MESTO BREZNO

ROZPOČET
NA ROKY 2009 - 2011

ROZPOČET VÝDAVKOV NA ROK 2009
V PROGRAMOVOM ČLENENÍ
PROGRAM Č. 1: MESTO PRE OBČANA
58 533 TIS. SK

1 942 940 EUR

Zámer programu:
Samospráva flexibilne reagujúca na potreby občanov mesta Brezna, podnikateľské
subjekty, či jeho návštevníkov

Podprogram 1.1. Výkon manažmentu

51 303 tis. Sk

1 702 948 eur

Zámer podprogramu:
Rozvíjajúce sa mesto s flexibilným manažmentom a jeho reprezentáciou
Prvok 1.1.1: Výkon kancelárie primátora

1 248 tis. Sk 41 426 eur

Zodpovednosť: vedúci kancelárie primátora
Cieľ

Ukazovateľ

Cieľová hodnota

Prehľadné nakladanie s verejnými
prostriedkami
a zabezpečenie
informovanosti občanov o aktivitách
samosprávy

• Percento
zodpovedaných
informácií, ktoré mesto poskytlo
v zmysle z.
211/2000
Z.z.,
ostatných zodpovedaných podnetov
• Počet neformálnych stretnutí so
zástupcami regionálnych médií
• Počet prijatých of. návštev za rok
• Počet zahraničných ciest vedenia
mesta za rok
• percento splnených úloh uložených
mestským zastupiteľstvom
• Percento vybavených sťažností v
termíne

•

100%

•

15

•

min. 5

•
•

min. 6
100%

•

100%

služieb

•

áno

• počet
členstiev
mesta
v organizáciách a združeniach

•

10

Zabezpečiť aktívnu reprezentáciu
mesta Brezna doma i v zahraničí
Zabezpečiť
účinné
napĺňanie
rozhodnutí mestského zastupiteľstva
Vybavovanie
petícií,
sťažností
a podaní
Efektívna a prehľadná evidencia
nebytových priestorov vo vlastníctve
mesta
Zabezpečiť účasť mesta Brezna
v záujmových
organizáciách
a združeniach

• zabezpečenie kvalitných
v budovách
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Prvok 1.1.2 Administratíva úradu

46 411 tis. Sk 1 540 563 eur

Zodpovednosť: personalista
Cieľ

Ukazovateľ výkonnosti

Cieľová hodnota

Zvýšiť kvalifikačnú úroveň zamestnancov mesta

•

•

min. 1

•

1

•

1

•

1

•

1

•

100%

•

100%

•

do 12 v mesiaci

•

najneskôr
druhý deň po
doručení
do
podateľne

•

Bezpečné pracovisko pre zamestnancov

•
•

•

Zdravý zamestnanec

•

•
Kvalitné poskytovanie služieb obslužným aparátom

•

Počet vykonaných školení na
jedného zamestnanca
počet vykonaných preventívnych
kontrol pracoviska
v oblasti požiarnej ochrany budov
úradu
v oblasti bezpečnosti práce a PZS
Počet zasadnutí komisie BOZP
Počet vykonaných pravidelných
servisných prehliadok na
spravovaných osobných
motorových vozidlách
% vykonaných preventívnych
lekárskych prehliadok na počet
uzatvorených a skončených
pracovných pomerov
Zabezpečenie stravovania pre
všetkých zamestnancov mesta
v zmysle platných právnych
predpisov
Včasné spracovanie miezd
zamestnancov
Včasne zaevidovaná došlá pošta
a pošta doručená na odoslanie
odosielaná pošta
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Prvok 1.1.3 Služby občanom

1 227 tis. Sk

40 729 eur

Zodpovednosť : vedúci odboru vnútorných vecí
zabezpečiť efektívnu administráciu
volieb a referend
Zabezpečiť
kvalitné,
bezpečné
a integrované informačné prostredie
pre obyvateľov a zamestnancov MsÚ

• počet
očakávaných
volieb
a referend
Počet nových a výmena zastaralých
PC
Počet nových a výmena zastaralých
periférnych zariadení

•

zabezpečiť flexibilnú prevádzku a
údržbu budov
operatívne
odstraňovanie
prevádzkových
problémov
v budovách
MsÚ
vlastnými
zamestnancami
vybudovanie klientskeho centra –
profesionálne služby integrovaného
pracoviska

• Celková udržiavaná plocha budov
• Priemerná doba od nahlásenia
problému do jeho odstránenia

•
•

Podiel komunikačne vyškolených
pracovníkov klientskeho centra

100 %

• Časová záťaž občana pri jednom
osvedčení
• Priemerný čas potrebný na
zabezpečenie agendy
• Počet vydaných rozhodnutí za rok

•

Max. 10 min.

•

Max. 10 dní

•

150

• Podiel absolvovania pravidelných
kontrol a prehliadok

•

100%

•

priemerný čas potrebný na
vykonanie evidencie

•

max. 30 min.

Zabezpečiť presnú evidenciu psov

•

priemerný čas potrebný na
vykonanie evidencie

•

max 20 min.

Zabezpečiť dôslednú evidenciu a

•

priemerný čas potrebný na
vydanie rybárskeho lístka

•

max. 30 minút

Zabezpečiť promptné osvedčenie
listín a podpisov
Zabezpečiť flexibilnú
evidenciu
obyvateľstva
Zabezpečiť promptné služby pri
vydávaní súpisných čísiel
Zabezpečiť
bezproblémové
a flexibilné fungovanie vozového
parku
Zabezpečiť presnú evidenciu
všetkých SHR v meste

promptné vydávanie rybárskych
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22
14

1900m2
max 4 hodiny

lístkov

Prvok 1.1.4 Podpora podnikateľských investícií

140 tis. Sk

4 647 eur

Zodpovednosť: vedúci odboru rozvoja mesta, stavebného poriadku a životného
prostredia
Cieľ

Ukazovateľ výkonnosti

Cieľová hodnota

Aktívne vytvárať atraktívne podnikateľské
prostredie pre domácich i zahraničných investorov
Vybudovanie mostu cez rieku Hron Brezno –
Bujakovo

•

•

min. 3

•

1

•

počet oslovených potenciálnych
investorov
vybudovaný most

Projekt 1.1.5 Most cez rieku Hron Bujakovo

2 417 tis. Sk 80 230 eur
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Podprogram 1.2: Finančná a rozpočtová oblasť

11 920 tis. Sk 395 672 eur

Zodpovednosť: vedúci oddelenia financií a rozpočtu

Zámer podprogramu:
Zodpovedná fiškálna politika mesta
Cieľ

Ukazovateľ výkonnosti

Cieľová hodnota

Zabezpečiť plynulý priebeh rozpočtového procesu
a monitorovanie plnenia rozpočtu

•

Rozpočet schválený MsZ v Brezne
do konca kalendárneho roka

•

Áno

Nezvyšovať úverové zaťaženie mesta Brezna

•

Počet prijatých úverov

•
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Podprogram 1.3: Prenesený výkon štátnej správy

5 280 tis. Sk 175 264 eur

Zodpovednosť: prednosta MsÚ

Zámer podprogramu:
Flexibilný servis a správa štátnych dotácií pre rozvoj mesta
Cieľ

Ukazovateľ výkonnosti

Zabezpečiť odbornú a poradenskú
činnosť riaditeľom škôl a šk.
zariadení
v metodickej
a pedagogickej oblasti
Zabezpečiť promptné a zákaznícky
orientované služby v rámci agendy
ŠFRB
Zabezpečiť
promptné
stavebného konania

služby

Zabezpečiť
starostlivosť
pre
zdravotne
handicapovaných
obyvateľov mesta obyvateľov ,
dôchodcov
Zabezpečiť činnosť matriky v meste

•

Cieľová hodnota

Počet metodických školení
za rok

•

Min. 3

Počet poten. klientov služby
Doba
administrácie
a odoslania žiadosti na
ŠFRB
•
Počet
staveb.
konaní
(v kompetencii mesta)
•
Doba vybavenia žiadosti
•
Uspokojenie
žiadateľov
o poskytnutie
opatrovateľskej
služby
(podľa ich požiadaviek)
• Priemerný počet úkonov

•

60

•

Do 14 dní

•

300

•
•

Max. 30 dní
100%

•
•

Podprogram 1.4: Dotácie v zmysle VZN

•

9000

800 tis. Sk

26 555 eur

Zodpovednosť: vedúci oddelenia financií a rozpočtu

Zámer podprogramu:
Podpora aktivít organizácií pôsobiacich na území mesta Brezna
Cieľ

Ukazovateľ výkonnosti

Cieľová hodnota

Využívať na propagáciu mesta Brezna rôzne
kultúrne,spoločenské,športové podujatia poriadané
PO alebo FO - podnikateľmi

•

•

Počet vybavených žiadostí o
dotáciu

80 %
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Podprogram 1.5 Správa majetku mesta

7 230 tis. Sk 239 992 eur

Zodpovednosť: vedúci oddelenia právneho a majetkového

Zámer podprogramu:
Efektívna a prehľadná evidencia nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Brezna
Cieľ

Zabezpečiť kvalitné služby v budovách

Ukazovateľ výkonnosti

Cieľová hodnota

•

•

odstránenie nedostatkov
v budovách

ihneď,
maximálne
týždeň

1

6

PROGRAM Č. 2: BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK
10 578 TIS. SK

351 125 EUR

Zámer programu:
Bezpečné ulice pre všetkých obyvateľov a návštevníkov mesta Brezna, zabezpečenie
verejného poriadku, ochrana majetku a životného prostredia 24 hodín denne

Podprogram 2.1. : Ochrana obyvateľstva

27 tis. Sk

896 eur

Zodpovednosť: samostatný odborný refarent krízového riadenia

Zámer podprogramu:
Maximálna pripravenosť mesta v čase krízovej situácie a mimoriadnej udalosti
Cieľ

Ukazovateľ výkonnosti

Cieľová hodnota

Zabezpečiť komplexnú ochranu

•

Plnenie zákonných požiadaviek

•

100%

•

•

1

•

Áno

•

1

•

150

nástrojmi krízového riadenia v prípade

a krízovej situácie

•

Zvýšiť informovanosť obyvateľov

•

Počet cvičení zložiek krízového
riadenia za rok
Vypracovanie a následná aktualizácia
plánu ochrany obyvateľstva mesta
Brezna
Počet usporiadaných prednášok za rok

•

Počet účastníkov prednášok

vzniku mimoriadnych udalostí

o všeobecnom postupe v prípade
mimoriadnej udalosti
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Podprogram 2.2.: Verejný poriadok a bezpečnosť

10 296 tis. Sk 341 765 eur

Zodpovednosť: náčelník Mestskej polície

Zámer podprogramu:
Zabezpečenie bezpečného života obyvateľov, verejného poriadku v meste, ochranu
majetku
Cieľ

Ukazovateľ výkonnosti

Cieľová hodnota

•

počet vykonaných hliadok za rok

• 850

•

doba od prevzatia informácie stálou službou
do uskutočnenia zásahu výjazdovou
skupinou
počet odslúžených hodín
počet vyriešených priestupkov na týchto
podujatiach

• max. 10 min.

mesta formou preventívnych prednášok

•
•

počet zrealizovaných prednášok
počet prednášaných hodín

• 20
• 40

Zabezpečiť kontrolu majiteľov psov na

•

počet kontrol za rok

• 50

chodcov pri školách

•
•

počet hodín dozoru na prechodoch
počet kontrolovaných prechodov

• 80 hodín
• 3

Zvýšiť mieru dodržiavania dopravných

•

počet hodín kontroly dodržiavania pravidiel
cestnej premávky

• 500 hodín

•

počet kontrol dodržiavania spôsobu
parkovania motorových vozidiel v meste

• 300 hodín

•

Počet hodín kontroly dodržiavania ochrany
životného prostredia
Zníženie počtu nepovolených skládok

• 100 hodín

Minimalizovať protispoločenskú činnosť
činnosťou MsP
Zabezpečiť stálu zásahovú pripravenosť
MsP

•
•

Eliminovať narúšanie verejného
poriadku počas kultúrnych a športových
podujatí
Zvýšiť právne vedomie obyvateľov

• 200 hodín
• 90 %

sídliskách
Zvýšiť bezpečnosť prechodov pre

predpisov
Zvýšiť kontrolu dodržiavania VZN č.
9/2007 o státí ...
Zvýšiť kontroly dodržiavania ochrany
životného prostredia v meste

•

Podprogram 2.3. : Ochrana pred požiarmi

• o 20 %

255 tis. Sk

8 464 eur

Zodpovednosť: samostatný odborný referent krízového riadenia

Zámer podprogramu:
Minimálne riziko vzniku požiarov
Cieľ

Ukazovateľ výkonnosti

Cieľová
hodnota

Znížiť riziko vzniku požiarov
prevenciou a kontrolou

•
•

•
•

•

Počet realizovaných prednášok za rok
Počet zorganizovaných protipožiarnych cvičení za
rok na družstvo
Počet preventívnych protipožiarnych kontrol za rok

•

50

•
•
•

Počet členov DHZ
Počet zásahov DHZ
Zabezpečená súčinnosť DHZ pri povodniach

•
•
•

30
5
áno

Podporovať a rozvíjať činnosť
dobrovoľných hasičských zborov

1
1
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PROGRAM Č. 3: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO
23 713 TIS. SK

787 128 EUR

Zámer programu:
V súlade s PHSR mesta Brezna na roky 2008-2013 zabezpečiť v zmysle platnej
legislatívy odpadové hospodárstvo maximálne
adresne, čo najviac zodpovedajúce
potrebám občanov, s dôrazom na ochranu životného prostredia
Zodpovednosť: riaditeľ Technických služieb a vedúci odboru rozvoja mesta,
stavebného poriadku a životného prostredia

Podprogram 3.1: Zvoz a odvoz odpadu

12 025 tis. Sk

399 157 eur

10 013 tis. Sk

332 371 eur

Zámer podprogramu:
Pravidelný odvoz odpadu v meste Brezno
Prvok: 3.1.1. Pravidelný zvoz odpadu
Prvok: 3.1.2. Likvidácia nelegálnych skládok

312 tis. Sk

10 357 eur

Cieľ

Ukazovateľ výkonnosti

Cieľová hodnota

Efektívny zvoz odpadov rešpektujúci potreby

•

množstvo zvezeného odpadu , t

•

5000 t

občanov
a firiem
Mimoriadny
odvoz ,odvoz v zvláštnych

•

množstvo zvezeného odpadu, t

•
•

500 t

•

Množstvo vytriedeného odpadu, t

•

500 t

•

podiel separovaného zberu na celkovom
množstve odpadu, %
množstvo BIO odpadu, t 11

•

7%

prípadoch, likvidácia čiernych skládok
Separovaný zber odpadu

Kompostáreň

•

Projekt: 3.1.3. Obstaranie majetku

*

1 500 t

1 700 tis. Sk 56 430 eur

Výstupný cieľ : zhodnotenie majetku TS

Podprogram 3.2: Zneškodňovanie odpadu

6 000 tis. Sk

199 164 eur

Zámer podprogramu:
Efektívna a ekologicky vhodná likvidácia odpadov v meste Brezno
Cieľ

Ukazovateľ výkonnosti

Cieľová hodnota

Efektívna likvidácia odpadu od občanov a firiem

•

•

Podpora SZ odpadu

Objem zneškodneného odpadu za rok, t

•

Podiel SZ na celkovom odpade, %

•

•

Objem SZ odpadu, t

•

5500 t
7%
500 t
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Podprogram 3.3: Odpadové vody

5 688 tis. Sk

188 807 eur

Zámer podprogramu:
Mesto Brezno napojené na kanalizačnú a vodovodnú sieť
Prvok: 3.3.1. Prevádzkové poriadky Horná, Dolná a Budovateľská

662 tis. Sk
21 794 eur

Cieľ

Ukazovateľ výkonnosti

Cieľová hodnota

Zabezpečiť napojenie obyvateľov mesta

•

•

na verejnú kanalizáciu a vodovod

percento novonapojených obyvateľov zo
všetkých

70%

Projekt 3.3.2. Vybudovanie vodovodného potrubia a kanalizačnej siete ul. Podkoreňová
a Tisovská cesta
2 296 tis. Sk
76 214 eur
Cieľ

Ukazovateľ výkonnosti

Cieľová hodnota

Zabezpečiť napojenie obyvateľov mesta

•

•

na verejnú kanalizáciu a vodovod

percento novonapojených obyvateľov zo
všetkých

90%

Projekt 3.3.3. Vybudovanie vodovodného potrubia a kanalizačnej siete ul. Rovne,
Osloboditeľov, Potočná a Poľná
1 500 tis. Sk
49 971 eur
Cieľ

Ukazovateľ výkonnosti

Cieľová hodnota

Zabezpečiť napojenie obyvateľov mesta

•

•

na verejnú kanalizáciu a vodovod

percento novonapojených obyvateľov zo
všetkých

Prvok: 3.3.4. ČOV - Hlavina

90%

100 tis. Sk

3 319 eur

Cieľ

Ukazovateľ výkonnosti

Cieľová hodnota

Ekologická likvidácia odpadových vôd

•

•

Rozbor odpadovej vody

Prvok: 3.3.5. ČOV – Pálenica

130 tis. Sk

mesačne

4 315 eur

Cieľ

Ukazovateľ výkonnosti

Cieľová hodnota

Efektívna a ekologicky vhodná

•

Objem vyvezených kalov a odpadových vôd, m3

•

likvidácia odpadových vôd

•

Rozbor odpadovej vody 1x/Q

•

Projekt: 3.3.6 Výmena technologického vybavenia ČOV Pálenica

150 m3
4x/rok

1 000 tis. Sk
33 194 eur

Výstupový cieľ: výmena technologického vybavenia
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PROGRAM Č. 4: DOPRAVA A KOMUNIKÁCIE
32 813 TIS. SK

1 089 192 EUR

Zámer programu:
Ekonomicky efektívna údržba miestnych komunikácií, poskytujúca kvalitnú premávku
vozidiel
Zodpovednosť: vedúci odboru rozvoja mesta, stavebného poriadku a životného prostredia

Podprogram 4.1: Cestná doprava
Zámer podprogramu:
Ekologicky orientovaná
a všeobecne
každodennými povinnosťami a aktivitami

8 380 tis. Sk 278 165 eur

dostupná

preprava obyvateľov za ich

Prvok 4.1.1: Príspevok na prepravu vo verejnom záujme

3 200 tis. Sk
106 221 eur

Cieľ

Ukazovateľ výkonnosti

Cieľová hodnota

Dosiahnuť kvalitnú dopravnú obslužnosť

• počet prepravených pasažierov v MHD za rok

•

575 tis.

v pravidelnej autobusovej doprave na

• Počet najazdených kilometrov MHD za rok

•

150 tis.

• Počet prevádzkovaných autobusov

•

3

uspokojenie prepravných potrieb
obyvateľov žijúcich na území mesta

Prvok 4.1.2: Dopravná obsluha
Cieľ

80 tis. Sk 2 656 eur

Ukazovateľ výkonnosti
•

Spracovať kvalitný dokument dopravnej
obslužnosti

vzájomné prepojenie mestskej hromadnej

Cieľová hodnota
•

min. 80%

•

max 20%

pravidelnej autobusovej dopravy so žel.
dopravou, prímestskou a diaľkovou
pravidelnou autobusovou dopravou
•

súbežnosť spojov na jednotlivých trasách

Projekt 4.1.3: Výstavba autobusovej zastávky na ul. ČSA

5 100 tis. Sk
169 289 eur

Výstupný cieľ : výstavba autobusovej zastávky na ul. ČSA
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Podprogram 4.2: Verejné komunikácie a priestranstvá

24 433 tis. Sk
811 027 eur

Zodpovednosť: vedúci odboru rozvoja mesta, stavebného poriadku a životného
prostredia a riaditeľ Technických služieb

Zámer podprogramu:
Ekonomicky efektívna údržba miestnych komunikácií a priestranstiev

Prvok 4.2.1. Oprava a údržba ciest

11 400 tis. Sk 378 411 eur

Cieľ

Ukazovateľ výkonnosti

Cieľová hodnota

Letná údržba asfaltových ciest

•

Dĺžka udržiavaných ciest, km

•

82 km

Letná údržba poľných ciest

•

Dĺžka udržiavaných ciest, km

•

80 km

Zimná údržba ciest podľa operačného

•

Dĺžka udržiavaných ciest, km

•

162 km

Plánu

Projekt 4.2.2. Rekonštrukcia cesty a chodníka na ul. ČSA

6 250 tis. Sk 207 462 eur

Výstupný cieľ : zrekonštruovaná cesta a chodník na ul. ČSA

Prvok 4.2.3. Čistenie verejných priestorov
Cieľ

1 983 tis. Sk

65 824 eur

Ukazovateľ výkonnosti

Cieľová hodnota

Pravidelné čistenie verejných

•

Ručné čistenie

•

3300 hod.

priestranstiev a komunikácií

•

Strojné čistenie

•

3100 km

Prvok 4.2.4. Oprava miestnych komunikácií prostredníctvom
externých organizácií
4 800 tis. Sk 159 331 eur
Cieľ

Ukazovateľ výkonnosti

Cieľová hodnota

Dosiahnuť zlepšenie

•
•

•
•
•

stavebnotechnického stavu MK a ÚK
s asf. úpravou v meste
Vykonať úpravy MK (chodníkov)

•

Počet upravených MK a ´K
Percentuálny počet upravených úsekov
chodníkov
Percento vyčistených dažďových kanalizácii
a vpustí v upravovaných úsekoch

Min. 50km
Min. 60%
Min. 60%

bezbarierová úprava
Zlepšenie odtokových pomerov MK

12

PROGRAM Č. 5: VZDELÁVANIE
119 874 TIS. SK

3 979 088 EUR

Zámer programu:
Moderné materské a základné školy, základná umelecká škola a školské zariadenia
poskytujúce kvalitné predprimárne, primárne a nižšie sekundárne vzdelanie, primárne
umelecké a nižšie sekundárne umelecké vzdelanie so zameraním na rozvoj talentu detí
a žiakov
Zodpovednosť: vedúci oddelenia školstva

Podprogram 5.1: Základné školy

65 424 tis. Sk

2 171 679 eur

Zámer podprogramu:
Moderné základné školy poskytujúce kvalitné primárne a nižšie sekundárne vzdelanie
so zameraním na rozvoj talentu žiakov
Prvok 5.1.1: Základná škola Pionierska 2, Brezno

26 754 tis. Sk

888 070 eur

Cieľ

Ukazovateľ výkonnosti

Cieľová hodnota

Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací

•
•

Počet základných škôl
Počet žiakov navštevujúcich ZŠ

•
•

1
827

•

Počet prijatých žiakov na stredné
školy zo všetkých

•

89

•

Počet žiakov s najvyšším
umiestnením v celoslovenských alebo
krajských predmetových olympiádach
a súťažiach

•

2

vzdelávacieho procesu

•
•

Počet multimediálnych učební
Počet učební na vyučovanie
informatiky

•
•

2
1

Zvýšiť kvalifikáciu zamestnancov v základnej

•

Počet školení pedagogických
zamestnancov za rok

•

40

Rozvíjať model otvorenej školy

•

Počet podaných projektov

•

2

Zabezpečiť kvalitné nadštardantné

•

Počet tried s rozšíreným vyučovaním
cudzích jazykov

•

6

•

Počet žiakov prijatých na bilingválne
stredné školy a gymnáziá

•

30

•

Počet tried so zameraním na šport

•

5

proces

Zvýšiť úroveň vzdelania pre žiakov
navštevujúcich ZŠ
Zvýšiť informatizáciu výchovno –

škole

vzdelávanie cudzích jazykov

Podporovať a rozvíjať nadané mladé talenty
v oblasti športu - zameranie na atletiku
a ľadový hokej
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Projekt 5.1.2: Prestavba a nadstavba ZŠ Pionierska 2, Brezno

3 470 tis. Sk
115 183 eur

Cieľ

Skvalitniť podmienky a zvýšiť úroveň pre
realizáciu vzdelávacieho procesu
rekonštrukciou a modernizáciou ZŠ.

Ukazovateľ výkonnosti

Cieľová hodnota

•

Plocha technicky zhodnotených
objektov v rámci rekonštrukcie
Plocha technicky zhodnotených
objektov v rámci prístavby

•

6 362,68 m2

•

1 726,10 m2

•

Plocha technicky zhodnotených
objektov v rámci vybavenia SO 01

•

3 807,55 m2

•
•

Výmera zateplenej plochy objektu
Zníženie spotreby energií

•
•

4 856,30 m2
43,98 %

•
•

Počet nových učební, tried
Počet novovybavených jazykových
tried s IKT vybavením

•
•

4
3

•
•

Počet nových PC a notebookov
Počet nových dataprojektorov

•
•

66
3

•

Počet nových interaktívnych tabúľ

•

3

•

Stavebno-technickými úpravami dosiahnuť
zvýšenie energetickej hospodárnosti
zariadenia, a tým následné zníženie
ekonomickej náročnosti.

Prvok 5.1.3: Základná škola Karola Rapoša Pionierska 4, Brezno

21 600 tis. Sk
716 989 eur

Cieľ

Ukazovateľ výkonnosti

Cieľová hodnota

Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací

•
•

Počet základných škôl
Počet žiakov navštevujúcich ZŠ

•
•

1
649

proces pre žiakov so špeciálnymi výchovno-

•

•

90

vzdelávacími potrebami, a aj pre žiakov

Počet prijatých žiakov na stredné
školy zo všetkých

•

Počet špecializovaných tried pre deti
so ŠVPP – nultý a prvý ročník
Počet tried s rozšíreným vyučovaním
matematiky a prírodovedných
predmetov
Počet tried so športovou prípravou –
dva športy v jednej triede (kolektívny
a individuálny šport)
Počet multimediálnych učební

•

2

•

4

•

5

•

1

Počet učební na vyučovanie
informatiky
Počet podaných projektov

•

2

•

5

Počet školení pedagogických
zamestnancov za rok

•

40

s matematickým nadaním a športovým
talentom

•
•

Zvýšiť informatizáciu výchovno –

•

vzdelávacieho procesu

•

Rozvíjať model otvorenej školy

•

Zvýšiť kvalifikáciu zamestnancov v základnej

•

škole
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Prvok 5.1.4: Základná škola MPČĽ 35, Brezno

13 600 tis. Sk

451 437 eur

Cieľ

Ukazovateľ výkonnosti

Cieľová hodnota

Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací

•
•

Počet základných škôl
Počet žiakov navštevujúcich ZŠ

•
•

1
336

•

Počet prijatých žiakov na stredné
školy zo všetkých

•

59

•

Počet žiakov s najvyšším
umiestnením v celoslovenských alebo
krajských predmetových olympiádach
a súťažiach
Počet multimediálnych učební

•

2

•

1

•

Počet školení pedagogických
zamestnancov za rok

•

40

Rozvíjať model otvorenej školy

•

Počet podaných projektov

•

2

Zabezpečiť kvalitné nadštardantné

•

Počet tried s rozšíreným vyučovaním
cudzích jazykov

•

3

proces

Zvýšiť úroveň vzdelania pre žiakov
navštevujúcich ZŠ
Zvýšiť informatizáciu výchovno –

•

vzdelávacieho procesu
Zvýšiť kvalifikáciu zamestnancov v základnej
škole

vzdelávanie cudzích jazykov

Podprogram 5.2: Materské školy

28 923 tis. Sk

960 067 eur

Zámer podprogramu:
Moderné materské školy poskytujúce kvalitné predprimárne vzdelanie, rešpektujúce
individuálne aj špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby detí a záujmy rodičov,
vytvárajúce podnetné prostredie v záujme sebauplatňovania, prosociálneho správania,
zdokonaľovania jazykovej stránky a komunikačných zručností, s uplatňovaním
zdravého spôsobu života, inovačných prvkov a ľudových tradícií
Prvok 5.2.1: Materská škola pri ZŠ Pionierska 2, Brezno

7 373 tis. Sk
244 739 eur

Cieľ

Ukazovateľ výkonnosti

Cieľová hodnota

•

Počet pracovísk

•

2

Zabezpečiť výchovné a vzdelávacie aktivity
v materskej škole a dosiahnuť najvyššiu možnú
kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb
Zvýšiť kvalifikáciu zamestnancov v materskej

•

Počet detí navštevujúcich MŠ

•

129

•

% spokojnosť rodičov detí
s poskytovanými službami

•

100%

•

Počet školení pedagogických
zamestnancov

•

10

•

Počet športových aktivít

•

12

škole
Podporiť zdravý spôsob života realizáciou úloh
z projektu „Škola podporujúca zdravie“
športovými aktivitami
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Prvok 5.2.2: Materská škola pri ZŠ K.Rapoša Pionierska 4, Brezno

16 332 tis.Sk
542 123 eur

Cieľ

Ukazovateľ výkonnosti

Cieľová hodnota

•

Počet pracovísk

•

2

•
•

Počet detí navštevujúcich MŠ
Počet tried pre deti so ŠVPP

•
•

233
1

deti so špeciálnymi potrebami

•

% spokojnosť rodičov detí
s poskytovanými službami

•

100%

Zvýšiť kvalifikáciu zamestnancov v materskej

•

Počet školení pedagogických
zamestnancov

•

10

Zabezpečiť výchovné a vzdelávacie aktivity
v materskej škole a dosiahnuť najvyššiu možnú
kvalitu výchovných a vzdelávacích aktivít aj pre

škole

Prvok 5.2.3: Materská škola pri ZŠ MPČĽ 35, Brezno
Cieľ

Zabezpečiť výchovné a vzdelávacie aktivity
v materskej škole a dosiahnuť najvyššiu možnú
kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb

Ukazovateľ výkonnosti

Cieľová hodnota

•

Počet pracovísk

•

1

•

Počet tried v MŠ

•

6

•

Počet detí navštevujúcich MŠ

•

111

•

% spokojnosť rodičov detí
s poskytovanými službami
Počet školení pedagogických
zamestnancov

•

100%

•

10

•

Zvýšiť kvalifikáciu zamestnancov v materskej
škole

5 218 tis. Sk 173 206 eur

Podprogram 5.3: Vzdelávacie aktivity voľno – časové

16 725 tis. Sk
555 168 eur

Zámer podprogramu:
Moderná základná umelecká škola a školské zariadenia efektívne využívajúce svoje
ľudské a materiálne zdroje v prospech výchovno-vzdelávacieho rozvoja, rešpektujúce
záujmy žiakov
Prvok 5.3.1: Školský klub detí pri ZŠ s MŠ Pionierska 2, Brezno

2 534 tis.Sk
84 113 eur

Cieľ

Ukazovateľ výkonnosti

Cieľová hodnota

Dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu

•

Počet žiakov

•

223

a rôznorodosť poskytovania
voľnočasových vzdelávacích aktivít

•
•

•
•

5
100%

Rozšíriť spektrum voľnočasových aktivít

•

Počet vzdelávacích aktivít
Spokojnosť rodičov a detí s poskytnutými
službami
Počet novozavedených druhov aktivít

•

2

Zvýšiť záujem žiakov o voľnočasové

•

•

2%

aktivity

Percento zvýšenia počtu žiakov
využívajúcich voľno-časové aktivity oproti
minulému roku
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Prvok 5.3.2: Školský klub detí pri ZŠ s MŠ K. Rapoša Pionierska 4, Brezno
1 849 tis. Sk

61 376 eur

Cieľ

Ukazovateľ výkonnosti

Cieľová hodnota

Zabezpečiť širokú ponuku záujmových

•
•

Počet žiakov
Počet vzdelávacích aktivít

•
•

156
11

a výchovných činností

•

•

100%

v mimovyučovacom čase žiakov

Percento spokojných rodičov a detí
s poskytnutými službami

•

Percento zapojenia žiakov tried 1. stupňa do
činnosti v ŠKD

•

50%

Prvok 5.3.3: Školský klub detí pri ZŠ s MŠ MPČĽ 35, Brezno

1 049 tis.Sk
34 820 eur

Cieľ

Ukazovateľ výkonnosti

Cieľová hodnota

Dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu
a rôznorodosť poskytovania

•
•

Počet žiakov
Počet vzdelávacích aktivít

•
•

83
5

voľnočasových vzdelávacích aktivít

•

•

100%

Rozšíriť spektrum voľnočasových aktivít

•

Spokojnosť rodičov a detí s poskytnutými
službami
Počet novozavedených druhov aktivít

•

4

Prvok 5.3.4: Základná umelecká škola Krčulova 21, Brezno

7 541 tis.Sk
250 315 eur

Cieľ

Ukazovateľ výkonnosti

Cieľová hodnota

Dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu
a rôznorodosť poskytovania

•
•

Počet študujúcich
Počet vzdelávacích aktivít

•
•

445
19

voľnočasových vzdelávacích aktivít

•

•

100%

Rozšíriť spektrum voľnočasových aktivít

•

Spokojnosť študujúcich a rodičov
s poskytnutými službami
Počet novozavedených druhov aktivít

•

1

Zvýšiť záujem žiakov o voľnočasové

•

•

2%

aktivity

Percento zvýšenia počtu študujúcich oproti
minulému roku

Projekt 5.3.5. Skvalitnenie vzdelávacieho procesu

160 tis. Sk

5 311 eur

Výstupný cieľ : zhodnotenie majetku ZUŠ Krčulova 21, Brezno

Prvok 5.3.6: Centrum voľného času Školská 7, Brezno

3 592 tis. Sk 119 233 eur

Cieľ

Ukazovateľ výkonnosti

Cieľová hodnota

Vytvoriť priaznivé prostredie v školskom

•

Počet detí a žiakov

•

569

zariadení s cieľom poskytnúť rozvoj celej
osobnosti všetkým deťom a žiakom

•
•

Počet vzdelávacích aktivít
Spokojnosť detí, žiakov a rodičov
s poskytnutými službami

•
•

43
100%

Rozšíriť spektrum voľnočasových aktivít

•

Počet novozavedených druhov aktivít

•

5
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Podprogram 5.4: Školské jedálne

8 802 tis. Sk 292 173 eur

Zámer podprogramu:
Moderné stravovacie zariadenia poskytujúce komplexné služby v oblasti
školského stravovania rešpektujúce zásady zdravej výživy
Prvok 5.4.1: Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Pionierska 2, Brezno

3 328 tis.Sk
110 469 eur

Cieľ

Ukazovateľ výkonnosti

Cieľová hodnota

Zabezpečiť kvalitné a dostupné

•
•

Počet vydaných hlavných jedál pri ZŠ
Počet vydaných hlavných jedál pri MŠ

•
•

59 175
21 715

•
•

Počet vydaných doplnkových jedál pri MŠ
Počet žiakov využívajúcich stravovanie pri ZŠ

•
•

42 668
415

•
•

Počet žiakov využívajúcich stravovanie pri MŠ
Počet školských jedální pri ZŠ

•
•

129
1

•

Počet výdajných školských jedální pri MŠ

•

1

stravovanie v školskom zariadení
pre žiakov ZŠ a MŠ

Prvok 5.4.2: Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ K.Rapoša Pionierska 4, Brezno
3 368 tis. Sk

111 797 eur

Cieľ

Ukazovateľ výkonnosti

Cieľová hodnota

Zabezpečiť kvalitné a dostupné

•
•

Počet vydaných hlavných jedál pri ZŠ
Počet vydaných hlavných jedál pri MŠ

•
•

58 500
34 700

•
•

Počet vydaných doplnkových jedál pri MŠ
Počet žiakov využívajúcich stravovanie pri ZŠ

•
•

66 700
400

•
•

Počet žiakov využívajúcich stravovanie pri MŠ
Počet školských jedální pri ZŠ

•
•

233
1

•

Počet výdajných školských jedální pri MŠ

•

2

stravovanie v školskom zariadení
pre žiakov ZŠ a MŠ

Prvok 5.4.3: Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ MPČĽ 35, Brezno

1 806 tis. Sk
59 948 eur

Cieľ

Zabezpečiť kvalitné a dostupné
stravovanie v školskom zariadení
pre žiakov ZŠ a MŠ

Ukazovateľ výkonnosti

Cieľová hodnota

•

Počet vydaných hlavných jedál pri ZŠ

•

24 151

•
•

Počet vydaných hlavných jedál pri MŠ
Počet vydaných doplnkových jedál pri MŠ

•
•

17 730
34 720

•
•

Počet žiakov využívajúcich stravovanie pri ZŠ
Počet žiakov využívajúcich stravovanie pri MŠ

•
•

320
111

•
•

Počet školských jedální pri ZŠ
Počet výdajných školských jedální pri MŠ

•
•

1
1

Projekt: 5.4.4.: Skvalitnenie prípravy jedál

300 tis. Sk
Výstupný cieľ : zhodnotenie majetku v ŠJ pri ZŠ s MŠ MPČĽ 35, Brezno

9 958 eur
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PROGRAM Č. 6 ŠPORT
63 745 TIS. SK 2 115 946 EUR

Zámer programu
Športové podujatia, relaxačné a rekreačné aktivity prispievajúce k rozvoju telesnej
zdatnosti a utužovaniu zdravia detí, mládeže a dospelých občanov mesta Brezno
Zodpovednosť: riaditeľ Mestského športového klubu

Podprogram 6.1 : Zimný štadión L. Horského

49 155 tis. Sk 1 631 647 eur

Zámer podprogramu:
Viacúčelový areál Zimného štadióna na športové, relaxačno - rekreačné a kultúrno
spoločenské akcie
Prvok 6.1.1.: Rekreačné a športové služby
Projekt 6.1.2.: Zimný štadión L. Horského

3 355 tis. Sk

111 366 eur

45 800 tis. Sk 1 520 281 eur

Cieľ

Ukazovateľ výkonnosti

Cieľová hodnota

Garantovať bezpečnú prevádzku

•

•

75 432

•

9 072
42 773

s maximálním využitím prevádzkových hodín na
ľadovej ploche a betónovej ploche

•

•

Zabezpečiť priestor pre občanov využívajúcich
športoviská aktívne a pasívne

Počet občanov využívajúcich
ľadovú plochu
Betónovú plochu
Z toho počet detí a mládeže
Ľadová plocha
Betónová plocha
Počet prevádzkových hodín
Z toho ľadová plocha
betónová plocha

Počet športovcov aktívne
využívajúcich štadión
Počet návštevníkov a divákov na
športových a kultúrno
spoločenských aktivitách

•

1 880
2 156
1752
404
•

47 432

•

28 000
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Podprogram 6.2 : Mestský futbalový štadión, Futbalové ihrisko

470 tis. Sk
15 601 eur

Zámer podprogramu:
Multifunkčný areál pre futbal, atletické, strelecké a biatlonové športové aktivity,
regeneračný asfaltový okruh pre bezpečné korčuľovanie na kolieskových korčuliach,
priestory MFŠ sa využívajú aj na kultúrno – spoločenské aktivity
Cieľ

Ukazovateľ výkonnosti

Zabezpečiť priestor pre aktívne pasívne športové

•

Počet prevádzkových hodín

•

Počet obyvateľov aktívne
využívajúcich futbalové
štadióny

vyžitie detí, mládeže a dospelých občanov mesta
Brezna

Cieľová hodnota

•
Zabezpečiť rozvoj športových aktivít detí a
mládeže

Počet návštevníkov a divákov
na podujatiach
Podiel využitia štadióna pre
športovú činnosť detí a mládeže v
%

Podprogram 6.3 : Plaváreň – Mazorník

2 650
500

25 000
60%

7 550 tis. Sk

250 614 eur

Zámer podprogramu:
Dostupný a otvorený priestor pre každú vekovú kategóriu pre rekreačný šport a relax
Prvok 6.3.1.: Oprava a údržba plavárne

7 050 tis. Sk

Projekt 6.3.2.: PD na saunu

500 tis. Sk

Cieľ

Ukazovateľ výkonnosti

Zabezpečiť maximálne využitie

•

Celkový počet
prevádzkových hodín

bazénu pre dospelých a pre deti
•

234 017 eur
16 597 eur

Cieľová hodnota

2 600

Celkový počet návštevníkov
za rok

60 000

Počet hodín prevádzky vyhradenej
pre deti a mládež

1 000
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Podprogram 6.4 : Tenisové kurty - Mazorník

1 290 tis. Sk 42 820 eur

Zámer podprogramu:
Priestor pre každú vekovú kategóriu pre rekreačný šport a relax – pre deti ponuka
školičky tenisu
Cieľ

Ukazovateľ výkonnosti

Zabezpečiť priestor pre aktívne

•

Celkový počet prevádzkových hodín
3 060

športové využite pre deti, mládež a
dospelých

Cieľová hodnota

•

Celkový počet návštevníkov za rok

Počet hodín vyhradených pre deti a
mládež

2 000
200

Podprogram 6.5 : Komunálny šport – podpora športových podujatí
500 tis. Sk 16 597 eur
Zámer podprogramu:
Športové podujatia prispievajúce k rozvoju telesnej zdatnosti detí, mládeže a dospelých
Cieľ

Ukazovateľ výkonnosti

Zabezpečiť široké spektrum

•

Počet podporených športových
podujatí za rok

športových, súťažných aktivít pre deti,
mládež a dospelých

•

Počet zapojených osôb do športových
podujatí

Percentuálny nárast podujatí oproti
minulému roku

Cieľová hodnota

26
20 000

1%
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Podprogram 6.6 : Podpora športových klubov a dotácie VZN 1 080 tis.Sk
35 849 eur

Zámer podprogramu:
Dostupný a otvorený priestor pre rekreačný šport a relax a podpora športových klubov
na území mesta Brezna
Cieľ

Ukazovateľ výkonnosti

Podporiť športovú výchovu detí a

•

Cieľová hodnota

Celkový počet prevádzkových
hodín

mládeže na základných a stredných

6222

školách
Zabezpečiť priestor pre aktívne
rekreačné a relaxačné vyžite pre deti,

Počet hodín prevádzky vyhradenej pre
základné a stredné školy

1447

Počet športových telies

Min. 9

mládež a dospelých
Dotácie športovým telesám na území
mesta Brezna

Podprogram 6.7 : Relaxačno - športový areál
Zámer podprogramu:
Vybudovanie relaxačno – športového areálu
rekreačný šport v letných aj zimných mesiacoch
Cieľ

500 tis. Sk 16 597 eur

- dostupný a otvorený priestor pre

Ukazovateľ výkonnosti

Cieľová hodnota

Celkový počet hodín prevádzky areálu

Podpora športového vyžitia detí,

1 760

mládeže a dospelých pri relaxačnošportových podujatiach

Počet podporených športových podujatí

Podprogram 6.8 : Správa MŠK Brezno

36

3 200 tis. Sk 106 221 eur

Zámer podprogramu:
Športové podujatia prispievajúce k rozvoju telesnej zdatnosti detí, mládeže a dospelých
Cieľ

Ukazovateľ výkonnosti

Zabezpečiť široké spektrum

•

športových, súťažných aktivít pre

Počet podporených športových a
kultúrno - spoločenských podujatí
za rok

Cieľová hodnota

30

deti, mládež a dospelých
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PROGRAM Č. 7: KULTÚRA
11 091 TIS. SK

368 154 EUR

Zámer programu:
Rozvoj kultúry a infraštruktúry kultúry na území mesta Brezna
Zodpovednosť: riaditeľ Mestského kultúrneho strediska

Podprogram 7.1: Služby cestovného ruchu
Zámer podprogramu:
Z turisticko-informačnej kancelárie
a propagácie mesta a regiónu

vytvoriť

1 125 tis. Sk 37 343 eur

hodnotné

centrum

informácií

Cieľ

Ukazovateľ výkonnosti

Cieľová hodnota

Vytvoriť moderné turisticko-informačné centrum

Rozsah otváracích hodín/sezóna

Dobudovať informačné a propagačné systémy
Vytvorenie vlastnej web stránky
Tvorba nových produktov pre trh CR

Počet novovytvorených infopanelov
Zvýšenie návštevnosti
Zvýšenie návštevnosti mesta

45/týždenne
56/týždenne
Min. 2
80 %
5%

Podprogram 7.2: Vysielacie a vydavateľské služby

578 tis. Sk 19 186 eur

Zámer podprogramu:
Zvyšovanie informovanosti širokej verejnosti mesta a regiónu Horehronia
Cieľ

Ukazovateľ výkonnosti

Cieľová hodnota

Zabezpečiť informovanosť občanov
prostredníctvom regionálnych novín Horehronie
Prostredníctvom mestského rozhlasu zabezpečiť
dostupnosť informovanosti občanov

Zlepšenie kvality a informačnej
hodnoty novín
Skvalitnenie poskytovaných
informácií

5000 výtlačkov/mesiac

Podprogram 7.3: Dotácie pre kultúru

áno

770 tis. Sk

25 559 eur

Zámer podprogramu:
Vytváranie podmienok pre kultúrne aktivity rôznych subjektov a podpora kultúrnych
telies na území mesta Brezna
Cieľ

Ukazovateľ výkonnosti

Cieľová hodnota

Podpora kolektívov záujmovo umeleckej činnosti

Počet kultúrnych telies

Min. 7

Zabezpečiť pravidelnú komunikáciu so záujmovými
umeleckými združeniami a neformálnymi
umeleckými zoskupeniami
Podpora kultúrnych aktivít iných subjektov
mestskou samosprávou v rámci oficiálnych
partnerských stykov

Stretnutie v rámci dňa kultúrnych
pracovníkov

1x do roka

Krytie nákladov na podujatie

áno
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Podprogram 7.4: Spoločenský život

1 060 tis. Sk

35 186 eur

Zámer podprogramu:
Posilňovanie kultúrneho potenciálu a zabezpečenie kultúrneho života mesta na vysokej
úrovni
Cieľ

Ukazovateľ výkonnosti

Cieľová hodnota

Tradičné kultúrne podujatia
Festivaly a prehliadky
Ostatné kultúrne podujatia
Usporadúvať podujatia aj v okrajových štvrtiach
mesta

•
•
•
•

•
•
•
•

Počet podujatí
Počet podujatí
Žánrová pestrosť
Vytvorenie podmienok na
Sídlisku Mazorníkovo

Podprogram 7.5: Vzdelanostná kultúra

12
4
Áno
áno

2 005 tis. Sk 66 554 eur

Zámer podprogramu:
Podpora vzdelanostných aktivít
Cieľ

Ukazovateľ výkonnosti

Cieľová hodnota

Zabezpečiť dostupnosť krásnej i odbornej literatúry
Zabezpečiť dostupnosť literatúry

Nákup nových kníh
Vytvorenie knižnice s celodennou
prevádzkou na Mazorníkove

180
áno

Zabezpečiť formy ďalšieho vzdelávania, resp.
rozvíjania schopností organizovaním kurzov,
školení a seminárov

Počet kurzov

6

Podprogram 7.6: Starostlivosť o kultúrne pamiatky

2 060 tis.Sk 68 379 eur

Zámer podprogramu:
Vyvážený rozvoj kultúry a zachovanie kultúrneho dedičstva
Cieľ

Ukazovateľ výkonnosti

Cieľová hodnota

Ochrana, obnova a prevádzka kultúrnych pamiatok
v meste

Rekonštrukcia, opravy a údržba

1
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Podprogram 7.7: Podpora kultúrneho strediska

3 246 tis. Sk 107 747 eur

Zámer podprogramu:
Posilňovanie kultúrneho potenciálu

Cieľ

Ukazovateľ výkonnosti

Cieľová hodnota

Zabezpečiť bohatú ponuku kultúrnych aktivít
Získavaním grantov podporiť kvalitu
organizovaných podujatí
Zabezpečiť prevádzku a údržbu mestského domu
kultúry

Počet podujatí za rok
Počet grantov

80 podujatí
8

Prevádzkové náklady

áno

Počet strán

Vedenie kroniky mesta

Podprogram 7.8: Občianske obrady

120

247 tis. Sk

8 199 eur

Zámer podprogramu:
Dôstojná organizácia občianskych obradov
Cieľ

Ukazovateľ výkonnosti

Cieľová hodnota

Zabezpečiť dôstojnú organizáciu všetkých druhov
občianskych obradov

Predpokladaný počet obradov

760
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PROGRAM Č. 8: PROSTREDIE PRE ŽIVOT A BÝVANIE
24 036 TIS. SK

797 849 EUR

Zámer programu:
Atraktívne a zdravé prostredie pre život, prácu i oddych obyvateľov a návštevníkov
mesta, s dôrazom na znižovanie miery znečistenia a ochranu prírody a krajiny v Brezne
a okolí

Podprogram 8.1: Verejné osvetlenie

3 500 tis.Sk

116 179 eur

Zodpovednosť: riaditeľ Technických služieb

Zámer podprogramu:
Efektívna a hospodárna prevádzka verejného osvetlenia a CSS v meste Brezno
Cieľ

Ukazovateľ výkonnosti

Cieľová hodnota

Efektívne fungovanie verejného

•
•
•
•

•

98 %

•

100 %
1680
2

osvetlenia v meste Brezno

celková svietivosť svetelných bodov (v %)
funkčnosť CSS (v %)
Počet prevádzkovaných svetelných bodov v meste
Počet prevádzkovaných CSS v meste

Podprogram 8.2: Verejné priestranstvo

•
•

7 684 tis. Sk

255 062 eur

Zodpovednosť: riaditeľ Technických služieb a vedúci odboru rozvoja mesta,
stavebného poriadku a životného prostredia
Zámer podprogramu:
Aktívny a pasívny oddych obyvateľov a návštevníkov mesta v zdravom,
čistom a atraktívnom prostredí
Prvok 8.2.1.: Starostlivosť o zeleň, ihriská, pieskoviská

3 370 tis. Sk 111 864 eur

Cieľ

Ukazovateľ výkonnosti

Cieľová hodnota

Kvetinová výzdoba – cibuľoviny + letničky

•

Počet sadeníc

•

38 000 ks

Údržba drevín

•

Počet výrubov

•

50 ks

•

Počet vysadených stromov a kríkov

•

570 ks

Kosenie trávnikov

•

Pokosená plocha

•

110 ha

Údržba detských ihrísk a pieskovísk

•

Počet detských ihrísk

•

8 ks

•

Počet pieskovísk

•

13 ks
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Projekt 8.2.2: Rekonštrukcia námestia

953 tis. Sk

31 634 eur

Cieľ

Ukazovateľ výkonnosti

Cieľová hodnota

Zatraktívnenie centrálnej časti mesta

•

•

Realizácia III. etapy rekonštrukcie námestia

45 %

s vylúčením nákladných vozidiel zo
severnej časti námestia

Prvok 8.2.3: Stanoviská odborných inštitúcií

240 tis. Sk

7 967 eur

Cieľ

Ukazovateľ výkonnosti

Cieľová hodnota

Bezproblémová realizácia projektov

•

•

odborné stanoviská

Prvok 8.2.4: Manažment ochrany životného prostredia

90%

471 tis. Sk

15 634 eur

Cieľ

Ukazovateľ výkonnosti

Cieľová hodnota

Zabezpečiť účinnú deratizáciu verejných

•

Deratizovaná plocha

•

Cca 50 ha

Zabezpečiť promptný a kvalitný servis

•

% vybavených podnetov zo všetkých

•

100%

v prenesených kompetenciách v oblasti

•

Priemerná doba vybavenia podnetu

•

30 dní

plôch zelene na území mesta

ochrany ovzdušia
servis

•

% vybavených podnetov zo všetkých

•

100%

v oblasti

•

Priemerná doba vybavenia podnetu

•

30 dní

Zabezpečiť kvalitný servis v prenesených

•

% vybavených podnetov zo všetkých

•

100%

kompetenciách v oblasti ochrany drevín

•

Priemerná doba vybavenia žiadosti

•

60 dní

Zabezpečiť

promptný

v prenesených

a kvalitný

kompetenciách

ochrany vôd

Projekt 8.2.5: Výstavba detských ihrísk

2 650 tis. Sk

87 964 eur

Cieľ

Ukazovateľ výkonnosti

Cieľová hodnota

Zabezpečiť výstavbu nových detských

•

•

počet novovybudovaných detských ihrísk

3

ihrísk
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Podprogram 8.3: Lesné hospodárstvo

650 tis. Sk

21 576 eur

Zodpovednosť: vedúci oddelenia právneho a majetkového

Zámer podprogramu:
Funkčné a integrované lesné hospodárstvo
Cieľ

Ukazovateľ výkonnosti

Cieľová hodnota

Plnenie zákonného poistenia podľa

•

•

Rozloha zdaniteľných pozemkov

7 931 ha

predpisu

Podprogram 8.4: Verejné toalety

200 tis. Sk

6 639 eur

Zodpovednosť: riaditeľ Technických služieb

Zámer podprogramu:
Verejne dostupné, hygienické, čisté toalety
Cieľ

Ukazovateľ výkonnosti

Cieľová hodnota

Funkčná prevádzka verejných toaliet

•

•

Počet verejných toaliet

Podprogram 8.5: Cintorínske služby

1

2 250 tis. Sk 74 686 eur

Zodpovednosť: vedúci odboru rozvoja mesta, stavebného poriadku a životného prostredia
a riaditeľ Technických služieb

Zámer podprogramu:
Zabezpečiť dôstojné priestory pre rozlúčku so zosnulými obyvateľmi mesta
Prvok 8.5.1. Cintorínske služby

100 tis. Sk

3 319 eur

Cieľ

Ukazovateľ výkonnosti

Cieľová hodnota

Kvalitné cintorínske služby

•

•

Celkový počet udržiavaných hrobových miest

Prvok 8.5.2. Vybudovanie „Domu smútku“

150 tis. Sk

3323

4 979 eur

Cieľ

Ukazovateľ výkonnosti

Cieľová hodnota

Vybudovanie Domu smútku

•

•

Spokojnosť pozostalých s pohrebnými službami

100%
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Projekt 8.5.3. Výkup pozemkov

2 000 tis. Sk

Podprogram 8.6. Pitná voda

550 tis. Sk

6 639 eur
18 257 eur

Zodpovednosť: vedúci odboru rozvoja mesta, stavebného poriadku a životného prostredia

Zámer podprogramu:
Zrealizovať rekonštrukciu vodovodu a kanalizačný zberač pre mestskú časť Rozhozná
Cieľ

Ukazovateľ výkonnosti

Cieľová hodnota

Zabezpečiť nepretržitú dodávku

•

•

počet odberateľov

200

pitnej vody pre Rohozná

Podprogram 8.7: Nájomné byty

6 432 tis. Sk

213 503 eur

Zodpovednosť: vedúci oddelenia právneho a majetkového

Zámer podprogramu:
Dôstojné bývanie občanov
Prvok 8.7.1. Služby nájomníkom
Cieľ
Potreby v nájomných bytoch
vyplývajúce z nájomných zmlúv na
primerané bývanie

5 432 tis. Sk 180 309 eur

Ukazovateľ výkonnosti
•

Cieľová hodnota

Čas potrebný na riešenie požiadaviek
nájomníkov na odstránenie závad a
havárií

Projekt 8.7.2. Výkup pozemkov – Hlavina

- okamžite
-maximálne do
1 týždňa

1 000 tis. Sk 33 194 eur

Podprogram 8.8: Strategické plánovanie a príprava a implementácia
rozvojových programov
2 770 tis. Sk
91 947 eur
Zodpovednosť: vedúci odboru rozvoja mesta, stavebného poriadku a životného prostredia

Zámer podprogramu:
Cieľavedomý rozvoj kvality života
zadefinovaných priorít

v meste na základe presne
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Prvok 8.8.1:

Aktualizácia PHSR

70 tis. Sk 2 324 eur

Cieľ

Ukazovateľ výkonnosti

Cieľová hodnota

Zabezpečiť napĺňanie opatrení Plánu

•

počet implementovaných opatrení podľa PHSR
za rok

•

17

•

podiel včasne splnených úloh z celkového
počtu stanovených úloh

•

100%

•

aktualizovaný PHSR

•

1

hospodárskeho a sociálneho rozvoja

Zabezpečiť aktualizácie Plánu
hospodárskeho a sociálneho rozvoja

Prvok 8.8.2: Príprava a implementácia rozvojových projektov

100 tis. Sk
3 319 eur

Cieľ

Ukazovateľ výkonnosti

Cieľová hodnota

Zabezpečiť rozvojové zdroje pre

• počet podaných projektov a žiadostí o finančný
príspevok

• 6

• Počet schválených projektov a žiadostí o finančný
príspevok
• Podiel pridelenej sumy na rozvojové projekty
a žiadosti na celkovej žiadanej sume
• vypracovaný ročný akčný plán
• úspešnosť plnenia úloh ročného akčného plánu
• zavedený systém strategického plánovania

• Min. 50%

mesto z domácich, zahraničných
a nadnárodných fondov

Zabezpečiť kontinuitu rozvoja mesta

Projekt 8.8.3.: Vybudovanie mostu na ulici Budovateľská

• Min. 80%
•
•
•

500 tis. Sk

Áno
min. 80%
áno

16 597 eur

Cieľ

Ukazovateľ výkonnosti

Cieľová hodnota

Zabezpečiť bezproblémový prístup
cez vybudovaný most

• Podiel pridelenej sumy na rozvojové projekty
a žiadosti na celkovej žiadanej sume

• Min. 95%

Projekt 8.8.4.: Vybudovanie mostu na ulici Vrbová

500 tis. Sk

16 597 eur

Cieľ

Ukazovateľ výkonnosti

Cieľová hodnota

Zabezpečiť bezproblémový prístup
cez vybudovaný most

• Podiel pridelenej sumy na rozvojové projekty
a žiadosti na celkovej žiadanej sume

• Min. 95%
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Prvok 8.8.5: Územné plánovanie a architektonicko-urbanistické
200 tis. Sk
zámery a štúdie

6 639 eur

Cieľ

Ukazovateľ výkonnosti

Cieľová hodnota

Zabezpečiť aktuálne a verejnosti
dostupné informácie z územného
plánu
Zabezpečiť flexibilný povoľovací

•

priemerný čas potrebný na poskytnutie
informácie

•

max. 8 dní

•

priemerný čas povoľovacieho procesu
v zmysle stavebného zákona

•

max. 30 dní

•

počet spracovaných architektonických
a urbanistických štúdií, expertíz a posudkov

•

min. 5

•

Vypracovaný passport pamiatkovo
chránených objektov na území mesta

•

Áno

•

Vypracovanie passportov na území mesta

•

Áno

•

vypracovaný príslušný stupeň
územnoplánovacej dokumentácie v zmysle
zákona č.50/1976 Zb. v znení nesk.
predpisov
vypracovaný dokument na požadovanej
úrovni

•

Áno

•

Áno

proces v zmysle stavebného zákona
na úrovni obce, urbanistický rozvoj
v súlade so záujmami mesta
a potrebami obyvateľov
Zabezpečiť a aktualizovať evidenciu
pamiatkovo chránených objektov
a passportov na území mesta
Zabezpečiť spracovanie doplnkov k
ÚPN
Koncepcia bytovej politiky mesta

•

Brezna do roku 2015

Prvok 8.8.6: Pasport miestnych komunikácií, parkovísk a zelených plôch
1 400 tis. Sk 46 471 eur
Cieľ

Ukazovateľ výkonnosti

Cieľová hodnota

Vypracovať Pasport miestnych

•

vypracovaný dokument na požadovanej
úrovni

•

Áno

•

vypracovaný dokument na požadovanej
úrovni

•

Áno

•

vypracovaný dokument na požadovanej
úrovni

•

Áno

komunikácií a parkovísk
Dokument starostlivosti o dreviny
a zeleň
Passportizácia a inventarizácia
zelených plôch

31

PROGRAM Č. 9: SOCIÁLNE SLUŽBY
13 684 TIS. SK

454 256 EUR

Zámer programu:
Komplexné, koordinované a adresné poskytované sociálne služby orientované na všetky
sociálne skupiny obyvateľov mesta Brezna
Zodpovednosť: vedúci oddelenia sociálnych vecí

Podprogram 9.1 : Seniori

4 333 tis. Sk

143 829 eur

Zámer podprogramu:
Komplexná starostlivosť o občanov v seniorskom veku
Prvok 9.1.1.: Zabezpečenie služieb klubu dôchodcov

2 126 tis. Sk 70 570 eur

Cieľ

Ukazovateľ výkonnosti

Cieľová hodnota

Vytvárať podmienky pre kultúrnu a záujmovú činnosť členov
klubu dôchodcov.

•
•

150
70
100%

Zabezpečiť kvalitné stravovanie pre dôchodcov

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

700
3
12 000
2400
5

Zabezpečiť dostupnosť služieb formou poukážkového
systému.

•
•
•
•

počet členov klubu
počet zorganizovaných
aktivít
spokojnosť dôchodcov
počet stravovaných
dôchodcov
počet školských jedální
počet vydaných obedov
počet dôchodcov
počet prevádzok

Projekt 9.1.2.: Výstavba domu dôchodcov

2 207 tis. Sk 73 259 eur

Cieľ

Ukazovateľ výkonnosti

Cieľová hodnota

Dôstojné bývanie pre generáciu 3.

•

•

Počet ubytovaných občanov

68

veku

Podprogram: 9.2. Opatrovanie

6 159 tis. Sk 204 441 eur

Zámer podprogramu:
Kvalitný a plnohodnotný život seniorov a zdravotne postihnutých obyvateľov
v ich prirodzenom prostredí
Cieľ

Ukazovateľ výkonnosti

Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných

•

životných úkonov a kontakt so spoločenským
prostredím pre seniorov a zdravotne

•

priemerný ročný stav klientov opatrovateľskej
služby poskytovanej v byte občana
počet opatrovateliek v prepočte na plný pracovný
úväzok

Cieľová
hodnota
•
140
•

35

postihnutých.
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Podprogram 9.3 Rodinná politika

345 tis. Sk 11 452 eur

Zámer podprogramu:
Stabilizovaná sociálna situácia v rodine
Cieľ

Ukazovateľ výkonnosti

Cieľová hodnota

Realizovať sanáciu dysfunkčných rodín a

•
•

•
•

5
5

•

10

•

12

zabezpečiť pomoc rodičom s deťmi
v krízovej situácií .

Príspevok na obnovu rodinných pomerov
Príspevok na tvorbu úspor deťom
s nariadenou US
Príspevok na dopravu rodičom za
dieťaťom s nariadenou US
Priemerný počet klientov v ZSS - DOR

•
•

Podprogram 9.4. Sociálna pomoc

50 tis. Sk

1 660 eur

Zámer podprogramu:
Adresná a efektívna pomoc občanom v núdzi
Cieľ
Zabezpečiť služby zamerané na

Ukazovateľ výkonnosti

Cieľová hodnota

•

Priemerný počet občanov v núdzi

•

60

•
•

Priemerný počet poberateľov DHN
Priemerný počet poberateľov PnD

•
•

50
65

zmiernenie sociálnej, alebo
hmotnej núdze pre obyvateľov
mesta.
Zabezpečiť účelné využívanie
finančných prostriedkov
prostredníctvom osobitného
príjemcu.

Podprogram 9.5.: Služby občanom bez prístrešia

2 128 tis. Sk 70 637 eur

Zámer podprogramu:
Zariadenie pre občanov bez prístrešia
Cieľ

Ukazovateľ výkonnosti

Cieľová hodnota

Zabezpečiť efektívne sociálne služby pre občanov bez

•

• 18

prístrešia
Zabezpečiť pochovanie občana bez rodinných

•
•

Priemerný počet obyvateľov
zariadenia
predpokladaný počet pohrebov
náklady na 1 obrad

• 4
• 10 000,- Sk

príslušníkov
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Podprogram 9.6 : Ďalšie sociálne služby

162 tis. Sk

5 377 eur

Zámer podprogramu:
Kvalitné sociálne služby pre potreby občanov.
Cieľ

Ukazovateľ výkonnosti

Cieľová hodnota

Zabezpečiť pranie šatstva pre

•
•

•
•

občanov využivajúcich služby

počet užívateľov služby
spokojnosť klientov

220
100%

práčovne.

Podprogram: 9.7: Terénna sociálna práca

207 tis. Sk 6 871 eur

Zámer podprogramu:
Sociálna práca s ľuďmi ohrozenými sociálnym vylúčením v ich prirodzenom prostredí
Cieľ

Ukazovateľ výkonnosti

Cieľová hodnota

Zlepšiť životnú situáciu osôb ohrozených

•
•

Terénna práca v osade Hlavina
Terénna soc.práca s rodinou v rómskych
komunitách
Terénna soc práca v dysfunkčných
rodinách a v rodinách osôb zbavených
spôsobilosti na právne úkony

•
•

132
50

•

38

Počet osôb zapojených do projektu
Počet riešených prípadov v oblasti
sociálnej inklúzie a sociálnej ochrany
Počet intervencií zameraných na
zvyšovanie zamestnanosti a
zamestnateľnosti

•
•

300
150

•

70

sociálnym vylúčením.

•

Zlepšiť životnú situáciu a integrovať do
spoločnosti osoby ohrozené sociálnym
vylúčením s dôrazom na marginalizované
rómske komunity prostredníctvom TSP a ich
asistentov.

•
•
•
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Podprogram: 9.8: Komunitný plán

300 tis. Sk

9 958 eur

Zámer podprogramu:
Uspokojovanie potrieb cieľových sociálnych skupín komunity mesta
Cieľ

Ukazovateľ výkonnosti

Cieľová hodnota

Zefektívniť servis poskytovaných sociálnych
služieb v rámci mesta Brezna

•
•

poskytovanie služieb
spokojnosť klientov

•
•

100
95%

Zrealizovať prevádzkovanie komunitného

•

komunitná práca formou výcvikov,
tréningov

•

20

•
•

Individuálne poradenstvo
Skupinové poradenstvo

•
•

20
50

centra

Zabezpečenie sociálnej prevencie, sociálneho
poradenstva a integrácie do bežného života
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