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Dátum: 27.05.2015 

Program   1 Manažment, plánovanie a kontrola 

Zámer programu: EFEKTÍVNE PLÁNOVANIE, KONTROLA A VEDENIE TÍMOV K 
MAXIMÁLNEJ EFEKTÍVNOSTI RIADENIA PROCESOV A 
TRNASPARENTNOSTI  ICH VÝSTUPOV K SPOKOJNOSTI 
KLIENTOV 

Rozpočet programu : 

50.90 v € 5 115 549.00 3 474 576.00 2 603 721.61 

2014-Upravený 2014-Plnenie % pln. 2014-Schválený rok 

 
 
 

Podprogram   1. 1 Reprezentácia mesta 

Zámer: Reprezentácia mesta a udržiavanie vzťahov so zahraničnými partnermi. 

Rozpočet podprogramu : 
 

92.88 v € 3 385.00 4 700.00 3 144.05 

2014-Upravený 2014-Plnenie % pln. 2014-Schválený rok 

 
 
 

Prvok   1. 1. 1 Zahraničné vzťahy 

Zámer: Udržiavanie vzťahov so zahraničnými partnermi a reprezentácia mesta 

Rozpočet prvku : 

Zodpovednosť: Oddelenie marketingu, Ing. Ivana Nováková, PhD. 

69.84 v € 800.00 1 200.00 558.74 

2014-Upravený 2014-Plnenie % pln. 2014-Schválený rok 

Komentár: 
Mesto má uzatvorené partnerské vzťahy s nasledujúcimi mestami : Veselí nad Moravou, Žnin, 
Sarvaš, Albertirsa, Marchegg, Gänserndorf.                            
V I. polroku 2014 bola uskutočnená návšteva partnerského mesta Marchegg. Malacky navštívilo v 
rámci pravidelného podujatia partnerské mesto - Žnin. V II. polroku bola uskutočnená návšteva 
partnerského mesta Sarvaš. 
                      

Ciele a výstupy: 

Cieľ 
Merateľný Cieľová Dosiahnutá % plnenia 

hodnota hodnota 
alebo iný 

pomer ukazovateľ 

6 6 100 % Udržiavanie vzťahov s 
partnerskými mestami 

počet partnerských miest 
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4 1 25 %  počet návštev partnerských miest v 
Malackách 

4 2 50 %  počet návštev  Malaciek v partnerských 
mestách 

 
 

Prvok   1. 1. 2 Reprezentačné fondy 

 

Rozpočet prvku : 

Zodpovednosť: Oddelenie marketingu, Ing. Ivana Nováková, PhD. 

100.01 v € 2 585.00 3 500.00 2 585.31 

2014-Upravený 2014-Plnenie % pln. 2014-Schválený rok 

Komentár: 
V roku 2014 sa v meste uskutočnili nasledovné podujatia: Veľká noc v kaštieli, výstavy v kaštieli 
(5), Malacká paleta, Malacké brko, Deň detskej radosti, Športovec roka, Beh oslobodenia, Pohár 
primátora v hokeji, Deň učiteľov, Deň Zeme a Prvomájové Malacky, Kultúrne leto, Poľovnícky 
deň, Memoriál A. Gašpara (cestné motocykle), Beh vďaky SNP, Jablkové hodovanie, Divadelný 
festival (DNH), Malacká X., Memoriál A. Reisenauera v boxe, Divadelný festival mladých (ZUŠ),  
Adventné Malacky. 
Mesto sa tiež v rámci  reprezentácie zúčastnilo na veľtrhu cestovného ruchu ITF Slovakiatour, na 
veľtrhu cestovného ruchu Slovácko a prezentovalo sa na na podujatiach členov OOCR (Trdlofest 
Skalica, Tereziánske dni Holíč, Preteky dračích lodí Kunov/Senica .  
                             

Ciele a výstupy: 

Cieľ 
Merateľný Cieľová Dosiahnutá % plnenia 

hodnota hodnota 
alebo iný 

pomer ukazovateľ 

15 25 167 % Reprezentácia a 
zviditeľnenie mesta pri 
spoločenských a mestských 
podujatiach 

počet spoločenských akcií a podujatí 
mesta 

 
 

Podprogram   1. 2 Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach 

Zámer: Presadzovanie záujmov mesta  na regionálnej, celoslovenskej a 
medzinárodnej úrovni. 

Rozpočet podprogramu : 

Zodpovednosť: Oddelenie marketingu, Ing. Ivana Nováková, PhD. 
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99.56 v € 8 650.00 8 400.00 8 611.93 

2014-Upravený 2014-Plnenie % pln. 2014-Schválený rok 

Komentár: 
Mesto je registrované v nasledujúcich organizáciách a združeniach: 
1. Združenie miest a obcí Slovenska, ZMOS 
2. Združenie miest a obcí záhorskej oblasti , ZOZO - od 6.1.2013 ZMO Záhorie 
3. Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí SR 
4. Asociácia prednostov úradov 
5. Asociácia informačných centier AiCES 
6. Oblastná organizácia cestovného ruchu Záhorie, OOCR Záhorie 
7. Spolok na podporu Pomoravia 
8. Združenie náčelníkov mestských a obecných polícií 
  
Dňa 12. 9. 2014 sa Mesto Malacky stalo členom združenia obcí Dolné Záhorie. 

Ciele a výstupy: 

Cieľ Merateľný Cieľová Dosiahnutá % plnenia 

hodnota hodnota 
alebo iný 

pomer ukazovateľ 

8 9 113 % Aktívna účasť mesta v 
regionálnych, 
celoslovenských a 
medzinárodných 
organizáciách a združeniach 

 počet členstiev 

 
 

Podprogram   1. 3 Strategické plánovanie 

 

Rozpočet podprogramu : 
 

99.66 v € 37 300.00 10 000.00 37 171.86 

2014-Upravený 2014-Plnenie % pln. 2014-Schválený rok 

 
 
 

Prvok   1. 3. 1 Územné plánovanie a architektonicko-urbanistické zámery a štúdie 

Zámer: Systémový prístup k  usporiadaniu  územia, urbanistiky a architektúry pre 
ďalší  rozvoj 

Rozpočet prvku : 

Zodpovednosť: Oddelenie územného rozvoja a životného prostredia, Ing. Viliam Konček 
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99.79 v € 23 600.00 0.00 23 549.86 

2014-Upravený 2014-Plnenie % pln. 2014-Schválený rok 

Komentár: 
V roku 2014 boli schválené Zmeny a doplnky č.7 k územnému plánu mesta Malacky, bolo 
schválené Zdanie územného plánu Zóny č.5. 

Ciele a výstupy: 

Cieľ 
Merateľný Cieľová Dosiahnutá % plnenia 

hodnota hodnota 
alebo iný 

pomer ukazovateľ 

Áno Áno 100 % Zabezpečiť spracovanie 
zmien a doplnkov ÚPN SÚ 
mesta 

vypracovaný príslušný stupeň 
územnoplánovacej dokumentácie v 
zmysle zákona č. 50/1976 Zb. v znení 
neskorších predpisov 

do 14 dní Do 14 dní 100 % Zabezpečiť aktuálne a 
verejnosti dostupné 
informácie z územného 
plánu 

priemerný čas potrebný na poskytovanie 
informácie 

60 81 135 %  počet poskytnutých / prevzatých 
informácií za rok 

 
 

Prvok   1. 3. 2 Príprava podkladov na projekty 

Zámer: Cieľavedomý rozvoj mesta a kvality života v meste na základe jasne 
stanovených priorít a efektívnemu využitiu dostupných zdrojov a znalostí, 
manažment schválených projektov v zmysle legislatívy SR a EÚ. 

Rozpočet prvku : 
 

99.43 v € 13 700.00 10 000.00 13 622.00 

2014-Upravený 2014-Plnenie % pln. 2014-Schválený rok 

 
 
 

Podprogram   1. 4 Projekty 

Zámer: Investorská a investičná činnosť pri realizácií investícií mesta, 
implementácia schválených projektov. 

Rozpočet podprogramu : 

Zodpovednosť: Oddelenie územného rozvoja a životného prostredia, Ing. Viliam Konček 
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50.31 v € 5 051 574.00 3 437 736.00 2 541 229.15 

2014-Upravený 2014-Plnenie % pln. 2014-Schválený rok 

 Ciele a výstupy: 

Cieľ 
Merateľný Cieľová Dosiahnutá % plnenia 

hodnota hodnota 
alebo iný 

pomer ukazovateľ 

priebežne Priebežne 100 % Zabezpečenie realizácie 
investičných aktivít mesta v 
súlade s prijatými prioritami 
mesta 

dodržiavanie termínov 

priebežne Priebežne 100 % Dodržiavania zmluvných 
podmienok  identifikácia 
problémov a nedostatkov 

kontrola zmluvných podmienok 

priebežne Priebežne 100 % Monitorovanie a realizácia 
schválených  projektov 

dodržiavanie podmienok zmlúv o 
poskytnutí NFP 

 
 

Prvok   1. 4. 1 Odkanalizovanie mesta - z prostriedkov mesta 

 

Rozpočet prvku : 
 

99.87 v € 391 939.00 0.00 391 416.46 

2014-Upravený 2014-Plnenie % pln. 2014-Schválený rok 

 
 
 

Prvok   1. 4. 2 "Záhorie, Malacky - odkanalizovanie" - projekt 

 

Rozpočet prvku : 
 

100.03 v € 1 501 897.00 0.00 1 502 419.61 

2014-Upravený 2014-Plnenie % pln. 2014-Schválený rok 

Komentár: 
Projekt bol v roku 2014 ukončený právoplatnou kolaudáciou, prebieha proces napájania 
nehnuteľností na novovybudovanú kanalizačnú sieť. 

Ciele a výstupy: 

Cieľ Merateľný Cieľová Dosiahnutá % plnenia 

hodnota hodnota 
alebo iný 

pomer ukazovateľ 

18 290,20 m 18 290,20 m 100 % Rekonštrukcia a 
dobudovanie stokovej siete 
v aglomerácii Malaciek a 
Kostolišťa. 

Dĺžka novovybudovaných 
kanalizačných sietí ( bez kanalizačných 
prípojok ) 
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Prvok   1. 4. 3 Naučme sa separovať 

 

Rozpočet prvku : 
 

99.99 v € 4 583.00 0.00 4 582.66 

2014-Upravený 2014-Plnenie % pln. 2014-Schválený rok 

 
 
 

Prvok   1. 4. 7 Elektronizácia samospráv Malaciek a Stupavy 

 

Rozpočet prvku : 
 

26.90 v € 549 109.00 826 416.00 147 737.10 

2014-Upravený 2014-Plnenie % pln. 2014-Schválený rok 

Komentár: 
Pravidelne boli vykonávané stretnutia Riadiaceho výboru pre realizáciu projektu, na ktorých sa 
prerokovávali činnosti nevyhnutné pre úspešné zrealizovanie projektu. V ďalšom roku sa budú 
riešiť prístupy META IS, mandátne  certifikáty, elektronické formuláre, technické požiadavky, 
register adries a register fyzických osôb. V roku 2014 existoval predpoklad, že plánovaný počet 
elektronických služieb bude implementovaný do praxe. Vzhľadom na náročnosť projektu sa so 
zavedením elektronických služieb do praxe uvažuje v roku 2015. 

Ciele a výstupy: 

Cieľ 
Merateľný Cieľová Dosiahnutá % plnenia 

hodnota hodnota 
alebo iný 

pomer ukazovateľ 

49 0 0 % Zavedenie eGovernment 
služieb 

Počet elektronických služieb 

 
 

Prvok   1. 4. 8 Integrovaná stratégia rozvoja mestských oblastí 

 

Rozpočet prvku : 
 

0.00 v € 1 501 366.00 1 530 000.00 0.00 

2014-Upravený 2014-Plnenie % pln. 2014-Schválený rok 

Komentár: 
Rekonštrukcia Materskej školy na Štúrovej ulici v Malackách 
    Cieľom projektu je rekonštrukcia predškolského zariadenia za účelom vytvorenia kvalitného a 
bezpečného prostredia, zvýšenia energetickej hospodárnosti budovy MŠ a vytvorene bezpečného 
priestoru pre hracie aktivity detí v exteriéry.  
S dodávateľom Hílek a spol. a. s. bola úspešne podpísaná zmluva o dielo, zároveň bol dohodnutý 
termín začatia realizácie projektu, ktorý je stanovený na mesiac marec 2015. 
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Revitalizácia verejného priestranstva Malacky (Juh) - lokalita pri Maline 
     Cieľom projektu je vytvoriť funkčnú a príjemnú oddychovú zónu v blízkosti vodného toku 
Malina pre všetky vekové kategórie. Obnova prvkov verejnej zelene a osadenie nového mestského 
mobiliáru, za účelom prevádzkovania rekreačných aktivít a socializácie obyvateľov. Obnova 
detského ihriska za účelom vytvorenia bezpečného a kreatívneho priestoru pre matky s deťmi. 
Rekonštrukcia verejného osvetlenia s cieľom  zníženia energetickej náročnosti na území.  
Z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR bola doručená výzva na doplnenie 
dokumentácie. V súčasnosti sa očakáva výzva na podpis zmluvy o dielo s dodávateľom Green 
project, s. r. o.   
  
Zóna Juh - Malacky - Obnova verejných priestorov 
     Cieľom projektu je vytvoriť estetické a funkčno-prevádzkové verejné priestranstvo a posilniť 
vybavenosť oblasti v centre sídliska. Prostredníctvom zrekonštruovania hlavných komunikačných 
osí umožniť bezkolízny a bezpečný pohyb pre peších, posilnenie vybavenosti. Obnova prvkov 
verejnej zelene a osadenie nového mestského mobiliáru, využiteľného na relax a rekreačné aktivity. 
Vybudovanie ihriska s multifunkčným využitím a sprístupnenie ho čo možno najširšej verejnosti. 
Rekonštrukcia verejného osvetlenia za účelom zníženia energetickej náročnosti na danom území.  
Z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR bola doručená výzva na podpis zmluvy o 
dielo, ktorá bola úspešne podpísaná s dodávateľom Cesty Nitra, a. s. V mesiaci február 2015 je 
naplánované stretnutie s dodávateľom, na ktorom sa určí termín začatia realizácie projektu. 

Ciele a výstupy: 

Cieľ 
Merateľný Cieľová Dosiahnutá % plnenia 

hodnota hodnota 
alebo iný 

pomer ukazovateľ 

5 760,8 m2 0 0 % Rekonštrukcia  Materskej 
školy na Štúrovej ulici v 
Malackách 

Celková plocha technicky zhodnotených 
objektov 

2 185,0 m2 0 0 %  Zateplená plocha 

6 406 m2 0 0 % Revitalizácia verejného 
priestranstva Malacky (Juh) 
- lokalita pri Maline 

Celková plocha technicky zhodnotených 
objektov 

0,756 km 0 0 %  Dĺžka novej, alebo technicky 
zhodnotenej infraštruktúry 

3 0 0 %  Počet bezbariérových prístupov a 
opatrení na uľahčenie orientácie 

34 0 0 %  Počet vymenených svietidiel 

13 948 m2 0 0 % Zóna Juh - Malacky 
-Obnova verejných 
priestorov 

Celková plocha technicky zhodnotených 
objektov 

1,266 km 0 0 %  Dĺžka novej, alebo technicky 
zhodnotenej infraštruktúry 

6 0 0 %  Počet bezbariérových prístupov a 
opatrení na uľahčenie orientácie 

53 0 0 %  Počet vymenených svietidiel 

3 3 100 % Socio-ekonomická analýza 
mesta Malacky - ISRMO 

Počet projektov zabezpečujúcich trvalú 
udržateľnosť miest 
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Prvok   1. 4. 9 Rekonštrukcia Nádražnej ulice a autobusového nádražia v Malackách 

 

Rozpočet prvku : 
 

0.00 v € 604 813.00 604 813.00 0.00 

2014-Upravený 2014-Plnenie % pln. 2014-Schválený rok 

Komentár: 
Cieľom projektu je vytvoriť funkčné a kultúrne prostredie celého priestoru pred železničnou 
stanicou a na prístupových komunikáciách, efektívne využiť jednotlivé druhy verejnej dopravy 
(vlak, prímestský autobus), vybudovať záchytné parkovisko pre osobné automobily a bicykle v 
rámci prestupného terminálu. 
Z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR sa očakáva výzva na podpis zmluvy o dielo. 
Momentálne prebiehajú činnosti súvisiace s uzatvorením zmluvy s dodávateľom Cesty Nitra, a. s. 
Následne bude dohodnutý termín začatia realizácie jednotlivých aktivít, ktorý by mal byť začiatkom 
marca 2015. 
  

Ciele a výstupy: 

Cieľ Merateľný Cieľová Dosiahnutá % plnenia 

hodnota hodnota 
alebo iný 

pomer ukazovateľ 

7 349 0 0 % Celková plocha technicky 
zhodnotených objektov 

m2 

407 000 0 0 % Počet používateľov nových 
alebo inovovaných služieb 

počet používateľov 

 
 

Prvok   1. 4.10 Revitalizácia verejného priestranstva na ul. Břeclavská a 1. mája  
v Malackách 

 

Rozpočet prvku : 
 

99.44 v € 497 867.00 476 507.00 495 073.32 

2014-Upravený 2014-Plnenie % pln. 2014-Schválený rok 

 Ciele a výstupy: 

Cieľ 
Merateľný Cieľová Dosiahnutá % plnenia 

hodnota hodnota 
alebo iný 

pomer ukazovateľ 

7 643,5 7 643,50 100 % Celková plocha technicky 
zhodnotených objektov 

m2 

0,582 0,582 100 % Dĺžka novej, alebo 
technicky zhodnotenej 
infraštruktúry 

km 
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6 6 100 % Počet bezbariérových 
prístupov a opatrení na 
uľahčenie orientácie 

Počet bezbariérových prístupov 

1 1 100 % Počet regenerovaných sídiel Počet sídiel 

1 1 100 % Počet technicky 
zhodnotených 

Počet objektov 

39 39 100 % Počet vymenených svietidiel Počet svietidiel verejného osvetlenia 

 
 

Podprogram   1. 5 Kontrola, audit, financie 

Zámer: Kontrola a následné vyhodnotenie plnenia úloh za určité časové obdobie z 
pohľadu vonkajšieho auditu 

Rozpočet podprogramu : 

Zodpovednosť: Oddelenie ekonomiky, Ing. Ladislav Adamovič 

92.65 v € 14 640.00 13 740.00 13 564.62 

2014-Upravený 2014-Plnenie % pln. 2014-Schválený rok 

Komentár: 
V roku bolo celkovo vykonaných 5 audítorských kontrol, z čoho štyri boli zamerané na priebežné 
dodržiavanie zákonných postupov účtovníctva a rozpočtovníctva. Jedna audítorská kontrola v roku 
sa zaoberala auditom účtovnej závierky za rok 2013.  
V roku 2014 sa uskutočnilo 21 telefonických alebo elektronických konzultácií s audítorom mesta. 

Ciele a výstupy: 

Cieľ 
Merateľný Cieľová Dosiahnutá % plnenia 

hodnota hodnota 
alebo iný 

pomer ukazovateľ 

5 5 100 % Zabezpečiť nezávislú 
kontrolu hospodárenia mesta 

počet zrealizovaných audítorských 
kontrol za rok 

13 21 162 %  počet audítorských konzultácií za rok 
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Program   2 Marketing a propagácia 

Zámer programu: PROPAGOVAŤ MESTO MALACKY AKO OTVORENÚ  
A KOMUNIKUJÚCU  METROPOLU DOLNÉHO ZÁHORIA ZA 
ÚČELOM ZVIDITEĽNENIA SA, PODPORY CESTOVNÉHO 
RUCHU, PODNIKANIA A BÝVANIA V DUCHU SLOGANU - 
MALACKY,  DOBRÉ MIESTO PRE ŽIVOT 

Rozpočet programu : 

98.50 v € 50 764.00 48 500.00 50 002.63 

2014-Upravený 2014-Plnenie % pln. 2014-Schválený rok 

 
 
 

Podprogram   2. 1 Informovanosť, komunikácia 

Zámer: Aktívne informovanie o dianí v meste, marketing značky mesta, moderné 
mestské médiá, spolupráca s regionálnymi  a celoslovenskými médiami s 
cieľom pozitívnej propagácie mesta 

Rozpočet podprogramu : 

Zodpovednosť: Oddelenie marketingu, Ing. Ivana Nováková, PhD. 

99.38 v € 1 070.00 2 500.00 1 063.32 

2014-Upravený 2014-Plnenie % pln. 2014-Schválený rok 

Komentár: 
Väčšina stanovených cieľov bola v I. polroku 2014 splnená podľa stanoveného plánu. Pokiaľ ide o 
ukazovateľ zisťovanie názorov občanov prostredníctvom ankety, tak začiatkom roka 2014 došlo k 
zrušeniu trvalej formy ankety na webovej  stránke mesta z dôvodu dlhodobo nízkeho záujmu 
občanov o anketu, avšak zapojili sme sa do ankety ktorú organizovala  Slovenská autobusová 
doprava, s.r.o. za účelom zmeny cestovných poriadkov a prieskum občanov k pripravovanému 
PHSR 2014-2020. Cieľ inzercia v externom prostredí takisto nebol splnený z dôvodu upustenia od 
platnej inzercie v externom prostredí z finančných dôvodov. Mesto naopak intenzívnejšie využíva 
možnosť bezplatnej propagácie najmä v regionálnych médiách.    

Ciele a výstupy: 

Cieľ 
Merateľný Cieľová Dosiahnutá % plnenia 

hodnota hodnota 
alebo iný 

pomer ukazovateľ 

1 100 882 80 % Informovanosť na úrovni 
mesta - mestské médiá 

počet uverejnených správ v eMTV 

1 100 683 62 %  počet uverejnených aktualít na webovej 
stránke mesta 

1 200 820 68 %  propagácia mesta na FB 

6 2 33 %  zisťovanie názorov občanov 
prostredníctvom ankety 
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700 650 93 %  počet správ uverejnených v MH 

160 112 70 % Komunikácia s regionálnymi 
a celoslovenskými médiami 

počet poskytnutých informácií, 
rozhovorov, tlačových správ 

10 0 0 % Inzercia v externom 
prostredí 

platená inzercia v regionálnych a 
celoslovenských médiách 

1 000 676 68 % Agentúrny servis SITA - 
monitoring médií - spätná 
väzba/kontrola 
uverejnených správ o 
Malackách 

počet prijatých správ 

 
 

Podprogram   2. 2 Lokálne periodikum Malacký hlas 

Zámer: Pravidelné informovanie občanov o dianí v meste 

Rozpočet podprogramu : 

Zodpovednosť: Oddelenie marketingu, Ing. Ivana Nováková, PhD. 

98.59 v € 25 600.00 27 000.00 25 239.15 

2014-Upravený 2014-Plnenie % pln. 2014-Schválený rok 

Komentár: 
Počet vydaných čísiel dvojtýždenníka Malacký hlas v roku 2014 zodpovedá stanovenej cieľovej 
hodnote, rovnako ako plánovaný náklad čísiel.  

Ciele a výstupy: 

Cieľ 
Merateľný Cieľová Dosiahnutá % plnenia 

hodnota hodnota 
alebo iný 

pomer ukazovateľ 

22 22 100 % Moderná grafika a tlač počet spracovaných čísiel 

7 500 7 500 100 % Distribúcia do poštových 
schránok v meste 

počet čísiel na distribúciu 

 
 

Podprogram   2. 3 Rozvoj cestovného ruchu 

Zámer: Podpora rozvoja cestovného ruchu v meste a okolí 

Rozpočet podprogramu : 

Zodpovednosť: Oddelenie marketingu, Ing. Ivana Nováková, PhD. 
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99.25 v € 960.00 1 000.00 952.80 

2014-Upravený 2014-Plnenie % pln. 2014-Schválený rok 

Komentár: 
Nižší počet návštevníkov a znížený počet predaja reklamných predmetov je pravdepodobne 
zapríčinený zatvorením TIK v čase sťahovania kancelárie do nových priestorov. 

Ciele a výstupy: 

Cieľ 
Merateľný Cieľová Dosiahnutá % plnenia 

hodnota hodnota 
alebo iný 

pomer ukazovateľ 

120 82 68 % Informovanie turistov - TIK počet vydaných správ pre médiá, TIK-y, 
organizácie cest. ruchu a pod. 

Áno Áno 100 % Služby pre turistov - TIK - 
prevádzka cykloúschovne 

údržba cykloúschovne, zabezpečenie 
recertifikácie 

1 600 1 002 63 % Predaj reklamných a 
propagačných predmetov 
mesta 

počet predaných kusov 

1 400 943 67 % Obslúženie zákazníkov v 
TIK-u 

počet zákazníkov 

Áno Áno 100 % Členstvo v OOCR aktívna činnosť 

Áno Áno 100 % --Členstvo v AICES aktívna komunikácia, účasť na kongrese 

20 6 30 % Prevádzka 
zrekonštruovaných 
priestorov kaštieľa 

 počet výstav 

5 2 40 %  využitie seminárnej miestnosti 

20 54 270 %  fotografovanie 

5 500 2 916 53 %  počet návštevníkov 

2 3 150 % Tvorba nových produktov 
CR 

počet nových produktov 

40 38 95 % Prevádzka web stránky 
region-palffy.eu 

počet aktualizácií 

Áno Áno 100 % Služby pre turistov 
TIK- sprievodcovské služby 

zabezpečenie sprievodcovských služieb v 
meste a okolí 

 
 

Podprogram   2. 4 Reklamné a propagačné materiály mesta 

Zámer: Propagácia a vytváranie pozitívneho obrazu mesta prostredníctvom 
reklamných a propagačných materiálov mesta 

Rozpočet podprogramu : 

Zodpovednosť: Oddelenie marketingu, Ing. Ivana Nováková, PhD. 
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99.54 v € 4 570.00 3 500.00 4 548.92 

2014-Upravený 2014-Plnenie % pln. 2014-Schválený rok 

Komentár: 
Jednotlivé merateľné ukazovatele boli prekročené, keďže v  bolo vyrobené značné množstvo 
nových reklamných predmetov i propagačných materiálov.  

Ciele a výstupy: 

Cieľ 
Merateľný Cieľová Dosiahnutá % plnenia 

hodnota hodnota 
alebo iný 

pomer ukazovateľ 

70 70 100 % Výroba a ponuka 
reklamných predmetov 

celkový počet druhov reklamných 
predmetov 

10 19 190 %  počet nových druhov reklamných 
predmetov v danom roku 

40 52 130% Výroba a ponuka 
propagačných materiálov 

celkový počet druhov propagačných 
materiálov 

10 8 80 %  počet nových druhov propagačných 
materiálov v danom roku 

500 500 100 % Výroba a ponuka mestského 
kalendára 

počet vyrobených kusov 

 
 

Podprogram   2. 5 Kultúrne podujatia 

Zámer: Vytváranie atraktívnych produktov cestovného ruchu , spoločenského a 
kultúrneho života v meste pre obyvateľov aj návštevníkov 

Rozpočet podprogramu : 

Zodpovednosť: Oddelenie marketingu, Ing. Ivana Nováková, PhD. 

98.03 v € 18 564.00 14 500.00 18 198.44 

2014-Upravený 2014-Plnenie % pln. 2014-Schválený rok 

Komentár: 
Pri podujatiach, ktoré sa uskutočnili boli všetky stanovené cieľové hodnoty splnené alebo až 
prekročené.  Podujatie Kultúra bez tlmočníka malo zorganizovať partnerské mesto Žnin (PL), z 
finančných dôvodov tak však neurobilo..    

Ciele a výstupy: 

Cieľ Merateľný Cieľová Dosiahnutá % plnenia 

hodnota hodnota 
alebo iný 

pomer ukazovateľ 

150 157 105 % Prvomájové Malacky počet zapojených  podnikateľských 
subjektov 

40 47 118 %  počet účinkujúcich 

20 25 125 % Adventné Malacky počet zapojených podnikateľských 
subjektov 

20 15 75 %  počet účinkujúcich 
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7 7 100 % Deň detskej radosti počet zapojených subjektov 

6 5 83 %  počet účinkujúcich 

25 22 88 % Jablkové hodovanie a deň 
cestovného ruchu 

počet zapojených subjektov 

6 8 133 %  počet účinkujúcich 

40 0 0 % Kultúra bez tlmočníka Počet účastníkov 
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Program   3 Vnútorná správa a administratíva 

Zámer programu: KVALIFIKOVANÝ A  FLEXIBILNÝ PRÍSTUP 
ZABEZPEČOVANIA SAMOSPRÁVNYCH FUNKCIÍ MESTA A 
SÚVISIACICH PROCESOV                S DÔRAZOM NA KLIENTA 

Rozpočet programu : 

95.94 v € 572 605.00 561 031.00 549 333.14 

2014-Upravený 2014-Plnenie % pln. 2014-Schválený rok 

 
 
 

Podprogram   3. 1 Právne služby a súdne spory 

Zámer: Profesionálne právne služby pre mesto s dôrazom na mimosúdne 
vyrovnania 

Rozpočet podprogramu : 

Zodpovednosť: Oddelenie právne, Ing. Zuzana Danišíková 

100.00 v € 5 840.00 4 800.00 5 839.73 

2014-Upravený 2014-Plnenie % pln. 2014-Schválený rok 

Komentár: 
Majetok mesta slúži na plnenie úloh mesta. Majetok mesta možno použiť najmä na verejné účely, 
na podnikateľskú činnosť a  na výkon samosprávy mesta. Majetok, ktorý mesto dočasne nepotrebuje 
na plnenie svojich úloh, dočasne prenajíma na užívanie inej právnickej alebo fyzickej osobe a to 
odplatne.  V rámci predmetnej aktivity je mesto povinné riešiť niektorých  nájomcov, ktorí si 
neplnia zmluvné podmienky v súlade s nájomnou zmluvou súdnou cestou. Niektoré súdne spory 
pretrvávajú aj niekoľko rokov, čo má dopad na celkový rozpočet mesta. Mesto vynakladá značné 
aktivity na vyriešenie súdnych sporov aj v spolupráci s právnikom mesta, ktorý zároveň poskytuje 
aj právnu pomoc pri riešení niektorých právnych záležitostí.    
V sledovanom období bolo mesto úspešné v jednom prípade a to v právnej veci  navrhovateľa: 
Oskar Dobrovodský proti odporcovi: mesto Malacky  o nečinnosť vedenom na Krajskom súde  
v Bratislave pod spisovou značkou 1S2/2014. 

Ciele a výstupy: 

Cieľ Merateľný Cieľová Dosiahnutá % plnenia 

hodnota hodnota 
alebo iný 

pomer ukazovateľ 

13 13 100 % Zabezpečiť profesionálne 
zastupovanie mesta v 
súdnych sporoch 

počet súdnych sporov 

11 1 9 %  počet vyhratých súdnych sporov 

2 0 0 % Účinné presadzovanie 
záujmov, práv a nárokov 
mesta voči druhej strane 

počet mimosúdnych vyrovnaní 
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0 0 0 %  počet nových súdnych sporov 

 
 

Podprogram   3. 2 Zasadnutia orgánov mesta 

Zámer: Skvalitniť a zefektívniť priebeh zasadnutí orgánov mesta 

Rozpočet podprogramu : 

Zodpovednosť: Oddelenie ekonomiky, Ing. Ladislav Adamovič 

97.08 v € 51 315.00 43 000.00 49 817.71 

2014-Upravený 2014-Plnenie % pln. 2014-Schválený rok 

Komentár: 
V roku 2014 bola čiastočne zavedená elektronická distribúcia materiálov na zasadnutia mestského 
zastupiteľstva. Čiastočná preto, lebo časť poslancov požadovala ponechať distribúciu v tlačovej 
podobe a rovnako bolo dohodnuté, že materiály, ktorých súčasťou je rozpočet mesta v akejkoľvek 
podobe, budú tiež distribuované v tlačovej podobe. K modernizácii hlasovacieho systému nedošlo 
ani v roku 2014, nakoľko neboli na tento účel rozpočtované finančné prostriedky. 

Ciele a výstupy: 

Cieľ 
Merateľný Cieľová Dosiahnutá % plnenia 

hodnota hodnota 
alebo iný 

pomer ukazovateľ 

7 5 71 % Organizačne zabezpečiť 
zasadnutia orgánov mesta s 
neformálnymi zasadnutiami 

počet zorganizovaných zasadnutí rady 
predsedov za rok 

7 7 100 %  počet zorganizovaných zasadnutí MsZ za 
rok 

49 49 100 %  počet zorganizovaných zasadnutí komisií 
MsZ za rok 

áno Áno 100 % Zvýšiť efektívnosť  
zabezpečenia zasadnutí 
orgánov mesta 

zavedená elektronická distribúcia 
materiálov na zasadnutia 

áno Nie 100 %  modernizácia hlasovacieho systému 

 
 

Podprogram   3. 3 Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami 

Zámer: Bezproblémový priebeh volieb 

Rozpočet podprogramu : 

Zodpovednosť: Oddelenie ekonomiky, Ing. Ladislav Adamovič 
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63.54 v € 46 485.00 46 485.00 29 534.55 

2014-Upravený 2014-Plnenie % pln. 2014-Schválený rok 

Komentár: 
V roku sa konali dve kolá voľby prezidenta, voľby do Európskeho parlamentu a voľby do orgánov 
samosprávy obcí. Pre technicko-organizačné zabezpečenie volieb bolo okrem iných úkonov 
pripravených  a distribuovaných 58 966 kusov zoznamov kandidátov a 58 966 kusov oznámení o 
dni konania volieb. Celkový počet pripravených a distribuovaných  tlačív bolo 117 932, čo bolo 
98,28 % plnenie. Aj napriek tomu, že sa nepredpokladal žiadny podnet alebo sťažnosť počas 
konania jednotlivých volieb, predsa bol jeden zaznamenaný. Jednalo sa o podnet občana mesta 
počas volieb do orgánov samosprávy obcí. 

Ciele a výstupy: 

Cieľ Merateľný Cieľová Dosiahnutá % plnenia 

hodnota hodnota 
alebo iný 

pomer ukazovateľ 

0 1  Technicko-organizačné 
zabezpečenie volieb 

počet podnetov a sťažností 

4 4 100 %  počet očakávaných volieb v danom roku 

120 000 117 931 98 %  množstvo pripravených a 
distribuovaných tlačív (zoznam 
kandidátov, oznámení o dni a čase 
konania volieb ) 

 
 

Podprogram   3. 4 Správa mestského majetku 

 

Rozpočet podprogramu : 
 

99.15 v € 245 000.00 257 000.00 242 927.29 

2014-Upravený 2014-Plnenie % pln. 2014-Schválený rok 

 
 
 

Prvok   3. 4. 1 Ochrana majetku vo vlastníctve mesta - poistenie 

Zámer: Ochrana majetku vo vlastníctve mesta pred živelnými pohromami 

Rozpočet prvku : 

Zodpovednosť: Oddelenie ekonomiky, Ing. Ladislav Adamovič 

99.87 v € 48 000.00 45 000.00 47 935.53 

2014-Upravený 2014-Plnenie % pln. 2014-Schválený rok 

Komentár: 
Majetok mesta je poistený do takej miery, ktorá zaručuje jeho ochranu pred živelnými pohromami, 
odcudzením, požiarom, prípadne iným poškodením. V roku 2014 si mesto uplatňovalo náhradu 
škody v prípade poškodeného stožiaru verejného osvetlenia na Hollého ul. v Malackách, ďalej to bolo 
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v prípade poškodenia dopravnej značky a náhrada škody sa uplatnila z povinného zmluvného 
poistenia služobného motorového vozidla. 

Ciele a výstupy: 

Cieľ 
Merateľný Cieľová Dosiahnutá % plnenia 

hodnota hodnota 
alebo iný 

pomer ukazovateľ 

100% 100 100 % Ochrana majetku Poistiť majetok mesta 

 
 

Prvok   3. 4. 2 Rutinná a štandardná údržba AB MsÚ 

Zámer: Maximálne funkčné a využité priestory Mestského úradu. 

Rozpočet prvku : 

Zodpovednosť: Oddelenie služieb a údržby, Ing. František Klíma 

98.96 v € 171 000.00 175 000.00 169 222.49 

2014-Upravený 2014-Plnenie % pln. 2014-Schválený rok 

 Ciele a výstupy: 

Cieľ 
Merateľný Cieľová Dosiahnutá % plnenia 

hodnota hodnota 
alebo iný 

pomer ukazovateľ 

100% 91,89 91,89 % Maximalizovať obsadenie 
prenajatých priestorov v 
budovách Mestského úradu 

% celkového využitia priestorov v 
budovách MsÚ 

60 hodín 60 hodín 100 % Zabezpečiť funkčnú a 
reprezentatívnu prevádzku 
budov Mestského úradu 

celkový počet týždenne odpracovaných 
hodín pri zabezpečovaní čistoty 
priestorov v budovách MsÚ 

2 421 m2 2 421 m2 100 %  celková udržiavaná plocha priestorov 

max. 1 hod. 1 hodina 100 % Zabezpečiť operatívne  
odstránenie  prevádzkových 
problémov v budovách 
Mestského úradu vlastnými 
zamestnancami 

priemerná doba od nahlásenia problému 
do jeho riešenia 

 
Poznámka: 
Uvedená suma zahŕňa platby za energie - elektrická a tepelná vo výške 109 381 €, voda 2 985 €, poštovné, 
telekomunikácie a internet vo výške 48 493 €  zabezpečenie nevyhnutných kontrol a revízií, bežnej údržby a opráv  
8 363 €. 

Prvok   3. 4. 3 Rutinná a štandardná  údržba ostatných budov 

Zámer: Maximálne funkčné využitie a zhodnotenie nebytových priestorov 

Rozpočet prvku : 

Zodpovednosť: Oddelenie ekonomiky, Ing. Ladislav Adamovič 
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99.27 v € 25 000.00 17 000.00 24 818.70 

2014-Upravený 2014-Plnenie % pln. 2014-Schválený rok 

 Ciele a výstupy: 

Cieľ 
Merateľný Cieľová Dosiahnutá % plnenia 

hodnota hodnota 
alebo iný 

pomer ukazovateľ 

100 % 100 % 100 % Operatívne odstraňovanie 
nedostatkov a porúch 

Prevádzkyschopné budovy vo vlastníctve 
mesta 

 
Poznámka: 
Rozpočet bol čerpaný na energie na Mierovom námestí a ul. 1. mája vo výške 11 679 €, vodné - stočné 8 823 €, 
príspevok do fondu opráv 2 200 €, oprava stropu v Synagóge 1 564 €  a prípojku NN na akciu  " Prvomájové Malacky" 
553 €. 

Prvok   3. 4. 4 Nákup pozemkov a nehmotných aktív 

Zámer: Majetkovo právne usporiadanie pozemkov 

Rozpočet prvku : 

Zodpovednosť: Oddelenie právne, Ing. Zuzana Danišíková 

95.06 v € 1 000.00 20 000.00 950.57 

2014-Upravený 2014-Plnenie % pln. 2014-Schválený rok 

Komentár: 
V rámci tejto  aktivity sa  odstraňujú nezrovnalosti medzi nehnuteľnosťami vo vlastníctve mesta a 
užívateľmi - fyzické a právnické osoby.  Priebežne ich  vyzývame, aby si dodatočne usporiadali 
nehnuteľnosti, ktoré dlhodobo užívajú v dobrej viere, ako vlastné.  Týmto postupom sa zároveň 
odstraňujú nezrovnalosti medzi stavom vedeným v operáte katastra nehnuteľností a skutočnosťou .   
V rámci tejto aktivity mesto Malacky odkupuje nehnuteľnosti - komunikácie, parkovacie miesta, 
ktoré realizujú rôzne spoločnosti v súlade so schváleným územným plánom mesta Malacky a po 
kolaudácii ich odpredajú mestu za symbolické ceny. Takto vybudované a skolaudované 
komunikácie a parkovacie miesta sú zaradené do majetku mesta. 
  

Ciele a výstupy: 

Cieľ 
Merateľný Cieľová Dosiahnutá % plnenia 

hodnota hodnota 
alebo iný 

pomer ukazovateľ 

5 9 180 % Priebežné vysporiadanie 
pozemkov vo vlastníctve 
mesta užívané inými 
subjektami 

počet parciel 

2 3 150 % Priebežné vysporiadanie 
pozemkov vo vlastníctve 
iných vlastníkov v prospech 
mesta 

počet parciel 
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Podprogram   3. 5 Správa nájomných bytov na ulici pri Maline 

Zámer: Ekonomicky efektívna správa bytov vo vlastníctve mesta 

Rozpočet podprogramu : 

Zodpovednosť: Oddelenie právne, Ing. Zuzana Danišíková 

99.91 v € 115 700.00 90 246.00 115 591.03 

2014-Upravený 2014-Plnenie % pln. 2014-Schválený rok 

Komentár: 
V rámci predmetnej aktivity vykonávame odstránenie závad nahlásených nájomníkmi bytov na 
základe celoročnej objednávky. Čo sa týka aktivít vo vzťahu k obsadeniu uvoľnených bytov 
užívaných doterajšími nájomcami, ktorí odovzdali byt z dôvodu vyriešenia si vlastného bývania, 
ktorí neplnili resp. porušovali povinnosti vyplývajúce z nájomnej zmluvy, komisia menovaná 
primátorom mesta okamžite rieši pridelenie uvoľneného bytu žiadateľom, pri ktorých sa zohľadňujú 
sociálne pomery, maloleté deti, ako aj dátum podania žiadosti.  
  
  

Ciele a výstupy: 

Cieľ 
Merateľný Cieľová Dosiahnutá % plnenia 

hodnota hodnota 
alebo iný 

pomer ukazovateľ 

110 110 100 % zabezpečiť informačne 
prehľadnú evidenciu 
nájomných bytov a 
nájomníkov na ulici pri 
Maline 

počet spravovaných nájomných bytov 
Mestom Malacky 

do 7 dní Do 7 dní 100 % Zabezpečiť potreby 
nájomníkov bytov 
vyplývajúce z nájomných 
zmlúv na primerané bývanie 
zamestnancami 

čas potrebný na riešenie požiadaviek 
nájomníkov na odstránenie závad a 
havárií 

 
 

Podprogram   3. 6 Vzdelávanie zamestnancov 

Zámer: Vysoko profesionálni a odborne zdatní zamestnanci Mestského úradu 

Rozpočet podprogramu : 

Zodpovednosť: Oddelenie ekonomiky, Ing. Ladislav Adamovič 
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99.93 v € 12 300.00 9 000.00 12 291.34 

2014-Upravený 2014-Plnenie % pln. 2014-Schválený rok 

Komentár: 
V roku 2014 absolvovalo tréningy a školenia 78 zamestnancov ( aj opakovane), čo predstavovalo 
prekročenie plánovanej hodnoty o 95 %. Zvýšený počet školení a seminárov v roku 2014  vyplýval 
z prijímania nových alebo novelizovaných právnych predpisov vo všetkých oblastiach  samosprávy, 
čo si vyžadovalo oboznámenie zamestnancov mesta aplikáciou v praxi. Z pohľadu čerpania 
finančných prostriedkov sú v tomto podprograme zahrnuté výdavky na cestovné náhrady v sume 
2 034 €  a na vzdelávanie zamestnancov 10 257 €. 

Ciele a výstupy: 

Cieľ 
Merateľný Cieľová Dosiahnutá % plnenia 

hodnota hodnota 
alebo iný 

pomer ukazovateľ 

40 78 195 % Zvýšiť kvalifikáciu, 
schopnosti a zručnosti 
zamestnancov 

počet zamestnancov, ktorí absolvovali 
tréning alebo školenie v danom roku 

40% 32,85 % 82,13 %  % podiel zamestnancov s ukončeným 
vysokoškolským vzdelaním 

11 % 13,10 % 119 %  % podiel zamestnancov, ktorí plynulo 
ovládajú aspoň 1 svetový jazyk 

 
 

Podprogram   3. 7 Materiálové zabezpečenie 

Zámer: Komplexné zabezpečenie kancelárskych potrieb, čistiacich prostriedkov a 
náhradných dielov pre plynulé fungovanie a hygienu Mestského úradu 

Rozpočet podprogramu : 

Zodpovednosť: Oddelenie ekonomiky, Ing. Ladislav Adamovič 

99.43 v € 31 400.00 38 700.00 31 222.39 

2014-Upravený 2014-Plnenie % pln. 2014-Schválený rok 

Komentár: 
Podprogram zahŕňa komplexné materiálne zabezpečenie pre plynulé fungovanie mestského úradu a 
orgánov mesta. Ide o kancelárske potreby - najväčší podiel z rozpočtu má papier a tonery, čistiace a 
hygienické potreby a náhradné diely potrebné na bežnú údržbu vo vlastnej réžii. 

Ciele a výstupy: 

Cieľ 
Merateľný Cieľová Dosiahnutá % plnenia 

hodnota hodnota 
alebo iný 

pomer ukazovateľ 

48 hodín 48 hodín 100 % Zabezpečiť plynulé 
materiálové zásobovanie 
potrieb úradu pri 
maximálnej efektívnosti 

maximálna doba vybavenia požiadaviek 
materiálového zabezpečenia 
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Podprogram   3. 8 Informačný systém samosprávy 

Zámer: Modernizácia ISS 

Rozpočet podprogramu : 
 

96.42 v € 48 765.00 48 300.00 47 019.08 

2014-Upravený 2014-Plnenie % pln. 2014-Schválený rok 

 
 
Poznámka: 
Rozpočet bol čerpaný z bežných výdavkov na obstaranie softvéru a licencií vo výške 6 948 €,  zakúpené bolo zariadenie 
switch 1 085 €, údržba výpočtovej techniky a kopírovacích strojov  2 708 € a údržba softvéru 24 850 €.  Z kapitálových 
výdavkov bol nákup licencie Windows Pro 8.1 Upgrade vo výške 5 544 €  a rozšírenie ISS 5 884 €. 

Podprogram   3. 9 Autodoprava 

Zámer: Maximálna hospodárnosť PHM, účelnosť využitia služobných motorových 
vozidiel pri dodržaní bezpečnostných  predpisov a ochrana majetku. 

Rozpočet podprogramu : 

Zodpovednosť: Oddelenie ekonomiky, Ing. Ladislav Adamovič 

95.51 v € 15 800.00 23 500.00 15 090.02 

2014-Upravený 2014-Plnenie % pln. 2014-Schválený rok 

Komentár: 
V rámci tohto podprogramu je cieľom maximálna hospodárnosť  PHL, účelnosť využitia 
služobných motorových vozidiel, zabezpečiť  poistenie SMV a dopravných prostriedkov a 
vykonávať pravidelné preškoľovanie a zabezpečiť  bezpečnosť zamestnancov a prepravovaných 
osôb. 
Nebolo obstarané nové služobné motorové vozidlo, nakoľko plánované finančné prostriedky boli  
z rozpočtu mesta vypustené. 

Ciele a výstupy: 

Cieľ 
Merateľný Cieľová Dosiahnutá % plnenia 

hodnota hodnota 
alebo iný 

pomer ukazovateľ 

Áno Áno 100 % Minimalizovať náklady na 
PHM 

dodržať normovanú spotrebu PHM 

Áno Áno 100 % Zabezpečiť bezproblémové 
a flexibilné fungovanie 
vozového parku 

povinné preskúšanie vodičov a referentov 

100 % 100 % 100 %  podiel napĺňania pravidelných kontrol a 
prehliadok 

1 0 0 % Modernizácia 
autoparku - zvýšiť 
bezpečnosť prepravovaných 

počet obstaraných vozidiel 
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Program   4 Služby 

Zámer programu: MAXIMÁLNE  KVALITNÉ  A FLEXIBILNÉ  SLUŽBY   
SAMOSPRÁVY PRE  OBYVATEĽOV  A PODNIKATEĽOV 
MESTA S ORIENTÁCIOU NA SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 

Rozpočet programu : 

97.10 v € 87 874.00 91 912.00 85 321.47 

2014-Upravený 2014-Plnenie % pln. 2014-Schválený rok 

 
 
 

Podprogram   4. 1 Občianske obrady a spoločenské udalosti 

Zámer: Najdôležitejšie okamihy života občanov na vysokej spoločenskej úrovni 

Rozpočet podprogramu : 

Zodpovednosť: Klientske centrum, Mgr. Alena Kmecová 

99.36 v € 5 650.00 6 250.00 5 614.07 

2014-Upravený 2014-Plnenie % pln. 2014-Schválený rok 

Komentár: 
Občianske obrady a iné podujatia a aktivity organizované mestom majú významnú úlohu pri 
kultivácii medziľudských  vzťahov, estetizácii života, upevňovaní funkcií a stability rodiny. 
Posilňujú občianske vedomie, vlastenectvo, pozornosť  a úctu človeka voči ostatným ľuďom.  
Plnenie uvedených merateľných ukazovateľov súvisí nielen s požiadavkami obyvateľov mesta k 
výkonu obradov, ale aj s množstvom  akcií  organizovaných mestom  Malacky  v súlade s cieľom 
predmetu aktivity. 

Ciele a výstupy: 

Cieľ 
Merateľný Cieľová Dosiahnutá % plnenia 

hodnota hodnota 
alebo iný 

pomer ukazovateľ 

60 50 83 % Uspokojenie potrieb 
občanov v oblasti 
občianskych obradov, 
prejavenie úcty a 
humánnosti k občanom 

Počet občianskych sobášov za rok 

45 32 71 %  Počet občianskych pohrebov za rok 

40 20 50 %  Počet uvítaných detí do života za rok 

1 100 988 90 %  Počet jubilantov za rok 

2 1 50 %  Počet prijatí darcov krvi za rok 

10 10 100 % Organizovať pamätné a 
spomienkové podujatia 
historicko-kultúrneho 
významu, prijatia 
primátorom, rep. iné  

Počet podujatí kultúrno-spoločenského 
významu 
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akcie mesta rôzneho 
spoločenského významu 

5 5 100 %  Počet podujatí na pripomenutie 
významných dní a udalostí 

2 100 2 000 95 %  Počet účastníkov týchto podujatí 

 
 

Podprogram   4. 2 Evidencia obyvateľov 

Zámer: Integrovaná evidencia obyvateľov mesta poskytujúca všetky potrebné 
výstupy a informácie 

Rozpočet podprogramu : 

Zodpovednosť: Klientske centrum, Mgr. Alena Kmecová 

100.00 v € 5 630.00 6 993.00 5 630.13 

2014-Upravený 2014-Plnenie % pln. 2014-Schválený rok 

Komentár: 
Kvantita vykonaných úkonov na úseku evidencie obyvateľov súvisí s administratívnou a 
evidenčnou činnosťou pre potreby obyvateľov mesta a taktiež  vyplýva  z nárastu  poskytovania 
údajov v zmysle zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov SR 
v znení neskorších predpisov. Dosiahnutá hodnota podľa merateľných ukazovateľov v tomto 
podprograme prekročila úroveň cieľovej hodnoty. 

Ciele a výstupy: 

Cieľ 
Merateľný Cieľová Dosiahnutá % plnenia 

hodnota hodnota 
alebo iný 

pomer ukazovateľ 

max. 10 dní Max. 10 dní 100 % Zabezpečiť promptnú a 
flexibilnú evidenciu 
obyvateľov mesta 

priemerný čas potrebný na zabezpečenie 
súvisiacej administratívy 

2 000 2 391 120 %  priemerný počet úkonov vykonaných za 
rok 

 
 

Podprogram   4. 3 Evidencia ulíc, verejných priestranstiev, budov 

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

Rozpočet podprogramu : 

Zodpovednosť: Oddelenie územného rozvoja a životného prostredia, Ing. Viliam Konček 
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82.47 v € 1 000.00 1 000.00 824.70 

2014-Upravený 2014-Plnenie % pln. 2014-Schválený rok 

Komentár: 
V sledovanom období bol zaznamenaný nárast počtu žiadostí o pridelenie súpisných a orientačných 
čísel , čím sa zvýšila dosiahnutá hodnota oproti očakávanej o 112 %. 

Ciele a výstupy: 

Cieľ 
Merateľný Cieľová Dosiahnutá % plnenia 

hodnota hodnota 
alebo iný 

pomer ukazovateľ 

50 106 212 % Zabezpečiť promptné služby 
pri vydávaní súpisných čísel 

počet vydaných rozhodnutí za rok 

 
 

Podprogram   4. 4 Verejné toalety 

Zámer: Verejne dostupné, hygienické a čisté toalety bez poplatkov 

Rozpočet podprogramu : 

Zodpovednosť: Oddelenie služieb a údržby, Ing. František Klíma 

98.25 v € 1 900.00 3 350.00 1 866.73 

2014-Upravený 2014-Plnenie % pln. 2014-Schválený rok 

 Ciele a výstupy: 

Cieľ 
Merateľný Cieľová Dosiahnutá % plnenia 

hodnota hodnota 
alebo iný 

pomer ukazovateľ 

140 hodín 156 hodín 111 % -Zabezpečiť funkčnú 
prevádzku verejných toaliet 
v centre mesta 

Sprístupnenie verejných toaliet mesačne 

 
Poznámka: 
Výdavky boli použité na prevádzkovanie verejných toaliet, elektrická energia 884 € a vodné - stočné  983 €. 

Podprogram   4. 5 Cintorínske a pohrebné služby 

Zámer: Vytvoriť dôstojné miesto pre posledný odpočinok obyvateľov mesta 

Rozpočet podprogramu : 

Zodpovednosť: Oddelenie služieb a údržby, Ing. František Klíma 
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99.51 v € 23 900.00 22 200.00 23 783.71 

2014-Upravený 2014-Plnenie % pln. 2014-Schválený rok 

 Ciele a výstupy: 

Cieľ 
Merateľný Cieľová Dosiahnutá % plnenia 

hodnota hodnota 
alebo iný 

pomer ukazovateľ 

1 1 100 % Zabezpečiť vysokokvalitné 
cintorínske a pohrebné 
služby, vrátane správy 
cintorínov a domu smútku 

Bezproblémové prevádzkovanie domu 
smútku 

2 2 100 %  Bežná údržba cintorínov v meste 

 
Poznámka: 
Rozpočtované výdavky boli použité na elektrickú energiu vo výške 4 652 €, vodné 326 € a čistenie, údržbu chodníkov a 
priestranstiev na cintorínoch, opravy a údržba v dome smútku 18 715 €. 

Podprogram   4. 6 Matrika 

Zámer: Kvalitné a promptné činnosti na úseku matriky 

Rozpočet podprogramu : 

Zodpovednosť: Klientske centrum, Mgr. Alena Kmecová 

102.85 v € 10 850.00 13 219.00 11 158.85 

2014-Upravený 2014-Plnenie % pln. 2014-Schválený rok 

Komentár: 
Plnenie merateľného ukazovateľa  je výsledkom kvantity vykonaných matričných úkonov a s tým 
súvisiacej administratívnej činnosti na úseku matriky, vrátane oznamovacej povinnosti na príslušné 
inštitúcie. Dosiahnutá hodnota v tomto podprograme výraze prekročila úroveň  cieľovej hodnoty, a 
to z dôvodu zvýšeného počtu úmrtí a zvýšeného počtu sobášov v matričnom obvode Malacky v 
roku 2014 (pre porovnanie: v roku 2013 bolo 313 úmrtí,  v roku 2014 to bolo 351 úmrtí, počet 
sobášov v roku 2013 bolo 87 a v roku 2014 ich bolo 95, z toho 45 cirkevných a 50  občianskych), 
taktiež sme zaznamenali zvýšený počet vydaných druhopisov sobášnych, rodných a úmrtných listov  
a zvýšený počet dodatočných záznamov a s tým súvisiacich zmien do matričných kníh. 

Ciele a výstupy: 

Cieľ 
Merateľný Cieľová Dosiahnutá % plnenia 

hodnota hodnota 
alebo iný 

pomer ukazovateľ 

2 600 3 564 133 % Zabezpečiť kvalitný výkon 
matričnej činnosti 

priemerný počet vykonaných matričných 
úkonov v priebehu roka 

max. 15 minút Max. 15 
minút 

100 % Zvýšiť flexibilnú matričnú 
činnosť pre obyvateľov 
mesta a iných klientov 

priemerná časová záťaž občana pri 
jednom úkone 



Strana: 28 
Dátum: 27.05.2015 

 
 

Podprogram   4. 7 Stavebný úrad 

Zámer: Efektívne, rýchle a na potreby obyvateľov a podnikateľov orientované 
stavebné konanie, zohľadňujúce rozvoj a záujmy mesta 

Rozpočet podprogramu : 

Zodpovednosť: Oddelenie územného rozvoja a životného prostredia, Ing. Viliam Konček 

100.00 v € 15 867.00 21 163.00 15 866.73 

2014-Upravený 2014-Plnenie % pln. 2014-Schválený rok 

Komentár: 
Aj napriek zvýšenému počtu žiadostí o 40% sa podarilo stavebnému úradu skrátiť dobu vybavenia 
týchto žiadostí z 30 na 28 dní. 
  

Ciele a výstupy: 

Cieľ 
Merateľný Cieľová Dosiahnutá % plnenia 

hodnota hodnota 
alebo iný 

pomer ukazovateľ 

300 421 140 % Zabezpečiť promptné služby 
stavebného konania 

počet stavebných konaní ( v kompetencii 
mesta) 

30 dní 28 dní 93 %  doba vybavenia žiadosti pri stavebnom 
konaní ( v kompetencii mesta) 

 
 

Podprogram   4. 8 Štátny fond rozvoja bývania 

Zámer: Flexibilný servis a správa štátnych dotácií pre rozvoj bývania 

Rozpočet podprogramu : 

Zodpovednosť: Oddelenie právne, Ing. Zuzana Danišíková 

100.00 v € 14 662.00 16 731.00 14 662.64 

2014-Upravený 2014-Plnenie % pln. 2014-Schválený rok 

Komentár: 
Mesto zabezpečuje v zmysle zákona č.607/2003 Z.z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení 
neskorších predpisov prenesený výkon štátnej správy v oblasti Štátneho fondu rozvoja bývania, t.j.  
príjem žiadostí na pridelenie pôžičky zo ŠFRB, vyhodnotenie podkladov, overenie žiadosti, 
kontrolnú činnosť, konzultačnú činnosť a pod.. 
  
1. Priebežný pokles žiadostí hlavne u fyzických osôb je spôsobený prísnejšími kritériami v novom 
zákone o ŠFRB platnom od 01.01.2014. V roku  2014 bolo prijatých na referáte rozvoja bývania 13 
žiadostí, ktoré spĺňali zákonom stanovené podmienky  na obnovu bytového domu, podaných 
právnickými osobami a 3 žiadosti spĺňajúce podmienky na obstaranie bytu podaných fyzickými 
osobami. 
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Podpora vo forme úveru z prostriedkov ŠFRB bola poskytnutá na obnovu 7 bytových domov v 
meste Malacky v celkovom objeme  1.417.245,00 €. Tým sa zhodnotili  270  bytových jednotiek. V 
meste Stupava sa obnovil 1 bytový dom s 52 bytovými jednotkami s poskytnutou podporou 
237.990,00 € . 
  
Na obstaranie bytu bola v meste Malacky poskytnutá podpora vo forme úveru na výstavbu 2 
bytových jednotiek v rodinných domoch a kúpa 1 bytovej jednotky v bytovom dome v celkovom 
objeme 165.000,00 €. 
  
2. Bežná kontrolná činnosť v roku 2014 je rozšírená v zmysle pracovného postupu PP/01/02/2013o 
čerpaní úveru poskytnutého zo zdrojov ŠFRB platného od 5.10.2013 v zmysle ktorého sa kontrolná 
činnosť na stavbe vykonáva pri každej fakturácii nad 10.000,00 € a tiež po troch  mesiacoch od 
uplynutia poslednej kontroly. 
  
3. Bežná doba na vybavenie a odoslanie žiadosti je 14 dní od doručenia. Pred fyzickým doručením 
na ŠFRB je každá žiadosť po overení zaslaná elektronicky čím sa skráti doba na registráciu žiadosti 
na fonde s vygenerovaním poradového čísla ktoré nie je možné meniť a tým sa dosiahne 
prideľovanie prostriedkov podľa poradia v registri. Vychádzajúc v ústrety klientom bola táto doba 
skrátená na 10 dní. Kompletné žiadosti s požadovanými prílohami sú vybavované okamžite, takže 
lehota na vybavenie sa ešte skracuje. 
  

Ciele a výstupy: 

Cieľ 
Merateľný Cieľová Dosiahnutá % plnenia 

hodnota hodnota 
alebo iný 

pomer ukazovateľ 

60 16 24 % Zabezpečiť služby pre 
klientov s bytovými 
problémami 

počet nových klientov za rok 

50 52 104 % Zabezpečiť dodržiavanie 
zákonných podmienok 
realizácie podporených 
stavieb 

počet vykonaných kontrol za rok 

do 14 dní Do 14 dní 100 % Zabezpečiť promptné a 
zákaznícky orientované 
služby v rámci agendy 
ŠFRB 

doba administrácie a odoslania žiadostí 
na ŠFRB 

 
 

Podprogram   4. 9 Pozemné komunikácie 

Zámer: Výkon prenesenej štátnej správy na úseku miestnych a účelových 
komunikácií s prihliadnutím na záujmy mesta a jeho obyvateľov 

Rozpočet podprogramu : 

Zodpovednosť: Oddelenie územného rozvoja a životného prostredia, Ing. Viliam Konček 
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100.01 v € 737.00 1 006.00 737.04 

2014-Upravený 2014-Plnenie % pln. 2014-Schválený rok 

Komentár: 
Zvýšený nárast počtu stavebných konaní bol z dôvodu zvýšeného počtu podania žiadostí. 

Ciele a výstupy: 

Cieľ 
Merateľný Cieľová Dosiahnutá % plnenia 

hodnota hodnota 
alebo iný 

pomer ukazovateľ 

30 dní 30 dní 100 % Zabezpečiť dôsledný a 
účinný výkon prenesenej 
štátnej správy na úseku 
miestnych komunikácií 

dĺžka vybavenia podnetu v dňoch 

100 % 100 % 100 %  pomer prijatých podnetov a vykonaných 
kontrol 

30 dní 30 dní 100 % Zabezpečiť promptné služby  
stavebného konania pre 
miestne komunikácie 

doba vybavenia žiadosti pri stavebnom 
konaní (v kompetencii mesta) 

9 14 156 %  počet stavebných konaní (v kompetencii 
mesta) 

 
 

Podprogram   4.10 Aktivácia uchádzačov o zamestnanie 

 

Rozpočet podprogramu : 
 

67.42 v € 7 678.00 0.00 5 176.87 

2014-Upravený 2014-Plnenie % pln. 2014-Schválený rok 
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Program   5 Bezpečnosť a poriadok 

Zámer programu: BEZPEČNÉ  A PRIATEĽSKÉ  ULICE  PRE  VŠETKÝCH  
OBYVATEĽOV  A NÁVŠTEVNÍKOV  MESTA ,  MAXIMÁLNA  
OCHRANA  MAJETKU  A ŽIVOTNÉHO  PROSTREDIA  24  
HODÍN  DENNE 

Rozpočet programu : 

97.97 v € 442 875.00 437 630.00 433 881.20 

2014-Upravený 2014-Plnenie % pln. 2014-Schválený rok 

 
 
 

Podprogram   5. 1 Verejný poriadok a bezpečnosť 

Zámer: Bezpečne chránený život a verejný poriadok mesta 

Rozpočet podprogramu : 

Zodpovednosť: Mestská polícia, Mgr. Ivan Jurkovič 

98.75 v € 417 715.00 410 970.00 412 502.98 

2014-Upravený 2014-Plnenie % pln. 2014-Schválený rok 

Komentár: 
Počet kontrol kritických miest za rok : 
- počet kontrol bol stanovený na základe potreby s poukazom na bezpečnostnú situáciu v meste 
Počet hodín venovaný dozoru na prechodoch pre chodcov: 
- bol predĺžený výkon služby na prechodoch 
Počet cielene zameraných kontrol na dodržiavanie VZN o chove zvierat: 
- zmena právnych predpisov 
Počet zvierat umiestnených do útulku: 
- v sledovanom období bol zaznamenaný zvýšený výskyt túlavých psov 
Počet hodín odslúžených pri zabezpečovaní poriadku a bezpečnosti na podujatiach: 
- počet hodín je priamo úmerný počtu kultúrnych podujatí, na ktorých bolo potrebné zabezpečovať 
VP 

Ciele a výstupy: 

Cieľ 
Merateľný Cieľová Dosiahnutá % plnenia 

hodnota hodnota 
alebo iný 

pomer ukazovateľ 

2 000 1 472 74 % Monitorovať miesta 
možného výskytu narušenia 
verejného poriadku cielene 
zameranými kontrolami 

Počet kontrol kritických miest za rok 

4 4 100 % Maximalizovať bezpečnosť 
prechodov pre chodcov v 
blízkosti škôl a školských 
zariadení 

Počet kontrolovaných prechodov 
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90 104,2 116 %  Počet hodín venovaný dozoru na 
prechodoch pre chodcov 

12 3 25 % Minimalizovať počet 
túlavých zvierat, prenos 
nákazlivých chorôb a počet 
napadnutí občanov týmito 
zvieratami 

Počet cielene zameraných kontrol na 
dodržiavanie VZN o chove zvierat 

60 102 170 %  Počet zvierat umiestnených do útulku 

100 124,5 125 % Eliminovať hrubé narúšanie 
verejného poriadku počas 
kultúrnych a športových 
podujatí 

Počet hodín odslúžených pri 
zabezpečovaní poriadku a bezpečnosti na 
podujatiach 

0 0 100 % Zabezpečiť nepretržitú 
prevádzku pracoviska 
mestskej polície 

Počet hodín nezabezpečených službou 
mestskej polície 

2 2 100 % Minimalizovať 
protispoločenskú činnosť 
dostatočným počtom 
hliadok Mestskej polície 

Počet príslušníkov MsP v 1 hliadke 

730 730 100 %  Počet vykonaných hliadok za rok 

 
 

Prvok   5. 1. 1 Mzdy 

 

Rozpočet prvku : 
 

100.00 v € 275 100.00 267 810.00 275 097.17 

2014-Upravený 2014-Plnenie % pln. 2014-Schválený rok 

 
 
 

Prvok   5. 1. 2 Odvody 

 

Rozpočet prvku : 
 

98.68 v € 101 600.00 98 960.00 100 254.75 

2014-Upravený 2014-Plnenie % pln. 2014-Schválený rok 

 
 
 

Prvok   5. 1. 3 Cestovné 

 

Rozpočet prvku : 
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99.99 v € 1 050.00 450.00 1 049.90 

2014-Upravený 2014-Plnenie % pln. 2014-Schválený rok 

 
 
 

Prvok   5. 1. 4 Telekomunikácie 

 

Rozpočet prvku : 
 

85.40 v € 2 700.00 3 200.00 2 305.85 

2014-Upravený 2014-Plnenie % pln. 2014-Schválený rok 

 
 
 

Prvok   5. 1. 5 Materiál 

 

Rozpočet prvku : 
 

90.75 v € 10 000.00 12 400.00 9 074.50 

2014-Upravený 2014-Plnenie % pln. 2014-Schválený rok 

 
 
 

Prvok   5. 1. 6 Dopravné 

 

Rozpočet prvku : 
 

86.12 v € 4 100.00 9 000.00 3 530.92 

2014-Upravený 2014-Plnenie % pln. 2014-Schválený rok 

 
 
 

Prvok   5. 1. 7 Štandardná a rutinná údržba 

 

Rozpočet prvku : 
 

81.73 v € 3 200.00 4 500.00 2 615.43 

2014-Upravený 2014-Plnenie % pln. 2014-Schválený rok 

 
 
 

Prvok   5. 1. 8 Nájomné a prenájom 

 

Rozpočet prvku : 
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67.06 v € 150.00 150.00 100.59 

2014-Upravený 2014-Plnenie % pln. 2014-Schválený rok 

 
 
 

Prvok   5. 1. 9 Služby 

 

Rozpočet prvku : 
 

99.50 v € 14 400.00 12 400.00 14 328.67 

2014-Upravený 2014-Plnenie % pln. 2014-Schválený rok 

 
 
 

Prvok   5. 1.10 Náhrada príjmu počas PN a členské príspevky 

 

Rozpočet prvku : 
 

76.55 v € 5 415.00 2 100.00 4 145.20 

2014-Upravený 2014-Plnenie % pln. 2014-Schválený rok 

 
 
 

Podprogram   5. 2 Ochrana majetku fyzických a právnických osôb 

Zámer: Zabezpečenie majetku proti krádeži pripojením objektov na pult centrálnej 
ochrany. 

Rozpočet podprogramu : 

Zodpovednosť: Mestská polícia, Mgr. Ivan Jurkovič 

0.00 v € 0.00 0.00 32.92 

2014-Upravený 2014-Plnenie % pln. 2014-Schválený rok 

Komentár: 
Celoročne je na webovej stránke mesta ponúkaná občanom a podnikateľom možnosť pripojenia sa 
na pult centralizovanej ochrany ďalej len PCO. Z dôvodu vyššej návštevnosti facebookovej stránky 
Mestskej polície Malacky bola dňa 1. 8. 2014 prezentovaná možnosť pripojenia sa na PCO aj na 
tejto stránke. Pri riešení skutkov, ktorým by mohlo zabrániť pripojenie na PCO, policajti odporúčajú 
poškodeným možnosť pripojenia ich objektu na PCO. Sú im vysvetľované možnosti ochrany a 
minimalizácia rizík krádeží, alebo poškodenia ich objektov. Preventisti pri svojej činnosti taktiež 
propagujú a vysvetľujú výhody pripojenia sa k PCO na Mestskej polícii v Malackách. Napriek 
vynaloženému úsiliu sa nám nepodarilo zvýšiť počet objektov pripojených na PCO. Počet objektov 
však nemá ani klesajúcu tendenciu. Počet odpojených objektov sa rovná počtu objektov 
pripojených. Počet pripojených objektov bol v roku 2013 a aj v roku 2014  v počte 68. 
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Ciele a výstupy: 

Cieľ 
Merateľný Cieľová Dosiahnutá % plnenia 

hodnota hodnota 
alebo iný 

pomer ukazovateľ 

5 3 60 % Zabezpečiť nepretržité 
monitorovanie napojených 
objektov na PCO a 
pokračovať vo vytváraní 
zmluvných vzťahov s 
ďalšími abonentmi 

Počet rozpracovaných objektov pre 
budúce pripojenie 

65 68 105 %  Počet pripojených objektov 

 
 

Podprogram   5. 3 Kamerový systém 

Zámer: Zvýšená bezpečnosť obyvateľov mesta a návštevníkov prostredníctvom 
kontinuálneho monitorovania prostredia 

Rozpočet podprogramu : 

Zodpovednosť: Mestská polícia, Mgr. Ivan Jurkovič 

82.60 v € 21 900.00 23 400.00 18 090.14 

2014-Upravený 2014-Plnenie % pln. 2014-Schválený rok 

 Ciele a výstupy: 

Cieľ 
Merateľný Cieľová Dosiahnutá % plnenia 

hodnota hodnota 
alebo iný 

pomer ukazovateľ 

70 70 100 % Zabezpečiť obsluhu 
kamerového systému 
osobitne vyčlenenými 
zamestnancami 

Vykrytie prevádzky kamerového systému 
jeho obsluhou (%) 

16 16 100 % Zabezpečiť funkčnosť 
nainštalovaných kamier 

Počet prevádzkovaných kamier v meste 

 
Poznámka: 
Za účelom zvýšenia efektívnosti prevádzky kamerového systému  jeho obsluhu vykonávajú osobitne vyčlenení 
zamestnanci - zdravotne postihnuté osoby. 

Podprogram   5. 5 Ochrana pred požiarmi 

Zámer: Zdokonalenie činnosti a pripravenosti Dobrovoľného hasičského zboru 

Rozpočet podprogramu : 
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99.85 v € 3 260.00 3 260.00 3 255.16 

2014-Upravený 2014-Plnenie % pln. 2014-Schválený rok 

 Ciele a výstupy: 

Cieľ 
Merateľný Cieľová Dosiahnutá % plnenia 

hodnota hodnota 
alebo iný 

pomer ukazovateľ 

Bezporucho – 
vosť 

Bezporucho – 
vosť 

 

100 % Zabezpečenie údržby a 
opráv hasičskej techniky 

Kvalita 
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Program   6 Odpadové hospodárstvo 

Zámer programu: ADRESNE  ORIENTOVANÝ  SYSTÉM  ODPADOVÉHO  
HOSPODÁRSTVA,   KLADÚCI  DORAZ  NA  ZACHOVANIE  A 
OCHRANU  ŽIVOTNÉHO  PROSTREDIA A MINIMALIZÁCIU 
NÁKLADOV 

Rozpočet programu : 

99.08 v € 742 424.00 764 470.00 735 578.37 

2014-Upravený 2014-Plnenie % pln. 2014-Schválený rok 

 
 
 

Podprogram   6. 1 Zvoz a separovanie odpadu 

Zámer: Pravidelný zvoz  odpadu v meste s dôrazom na jeho separáciu 

Rozpočet podprogramu : 
 

99.42 v € 330 704.00 325 800.00 328 776.42 

2014-Upravený 2014-Plnenie % pln. 2014-Schválený rok 

 
 
 

Prvok   6. 1. 1 Prevádzka odpadových dvorov 

 

Rozpočet prvku : 

Zodpovednosť: Oddelenie služieb a údržby, Ing. František Klíma 

99.93 v € 282 800.00 280 800.00 282 603.36 

2014-Upravený 2014-Plnenie % pln. 2014-Schválený rok 

Komentár: 
Jedná sa o náklady na stroje a zariadenia z Tekosu ako aj o materiálové náklady súvisiace so zberom 
a odvozom tuhého komunálneho odpadu z Mesta Malacky, odvozom nadrozmerných odpadov z 
odpadových dvorov a z kalendárových zberov a prevádzkovania odpadových dvorov. 

 
 

Prvok   6. 1. 2 Služby spojené so separovaným zberom 

 

Rozpočet prvku : 

Zodpovednosť: Oddelenie územného rozvoja a životného prostredia, Ing. Viliam Konček 
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96.39 v € 47 904.00 45 000.00 46 173.06 

2014-Upravený 2014-Plnenie % pln. 2014-Schválený rok 

Komentár: 
Okrem papiera, skla a plastov sa v Malackách separujú pneumatiky, tetrapaky, kovy, elektronický 
odpad, jedlé oleje, olovené akumulátory, farby, pesticídy a iné nebezpečné odpady. 

Ciele a výstupy: 

Cieľ 
Merateľný Cieľová Dosiahnutá % plnenia 

hodnota hodnota 
alebo iný 

pomer ukazovateľ 

Min 600 t 725,57 121 % Podporiť ekologicky vhodné 
spôsoby likvidácie a 
spracovania odpadu 

Objem recyklovaného odpadu za rok 

8 % 10,35 129 %  Podiel recyklovaného odpadu na 
celkovom odpade 

Min 600 t 778,52 130 % Zvýšiť stupeň ochrany 
životného prostredia formou 
separovaného zberu odpadu 

objem separovaného zberu odpadu za rok 

Min 8 % 10,65 133 %  podiel separovaného zberu na celkovom 
zvoze a odvoze odpadu 

300 t 284,71 95 % Vyseparovať čo najviac 
odpadu 

papier 

250 t 226,52 91 %  sklo 

40 t 54,67 137 %  plasty 

 
 

Prvok   6. 1. 3 Úprava stojísk separovaného zberu a kontajnerov TKO 

 

Rozpočet prvku : 

Zodpovednosť: Oddelenie územného rozvoja a životného prostredia, Ing. Viliam Konček 

0.00 v € 0.00 0.00 0.00 

2014-Upravený 2014-Plnenie % pln. 2014-Schválený rok 

 Ciele a výstupy: 

Cieľ 
Merateľný Cieľová Dosiahnutá % plnenia 

hodnota hodnota 
alebo iný 

pomer ukazovateľ 

2 0 0 % Udržiavať poriadok a čistotu 
na stojiskách, zlepšiť 
plynulosť zberu TKO 

počet upravených stojísk 



Strana: 39 
Dátum: 27.05.2015 

 
 

Podprogram   6. 2 Zneškodnenie odpadu 

Zámer: Efektívna a ekologicky vhodná likvidácia odpadov a minimalizácia 
nelegálnych skládok 

Rozpočet podprogramu : 

Zodpovednosť: Oddelenie územného rozvoja a životného prostredia, Ing. Viliam Konček 

99.44 v € 241 870.00 245 770.00 240 505.17 

2014-Upravený 2014-Plnenie % pln. 2014-Schválený rok 

 
 
 

Prvok   6. 2. 1 Uloženie a likvidácia odpadu na skládke 

 

Rozpočet prvku : 
 

99.71 v € 237 100.00 241 000.00 236 411.99 

2014-Upravený 2014-Plnenie % pln. 2014-Schválený rok 

 Ciele a výstupy: 

Cieľ 
Merateľný Cieľová Dosiahnutá % plnenia 

hodnota hodnota 
alebo iný 

pomer ukazovateľ 

Max. 80 € 29,87 € 
 

37 % 
 

Zabezpečiť efektívnu 
likvidáciu odpadu podľa 
potrieb občanov a 
podnikateľov 

náklady na tonu likvidovaného odpadu 

7 000 t 7 219 t 
 

103 % 
 

 Objem zneškodneného odpadu za rok 

 
 

Prvok   6. 2. 2 Likvidácia divokých skládok 

 

Rozpočet prvku : 
 

77.52 v € 2 200.00 2 200.00 1 705.42 

2014-Upravený 2014-Plnenie % pln. 2014-Schválený rok 

Komentár: 
V priebehu roka bol zaznamenaný neúmerný nárast počtu divokých skládok, napriek skutočnosti, že 
mesto má 2 odpadové dvory a dva razy za rok prebieha zber objemového odpadu. Koncom roka 
mesto v spolupráci s Okresným úradom a štátnou políciou vykonalo obhliadku v teréne a následné 
čistenie 25 divokých skládok, napriek tomu, že počas roka - jar, jeseň sa skládky čistili. 
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Ciele a výstupy: 

Cieľ 
Merateľný Cieľová Dosiahnutá % plnenia 

hodnota hodnota 
alebo iný 

pomer ukazovateľ 

Min. 5 40 800 % Likvidovať nelegálne 
skládky odpadu 

Počet odstránených nelegálnych skládok 

 
 

Prvok   6. 2. 3 Monitoring skládky 

 

Rozpočet prvku : 
 

92.91 v € 2 570.00 2 570.00 2 387.76 

2014-Upravený 2014-Plnenie % pln. 2014-Schválený rok 

Komentár: 
Monitoring uzatvorenej skládky odpadov sa vykonáva 2x za rok v zmysle Vyhlášky č. 310/2013Z.z. 
O vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch. Frekvencia odberu vzoriek uzatvorenej 
skládky je každých 6 mesiacov. 
  

Ciele a výstupy: 

Cieľ 
Merateľný Cieľová Dosiahnutá % plnenia 

hodnota hodnota 
alebo iný 

pomer ukazovateľ 

2 x do roka 2 x denne 100 % Sledovať vplyv starej 
skládky na kvalitu 
podzemných vôd 

počet vykonaných monitoringov 

 
 

Podprogram   6. 3 Nakladanie s odpadovými vodami a ochrana pred povodňami 

Zámer: Ochrana majetku pred povodňami a likvidácia odpadových vôd, a vôd z 
povrchového odtoku ekologickým spôsobom 

Rozpočet podprogramu : 

Zodpovednosť: Oddelenie územného rozvoja a životného prostredia, Ing. Viliam Konček 

99.24 v € 144 500.00 155 600.00 143 396.32 

2014-Upravený 2014-Plnenie % pln. 2014-Schválený rok 

Komentár: 
V roku 2014 bol prečistený odvodňovací kanál vo vlastníctve mesta od ul. Oslobodenia  
po železničnú trať. 
Percento domácností vyvážajúcich  splaškové vody na ČOV sa znížilo z dôvodu dobudovania 
kanalizácie a občania sa postupne pripájajú na kanalizáciu. Obsah žúmp sa vyváža iba z lokalít, kde 
nie je vybudovaná kanalizácia. 



Strana: 41 
Dátum: 27.05.2015 

Ciele a výstupy: 

Cieľ 
Merateľný Cieľová Dosiahnutá % plnenia 

hodnota hodnota 
alebo iný 

pomer ukazovateľ 

100 % 100 % 100 % Čistenie odvodňovacích 
kanálov 

zabezpečenie plynulého prietoku vôd, 
ako ochrana územia pred povodňami 

100 % 100 % 100 % Vody z povrchového odtoku odvádzanie dažďových vôd z 
komunikácií 

90 % 30 % 33 % Likvidácia splaškových vôd 
od občanov na  ČOV 

Percento domácností  vyvážajúcich 
splaškové vody na ČOV 

 
 

Podprogram   6. 4 Technologické zariadenie na spracovanie druhotných surovín 

 

Rozpočet podprogramu : 
 

90.34 v € 25 350.00 37 300.00 22 900.46 

2014-Upravený 2014-Plnenie % pln. 2014-Schválený rok 
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Program   7 Miestne komunikácie a doprava 

Zámer programu: BEZPEČNÉ,  KVALITNÉ  A PRAVIDELNE  UDRŽOVANÉ   
KOMUNIKÁCIE A DOPRAVNÉ ZNAČENIA 

Rozpočet programu : 

98.03 v € 1 039 670.00 786 920.00 1 019 224.28 

2014-Upravený 2014-Plnenie % pln. 2014-Schválený rok 

 
 
 

Podprogram   7. 1 Údržba, oprava a čistenie miestnych komunikácií 

Zámer: Čisté a udržiavané chodníky, námestia, verejné priestranstvá a miestne 
komunikácie. 

Rozpočet podprogramu : 

Zodpovednosť: Oddelenie služieb a údržby, Ing. František Klíma 

99.90 v € 98 520.00 102 000.00 98 417.88 

2014-Upravený 2014-Plnenie % pln. 2014-Schválený rok 

 
 
 

Prvok   7. 1. 1 Čistenie miestnych komunikácií 

 

Rozpočet prvku : 
 

99.76 v € 19 627.00 13 000.00 19 580.03 

2014-Upravený 2014-Plnenie % pln. 2014-Schválený rok 

Komentár: 
Podprogram zahŕňa čistenie mestských komunikácií - ručné aj strojné čistenie krajníc, čistenie 
uličných vpustí a žľabov, postrek proti burine. Náklady boli vynaložené na materiál a  stroje a 
zariadenia z Tekosu potrebné k zabezpečeniu hore uvedených prác.  

Ciele a výstupy: 

Cieľ 
Merateľný Cieľová Dosiahnutá % plnenia 

hodnota hodnota 
alebo iný 

pomer ukazovateľ 

100 ks 100 ks 100 % Zabezpečiť pravidelnú 
údržbu  a čistenie verejných 
priestranstiev a komunikácií 

Čistenie uličných výpustí 

8 800 m 8 800 m 100 %  Čistenie krajníc od buriny 

3 000 m 3 000 100 %  Čistenie odvodňovacích žľabov 
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210 hodín 210 hodín 100 %  Strojné čistenie 

2 pracovníci 
denne 

2 pracovníci 
denne 

100 %  Ručné čistenie 

 
 

Prvok   7. 1. 2 Údržba a oprava miestnych komunikácií 

 

Rozpočet prvku : 
 

99.93 v € 78 893.00 89 000.00 78 837.85 

2014-Upravený 2014-Plnenie % pln. 2014-Schválený rok 

Komentár: 
V sledovanom roku sa vykonala bežná údržba mestských komunikácií, oprava a údržba dopravného 
značenia a  výkon zimnej údržby podľa zimného operačného plánu. Náklady boli vynaložené na 
materiály na opravu a údržbu dopravného značenia, dodávky materiálu a prác pre vyhotovenie 
nového dopravného značenia, materiály potrebné pre údržbu komunikácií, hlavne betónová zmes a 
asfaltobetón, kamenivo na zimný posyp miestnych komunikácií, a stroje a zariadenia z Tekosu 
potrebné pre vykonávanie hore uvedených prác.  

Ciele a výstupy: 

Cieľ 
Merateľný Cieľová Dosiahnutá % plnenia 

hodnota hodnota alebo iný 
pomer ukazovateľ 

960 hodín 960 hodín 100 % Zabezpečiť výkon zimnej 
služby podľa zimného 
operačného plánu 

Pohotovosť 

55 km 55 km 100 %  Dĺžka prehŕňaných MK 

20 ks 24 ks 120 % Zabezpečiť opravu 
mestských komunikácií a 
dopravného značenia MK 

Osadenie nových zvislých dopravných 
značiek 

50 ks 55 ks 110 %  Oprava zvislých dopravných značiek 

200 m2 180 m2 90 %  Položenie a oprava zámkovej dlažby 

80 t 75 t 94 %  Pokládka AB a LA na výtlkoch 

 
 

Podprogram   7. 2 Manažment dopravnej infraštruktúry 

Zámer: Dopravná      infraštruktúra      prispôsobená    potrebám    obyvateľov  
a podnikateľov. 

Rozpočet podprogramu : 

Zodpovednosť: Oddelenie územného rozvoja a životného prostredia, Ing. Viliam Konček 
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94.30 v € 48 220.00 34 920.00 45 469.25 

2014-Upravený 2014-Plnenie % pln. 2014-Schválený rok 

Komentár: 
Vznikli nové parkovacie miesta na ul. Tillnera a Štúrovej, bolo osadené zrkadlo na ul. Duk. 
hrdinov, prvky upokojenia dopravy na ul. Veľkomoravská. 

Ciele a výstupy: 

Cieľ 
Merateľný Cieľová Dosiahnutá % plnenia 

hodnota hodnota 
alebo iný 

pomer ukazovateľ 

20 44 220 % Zvýšiť kapacitu parkovacích 
miest 

Počet novovzniknutých parkovacích 
miest v meste 

3 5 167 % Zvýšiť kvalitu cestnej 
dopravy 

Počet navrhnutých opatrení (retardér, 
dopr. zrkadlo) 

12 48 400 % Zabezpečiť flexibilnú 
reakciu na potreby 
obyvateľov a podnikateľov 
v oblasti dopravnej 
infraštruktúry 

Odhadovaný počet vybavených podnetov 
za rok 

 
 

Prvok   7. 2. 1 Úhrada spojov MHD 

 

Rozpočet prvku : 
 

94.30 v € 48 220.00 34 920.00 45 469.25 

2014-Upravený 2014-Plnenie % pln. 2014-Schválený rok 

 Ciele a výstupy: 

Cieľ 
Merateľný Cieľová Dosiahnutá % plnenia 

hodnota hodnota 
alebo iný 

pomer ukazovateľ 

10 000 29 099 291 % Poskytovanie MHD počet prepravovaných osôb / rok 

 
 

Podprogram   7. 3 Verejné osvetlenie 

Zámer: Efektívna a hospodárna prevádzka verejného osvetlenia a cestnej svetelnej 
signalizácie 

Rozpočet podprogramu : 

Zodpovednosť: Oddelenie služieb a údržby, Ing. František Klíma 
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99.68 v € 226 950.00 195 000.00 226 224.70 

2014-Upravený 2014-Plnenie % pln. 2014-Schválený rok 

 
 
 

Prvok   7. 3. 1 Údržba a prevádzka verejného osvetlenia 

 

Rozpočet prvku : 
 

99.57 v € 158 950.00 142 000.00 158 273.98 

2014-Upravený 2014-Plnenie % pln. 2014-Schválený rok 

Komentár: 
V prvku sú zahrnuté činnosti na zabezpečenie prevádzky verejného osvetlenia (VO) a cestnej 
svetelnej signalizácie (CSS) v meste. Náklady predstavujú platby za dodávku elektrickej energie pre 
verejné osvetlenie, materiály  a stroje a zariadenia z Tekosu potrebné pre zabezpečenie bežnej 
údržby stávajúceho verejného osvetlenia. 
  

Ciele a výstupy: 

Cieľ 
Merateľný Cieľová Dosiahnutá % plnenia 

hodnota hodnota 
alebo iný 

pomer ukazovateľ 

3 dni 3 dni 100 % Zabezpečiť operatívne 
odstraňovanie nedostatkov a 
porúch na MSS, VO 

Doba odstránenia poruchy od diagnostiky 
chyby na CSS 

1 700 1 756 103 % Zabezpečiť efektívne 
fungovanie verejného 
osvetlenia, CSS 

Počet prevádzkovaných svetelných 
bodov v meste 

2 2 100 %  Počet prevádzkovaných CSS v meste 

100 100 100 %  Funkčnosť CSS ( v % ) 

98 98 100 %  Celková svietivosť svetelných bodov  ( v 
% ) 

 
 

Prvok   7. 3. 2 Modernizácia verejného osvetlenia 

 

Rozpočet prvku : 
 

99.93 v € 68 000.00 53 000.00 67 950.72 

2014-Upravený 2014-Plnenie % pln. 2014-Schválený rok 

Komentár: 
Rekonštruovalo sa VO časti  privádzača od diaľnice do mesta a to od kruhového objazdu pri Tescu 
po Okresný súd. Demontovalo sa 117 ks svietidiel a namontovalo sa 84 ks led 57 W a 9 ks led 69 W 
podľa projektu ECB. 
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Ciele a výstupy: 

Cieľ 
Merateľný Cieľová Dosiahnutá % plnenia 

hodnota hodnota 
alebo iný 

pomer ukazovateľ 

5 % 6,6 % 132 % Modernizácia VO % modernizácie z celkového rozsahu VO 

 
 

Podprogram   7. 4 Budovanie a rekonštrukcie miestnych komunikácií 

 

Rozpočet podprogramu : 
 

97.47 v € 665 980.00 455 000.00 649 112.45 

2014-Upravený 2014-Plnenie % pln. 2014-Schválený rok 

 
 
 

Prvok   7. 4. 1 Rekonštrukcie miestnych komunikácií 

 

Rozpočet prvku : 
 

93.29 v € 655 980.00 415 000.00 611 970.17 

2014-Upravený 2014-Plnenie % pln. 2014-Schválený rok 

 
 
 

Prvok   7. 4. 6 Upokojenie Veľkomoravskej ulice - obmedzenie dopravy 

 

Rozpočet prvku : 
 

0.00 v € 0.00 30 000.00 37 142.28 

2014-Upravený 2014-Plnenie % pln. 2014-Schválený rok 

 
 
 

Prvok   7. 4. 7 Projektová dokumentácia parkovacej politiky 

 

Rozpočet prvku : 
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0.00 v € 10 000.00 10 000.00 0.00 

2014-Upravený 2014-Plnenie % pln. 2014-Schválený rok 
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Program   8 Vzdelávanie 

Zámer programu: MODERNÉ  ŠKOLY  A ŠKOLSKÉ  ZARIADENIA  
REŠPEKTUJÚCE  INDIVIDUÁLNE  POTREBY  A ZÁUJMY  
ŽIAKOV,  REAGUJÚCE  NA AKTUÁLNE  TRENDY 

Rozpočet programu : 

108,66 v € 4 414 344,00 4 177 781,00 4 796 604,66 

2014-Upravený 2014-Plnenie % pln. 2014-Schválený rok 

 
 
 

Podprogram   8. 1 Materská škola s elokovanými triedami 

Zámer: Moderné materské školy rešpektujúce individuálne potreby detí a záujmy 
rodičov 

Rozpočet podprogramu : 

Zodpovednosť: Martina Novotová – poverená riadením MŠ 

111,93 v € 1 122 681,00 1 086 850,00 1 256 618,29 

2014-Upravený 2014-Plnenie % pln. 2014-Schválený rok 

 
 
 

Prvok   8. 1. 1 Predškolská výchova 

 

Rozpočet prvku : 
 

112,27 v € 1 091 855,00 882 284,00 1 225 792,09 

2014-Upravený 2014-Plnenie % pln. 2014-Schválený rok 

Komentár: 
Komentár: Uvedené ciele boli dosiahnuté aj prostredníctvom mnohostranných aktivít zameraných 
na spoluprácu rodiny a školy a tiež využitie tvorivého potenciálu učiteliek materskej školy. Kvalita 
Materskej školy v Malackách je veľmi vysoká, nielen v oblasti výchovno-vzdelávacej činnosti, ale 
aj v oblasti kvality pedagogických aj nepedagogických pracovníkov školy. 

Ciele a výstupy: 

Cieľ Merateľný Cieľová Dosiahnutá % plnenia 

hodnota hodnota 
alebo iný 

pomer ukazovateľ 

599 636 106 % Skvalitniť 
výchovno-vzdelávaciu 
činnosť v MŠ 
prostredníctvom kvalitných 
a vzdelaných zamestnancov,  

počet detí navštevujúcich MŠ 
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inovačných  vzdelávacích 
metód a aktivít sledujúcich 
vysokú spokojnosť detí  

28 29 104 %  počet tried 

5 6 120 %  počet prevádzkovaných materských škôl 

 
 

Prvok   8. 1. 2 Školské jedálne 

Zámer: Zabezpečiť kvalitné, chutné a výživné stravovanie detí  MŠ v súlade s 
normami. 

Rozpočet prvku : 
 

0.00 v € 0.00 175 236,00 0.00 

2014-Upravený 2014-Plnenie % pln. 2014-Schválený rok 

Komentár: 
V tých budovách MŠ, v ktorých sa pripravuje a poskytuje strava, sa postupuje v súlade so zásadami 
správnej prípravy a hygieny, pričom dodržiavanie týchto zásad je pravidelne kontrolované Úradom 
pre verejné zdravotníctvo.     
  

Ciele a výstupy: 

Cieľ 
Merateľný Cieľová Dosiahnutá % plnenia 

hodnota hodnota alebo iný 
pomer ukazovateľ 

85 000 97 597 115 % Zabezpečiť kvalitné, chutné 
a výživné stravovanie detí 
MŠ v súlade s normami 
HCCP. 

počet vydaných jedál 

599 636 106 %  počet žiakov využívajúcich stravovanie 
pri MŠ 

4 4 100 %  počet školských jedální pri MŠ 

 
 

Prvok   8. 1. 3 Predškoláci v MŠ (deti v triedach rok pred povinnou školskou 
dochádzkou) 

 

Rozpočet prvku : 
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100,00 v € 30 707,00 28 800,00 30 707,00 

2014-Upravený 2014-Plnenie % pln. 2014-Schválený rok 

Komentár: 
Uvedený cieľ bol splnený, čoho dôkazom je hodnotenie pripravenosti prvákov učiteľkami prvých 
ročníkov. 
  

Ciele a výstupy: 

Cieľ Merateľný Cieľová Dosiahnutá % plnenia 

hodnota hodnota 
alebo iný 

pomer ukazovateľ 

179 208 116 % Kvalitná príprava detí pre 
základnú školskú dochádzku 

počet predškolákov 

 
 

Prvok   8. 1. 4 Sociálna pomoc deťom v hmotnej núdzi 

 

Rozpočet prvku : 
 

100,17 v € 119,00 530,00 119,20 

2014-Upravený 2014-Plnenie % pln. 2014-Schválený rok 

Komentár: 
Sociálna pomoc žiakom v hmotnej núdzi bola poskytovaná v súlade s metodikou ÚPSVaR, bola 
poskytnutá 2 deťom. 
  

Ciele a výstupy: 

Cieľ 
Merateľný Cieľová Dosiahnutá % plnenia 

hodnota hodnota alebo iný 
pomer ukazovateľ 

5 2 40 % Príspevok na stravu detí v 
hmotnej núdzi 

počet detí využívajúcich stravovanie 

4 2 50 % Príspevok na školské 
pomôcky 

počet žiakov ktorým sa príspevok 
poskytuje 

 
 

Podprogram   8. 2 Základná škola Dr. J. Dérera 

Zámer: Moderná škola rešpektujúca individuálne potreby detí a záujmy rodičov,  
pričom výchovno vzdelávací proces je determinovaný výlučne slobodným 
rozhodovaním rodičov a žiakov. 

Rozpočet podprogramu : 

Zodpovednosť: Mgr. Katarína Habová – riaditeľka školy 
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104,54 v € 1 039 239,00 1 014 933,00 1 086 435,36 

2014-Upravený 2014-Plnenie % pln. 2014-Schválený rok 

 
 
 

Prvok   8. 2. 1 Prenesená kompetencia 

 

Rozpočet prvku : 
 

100,23 v € 879 546,00 860 334,00 881 600,44 

2014-Upravený 2014-Plnenie % pln. 2014-Schválený rok 

Komentár: 
Výchovno-vzdelávací proces sa zameriava na zážitkové vyučovanie, čoho dôkazom sú úspechy 
žiakov na rôznych účastiach v súťažiach a projektoch. 
Dosiahnuté výsledky z Testovania - 9 odrážajú skutočnosť, že žiaci si vyberajú v nižších ročníkoch 
osemročnú formu  gymnaziálneho štúdia a bilingválne gymnázia a nezúčastňujú sa celoslovenského 
testovania v našej škole. 
Vzdelávania so zameraním na čítanie s porozumením sa zúčastnili učitelia 1. aj 2. stupňa, čo je v 
súlade so zámermi ŠkVP ZŠ Dr. J. Dérera Malacky.                   
  

Ciele a výstupy: 

Cieľ Merateľný Cieľová Dosiahnutá % plnenia 

hodnota hodnota 
alebo iný 

pomer ukazovateľ 

3 3 100 % Prispôsobiť obsah a proces 
výchovy a vzdelávania 
novým spoločenským 
potrebám a podmienkam s 
cieľom pripraviť žiakov 
školy na život v znalostnej 
(informačnej, učiacej sa 
spoločnosti) 

počet učiteľov zvyšujúcich si kariérový 
stupeň - učiteľ s I. atestáciou 

1 1 100 %  počet učiteľov zvyšujúcich si kariérový 
stupeň - učiteľ s II. atestáciou 

1 10 100 %  počet učiteľov absolvujúcich kontinuáne 
vzdelávanie - čítanie s porozumením 

3 5 167 %  počet učiteľov absolvujúcich kontinuáne 
vzdelávanie - inovatívne formy a metódy 
IT 

1 0 0 %  počet učiteľov absolvujúcich kontinuáne 
vzdelávanie - cudzí jazyk 

1 2 200 %  nárast IKT techniky vo vybavenosti školy 
- počítač 

5 3 60 %  nárast IKT techniky vo vybavenosti školy 
- notebook 

1 0 0 %  nárast IKT techniky vo vybavenosti školy 
- interaktívna tabuľa 
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1 1 100 %  nárast IKT techniky vo vybavenosti školy 
- dataprojektor 

45 72 160 %  ocenené výsledky žiakov v súťažiach a 
olympiádach knižnou odmenou 

54,67 50,1 92 %  dosiahnutie celosl. priemeru testovania 
deviatakov z matematiky 

62,00 61,7 99,5 %  dosiahnutie celosl. priemeru testovania 
deviatakov zo slov. jazyka 

 
 

Prvok   8. 2. 2 Školská jedáleň 

Zámer: Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie v súlade so zásadami zdravej 
výživy 

Rozpočet prvku : 
 

133,13 v € 63 346,00 62 400,00 84 332,12 

2014-Upravený 2014-Plnenie % pln. 2014-Schválený rok 

Komentár: 
Školská jedáleň poskytuje chutné stravovanie v súlade so zásadami zdravej výživy, čoho dôkazom 
je i zvýšený počet stravníkov. 
  

Ciele a výstupy: 

Cieľ 
Merateľný Cieľová Dosiahnutá % plnenia 

hodnota hodnota alebo iný 
pomer ukazovateľ 

420 445 106 % Zabezpečiť kvalitné a 
dostupné stravovanie v 
súlade so zásadami zdravej 
výživy 

počet žiakov využívajúcich program 
školské ovocie 

2 2 100 %  počet žiakov využívajúcich špecifické 
stravovanie 

420 445 106 %  počet žiakov využívajúcich školské 
stravovanie 

 
 

Prvok   8. 2. 3 Školský klub detí 

Zámer: Zabezpečiť kvalitné a rôznorodé mimovyučovacie výchovné aktivity. 

Rozpočet prvku : 
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123,78 v € 83 314,00 80 410,00 103 126,00 

2014-Upravený 2014-Plnenie % pln. 2014-Schválený rok 

Komentár: 
V rámci činnosti ŠKD žiaci absolvovali  rôzne kultúrne, spoločenské , športové  aktivity. 
   

Ciele a výstupy: 

Cieľ 
Merateľný Cieľová Dosiahnutá % plnenia 

hodnota hodnota 
alebo iný 

pomer ukazovateľ 

225 232 103 % Zabezpečiť kvalitné a 
rôznorodé mimovyučovacie 
výchovné aktivity 

počet žiakov zapojených do záujmovej 
činnosti 

9 10 111 %  počet oddelení v ŠKD 

 
 

Prvok   8. 2. 4 Vzdelávacie poukazy 

 

Rozpočet prvku : 
 

100,00 v € 11 708,00 10 266,00 11 708,00 

2014-Upravený 2014-Plnenie % pln. 2014-Schválený rok 

Komentár: 
Pozitívne vnímame skutočnosť, že viac ako polovica žiakov našej školy využila možnosť 
zmysluplne využiť svoj voľný čas  a venovať sa aktivitám ponúkaným v záujmových útvaroch našej 
školy. 

Ciele a výstupy: 

Cieľ 
Merateľný Cieľová Dosiahnutá % plnenia 

hodnota hodnota 
alebo iný 

pomer ukazovateľ 

50 % 61 % 122 % Zabezpečiť účasť žiakov v 
krúžkovej činnosti 

percento žiakov využívajúcich 
vzdelávacie poukazy 

 
 

Prvok   8. 2. 5 Sociálna pomoc žiakom v hmotnej núdzi 

 

Rozpočet prvku : 
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99,98 v € 847,00 1 057,00 846,80 

2014-Upravený 2014-Plnenie % pln. 2014-Schválený rok 

Komentár: 
Sociálna pomoc žiakom v hmotnej núdzi bola poskytovaná v súlade s metodikou ÚPSVaR. 
  

Ciele a výstupy: 

Cieľ 
Merateľný Cieľová Dosiahnutá % plnenia 

hodnota hodnota 
alebo iný 

pomer ukazovateľ 

5 4 80 % Príspevok na stravu žiakov v 
hmotnej núdzi 

počet žiakov využívajúcich stravovanie 

5 4 80 % Príspevok na školské 
pomôcky 

počet žiakov ktorým sa príspevok 
poskytuje 

5 4 80 % Žiaci zo sociálne 
znevýhodneného prostredia 

počet žiakov ktorým sa poskytuje 
príspevok na školské pomôcky 

 
 

Prvok   8. 2. 6 Žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia 

 

Rozpočet prvku : 
 

100,00 v € 478,00 466,00 478,00 

2014-Upravený 2014-Plnenie % pln. 2014-Schválený rok 

Komentár: 
Sociálna pomoc žiakom zo sociálne znevýhodneného prostredia bola poskytovaná na 
výchovno-vzdelávaciu    činnosť pre štyroch  žiakov. 
  

 
 

Podprogram   8. 3 Základná škola - ul. Štúrova 

Zámer: Moderná škola rešpektujúca zmeny a potreby doby, vychovávajúca žiakov 
na čo najlepšie uplatnenie sa v súčasnej spoločnosti 

Rozpočet podprogramu : 

Zodpovednosť: Mgr. Dušan Šuster – riaditeľ školy 

107,72 v € 609 464,00 578 686,00 656 486,56 

2014-Upravený 2014-Plnenie % pln. 2014-Schválený rok 

 



Strana: 55 
Dátum: 27.05.2015 

 
 

Prvok   8. 3. 1 Prenesená kompetencia 

 

Rozpočet prvku : 
 

103,13 v € 510 126,00 484 356,00 526 094,22 

2014-Upravený 2014-Plnenie % pln. 2014-Schválený rok 

Komentár: 
Prijali sme 44 prvákov, tak ako sme plánovali.    
Rok 2014 bol z hľadiska umiestnení v súťažiach mimoriadne úspešný. V športových súťažiach 
hádzanárky vyhrali okresné i krajské kolo, okresné kolá vyhrali  naši žiaci i vo vybíjanej mladších i 
najmladších dievčat, v malom futbale najmladších žiakov,  v šachu, , v cezpoľnom behu 
najmladších dievčat, najmladších chlapcov, mladších dievčat, starších dievčat,  v umeleckých 
súťažiach získali naši žiaci radu výborných umiestnení na celoslovenskej úrovni, úspešní boli naši 
žiaci i vo vedomostných súťažiach. 
Na stredné školy prešli všetci deviataci, jeden žiak vyšiel zo siedmeho ročníka, na osemročné 
gymnázium boli prijaté dve piatačky (hlásili sa štyria žiaci). V Testovaní deviatakov sme mali 
výsledky tesne pod celoslovenským priemerom. Vo vzdelávaní pedagogických zamestnancov 
mnohí získali kredity na zvýšenie kreditového príplatku. 

Ciele a výstupy: 

Cieľ 
Merateľný Cieľová Dosiahnutá % plnenia 

hodnota hodnota 
alebo iný 

pomer ukazovateľ 

44 44 100 % Prispôsobiť obsah a proces 
vzdelávania tak, aby bol 
zaujímavý pre žiakov i ich 
rodičov 

počet prijatých prvákov 

365 364 100 %  počet žiakov školy 

20 32 160 % Zabezpečiť kvalitný 
výchovno-vzdelávací proces 

počet úspešných umiestnení vo 
vedomostných olympiádach 

40 26 65 %  počet úspešných umiestnení jednotlivcov 
v športových súťažiach 

15 26 173 %  počet úspešných umiestnení družstiev v 
športových súťažiach 

10 22 220 %  počet úspešných umiestnení v 
umeleckých súťažiach 

75 % 93 % 124 %  počet žiakov prijatých na stredné školy s 
maturitou 

54,67 49,39 90 %  dosiahnutie celosl. priemeru testovania 
deviatakov z matematiky 

60,07 58,96 98 %  dosiahnutie celosl. priemeru testovania 
deviatakov zo slov. jazyka 

14 17 121 % Realizovať ďalšie 
vzdelávanie pedagogických 
zamestnancov, vytvárať  

počet  pedagógov školy so 6 percentným 
kreditovým príplatkom 
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pozitívnu atmosféru knižnou 
odmenou pre  žiakov za 
úspešnú reprezentáciu školy, 

11 11 100 %  počet  pedagógov školy s 12 percentným 
kreditovým príplatkom 

19 15 79 %  počet  pedagógov školy s I. atestáciou 

4 4 100 %  počet  pedagógov školy s II. atestáciou 

 
 

Prvok   8. 3. 2 Školská jedáleň 

Zámer: Moderné stravovacie zariadenie rešpektujúce zásady zdravej výživy. 

Rozpočet prvku : 
 

135,23 v € 40 411,00 39 600,00 54 648,47 

2014-Upravený 2014-Plnenie % pln. 2014-Schválený rok 

Komentár: 
Zvyšovaním počtu žiakov na škole prichádza i k zvýšeniu počtu stravníkov, varíme i pre cudzích  
stravníkov 

Ciele a výstupy: 

Cieľ 
Merateľný Cieľová Dosiahnutá % plnenia 

hodnota hodnota alebo iný 
pomer ukazovateľ 

52 300 57 374 110 % Zabezpečiť vysokokvalitné 
a dostupné stravovanie v 
školských zariadeniach pri 
základných školách a 
materských školách 

počet vydaných hlavných jedál ( všetci 
stravníci) 

235 280 119 %  počet žiakov využívajúcich stravovanie 

 
 

Prvok   8. 3. 3 Školský klub detí 

Zámer: Moderné školy rešpektujúce individuálne potreby detí a záujmy rodičov 

Rozpočet prvku : 
 

136,11 v € 46 571,00 45 030,00 63 387,47 

2014-Upravený 2014-Plnenie % pln. 2014-Schválený rok 

Komentár: 
Počet detí k 1.9. 2014 bol 125, ku koncu roku 120. V ŠKD bolo 5 oddelení. 
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Ciele a výstupy: 

Cieľ 
Merateľný Cieľová Dosiahnutá % plnenia 

hodnota hodnota 
alebo iný 

pomer ukazovateľ 

120 120 100 % Zabezpečiť kvalitný 
výchovno-vzdelávací proces 
v meste 

počet detí v ŠKD 

 
 

Prvok   8. 3. 4 Vzdelávacie poukazy 

 

Rozpočet prvku : 
 

100,00 v € 9 634,00 8 100,00 9 634,00 

2014-Upravený 2014-Plnenie % pln. 2014-Schválený rok 

Komentár: 
V prvej polovici roka bolo na škole 27 záujmových útvarov, v nich 327 detí. Od septembra 35 
záujmových útvarov a v nich  348 detí  (z toho cca 30 žiakov mimo našej školy). 

Ciele a výstupy: 

Cieľ 
Merateľný Cieľová Dosiahnutá % plnenia 

hodnota hodnota 
alebo iný 

pomer ukazovateľ 

25 35 140 % Zabezpečiť pri škole pre 
žiakov zaujímavú 
mimoškolskú činnosť 

počet záujmových útvaroch 

80% 90,1 % 113 %  percento  žiakov využívajúcich 
vzdelávacie poukazy 

 
 

Prvok   8. 3. 5 Sociálna pomoc žiakom v hmotnej núdzi 

 

Rozpočet prvku : 
 

100,02 v € 2 004,00 920,00 2 004,40 

2014-Upravený 2014-Plnenie % pln. 2014-Schválený rok 

 Ciele a výstupy: 

Cieľ 
Merateľný Cieľová Dosiahnutá % plnenia 

hodnota hodnota 
alebo iný 

pomer ukazovateľ 

9 11 122 % Príspevok na stravu žiakov v 
hmotnej núdzi 

Počet žiakov 

9 9 100 % Príspevok na školské 
pomôcky 

Počet žiakov 
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Prvok   8. 3. 6 Žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia 

 

Rozpočet prvku : 
 

100,00 v € 718,00 680,00 718,00 

2014-Upravený 2014-Plnenie % pln. 2014-Schválený rok 

 
 
 

Podprogram   8. 4 Základná škola - ul. Záhorácka 

Zámer: Moderná škola rešpektujúca individuálne potreby detí a záujmy rodičov,  
pričom výchovno vzdelávací proces je determinovaný výlučne slobodným 
rozhodovaním rodičov a žiakov. 

Rozpočet podprogramu : 

Zodpovednosť: PaedDr. Gabriela Emrichová – riaditeľka školy 

105,26 v € 875 427,00 852 376,00 921 485,23 

2014-Upravený 2014-Plnenie % pln. 2014-Schválený rok 

 
 
 

Prvok   8. 4. 1 Prenesená kompetencia 

 

Rozpočet prvku : 
 

102,12 v € 724 345,00 702 450,00 739 692,07 

2014-Upravený 2014-Plnenie % pln. 2014-Schválený rok 

Komentár: 
Základná škola je zameraná na poskytovanie kvalitného výchovno - vzdelávacieho procesu  
učiteľmi ZŠ  a ostatnými pracovníkmi. Na skvalitnenie tohto procesu učitelia využívajú rôzne druhy  
kontinuálneho vzdelávania- inovačné funkčné, aktualizačné na skvalitnenie vyučovacieho procesu. 
V skvalitnení výchovno  - vzdelávacom procese sme uspeli vo vyššom prijatí žiakov na stredné 
školy v počte o 2 žiakov Pokles nastal u prijatých žiakov na školský rok 2013/2014.  
Cieľ - oceňovanie pedagógov a žiakov, ktoré  bolo realizovanie len v oceňovaní žiakov za úspešné 
reprezentovanie školy v športových aktivitách. 

Ciele a výstupy: 

Cieľ 
Merateľný Cieľová Dosiahnutá % plnenia 

hodnota hodnota 
alebo iný 

pomer ukazovateľ 

3 7 233 % Zabezpečiť kvalitný 
výchovno-vzdelávací proces 
v meste 

Počet žiakov opakujúcich ročník 
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68 70 103 %  Počet prijatých žiakov  na stredné školy 
zo všetkých 

560 516 92 %  Počet žiakov navštevujúcich ZŠ 

1 0 0 % Realizovať oceňovanie 
pedagógov a žiakov ZŠ, 
vytvárať pozitívnu 
atmosféru ,uľahčenie 
budúceho povolania, 
aktivity v oblasti  
vzdelávania a výchovy 

Počet ocenených pedagógov MŠ SR 

0 0 0 %  Počet žiakov ôsmeho a deviateho ročníka 
zapojených do projektu ESF 

28 37 132 %  Počet odmenených prvákov 

180 204 113 %  Počet ocenených žiakov 

 
 

Prvok   8. 4. 2 Školská jedáleň 

Zámer: Moderné stravovacie zariadenie rešpektujúce zásady zdravej výživy. 

Rozpočet prvku : 
 

125,84 v € 64 839,00 62 400,00 81 596,06 

2014-Upravený 2014-Plnenie % pln. 2014-Schválený rok 

Komentár: 
Cieľom stravovacieho zariadenia je dodržiavanie zásad zdravej výživy. Strava žiakov je obohatená 
o doplnok  pitného režimu, mliečnej výživy a dostatok vitamínov ovocím. Stravovanie môže 
využívať všetkých 550 žiakov školy, avšak ho využíva len 288 žiakov. 

Ciele a výstupy: 

Cieľ 
Merateľný Cieľová Dosiahnutá % plnenia 

hodnota hodnota 
alebo iný 

pomer ukazovateľ 

550 288 52 % Zabezpečiť vysokokvalitné 
a dostupné stravovanie v 
školských zariadeniach pri 
základných školách a 
materských školách 

počet žiakov využívajúcich stravovanie 
pri ZŠ 

81 000 69 667 86 %  počet vydaných hlavných jedál pri ZŠ 

 
 

Prvok   8. 4. 3 Školský klub detí 

Zámer: Školský klub detí  rešpektujúci individuálne potreby detí a záujmy rodičov 

Rozpočet prvku : 
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123,52 v € 59 526,00 57 836,00 73 528,00 

2014-Upravený 2014-Plnenie % pln. 2014-Schválený rok 

Komentár: 
Pri základnej škole máme otvorených 5 odd. školského klubu , kde zabezpečujeme žiakom ďalšie 
výchovné služby . Priestory školského klubu boli v priebehu roku vynovené novým nábytkom a 
doplnenie rôznymi spoločenskými hrami a športovým náradí. 

Ciele a výstupy: 

Cieľ Merateľný Cieľová Dosiahnutá % plnenia 

hodnota hodnota 
alebo iný 

pomer ukazovateľ 

132 129 98 % Zabezpečiť výchovné  
služby prostredníctvom 
ŠKD na školách a dosiahnuť 
najvyššiu možnú kvalitu 
výchovných služieb 

počet detí navštevujúcich ŠKD 

5 5 100 %  počet oddelení ŠKD na  škole 

 
 

Prvok   8. 4. 4 Vzdelávacie poukazy 

 

Rozpočet prvku : 
 

100,00 v € 12 048,00 13 960,00 12 048,00 

2014-Upravený 2014-Plnenie % pln. 2014-Schválený rok 

Komentár: 
Pokles vzdelávacie poukazov bol spôsobením aj tým, že vzdelávacie poukazy sa mohli uplatniť aj  v 
iných organizáciach ako záujmových krúžkoch na škole. Na základnej škole máme krúžky 
zamerané na športovú  činnosť,  konverzáciu cudzích jazykov, prácu s počítačom, matematiku a iné. 

 
 

Prvok   8. 4. 5 Sociálna pomoc žiakom v hmotnej núdzi 

 

Rozpočet prvku : 
 

100,02 v € 2 072,00 1 530,00 2 072,40 

2014-Upravený 2014-Plnenie % pln. 2014-Schválený rok 

Komentár: 
V roku 2014 nám klesol počet žiakov, ktorí využili v zmysle zákona pomoc v sa u niektorých rodín 
zmenila finančná situácia a nemohli si uplatniť príspevok v hmotnej núdzi. Pomoc v hmotnej núdzi 
bola využitá stravovaní a poskytnutí školských potrieb pre 13 žiakov. 
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Ciele a výstupy: 

Cieľ 
Merateľný Cieľová Dosiahnutá % plnenia 

hodnota hodnota 
alebo iný 

pomer ukazovateľ 

20 / mesiac 13 / mesiac 65 % Príspevok na stravu žiakov v 
hmotnej núdzi 

počet žiakov využívajúcich stravovanie 

20 13 / mesiac 65 % Príspevok na školské 
pomôcky 

počet žiakov ktorým sa príspevok 
poskytuje 

 
 

Prvok   8. 4. 6 Dopravné 

 

Rozpočet prvku : 
 

99,58 v € 11 367,00 13 500,00 11 318,70 

2014-Upravený 2014-Plnenie % pln. 2014-Schválený rok 

Komentár: 
Cestovné žiakov  bolo znížené z toho dôvodu, že žiakov zo spádových obcí Suchohrad a Kostolište 
dopravujú rodičia do školy autom. 

Ciele a výstupy: 

Cieľ 
Merateľný Cieľová Dosiahnutá % plnenia 

hodnota hodnota 
alebo iný 

pomer ukazovateľ 

78 80 103 % Príspevok na cestovné pre 
mimomalackých žiakov 

počet cestujúcich žiakov 

 
 

Prvok   8. 4. 7 Žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia 

 

Rozpočet prvku : 
 

100,00 v € 1 230,00 700,00 1 230,00 

2014-Upravený 2014-Plnenie % pln. 2014-Schválený rok 

Komentár: 
Zníženie sa odzrkadlilo tým, že sme mali nižší počet žiakov v hmotnej núdzi. 

 
 

Podprogram   8. 5 Základná umelecká škola 

Zámer: Poskytovanie kvalitných výchovno-vzdelávacích služieb vo všetkých 
umeleckých odboroch školy a príprava talentovaných absolventov školy 
pre štúdium na stredných a vysokých umeleckých školách 
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Rozpočet podprogramu : 

Zodpovednosť: Mgr. Eva Zaicová – riaditeľka ZUŠ 

120,88 v € 338 887,00 325 836,00 409 661,17 

2014-Upravený 2014-Plnenie % pln. 2014-Schválený rok 

Komentár: 
ZUŠ svojimi špeciálnymi vzdelávacími a kultúrno-výchovnými cieľmi, obsahom a organizáciou 
vzdelávania v značnej miere spĺňa požadované atribúty školy s významným kultúrno-výchovným 
poslaním . 
Poskytuje primárne umelecké vzdelávanie ( 1.časť I. stupňa základného štúdia) a nižšie sekundárne 
vzdelávanie ( 2.časť I. stupňa základného štúdia) , organizuje prípravné štúdium, základné štúdium, 
štúdium s rozšíreným vyučovaním, štúdium pre dospelých. Pokles žiakov v 1.polroku nastal  najmä 
zvýšením školného.  
V mesiaci jún 2014  ukončilo vzdelávanie  vo všetkých odboroch  676 žiakov. V septembri 2014 sa 
uskutočnili dodatočné prijímacie skúšky, nastúpilo 640 žiakov. Pokles žiakov  nastal  najmä vo 
výtvarnom odbore.  V decembri 2014  ZUŠ navštevovalo vo všetkých odboroch spolu 626 žiakov. 
ZUŠ prispieva a napomáha rozvoju kultúry v meste  a okolí, rešpektuje individuálne požiadavky a 
záujmy žiakov,    študentov a dospelých. Realizuje efektívne vyučovanie v zmysle ŠkVP, učebných 
plánov. Spolupracuje s MŠ,ZŠ,CVČ,MCK a inými kultúrnymi centrami. 
ZUŠ vytvára integratívne hudobno- tanečno - scénické a výtvarné projekty, ktoré vyžadujú 
medziodborovú spoluprácu. 
  

Ciele a výstupy: 

Cieľ 
Merateľný Cieľová Dosiahnutá % plnenia 

hodnota hodnota 
alebo iný 

pomer ukazovateľ 

80 % 80 % 100 % Realizovať rozvojové  
aktivity v oblasti školstva, 
výchovy, vzdelávania a 
voľno-časových aktivít 

účasť  na  súťažiach, prehliadkach , 
koncertoch, seminároch, tvorivých 
dielňach , odborných   školeniach a 
špecifických  kurzoch 

696 žiakov 626 žiakov 90 % Počet žiakov ZUŠ HO, TO, LDO, VO 

150 žiakov 160 žiakov 107 % Rozšíriť spektrum 
mimoškolských  aktivít - 
zaradením do vyučovacieho 
procesu požadovaných 
hudobných nástrojov podľa 
záujmu  rodičov a žiakov -( 
elektronické hudobné 
nástroje ) 

zakladanie   malých hudobných  telies  ( 
komorná hra  duo , trio, kvarteto ) 

95 % 95 % 100 % Vytvárať  podmienky  pre 
aktívnu  umeleckú činnosť 
žiakov ZŠ a SŠ a štúdia pre 
dospelých v čase mimo  
vyučovania  a mimo 
pracovného procesu  na  
všetkých odboroch ZUŠ 

percento spokojných rodičov a detí s 
poskytnutými službami 

318 žiakov 318 žiakov 100 %  pravidelné žiacke koncerty, divadelné 
predstavenia, výtvarné vernisáže, tanečné 
soiré 
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Podprogram   8. 6 Centrum voľného času 

Zámer: Moderné školské zariadenia rešpektujúce individuálne požiadavky a 
záujmy detí, žiakov, študentov a dospelých. 

Rozpočet podprogramu : 

Zodpovednosť: Mgr. Alžbeta Šurinová – riaditeľka CVČ 

118,74 v € 199 867,00 196 819,00 237 327,84 

2014-Upravený 2014-Plnenie % pln. 2014-Schválený rok 

Komentár: 
Počet členov sa v tomto roku znížil pre problémy s novým financovaním. Úbytok je najmä z obcí, 
ktoré tvorili takmer 2/3 detí. Terajší stav detí z Malaciek a okolitých obcí je percentuálne vyrovnaný. 
Zvýšený počet krúžkov je nielen novými aktivitami, ale aj zavedením individuálnych foriem. 

Ciele a výstupy: 

Cieľ 
Merateľný Cieľová Dosiahnutá % plnenia 

hodnota hodnota 
alebo iný 

pomer ukazovateľ 

3 3 100 % Rozšíriť spektrum 
voľno-časových aktivít 

počet novozavedených druhov aktivít 

500 453 91 % Dosiahnuť najvyššiu možnú 
kvalitu a rôznorodosť 
poskytovania 
voľno-časových 
vzdelávacích aktivít 

počet všetkých členov 

480 371 77 %  počet žiakov do 15 rokov 

53 59 111 %  počet vzdelávacích aktivít 

3 % 0 % 0 % Zvýšiť záujem žiakov o 
voľno-časové aktivity 

percento zvýšenia žiakov využívajúcich 
voľno-časové aktivity oproti minulému 
roku 

2 12 600 % Realizovať rozvojové  
aktivity v oblasti školstva, 
výchovy, vzdelávania a 
voľno-časových aktivít 

počet podaných projektov 

50 % 16,6 % 33 %  percento podporených projektov 

 
 

Prvok   8. 6. 1 Záujmová činnosť 

 

Rozpočet prvku : 
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119,22 v € 194 857,00 191 370,00 232 317,84 

2014-Upravený 2014-Plnenie % pln. 2014-Schválený rok 

 
 
 

Prvok   8. 6. 2 Vzdelávacie poukazy 

 

Rozpočet prvku : 
 

100,00 v € 5 010,00 5 449,00 5 010,00 

2014-Upravený 2014-Plnenie % pln. 2014-Schválený rok 

 
 
 

Podprogram   8. 7 Neštátne a iné školské zariadenia 

Zámer: Zabezpečiť prevádzku a činnosť školských zariadení, ktoré nie sú v 
zriaďovateľskej pôsobnosti mesta 

Rozpočet podprogramu : 

Zodpovednosť: Oddelenie ekonomiky, Ing. Ladislav Adamovič 

100.00 v € 108 964.00 107 953.00 108 964.40 

2014-Upravený 2014-Plnenie % pln. 2014-Schválený rok 

Komentár: 
Mesto Malacky aj v roku 2014 finančne zabezpečovalo zo svojho rozpočtu prevádzku a činnosť 
neštátnych školských zariadení, a to školskú jedáleň a školský klub detí pri Spojenej škole F. 
Assiského v zmysle zákona č. 596/2003 o financovaní regionálneho školstva. Prostredníctvom 
Okresného Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Malackách poskytuje mesto bežný transfer na 
stravu pre žiakov v Spojenej škole na Pribinovej ulici v Malackách. Dosiahnuté hodnoty 
merateľných ukazovateľov v prvku v 8.7.1 - školská jedáleň pri SŠ F. Assiského prekročili cieľové 
hodnoty v počte žiakov, ktorí využívali stravovanie v škole. Zvýšený počet stravníkov je dôsledkom 
väčšieho záujmu zo strany rodičov zapísať svoje deti do tejto školy. Zvýšený počet stravníkov v 
školskej jedálni  ovplyvnil aj počet skutočne vydaných jedál v porovnaní s predpokladanou 
cieľovou hodnotou. V prvku 8.7.2 - školský klub detí pri SŠ F. Assiského  sa dosiahli cieľové 
hodnoty. V Spojenej škole na Pribinovej ulici poberalo príspevok na stravu pre deti v hmotnej núdzi 
9 žiakov, čo je o dvoch menej ako bola cieľová hodnota. 

 
 

Prvok   8. 7. 1 ŠJ pri SŠ F. Assiského - neštátne školské zariadenie 

 

Rozpočet prvku : 
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100.00 v € 50 655.00 50 655.00 50 655.00 

2014-Upravený 2014-Plnenie % pln. 2014-Schválený rok 

 Ciele a výstupy: 

Cieľ 
Merateľný Cieľová Dosiahnutá % plnenia 

hodnota hodnota 
alebo iný 

pomer ukazovateľ 

300 338 113 % Zabezpečiť vysokokvalitné 
a dostupné stravovanie v 
neštátnom školskom 
zariadení 

počet žiakov využívajúcich stravovanie 

47 000 54 719 116 %  počet vydaných hlavných jedál 

 
 

Prvok   8. 7. 2 ŠKD pri SŠ F. Assiského - neštátne školské zariadenie 

 

Rozpočet prvku : 
 

100.00 v € 56 850.00 55 000.00 56 850.00 

2014-Upravený 2014-Plnenie % pln. 2014-Schválený rok 

 Ciele a výstupy: 

Cieľ 
Merateľný Cieľová Dosiahnutá % plnenia 

hodnota hodnota alebo iný 
pomer ukazovateľ 

156 156 100 % Zabezpečiť výchovné a 
vzdelávacie služby v ŠKD 
pri CZŠ v Malackách 

počet žiakov 

5 5 100 %  počet oddelení v ŠKD 

 
 

Prvok   8. 7. 3 Spojená škola - dotácia na stravu a školské potreby 

 

Rozpočet prvku : 
 

100.03 v € 1 399.00 2 298.00 1 399.40 

2014-Upravený 2014-Plnenie % pln. 2014-Schválený rok 

 Ciele a výstupy: 

Cieľ 
Merateľný Cieľová Dosiahnutá % plnenia 

hodnota hodnota 
alebo iný 

pomer ukazovateľ 

11 9 82 % Spojená škola-príspevok na 
stravu žiakov 

počet žiakov využívajúcich stravovanie 
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Prvok   8. 7. 4 Dotácia pre CVČ z iných obcí 

 

Rozpočet prvku : 
 

100.00 v € 60.00 0.00 60.00 

2014-Upravený 2014-Plnenie % pln. 2014-Schválený rok 

 
 
 

Podprogram   8. 8 Prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva 

 

Rozpočet podprogramu : 

Zodpovednosť: Oddelenie ekonomiky, Ing. Ladislav Adamovič 

100.00 v € 13 005.00 14 328.00 13 005.00 

2014-Upravený 2014-Plnenie % pln. 2014-Schválený rok 

Komentár: 
V roku 2014 mesto Malacky, ako odvolací orgán pri prijímaní detí do základnej školy, riešilo dve 
odvolania proti neprijatiu detí do základnej školy na ulici gen. M.R. Štefánika. V obidvoch 
prípadoch potvrdilo rozhodnutie riaditeľa školy. 

Ciele a výstupy: 

Cieľ 
Merateľný Cieľová Dosiahnutá % plnenia 

hodnota hodnota alebo iný 
pomer ukazovateľ 

0 2  Zabezpečiť výkon štátnej 
správy v II. stupni a úloh 
stanovených zákonom 

Výkon štátnej správy - rozhodovanie v 
správnom konaní 

18 18 100 %  Kontrola dodržiavania právnych 
predpisov na školách 

16 16 100 %  Vydávanie organizačných pokynov pre 
riaditeľov 

105 110 105 %  Poskytovanie odbornej a poradenskej  
činnosti školám a školským zariadeniam 

 
 

Podprogram   8. 9 Odstránenie havarijných stavov v školstve 

 

Rozpočet podprogramu : 
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99.82 v € 106 810.00 0.00 106 620.81 

2014-Upravený 2014-Plnenie % pln. 2014-Schválený rok 

Komentár: 
Obsahovou náplňou tohto podprogramu bolo zabezpečiť finančné prostriedky na odstránenie 
havarijných stavov, ktoré nahlásili riaditelia škôl a školských zariadení. V rámci tohto podprogramu 
sa riešili tieto havarijné situácie s finančným plnením: opravu stropu v CVČ v sume 6 149 €,  
vypracovanie statického posudku pavilónov v CVČ v sume 4 000 €, oprava oplotenia v elokovanej 
triede MŠ na Štúrovej ulici v sume 5 857 €, rekonštrukcia fasády budovy ZUŠ v objeme 12 180 €, 
obstaranie plynových kotlov do ZUŠ vo výške 4 772 €, rekonštrukcia a modernizácia sociálnych 
zariadení elokovanej triedy MŠ na Štúrovej ulici v objeme 25.193 €. 
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Program   9 Šport 

Zámer programu: ROZSIAHLY  VÝBER  ŠPORTOVÝCH  AKTIVÍT  PODĽA  
DOPYTU,  ŽELANÍ  A ROZHODNUTÍ  OBYVATEĽOV  MESTA 
MALACKY 

Rozpočet programu : 

84.25 v € 416 518.00 387 250.00 350 902.81 

2014-Upravený 2014-Plnenie % pln. 2014-Schválený rok 

 
 
 

Podprogram   9. 1 Podpora športových podujatí 

Zámer: Podpora športových a športovo-spoločenských aktivít, na ktorých sa mesto 
podieľa finančne, materiálne aj organizačne. 

Rozpočet podprogramu : 

Zodpovednosť: Oddelenie ekonomiky, Ing. Ladislav Adamovič 

99.74 v € 5 900.00 6 600.00 5 884.81 

2014-Upravený 2014-Plnenie % pln. 2014-Schválený rok 

Komentár: 
V roku 2014 sa uskutočnilo 15 športových podujatí, ktorých bolo mesto spoluorganizátorom. Je to 
rovnaký počet, ako bola stanovená hodnota. Na druhej stane pri rovnakom počte podujatí je z 
ďalšieho ukazovateľa, ktorým je počet účastníkov, je vidno, že rastie všeobecný záujem o účasť na 
týchto podujatiach. V roku 2014 športových podujatí sa zúčastnilo 2000 účastníkov, pričom cieľová 
hodnota bola 1 159 účastníkov. 

Ciele a výstupy: 

Cieľ 
Merateľný Cieľová Dosiahnutá % plnenia 

hodnota hodnota 
alebo iný 

pomer ukazovateľ 

1 159 2 000 173 % Zabezpečiť vysokú úroveň 
športových a 
športovo-spoločenských  
podujatí v meste 

Počet účastníkov 

15 15 100 %  Počet podujatí 

 
 

Podprogram   9. 2 Dotácie pre činnosť ŠK, TJ a iných neziskových 

Zámer: Podpora športových a športových klubov, telovýchovných jednôt a iných 
neziskových organizácií prostredníctvom poskytnutých dotácií z rozpočtu 
mesta 
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Rozpočet podprogramu : 

Zodpovednosť: Oddelenie ekonomiky, Ing. Ladislav Adamovič 

99.28 v € 82 500.00 83 000.00 81 906.00 

2014-Upravený 2014-Plnenie % pln. 2014-Schválený rok 

Komentár: 
V roku 2014 bolo v rámci poskytnutých dotácií z rozpočtu mesta podporených  26 druhov športu a 
22 klubov, čo je v porovnaní s cieľovou hodnotou menej o dva druhy športov, resp. o štyri kluby 
menej. Táto skutočnosť zodpovedá tomu, že štyri športové kluby nesplnili všetky podmienky VZN 
č. 16/2011 o grantovej a dotačnej politike mesta v znení neskorších predpisov. Pozitívnym zistením 
je, že v roku 2014 došlo k zvýšeniu počtu členov v rámci podporených športových klubov. V rámci 
neziskových organizácií bolo podporených sedem organizácií a podporený bol rovnaký počet 
konkrétnych akcií, ktoré tieto organizácie pripravujú. 

 
 

Prvok   9. 2. 1 Dotácia pre športové kluby a TJ 

 

Rozpočet prvku : 
 

99.94 v € 79 500.00 80 000.00 79 456.00 

2014-Upravený 2014-Plnenie % pln. 2014-Schválený rok 

 Ciele a výstupy: 

Cieľ 
Merateľný Cieľová Dosiahnutá % plnenia 

hodnota hodnota 
alebo iný 

pomer ukazovateľ 

28 26 93 % Podporiť široké spektrum 
športových aktivít pre deti, 
mládež a dospelých 

Počet podporených druhov športov 

1640 1 800 110 %  Počet členov podporených klubov 

26 22 85 %  Počet podporených klubov za rok 

 
 

Prvok   9. 2. 2 Dotácia pre iné neziskové organizácie 

 

Rozpočet prvku : 
 

81.67 v € 3 000.00 3 000.00 2 450.00 

2014-Upravený 2014-Plnenie % pln. 2014-Schválený rok 

 Ciele a výstupy: 

Cieľ 
Merateľný Cieľová Dosiahnutá % plnenia 

hodnota hodnota 
alebo iný 

pomer ukazovateľ 

8 7 88 % Podporiť široké  počet podporených neziskových  
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spektrum činnosti 
neziskových organizácií 

organizácií 

4 7 175 %  počet podporených konkrétnych akcií 

280 280 100 %  počet členov podporených organizácií 

 
 

Podprogram   9. 3 Príspevková organizácia mesta - AD HOC 

Zámer: Vytváranie priestoru a podmienok pre pohybové aktivity občanov mesta, 
športové kluby a združenia, relaxovanie a regeneráciu. 

Rozpočet podprogramu : 

Zodpovednosť: Ing. Dušan Rusňák – riaditeľ AD HOC 

100.00 v € 262 848.00 232 650.00 262 848.00 

2014-Upravený 2014-Plnenie % pln. 2014-Schválený rok 

Komentár: 
Cieľové hodnoty v oblasti športových aktivít sa pohybujú približne na úrovni r. 2013, to znamená, 
že športové kluby, ako aj ich tréningový proces a súťaže sa v podstate nelíšia. Pokles návštevnosti 
športovo - rekreačných zariadení, t.j. Letné kúpalisko (LK) a Krytá plaváreň Malina bol spôsobený 
nepriazňou počasia počas letnej sezóny 2014 na LK a tým aj  skorším ukončením letnej sezóny, ako 
aj odstávka krytej plavárne počas rekonštrukcie kotolne, vzduchotechniky a strojovne v ŠH a KP 
Malina. 

Ciele a výstupy: 

Cieľ 
Merateľný Cieľová Dosiahnutá % plnenia 

hodnota hodnota 
alebo iný 

pomer ukazovateľ 

12 000 11 500 96 % Zabezpečiť maximálne 
využitie priestorov bazénov 
krytej plavárne v ŠH a KP 
Malina, saunovej časti 
(sauna, masáže), bazénov na 
LK a umelej ľadovej plochy 
v Zámockom 

počet detí a mládeže využívajúcich 
služby v rámci prevádzky šport. areálu v 
ZP 

24 000 20 765 87 %  počet detí a mládeže využívajúcich 
služby v rámci prevádzky bazénov v ŠH 
a LK 

3 160 2 860 91 %  celkový počet hodín prevádzky 
vyhradených pre deti a mládež v 
bazénoch KP a LK 

1 200 1 220 102 %  celkový počet hodín vyhradených pre 
deti a mládež  v ŠH Malina 

71 500 88 100 123 %  celkový počet návštevníkov v ŠH a KP 
Malina 
(ŠH,KP,sauna,bazényLK,šport.areálu ZP) 

300 275 92 %  celkový počet prevádz. hodín bazénov 
LK 
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700 820 117 %  celkový počet prevádz. hodín umelej 
ľadovej plochy ZP 

560 570 102 %  celkový ročný počet hodín prevádzky 
sauny     v ŠH a KP Malina 

2 850 2 860 100 %  celkový ročný počet hodín prevádzky 
bazénov v krytej plavárne (ŠH a KP 
Malina) 

8 500 8 800 104 % Zabezpečiť moderné 
prostredie pre športové 
podujatia a služby pre 
divákov 

celkový počet zúčastnených divákov  na 
športových podujatiach 

420 345 82 %  počet uskutočnených športových podujatí 
v športových podujatiach 

65 % 65 % 100 % Zabezpečiť rozvoj 
športových a pohybových 
aktivít detí a mládeže 

podiel využitia ihrísk ZP 
(hádz.,vol.,tenis)     pre športovú činnosť 
detí a mládeže 

65 % 65 % 100 %  podiel využitia futbalového štadióna pre 
šport. činnosť detí a mládeže 

75 % 80 % 107 %  podiel využitia stolnoten. haly pre šport. 
činnosť detí a mládeže 

65 % 65 % 100 %  podiel využitia Športovej haly Malina  
pre športovú činnosť detí a mládeže 

810 840 104 % Zabezpečiť priestor a 
podmienky pre vrcholový, 
výkonnostný a rekreačný 
šport 

celkový počet hodín prevádzky ihrísk ZP 
(hádz.,vol.tenis) 

800 780 98 %  celkový počet prevádzky futbalového 
štadióna 

820 875 107 %  celkový počet hodín prevádzky 
stolnotenisovej  haly 

1 900 2020 106 %  celkový počet hodín prevádzky haly (ŠH) 
Malina 

23 25 109 %  počet klubov a združení využívajúcich 
služby 

85 000 102 550 121 % Zabezpečiť priestor a 
podmienky pre aktívne 
využitie 
športovo-rekreačných a 
relaxačných zariadení mesta 

Počet občanov využívajúcich služby 

8 760 8 929 102 %  Počet prevádzkových hodín 

 
 

Podprogram   9. 4 Skatepark 

 

Rozpočet podprogramu : 
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0.00 v € 65 000.00 65 000.00 0.00 

2014-Upravený 2014-Plnenie % pln. 2014-Schválený rok 

Komentár: 
Projekt presunutý do roku 2015. 

Ciele a výstupy: 

Cieľ 
Merateľný Cieľová Dosiahnutá % plnenia 

hodnota hodnota 
alebo iný 

pomer ukazovateľ 

1 0 0 % Poskytnúť priestor pre 
oddych a zábavu malým 
deťom a ich rodičom,  
mladým ľuďom  rozvoj a 
tréning základných prvkov 
technických disciplín 

Počet vybudovaných skateparkov 

2 667 0 0 % Celková plocha technicky 
zhodnotených objektov 

m2 

 
 

 

Podprogram   9. 5 100. výročie športu v Malackách 

 

Rozpočet podprogramu : 
 

97.78 v € 270.00 0.00 264.00 

2014-Upravený 2014-Plnenie % pln. 2014-Schválený rok 
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Program 10 Kultúra 

Zámer programu: CENTRUM KULTÚRY  -  PONÚKAJÚCE ŠIROKÉ SPEKTRUM  
KULTÚRNO - SPOLOČENSKÝCH AKTIVÍT 

Rozpočet programu : 

58.65 v € 525 800.00 565 500.00 308 396.20 

2014-Upravený 2014-Plnenie % pln. 2014-Schválený rok 

 
 
 

Podprogram 10. 1 Príspevková organizácia 

Zámer: Zabezpečenie podmienok pre proporčne vyvážený rozvoj kultúry priamou 
finančnou podporou kultúrnych podujatí 

Rozpočet podprogramu : 

Zodpovednosť: Mgr. Jana Zetková – riaditeľka MCK 

100.00 v € 260 500.00 227 000.00 260 500.00 

2014-Upravený 2014-Plnenie % pln. 2014-Schválený rok 

Komentár: 
Schválený rozpočet na rok 2014 vo výške 227 000,00 bol navýšený na sumu 260 500,00. Rozdiel 
predstavuje sumu 23 500,00 - dar z firmy Pozagas , ktorý MCK získala prostredníctvom Mesta 
Malacky a sumu 10 000,00 z rozpočtu mesta. Navýšenie rozpočtu MCK Malacky bolo účelovo 
viazané na celomestské akcie - Prvomájové Malacky 9 000,00   a Deň rodiny 1 500,00, na 
vytvorenie stálej expozície v kaštieli 8 000,00 a na prípravu a realizáciu divadelného festivalu 
Zejdeme sa na hambálku 5 000,00. Suma 10 000,00 z rozpočtu mesta bola viazaná na vydanie knihy 
Dejiny športu v Malackách. 

Ciele a výstupy: 

Cieľ Merateľný Cieľová Dosiahnutá % plnenia 

hodnota hodnota 
alebo iný 

pomer ukazovateľ 

9 19 211 % Zabezpečiť efektívne 
využívanie pracovnej sily 

Počet zmluvných celoročných 
dodávateľov 

35 17 49 %  Počet pracovníkov na dohody 

12 11 92 %  Počet pracovníkov v TPP 

4 500 5 800 129 % Zabezpečiť návštevnosť na 
podujatiach 

Ostatné /výstavy, koncerty, div.  predst, 
prednášky, kvízy, besedy, ,noci v kine/ 

1 000 1 100 110 %  Pre seniorov 

2 000 5 400 270 %  Pre deti 

3 000 divákov 3 900 divákov 130 % Zabezpečiť prípravu 
celomestských kultúrnych 
podujatí 

Adventné Malacky -  návštevnosť 
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4 000 divákov 4 200 divákov 105 %  Kultúrne leto -  návštevnosť 

4 000 divákov 8 000 divákov 200 %  Prvomájové Malacky - návštevnosť 

2 000 divákov 2 500 125 %  Malacká hudobná jar - návštevnosť 

1 000 divákov 1 200 divákov 120 %  Deň detskej radosti - návštevnosť 

3 000 divákov 3 200 divákov 107 %  Zejdeme sa na hambálku - návštevnosť 

300 260 87 %  Deň múzeí - návštevnosť 

45 46 102 % Zabezpečiť žánrovú pestrosť 
a a kvalitne vyváženú 
ponuku kultúrnych aktivít 

Divadelné predstavenia 

75 52 69 %  Koncerty 

6 9 150 %  Akadémie III. veku 

35 42 120 %  Ostatné ( výstavy, prednášky) 

3 500 6 300 180 % Zabezpečiť tradičné 
kultúrne podujatia pre 
dospelých 

Návštevnosť na podujatiach všetkých 

110 122 111 %  Počet podujatí za rok  pre dospelých 

5 000 5 600 112 % Zabezpečiť tradičné 
kultúrne podujatia pre deti 

Návštevnosť na podujatiach všetkých 

60 75 125 %  Počet podujatí za rok pre deti 

7 7 100 % Zabezpečiť  kultúrne 
podujatiach rôzneho typu 

Počet celomestských podujatí 

20 000 
divákov 

28 860 
divákov 

144 %  Návštevnosť na podujatiach všetkých 

10 000 
divákov 

23 260 
divákov 

233 %  Návštevnosť na celomests. podujatiach 

 
 

Prvok 10. 1. 1 MCK - Knižnica 

Zámer: Zabezpečenie podmienok pre rozvoj knižnično - informačných služieb, pre 
vytváranie a sprístupňovanie univerzálneho knižničného fondu vrátane 
knižničných dokumentov miestneho významu, sprístupňovanie kultúrnych 
hodnôt, informácii, prispievanie k uspokojovaniu potrieb čitateľov a k 
zvyšovaniu ich kultúrnej úrovne a vzdelanosti. 

Rozpočet prvku : 
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91,30 v € 17 487,00 17 487,00 15 964,93 

2014-Upravený 2014-Plnenie % pln. 2014-Schválený rok 

Komentár: 
Plnenie schváleného rozpočtu na knižnicu na 91,29 % bolo spôsobené znížením stavu pracovníčok 
v knižnici a tým aj znížením čerpania mzdových prostriedkov. 

Ciele a výstupy: 

Cieľ 
Merateľný Cieľová Dosiahnutá % plnenia 

hodnota hodnota 
alebo iný 

pomer ukazovateľ 

1 000 divákov 2 804 280 % Zabezpečiť ponuku 
vzdelávacích   a  kultúrno -   
umeleckých  podujatí 

Celková návštevnosť  podujatí 

50 58 116 %  Počet zorganizovaných  podujatí 

9 8 89 % Zabezpečiť prístup k  
informačným zdrojov 

Počet PC  celkovo s prístupom na 
internet 

6 5 83 %  Počet PC pre verejnosť s prístupom na 
internet 

550 689 125 % Zabezpečiť rozmanitú 
ponuku literatúry 

Ročný prírastok kníh 

3 500 € 5 194,19 148 %  Rozpočet na nákup kníh 

20 25 125 %  Počet ponúkaných  periodík 

365 m2 365 m2 100 % Vybudovať priateľské a 
inšpiratívne     kultúrne 
prostredie pre návštevníkov 
knižnice 

Plocha knižnice - pre čitateľov 

18 500 17 986 97 %  Počet výpožičiek 

1 700 
čitateľov 

1 510 89 %  Počet čitateľov knižnice 

 
 

Prvok 10. 1. 2 MCK - Múzeum Michala Tillnera 

Zámer: Zabezpečenie podmienok pre získavanie, ochranu, spracovávanie a 
prezentáciu  zbierok, uskutočňovanie  výskumu, usporiadanie výstav  a 
iných vzdelávacích a náučných podujatí. 

Rozpočet prvku : 
 

131,54 v € 23 709,00 15 709,00 31 187,90 

2014-Upravený 2014-Plnenie % pln. 2014-Schválený rok 

Komentár: 
Plnenie rozpočtu na múzeum okrem bežných výdavkov obsahuje navýšenie o 8 000,00 na zriadenie 
stálej expozície v kaštieli a 10 000,00 na vydanie knihy Dejiny športu v Malackách. 
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Ciele a výstupy: 

Cieľ 
Merateľný Cieľová Dosiahnutá % plnenia 

hodnota hodnota 
alebo iný 

pomer ukazovateľ 

800 733 92 % Zabezpečiť ponuku  
vzdelávacích   a  kultúrno -   
umeleckých  podujatí 

Celková návštevnosť  podujatí 

15 20 133 %  Počet zorganizovaných  podujatí 

5 000 3 367 67 % Zabezpečiť výstavy Počet návštevníkov na výstavách 

15 13 87 %  Počet uskutočnených výstav  za rok 

15 20 133 % Doplňovať fond múzea Ročný prírastok 

10 0 0 %  Počet ošetrených zbierok 

1 216 1 241 102 %  Počet zbierok 

262 m2 387 m2 148 % Vybudovať priateľské a 
inšpiratívne  kultúrne 
prostredie pre návštevníkov 
múzea 

Plocha múzea pre návštevníkov 

500 857 171 %  Počet návštevníkov krýpt 

2 000 1 906 95 %  Počet návštevníkov múzea 

 
 

Prvok 10. 1. 3 MCK - Kino 

Zámer: Zabezpečenie podmienok pre kvalitnú a rôznorodú produkciu filmov pre 
návštevníkov kina 

Rozpočet prvku : 
 

104,23 v € 71 314,00 71 314,00 74 331,03 

2014-Upravený 2014-Plnenie % pln. 2014-Schválený rok 

 Ciele a výstupy: 

Cieľ 
Merateľný Cieľová Dosiahnutá % plnenia 

hodnota hodnota 
alebo iný 

pomer ukazovateľ 

14 600 21 125 145 % Vybudovať priateľské a 
inšpiratívne kultúrne 
prostredie pre návštevníkov 

celkový počet návštevníkov 

48 46 96 %  priemer. počet návštevníkov na 1 
podujatie 

1 500 1 960,50 131 % Zabezpečiť ponuku pre 
náročného diváka 
prostredníctvom Filmového 
klubu 

tržba za FK 

20 21 105 %  priemerná návštevnosť v FK 
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800 1 035 129 %  počet návštevníkov FK 

40 50 125 %  počet filmové predstavení FK 

48 000 77 627,50 162 % Zabezpečiť žánrovú pestrosť 
a a kvalitne vyváženú 
ponuku filmových 
predstavení 

tržba za filmové predstavenia kina 

13 100 20 090 153 %  počet návštevníkov kina 

260 415 160 %  počet predstavení 

10 10 100 %  počet programových žánrov 

 
 

Prvok 10. 1. 4 Záujmová, umelecká a vzdelávacia činnosť MCK 

Zámer: Zabezpečiť podmienky pre kultúrny, vzdelávací a umelecký rozvoj 

Rozpočet prvku : 
 

82,95 v € 5 291,00 5 291,00 4  389,05 

2014-Upravený 2014-Plnenie % pln. 2014-Schválený rok 

 Ciele a výstupy: 

Cieľ Merateľný Cieľová Dosiahnutá % plnenia 

hodnota hodnota 
alebo iný 

pomer ukazovateľ 

2 000 2 500 125 % Zabezpečiť činnosť Divadla 
na hambálku 

Počet návštevníkov na predstaveniach 

20 17 85 %  počet predstavení 

95 84 88 % Zabezpečiť žánrovú pestrosť  
umeleckých kurzov 

počet absolventov kurzov 

8 7 88 %  počet ponúknutých umeleckých  kurzov 

15 12 80 % Zabezpečiť žánrovú pestrosť 
jazykových kurzov 

počet absolventov kurzov 

2 2 100 %  počet ponúknutých jazykových kurzov 

110 96 87 % Zabezpečiť žánrovú pestrosť 
a a kvalitne vyváženú 
ponuku 

počet absolventov kurzov 

10 9 90 %  počet ponúknutých  kurzov 

 
 

Prvok 10. 1. 5 MCK - Personálne zabezpečenie 

Zámer: Zabezpečiť podmienky pre kultúrny, vzdelávací a umelecký rozvoj občana 
Malaciek i okolia 
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Rozpočet prvku : 
 

94,34 v € 142 699,00 117 199,00 134 627,09 

2014-Upravený 2014-Plnenie % pln. 2014-Schválený rok 

Komentár: 
Ušetrené prostriedky z knižnice boli presunuté na personálne zabezpečenie a použité na drobnú 
údržbu priestorov MCK, kina a SD a odmeny za dohody o vykonaní práce. 

Ciele a výstupy: 

Cieľ 
Merateľný Cieľová Dosiahnutá % plnenia 

hodnota hodnota 
alebo iný 

pomer ukazovateľ 

12 11 92 % Zabezpečiť efektívne 
využívanie pracovnej sily 

Počet pracovníkov v TPP 

10 19 190 %  Počet zmluvných celoročných 
dodávateľov 

17 17 100 %  Počet pracovníkov na dohody 

 
 

Podprogram 10. 2 Starostlivosť o kultúrne pamiatky v meste 

Zámer: Zachované kultúrne dedičstvo na území mesta Malacky a spríjemnenie 
oddychu občanom a turistom mesta 
Zabezpečovať a podporovať obnovu a starostlivosť o kultúrne pamiatky na 
území mesta Malacky. 

Rozpočet podprogramu : 
 

18.05 v € 265 300.00 332 500.00 47 896.20 

2014-Upravený 2014-Plnenie % pln. 2014-Schválený rok 

 Ciele a výstupy: 

Cieľ 
Merateľný Cieľová Dosiahnutá % plnenia 

hodnota hodnota 
alebo iný 

pomer ukazovateľ 

Priebežne Priebežne 100 % Oprava a údržba ostatných 
pamiatok 

sledovanie stavu kultúrnych pamiatok 

 
 

Prvok 10. 2. 1 Prevádzka a údržba Pálffyho kaštieľa 

 

Rozpočet prvku : 

Zodpovednosť: Oddelenie marketingu, Ing. Ivana Nováková, PhD. 
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98.86 v € 32 200.00 32 500.00 31 833.76 

2014-Upravený 2014-Plnenie % pln. 2014-Schválený rok 

 Ciele a výstupy: 

Cieľ 
Merateľný Cieľová Dosiahnutá % plnenia 

hodnota hodnota 
alebo iný 

pomer ukazovateľ 

Podľa potreby Podľa potreby 100 % Oprava a údržba kaštieľa vyhodnocovanie stavu a zabezpečenie 
údržby 

 
 

Prvok 10. 2. 2 Rekonštrukcia kaštieľa 

Zámer: Realizačný projekt operatívnej obnovy strechy, komínov a klampiarskych 
prác kaštieľa v Malackách 

Rozpočet prvku : 

Zodpovednosť: Oddelenie územného rozvoja a životného prostredia, Ing. Viliam Konček 

6.89 v € 233 100.00 300 000.00 16 062.44 

2014-Upravený 2014-Plnenie % pln. 2014-Schválený rok 

Komentár: 
V roku 2014 začala rekonštrukcia, neskoršie boli  práce pozastavené z dôvodu potreby riešenia prác 
navyše. 

Ciele a výstupy: 

Cieľ Merateľný Cieľová Dosiahnutá % plnenia 

hodnota hodnota 
alebo iný 

pomer ukazovateľ 

14 0 0 % Postupná rekonštrukcia 
kaštieľa 

komíny 

2 294,20 m2 0 0 %  obnova strešného plášťa 

 
 

Podprogram 10. 3 Dotácie na kultúrnu činnosť neziskových organizácií 

 

Rozpočet podprogramu : 
 

0.00 v € 0.00 6 000.00 0.00 

2014-Upravený 2014-Plnenie % pln. 2014-Schválený rok 
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Program 11 Prostredie pre život 

Zámer programu: ATRAKTÍVNE  A ZDRAVÉ  PROSTREDIE  PRE ŽIVOT,  PRÁCU  
I ODDYCH  OBYVATEĽOV  A NÁVŠTEVNÍKOV  MESTA,  S 
DORAZOM  NA ZNIŽOVANIE  MIERY  ZNEČISTENIA  A 
OCHRANU  KRAJINY PRÍRODY  A  OVZDUŠIA 

Rozpočet programu : 

92.35 v € 280 619.00 291 784.00 259 150.50 

2014-Upravený 2014-Plnenie % pln. 2014-Schválený rok 

 
 
 

Podprogram 11. 1 Manažment ochrany životného prostredia - PK 

Zámer: Vysokokvalitný výkon prenesených kompetencií v oblasti ochrany prírody, 
krajiny, ovzdušia a vody 

Rozpočet podprogramu : 

Zodpovednosť: Oddelenie územného rozvoja a životného prostredia, Ing. Viliam Konček 

99.99 v € 1 599.00 2 684.00 1 598.79 

2014-Upravený 2014-Plnenie % pln. 2014-Schválený rok 

Komentár: 
V rámci kompetencií v oblasti prírody a krajiny bolo podaných a vybavených 40 žiadosti o výrub. 
Percento vybavenosti podnetov - niektoré z podaných  podnetov boli neopodstatnené a ostatné 
vybavené v nasledujúcom roku.  

Ciele a výstupy: 

Cieľ Merateľný Cieľová Dosiahnutá % plnenia 

hodnota hodnota 
alebo iný 

pomer ukazovateľ 

30 dní 30 dní 100 % Zabezpečiť kvalitný servis v 
prenesených kompetenciách 
v oblasti ochrany prírody a 
krajiny 

priemerná doba vybavenia žiadosti 

100 % 90 % 90 %  % vybavených podnetov zo všetkých 

30 dní 30 dní 100 % Zabezpečiť promptný a 
kvalitný servis v 
prenesených kompetenciách 
v oblasti ochrany vôd 

priemerná doba vybavenia podnetu 

100 % 100 % 100 %  % vybavených podnetov zo všetkých 

30 dní 30 dní 100 % Zabezpečiť promptný a 
kvalitný servis v  

priemerná doba vybavenia podnetu 
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prenesených kompetenciách 
v oblasti ochrany ovzdušia 

100 % 100 % 100 %  % vybavených podnetov zo všetkých 

2 x ročne 2 x ročne 100 % Celoplošná deratizácia na 
území mesta 

Vyhlásenie, evidencia hlásení o 
vykonanej deratizácii a kontrola 
subjektov a zariadení uvedených vo VZN 

 
 

Podprogram 11. 2 Verejná zeleň 

Zámer: Aktívny a pasívny oddych obyvateľov a návštevníkov  mesta v zdravom, 
čistom a atraktívnom prostredí  

Rozpočet podprogramu : 
 

98.31 v € 114 050.00 100 800.00 112 117.34 

2014-Upravený 2014-Plnenie % pln. 2014-Schválený rok 

 
 
 

Prvok 11. 2. 1 Správa zelene a ochrana prírody 

Zámer: Revitalizácia existujúcich plôch zelene, zvyšovanie kultúrnosti, atraktivity 
a kvality zelene na verejných plochách. 

Rozpočet prvku : 

Zodpovednosť: Oddelenie územného rozvoja a životného prostredia, Ing. Viliam Konček 

95.73 v € 18 050.00 21 300.00 17 279.98 

2014-Upravený 2014-Plnenie % pln. 2014-Schválený rok 

Komentár: 
Zrekonštruované plochy, vysadené dreviny: fontána na Kláštornom námestí (s Tritónom), výbeh pre 
psov, výsadba stromov - ul. 1.mája, ul. J. Kostku. 

Ciele a výstupy: 

Cieľ Merateľný Cieľová Dosiahnutá % plnenia 

hodnota hodnota 
alebo iný 

pomer ukazovateľ 

300 m2 470 m2 157 % Revitalizácia zelene mesta zrekonštruované plochy 

100 ks 413 ks 413 % Náhradná výsadba počet vysadených drevín ( stromov, 
kríkov, trvaliek, trávnik) 

120 ks 140 ks 117 % Ošetrenie stromov počet ošetrených stromov 
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Prvok 11. 2. 2 Údržba verejnej zelene a zámockého parku 

Zámer: Revitalizácia existujúcich plôch zelene, zvyšovanie kultúrnosti, atraktivity 
a kvality zelene na verejných plochách. 

Rozpočet prvku : 

Zodpovednosť: Oddelenie služieb a údržby, Ing. František Klíma 

98.79 v € 96 000.00 79 500.00 94 837.36 

2014-Upravený 2014-Plnenie % pln. 2014-Schválený rok 

Komentár: 
V rámci aktivity sa realizuje údržba verejnej zelene - kosenie, zber a odvoz zelene, hnojenie 
trávnikov, kosenie krajníc, jarné a jesenné vyhrabávanie, orez stromov a krov, údržba záhonov, 
nákup a výsadba letničiek, cibuľovín, dvojročiek, výrub stromov, náhradná výsadba drevín, 
revitalizácia zelene, polievanie, obnova lavičiek a smetných košov. Náklady boli vynaložené na 
materiály pre údržbu zelene, hlavne na cibuľoviny a letničky, hnojivá a stroje a zariadenia z Tekosu 
potrebné pre zabezpečenie hore uvedených prác. 
  

Ciele a výstupy: 

Cieľ 
Merateľný Cieľová Dosiahnutá % plnenia 

hodnota hodnota 
alebo iný 

pomer ukazovateľ 

6 300 ks 4 300 ks 68 % Zabezpečiť výsadbu a 
údržbu letničiek a 
dvojročiek 

výsadba na záhonoch a cintorínoch 

4 x ročne 4 x 100 % Zabezpečiť dostatočnú 
údržbu trávnatých 
plôch-intenzívne udržiavané 
plochy 

kosenie 

2 x ročne 2 x 100 %  hnojenie 

1 x ročne 1 x 100 %  zber lístia 

2 x ročne 2 x 100 % Zabezpečiť dostatočnú 
údržbu trávnatých 
plôch-extenzívne udržiavané 
trávnaté plochy 

kosenie trávnatých plôch 

4 x ročne 4 x 100 %  parky a sídlisková zeleň 

3 x ročne 3 x 100 %  líniová zeleň pozdĺž prístupových 
komunikácií 

2 x ročne 2 x 100 %  líniová zeleň ostatná 

1 x ročne 1 x 100 % Zabezpečiť údržbu záhonov 
s trvalým porastom 

orezávka 

1 x ročne 1 x 100 %  hnojenie 

4 x ročne 4 x 100 %  odburinenie 
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Podprogram 11. 3 Detské ihriská 

Zámer: Bezpečný priestor pre rekreačné a športové aktivity detí a mládeže 

Rozpočet podprogramu : 
 

98.25 v € 40 775.00 35 700.00 40 060.82 

2014-Upravený 2014-Plnenie % pln. 2014-Schválený rok 

 
 
 

Prvok 11. 3. 1 Oprava a údržba detských ihrísk 

 

Rozpočet prvku : 

Zodpovednosť: Oddelenie služieb a údržby, Ing. František Klíma 

89.50 v € 6 675.00 10 700.00 5 974.38 

2014-Upravený 2014-Plnenie % pln. 2014-Schválený rok 

Komentár: 
V rámci aktivity sa realizovala údržba detských ihrísk, - výmena piesku, údržba mobiliáru, oprava, 
nátery a údržba zariadení detských ihrísk, doplnenie nových zariadení  na detské ihriská, likvidácia 
betónových a kovových častí zariadení a pod. Náklady boli vynaložené na piesok do pieskovísk a 
materiály a stroje z Tekosu potrebné pre zabezpečenie údržby detských ihrísk. 
  

Ciele a výstupy: 

Cieľ 
Merateľný Cieľová Dosiahnutá % plnenia 

hodnota hodnota 
alebo iný 

pomer ukazovateľ 

19 19 100 % Pravidelná údržba detských 
ihrísk 

počet udržiavaných detských ihrísk a 
športovísk 

 
 

Prvok 11. 3. 2 Budovanie detských ihrísk 

 

Rozpočet prvku : 

Zodpovednosť: Oddelenie územného rozvoja a životného prostredia, Ing. Viliam Konček 
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99.96 v € 34 100.00 25 000.00 34 086.44 

2014-Upravený 2014-Plnenie % pln. 2014-Schválený rok 

Komentár: 
Zrekonštruované plochy, ktoré boli zrealizované, boli dopadové plochy pre všetky novoumiestnené 
prvky. Nové prvky - exteriérové fitnes prvky v Zámockom parku a doplnené DI na ul. 
Veľkomoravská - kolotoč, prevažovačky, osemuholník a hojdačka na pružine. 
  

Ciele a výstupy: 

Cieľ 
Merateľný Cieľová Dosiahnutá % plnenia 

hodnota hodnota 
alebo iný 

pomer ukazovateľ 

500 m2 300 m2 60 % Rekonštrukcia DI Zrekonštruované plochy 

10 ks 10 ks 100 %  počet nových prvkov 

 
 

Podprogram 11. 4 Veterinárna starostlivosť a prevádzka karanténnej stanice 

Zámer: Mesto bez zvieratami prenášaných chorôb 

Rozpočet podprogramu : 
 

98.27 v € 15 910.00 12 600.00 15 634.57 

2014-Upravený 2014-Plnenie % pln. 2014-Schválený rok 

 
 
 

Prvok 11. 4. 1 Prevádzka karanténnej stanice 

 

Rozpočet prvku : 

Zodpovednosť: Oddelenie služieb a údržby, Ing. František Klíma 

19.75 v € 1 700.00 1 300.00 335.77 

2014-Upravený 2014-Plnenie % pln. 2014-Schválený rok 

Komentár: 
Náklady boli vynaložené predovšetkým na zabezpečenie krmiva pre umiestnených psov. 

Ciele a výstupy: 

Cieľ Merateľný Cieľová Dosiahnutá % plnenia 

hodnota hodnota 
alebo iný 

pomer ukazovateľ 

Áno Áno 100 % Vytvorenie vhodných 
podmienok pre dočasné 
umiestnenie zatúlaných 
zvierat 

Prevádzkovanie karantény pre zatúlané 
zvieratá, včítane veterinárnej 
starostlivosti 



Strana: 86 
Dátum: 27.05.2015 

 
 

Prvok 11. 4. 2 Veterinárna starostlivosť a čistota verejných priestranstiev 

Zámer: Mesto bez zvieratami prenášaných chorôb 

Rozpočet prvku : 

Zodpovednosť: Oddelenie územného rozvoja a životného prostredia, Ing. Viliam Konček 

107.66 v € 14 210.00 11 300.00 15 298.80 

2014-Upravený 2014-Plnenie % pln. 2014-Schválený rok 

Komentár: 
V roku 2014 sa poskytlo viacej vreciek na psie exkrementy z dôvodu vybudovania Výbehu pre psov 
a umiestnenia nových košov na psie exkrementy.     

Ciele a výstupy: 

Cieľ 
Merateľný Cieľová Dosiahnutá % plnenia 

hodnota hodnota 
alebo iný 

pomer ukazovateľ 

4 3 75 % Zakúpenie košov na psie 
exkrementy 

zabezpečenie hygienickej likvidácie 
zvieracích exkrementov a čistoty na 
verejných priestranstvách 

25 000 79 400 318 % Odstránenie zvieracích 
exkrementov z verejných 
priestranstiev 

Poskytovanie sáčkov pre zber a 
odstraňovanie zvieracích exkrementov 
pre evidovaných chovateľov psov 

Áno Áno 100 % Veterinárna starostlivosť Poskytovanie  odborných veterinárnych 
činností pre KS alikvidácia uhynutých 
zvierat na verejnom priestranstve 

 
 

Podprogram 11. 5 Fontána na Kláštornom námestí 

 

Rozpočet podprogramu : 
 

99.95 v € 89 780.00 90 000.00 89 738.98 

2014-Upravený 2014-Plnenie % pln. 2014-Schválený rok 

Komentár: 
Realizácia novej fontány na Kláštornom námestí a ďalšie úpravy verejného priestranstva v 
intenciách projektovej dokumentácie. 

 
 

Podprogram 11. 6 Vnútroblok Domky 

 

Rozpočet podprogramu : 
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0.00 v € 18 505.00 50 000.00 0.00 

2014-Upravený 2014-Plnenie % pln. 2014-Schválený rok 
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Program 12 Sociálna pomoc a sociálne služby 

Zámer programu: KOMPLEXNÁ A KVALITNÁ  SOCIÁLNA  SIEŤ  SOCIÁLNEJ 
POMOCI  A SOCIÁLNYCH SLUŽIEB ORIENTOVANÁ NA 
OBYVATEĽOV V HMOTNEJ A SOCIÁLNEJ NÚDZI  
  

Rozpočet programu : 

98.32 v € 752 691.00 710 078.00 740 068.85 

2014-Upravený 2014-Plnenie % pln. 2014-Schválený rok 

 
 
 

Podprogram 12. 1 Pomoc občanom v hmotnej alebo sociálnej núdzi 

Zámer: Sociálna pomoc obyvateľom v núdzi 

Rozpočet podprogramu : 

Zodpovednosť: Klientske centrum, Mgr. Alena Kmecová 

56.90 v € 19 000.00 19 500.00 10 811.86 

2014-Upravený 2014-Plnenie % pln. 2014-Schválený rok 

Komentár: 
Výsledky merateľných ukazovateľov v záujme plnenia predmetného cieľa hodnoteného obdobia  
dosiahli primeranú cieľovú hodnotu v oblasti  poskytnutia účelovej a potrebnej pomoci pre občanov 
v sociálnej a hmotnej núdzi a v oblasti plnenia zákonmi stanovených  povinností preneseného 
výkonu štátnej  (vyplácanie prídavkov na dieťa a dávky v hmotnej núdzi cez inštitút osobitného 
príjemcu). 
  

Ciele a výstupy: 

Cieľ Merateľný Cieľová Dosiahnutá % plnenia 

hodnota hodnota 
alebo iný 

pomer ukazovateľ 

100 % 82,14 82 % Efektívna a účelová pomoc 
zameraná na zmierenie 
sociálnej a hmotnej núdze 
obyvateľa 

% poskytnutia príspevkov a dávok 

 
 

Prvok 12. 1. 1 Starostlivosť o občanov v núdzi - príspevok na stravu 

 

Rozpočet prvku : 
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98.05 v € 3 300.00 3 000.00 3 235.50 

2014-Upravený 2014-Plnenie % pln. 2014-Schválený rok 

 Ciele a výstupy: 

Cieľ 
Merateľný Cieľová Dosiahnutá % plnenia 

hodnota hodnota 
alebo iný 

pomer ukazovateľ 

20 20 100 % Pomoc pri zabezpečení 
nevyhnutných podmienok 
na uspokojovanie 
základných životných 
potrieb - poskytnutie 
príspevku na stravu 0,50 € 
na jedno jedlo ( polievka) 

priemerný  počet prijímateľov pomoci 

400 537 134 %  priemerný počet poskytnutých jedál za 
mesiac 

 
 

Prvok 12. 1. 2 Prídavky na dieťa 

 

Rozpočet prvku : 
 

68.50 v € 6 000.00 6 000.00 4 110.12 

2014-Upravený 2014-Plnenie % pln. 2014-Schválený rok 

Komentár: 
Dosiahnutá cieľová hodnota na počet detí, na ktoré mesto vyplácalo prídavok na dieťa cez IOP za r. 
2014 je na nižšej úrovni ako predpokladaná cieľová hodnota,  nakoľko  v roku 2014 sa znížil počet 
školopovinných detí, na ktoré mesto vyplácalo prídavok.  
  

Ciele a výstupy: 

Cieľ 
Merateľný Cieľová Dosiahnutá % plnenia 

hodnota hodnota 
alebo iný 

pomer ukazovateľ 

20 16 80 % Účelové využitie prídavku 
na dieťa v rámci inštitútu 
osobitného príjemcu 

počet detí , na ktoré sa prídavok vypláca  
v priemere na mesiac 

16 14 88 %  Počet oprávnených osôb, ktorým sa 
vypláca prídavok na dieťa v priemere na 
mesiac 

 
 

Prvok 12. 1. 3 Fond pomoci pre občanov v núdzi 

 

Rozpočet prvku : 
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33.01 v € 700.00 1 500.00 231.08 

2014-Upravený 2014-Plnenie % pln. 2014-Schválený rok 

Komentár: 
Dosiahnutie cieľových hodnôt podľa merateľných ukazovateľom vykazuje stav poskytnutých 
príspevkov za rok 2014  t.j. vybavených  žiadostí o jednorazový peňažný príspevok na základe 
splnenia podmienok v zmysle VZN č. 11/2005  o poskytovaní sociálnej pomoci a pomoci  v 
hmotnej núdzi z rozpočtu Mesta Malacky.   

Ciele a výstupy: 

Cieľ 
Merateľný Cieľová Dosiahnutá % plnenia 

hodnota hodnota 
alebo iný 

pomer ukazovateľ 

10 7 70 % Účinná pomoc -poskytnutie 
jednorazového peňažného  
príspevku 

počet vybavených žiadostí 

 
 

Prvok 12. 1. 4 Jednorazová dávka v hmotnej núdzi 

 

Rozpočet prvku : 
 

40.24 v € 2 000.00 2 000.00 804.85 

2014-Upravený 2014-Plnenie % pln. 2014-Schválený rok 

Komentár: 
Výsledky cieľových hodnôt za rok 2014 vykazujú účelové čerpanie jednorazovej dávky v hmotnej 
núdzi podľa vybavených žiadostí tých žiadateľov, ktorí splnili zákonom stanovené podmienky na 
poskytnutie jednorazovej DHN a podmienky v súlade so zákonom č. 417/2013 Z.z. o pomoci v 
hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
  

Ciele a výstupy: 

Cieľ 
Merateľný Cieľová Dosiahnutá % plnenia 

hodnota hodnota 
alebo iný 

pomer ukazovateľ 

25 10 40 % Poskytnutie jednorazovej 
dávky v hmotnej núdzi pre 
poberateľov dávky v 
hmotnej núdzi príspevkov k 
dávke v hmotnej núdzi 

počet vybavených žiadostí 

 
 

Prvok 12. 1. 5 Inštitút osobitného príjemcu na vyplácanie dávky v hmotnej núdzi 

 

Rozpočet prvku : 
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34.72 v € 7 000.00 7 000.00 2 430.31 

2014-Upravený 2014-Plnenie % pln. 2014-Schválený rok 

Komentár: 
Výsledky merateľných ukazovateľov sa odvíjajú od možnosti uplatnenia inštitútu osobitného 
príjemcu  na vyplácanie dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi v zmysle 
zákona č.417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej  núdzi...a podľa  usmernení ÚPSVaR ,  a to aby sa 
dosiahol účel využitia dávky t.j na úhradu nákladov spojených s bývaním (úhrada za KO, DzN...) s 
účinnosťou  od 1.9.2014 do 31.12.2014  v nadväznosti  na  splatnosť  II. splátky na úhradu KO a 
DzN.  
Dosiahnutá hodnota podľa merateľného ukazovateľa v rámci možností využitia IOP na vyplácanie 
DHN a príspevkov k DHN je výsledkom selekcie poberateľov DHN a príspevkov k DHN  Úradom 
práce, sociálnych vecí a rodiny v Malackách.  
  

Ciele a výstupy: 

Cieľ 
Merateľný Cieľová Dosiahnutá % plnenia 

hodnota hodnota 
alebo iný 

pomer ukazovateľ 

20 7 35 % Zabezpečiť a usmerniť 
účelné využitie dávky a 
príspevkov k dávke v 
hmotnej núdzi v prospech 
občana, dosiahnuť zmysel 
využitia dávky ( úhrada KO, 
DzN, nájomné) 

Priemerný počet oprávnených osôb, 
ktorým sa vypláca dávka v hmotnej núdzi 
v rámci inštitútu osobitného príjemcu 

 
 

Podprogram 12. 2 Príspevky občianskym združeniam a organizáciám 

Zámer: Dotácie pre organizácie a občianske združenia v sociálnom zabezpečení 

Rozpočet podprogramu : 

Zodpovednosť: Klientske centrum, Mgr. Alena Kmecová 

100.00 v € 3 300.00 3 000.00 3 300.00 

2014-Upravený 2014-Plnenie % pln. 2014-Schválený rok 

Komentár: 
Dotácia bola poskytnutá jednotlivým organizáciám a občianskym združeniam v zmysle uzatvorenej 
zmluvy o poskytnutí dotácie v súlade s VZN č. 16/2011 o dotačnej a grantovej politike mesta na 
základe žiadosti o poskytnutie dotácie za účelom  jej využitia podľa predmetného VZN. Dotácia bola 
zúčtovaná v súlade s plnením predmetnej zmluvy. 

Ciele a výstupy: 

Cieľ 
Merateľný Cieľová Dosiahnutá % plnenia 

hodnota hodnota 
alebo iný 

pomer ukazovateľ 

120 120 100 % Efektívne a účelové 
poskytnutie dotácií na 
realizáciu projektov a  

priemerný počet členov v 1 subjekte 
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aktivít organizovaných 
občianskymi združeniami a 
organizáciami 

220 € 254 € 115 %  dotácia na 1 subjekt v priemere 

15 13 87 % Dotácie pre organizácie a 
združenia 

počet podporených subjektov 

 
 

Podprogram 12. 3 Klub dôchodcov - denné centrum 

Zámer: Kvalitný a plnohodnotný život seniorov resp. osôb s ťažkým zdravotným 
postihnutím 

Rozpočet podprogramu : 

Zodpovednosť: Klientske centrum, Mgr. Alena Kmecová 

92.72 v € 300.00 300.00 278.15 

2014-Upravený 2014-Plnenie % pln. 2014-Schválený rok 

Komentár: 
V klube dôchodcov (KD) t.j.v dennom centre bol  zrealizovaný prieskum zameraný na spokojnosť a 
kvalitu  poskytovaných služieb. Pripomienky a návrhy k činnosti KD sú podnetom na skvalitnenie  
a rozvoj aktivít KD.  Dosiahnuté hodnoty podľa merateľných ukazovateľov v tomto podprograme 
svedčia  o záujme seniorov o aktivity organizované KD, prihliadnuc na  ich fyzické a duševné 
schopnosti dané vekom a predovšetkým snahou vlastnej sebarealizácie a ďalšieho poznávania.  
  

Ciele a výstupy: 

Cieľ 
Merateľný Cieľová Dosiahnutá % plnenia 

hodnota hodnota 
alebo iný 

pomer ukazovateľ 

90 % 78 % 87 % Zabezpečiť podmienky pre 
dôstojný život a možnosti 
vlastnej realizácie 
dôchodcov 

% spokojnosti s poskytovanými službami 

50 46 92 %  počet aktivít organizovaných pre 
seniorov a ťažko zdravotne postihnutých 

140 136 97 %  počet členov KD 

 
 

Podprogram 12. 4 Zariadenie opatrovateľskej služby - nepretržitá prevádzka 

Zámer: Zabezpečenie pobytovej sociálnej služby v zariadení - komplexná 
starostlivosť o osoby odkázané na pomoc inej fyzickej osoby 

Rozpočet podprogramu : 

Zodpovednosť: Mgr. Melánia Dujsíková – riaditeľka MsCSS 
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98.82 v € 312 725.00 290 100.00 309 023.85 

2014-Upravený 2014-Plnenie % pln. 2014-Schválený rok 

 
 
 

Prvok 12. 4. 1 Zariadenie opatrovateľskej služby - transfer pre MsCSS 

 

Rozpočet prvku : 

  

100.00 v € 308 405.00 285 780.00 308 405.00 

2014-Upravený 2014-Plnenie % pln. 2014-Schválený rok 

Komentár: 
Ciele sa podarilo naplniť, plná kapacita, počet aktivít dosiahol požadovanú hodnotu, pričom aktivity 
sú organizované s ohľadom na požiadavky klientov. Úroveň poskytovaných služieb je optimálna 
vzhľadom na spokojnosť klientov, ktorú možno konštatovať z vyjadrení klientov.  

Ciele a výstupy: 

Cieľ 
Merateľný Cieľová Dosiahnutá % plnenia 

hodnota hodnota 
alebo iný 

pomer ukazovateľ 

42 42 100 % Zabezpečiť 24 hodinovú 
starostlivosť v zariadení 
opatrovateľskej služby 
osobám odkázaných na 
pomoc inej fyzickej osoby 

priemerný počet ubytovaných klientov 

15 15 100 %  počet aktivít organizovaných pre klientov 

Áno Áno 100 %  spokojnosť klientov s poskytovanými 
službami 

 
 

Prvok 12. 4. 2 Útulok 

Zámer: Zabezpečenie pobytovej sociálnej služby na určitý čas fyzickej osobe, 
ktorá nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie 
základných životných potrieb a nemá zabezpečené ubytovanie. 

Rozpočet prvku : 

  

14.33 v € 4 320.00 4 320.00 618.85 

2014-Upravený 2014-Plnenie % pln. 2014-Schválený rok 

Komentár: 
Všetkým žiadateľom o túto sociálnu službu bolo možné vyhovieť. 
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Ciele a výstupy: 

Cieľ 
Merateľný Cieľová Dosiahnutá % plnenia 

hodnota hodnota 
alebo iný 

pomer ukazovateľ 

1 deň 1 deň 100 % Zabezpečiť ubytovanie 
fyzickým osobám, ktoré 
nemajú zabezpečené vlastné 
bývanie a ich život a zdravie 
je vážne ohrozené 

promptnosť - čas potrebný na 
umiestnenie klienta 

3 1 33 %  počet ubytovaných 

 
 

Podprogram 12. 5 Opatrovateľská služba 

Zámer: Zabezpečenie starostlivosti o osoby odkázané na pomoc inej fyzickej osoby 

Rozpočet podprogramu : 

Zodpovednosť: Mgr. Melánia Dujsíková – riaditeľka MsCSS 
 

100.00 v € 247 228.00 247 228.00 247 228.00 

2014-Upravený 2014-Plnenie % pln. 2014-Schválený rok 

Komentár: 
Ciel opatrovateľskej služby bol dosiahnutý, v rámci roka bolo možné zaviezť a poskytnúť túto 
starostlivosť neodkladne všetkým novým  žiadateľom, čím boli uspokojené potreby klientov. 
  

Ciele a výstupy: 

Cieľ Merateľný Cieľová Dosiahnutá % plnenia 

hodnota hodnota 
alebo iný 

pomer ukazovateľ 

55 53 96 % Zabezpečiť pomoc v 
domácom prostredí klientov 
pri bežných úkonoch 

priemerný počet klientov 

1 týždeň 1 týždeň 100 %  rýchlosť zabezpečenia služby od podania 
žiadosti 

Áno Áno 100 %  spokojnosť klientov 

 
 

Podprogram 12. 6 Príspevok na stravu 

Zámer: Poskytnutie stravy v jedálni alebo prostredníctvom donášky fyzickým 
osobám, ktoré majú nepriaznivý stav alebo dovŕšili dôchodkový vek 

Rozpočet podprogramu : 

Zodpovednosť: Mgr. Melánia Dujsíková – riaditeľka MsCSS 
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99.84 v € 53 500.00 50 000.00 53 415.00 

2014-Upravený 2014-Plnenie % pln. 2014-Schválený rok 

 Ciele a výstupy: 

Cieľ 
Merateľný Cieľová Dosiahnutá % plnenia 

hodnota hodnota 
alebo iný 

pomer ukazovateľ 

110 120 109 % Zabezpečiť donášku  stravy  
- obedov do domácnosti 

priemerný počet rozvozov obedov 

260 289 111 % Zabezpečiť nutrične 
vyvážené stravovanie pre 
seniorov 

priemerný počet stravníkov 

 
 

Podprogram 12. 7 Prepravná služba - sociálny taxík 

Zámer: Zabezpečenie individuálnej prepravy osobným motorovým vozidlom 
fyzickým osobám s nepriaznivým zdravotným stavom 

Rozpočet podprogramu : 

Zodpovednosť: Mgr. Melánia Dujsíková – riaditeľka MsCSS 
 

100.00 v € 21 500.00 21 500.00 21 500.00 

2014-Upravený 2014-Plnenie % pln. 2014-Schválený rok 

Komentár: 
Počet prepravovaných klientov bol mierne nižší, než očakávaný. Priemerný počet jázd za mesiac je 
však približne na očakávanej úrovni, z čoho vyplýva, že prepravná služba má stálych klientov - 
využívajú túto službu častejšie ako v predchádzajúcich rokoch. 

Ciele a výstupy: 

Cieľ 
Merateľný Cieľová Dosiahnutá % plnenia 

hodnota hodnota 
alebo iný 

pomer ukazovateľ 

220 205 93 % Zabezpečiť prepravu osôb s 
nepriaznivým zdravotným 
stavom 

počet príjemcov služby 

130 / mesiac 128 / mesiac 98 %  priemerný počet jázd 

 
 

Podprogram 12. 8 Denný stacionár - rekonštrukcia 

Zámer: Rekonštrukcia budovy pre účely denného stacionára 

Rozpočet podprogramu : 

Zodpovednosť: Mgr. Melánia Dujsíková – riaditeľka MsCSS 
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99.93 v € 94 138.00 76 450.00 94 076.35 

2014-Upravený 2014-Plnenie % pln. 2014-Schválený rok 

Komentár: 
Všetky rekonštrukčné práce ako aj administratívna činnosť podmieňujúca spustenie prevádzky 
denného stacionára boli dokončené a službu je možné poskytovať od októbra 2014. 
  

Ciele a výstupy: 

Cieľ Merateľný Cieľová Dosiahnutá % plnenia 

hodnota hodnota 
alebo iný 

pomer ukazovateľ 

áno Áno 100 % Vybudovať denný stacionár dokončenie rekonštrukcie  budovy 

áno Áno 100 % Zabezpečenie poskytovania 
sociálnych služieb fyzickým 
osobám v zariadení na určitý 
čas počas dňa 

príprava personálneho obsadenia 

áno Áno 100 %  príprava interných predpisov 

 
 

Podprogram 12. 9 Pochovanie občana 

Zámer: Zákonná povinnosť zabezpečenia pochovania občana 

Rozpočet podprogramu : 

Zodpovednosť: Klientske centrum, Mgr. Alena Kmecová 

87.13 v € 500.00 1 500.00 435.64 

2014-Upravený 2014-Plnenie % pln. 2014-Schválený rok 

Komentár: 
Za hodnotiace obdobie podľa obsahu danej aktivity sa vyskytol 1 prípad  v zmysle §  30  ods. 2 
zákona  č.  131/2010 Z. z. o pohrebníctve...  
  

Ciele a výstupy: 

Cieľ 
Merateľný Cieľová Dosiahnutá % plnenia 

hodnota hodnota 
alebo iný 

pomer ukazovateľ 

5 1 20 % Zabezpečiť pochovanie 
občana bez rodinných 
príslušníkov, bez totožnosti 

počet pohrebov za rok 
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Podprogram 12.10 Rodinná politika 

Zámer: Stabilizácia sociálnej  situácie v rodine 

Rozpočet podprogramu : 

Zodpovednosť: Klientske centrum, Mgr. Alena Kmecová 

0.00 v € 500.00 500.00 0.00 

2014-Upravený 2014-Plnenie % pln. 2014-Schválený rok 

Komentár: 
Dosiahnutie cieľovej hodnoty podľa merateľných ukazovateľom vykazuje skutočnosť, že  opatrenia 
sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately  finančného charakteru podľa  zákona č.305/2005 
Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení neboli  za hodnotiace 
obdobie realizované, nakoľko nebolo nutné povinnosti  vyplývajúce z tohto zákona uplatniť. 

Ciele a výstupy: 

Cieľ 
Merateľný Cieľová Dosiahnutá % plnenia 

hodnota hodnota 
alebo iný 

pomer ukazovateľ 

1 x 0 0 % Podporiť kontakt rodičov s 
deťmi umiestnenými v 
detskom domove 

Poskytnutie príspevku na dopravu do 
DeD na 1 osobu / mesiac 

1 x 0 0 % Zabezpečiť úpravu a obnovu 
rodinných pomerov dieťaťa 

Poskytnutie príspevku na úpravu a 
obnovu rodinného prostredia ročne / 1 
rodina 

 
 

   

 

 
 

     

     

 
 
 



Strana: 98 
Dátum: 27.05.2015 

Program 13 Podporné činnosti 

Zámer programu: PROKLIENTSKY ORIENTOVANÝ MESTSKÝ ÚRAD S 
HMOTNOU ZAINTERESOVANOSŤOU PRACOVNÍKOV NA 
SPLNENÍ ÚLOH MESTA 

Rozpočet programu : 

101.37 v € 2 532 083.00 1 803 490.00 2 566 662.90 

2014-Upravený 2014-Plnenie % pln. 2014-Schválený rok 

 Ciele a výstupy: 

Cieľ 
Merateľný Cieľová Dosiahnutá % plnenia 

hodnota hodnota 
alebo iný 

pomer ukazovateľ 

0 % 18 %  Zabezpečiť efektívne 
nakladanie s finančnými 
prostriedkami daňových 
poplatníkov 

Max. priemerný ročný nárast výdavkov 
verejnej správy 

 
 

Podprogram 13. 1 Podporná činnosť - správa mesta 

 

Rozpočet podprogramu : 
 

101.50 v € 2 449 648.00 1 721 055.00 2 486 329.88 

2014-Upravený 2014-Plnenie % pln. 2014-Schválený rok 

 
 
 

Prvok 13. 1. 1 Zamestnanci a volení predstavitelia - mzdy 

 

Rozpočet prvku : 

Zodpovednosť: Oddelenie ekonomiky, Ing. Ladislav Adamovič 

99.42 v € 1 179 900.00 1 090 500.00 1 173 067.72 

2014-Upravený 2014-Plnenie % pln. 2014-Schválený rok 

 Ciele a výstupy: 

Cieľ 
Merateľný Cieľová Dosiahnutá % plnenia 

hodnota hodnota 
alebo iný 

pomer ukazovateľ 

3 % 4,10 % 137 % Spravodlivé oceňovanie 
kvality vykonanej práce 

% valorizácie FP(funkčných platov) 

10 % 7,88 % 79 % Motivácia na zvýšenie 
výkonnosti a zlepšenie  

% poskytnutých odmien z FP 
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kvality služieb 

 
 

Prvok 13. 1. 2 Zamestnanci a volení predstavitelia - odvody 

 

Rozpočet prvku : 

Zodpovednosť: Oddelenie ekonomiky, Ing. Ladislav Adamovič 

100.29 v € 454 330.00 408 240.00 455 646.57 

2014-Upravený 2014-Plnenie % pln. 2014-Schválený rok 

 
 
 

Prvok 13. 1. 3 Tovary 

 

Rozpočet prvku : 
 

96.74 v € 38 700.00 15 540.00 37 438.28 

2014-Upravený 2014-Plnenie % pln. 2014-Schválený rok 

 Ciele a výstupy: 

Cieľ 
Merateľný Cieľová Dosiahnutá % plnenia 

hodnota hodnota 
alebo iný 

pomer ukazovateľ 

140   Maximálna transparentnosť 
v obstarávaní tovarov 

počet obstarávaní 

 
 

Prvok 13. 1. 4 Nájomné 

 

Rozpočet prvku : 
 

93.07 v € 11 340.00 17 300.00 10 553.99 

2014-Upravený 2014-Plnenie % pln. 2014-Schválený rok 

 
 
 

Prvok 13. 1. 5 Služby 

 

Rozpočet prvku : 
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124.46 v € 170 580.00 177 775.00 212 301.61 

2014-Upravený 2014-Plnenie % pln. 2014-Schválený rok 

 
 
 

Prvok 13. 1. 6 Bežné transfery 

 

Rozpočet prvku : 

Zodpovednosť: Oddelenie ekonomiky, Ing. Ladislav Adamovič 

100.47 v € 591 898.00 6 000.00 594 678.11 

2014-Upravený 2014-Plnenie % pln. 2014-Schválený rok 

 Ciele a výstupy: 

Cieľ 
Merateľný Cieľová Dosiahnutá % plnenia 

hodnota hodnota 
alebo iný 

pomer ukazovateľ 

2 1 50 % Vyplatenie odstupného a 
odchodného 

počet ukončení PP s nárokom na 
odstupné a odchodné 

 
 

Prvok 13. 1. 7 Kapitálové výdavky 

 

Rozpočet prvku : 
 

91.16 v € 2 900.00 5 700.00 2 643.60 

2014-Upravený 2014-Plnenie % pln. 2014-Schválený rok 

 
 
 

Podprogram 13. 2 Verejný dlh mesta 

Zámer: Zabezpečiť riadenie splácania úrokov v súlade s platnými právnymi 
predpismi 

Rozpočet podprogramu : 

Zodpovednosť: Oddelenie ekonomiky, Ing. Ladislav Adamovič 

97.45 v € 82 435.00 82 435.00 80 333.02 

2014-Upravený 2014-Plnenie % pln. 2014-Schválený rok 

Komentár: 
Mesto v roku 2014 dodržalo pravidlá používania návratných zdrojov financovania podľa 
ustanovenia § 17 odsek 6 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. Zadlženosť mesta dosiahla k 31.12.2014 hodnotu 
21,03%, pričom maximálna zadlženosť mesta môže byť 60% a dlhová služba k bežným príjmom  
dosiahla hodnotu 3,40%, pričom maximálna výška tohto ukazovateľa môže byť 25%.     
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Ciele a výstupy: 

Cieľ 
Merateľný Cieľová Dosiahnutá % plnenia 

hodnota hodnota 
alebo iný 

pomer ukazovateľ 

Dlh mesta< 
60% 

21,03 % 35 % Udržanie dlhovej služby 
mesta na takej úrovni, ktorá 
neohrozí vykonávanie 
samospr. funkcií mesta a 
umožní rozvoj mesta podľa 
potrieb a požiad. obyv. 
mesta. 

Plnenie limitu zadlženosti v zmysle 
zákona 583/2004 Z.z. 

< 25 % z BP 
Predchádzajú-  

ceho roka 

3,4 % 14 %  Výška ročných splátok istiny a úrokov 

 
 


