé 

členské príspevky pre r.2014.  
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Uznesením č.38 zo 14.zasadnutia RZMK konaného dňa 6.6.2013 sa zmenila výška členského 

príspevku. Preplatok nášho príspevku, ktorý sme v r. 2013 zaplatili v pôvodnej výške bol použitý na 

úhradu členského príspevku v r. 2014. Z uvedeného dôvodu sme členský príspevok do RZMK 

v r.2014 neplatili. 

 

Podprogram  1.6.:   Príprava a implementácia rozvojových projektov                    0   €                                 

 
Zámer aktivity: Rozvoj Mestskej časti, jej služieb a kvality života v ňom vďaka efektívnemu využitiu   

     dostupných zdrojov a znalostí, manažment schválených projektov v zmysle legislatívy SR a EÚ. 

Zámer Podprogramu :  Cieľavedomý    rozvoj     kvality   života    v MČ Košice – Kavečany  na   

základe  jasne stanovených priorít 
 

Cieľ Ukazovateľ výkonnosti Cieľová 

hodnota 

Plnenie k 31. 12. 

2014 

Zabezpečiť kontinuitu rozvoja 

MČ a napĺňanie opatrení Plánu 

hospodárskeho a sociálneho 

rozvoja 

 počet implementovaných opatrení podľa 

PHSR za rok 

 2          2 

 podiel včasne splnených úloh z celkového 

počtu stanovených úloh 

 100% 100% 

 

Podprogram  zahŕňal činnosti smerujúce k zabezpečeniu kontinuity rozvoja MČ a napĺňaniu opatrení 

Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja MČ (PHSR), ktorý je základným ekonomickým 

a strategickým dokumentom MČ.  

 
Podprogram  1.7.:  Kontrola činnosti samosprávy                                                  4.400,-  € 

 

     SSkkuuttooččnnoossťť  kk  3311..  1122..  22001144  ............................................................................................................................................................................  33  665555,,--  €€  
 

Zámer  Podprogramu :   Súlad činnosti a rozhodnutí samosprávy so zákonmi, všeobecne  záväznými   

nariadeniami    a    vnútornými     normami    MČ   a efektívne fungujúca 

samospráva  

 

Cieľ Ukazovateľ výkonnosti Cieľová hodnota Skutočnosť k 31. 12. 

2014 

Zabezpečiť účinnú kontrolu 

úloh schválených MsZ  MČ 

Košice - Kavečany 

 kontrolné úlohy podľa plánov kontrolnej 

činnosti  

 100%  100% 

 počet vykonaných kontrol za rok  8  12 

 počet vykonaných kontrol plnenia opatrení 

prijatých na odstránenie nedostatkov za rok 

 1  1 

 

Bežné výdavky   .....................................................................................................................   4.400,- €  

01.1.1.6. O b c e                                                                                              4.400,- € 

 

SSkkuuttooččnnoossťť  kk  3311..1122..22001144    ......................................................................................................................................................................................33  665555,,--  €€
  

--  ffiinnaannččnnéé  pprroossttrriieeddkkyy  vvoo  vvýýšškkee  22..554466,,--  €€    bboollii  ppoouužžiittéé  nnaa  mmzzdduu  mmiieessttnneehhoo  kkoonnttrroollóórraa  aa    vvoo  

vvýýšškkee  11..110099,,--    €€  nnaa  ooddvvooddyy  zz  jjeehhoo  mmzzddyy..  
 

Podprogram  1.8.:  Petície, sťažnosti a podania                                                                  0 € 

 
Zámer Podprogramu :   Promptná reakcia samosprávy na podnety obyvateľov 
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Cieľ Ukazovateľ výkonnosti Cieľová hodnota Skutočnosť  

k 31. 12. 2014 

Vybavovanie petícií, sťažností a podaní v termínoch 

určených zákonom, vnútornými normami 

a rozhodnutiami obce 

 percento vybavených sťažností 

v termíne za rok  

 100%  100% 

 percento vybavených petícií 

v termíne za rok 

 100% Žiadna petícia nebola 

 

Bežné výdavky na túto aktivitu sú zahrnuté v podprograme č.1.2.  Agendu vybavuje prednosta MÚ. 

 
Podprogram  1.9.:  Rozpočtová politika                                                                            0  €  

 
Zámer Podprogramu : Zodpovedná fiškálna politika MČ Košice – Kavečany. 

 

Cieľ Ukazovateľ výkonnosti Cieľová 

hodnota 

Plnenie  

k 31. 12. 2014 

Zabezpečiť plynulý priebeh 

rozpočtového procesu 

 rozpočet schválený MsZ   31.3.2014 10.03. 2014 

 priemerná odchýlka od časového 

harmonogramu rozpočtového procesu 

 0  0 

Zabezpečiť pravidelné 

monitorovanie plnenia rozpočtu 

 počet vypracovaných monitorovacích  

a hodnotiacich správ za rok 

    2     2 

Zabezpečiť efektívny manažment 

zdrojov a záväzkov MČ 

 objem záväzkov po lehote splatnosti  0  0 

   

 priemerná úroková sadzba z prijatých 

úverov 

 max. 

      trhový 

      priemer 

2,20 % p.a. 

Bežné výdavky na túto aktivitu sú zahrnuté v programe č.8 – Podporná činnosť a predstavujú režijné 

náklady (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní a materiál 

a služby) na jej zabezpečenie. 
 

Podprogram  1.10.:  Účtovníctvo                                                                                  0   €   

 
Zámer Podprogramu :   Verné   a   pravdivé   zobrazenie   majetku,   záväzkov,   príjmov   

                              a výdavkov MČ  

 

Cieľ Ukazovateľ výkonnosti Cieľová hodnota Plnenie  

k 31. 12. 2014 

Zabezpečiť vedenie účtovníctva 

v súlade so zákonom 

o účtovníctve 

 výrok audítora bez výhrad bez výhrad 

 nedostatky zistené kontrolami 0  0  

Vypracovanie výstupov pre 

interné a externé subjekty 

 počet vypracovaných správ pre manažérske 

rozhodovania 

4 4 

 počet správ pre MsZ 2 2 

 
Bežné výdavky na túto aktivitu sú zahrnuté v programe č.8 – Podporná činnosť a predstavujú režijné 

náklady (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní a materiál 

a služby) na jej zabezpečenie. 

 

Podprogram  1.11.: Evidencia  ulíc, verejných priestranstiev a budov                         0 €                                                            

Zámer Podprogramu :   Komplexná    a  efektívna   evidencia   budov,   ulíc   a   verejných   

                             priestranstiev 
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Cieľ Ukazovateľ výkonnosti Cieľová 

hodnota 

Plnenie  

k 31. 12. 2014 

Zabezpečiť promptné služby pri 

vydávaní súpisných čísel 

 čas potrebný pre vydanie rozhodnutia 

o určení súpisného čísla od prijatia podnetu  

 max. 10 dní 5 dní 

 počet vydaných rozhodnutí za rok  12 17 

 
Podprogram  súvisí s prideľovaním súpisných a orientačných čísel (kontrola podkladov, 

rozhodnutie o určení súpisného, resp. orientačného čísla, zabezpečenie súpisného čísla, odovzdanie 

rozhodnutia a súpisného čísla) a zabezpečením označovania ulíc a iných verejných priestranstiev 

(príprava návrhu na pomenovanie, zmenu pomenovania ulice, zabezpečenie tabuľky s označením). 

Bežné výdavky na túto aktivitu sú zahrnuté v programe č.8 – Podporná činnosť a predstavujú režijné 

náklady (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní a tovary a služby) 

na jej zabezpečenie a náklady na zakúpenie tabuliek so súpisnými (orientačnými) číslami, tabúľ 

s názvami ulíc a iných verejných priestranstiev.  

 

PPRROOGGRRAAMM  ČČ..  22::  IINNTTEERRNNÉÉ  SSLLUUŽŽBBYY  MMEESSTTSSKKEEJJ  ČČAASSTTII  
  

ZZáámmeerr  pprrooggrraammuu::  

  

PPLLYYNNUULLÁÁ    AA  FFLLEEXXIIBBIILLNNÁÁ    ČČIINNNNOOSSŤŤ    MMIIEESSTTNNEEJJ  SSAAMMOOSSPPRRÁÁVVYY    

VVĎĎAAKKAA    VVYYSSOOKKOOKKVVAALLIITTNNÝÝMM    AA  EEFFEEKKTTÍÍVVNNYYMM    

  IINNTTEERRNNÝÝMM    SSLLUUŽŽBBÁÁMM 

 

Podprogram  2.1.: Právne služby MČ Košice – Kavečany  – externý servis        2.950,-  €    

 

          SSkkuuttooččnnoossťť  kk  3311..  1122..  22001144  ............................................................................................................................................................................  22  339900,,--  €€  
Finančné prostriedky vo výške 2.390,- € boli vyplatené advokátskej kancelárii JUDr. Vrabeľ. Úspora 

finančných prostriedkov oproti rozpočtu nastala z dôvodu, že poskytnuté právne poradenstvo nebolo 

nad rámec zmluvy.  

 

Zámer Podprogramu : 1)   Profesionálne právne služby pre efektívne fungovanie MČ 

 

Cieľ Ukazovateľ výkonnosti Cieľová 

hodnota 

Plnenie  

k 31.12. 2014 

Zabezpečiť rýchle, profesionálne a kvalitné 

právne poradenstvo jednotlivým úsekom 

činnosti  

 % prijímateľov poradenstva spokojných 

s poskytnutými poradenstvom 

100% 100% 

 Počet situácií na všetkých úsekoch  činnosti,  

pri ktorých sa poskytnuté právne poradenstvo 

prejavilo ako nedostatočné 

5 %    0% 

 

Podprogram  predstavuje právne poradenstvo formou ústnych konzultácií, vypracovaním stanoviska, 

resp. podrobnejšej právnej analýzy ku konkrétnemu právnemu problému, zastupovanie na súdoch a 

pod. Vykonáva sa priebežne počas celého roka. 

Právne služby sú poskytované starostovi a zamestnancom úradu advokátskou kanceláriou – JUDr. 

Vrabeľ, na základe uzavretej zmluvy . 

 

Zámer Podprogramu : 2)  Profesionálne právne zastupovanie MČ navonok 
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Cieľ Ukazovateľ výkonnosti Cieľová 

hodnota 

Plnenie  

k 31.12. 2014 

Zabezpečiť profesionálne zastupovanie 

MČ v súdnych sporoch  

   

 podiel vyhraných  súdnych sporov na všetkých 

vedených súdnych sporoch 

 50%  70% 

Zabezpečiť účinné presadzovanie 

záujmov, práv a nárokov MČ 

 % podiel sumy získanej vymáhaním na celkovej 

vymáhanej sume 

 10%  0 

       

 % sporov riešených zamestnancom úradu 

mimosúdne 

 80%  nevyskytli sa 

 
V rámci predmetnej Podprogramu  sa realizuje zastupovanie MČ pred súdmi a inými orgánmi, 

evidencia súdnych sporov (poverenie na zastupovanie MČ, účasť na súdnych pojednávaniach, 

evidencia sporu, výzvy, platenie súdnych poplatkov, kontrola a riešenie vykonania rozhodnutia), 

vymáhanie pohľadávok a exekučné konanie (komunikácia s neplatičom, riešenie žaloby až po 

zaplatenie, podanie návrhu na exekúciu a pod.). 

 

Podprogram  2.2.: Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami                              2 366,- € 

 

      SSkkuuttooččnnoossťť  kk  3311..  1122..  22001144  ..........................................................................................................................................................................    22  336622,,--  €€  

  
Zámer Podprogramu :   Hladký priebeh volieb. 

Cieľ Ukazovateľ výkonnosti Cieľová 

hodnota 

Skutočnosť  

k 31.12. 2014 

Zabezpečiť efektívnu 

administráciu volieb  

a referend 

 počet očakávaných volieb v danom roku  3  3 

 množstvo pripravených a roznesených oznámení o konaní 

jednotl.volieb 

 990  3001 

 Počet problémov alebo sťažností súvisiacich s nedokonalým 

zabezpečením úloh 

 0  0 

 

Podprogram  zahŕňa tieto činnosti: určenie volebného  okrsku, miestnosti, vymenovanie zapisovateľa, 

informovanie občanov, spracovanie voličských zoznamov, organizovanie predvolebnej kampane, 

vytvorenie volebnej komisie, vydávanie a evidencia voličských preukazov, príprava oznámení 

o konaní volieb, zabezpečenie doručenia oznámení, zabezpečenie volebných miestností, rozdelenie 

hlasovacích lístkov, doručovanie volebných materiálov,  prevzatie dokumentácie, spolupráca 

s Okresným úradom v Košiciach.  
 

Podprogram  2.3.: Nadobudnutie, prevádzka a údržba budov                             11 200,- € 
 

Bežné výdavky  ........................................................................................................ 11 200,- € 

        SSkkuuttooččnnoossťť  kk  3311..  1122..  22001144  ..................................................................................................................................................................    99  335522,,--  €€  

  
Z tejto sumy bolo  na prevádzku a údržbu  budovy MÚ vyčlenených ................................   5.100,- €       

   na prevádzku a údržbu KD ...............................................................................................   5.100,- € 

   a na údržbu budovy na Budanovej č.6 (MŠ) ....................................................................   1.000,- € 

Náklady na prevádzku a údržbu miestneho úradu zahŕňajú : 

- prevádzka objektu – elektrická energia, voda, plyn  .............................5.000,- € 

- údržba objektu  ....................................................................................     100,- € 

K 31.12.2014 sa vyčerpalo  z tejto čiastky 4.214,- € na média, na položke údržba  čerpanie nebolo.  

 

Náklady na prevádzku a údržbu kultúrneho domu zahŕňajú : 

- prevádzka objektu – elektrická energia, voda, plyn  .............................5.000,- € 

- údržba objektu  ....................................................................................     100,- € 
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K 31.12.2014 sa z tejto položky vyčerpalo 4.138,- € na média. Na položke  údržba čerpanie nebolo.  

 

Náklady na budovu na Budanovej č.6 (MŠ) zahŕňajú : 

- údržba objektu  ....................................................................................     1.000,- € 

K 31.12.2014 sa táto  čiastka celá vyčerpala, bol použitý dar – farba na náter strechy. 

  
Zámer Podprogramu : Maximálne funkčné a využité priestory miestneho úradu a kultúrneho 

domu  

 

Cieľ Ukazovateľ výkonnosti Cieľová hodnota Plnenie  

k 31. 12. 2014 

Maximalizovať obsadenie  priestorov 

v budove MÚ+KD 
 počet dní využívaných na akcie v KD v %  50%  50% 

Zabezpečiť funkčnú a reprezentatívnu 

prevádzku budovy MÚ+KD  
 celkový počet týždenne odpracovaných hodín pri 

zabezpečovaní čistoty priestorov v budove 

MÚ+KD 

 min. 10 hod.  10 hod. 

 celková udržiavaná plocha budov  400  m2  400  m2 

Zabezpečiť operatívne  odstránenie  

prevádzkových problémov v budovách 

MÚ+KD 

 priemerná doba od nahlásenia problému do jeho 

riešenia 

 max. 2 hod.  do 2 hod. 

 

Podprogram  zahŕňa zabezpečenie funkčnej a reprezentatívnej prevádzky budovy MÚ + KD  

a  majetku  MČ Košice – Kavečany. 

 

Podprogram  2.4.: Vzdelávanie zamestnancov MČ                                                    300,- €          

 
          SSkkuuttooččnnoossťť  kk  3311..  1122..  22001144  ..................................................................................................................................................................................220000,,--  €€  

ÚÚssppoorraa  nnaassttaallaa  zz  ddôôvvoodduu  ččlleennssttvvaa  MMČČ  vv  RRVVCC  aa  vvýýrraazznneejj  zzľľaavvyy  pprree  ččlleennoovv..  

  

Zámer Podprogramu : Vysoko profesionálni a odborne zdatní zamestnanci Miestneho    

                                      úradu                       

 

Cieľ Ukazovateľ výkonnosti Cieľová 

hodnota 

Plnenie  

K 31. 12. 2014 

Zvýšiť kvalifikáciu, 

schopnosti a zručnosti 

zamestnancov  

 priemerný počet  školení na 1 zamestnanca v danom roku  3  3 

 počet zamestnancov, ktorí absolvovali  školenie v danom 

roku 

 4  5 

 % podiel zamestnancov s ukončeným vysokoškolským 
vzdelaním 

 70 %  67 % 

 % podiel zamestnancov, ktorí plynulo ovládajú aspoň 1 
svetový jazyk 

 50 %  50 % 

 

V rámci predmetného Podprogramu  sa realizuje zvyšovanie kvalifikácie a vzdelanie všetkých 

zamestnancov MÚ,   účasť zamestnancov na odborných školeniach a pod. 

 

Podprogram 2.5.: Hospodárska správa a evidencia nehnuteľného majetku MČ  

- nebytové priestory                                                                                                       236,-  € 

 

SSkkuuttooččnnoossťť  kk  3311..  1122..  22001144  ......................................................................................................................................................................................    220066,,--  €€  
Finančné prostriedky vo výške 206,- € boli určené na poistenie budovy MÚ/ KD. 

Majetok je poistený v poisťovni Allianz a čerpanie spolu bolo 206,- €. 
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Zámer  Podprogramu :   Ekonomicky  efektívna  a  informačne  prehľadná   evidencia  

a správa nebytových priestorov vo vlastníctve a v  správe  MČ 

 

Cieľ Ukazovateľ výkonnosti Cieľová hodnota Plnenie  

k 31. 12. 2014 

Zabezpečiť informačne 

prehľadnú a aktuálnu evidenciu 

majetku vo vlastníctve MČ 

 počet nehnuteľností v majetku 

MČ 

 4  4 

 počet nájomných zmlúv  8  9 

 priemerná doba registrácie zmien  max. 24 hodín  do 24 hodín 

 

Podprogram  zahŕňa hospodársku správu a evidenciu nebytových priestorov vo vlastníctve MČ, 

nebytových priestorov v správe MČ, poistenie tohto majetku  propagáciu, reklamu. 

 

Podprogram  2.6.: Hospodárska správa a evidencia nehnuteľného majetku MČ a mesta 

– pozemky                                                                                                          53,-  € 
 

-      finančné prostriedky vo výške 53,- € predstavujú náklady na činnosť komisie ROEP a nájomné 

za pozemky. 

 

SSkkuuttooččnnoossťť  kk  3311..  1122..  22001144  ................................................................................................................................................................................................      33,,--  €€  
 

Na položke pozemkové úpravy nebolo čerpanie.  Na nájomné za pozemky bolo čerpaných 3,- € podľa 

zmluvy o prenájme pozemku s TJ Mladosť Kavečany. 

 

Zámer Podprogramu : Ekonomicky efektívna a informačne prehľadná evidencia a správa 

pozemkov vo vlastníctve a v správe  MČ a pri vykonávaní obnovenej 

evidencie pozemkov (ROEP) 

 

Cieľ Ukazovateľ výkonnosti Cieľová 

hodnota 

Plnenie  

k 31. 12. 2014 

Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu 

evidenciu pozemkov vo vlastníctve a v správe MČ  
 priemerná doba registrácie 

zmien 

 24 hod.  24 hod. 

 

Podprogram  zahŕňa hospodársku správu a evidenciu pozemkov MČ a pozemkov v správe 

(vlastník mesto Košice) a  účasť MČ v komisii zriadenej v Kavečanoch na účel ROEP.  

 

Podprogram  2.7.: Hospodárska správa a evidencia hnuteľného majetku                    0 € 

Zámer Podprogramu : Aktuálna a informačne prehľadná evidencia majetku vo vlastníctve 

MČ 

 

Cieľ  Ukazovateľ výkonnosti 
Cieľová 

hodnota 

Plnenie  

k 31. 12. 2014 

Dosiahnuť najvyššiu možnú efektívnosť prenájmu 

majetku 
 obsadenosť majetku urč. na 

prenájom 

 počet nájomných zmlúv 

 95% 

 

 1 

 

 100% 

 

 1 

 

Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu 

evidenciu hnuteľného majetku  
 rozdiel medzi evidovaným 

a reálnym stavom HM 

 0  0 
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Bežné výdavky na túto aktivitu sú zahrnuté v programe č.8 – Podporná činnosť a predstavujú režijné 

náklady (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní a tovary a služby) 

na jej zabezpečenie. 

 

Podprogram  2.8.: Verejné obstarávanie (projekt. dokumentácie)                                0  € 

 

Zámer Podprogramu : Všetky potrebné vstupy obstarané v najvyššej kvalite za najnižšiu  

                                      cenu 

 

Cieľ Ukazovateľ výkonnosti Cieľová 

hodnota 

Plnenie  

k 31. 12. 2014 

Zabezpečiť bezproblémový 

priebeh verejných obstarávaní 
 %vykonaných verejných súťaží zo všetkých 

zákaziek 

 100%  100% 

 očakávaný počet verejných súťaží  1  1 

 počet úspešných pripomienok, sťažností 

a odvolaní k priebehu verejných obstaraní 

 0  0 

 
Podprogram  zahŕňa obstarávania  prác, súťažné podklady, spolupráca s poslancami, kontrola 

splnenia podmienok, oznámenie o úspešnosti, resp. neúspešnosti, podpis zmluvy, oznámenie 

výsledku verejného obstarávania. 

Bežné výdavky na túto aktivitu sú zahrnuté v Programe č.1 – Plánovanie, manažment a kontrola,  a 

predstavujú režijné náklady (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do 

poisťovní a tovary a služby) na jej zabezpečenie a v Programoch č. 6 a č. 7, kde sú plánované  

výdavky na zabezpečenie projektovej dokumentácie. 

 

Podprogram  2.9.: Archív a registratúra                                                                        0 € 

Zámer Podprogramu : Kvalitné služby archívu a registratúry s minimom byrokracie 
Bežné výdavky na túto aktivitu sú zahrnuté v Programe č. 8 – Podporná činnosť a predstavujú režijné 

náklady (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní a tovary a služby) 

na jej zabezpečenie. 

 

Cieľ Ukazovateľ výkonnosti Cieľová hodnota Plnenie  

k 31. 12. 2014 

Zabezpečiť efektívne 

plnenie zákonných 

požiadaviek na archiváciu 

dokumentov 

 priemerný objem udržiavaných archivovaných 

dokumentov 

 22,4 bežných 

metrov 

 22,4 bežných 

metrov 

 priemerná doba na vybavenie 1 externej 

žiadosti o vydanie archivovaného dokumentu 

 3 dni  3 dni 

 

Podprogram  rieši zabezpečenie kvalitných služieb archívu a registratúry. 

 

PPRROOGGRRAAMM  ČČ..  33::  SSLLUUŽŽBBYY  OOBBČČAANNOOMM  

  
ZZáámmeerr  pprrooggrraammuu::    

  

MMAAXXIIMMÁÁLLNNEE    KKVVAALLIITTNNÉÉ    AA  FFLLEEXXIIBBIILLNNÉÉ    SSLLUUŽŽBBYY      SSAAMMOOSSPPRRÁÁVVYY    

PPRREE    VVŠŠEETTKKÝÝCCHH    OOBBYYVVAATTEEĽĽOOVV    AA    PPOODDNNIIKKAATTEEĽĽOOVV      

MMEESSTTSSKKEEJJ    ČČAASSTTII  

 
Podprogram  3.1.: Klientske centrum                                                                  130,-  € 
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     SSkkuuttooččnnoossťť  kk  3311..  1122..  22001144  ..................................................................................................................................................................................  2211,,--  €€  

  
Boli zakúpené iba kancelárske potreby vo výške 21,- €.  

 

Bežné výdavky na túto aktivitu sú zahrnuté v programe č.8 – Podporná činnosť a predstavujú režijné 

náklady (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní a tovary a služby) 

na jej zabezpečenie. 

 

Zámer aktivít: 

a.) Včasné a úplné informácie o zámeroch samosprávy poskytované verejnosti 

b.) Osvedčovanie vykonané na počkanie 

c.) Promptný, na zákazníka orientovaný výdaj rybárskych lístkov 

                  

Cieľ Ukazovateľ výkonnosti Cieľová 

hodnota 

Plnenie  

k 31. 12. 2014 

Zabezpečiť promptné osvedčenie listín 

a podpisov 
 časová záťaž občana pri jednom 

osvedčení 

 max. 10 minút do 10 minút 

 % klientov nevybavených na počkanie  3%  0 

 

Agenda podprogramu  rieši samosprávnu kompetenciu obce. Pozostáva zo zápisu do knihy 

osvedčení, zaplatenia správneho poplatku, osvedčenia listiny alebo overenia podpisu. 

 

Cieľ Ukazovateľ výkonnosti Cieľová 

hodnota 

Plnenie  

k 31. 12. 2014 

Zabezpečiť dôslednú evidenciu a 

promptné vydávanie  rybárskych 

lístkov 

 priemerný čas potrebný na vydanie 
rybárskeho lístka 

 max. 30 
minút 

 max. 30 
minút 

 
Podprogram  zahŕňa vydávanie rybárskych lístkov za základe písomnej žiadosti občana s trvalým 

pobytom na území MČ Košice - Kavečany 

 

Podprogram  3.2.: Evidencia obyvateľstva                                                402,-  € 

 
- Na činnosť na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku hlásenia pobytu 

občanov a registra obyvateľov SR je rozpočtovaná dotácia v príjmovej časti bežného rozpočtu 

v rovnakej výške. 

 

     SSkkuuttooččnnoossťť  kk  3311..  1122..  22001144  ................................................................................................................................................................................  440022,,--  €€ 

Zámer Podprogramu :  Integrovaná evidencia obyvateľov MČ poskytujúca všetky potrebné 

výstupy a informácie 

 

Cieľ Ukazovateľ výkonnosti Cieľová 

hodnota 

Plnenie  

k 31. 12. 2014 

Zabezpečiť promptnú a flexibilnú 

evidenciu obyvateľov MČ 
 priemerný čas potrebný na prihlásenie do 

evidencie  

 max.30 min  max.30 min. 

 priemerný čas potrebný na zabezpečenie 

súvisiacej administratívy mesačne 

 max. 5 dní  5 dní 

 
Predmetom Podprogramu  je zabezpečenie činností: prihlásenie na trvalý pobyt, prihlásenie na 

prechodný pobyt,  odhlásenie pobytu, potvrdenie o trvalom pobyte, evidencia zmien v kartách 

obyvateľstva, mesačné hlásenia pre štatistický úrad. 
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Podprogram  3.3.: Miestny rozhlas                                              300,- € 

   

          SSkkuuttooččnnoossťť  kk  3311..  1122..  22001144  ................................................................................................................................................................................        227744,,--  €€  

  
FFiinnaannččnnáá  ččiiaassttkkaa  bboollaa  ppoouužžiittáá  nnaa  úúddrržžbbuu  mmiieessttnneehhoo  rroozzhhllaassuu..  

  

Zámer Podprogramu : Voľne dostupné informácie pre obyvateľov MČ 

 

Cieľ Ukazovateľ výkonnosti Cieľová hodnota Plnenie  

k 31. 12. 2014 

Zabezpečiť kvalitné a široko dostupné 

vysielanie miestneho rozhlasu 

 počet funkčných a vyhovujúcich zosilovacích  

staníc 

 1  1 

 počet udržiavaných reproduktorov  50  50 

 % dostupnosti miestneho rozhlasu obyvateľom 

MČ 

 100 %  100 % 

 
Podprogram  zahŕňa činnosti zamerané na údržbu miestneho rozhlasu. 
 

Podprogram  3.4.: Cintorínske a pohrebné služby                                           6 335,- € 

 

     SSkkuuttooččnnoossťť  kk  3311..  1122..  22001144  ................................................................................................................................................................................    66  007766,,--  €€  

 

Zámer Podprogramu :  Dôstojné miesto pre posledný odpočinok obyvateľov MČ 

 

Cieľ Ukazovateľ výkonnosti Cieľová hodnota Plnenie  

k 31. 12. 2014 

Zabezpečiť vysokokvalitné 

cintorínske a pohrebné služby 

   

 Celková rozloha udržiavaných 

cintorínskych plôch 

 10.697 m2  10.697 m2 

 

Podprogram  zahŕňa činnosti na zabezpečenie cintorínskych a pohrebných služieb pre vytvorenie 

dôstojného miesta pre posledný odpočinok obyvateľov MČ v nasledujúcej štruktúre: 

1.) výdavky na elektrinu  ........................................................................................   250,- € 

2.) výdavky na vodu  ..............................................................................................     35,- € 

3.) výdavky na všeob. materiál ...............................................................................     60,- € 

4.) údržba verejného osvetlenia ..............................................................................      30,- € 

5.) všeob. služby-zatrávnenie zel. hrobov, kosenie, orez, odpad............................  3.400,- € 

6.) dohody o vykonaní práce .................................................................................       60,- € 

7.) oprava komunikácie .........................................................................................   2.500,- € 

K 31.12.2014 sa spotrebovala elektrina vo výške 140,- €, voda vo výške  19,- €, všeobecný materiál sa 

nakúpil za 53,- €, všeobecné služby sa čerpali vo výške 3.364,- €, oprava komunikácie stála 2.500,- €, 

na položkách DoVP a údržba  osvetlenia  čerpanie nebolo. 

 

Podprogram  3.5.: Pochovanie občana                                                                             0,- € 

 

Zámer Podprogramu: Pomôcť zabezpečiť pohreb v prípade odkázanosti na túto pomoc. 
Nebola plánovaná žiadna čiastka pre prípad úmrtia občana bez finančných prostriedkov a rodiny, ktorá 

by zabezpečila pohreb. 

 

Podprogram  3.6.: Sociálna pomoc – občanom v hmot. a soc.núdzi                             0,- € 

 

Zámer Podprogramu: Pomôcť rodinám v hmotnej núdzi.  
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  MČ neplánovala poskytnúť  jednorázové sociálne dávky pre  občanov v hmotnej núdzi.  

  

Podprogram  3.7.: Príspevky neštátnym subjektom                                                     0,- € 

 

     Zámer Podprogramu: Napomáhať činnosti neštátnych subjektov. 
Táto položka nebola rozpočtovaná. 

 

Podprogram  3.8.: Miestna knižnica                                                                          270,- € 
 

08.2.0.5 Miestna knižnica  .....................................................................................................   270,- € 

Podprogram zahŕňa:  

- Mzdový fond + odvody poistného ........................................................................................ 200,- € 

- Nemocenské dávky .................................................................................................................   0,- € 

- Všeobecný materiál  .................................................................................................................20,- € 

- Knihy  .....................................................................................................................................  50,- € 

- Údržba zariadenia ...................................................................................................................    0,- € 

 

SSkkuuttooččnnoossťť  kk  3311..  1122..  22001144  ....................................................................................................................................................................................      114455,,--  €€  
 

Z toho 131,- € sa použilo na odchodné a 14,- € na odvody z odchodného knihovníčky. Ostatné položky 

čerpané neboli. 

  

        Zámer aktivity: Moderná knižnica s aktuálnymi znalosťami, poskytovaním informácií  

                         a služieb verejnosti, vrátane internetu. 

 

Cieľ Ukazovateľ výkonnosti Cieľová 

hodnota 

Plnenie  

k 31. 12. 2014 

Zvýšiť úroveň knižničných 

služieb 

Zvýšenie počtu čitateľov o 10% o 3 % 

Zvýšenie počtu kníh o 5% o  0 % 

 
 

PPRROOGGRRAAMM  ČČ..  44::  BBEEZZPPEEČČNNOOSSŤŤ,,  PPRRÁÁVVOO  AA  PPOORRIIAADDOOKK  
  

ZZáámmeerr  pprrooggrraammuu::  

BBEEZZPPEEČČNNÉÉ    AA  PPRRIIAATTEEĽĽSSKKÉÉ    UULLIICCEE    PPRREE    VVŠŠEETTKKÝÝCCHH    OOBBYYVVAATTEEĽĽOOVV    

MMČČ  AA    MMAAXXIIMMÁÁLLNNAA    OOCCHHRRAANNAA    MMAAJJEETTKKUU    AA  ŽŽIIVVOOTTNNÉÉHHOO    

PPRROOSSTTRREEDDIIAA      

 
Podprogram  4.1.: Verejný poriadok a bezpečnosť                                                       0,-  € 

 

Zámer Podprogramu :   Bezpečne chránený život, majetok a verejný poriadok MČ 

Cieľom a predmetom Podprogramu  je:  
- Úzka súčinnosť pri zabezpečovaní verejného poriadku v obci, ochrane  jej 

obyvateľov  pred ohrozením ich života a zdravia s  Mestskou políciou, Obvodným 

oddelením PZ Košice I.,  Dopravnou políciou a štátnymi inštitúciami, 

- dbať na dodržiavanie poriadku, čistoty a hygieny v obci ale aj dbať o ochranu 

životného prostredia. Plniť stanovené úlohy na úseku prevencie. 

- pomoc pri živelných pohromách 

 

     Podprogram   4.2.: Civilná ochrana                                                                           0,-    € 
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     Zámer Podprogramu :   Maximálna pripravenosť MČ v čase krízovej situácie. 

 

Cieľ Ukazovateľ výkonnosti Cieľová 

hodnota 

Plnenie k  

31. 12. 2014 

Zabezpečiť na základe priameho 

riadenia mesta Košice 

a Okresného úradu komplexnú 

krízovú ochranu  a manažment  

v prípade mimoriadnych udalosti. 

 

   

Odborná príprava orgánov 

samosprávy 

do 31. 10. 2014 31.10.2014 

Podprogram  zabezpečuje plnenie zákonných povinností MČ na úseku civilnej ochrany vyplývajúcich 

z platnej legislatívy. 

Bežné výdavky  nie sú plánované. 

 

Podprogram   4.3: Ochrana pred požiarmi                                                    652,-  € 

 
     SSkkuuttooččnnoossťť  kk  3311..  1122..  22001144  ..............................................................................................................................................................................  665522,,--  €€  

 

Podprogram  zahŕňa plnenie zákonných povinností MČ vyplývajúcich z platnej legislatívy na úseku 

ochrany pred požiarmi.  

Bežné výdavky ............................................................................................................................ 652,-  € 

03.2.0.    O c h r a n a   p r e d   p o ž i a r m i                                                                             652,- € 

  z toho: 

1) Preventívne protipožiarne prehliadky v zmysle zákona č.314/2001 Z.z. o ochrane pred 

požiarmi vo výške 50,- € (zabezpečujú sa na základe objednávok služby) kontroly a opravy 

prenosných hasiacich prístrojov, požiarnych vodovodov, požiarnych uzáverov, 

Čerpanie bolo vo výške 50,- €. 

2) Špeciálne služby – výkon technika  602,- € na základe dohody máme službu zabezpečenú 

stálym technikom. 

Za r.2014 sa zaplatilo 602,-€, pričom platba je štvrťročná. 

 

Zámer Podprogramu :   Minimálne riziko vzniku požiarov 

 

Cieľ Ukazovateľ výkonnosti Cieľová 

hodnota 

Plnenie  

k 31. 12. 2014 

Znížiť riziko vzniku 

požiarov prevenciou 

a kontrolou 

 Počet realizovaných informácií na úradných 

tabuliach a vo verejnom rozhlase za rok 

 4 4 

 Počet informácií v Kavečianskom spravodaji  min. 1 1 

 Počet preventívnych protipožiarných kontrol za rok  1 1 

 

Podprogram  zahŕňa plnenie zákonných povinností MČ vyplývajúcich z platnej legislatívy na úseku 

ochrany pred požiarmi.  

 

Podprogram   4.4: BOZP                                                                                   345,-  € 

 
     SSkkuuttooččnnoossťť  kk  3311..  1122..  22001144  ................................................................................................................................................................................  330000,,--  €€  

 

Zámer Podprogramu :   Vytvoriť bezpečné podmienky pre prácu zamestnancov v súlade so 

zákonom. 

 
Bežné výdavky ...........................................................................................................................  345,-  € 

01.1.1.6  Obec – BOZP                                                                                                               345,- € 
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z toho: 

1)Špeciálne služby – výkon technika  BOZP 300,- €, 

Čerpanie bolo vo výške 300,- € podľa zmluvy  na výkon technika počas roka. 

2)Ochranné pracovné pomôcky vo výške 45,- € určené pre upratovačku. 

Za r. 2014 neboli čerpané. 

 

PPRROOGGRRAAMM  ČČ..  55::  VVZZDDEELLÁÁVVAANNIIEE,,  KKUULLTTÚÚRRAA,,  ŠŠPPOORRTT  

  
ZZáámmeerr  pprrooggrraammuu::  

NNAAPPOOMMOOCCŤŤ  PPRRII  VVÝÝCCHHOOVVNNOO--VVZZDDEELLÁÁVVAACCOOMM  PPRROOCCEESSEE  MMAATTEERRSSKKEEJJ    

ŠŠKKOOLLEE  VV  KKAAVVEEČČAANNOOCCHH    AA  ZZÁÁKKLLAADDNNEEJJ  ŠŠKKOOLLEE  NNAA  PPOOLLIIAANNSSKKEEJJ  

UULLIICCII,,  RROOZZVVOOJJUU  KKUULLTTÚÚRRNNYYCCHH    AAKKTTIIVVÍÍTT  VV  MMČČ  AA  RROOZZVVOOJJUU  ŠŠPPOORRTTUU  VV  

KKAAVVEEČČAANNOOCCHH  

 
Podprogram  5.1.:  Materská škola                                                                              266,-  € 

 

     SSkkuuttooččnnoossťť  kk  3311..  1122..  22001144  ..............................................................................................................................................................................      226666,,--  €€  

 

Zámer Podprogramu :  Moderná materská škola rešpektujúca individuálne potreby detí  

                                      a záujmy rodičov 

 

Cieľ Ukazovateľ výkonnosti Cieľová 

hodnota 

Skutočnosť  

k 31. 12. 2014 

Zlepšenie podmienok v MŠ 

vo vybavenosti hračiek 

a pomôcok 

   

Inovácia súčasných hračiek a 

pomôcok 

10% 10% 

 
Podprogram podporuje poskytnutím dotácie činnosť MŠ.   

 

Podprogram  5.2:  Základné školy                                                                              266,-  € 

 

          SSkkuuttooččnnoossťť  kk  3311..  1122..  22001144  ................................................................................................................................................................................  226666,,--  €€  

 
Zámer Podprogramu : Moderné školy rešpektujúce individuálne potreby detí a záujmy 

rodičov,  pričom výchovno - vzdelávací proces je determinovaný výlučne 

slobodným rozhodovaním rodičov a žiakov 

Cieľ: Spokojnosť  školy a rodičov s pomocou MČ Kavečany 

 

Podprogram  5.3.: Prevádzka kultúrneho domu                                                       2.092,- €    

 

     SSkkuuttooččnnoossťť  kk  3311..  1122..  22001144  ................................................................................................................................................................................11  110077,,--  €€  

  
PPllnneenniiee  bboolloo  nnaa  ppoolloožžkkee  

--    iinntteerriiéérroovvéé  vvyybbaavveenniiee  vvoo  vvýýšškkee  773344,,--  €€,,  bboolloo    zzaakkúúppeennýýcchh  55  kkss  ssttoolloovv  aa  2200  kkss  ssttoolliiččiieekk  ddoo  ssáállyy  KKDD,,      

--  vvššeeoobbeeccnnýý  mmaatteerriiááll  vvoo  vvýýšškkee  114433,,--  €€;;  zz  ččoohhoo  nnaajjvvääččššiiuu  ppoolloožžkkuu  pprreeddssttaavvuujjee  nnáákkuupp    iinnvveennttáárruu  ddoo  

kkuucchhyynnee  vv  ssuummee  7766,,--  €€,,  žžiiaarroovvkkyy    vv  ssuummee  99,,--  €€,,  ččiissttiiaaccee  aa  hhyyggiieenniicckkéé  ppoottrreebbyy  4477,,--  €€  aa  zzvvyyššookk  

pprreeddssttaavvuujjee  nnáákkuupp  iinnééhhoo  ddrroobbnnééhhoo  mmaatteerriiáálluu  vv  ssuummee  1111,,--  €€....    

--vvššeeoobbeeccnnéé  sslluužžbbyy  vvoo  vvýýšškkee  vvoo  vvýýšškkee  223300,,--  €€,,  zz  ttoohhoo  4411,,--  €€  zzaa  ddeerraattiizzáácciiuu  KKDD,,  6666,,--  €€  zzaa  sseerrvviiss    

ppllyynnoovvýýcchh  kkoottlloovv,,    9911,,--  €€  zzaa  ooddbboorrnnúú  pprreehhlliiaaddkkuu  ppllyynnoovvýýcchh  zzaarriiaaddeenníí  aa  3322,,--  €€  zzaa  ččiisstteenniiee  oobbrruussoovv..  



 20 

Zámer Podprogramu : Vytvoriť vhodné prostredie na realizáciu kultúrnych podujatí a prenájom 

priestorov, a to najmä občanom Kavečian (svadby, kary, oslavy výročí a pod.) 

 

Cieľ Ukazovateľ výkonnosti Cieľová hodnota Plnenie  

k 31. 12. 2014 

Udržiavať vhodné 

vnútorné priestory 

Odmietnutie poskytnutia priestorov 

KD z dôvodu nespôsobilosti 
0 0 

 

Podprogram  5.4.: Organizácia kultúrnych podujatí                                               600,- €    

 

     SSkkuuttooččnnoossťť  kk  3311..  1122..  22001144  ............................................................................................................................................................................    556655,,--  €€  

ZZ  ttoohhoo  nnaa  oorrggaanniizzoovvaanniiee  aakkcciiee  „„MMeessiiaacc  úúccttyy  kk  ssttaarrššíímm““  ssaa  ppoouužžiilloo  449900,,--  €€  aa  cceellkkoovvéé  nnáákkllaaddyy  

nnaa  KKaavveeččiiaannsskkuu    kkvvaappkkuu  kkrrvvii  bboollii  7755,,--  €€,,  pprriiččoomm  ssaa  uusskkuuttooččnniillii  ttrrii  ooddbbeerryy  kkrrvvii..    

  

Zámer Podprogramu: Zabezpečenie kultúrnych podujatí priamou finančnou podporou   

                                    a spoluúčasťou pri ich organizovaní  

Cieľ Ukazovateľ výkonnosti Cieľová hodnota Plnenie  

k 31. 12. 2014 

Zvýšiť kultúrnu uvedomelosť 

občanov s ohľadom na 

miestne tradície 

Organizovanie akcie „Mesiac úcty 

k starším“ 

Účasť min.90% seniorov 

MČ 

37 % 

Kavečianska kvapka krvi Účasť min.20 

občanov/odberný deň 

na 3 odberoch bolo 56 

občanov 

 

Podprogram  5.5.: Kultúrna komisia -  Kavečianka                                                    740,- € 

    

   SSkkuuttooččnnoossťť  kk  3311..  1122..  22001144  ........................................................................................................................................................................................  330000,,--  €€  

  

330000,,--  €€  bboolloo  ččeerrppaannýýcchh  nnaa  oopprraavvuu  hhaarrmmoonniikkyy..  NNaa  oossttaattnnýýcchh  ppoolloožžkkáácchh  ččeerrppaanniiee  nneebboolloo..  
 

Zámer Podprogramu: Podpora záujmovej činnosti v Kavečanoch 

 

Cieľ Ukazovateľ výkonnosti Cieľová 

hodnota 

Plnenie k 31. 12. 2014 

Udržanie činnosti miestneho 

folklórneho súboru min. na 

doterajšej úrovni 

Počet vystúpení 2 7 

 

Podprogram  5.6.: Podpora kultúrnych podujatí                                                           0,- €    
 

          Zámer Podprogramu: Napomôcť rozvoju kultúry v iných mestských častiach a kultúry  

                                     prevádzanej neziskovými organizáciami. 

 

Podprogram  5.7.: Podpora športových podujatí                                                      5.390,- €    

 

      SSkkuuttooččnnoossťť  kk  3311..  1122..  22001144  ..............................................................................................................................................................................  44  886611,,--  €€  

ZZ  ttoohhoo  ddoottáácciiaa  pprree  TTJJ  MMllaaddoossťť  KKaavveeččaannyy  nnaa  ššppoorrttoovvúú  ččiinnnnoossťť  vv  rr..  22001144  bboollaa    33..550000,,--  €€,,  

ddoottáácciiaa  pprree  TTÝÝMM  ŠŠPPOORRTT  KKaavveeččaannyy  nnaa  rreeaalliizzáácciiuu  pprroojjeekkttuu  „„SSeerriiááll  EEnndduurrooššpprriinntt  ccuupp““  11..333300,,--  

€€  aa  zzaakkúúppeenniiee  ppoohháárroovv  nnaa  MMKKMM  3311,,--  €€..    
 

Zámer Podprogramu :   Športové podujatia prispievajúce k rozvoju telesnej zdatnosti detí,   

                                       mládeže  a dospelých 
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Cieľ Ukazovateľ výkonnosti Cieľová 

hodnota 

Pnenie  

k 31. 12. 2014 

Zabezpečiť široké spektrum 

športových aktivít pre deti, 

mládež a dospelých 

 počet podporených športových podujatí za 

rok 

 2  2 

 počet zapojených do športových podujatí  200  250 

 

Podprogram  zahŕňa finančnú podporu a spoluúčasť na  realizovaní športových aktivít. 

 

Podprogram  5.8.: Lyžiarske stredisko                                                                    33.194,- €    

Zámer Podprogramu: Skvalitniť prostredie LA 

Cieľ: Spokojnosť návštevníkov LA 
Kapitálové výdavky ............................................................................................................... 33 194,- € 

08.1.0.  Rekreačné a športové služby   ...................................................................................  33 194,- € 

 

      SSkkuuttooččnnoossťť  kk  3311..  1122..  22001144  ..........................................................................................................................................................................      3333  119944,,--  €€ 

--  FFiinnaannččnnéé  pprroossttrriieeddkkyy  bboollii  ppoouužžiittéé  nnaa  tteecchhnniicckkéé  zzhhooddnnootteenniiee  pprreevvááddzzkkoovveejj  bbuuddoovvyy  ((vveeccnnéé  

ppllnneenniiee  nnáájjoommnnééhhoo  ––  uužž  uusskkuuttooččnneennéé  zzhhooddnnootteenniiee  nnáájjoommccoomm))..  
 

Dňa 23.7.2010 bola podpísaná Kúpna zmluva so spoločnosťou Swam s.r.o., ktorej predmetom je 
predaj zrealizovaného technického zhodnotenia predmetu nájmu ako aj dodatok č.1-3 k Zmluve 

o nájme nehnuteľností, hnuteľných vecí a technológie z dôvodu dodržania účtovných postupov. 

Vzájomný zápočet bol  uskutočnený  31.3.2014 vo výške 13.278,- € a 31.7.2014 vo výške 19.916,- €. 
 

Podprogram  5.9.: Ihriská                                                                                          87.100,- €    

Zámer Podprogramu: Skvalitniť športové vyžitie  v MČ 
Bežné výdavky ......................................................................................................................   3.100,-  € 

08.1.0.   R e k r e a č n é    a   š p o r t o v é    s l u ž b y                                                          3.100,-  € 

 

      SSkkuuttooččnnoossťť  kk  3311..  1122..  22001144  ..........................................................................................................................................................................    22  667722,,--  €€  

    FFiinnaannččnnéé  pprroossttrriieeddkkyy  bboollii  ččeerrppaannéé  vvoo  vvýýšškkee  11..225500,,--  €€  nnaa  vveerreejjnnéé  oobbssttaarráávvaanniiee,,  vvoo  vvýýšškkee  

660000,,--  €€  nnaa  úúpprraavvuu  ookkoolliiaa  aa  vvoo  vvýýšškkee  882222,,--  €€  nnaa  DDooVVPP  aa  ooddvvooddyy  zz  nniicchh..     

 
Kapitálové výdavky ............................................................................................................   84.000,-  € 

08.1.0.   R e k r e a č n é    a   š p o r t o v é    s l u ž b y                                                       84.000,-  € 

 

      SSkkuuttooččnnoossťť  kk  3311..  1122..  22001144  ....................................................................................................................................................................    7766  776688,,--  €€ 

    FFiinnaannččnnéé  pprroossttrriieeddkkyy  bboollii  ppoouužžiittéé  nnaa  pprroojjeekkttoovvúú  ddookkuummeennttáácciiuu  aa  vvýýssttaavvbbuu  mmuullttiiffuunnkkččnnééhhoo      

    iihhrriisskkaa..  
 

   PPRROOGGRRAAMM  ČČ..  66::    MMIIEESSTTNNEE  KKOOMMUUNNIIKKÁÁCCIIEE  AA  DDOOPPRRAAVVAA  
  

ZZáámmeerr  pprrooggrraammuu::  

  

BBEEZZPPEEČČNNÉÉ,,      KKVVAALLIITTNNÉÉ    AA  PPRRAAVVIIDDEELLNNEE    UUDDRRŽŽOOVVAANNÉÉ    MMIIEESSTTNNÉÉ    

KKOOMMUUNNIIKKÁÁCCIIEE  

  
Podprogram  6.1: Správa, údržba a výstavba pozemných komunikácií              7.426,-  € 

 
Bežné výdavky .....................................................................................................................    7426,- € 

04.5.1.    C e s t n á    d o p r a v a                                                                                           7.426,- € 

   1)  Zimná údržba MK vo výške 2.500,- €, -  zabezpečenie bezpečnosti a plynulosti cestnej   
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         premávky  z titulu napadaného snehu a vzniknutej poľadovice vrátanie prehŕňania snehu  

         a posypu, 

   2)  Oprava – vysprávky MK a križovatiek vo výške 4.000,- € - čistenie komunikácií po zimnej 

         údržbe a opravy,    

   4) Všeobecný materiál  vo výške 250,- € - odvodňovacie žľaby a iné,  

   5) Odmeny na dohody o vykonaní práce vo výške 150,- € - na prevedenie prác pri údržbe, 

   6) Nájomné pod cestami vo výške 26,- € - nájomné Slovenskému pozemkovému fondu, 

   7) Dopravné značenie vo výške 500,- € - výmena dopravnej značky a oprava cestného zrkadla. 

      

SSkkuuttooččnnoossťť  kk  3311..  1122..  22001144  ..................................................................................................................................................................................        55  998877,,--  €€ 

 

Na opravu MK sa čerpali finančné prostriedky vo výške 3.837,- €. Na zimnú údržbu sa vyčerpalo 

1.836,- €. Na položke všeobecný materiál bola zakúpená posypová soľ vo výške 19,- €, fólia na 

dopravnú značku vo výške 2,- € a štrkodrvina pre záhradkárov vo výške 46,- €, ktorá nám bola 

refundovaná. Za dopravné zrkadlo a stĺpik sme zaplatili 221,- €, položka   dohody o vykonaní práce 

sa nečerpala  a za nájomné pod cestami sme zaplatili 26,- €. 

     

 Zámer Podprogramu :    Bezpečné a  kvalitné cesty v MČ Kavečany 

 

Cieľ Ukazovateľ výkonnosti Cieľová hodnota Plnenie  

k 31. 12. 2014 

  Zabezpečiť bežnú a zimnú údržbu  

a podľa potreby úpravu miestnych  

komunikácií 

Zabezpečiť nepretržitú zjazdnosť 

komunikácií 

Do 3 hod od 

ukončenia sneženia 
 Do 3 hod od 

ukončenia sneženia 

 

Podprogram  zabezpečuje  údržbu miestnych komunikácií a výkon zimnej údržby.  

 

Podprogram  6.2.: Správa a údržba verejných priestranstiev                         250,- € 

 
          SSkkuuttooččnnoossťť  kk  3311..  1122..  22001144  ..........................................................................................................................................................................................  00,,--  €€  

NNaa  tteejjttoo  ppoolloožžkkee  nneebboolloo  ččeerrppaanniiee..  

 

Zámer Podprogramu: Pravidelná údržba verejných priestranstiev, zastávok MHD a  

                                    komunikácií 

 

Cieľ Ukazovateľ výkonnosti Cieľová 

hodnota 

Plnenie  

k 31. 12. 2014 

Zabezpečiť pravidelnú 

údržbu a čistenie 

verejných priestranstiev 

a komunikácií 

 Ručné čistenie, strojné čistenie  80%  80% 

 Čistenie odvodňovacích žľabov    1x ročne  2x ročne 

 Čistenie krajníc od buriny a nálet. drevín   1x ročne  2x ročne 

 

Podprogram  zahŕňa čistenie miestnych komunikácií – prevažne ručné, čistenie uličných vpustí 

a žľabov, kosenie krajníc, čistenie a postrek proti burine. 

Činností na tomto podprograme vykonávajú aj nezamestnaní uchádzači o zamestnanie v rámci 

aktivačnej činnosti. Bežné výdavky na túto aktivitu sú zahrnuté v programoch č.7 – prostredie pre 

život, podprogram 3-Verejná zeleň a v programe č.8 – Podporná činnosť a predstavujú režijné náklady 

(mzdy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní a tovary a služby) na jej 

zabezpečenie. 

 
Podprogram  6.3.: Doprava za kultúrou, športom a zábavou                                 720,-   € 
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SSkkuuttooččnnoossťť  kk  3311..  1122..  22001144  ..........................................................................................................................................................................................  774400,,--  €€  

  
MMeessttsskkáá  ččaassťť  zzaabbeezzppeeččiillaa  vv  jjúúllii  aa  vv  aauugguussttee  ddvvaa    jjeeddnnooddňňoovvéé  vvýýlleettyy  pprree  oobbyyvvaatteeľľoovv  mmeessttsskkeejj  ččaassttii  ddoo  

MMaaďďaarrsskkaa,,  pprriiččoomm  nnáákkllaaddyy  bboollii  vvoo  vvýýšškkee  774400,,--  €€..  

  

Zámer Podprogramu :  Umožniť občanom  Kavečian spoločný zájazd rekreačného 

charakteru. 

 

Cieľ Ukazovateľ výkonnosti Cieľová hodnota Plnenie  

k 31. 12. 2014 

Získanie nových zážitkov pre 

občanov MČ 

Zorganizovať zájazd do MR Účasť 40 občanov Účasť 88 občanov 

 

 

 

PPRROOGGRRAAMM  ČČ..  77::  PPRROOSSTTRREEDDIIEE  PPRREE  ŽŽIIVVOOTT  
  

ZZáámmeerr  pprrooggrraammuu::  

AATTRRAAKKTTÍÍVVNNEE    AA  ZZDDRRAAVVÉÉ    PPRROOSSTTRREEDDIIEE    PPRREE  ŽŽIIVVOOTT,,    PPRRÁÁCCUU    

II  OODDDDYYCCHH    OOBBYYVVAATTEEĽĽOOVV    AA  NNÁÁVVŠŠTTEEVVNNÍÍKKOOVV    MMČČ,,    SS  DDOORRAAZZOOMM    NNAA  

ZZNNIIŽŽOOVVAANNIIEE    MMIIEERRYY    ZZNNEEČČIISSTTEENNIIAA    AA  OOCCHHRRAANNUU    PPRRÍÍRROODDYY    

AA  KKRRAAJJIINNYY    VV    MMČČ    AA    OOKKOOLLÍÍ  

 

Podprogram  7.1.: Verejné osvetlenie                                                 7.500,-  € 
 
Bežné výdavky .....................................................................................................................   7.500,- € 

06.4.0   V e r e j n é   o s v e t l e n i e                                                                                     7.500,- € 

 

     SSkkuuttooččnnoossťť  kk  3311..  1122..  22001144  ....................................................................................................................................................................    77  330000,,--  €€  

  

ZZ  ttoohhoo  nnaa  eelleekkttrriicckkúú  eenneerrggiiuu  ssaa  ččeerrppaalloo  66..668855,,--  €€,,  nnaa  úúddrržžbbuu  VVOO  110066,,--  €€,,  nnaa  vvýýmmeennuu  iissttiiččaa  

VVOO  2211,,--  €€  aa  nnaa  mmoonnttáážž  aa  ddeemmoonnttáážž  vviiaannooččnneejj  vvýýzzddoobbyy  448888,,--  €€..  

 

Zámer Podprogramu :   Efektívna a hospodárna prevádzka verejného osvetlenia  v MČ 

 

Cieľ Ukazovateľ výkonnosti Cieľová 

hodnota 

Plnenie 

k 31.12. 2014 

Zabezpečiť efektívne 

fungovanie verejného 

osvetlenia v MČ 

 celková svietivosť svetelných bodov (v %)  95 %  100 % 

 priemerné ročné náklady na prevádzku 1 

svetelného bodu v € 

 85,- €  85,- € 

 Počet prevádzkovaných svetelných bodov v 

MČ 

 80  80 

Zabezpečiť operatívne 

odstraňovanie nedostatkov 

a porúch  

 doba odstránenia celkového výpadku (v hod.) 

 jedného svetelného bodu 

 2 hod. 

 do 4 

týždňov 

 2 hod. 

 3 týždne 

 

Podprogram  zahŕňa činnosti na zabezpečenie prevádzky verejného osvetlenia (VO).  
 

Podprogram  7.2.: Manažment ochrany životného prostredia                                      0,-  € 
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Zámer Podprogramu :  Chrániť životné prostredie MČ Kavečany 
Cieľ: Aktívne sa zapojiť do ochrany životného prostredia 

 

Podprogram  zahŕňa  súčinnosť  vo veciach ochrany životného prostredia  so štátnymi 

inštitúciami a mestom Košice, ktoré vykonávajú úlohy štátnej správy v danej oblasti. 

Bežné výdavky na túto aktivitu sú zahrnuté v programe č.8 – Podporná činnosť a predstavujú 

režijné náklady (mzdy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní a tovary 

a služby) na jej zabezpečenie. 

 

Podprogram  7.3.:Verejná zeleň                                                                                 2.240,-  € 

  

          Zámer Podprogramu: Aktívny a pasívny oddych obyvateľov a návštevníkov  MČ 

 v zdravom,  čistom a atraktívnom prostredí 

 

Cieľ Ukazovateľ výkonnosti Cieľová 

hodnota 

Plnenie  

k 31. 12. 2014 

Zabezpečiť starostlivosť o verejnú 

zeleň a zamedziť prerastaniu trávnatých 

porastov na území MČ 

 

 

Zabezpečiť komplexnú starostlivosť 

o stromy a kroviny na území MČ 

 Ručne- krovinorez- kosená plocha 

s odvozom 

 1,4ha  1,4ha 

 Plocha čistená od lístia  

 

 32 á  32 á 

 Počet orezávaných krovín  50  50 

 Počet orezávaných stromov  10  10 

 

Bežné výdavky ......................................................................................................................... 2.240,-  € 

05.6.0  Ochrana ŽP                                                                         0  € 

 

06.2.0  R o z v o j   o b c í                                                  2.240,-  € 

Finančná čiastka 2.240,- € bola určená na: 

- Náhradnú výsadbu verejnej zelene výdavky 1.500,- €, 

- Všeobecné služby-údržba zelene výdavky 650,- €  - na úhradu faktúr za niektoré služby - kosenie, 

- Pohonné hmoty, olej výdavky  90,- €  - na pohonné hmoty do kosačky, 

V rámci Podprogramu sa realizuje údržba verejnej zelene – kosenie, zber a odvoz zelene,  jarné 

a jesenné vyhrabávanie, orezy stromov a krov a pod. 
 

          SSkkuuttooččnnoossťť  kk  3311..  1122..  22001144  ............................................................................................................................................................................  668866,,--  €€ 
 

V r.2014 sa čerpalo 614,- €  na kosenie a 72,- € na PHM a olej do kosačiek a krovinorezu. 

  

PPRROOGGRRAAMM  ČČ..  88::  PPOODDPPOORRNNÁÁ    ČČIINNNNOOSSŤŤ  
  

ZZáámmeerr  pprrooggrraammuu::  

  

MMAAXXIIMMÁÁLLNNEE  FFUUNNKKČČNNÝÝ  CCHHOODD  MMIIEESSTTNNÉÉHHOO    ÚÚRRAADDUU  VVĎĎAAKKAA  PPLLNNEENNIIUU  

EEXXIISSTTUUJJÚÚCCIICCHH  ZZÁÁVVÄÄZZKKOOVV  

 
Program č. 8 zahŕňa režijné výdavky na zabezpečenie činnosti jednotlivých aktivít zahrnutých 

v programoch 1-7 t.j. mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok 

do poisťovní, tovary a služby.   

 

Podprogram  8.1.:  Podporná činnosť – správa miestneho úradu                        52.970,- €       
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            SSkkuuttooččnnoossťť  kk  3311..  1122..  22001144  ......................................................................................................................................................................  5511  881133,,--  €€                    

  

Zámer Podprogramu : Efektívna administratíva podporujúca kvalitné  plnenie úloh MČ   

 

Podprogram  8.2.:  Podporná činnosť – správa obce                                                3.165,- €        

 

    SSkkuuttooččnnoossťť  kk  3311..  1122..  22001144  ..............................................................................................................................................................................    33  004433,,--  €€                    

  

Zámer Podprogramu : Včasné a kvalitné plnenie záväzkov voči bankám a fin. inštitúciám  

 

Podprogram  8.3.:  Malé obecné služby                                                                          85,- €                  
 

            SSkkuuttooččnnoossťť  kk  3311..  1122..  22001144  ................................................................................................................................................................................      6600,,--  €€  

ZZ  ttoohhoo  bboolloo  nnaa  oocchhrraannnnéé  pprraaccoovvnnéé  ppoommôôcckkyy  ččeerrppaannéé  5577,,--  €€  aa  nnaa  ppooiisstteenniiee  UUooZZ  33,,--  €€..  

           
Zámer Podprogramu : Malými obecnými službami prispieť k rozvoju obce 

Cieľ: Čistota verejných priestranstiev, cintorína, budov MČ 
 

Podprogram  8.4.:  Informačný systém MČ                                                             2.280,- €                  
 

       SSkkuuttooččnnoossťť  kk  3311..  1122..  22001144  ........................................................................................................................................................................  11  665500,,--  €€   

ZZ  ttoohhoo  bboolloo  nnaa  wweebbhhoossttiinnggoovvéé  sslluužžbbyy  aa  aakkttuuaalliizzáácciiuu  wweebb  ssttrráánnkkyy  ččeerrppaannéé  6644,,--  €€,,    nnaa  ttoonneerryy  

119977,,--  €€,,  nnaa  úúddrržžbbuu  vvýýppooččttoovveejj  tteecchhnniikkyy  11..112222,,--  €€  ((  ppaauuššáállnnyy  ppooppllaattookk  nnaa  mmeessiiaacc  pprreeddssttaavvuujjee  

9900,,--  €€,,  tt..jj..  ssppoolluu  11..008800,,--  €€,,  4422,,--  €€  ssaa  ppoouužžiilloo  nnaa  nneeččaakkaannúú  oopprraavvuu  ppooččííttaaččaa  ppooččaass  rrookkaa)),,  226666,,--  €€  

ssaa  ččeerrppaalloo  nnaa  ssooffttvvéérr  aa  11,,--  €€  ssaa  ppoouužžiilloo  nnaa  nnáákkuupp  mmoobbiillnnééhhoo  tteelleeffóónnuu..                  

 

Zámer Podprogramu : Skvalitnenie práce 

Cieľ: Zabezpečiť kvalitu a termíny pri vybavovaní  agend v kompetencií MČ 

 

Podprogram  8.5.:  Autodoprava                                                                               1.680,- €                  

 
       SSkkuuttooččnnoossťť  kk  3311..  1122..  22001144  ..........................................................................................................................................................................  11  441100,,--  €€  

       

ZZ  ttoohhoo  bboolloo  ččeerrppaannéé  663388,,--  €€  nnaa  ppoohhoonnnnéé  hhmmoottyy,,  335599,,--  €€  nnaa  sseerrvviiss  aa  úúddrržžbbuu  sslluužžoobbnnééhhoo  

vvoozziiddllaa,,  339933,,--  €€  nnaa  zzáákkoonnnnéé  aa  hhaavvaarriijjnnéé  ppooiisstteenniiee  aa  2200,,--  €€  nnaa  kkaarrttyy,,  zznnáámmkkyy  aa  ppooppllaattkkyy..      

ÚÚssppoorraa  bboollaa  ddoossiiaahhnnuuttáá  úússppoorrnnýýmmii  ooppaattrreenniiaammii..  
 

Zámer Podprogramu : Zabezpečenie nákupov a mobilnosti starostu a zamestnancov úradu 
Cieľ: Kvalitné a včasné plnenie úloh MČ ako aj zabezpečenie podmienok pre výkon samosprávnych 

funkcií MČ 

   Cieľ Ukazovateľ výkonnosti Cieľová hodnota Plnenie  

k 31. 12. 2014 

Dosiahnuť vysoký stupeň otvorenosti 

informovania občanov a podnikateľov 

mestskej časti 

 % zodpovedaných podnetov 

a žiadostí občanov o informácie zo 

všetkých oblastí 

 % zodpovedaných informácií 

podnikateľom 

100% 

 

 

100% 

100% 

 

 

100% 

Zabezpečiť vysokú profesionalitu činností 

vykonávaných prostredníctvom miestneho 

úradu 

 Počet opodstatnených  sťažností na 

pracovníkov úradu 

0 0 
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FFIINNAANNČČNNÉÉ    OOPPEERRÁÁCCIIEE  **  
 
Príjmy                                                                       100.173,- €     

Z toho: 

Prevod z rezervného fondu ......................................  42.900,- € 

Prevod z fondu výstavby ........................................... 55.500,- € 

Náhrada za výrub zelene v r.2010 ...........................   1.773,- €  

 

SSkkuuttooččnnoossťť  kk  3311..  1122..  22001144  ..............................................................................    7788  330000,,--  €€  

ZZ  ttoohhoo  pprreevvoodd  zz  rreezzeerrvvnnééhhoo  ffoonndduu  4422..  990000,,--  €€,,  pprreevvoodd  zz  ffoonndduu  vvýýssttaavvbbyy  3333..662277,,--  €€  

  aa  ččeerrppaanniiee  nnááhhrraaddyy  zzaa  vvýýrruubb  zzeelleennee  vv  rr..  22001100  11..777733,,--  €€..                          

 

Výdavky                                                                      18.696,- € 

Splátka istiny bankového úveru na VO ................... 18.696,- €   

 

SSkkuuttooččnnoossťť  kk  3311..  1122..  22001144  ..............................................................................    1188  669966,,--  €€  

  
 
* -   v zmysle §10 ods.6 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov sú súčasťou 

rozpočtu obce aj finančné operácie, ktorými sa vykonávajú prevody z peňažných fondov obce a realizujú sa návratné zdroje 

financovania a ich splácanie. Finančné operácie nie sú súčasťou príjmov a výdavkov obce. 


