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Záverečný účet mesta za rok 2009 
 

Predmetom záverečného účtu Mesta Malacky za rok 2009 je spracovanie 
a vyhodnotenie výsledkov o rozpočtovom hospodárení mesta, vrátane výsledkov 
hospodárenia peňažných fondov, príspevkových organizácií  a obchodných spoločností 
s majetkovou účasťou mesta. 

Overením výsledkov hospodárenia a účtovnej závierky za rok 2009 bola splnená 
podmienka podľa ustanovenia § 9 ods. 5 zákona  č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších zmien a § 16 ods.3 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej 
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  
 
Záverečný účet mesta obsahuje: 
 

I. Výsledok hospodárenia mesta, peňažných fondov, príspevkových organizácií  
a obchodných spoločností s účasťou mesta 

II. Plnenie a čerpanie rozpočtu mesta 
III. Dlhová služba 
IV. Bilancia aktív a pasív 
V. Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta  
VI. Návrh na rozdelenie HV za rok 2009 
VII. Prílohy 

 
I. Výsledok hospodárenia mesta, peňažných fondov, príspevkových 
organizácií a obchodných spoločností s účasťou mesta za rok 2009 
 
I.A Hospodárenie mesta 
 

Rozpočtové hospodárenie mesta za rok 2009 skončilo s prebytkom 616.292,-€. 
Celkové príjmy za rok 2009 vrátane rozpočtových organizácií mesta dosiahli sumu 
1.888.845,-€ a celkové výdavky vrátane rozpočtových organizácií sa čerpali vo výške 
11.272.553,-€. Podrobnejšia analýza rozpočtu je uvedená v časti II. Plnenie a čerpanie 
rozpočtu mesta. 
 
I.B Hospodárenie peňažných fondov 
 
Ku dňu účtovnej závierky boli na meste zriadené nasledovné peňažné fondy: 
a) rezervný fond 
b) sociálny fond 
 
Rezervný fond – počiatočný stav fondu k 01.01.2009 činil sumu 3.127,80,-€. Príjmy do 
fondu činili v roku 2009 sumu 576.910,03 € a výdavky 576.910,03 €. Zostatok k 31.12.2009 
činil sumu 3,127,80,-€ (viď príloha č. 4). 
 
Sociálny fond – počiatočný stav fondu k 01.01.2009 činil sumu 2.319,50 €. Príjmy do fondu 
v roku 2009 činili sumu 14.270,99 € a výdavky 14.953,94 €. Konečný stav k 31.12.2009 
predstavoval sumu 1.636,55 € (viď príloha č. 4). 
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I.C Hospodárenie príspevkových organizácií 
 

Príspevkové organizácie mesta (ďalej p. o. m.)  hospodárili v roku 2009 
s rozpočtovanými finančnými prostriedkami zriaďovateľa, s prostriedkami zo štátneho 
rozpočtu, s vlastnými prostriedkami a s finančnými prostriedkami získanými od iných 
fyzických a právnických osôb. Všetky p. o. m. vykázali za rok 2009 kladný hospodársky 
výsledok. Príspevková organizácia AD HOC dosiahla hospodársky výsledok pred zdanením 
vo výške 1.499,-€, MsCSS dosiahlo pred zdanením zisk v sume 10.317,-€ a MCK dosiahlo 
zisk 7.565,-€. Podrobné hospodárenie organizácií zriadených mestom je uvedené v správach 
o hospodárení týchto organizácií, ktoré sú predmetom rokovania mestského zastupiteľstva.     
 
( v € )        

Príspevková organizácia Výnosy   Náklady   
Hospodársky 

výsledok  
            

AD HOC 401 854   400 355   1 499 
            

Mestské centrum sociálnych 
služieb 946 680   936 363   10 317 

            
Mestské centrum kultúry 318 319   310754   7 565 
 
 
I.D Hospodárenie spoločností s účasťou mesta 
 

Spoločnosti, v ktorých má mesto majetkovú účasť hospodárili v roku 2009 
nasledovne: 

 
a) Tekos Malacky, spol. s r.o. vykázal za rok 2009 výsledok hospodárenia pred zdanením 

zisk vo výške 10.494,-€, 
b) Progres Malacky, spol. s  r. o. vykázal za rok 2009 výsledok hospodárenia pred 

zdanením stratu vo výške 13.334,-€, 
c) Recykling Malacky, spol. s  r. o. vykázal za rok 2009 hospodársky výsledok pred 

zdanením stratu vo výške 74,11 €, 
d) Eurovalley, a.s. vykázalo za rok 2009 výsledok hospodárenia pred zdanením stratu vo 

výške 415.994,-€. 
e)  Nemocničná, a.s. vykázala za rok 2009 výsledok hospodárenia pred zdanením stratu 

304.317,-€ 
f)  UniCredit Bank Slovakia, a.s. -  vykázala za rok 2009 výsledok hospodárenia pred 

zdanením zisk 27,4 mil. €, 
g) Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. – podklady nepredložila 
h) Práčovňa Malacky, spol. s r.o. – účtovnú závierku nedodala 
i) REMA, a.s. –  podklady nepredložila 

 
II. Plnenie a čerpanie rozpočtu mesta 
 
Rozpočet mesta bol schválený mestským zastupiteľstvom dňa 18.12.2008 uznesením 
č.130/2008. 
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Schválené zmeny:  
 

- prvá  zmena  schválená dňa 12.03.2009 uznesením č. 18/2009 
- druhá zmena schválená dňa 14.05.2009 uznesením č. 54/2009 
- tretia zmena  schválená dňa 13.08.2009 uznesením č. 88/2009 
- štvrtá zmena schválená dňa 15.12.2009 uznesením č. 138/2009 
- piata zmena rozpočtovým opatrením primátora mesta zo dňa 29.12.2009 

 
PRÍJMOVÁ ČASŤ 
 
Bežné príjmy 
 

V roku 2009 dosiahli celkové daňové príjmy sumu  6.382.516,-€, čo predstavovalo 
plnenie na 96,55 %. Podiel na výnose dane z príjmov fyzických osôb dosiahol výšku 
3 966 152,-€, daň z nehnuteľnosti činila za rok 2009 sumu 1 930 993,-€ a príjmy z daní za 
tovary a služby dosiahli sumu 485.371,-€. 

Nedaňové príjmy činili v roku 2009 výšku 594.987,-€2, čo predstavovalo plnenie na 
92,65%. Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku dosiahli v roku 2009 sumu 135.243,-€. 
Príjem z poplatkov a iných platieb  činil v roku 2009 sumu 281.402,-€, z čoho správne 
poplatky za rok 2009 boli vybrané vo výške 141.137,-€. Výpadok príjmu v porovnaní 
s rozpočtom v položke Správny poplatok za výherné hracie automaty asi o 31.tis. € bol 
spôsobený nižším počtom vydaných rozhodnutí na prevádzkovanie výherných automatov.   
Výška príjmu z pokút za porušenie predpisov dosiahla za predchádzajúci rok sumu 33.403,-€. 
Príjem za služby pultu centrálnej ochrany dosiahol výšku 51.001,-€, príjmy z reklám 
v mestských médiách dosiahol výšku 19.000,-€. Príspevok z recyklačného fondu nebol mestu 
v roku 2009 vyplatený, nakoľko koncom roka bola vykonaná kontrola na dodržiavanie 
podmienok pre vyplatenie príspevku a až po jej skončení mohol byť príspevok vyplatený. 
Výsledky kontroly sa časovo presunuli do roku 2010, z toho dôvodu vznikol predpoklad, že 
finančné prostriedky z recyklačného fondu za rok 2009 budú uhradené v roku 2010. Príjem 
z predaja ostatných tovarov a služieb predstavoval v roku 2009 sumu 36.861,-€. Dosiahnuté 
výnosy z finančných prostriedkov činili za rok 2009 sumu 4.446,-€, iné nedaňové príjmy 
dosiahli čiastku 173.896,-€.  

V časti granty a transfery dosiahli v roku 2009 príjmy sumu 2.505.246,-€. V rámci 
tejto časti rozpočtu boli rozpočtované dotácie zo štátneho rozpočtu, sponzorské príspevky  
a prostriedky z fondov Európskej únie. Okrem finančných prostriedkov na prenesený výkon 
štátnej správy boli mestu poskytnuté finančné prostriedky na základe Rozhodnutia Vlády SR 
v objeme 328.567,-€, na úhradu bežných výdavkov mesta, ako kompenzácia výpadku podielu 
na výnose dane z príjmov fyzických osôb.   

 
Prehľad bežných grantov a transferov prijatých 2009 je uvedený v nasledovnej tabuľke: 
(v €)        

 Ukazovateľ 
Rozpočet 

2009 
Rozpočet 

2009 
Rozpočet 

2009 
Rozpočet 

2009 

  
Schválená 
4.zmena 

Zmena  
schválená 

primátorom 
Čerpanie 

k 31.12.2009 Plnenie v % 

300 Granty a transfery spolu 2 209 579 2 176 479 2 505 246 115,11 

311 Sponzorstvo, finančné dary 83 566 83 566 86 886 103,97 

312 001 Dofinancovanie mesta zo ŠR 0 0 328 567   

312 001 Grant - Oprava strechy -Spoločenský dom 0 6 600 6 600 100,00 

312 001 Grant - Malacky Dobré miesto pre život (MsP) 8 000 8 000 8 000 100,00 
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312 001 Štátny fond rozvoja bývania 13 501 13 501 13 501 100,00 

312 001 Na stavebný úrad, vyvlastňovanie 15 562 15 562 15 561 99,99 

312 001 Na sociálne veci (opatrovateľská služba) 155 382 155 382 155 382 100,00 

312 001 Na matričnú činnosť 10 388 10 388 10 463 100,72 

312 001 Register obyvateľstva 5 903 5 903 5 902 99,98 

312 001 Na školstvo 1 734 079 1 734 079 1 745 446 100,66 

312 001 Na stravu pre sociálne odkázané deti 6 639 6 639 4 994 75,22 

312 001 Na školské pomôcky 1 660 1 660 1 161 69,94 

312 001 Vzdelávacie poukazy 33 194 37 194 37 156 99,90 

312 001 Na cestovné žiakov 8 298 8 298 10 508 126,63 

312 001 Na školský úrad 12 313 12 313 12 313 100,00 

312 001 Na pozemné komunikácie 893 893 892 99,89 

312 001 Na starostlivosť o životné prostredie 2 593 2 593 2 593 100,00 

312 001 Osobitný príjemca 33 194 29 194 16 009 54,84 

312 001 Na vojnové hroby 68 68 67 98,53 

312 001 Na voľby 69 707 30 007 29 925 99,73 

312 009 Na rodinné prídavky 6 639 6 639 5 320 80,13 

312 011 Na kultúrne pamiatky 8 000 8 000 8 000 100,00 

Bežné príjmy spolu 9 429 147 9 429 147 9 482 749 100,57 

 
Celkové bežné príjmy dosiahli za rok 2009 sumu 9.482.749,-€, čo predstavovalo 

plnenie na 100,57 %. 
 
 
Kapitálové príjmy 
 

V roku 2009 mesto predalo 30 bytov do osobného vlastníctva nájomcov za celkovú 
sumu 31.170,-€. Zľavy poskytnuté pri predaji bytov do osobného vlastníctva boli vrátené do 
rozpočtu mesta vo výške 4.234,-€.  V roku 2009 bola uhradená BVS, a.s. zostávajúca časť 
kúpnej ceny za zrekonštruovanú čističku odpadových vôd – II. etapa vo výške 84.426,-€. 
Mesto odpredalo pozemky do vlastníctva iných subjektov v objeme 10.830,-€. Na budovanie 
závodu na triedenie odpadu boli mestu z Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja v roku 
2009 poskytnuté finančné prostriedky v sume 948.251,-€. Posledná žiadosť o platbu v rámci 
projektu Revitalizácia Záhoráckej ulice a ulice J. Kostku bola odsúhlasená v roku 2009, na 
základe ktorej boli mestu refundované finančné prostriedky v objeme 137.549,-€. Kapitálový 
transfer pre MsCSS poskytnutý v roku 2009 z Ministerstva financií SR činil sumu 13.019,-€. 
Z Ministerstva pôdohospodárstva SR bol poskytnutý kapitálový transfer na revitalizáciu 
areálu ZŠ Záhorácka v sume 13.277,-€, ktorý bude čerpaný v roku 2010. 
 Prehľad plnenia príjmovej časti kapitálového rozpočtu v jednotlivých položkách je 
uvedený v nasledovnej tabuľke. 
(v €) 

   
Rozpočet 

 2009 
Rozpočet 

2009 
Rozpočet 

2009 
Rozpočet  

2009 

  Ukazovateľ 

 
Schválená          
4. zmena  

Zmena  
schválená 

primátorom 
Čerpanie 

k 31.12.2009 Plnenie v % 

231 Predaj kapitálových aktív 120 939 120 939 119 830 99,08 

231 Príjem z predaja bytov 36 513 36 513 35 404 96,96 

231 Príjem z predaja ČOV - II. etapa 84 426 84 426 84 426 100,00 

233 Príjem z predaja pozemkov 21 000 21 000 10 830 51,57 

300 Granty a transfery 1 150 568 1 150 568 1 112 096 96,66 

322 001 Grant - Závod na triedenie odpadu 1 000 000 1 000 000 948 251 94,83 
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322 001 Grant na revitalizáciu Záhoráckej ulice 137 549 137 549 137 549 100,00 

322 001 Na sociálnu oblasť ( MsCSS) 13 019 13 019 26 296 201,98 

322 001 Kapitálový transfer - Rekreačný areál ZŠ Záhorácka 0 0 13 277  

Kapitálové príjmy spolu 1 292 507 1 292 507 1 242 756 96,15 
 
Celkové kapitálové príjmy dosiahli za rok 2009 sumu 1.242.756,-€, čo 

predstavovalo plnenie na 96,15%. 
 
Finančné operácie – príjmové 
 
 Celkový objem finančných operácií dosiahol v roku 2009 sumu 953.042,-€, z čoho 
zostatok nevyčerpaných finančných prostriedkov z roku 2009 činil sumu 4.164,-€, prebytok 
rozpočtového hospodárenia za rok 2008 činil sumu 576.910,-€. Mesto v roku 2009 začalo 
čerpať finančné prostriedky z úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania na výstavbu 
nájomných bytov, ktorého výška k 31.12.2009 dosiahla čiastku 371.968,-€.  

 
 
VÝDAVKOVÁ ČASŤ 
 
Bežné výdavky 
 
Oddiel 01 – Všeobecné verejné služby – celkové bežné výdavky v tomto oddiele dosiahli 
v roku 2009 sumu 1.797.906,-€, čo predstavovalo čerpanie na 98,25 %. Výdavky na verejnú 
správu sa čerpali vo výške 1.669.064,-€, pričom na mzdy a odvody zamestnancov a volených 
predstaviteľov sa vyčerpalo 1.021.914,-€. Na tovary a služby sa čerpali prostriedky v objeme 
639.037,-€. Z týchto výdavkov sa na cestovné náhrady čerpali výdavky v sume 3.192,-€, na 
energie, telekomunikačné služby a poštovné sa čerpali výdavky v celkovej výške 187.087,-€. 
Na organizačné zabezpečenie volieb, ktoré sa v roku 2009 konali, sa vyčerpali finančné 
prostriedky vo výške 29.830,-€. Finančné prostriedky v rámci položky 633 – materiál sa 
čerpali v celkovej sume 82.945,-€, pričom čerpanie jednotlivých podpoložiek je uvedený 
v nasledovnej tabuľke. 
 

   
Rozpočet 

2009 
Rozpočet 

 2009 
Rozpočet 

 2009 
Rozpočet 

2009 

  Ukazovateľ 

 
Schválená             
4. zmena 

Zmena  
schválená 

primátorom 
Čerpanie 

k 31.12.2009 
Čerpanie 

 v % 
633 Materiál  74 600 84 975 82 945 97,61 

633 001 Interiérové vybavenie 5 000 3 550 1 978 55,72 
633 002 Výpočtová technika 1 700 1 700 1 636 96,24 
633 004 Stroje a zariadenia 0 1 450 1 434 98,90 
633 006 Všeobecný materiál 16 000 20 700 20 665 99,83 
633 009 Odborná literatúra 6 000 10 375 10 394 100,18 
633 010 Pracovné prostriedky            500 500 377 75,40 
633 011 Pitná voda 2 500 2 500 2 282 91,28 
633 013 Softvér a licencie 4 900 4 900 4 942 100,86 
633 016 Zahraničné vzťahy 2 000 2 000 1 486 74,30 
633 016 Reprezentačné fondy 28 000 28 230 28 685 101,61 
633 016 Propagácia mesta - TIK 8 000 9 070 9 066 99,96 
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V rámci položky výdavkov 634 – dopravné sa čerpali výdavky vo výške 14.446,-€ na PHM, 
8.217,-€ na opravy a údržbu, na poistenie 1.598,-€. Na opravu a údržbu výpočtovej a 
telekomunikačnej techniky sa čerpali výdavky v objeme 872,-€, na údržbu  strojov, prístrojov 
a zariadení sa čerpali výdavky v sume 22.421,-€. Na opravy a údržbu budovy a priestorov 
MsÚ sa čerpali výdavky vo výške 4.534,-€. Výdavky na nájomné dosiahli čiastku 4.273,-€. 
Celkové výdavky v položke 637 – služby dosiahli sumu 289 437,-€. Čerpanie jednotlivých 
podpoložiek je uvedené v nasledujúcej tabuľke: 
 

   
Rozpočet 

2009 
Rozpočet 

2009 
Rozpočet 

2009 
Rozpočet 

2009 

  Ukazovateľ 

 
Schválená 
4. zmena 

Zmena  
schválená 

primátorom 
Čerpanie 

k 31.12.2009 
Čerpanie 

 v % 
637 Ostatné služby 295 858 312 158 289 437 93,36 

637 001 Školenia, kurzy, semináre, porady 20 000 15 700 15 709 100,06 
637 003 Propagácia, reklama, inzercia 18 000 12 000 11 908 99,23 
637 004 Všeobecné služby 90 121 112 921 112 193 99,36 
637 005 Špeciálne služby 20 000 15 100 11 624 76,98 
637 011 Štúdie, expertízy, 3 000 2 700 1 142 42,30 
637 012 Poplatky a odvody 0 1 000 957 95,70 
637 013 Naturálne mzdy  0 500 441 88,20 
637 014 Stravovanie zamestnancov verejnej správy 33 000 32 000 29 476 92,11 
637 015 Poistenie majetku mesta 33 194 33 194 30 720 92,55 
637 016 Prídel do sociálneho fondu 18 246 17 746 14 270 80,41 
637 018 Vrátenie príjmov z minulých rokov 2 103 11 103 10 869 97,89 
637 026 Odmeny poslanci MsZ, členovia komisií MsZ 33 194 33 194 25 393 76,50 

637 027 
Odmeny zamestnancov mimopracovného 
pomeru 25 000 25 000 24 735 98,94 

637 Voľby prezidenta, do EÚ, VÚC 69 707 29 832 29 830 99,99 
 
Členské príspevky mesta za rok 2009 dosiahli sumu 6.264, náhrada počas prvých desiatich 
dní práceneschopnosti zamestnancov  činila sumu 1.849,-€. Výdavky v časti finančná 
a rozpočtová oblasť sa čerpali výdavky v objeme 18.587,-€. Výdavky spojené s výkonom 
matričného úradu, vedenia evidencie obyvateľstva dosiahli v roku 2009 sumu 32.587,-€. 
Výška splatených úrokov z prijatých úverov dosiahla v roku 2009 sumu 77.668,-€. 
   
Oddiel 03 – verejný poriadok – celkové výdavky za rok 2009 na činnosť mestskej polície 
dosiahli sumu 390.990,-€, čo predstavovalo 98,27 %-né čerpanie. V rámci útvaru MsP sa 
v roku 2009 začal realizovať projekt chránenej dielne, ktorý si vyžiadal z rozpočtu mesta 
finančné prostriedky v objeme 7.735,-€. Výdavky na činnosť  dobrovoľného hasičského 
záchranného zboru činili v roku 2009 sumu 2.910,-€.  
 
Oddiel 04 – ekonomická oblasť – výdavky v tomto oddiele  za rok 2009 dosiahli sumu 
312.092,-€, čo predstavovalo 99,00%-né čerpanie. Mzdy a odvody zamestnancov sa v tomto 
oddieli čerpali v objeme 76.951,-€, na údržbu, opravu a čistenie miestnych komunikácií a na 
dopravné značenie sa vynaložili finančné prostriedky vo výške 88.246,-€. Výdavky na zimnú 
údržbu dosiahli výšku 9.167,-€. Za stočné pod verejným priestranstvom a miestnymi 
komunikáciami sa čerpali finančné prostriedky v sume 99.030,-€. Mesto sa aj v roku 2009 
podieľalo na dofinancovaní mestskej hromadnej dopravy, a to čiastkou 27.351,-€. Ostatné 
výdavky v tomto oddieli sa čerpali vo výške 5.569,-€. Výdavky spojené s menšími obecnými 
službami dosiahli v roku 2009 výšku 4.395,-€.  
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Oddiel 05 – ochrana životného prostredia – celkové výdavky za rok 2009 dosiahli v tomto 
oddiele sumu 901.043,-€, čo predstavovalo čerpanie na 99,07%. Čerpanie jednotlivých 
položiek v časti nakladanie s odpadmi je uvedené v nasledovnej tabuľke. 
 

   
Rozpočet 

2009 
Rozpočet 

2009 
Rozpočet 

2009 
Rozpočet 

2009 

  Ukazovateľ 

 
Schválená 
4. zmena 

Zmena  
schválená 

primátorom 

Čerpanie 
k 31.12. 

2009 
Čerpanie 

 v % 
05 10 Nakladanie s odpadmi 885 071 880 471 872 036 99,04 

610 Mzdy - R kategórie pracovníkov 151 166 157 166 158 130 100,61 
620 Odvody - R kategórie pracovníkov 57 459 51 459 51 701 100,47 
632 Energie, voda komunikácie 1 328 1 328 620 46,69 

633 006 Odpadové koše, výbehy pre psov 2 200 3 400 3 380 99,41 
635 006 Údržba Zámockého parku 24 492 24 492 22 455 91,68 
635 006 Údržba verejnej zelene 69 729 63 129 62 664 99,26 
635 006 Revitalizácia zelene mesta 44 035 35 035 34 600 98,76 
637 004 Služby spojené so separovaným zberom 38 555 34 555 33 123 95,86 
637 004 Odvoz KO, DSO, prevádzka odpadových dvorov 247 000 247 000 244 250 98,89 
637 004 Uloženie a likvidácia odpadu na skládku 235 000 248 000 247 653 99,86 
637 004 Likvidácia divokých skládok 3 319 3 319 1 988 59,90 
637 014 Stravovanie zamestnancov OH a ŽP 9 792 10 592 10 503 99,16 
642 015 Náhrada príjmu počas PN 996 996 969 97,29 

 
Výdavky rozpočtované na úhradu nákladov spojených s likvidáciou splaškových vôd 
z domácností, kde nie je vybudovaná kanalizácia, sa čerpali vo výške 24.047,-€. Na prenesený 
výkon štátnej správy na úseku ochrany životného prostredia sa čerpali výdavky v sume 
2.367,-€, na monitoring bývalej skládky sa vynaložili finančné prostriedky vo výške 2.593,-€.       
 
Oddiel 06 – bývanie – celkový objem vynaložených výdavkov v tomto oddiele dosiahol 
v roku 2009 čiastku 246.675,-€, čo predstavovalo čerpanie na 94,53 %. Na zabezpečenie 
preneseného výkonu štátnej správy na úseku ŠFRB sa čerpali výdavky vo výške 16.971,-€ a 
na úseku stavebného poriadku sa čerpali výdavky v sume 17.086,-€. Mzdy a odvody 
zamestnancov mesta, ktorí zabezpečovali opravu a údržbu verejného osvetlenia sa v roku 
2009 čerpali v sume 16.424,-€. Výdavky za spotrebovanú elektrickú energiu na verejnom 
osvetlení dosiahli čiastku 117.502,-€. Výdavky na materiál, opravu a údržbu spojenú 
s verejným osvetlením sa čerpali vo výške 31.050,-€. Výdavky spojené s opravou a údržbou 
nebytových priestorov vo vlastníctve mesta činili sumu 24.275,-€. Čerpané finančné 
prostriedky boli použité predovšetkým na odstránenie havarijných stavov, ktoré v lete 
spôsobila veterná smršť. V roku 2009 splatilo mesto časť dlhu za byty vo svojom vlastníctve 
spoločnosti Termming, a.s. vo  výške 16.597,-€.  
 
Oddiel 08 – rekreácia, kultúra, náboženstvo – celkové výdavky za tento oddiel dosiahli 
sumu 575.514,-€, čo bolo 96,13 %-né čerpanie. Na športové a rekreačné služby sa v roku 
2009 vynaložilo 320.088,-€, na kultúrne služby 207.264,-€, na vysielacie a vydavateľské 
služby 21.509,-€. Na náboženské a iné spoločenské služby sa čerpali výdavky v objeme 
20.993,-€. Ostatné výdavky v tomto oddiele dosiahli sumu 5.660,-€. Podrobnejšie čerpanie 
jednotlivých položiek tohto oddielu je uvedené v nasledujúcej tabuľke. 
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Rozpočet 

2009 
Rozpočet 

2009 
Rozpočet 

2009 
Rozpočet 

2009 

  Ukazovateľ 

 
Schválená 
4. zmena 

Zmena  
schválená 

primátorom 
Čerpanie 

k 31.12.2009 
Čerpanie 

 v % 
  08 - Rekreácia, kultúra, ... 584 090 584 090 575 514 98,53 

08 10 Rekreačné a športové služby 321 886 321 886 320 088 99,44 
632 Energie - športový areál v Zámockom parku 82 000 78 500 77 308 98,48 

633 006 Športové akcie mesta 6 639 6 639 3 618 54,50 
635 006 Oprava a údržba detských ihrísk a športovísk 11 000 11 000 12 288 111,71 
637 004 Demontáž ľadovej plochy 5 925 5 925 6 649 112,22 
637 004 Montáž ľadovej plochy 6 639 6 639 7 000 105,44 
641 001 Bežný transfer AD HOC  152 692 152 692 152 692 100,00 
642 001 Dotácie pre športové organizácie 49 791 53 291 53 260 99,94 
642 002 Dotácia pre iné neziskové organizácie 7 200 7 200 7 273 101,01 

08 20 Kultúrne služby 214 677 213 777 207 264 96,95 
630 Projekt Paltour 26 000 22 100 15 872 71,82 

635 006 Oprava a údržba kaštieľa 8 500 11 500 11 215 97,52 
641 001 Bežný transfer Mestské centrum kultúry 180 177 180 177 180 177 100,00 

08 30 Vysielacie a vydavateľské služby 20 611 21 511 21 509 99,99 
637 004 Tlačiarenské služby - Malacký hlas 19 100 21 207 21 205 99,99 
637 004 Distribúcia Malackého hlasu 1 047 0 0   
637 027 Odmeny prispievateľom do Malackého hlasu 464 304 304 100,00 

08 40 Náboženské a iné spoločenské služby 19 916 21 016 20 993 99,89 
630 Údržba cintorínov, domu smútku 19 916 21 016 20 993 99,89 

08 60 Ostatné výdavky v kultúre  7 000 5 900 5 660 95,93 
620 ZPOZ - odvody 166 166 15 9,04 

633 006 ZPOZ - kvety, VK novorodenci 2 000 3 200 3 179 99,34 

637 027 
ZPOZ, vedenie kroniky, občianske obrady - 
DVP 4 834 2 534 2 466 97,32 

 
Podrobné hospodárenie príspevkových organizácií AD Hoc a Mestské centrum kultúry za rok 
2009 je uvedené v samostatnom materiáli „Správa o hospodárení“. 
 
Oddiel 09 – Vzdelávanie – výdavky sledované rámci rozpočtu mesta sa čerpali v celkovej 
výške 75.415,-€. Z toho na neštátne školské zariadenia sa z rozpočtu mesta vynaložili 
finančné prostriedky v sume 58.936,-€, dotácia na stravu pre deti v Praktickej škole činila 
sumu 2.031,-€. Výdavky na prenesený výkon štátnej správy na úseku školského úradu 
dosiahli v roku 2009 výšku 14.448,-€.  
Výdavky rozpočtových organizácií za rok 2009 dosiahli celkovú výšku 3.705.121,-€.  
 
Rekapitulácia výdavkov 
 
Výdavky na originálne kompetencie   1.879.839,-€ 
Výdavky na prenesené kompetencie   1.771.033,-€ 
Ostatné výdavky na školstvo           54.249,-€ 
Spolu za školstvo     3.705.121,-€   
 
Podrobné hospodárenie jednotlivých škôl a školských zariadení za rok 2009 je uvedené 
v samostatnom materiáli každej rozpočtovej organizácie „Správa o hospodárení“. 
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Oddiel 10 – Sociálne zabezpečenie – celkové výdavky v tomto oddiele dosiahli sumu 
581.286,-€. V časti staroba sa čerpali finančné prostriedky vo výške 494.584,-€, v časti 
sociálna pomoc občanom v hmotnej núdzi dosiahli výdavky sumu 80.832,-€ a ostatné 
výdavky v sociálnom zabezpečení sa čerpali vo výške 5.870,-€. Podrobné čerpanie 
jednotlivých položiek je uvedené v nasledujúcej tabuľke. 

   
Rozpočet 

2009 
Rozpočet 

2009 
Rozpočet 

2009 
Rozpoče

t 2009 

  Ukazovateľ 

 
Schválená 
4. zmena 

Zmena  
schválená 
primátoro

m 

Čerpanie 
k 31.12.200

9 

 
Čerpani

e 
v % 

  10 - Sociálne zabezpečenie 602 423 586 503 581 286 99,11 
10 20  Staroba 490 862 494 662 494 584 99,98 

633 006 Materiál pre Klub dôchodcov  165 165 109 66,06 

641 001 
Transfer pre MsCSS - prevádzka sociálneho 
taxíka 19 972 19 972 19 972 100,00 

641 001 Transfer pre MsCSS - domácnosť 275 510 275 510 275 510 100,00 
z toho : Nápočet z podielových daní 191 897 191 897 191 897 100,00 

  Navýšenie z rozpočtu mesta 83 613 83 613 83 613 100,00 
641 001 Transfer pre MsCSS - zariadenie 155 382 155 382 155 382 100,00 
641 001 Bežný transfer MsCSS z rozpočtu mesta 39 833 39 833 39 833 100,00 
641 001 Bežný transfer MsCSS - zriadenie útulku 0 3 800 3 778 99,42 

10 70 Sociálna pomoc občanom v hmotnej núdzi 103 565 83 845 80 832 96,41 
637 004 Príspevok na TKR - dôchodcovia, občania ZŤP 8 298 6 998 6 971 99,61 
637 004 Príspevok na stravu - dôchodcovia  43 152 43 152 46 394 107,51 
637 004 Príspevok na stravu - občania v núdzi 3 651 3 651 3 122 85,51 
637 006 Náhrady - prídavky na dieťa 6 639 6 639 5 327 80,24 
641 006 Na štipendiá pre sociálne odkázané deti 2 324 0 0   
642 014 Fond pomoci pre občanov  v núdzi 2 656 2 656 1 524 57,38 
642 026 Jednorazová dávka soc.pomoci 3 651 1 451 1 485 102,34 
642 026 Osobitný príjemca 33 194 19 298 16 009 82,96 

10 90 Ostatné výdavky v soc. zabezpečení 7 996 7 996 5 870 73,41 
642 002 Dotácia pre organizácie v sociálnom zabezp. 3 647 3 647 3 510 96,24 

620 Linka dôvery - odvody 66 66 5 7,58 
630 Linka dôvery - tovary a služby 1 328 1 328 1 054 79,37 

637 005 Špeciálne služby - pochovávanie 1 461 1 461 750 51,33 

642 014 
Príspevok na úpravu a obnovu rodinných 
vzťahov 1 494 1 494 551 36,88 

   
Celkové bežné výdavky dosiahli za rok 2008 sumu 4.891.566,-€, čo predstavovalo 

čerpanie na 98,25 %. 
 
Kapitálové výdavky 
 
Oddiel 01 – Všeobecné verejné služby – celkové kapitálové výdavky v tomto oddiele 
dosiahli výšku 46.564,-€, čo predstavovalo čerpanie na 88,29 %. Na obstaranie nových 
modulov informačného systému samosprávy a ostatného nehmotného majetku sa vynaložili 
finančné prostriedky vo výške 22.455,-€, na výpočtovú techniku sa čerpali finančné 
prostriedky v objeme 5.414,-€. Mesto vynaložilo finančné prostriedky v roku 2009 na 
vysporiadenie pozemkov čiastku 12.722,-€. Finančné prostriedky boli použité na výkup 
pozemkov od fyzických osôb pod bývalou skládkou odpadu, na výkup pozemkov, cez ktoré 
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sa má realizovať výstavba kanalizácie, na výkup pozemkov pod garážami, pričom časť takto 
odkúpených pozemkov bola odpredaná vlastníkom garáží a časť zostala vo vlastníctve mesta 
ako prístupová komunikácia k týmto garážam. Od Ministerstva obrany mesto odkúpilo 
pozemky pod miestnymi komunikáciami. Na obstaranie mobilnej tribúny za účelom 
zabezpečenia kultúrno-spoločenských podujatí organizovaných mestom sa čerpali finančné 
prostriedky vo výške 5.973,-€..   
 
Oddiel 04 – Ekonomická oblasť – celkové výdavky v tomto oddiele sa čerpali vo výške  
838.721,-€. Prehľad čerpania finančných prostriedkov  na jednotlivé investičné akcie je 
uvedený v tabuľke. 
 

   
Rozpočet 

2009 
Rozpočet 

2009 
Rozpočet 

2009 
Rozpočet 

2009 

  Ukazovateľ 

 
Schválená 
4. zmena 

Zmena  
schválená 

primátorom 
Čerpanie 

k 31.12.2009 
Čerpanie 

v % 
  04 - Ekonomická oblasť 901 155 901 155 838 721 93,07 

716 Projektová dokumen.- na rekonštrukcie MK 13 278 13 278 11 770 88,64 
717 001 Budovanie nových chodníkov 140 152 140 152 140 151 100,00 
717 001 Budovanie nových parkovísk 248 178 266 118 266 121 100,00 
717 001 Vnútroblok 1.máj 121 668 121 668 121 667 100,00 
717 002 Rekonštrukcia parkovísk v meste 24 456 24 456 24 455 100,00 
717 002 Rekonštrukcia chodníkov v meste 228 258 210 318 159 414 75,80 
717 002 Rekonštrukcia ciest v meste 116 115 116 115 106 095 91,37 
717 002 Rekonštrukcia prístreškov na zastávkach MHD 9 050 9 050 9 048 99,98 

 
Čerpanie finančných prostriedkov na projektovú dokumentáciu 

- PD rekonštrukcie ul. Hlboká – 5.145,-€, 
- PD rekonštrukcia ul. J. Kostku – 5.925,-€ 
- PD zameranie ul. J. Kubinu – 700,-€ 

 
 
Čerpanie finančných prostriedkov na budovanie nových chodníkov 

- chodník Družstevná ul. – 80.325,-€ 
- chodník Továrenská ul. – 40.013,-€ 
- ostatné chodníky v meste – 19.813,-€ 

 
 
Čerpanie finančných prostriedkov na budovanie nových parkovísk 

- parkovisko sídlisko Juh – 75.372,-€ 
- parkovisko Radlinského ul. – 12.772,-€ 
- parkovisko pri kúpalisku – 91.683,-€ 
- parkovisko partizánska ul. – 79.104,-€ 
- parkovisko Jesenského ul. –  7.190,-€ 

 
Čerpanie finančných prostriedkov na rekonštrukciu parkovísk 

- parkovisko Radlinského ul. – 24.455,-€ 
 
Oddiel 05 – Ochrana životného prostredia – výdavky sa v tomto oddiele dosiahli v roku 
2009 výšku 1.000.470,-€, z čoho 2.313,-€ sa použilo na vybudovanie stojísk pre odpadové 
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nádoby na Partizánskej ulici a finančné prostriedky v objeme 998.157,-€ sa vyčerpali na 
budovanie závodu na triedenie odpadu v Zohore.  
Oddiel 06 – Bývanie – výdavky v tomto oddiele dosiahli sumu 463.198,-€, čo predstavovalo 
51,59%-né čerpanie. Prehľad čerpania kapitálových výdavkov podľa jednotlivých položiek 
oddielu je uvedený v nasledujúcej tabuľke.  
 

   
Rozpočet 

2009 
Rozpočet 

2009 
Rozpočet 

2009 
Rozpočet 

2009 

  Ukazovateľ 

 
Schválená 
4. zmena 

Zmena  
schválená 

primátorom 
Čerpanie 

k 31.12.2009 
Čerpanie 

v % 
  06 - Bývanie 897 203 897 903 463 198 51,59 

716 Zmeny a doplnky ÚPD 7 739 15 739 14 078 89,45 
716 PD HBV Jánošíkova II 0 205 205 100,00 
716 Projektová dokumentácia pre prípravu projektov 8 000 8 700 8 671 99,67 
716 Projekt.dokum.pre rekonštrukciu parkov 6 475 6 475 6 475 100,00 

717 001 HBV Jánošíkova II - nájomné byty(vlast .zdroje) 84 025 75 820 61 801 81,51 
717 001 HBV Jánošíkova II - nájomné byty(úver ŠFRB) 790 964 790 964 371 968 47,03 

 
Oddiel 08 – rekreácia, kultúra, náboženstvo – kapitálové výdavky v tomto oddiele dosiahli 
sumu 21.855,-€, pričom finančné prostriedky v objeme 20.575,-€ boli použité na vybudovanie 
detského ihriska v rámci projektu vnútroblok Partizánska ulica a 1.280,-€ sa vynaložilo na 
oplotenie detského ihriska na sídlisku Juh. 
 
Oddiel 09 – Vzdelávanie – v rámci tohto oddielu sa čerpali finančné prostriedky v objeme 
84.824,-€ na zateplenie objektov Centra voľného času (výmena okien.)  
 
Oddiel 10 – Sociálne zabezpečenie – celkové výdavky v tomto oddiele sa čerpali v celkovej 
výške 15.772,-€, z čoho finančné prostriedky v sume 15.287,-€ boli použité ako transfer pre 
MsCSS a 485,-€ sa použilo na technické zhodnotenie sociálneho taxíka.  

 
Celkové kapitálové  výdavky dosiahli za rok 2009 sumu 2.471.404,-€, čo 

predstavovalo čerpanie na 81,54 %. 
 

Finančné operácie – výdavkové  
 
 V roku 2009 dosiahla výška splatenej istiny z prijatých úverov sumu 204.462,-€.  
 
III. Dlhová  služba 
 
Zmluva o úvere č.10/041/2000 medzi Mestom Malacky a Dexia banka Slovensko, a.s. bola 
uzatvorená dňa 26.05.2000. Úver vo výške 24.864.tis. Sk bol určený na splatenie zostatku 
úverov č. 17/02/96, 17/008/97 a 10/047/99. Úver sa spláca v pravidelných mesačných 
splátkach v zmysle platných zmluvných podmienok. Úroková sadzba  k 31.12.2009 bola 
nastavená na šesťmesačný Eurobribor + 0,45 % p.a. Splatnosť úveru je 06/2010.  Mesto 
prijalo v roku 2004 investičný úver v zmysle úverovej zmluvy č. 17/06/04 zo dňa 27.10.2004 
vo výške 31.000.tis. Sk. Úver bol v roku 2005 použitý na kúpu administratívnej budovy od 
spoločnosti Nafta Gbely,  a. s., ktorá od júna 2005 slúži ako nové sídlo Mestského úradu v 
Malackách a ostatné organizačné zložky mesta. Úver bol prijatý na obdobie 15 rokov. 
Úroková sadzba bola k 31.12.2009 nastavená na šesťmesačný Euroribor + 0,45 % p. a. V roku 
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2007 mesto prijalo investičný úver v zmysle úverovej zmluvy č.170117  zo dňa 28.09.2007 vo 
výške 50.000.tis.Sk. Úver  bol prijatý za účelom odkúpenia Pálffyho kaštieľa od Rehole 
menších bratov Františkánov. Úroková sadzba k 31.12.2009 bola nastavená opäť na 
šesťmesačný Euroribor + 0,11% marža. V zmysle Úverovej zmluvy bol úver prijatý na 
obdobie 20 rokov s odložením splátok istiny o štyri roky.  
 

Druh bankového 
úveru  

podľa splatnosti  
/krátkodobý, 

dlhodobý/ 

Charakter  
bankového úveru 

/investičný, 
prevádzkový 

a pod./ 

Mena  Úrokov
á 

sadzba 
v % 

Splatnosť Nesplatená 
výška úveru 

k 1.1. 
2009 
(v €) 

Nesplatená 
výška úveru 

k 31.12. 
2009 
(v €) 

Popis 
zabezpe-

čenia 
úveru 

Dlhodobý Investičný Skk 6MB+ 

0,45% 

06/2010 161.247,92 41.226,49 Bianco 
zmenka 

Dlhodobý Investičný Skk 6MB+ 

0,45% 

10/2019 818.728,67 715.540,37 Bianco 
zmenka 

Dlhodobý Investičný Skk 6MB+ 

0,11% 

09/2027 1.659.695,94 1.659.695,94 Bianco 
zmenka 

Spolu     2.452.462,80 2.639.672,53  

 
Mesto Malacky v roku 2009 uzatvorilo so Štátnym fondom rozvoja bývania Zmluvu 
o poskytnutí podpory vo forme úveru, ktorej predmetom je výstavba nájomných bytov 
v Malackách na Jánošíkovej ulici. Celková výška úveru predstavuje sumu 3.516.019,80 €. 
Úroková sadzba bola dohodnutá vo výške 1 % p.a. a lehota splatnosti úveru je 30 rokov. 
Mesto sa zaviazalo splácať úver v mesačných splátkach, ktoré sa skladajú z istiny a úroku. 
Mesačná splátka úveru predstavuje čiastku 11.308,91 €, pričom v roku 2009 bola splatená 
istina vo výške 17.253,19 € a úroky vo výške 5.364,63 €. Úver poskytnutý mestu zo ŠFRB 
nevstupuje v zmysle § 17 ods. 8 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej 
samosprávy do celkového dlhu mesta.    
 
IV. Bilancia aktív a pasív 
 

Vývoj aktív a pasív za rok 2009 charakterizuje prehľad vybraných ukazovateľov zo 
súvahy  mesta k 31.12.2009 v porovnaní s rokom 2008. Podrobnejšie vysvetlenie jednotlivých 
položiek súvahy za rok 2009 je uvedené v Poznámkach k účtovnej závierke za rok 2009, ktoré 
sú k dispozícii na oddelení ekonomiky.   

 
 

     

AKTÍVA     
     
  2 009 2 008 
  € tis.  Skk € tis. Skk 
Aktíva spolu 52 820 600 1 591 273 51 969 163 1 565 623 
z toho         
Neobežný majetok 42 353 624 1 275 945 42 236 009 1 272 402 
z toho         
Dlhodobý nehmotný majetok 104 947 3 162 93 540 2 818 
Dlhodobý hmotný majetok 34 905 789 1 051 572 34 971 619 1 053 555 
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Dlhodobý finančný majetok 7 342 888 221 212 7 170 849 216 029 
          
Obežný majetok 10 445 456 314 680 9 715 661 292 694 
z toho         
Zásoby 270 8 299 9 
Zúčtovanie transferov medzi subjektmi verejnej správy 9 596 026 289 090 8 725 885 262 876 
Pohľadávky 225 480 6 793 379 838 11 443 
Finančné prostriedky  623 680 18 789 609 640 18 366 
Časové rozlíšenie 21 520 648 17 493 527 
     
Krátkodobé pohľadávky 2 009 2 008 
  € tis. Skk € tis. Skk 
Spolu 225 480 6 793 379 838 11 443 
          
Pohľadávky z daňových príjmov 18 448 556 9 593 289 
          
Pohľadávky z nedaňových príjmov 103 336 3 113 149 572 4 506 
          
Iné pohľadávky 103 696 3 124 220 673 6 648 

 
PASÍVA     
     
  2 009 2 008 
  € tis. Skk € tis. Skk 
Pasíva spolu 52 820 600 1 591 273 51 969 163 1 565 623 
z toho         
Vlastné imanie 27 821 867 838 162 28 213 171 849 950 
z toho         
Výsledok hospodárenia 27 821 867 838 162 28 213 171 849 950 
Záväzky 3 919 446 118 077 3 188 807 96 066 
z roho         
Rezervy 52 406 1 579 46 803 1 410 

Zúčtovanie transferov medzi subjektmi verejnej správy 348 586 10 502 1 693 51 
Dlhodobé záväzky 357 471 10 769 87 864 2 647 
Krátkodobé záväzky 708 520 21 345 412 766 12 435 
Bankové úvery a výpomoci 2 452 463 73 883 2 639 680 79 523 
Časové rozlíšenie 21 079 287 635 035 20 567 184 619 607 
     
Krátkodobé záväzky 2 009 2 008 
  € tis. Skk € tis. Skk 
Spolu 708 520 21 345 412 766 12 435 
          
Dodávatelia 315 132 9 494 149 339 4 499 
          
Záväzky voči zamestnancom 149 815 4 513 139 647 4 207 
          
Ostatné záväzky 177 263 5 340 77 508 2 335 
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    0 0   
Zúčtovanie transferov so subjektmi mimo verejnej správy 66 310 1 998 46 272 1 394 

V. Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta za rok 2009 
 
Programy: 
 
Č. 1   Plánovanie, manažment a kontrola 
Č. 2   Marketing a propagácia 
Č. 3   Vnútorná správa a administratíva  
Č. 4   Služby 
Č. 5   Bezpečnosť a poriadok 
Č. 6   Odpadové hospodárstvo 
Č. 7   Miestne komunikácie a doprava 
Č. 8   Vzdelávanie 
Č. 9   Šport 
Č. 10 Kultúra 
Č. 11 Prostredie pre život 
Č. 12 Sociálne služby 
Č. 13 Podporné činnosti 
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PPRROOGGRRAAMM  ČČ..  11  
PPLLÁÁNNOOVVAANNIIEE,,  MMAANNAAŽŽMMEENNTT  AA  KONTROLA  

  
  

ZZáámmeerr  pprrooggrraammuu::  
EEffeekkttíívvnnee  pplláánnoovvaanniiee,,  kkoonnttrroollaa  aa  vveeddeenniiee  ttíímmoovv  kk  mmaaxxiimmáállnneejj  eeffeekkttíívvnnoossttii  
rriiaaddeenniiaa  pprroocceessoovv  aa  ttrraannssppaarreennttnnoossttii  iicchh  vvýýssttuuppoovv  kk  ssppookkoojjnnoossttii  kklliieennttoovv  

 
 
Podprogram 1.1: Výkon funkcie primátora  

schválený rozpočet 41 492  € 
upravený rozpočet 30 230  € 

 
Zodpovednosť :  Mgr. Šrámková Ingrid 
 
Zámer:   
Transparentný a otvorený manažment a reprezentácia mesta 
 
Ciele: 

Cieľ Ukazovateľ výkonnosti Cieľová 
hodnota 

Dosiahnutá 
hodnota 

% plnenia 
alebo iný 
pomer 

1. Dosiahnuť vysoký 

stupeň otvorenosti 

informovania klientov 

 percento zodpovedaných podnetov 
a žiadostí o informácie zo všetkých 

100%  100 

 počet zorganizovaných tlačových 
konferencií za rok 

3 0 0 

 počet neformálnych stretnutí so 
zástupcami regionálnych médií za rok 

12 10 83,3 

 počet vydaných tlačových správ za rok 110 46 41,81 
2. Zabezpečiť účinnú 

externú komunikáciu 

vedenia mesta 

 počet poskytnutých stanovísk pre 
eMTV za rok  

12 12 100 

 počet poskytnutých interview pre MH 
za rok 

7 5 71,42 

 počet vystúpení primátora 
v celoslovenských elektronických 
médiách za rok 

20 11 55 

Vzhľadom na situáciu v minulom roku nebolo potrebné zvolanie tlačovej konferencie, preto ukazovateľ má 
hodnotu nulového plnenia. Odchýlky od plánovaných ukazovateľov v ostatných parciálnych cieľoch boli 
spôsobené znížením periodicity z dôvodu hospodárskej krízy. 
 
Podprogram 1.2:  Členstvo v samosprávnych organizáciách  
   schválený rozpočet    6.639 € 
                        upravený rozpočet   6 300 €  
 
 
Zodpovednosť: Mgr. Šrámková Ingrid 
 
Zámer:   
Presadzovanie záujmov mesta  na regionálnych, celoslovenských i medzinárodných fórach 
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Ciele: 

Cieľ Ukazovateľ výkonnosti Cieľová 

hodnota 
Dosiahnutá 
hodnota 

% plnenia 
alebo iný 
pomer 

Zabezpečiť aktívnu účasť 
mesta v záujmových 
organizáciách 
a združeniach 

 počet členstiev mesta v organizáciách 
a združeniach 

10 10 100 

Aktivita zahŕňa zabezpečenie aktívnej účasti mesta v záujmových združeniach a organizáciách. Mesto je 
registrované v nasledovných záujmových organizáciách: 
               
 

  
P. č. Organizácia, združenie Pozn. 

1. ZMOS  
2. Regionálne združenie miest a obcí  ZOZO  
3. Únia miest Slovenska  
4. Slovenský syndikát novinárov  
5. Zbor pre občianske záležitosti  
6. Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí SR  
7. Asociácia prednostov úradov  
8. Asociácia informačných centier AiCES  
9. Asociácia komunálnych ekonómov  

10. Spolok lokálnych televízií Slovenska - LOTOS  
 
Podprogram 1.3  Strategické plánovanie  

schválený rozpočet  26 555 € 
                        upravený rozpočet  24 644 € 
 
 
Aktivita 1.3.1 - Územné plánovanie a architektonicko-urbanistické zámery a štúdie  
                                           schválený rozpočet         6 639 €  
                                           upravený rozpočet       15 944 € 
 
Zodpovednosť: Ing. Reháková Gabriela 
                           
Zámer:   
Systémový prístup k  usporiadaniu  územia, urbanistiky a architektúry pre ďalší  rozvoj 
 
 
 
Ciele: 

Cieľ Ukazovateľ výkonnosti Cieľová 

hodnota 
Dosiahnutá 
hodnota 

% plnenia 
alebo iný 
pomer 

1. Zabezpečiť aktuálne 

a verejnosti dostupné 

informácie z územného 

plánu 

 Počet poskytnutých / prevzatých 
informácií za rok  

70 45 64 

 priemerný čas potrebný na poskytnutie 
informácie 

do 14  dní 15 93 

2. Zabezpečiť flexibilný  
povoľovací proces v zmysle 
stavebného zákona a 

 priemerný čas povoľovacieho procesu 
v zmysle stavebného zákona  

do 30 dní 30 100 

 počet spracovaných architektonických 
a urbanistických štúdií za rok 

1 0 0 
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urbanistický rozvoj 
v súlade so záujmami mesta 
a obyvateľov 

 Počet vydaných stanovísk a rozhodnutí 
za rok 

100 37 37 

3. Zabezpečiť 

a aktualizovať evidenciu 

pamiatkovo chránených 

objektov a passportov na 

území mesta 

 Vypracovaný passport pamiatkovo 
chránených objektov na území mesta 

áno nie 0 

 Vypracovanie passportov na území 
mesta 

Áno nie 0 

4. Zabezpečiť spracovanie 

nového UPN SU mesta 
 Vypracovaný príslušný stupeň 

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

áno áno 100 

Ťažiskom územného plánovania je príprava územno-plánovacích podkladov (ÚPP) a zabezpečenie územno-
plánovacej dokumentácie (ÚPD). Do ÚPP patria urbanistická štúdia, územný generel, územná prognóza 
a ostatné územno-technické podklady, do ÚPD územný plán obce a územný plán zóny.  
 
Poznámka: Cieľ  1 – nižšie plnenie je spôsobené počtom podaných žiadostí. Cieľová hodnota bola nastavená 
podľa skutočnosti za rok 2008, plnenie nie je na 100%, nakoľko  bolo podaných len 45 žiadostí o informáciu z 
územného plánu. 
      Cieľ  2 – počet vydaných stanovísk – nižšie plnenie je spôsobené počtom podaných žiadostí. Cieľová 
hodnota bola nastavená podľa skutočnosti za rok 2008, plnenie nie je na 100%, nakoľko  bolo podaných len 45 
žiadostí o vydanie záväzného stanoviska. Tieto sa vydávajú len vtedy, keď Mesto Malacky nie je stavebným 
úradom alebo ako podklad pre vyňatie z PPF. 
 
Aktivita 1.3.2 – Príprava podkladov pre projekty 
                                                    schválený rozpočet       19 916 € 
                                                     upravený rozpočet        8 700 € 
 
Zodpovednosť: Ing. Sokolová Eva 
 
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   
 
 
Cieľ Ukazovateľ výkonnosti Cieľová 

hodnota 
Dosiahnutá 
hodnota 

% plnenia 
alebo iný 
pomer 

1. Zabezpečiť kontinuitu 

rozvoja mesta  
 vypracovaný ročný akčný plán priorít 

mesta 
áno áno 100 

 úspešnosť plnenia úloh ročného 
akčného plánu 

80% 80 100 

 zavedený systém strategického 
plánovania výdavkov 

áno áno 100 

2. Zabezpečiť napĺňanie 

opatrení Plánu 

hospodárskeho a sociálneho 

rozvoja a Programu rozvoja 

bývania 

 počet implementovaných opatrení 
podľa PHSR a PRB za rok 

5   

 podiel včasne splnených úloh 
z celkového počtu stanovených úloh 

70% 100 143 

3. Zabezpečiť aktualizácie 

Plánu hospodárskeho 
 aktualizovať PHSR  
 aktualizovať PRB 

áno 
áno 

Nie 
Nie 

 

0 
0 
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a sociálneho rozvoja 

a programu rozvoja bývania 

4. . Príprava podkladov pre 

podania žiadostí o nenávratné 

finančné prostriedky /NFP/ 

na základe prioritných úloh 

a potrieb mesta 

/Príprava podkladov pre     

rekonštrukciu kaštieľa 

- projektová dokumentácia  

kaštieľa 

- verejné priestranstvá 

- informatizácia 

- odkanalizovanie 

- odp. hospodárstvo.../ 

 

 

 Efektívna pripravenosť na podanie 

žiadostí o nenávratné finančné 

príspevky /NFP/ a s tým súvisiace 

povinné prílohy k žiadostiam, 

stavebným povoleniam 

áno áno 100 

5. Rekonštrukčné práce – 

elektroinštalácia MsÚ 
 funkčnosť 100 %   

6. Zabezpečiť rozvojové 

zdroje pre mesto z domácich, 

zahraničných a nadnárodných 

fondov 

 počet podaných projektov a žiadostí 
o finančný príspevok 

8 9 113 

 Počet schválených projektov a žiadostí 
o finančný príspevok 

8 7 87,5 

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

Min. 95 Min. 

 
Získavanie finančných zdrojov na realizáciu investičných aktivít a na rozvoj mesta v oblasti skvalitňovania 
životného prostredia, rozvoja cestovného ruchu. Podávanie žiadostí o NFP a dotácie si vyžaduje náročnú 
prípravu pred podaním samotnej žiadosti - príprava podkladov, finančných analýz, dokumentov, projektových 
dokumentácií  nevyhnutných  pre podávanie žiadostí.  
Poznámka: cieľ 3 – PHSR sa z finančných dôvodov neaktualizoval a PRB je spracovaný s výhľadom do roku 
2016   
 
Podprogram 1.4: Správa informačného systému samosprávy  
   schválený rozpočet   37 775 €  

upravený rozpočet    25 298 € 
 
Zodpovednosť:  Mgr. Šrámková Ingrid 
 
Zámer:  
Komplexné  využívanie  modulov ISS a ochrana databáz  
 
Ciele: 
Cieľ Ukazovateľ výkonnosti Cieľová 

hodnota 
Dosiahnutá 
hodnota 

% plnenia 
alebo iný 
pomer 

1. obstaranie ostatného SW; 

nové moduly ISS 
 Počet novonasadených modulov 8 3 37,5 

2. Zabezpečiť výkonné  počet spravovaných PC 60 74 123,33 
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informačné prostredie pre 

zamestnancov MsÚ  
 počet užívateľov pripojených na internet 

na úrade  
60 66 110 

3. Zabezpečiť dostupné 

informačné prostredie pre 

obyvateľov a návštevníkov 

mesta 

 počet spravovaných infokioskov 2 2 100 
 počet spravovaných PC 0 - - 

4. Zabezpečiť chránené 

informačné prostredia 
 počet zariadení, ktoré treba zabezpečiť 1 1 100 
 počet spravovaných bezpečnostných 

a web kamier 
1 1 100 

5. Zabezpečiť školenia, 

tréning a odborné konzultácie 

pre zamestnancov MsÚ 

 počet užívateľov služby – ISS, upgrade 
euro, podpora služby, servis 

60 65 108,33 

6. Zabezpečiť archiváciu 

používaných dát 
 Zálohovanie v priebehu roka  priebežne priebežne 100 

 
Podprogram 1.5: Kontrola  schválený rozpočet   5.975 €  
 
Zodpovednosť: Ing. Adamovič Ladislav 
 
Zámer:  
Kontrola a následné vyhodnotenie plnenia úloh za určité časov obdobie z pohľadu vonkajšieho 
auditu a ratingového hodnotenia  
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PPRROOGGRRAAMM  ČČ..  22  
MMAARRKKEETTIINNGG  AA  PPRROOPPAAGGÁÁCCIIAA    

  
ZZáámmeerr  pprrooggrraammuu::  

PPrrooppaaggoovvaaťť  mmeessttoo  MMaallaacckkyy  aakkoo  oottvvoorreennúú  aa  kkoommuunniikkuujjúúccuu    mmeettrrooppoolluu  ZZááhhoorriiaa  
zzaa  úúččeelloomm  zzvviiddiitteeľľnneenniiaa  ssaa,,  ppooddppoorryy  cceessttoovvnnééhhoo  rruucchhuu,,  ppooddnniikkaanniiaa  aa  bbýývvaanniiaa  

vv  dduucchhuu  ssllooggaannuu  --  MMaallaacckkyy  ddoobbrréé  mmiieessttoo  pprree  žžiivvoott  
  
Zodpovednosť :  Mgr. Šrámková Ingrid 
 
Podprogram 2.1:  Prezentácia, propagácia 

schválený rozpočet    33 194 € 
upravený rozpočet    12 000 €  
 

   Zámer:   
Široké     spektrum  informačných,     propagačných a prezentačných  materiálov a  produktov, 
prezentujúcich mesto ako metropolu Záhoria.  
  
 Aktivita - prvok podprogramu 2.1.1  Prezentácia a propagácia  
Ciele: 
Cieľ Ukazovateľ výkonnosti Cieľová 

hodnota 
Dosiahnutá 
hodnota 

% plnenia 
alebo iný 
pomer 

1. Zvýšiť informovanosť 
občanov o aktivitách mesta  

 počet aktualít na internetovej stránke 
mesta 

300 
 

343 114,33 

2. Využívať na propagáciu 
mesta a šírenie informácií 
o aktivitách mesta lokálnu 
a regionálnu tlač;  
marketingové akcie 

 počet umiestnených inzerátov v tlači  
(vrátane Malackého hlasu) 

   20 x 1 rok 10 50 

 počet reklamných TV videotextových 
strán v eM TV alebo regionálnom 
vysielaní rozhlasu 

25 druhov 
výstupov 

20 80 

3. Využívať na propagáciu 
mesta a šírenie informácií 
o aktivitách mesta 
infokiosky  

 počet inštalovaných infokioskov na 
území mesta 

4 4 100 

 návštevnosť infokioskov Min. 10 
návštev 
denne 

7,45 74,5 

4. Udržiavať aktuálnosť 
oficiálnej webovej stránky 
mesta  

 časový interval pravidelnej kontroly 
aktuálnosti webovej stránky vo 
zverenej oblasti (admin) 

denne 

prac. dni 

denne 100 

 časový interval pravidelnej kontroly 
celej webovej stránky (superadmin) 

2 x mesačne 0 0 

 čítanosť web-stránky mesta 10 
najčítanejšia 
stránka 
v poradí 
všetkých 
slov.  miest 

nezistiteľné  

 spokojnosť internetových 
návštevníkov s kvalitou web-stránky 

Min. 
50 % 

nemerané  

Cieľ 4. body 2-4 
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Merateľnosť návštevnosti stránky mesta v porovnaní s ostatnými portálmi prostredníctvom web portálu 
merateľnosti a hodnotenia daného ukazovateľa  naj.sk je podmienená spoplatnením tejto služby. Keďže počas 
roka 2009 prišlo k znižovaniu výdavkov, daná aktivita bola nadštandardná a preto nie je možné daný ukazovateľ 
vyhodnotiť.  

 Aktivita - prvok podprogramu 2.1.2 Inzercia v externom prostredí  
                                                schválený rozpočet         996  € 
            upravený rozpočet              0    

1. Propagovať mesto ako 
turistický cieľ v katalógoch 
CR a cestovných 
informátoroch  

 inzercia 3 x ročne 2 66,67 

 Aktivita – prvok podprogramu 2.1.3 Agentúrny servis SITA  
                                                schválený rozpočet        664   € 
            upravený rozpočet              0    

 
1. Monitorovať aktuálne 

informácie  v servise 

Slovenskej tlačovej agentúry   

 agentúrny servis SITA pre eM TV 
 

denne denne  100 

 Aktivita - prvok podprogramu 2.1.4 Monitoring tlač  
                                                schválený rozpočet       1 992  € 
            upravený rozpočet              0    

 
1. Monitorovať informácie 

o meste publikované 

v celoslovenských médiách  

 minitoring tlače pre potreby tlač. 
tajomníka 

denne  denne 100 

 Aktivita - prvok podprogramu 2.1.5 Školenie sprievodcov cestovného ruchu  
                                                             schválený rozpočet           665  € 

            upravený rozpočet                 0    
 
1. Zaškolenie aktivistov na 

pozíciu sprievodcov CR 

v meste Malacky so 

získaním certifikátu 

 Školenie 
 Počet vyškolených sprievodcov 

2 
9 

2 
9 

100 
100 

 Aktivita - prvok podprogramu 2.1.6 Veľtrhy cestovného ruchu 
                                                             schválený rozpočet       14 877  € 

            upravený rozpočet                 0    
 

1. Účasť na veľtrhu 

CR v Bratislave 

2. Účasť na veľtrhu 

CR v Brne ako 

spoluúčasť s BSK 

Veľtrh 
 
 
veľtrh 

1 
 
 

1 

1 
 
 

0 

100 
 
 

0 

Vzhľadom na úsporné opatrenia sa mesto nezúčastnilo veľtrhu cestovného ruchu.  
 

 Aktivita - prvok podprogramu 2.1.7 Propagácia celomestských podujatí 
                                           schválený rozpočet       14 000  € 
       upravený rozpočet                 0    
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1 . Propagácia veľkých 

celomestských podujatí 

organizovaných 

v spolupráci s MCK – 

grant NAFTA, a.s. 

(príjmová časť 

rozpočtu) 

 Podujatie 
 

 Vydané letáky 
 
 

 Vydané plagáty 
 

 Mediálna kampaň 

12 
 
1 000 
ks/podujatie 
 
10 ks/ 
podujatie 
 
12 

12 
 

1000 
 
 

50 
 
 

12 

100 
 

100 
 
 

500 
 
 

100 

 
PODPROGRAM 2.2  Dvojtýždenník  Malacký hlas   

schválený rozpočet    36 115 € 
upravený rozpočet    21 511 €            

                            
Zámer:  
 
Obyvatelia pravidelne informovaní o živote v meste, o činnosti orgánov mesta a ich rozhodnutí 
Ciele: 
Cieľ Ukazovateľ výkonnosti Cieľová 

hodnota 
Dosiahnutá 
hodnota 

% plnenia 
alebo iný 
pomer 

1. Zabezpečiť informovanosť 

obyvateľov prostredníctvom 

príťažlivého časopisu 

Malacký hlas  

 počet vydaných čísiel za rok 22 14 63,63 
 počet výtlačkov 1 čísla  
 zabezpečenie grafiky a tlače 
  

8 000 7500 93,75 

2. Zvýšiť kvalitu 

a informačnú hodnotu 

časopisu Malacký hlas 

 percento zníženia reklamácií 
na nedodanie časopisu do  
domácností  

50 % nemerané  

 percento respondentov, ktorí 
pozitívne ohodnotia zvýšenie 
kvality časopisu  

50% nemerané  

 atraktívne grafické 
spracovanie časopisu  

Áno áno 100 

 zavedená tematická strana 
odborných komisií MsZ 

áno nie 0 

3. Zabezpečiť informovanosť 

obyvateľov regiónu   
 počet vydaných čísiel za rok 

obciam okrem. MA 
a regionálnym organizáciám 

22 x ročne 14 63,63 

Cieľ 2. 
Na zmeranie daného ukazovateľa by bol potrebný sociologický prieskum verejnej mienky, ktorý si vyžaduje 
finančné prostriedky. Vzhľadom na situáciu bolo finančné krytie danej aktivity vyhodnotené ako nadštandardné 
a preto nebolo relevantné aktivitu realizovať. 
Cieľ 3 
Počas roka prišlo k zníženiu periodicity z dvojtýždenníka na mesačník a to na základe úsporných opatrení na 
strane výdavkov mesta.  
 

 Aktivita – prvok podprogramu 2.2.2 Distribúcia  
                                         schválený rozpočet       2 987  € 

             upravený rozpočet              0    
 Aktivita - prvok podprogramu 2.2.3 Odmeny prispievateľom 1593  € 

                                                schválený rozpočet      1 593  € 
            upravený rozpočet          304 €   
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1. Odmeny prispievateľom  Autorský honorár 40 x ročne 15 37,5 
Honoráre boli v zmysle úsporných opatrení vyplácané len v najnevyhnutnejších prípadoch za sofistikovanú 
autorskú činnosť.  
 
 
PODPROGRAM 2.3:  Turisticko-informačná kancelária (TIK) 

schválený rozpočet   26 555 € 
upravený rozpočet      9 070 € 

 
Zámer:   
Moderné informačné centrum mesta na podporu a rozvoj turistického ruchu v meste a regióne 
 
Ciele: 
Cieľ Ukazovateľ výkonnosti Cieľová 

hodnota 
Dosiahnutá 
hodnota 

% plnenia 
alebo iný 
pomer 

1. Aktualizovať mestské 

informačné, propagačné 

a prezentačné materiály pre 

marketingové akcie – 

zamerané na propagácia 

Pálfiovského kaštieľa 

a cestovného ruchu mesta 

 počet vydaných propagačných 
a informačných materiálov 
o činnosti mesta  

 

 3 typy 2 66,66 

  počet vytvorených  prezentačných 
produktov mesta 

 5 typov  

 

9 180 

 Zasiahnutá cieľová skupina – podľa 
počtu vydaných a predaných 
materiálov 

 10 tisíc – 
občania MA 
a okolia 

 1 tisíc – 
tuzemskí 
návštevníci   

 500 – 
zahraniční 
návštevníci 

 2 tisíc – 
návštevní
ci 
prezentač
ných 
akcií, 
podnikate
lia 

ne
m

er
an

é 
 

 spokojnosť klientov 
s vyprodukovanými materiálmi 
všeobecne 

 min. 70% nemerané  

 celková spokojnosť s prácou TIK min 75% nemerané  
2. Zabezpečiť dostatok 

propag.  materiálov v TIKu 
 počet distribuovaných propagačných 

materiálov prostredníctvom TIK 
min 
10typov 

11 110 

3. Zabezpečiť Deň 
cestovného ruchu v 
Malackách 

 organizácie prehliadok mesta 3 okruhy 3 100 
 účasť občanov 300 nemerané  

4. Vytvoriť zaujímavú 
ponuku produktov 
aktívneho cestovného 
ruchu mesta   

 počet vytvorených produktov CR min. 5 1 20 
 Počet efektívne spolupracujúcich 

subjektov 
min. 10 8 80 
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5. Využívanie 
cykloúschovne siete Vitajte 
cyklisti! 

 Počet užívateľov 10/mesiac 3/mesiac 30 

6. Účasť na kongrese 
AiCES 

 Východiská kongresu ako cieľové 
úlohy na roky 200 - 2010 

1 1 100 

 
Cieľ 1. 
Bod 1 
Vzhľadom na zámer zníženia výdavkov na strane mesta a materiálov s prvkami nadčasovosti nebolo nutné 
produkovať viac druhov tlačovín. 
Body 3  
Dané ukazovatele sa nemerali.  
Body 4 a 5  
Na zmeranie daných ukazovateľov by bol potrebný sociologický prieskum verejnej mienky, ktorý si vyžaduje 
finančné prostriedky. Vzhľadom na situáciu bolo finančné krytie danej aktivity vyhodnotené ako nadštandardné 
a preto nebolo relevantné aktivitu realizovať 
Cieľ 3 
Počet účastníkov sa nemeral. 
Cieľ 4 
Záujem verejnosti bol predovšetkým o produkt historického okruhu a preto sa ostatné nevytvorili.  
Cieľ 5 
Cyklisti prechádzajúci našim mestom nemali záujem o využitie cykloúschovne, pretože bicykle používali na 
presun po meste a pri oddychu si ich ponechávali v blízkosti.  
 

 Aktivita - prvok podprogramu 2.3.1 Obstaranie nových propagačných predmetov mesta  
                                                   schválený rozpočet       9 960  €    
                                                   upravený rozpočet              0    

 
1. Obstarať nové propagačné 

predmety mesta 
 Inovatívny prístup 
 Predaj predmetov  
 Reprezentatívne účely 

10typov  
Min. 40% 
60% 

9 
30 
70 

90 
75 

116,66 

 Aktivita - prvok podprogramu 2.3.2 Tlač letákov  
                                           schválený rozpočet     6 980  € 

                             upravený rozpočet              0    
 
1. Obstarať aktualizovaný 

reprezentatívny informačný 

nosič 

 Reprezentatívne účely, použitie na 
veľtrhoch CR 

 Spokojnosť klientov 
 

 3 typy  
 

 Min. 70% 

3 
 

nemerateľné 

100 
 
- 

 Aktivita - prvok podprogramu 2.3.3Nákup stojana na propagačné predmety v TIKu 
                                                schválený rozpočet       1 000  € 

                          upravený rozpočet              0    
 
1. Obstarať stojan na 

propagačné predmety mesta 
 Zlepšenie vybavenia TIKu 
 Vytvorenie kultúrnejšieho prostredia 

 1 
nie 

100 
0 

 Aktivita - prvok podprogramu 2.3.4 Výroba nástenného kalendára na rok 2010  
                                                schválený rozpočet       5 650  € 
            upravený rozpočet        5 650  € 

 
Vyrobiť nástenný kalendár 
mesta na rok 2010 
(sponzorské prostriedky) 

Náklad 
- Vydanie Kalendára podujatí na rok 2010 
 

 1300 ks 
 1 000 ks 

1014 
1000 

78 
100 

Bod 1. 
Mesto využilo turistickú mapu regiónu a vzhľadom na znižovanie výdavkovej časti rozpočtu sa dané produkty 
nerealizovali.  

 Aktivita - prvok podprogramu 2.3.5  Nákup externých máp  
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                                                schválený rozpočet        665   € 
            upravený rozpočet               0    

 
Na základe požiadaviek klientov 
nákup máp s vyznačením 
cykloturistických a turistických 
cieľov - predaj 

 Turistická mapa 
 Cykloturistická  mapa 

 500 ks 
 500 ks 

0 
0 

0 
0 

 Aktivita - prvok podprogramu 2.3.6  Nákup externých propagačných predmetov 
                                                schválený rozpočet       2 300  € 
            upravený rozpočet               0    

 
1. Na základe 

požiadaviek 
klientov nákup 
umeleckých 
predmetov 
malackých 
umelcov - predaj 

 Umelecké predmety  10 typov  2 20 

Bod.2 
Nákup umeleckých predmetov sa nerealizoval z dôvodu nezáujmu zo strany verejnosti (nezáujem o pôvodnú 
ponuku – nebol dôvod ponuku rozširovať)  
 
PODPROGRAM 2.4. MESTSKÁ TELEVÍZIA eM TV  0 € 
 
Zámer:  
Obyvatelia pravidelne informovaní o živote v meste a aktuálnych akciách 
Ciele: 
Cieľ Ukazovateľ výkonnosti Cieľová 

hodnota 
Dosiahnutá 
hodnota 

% plnenia 
alebo iný 
pomer 

1. Zabezpečiť informovanosť 
obyvateľov prostredníctvom 
výstupov vysielaných vo 
videotexte a 
teletexte mestskej televízie 
eM TV 

 počet denne aktualizovaných 
vysielaní 

 320 
 

257 80,31 

 priemerný počet strán vysielania 
videotextu   

 110/1 
deň 

141/deň 128,11 

 počet oslovených domácností zo 
všetkých min. 50% Nemerané  

2. Aktívna účasť v Spolku 

lokálnych televízií Slovenska 

LOTOS 

 účasť na kongrese LOTOS; členský 
príspevok 

 1 0 0 

3. Revitalizácia hudobného 

archívu 
 Obstaranie CD   0 0 

Tento ukazovateľ je merateľný jedine na základe sociologického prieskumu verejnej mienky. Vzhľadom na 
situáciu bolo finančné krytie danej aktivity vyhodnotené ako nadštandardné a preto nebolo relevantné aktivitu 
realizovať. 
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PPRROOGGRRAAMM  ČČ..  33  
VVNNÚÚTTOORRNNÁÁ  SSPPRRÁÁVVAA  AA  AADDMMIINNIISSTTRRAATTÍÍVVAA    

  
ZZáámmeerr  pprrooggrraammuu::  

KKvvaalliiffiikkoovvaannýý  aa  fflleexxiibbiillnnýý  pprrííssttuupp    zzaabbeezzppeeččoovvaanniiaa  ssaammoosspprráávvnnyycchh  ffuunnkkcciiíí  mmeessttaa  
aa  ssúúvviissiiaacciicchh  pprroocceessoovv  ss  ddôôrraazzoomm  nnaa  kklliieennttaa 

 
 

Podprogram 3.1:  Právne zastupovanie mesta  
schválený  rozpočet 16 763 €  
upravený rozpočet 15 100 € 

 
Zodpovednosť: Ing. Adamovič Ladislav 
 
Zámer: 
Profesionálne právne služby pre mesto s dôrazom na mimosúdne vyrovnania 
 
Ciele: 
Cieľ Ukazovateľ výkonnosti Cieľová 

hodnota 
Dosiahnutá 
hodnota 

% plnenia 
alebo iný 
pomer 

1. Zabezpečiť 

profesionálne 

zastupovanie mesta 

v súdnych sporoch  

2.  Účinné presadzovanie 

záujmov, práv 

a nárokov mesta voči 

druhej strane 

 počet právnych konzultácií za rok  100% 114 114 

 podiel vyhraných  súdnych sporov na 
všetkých vedených súdnych sporoch 

    70% 5,67 8,1 

 % podiel sumy získanej vymáhaním 
na celkovej vymáhanej sume 

    50% 11,34 22,68 

 % sporov riešených  mimosúdne     30% 11,1 37 

Plnenie jednotlivých cieľov je závislé od rozhodnutí súdnych orgánov, to znamená že veľkej časti súdnych 
sporov, exekučných konaní nie je stále rozhodnuté. 
 
Podprogram 3.2:  Zasadnutia orgánov mesta a MsZ  33.194 €  
 
Zodpovednosť:  Ing. Vavrinec Dušan 
 
Zámer: 
Skvalitniť a zefektívniť priebeh zasadnutí orgánov mesta  
 
Ciele: 
Cieľ Ukazovateľ výkonnosti Cieľová hodnota Dosiahnutá 

hodnota 

% plnenia 
alebo iný 
pomer 

1. Organizačne zabezpečiť  počet zorganizovaných zasadnutí  min. 12 11 91,7 
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zasadnutia orgánov mesta 

s neformálnymi 

zasadnutiami 

MsR za rok   
 počet zorganizovaných zasadnutí 

MsZ za rok 
 min. 6 10 166,7 

 Počet zorganizovaných 
výjazdových zasadnutí MsZ 

 Počet zorganizovaných 
neformálnych zasadnutí MsZ 

 Min.2 
 

 Min 2 

0 
 
0 

 

2. Zvýšiť efektívnosť  

zabezpečenia zasadnutí 

orgánov mesta 

 zavedená elektronická distribúcia 
materiálov na zasadnutia 

 modernizácia zasadacej miestnosti 

 áno 
 

 áno 

Nie 
 

nie 

 

Výjazdové a neformálne zasadnutia neboli naplánované a nebudú sa ďalej ani organizovať z dôvodu 
legislatívnych zmien. Elektronická distribúcia materiálov musí byť schválená  na zasadnutí poslancami. 
Modernizácia zasadacej miestnosti sa nezrealizovala pre nedostatok finančných prostriedkov 
 
Podprogram 3.3:  Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami  

schválený rozpočet 69 707 €      
upravený rozpočet 29 832 € 

 
Zodpovednosť:  Ing. Vavrinec Dušan 
 
Zámer: 
Hladký priebeh volieb a referend 
 
Ciele:  

Cieľ Ukazovateľ výkonnosti Cieľová 

hodnota 
Dosiahnutá 
hodnota 

% plnenia 
alebo iný 
pomer 

Zabezpečiť efektívnu 

administráciu volieb 

a referend 

 počet očakávaných volieb a referend 
v danom roku 

 3 3 100 

 množstvo pripravených 
a distribuovaných hlasovacích 
lístkov 

 48 000 72 000 150 

 Počet podnetov a sťažností    -  
Navýšenie počtu distribuovaných hlasovacích lístkov bolo z dôvodov konania 2.kola prezidentských volieb 
a volieb predsedu BSK. 
 
Podprogram 3.4  Správa mestského majetku  

schválený rozpočet 237 536  €  
upravený rozpočet 293 664 € 

 
 
Zodpovednosť: Ing. Adamovič Ladislav 
 
 Aktivita - prvok podprogramu 3.4.1 – poistenie   33.194 €  
Zámer:  
Ochrana majetku vo vlastníctve mesta pred živelnými pohromami  
 
Ciele: 

Cieľ Ukazovateľ výkonnosti 
Cieľová 

hodnota 
Dosiahnutá 
hodnota 

% plnenia 
alebo iný 
pomer 

Ochrana majetku  Poistiť majetok mesta  100% 100 100 
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 Aktivita - prvok podprogramu 3.4.2 – nájomné za prenájom   

schválený rozpočet 3 485 €   
upravený rozpočet 5 050 € 

 
Zámer:  
Aktuálna a informačne prehľadná evidencia majetku a jeho efektívne využívanie  
 
Ciele: 
Cieľ Ukazovateľ výkonnosti Cieľová 

hodnota 
Dosiahnutá 
hodnota 

% plnenia 
alebo iný 
pomer 

 Zápisy na LV mesta  Áno áno áno 100 

 
 Aktivita - prvok podprogramu 3.4.3 – nákup pozemkov a nehmotných aktív  

schválený rozpočet    1 660 €  
upravený rozpočet 15 300 € 

 Zámer:  
Majetkovo právne usporiadanie užívaných nehnuteľností 
 
Ciele: 
Cieľ Ukazovateľ výkonnosti Cieľová 

hodnota 
Dosiahnutá 
hodnota 

% plnenia 
alebo iný 
pomer 

Aktualizácia evidencie 

vlastníctva majetku mesta 
 vysporiadať  106 87 82 

K 31.12.2009 neboli vysporiadané všetky pozemky pod bývalou skládkou odpadu a pozemky, ktorými má 
prechádzať kanalizácia.    
 
 Aktivita - prvok podprogramu 3.4.4 – rutinná a štandardná údržba a prevádzka AB MsÚ  

Schválený rozpočet  16 597 € 
Upravený rozpočet 27 900 € 

 
Zodpovednosť:            Ing. Klíma František      
 
 Zámer:  
Maximálne funkčné a využité priestory Mestského úradu  
 
Ciele: 
Cieľ Ukazovateľ výkonnosti Cieľová 

hodnota 
Dosiahnutá 
hodnota 

% plnenia 
alebo iný 
pomer 

1. Maximalizovať 
obsadenie prenajatých 
priestorov v budovách 
Mestského úradu 

 % celkového využitia priestorov 
v budovách MsÚ 

 100% 
 

98 98 

2. Zabezpečiť funkčnú 
a reprezentatívnu 
prevádzku budov 
Mestského úradu 

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

 60 hod. 60 100 

 celková udržiavaná plocha priestorov   2 421 m2 2 421 100 
3. Zabezpečiť operatívne  
odstránenie  
prevádzkových 
problémov v budovách 

 priemerná doba od nahlásenia 
problému do jeho riešenia 

 max. 1 
hod. 

1 100 



 

29

Mestského úradu 
vlastnými zamestnancami 

 
 
 
 Aktivita -prvok podprogramu 3.4.5 – rutinná a štandardná údržba ostatných budov vo 

vlastníctve mesta   
Schválený rozpočet 16 597 €     
Upravený rozpočet 24 220 € 
 

Zodpovednosť:  Ing. Adamovič Ladislav 
 
Zámer: 
Maximálne funkčné vyžitie a zhodnotenie nebytových priestorov 
 
Ciele:  

Cieľ Ukazovateľ výkonnosti Cieľová 

hodnota 
Dosiahnutá 
hodnota 

% plnenia 
alebo iný 
pomer 

Operatívne 

odstraňovanie 

nedostatkov a porúch 

 Stanoviť plán opráv a revízií budov a 
zariadení 

 áno áno 100 

 
 Aktivita -prvok podprogramu 3.4.6 – energie, voda a komunikácie  

Schválený rozpočet        166 003 €  
Upravený rozpočet  188 000 €    

 
Zodpovednosť:     Ing. Klíma František 
 
Zámer: 
Modernizácia energetických zariadení 
 
Ciele:  

Cieľ Ukazovateľ výkonnosti Cieľová 

hodnota 
Dosiahnutá 
hodnota 

% plnenia 
alebo iný 
pomer 

Minimalizácia nákladov 

na spotrebu energií 
 Spracovanie energetického auditu  áno áno 100 

 
Podprogram 3.5   Vzdelávanie zamestnancov mesta   

Schválený rozpočet 30 870 €  
Upravený rozpočet 19 615 € 

 
Zodpovednosť: Ing. Vavrinec Dušan 
 
 Aktivita -prvok podprogramu 3.5.1 – vzdelávania zamestnancov, kurzy, semináre 

Schválený rozpočet  25 891 €  
Upravený rozpočet 16 315 €     

Zámer: 
Vysoko profesionálni a odborne zdatní zamestnanci Mestského úradu  
 
Ciele:  
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Cieľ Ukazovateľ výkonnosti Cieľová 

hodnota 
Dosiahnutá 
hodnota 

% plnenia 
alebo iný 
pomer 

1. Zvýšiť kvalifikáciu, 

schopnosti a zručnosti 

zamestnancov  

 priemerný počet tréningov alebo školení 
na 1 zamestnanca v danom roku 

 2 
 

0,5 26 

 počet zamestnancov, ktorí absolvovali 
tréning alebo školenie v danom roku 

 30 115 383 

 % podiel zamestnancov s ukončeným 
vysokoškolským vzdelaním 

 30% 32 106 

 % podiel zamestnancov, ktorí plynulo 
ovládajú aspoň 1 svetový jazyk 

 5% 13 260 

 počet zamestnancov, ktorí absolvujú 
komunikačný tréning 

 10 0 0 

2. Zvýšiť hospodárnosť 

a efektívnosť vzdeláva- 

nia  zamestnancov 

 podiel tréningov a školení 
uskutočnených priamo v meste  

 10% 3,57 35 

 % pokles priemerných nákladov na 
vzdelávanie oproti minulému roku 

 5% 26 520 

 zavedenie opatrenia – dohody 
o zvyšovaní kvalifikácie 

 áno áno 100 

 
 Aktivita - prvok podprogramu 3.5.2 – cestovné náhrady – tuzemské, zahraničné 

Schválený rozpočet  4.979 € (150 tis. Sk )    
Upravený rozpočet  3 300 €   

Zámer: 
Prehľadná evidencia pracovných ciest 
 
Ciele:  

Cieľ Ukazovateľ výkonnosti Cieľová 

hodnota 
Dosiahnutá 

hodnota 

% plnenia 
alebo iný 

pomer 
Elektronické 

výkazníctvo 
 Zabezpečiť príslušný SW  áno       nie         0 

 
Podprogram 3.6   Skladové hospodárstvo   

schválený rozpočet 33 194 €  
upravený rozpočet 20 700 € 

 
Zodpovednosť: Ing. Vavrinec Dušan 
 
Zámer: 
Komplexné zabezpečenie kancelárskych potrieb a čistiacich prostriedkov pre plynulé 
fungovanie a hygienu Mestského úradu a všetkých jeho organizačných zložiek 
 
Ciele:  
Cieľ Ukazovateľ výkonnosti Cieľová 

hodnota 
Dosiahnutá 
hodnota 

% plnenia 
alebo iný 
pomer 

Zabezpečiť plynulé 

materiálové 

zásobovanie potrieb 

úradu pri maximálnej 

efektívnosti 

 maximálna doba vybavenia požiadaviek 
chýbajúceho materiálu od zadania 
požiadavky 

 3 dni 3 100 

 priemerná odchýlka skutočného 
a evidovaného množstva materiálu podľa 
inventarizácie 

 0 0 100 
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Podprogram 3.7   Auto prevádzka   13.775 €  
 
Zodpovednosť: Ing. Vavrinec Dušan 
 
 Aktivita -prvok podprogramu 3.7.1 – palivo 6.839  €  
 
Zámer: 
Maximálna hospodárnosť s PHM 
 
Ciele:  
Cieľ Ukazovateľ výkonnosti Cieľová 

hodnota 
Dosiahnutá 
hodnota 

% plnenia 
alebo iný 
pomer 

Minimalizovať náklady 

na PHM 
 dodržať normovanú spotrebu PHM  áno áno 100 

 
 
 Aktivita -prvok podprogramu 3.7.2 –servis, údržba SMV, karty, známky 2.524 € (76 tis. Sk )       
Zámer: 
Maximálna hospodárnosť a účelnosť využitia služobných motorových vozidiel 
 
Ciele:  

Cieľ Ukazovateľ výkonnosti Cieľová 

hodnota 
Dosiahnutá 
hodnota 

% plnenia 
alebo iný 
pomer 

Zabezpečiť bezproblémové 

a flexibilné fungovanie 

vozového parku 

 podiel napĺňania pravidelných 
kontrol a prehliadok 

 100% 100 100 

 dodržaná povinnosť preskúšania 
vodičov 

 áno áno 100 

 
 Aktivita - prvok podprogramu 3.7.3 –poistenie  4.412 € (133 tis. Sk )       
Zámer: 
Zabezpečiť ochranu majetku mesta 
 
Ciele:  

Cieľ Ukazovateľ výkonnosti Cieľová 

hodnota 
Dosiahnutá 
hodnota 

% plnenia 
alebo iný 
pomer 

Ochrana majetku poistenie SMV 3 3 100 
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PPRROOGGRRAAMM  ČČ..  44      
SSLLUUŽŽBBYY    

  
ZZáámmeerr  pprrooggrraammuu::    

MMAAXXIIMMÁÁLLNNEE    KKVVAALLIITTNNÉÉ    AA  FFLLEEXXIIBBIILLNNÉÉ    SSLLUUŽŽBBYY      SSAAMMOOSSPPRRÁÁVVYY    
PPRREE    OOBBYYVVAATTEEĽĽOOVV    AA    PPOODDNNIIKKAATTEEĽĽOOVV    MMEESSTTAA    SS  OORRIIEENNTTÁÁCCIIOOUU  NNAA  

SSPPOOKKOOJJNNOOSSŤŤ  KKLLIIEENNTTOOVV  
 
Podprogram 4.1: Organizácia občianskych obradov   

Schválený rozpočet 3 983 € 
Upravený rozpočet 3 200 € 

 
Zodpovednosť: Mgr. Kmecová Alena 
Zámer: 
Najdôležitejšie okamihy života občanov na vysokej spoločenskej úrovni 
 
Ciele: 
Cieľ Ukazovateľ výkonnosti Cieľová 

hodnota 
Dosiahnutá 
hodnota 

% plnenia 
alebo iný 
pomer 

1. Uspokojiť potreby 

občanov v oblasti 

občianskych obradov 

 Počet občianskych sobášov za rok  100 45 45 
 Počet občianskych pohrebov za 

rok  
   40 18 45 

 Počet uvítaných detí do života za 
rok 

   20 28 140 

 Počet jubilantov za rok   300 760 253 
 Počet prijatí darcov krvi za rok      2 1 50 
 Počet klubových podujatí za rok       2 2 100 

2. Formou spomienkových 

podujatí  pripomínať si 

historické udalosti , (SNP, 

oslobodenie mesta  a pod.), 

prijatia primátorom mesta 

k významným výročia), 

forma obradov - prijatia 

primátora mesta 

k významným udalostiam 

a výročiam, prijatia 

významných osobností 

spoločenského a politického 

života. 

 Počet podujatí na pripomenutie 
významných dní a tém  

   30  21 70 

 Počet účastníkov týchto podujatí  1000 1975 198 

Plnenie jednotlivých ukazovateľov záviselo od potrieb a samozrejme požiadaviek obyvateľov mesta. 
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Podprogram 4.2: Evidencia obyvateľstva  

Schválený rozpočet  6 141 € 
Upravený rozpočet  5 903 € 

 
Zodpovednosť: Mgr. Kmecová Alena 
 
Zámer: 
Integrovaná evidencia obyvateľov mesta poskytujúca všetky potrebné výstupy 
a informácie 
 
Ciele: 
Cieľ Ukazovateľ výkonnosti Cieľová 

hodnota 
Dosiahnutá 
hodnota 

% plnenia 
alebo iný 
pomer 

Zabezpečiť promptnú 

a flexibilnú evidenciu 

obyvateľov mesta  

 priemerný čas potrebný na 
evidenciu 

 max. 24 max. 24 100 

 priemerný počet úkonov 
vykonaných na evidencii  obyv. 

 1 500 1 618 108 

 priemerný čas potrebný na 
zabezpečenie súvisiacej 
administratívy  

 max. 10 max. 10 100 

Ukazovatele boli splnené tak ako boli naplánované, jeden bol v rámci evidencie obyvateľstva prekročený.   
 
Podprogram 4.3: Evidencia ulíc, verejných priestranstiev, budov  

Schválený rozpočet  1 826 € 
Upravený rozpočet     223 € 

 
Zodpovednosť: Ing. Reháková Gabriela 
 
Zámer: 
Komplexná    a  efektívna   evidencia   budov,   ulíc   a   verejných  priestranstiev 
 
Ciele: 
Cieľ Ukazovateľ výkonnosti Cieľová 

hodnota 
Dosiahnutá 
hodnota 

% plnenia 
alebo iný 
pomer 

Zabezpečiť promptné služby 

pri vydávaní súpisných čísel 
 čas potrebný pre vydanie 

rozhodnutia o určení súpisného čísla 
od prijatia podnetu  

max. 10 dní 10 100 

 počet vydaných rozhodnutí za rok  100 114 114 
Ciele boli naplnené, v časti vydaných rozhodnutí prekročené, počet vydaných rozhodnutí súvisí s počtom vydaných 
kolaudačných rozhodnutí a podaných žiadostí o pridelenie súpisného čísla. 
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Podprogram 4.4: Verejné toalety   

schválený rozpočet  3 319 €  
  upravený rozpočet  1 500 € 
 
Zodpovednosť: Ing. Klíma František 
 
Zámer: 
Verejne dostupné, hygienické a čisté toalety bez poplatkov 
 
Ciele: 
Cieľ Ukazovateľ výkonnosti Cieľová 

hodnota 
Dosiahnutá 
hodnota 

% plnenia 
alebo iný 
pomer 

1. Zabezpečiť prestavbu a 

funkčnú prevádzku verejných 

toaliet v centre mesta 

 počet  verejných toaliet  1 1 100 

2. Zabezpečiť funkčnú 

prevádzku verejných toaliet 

pre handicapovaných občanov  

 počet  verejných toaliet 
s bezbariérovým prístupom 
a vybavením pre handicapovaných 
občanov 

 1 0 0 

 
Podprogram 4.5: Cintorínske a pohrebné služby 

schválený rozpočet   19 916 € 
upravený rozpočet   21 016 € 

 
Zodpovednosť: Ing. Klíma František 
 
Zámer: 
Vytvoriť dôstojné miesto pre posledný odpočinok obyvateľov mesta 
 
Ciele: 
Cieľ Ukazovateľ výkonnosti Cieľová 

hodnota 
Dosiahnutá 
hodnota 

% plnenia 
alebo iný 
pomer 

Zabezpečiť vysokokvalitné 

cintorínske a pohrebné služby, 

vrátane správy cintorínov 

a domu smútku 

 Bezproblémové prevádzkovanie domu 
smútku 

 1 1 100 

 Bežná údržba cintorínov v meste  2 2 100 
 Pokračovanie budovania chodníkov 

na novom cintoríne 
 170 m2  200 118 

V priebehu roka bola zabezpečená bežná údržba cintorínov. Nad rámec bežnej údržby sme museli zabezpečiť 
odstránenie následkov veternej smršte z dní 23.-24.07.2009. Podobne bola zabezpečené prevádzkovanie domu 
smútku, pri ktorom sme v priebehu roka museli riešiť zatekanie v obradnej miestnosti. Vyriešili sme to 
vybudovaním novej vetvy ležatej kanalizácie odvádzajúcej dažďovú vodu do trávnatých plôch za domom smútku. 
Chodníky na Novom cintoríne sme budovali podľa aktuálnych potrieb. 
 
Podprogram 4.6.: Matrika     

schválený rozpočet  9 593  € 
  upravený rozpočet           26 588  € 
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Zodpovednosť: Mgr. Kmecová Alena 
Zámer: 
Kvalitné a promptné matričné činnosti 
Ciele: 
Cieľ Ukazovateľ výkonnosti Cieľová 

hodnota 
Dosiahnutá 
hodnota 

% plnenia 
alebo iný 
pomer 

1. Zabezpečiť kvalitný 

výkon matriky  
 priemerný počet úkonov 

vykonaných matrikou v priebehu 
roka 

 10 000 6 264 62,64 

2. Zvýšiť  flexibilnú 

matričnú činnosť pre 

obyvateľov mesta a iných 

klientov 

 priemerná časová záťaž občana pri 
jednom úkone 

 max. 30 
minút 

max.30 
minút 

100 

 
Podprogram 4.7: Stavebný úrad    

schválený rozpočet  16 792 € 
  upravený rozpočet             15 118 €  
 
Zodpovednosť: Ing. Reháková Gabriela 
 
Zámer: 
Efektívne, rýchle a na potreby obyvateľov a podnikateľov orientované stavebné  
konanie, zohľadňujúce rozvoj a záujmy mesta 
 
Ciele: 
Cieľ Ukazovateľ výkonnosti Cieľová 

hodnota 
Dosiahnutá 
hodnota 

% plnenia 
alebo iný 
pomer 

1. Zabezpečiť promptné 

služby  stavebného konania 
 počet stavebných konaní (v 

kompetencii mesta) 
 300 447 149 

 doba vybavenia žiadosti pri 
stavebnom konaní (v kompetencii 
mesta)  

 max.30 
dní 

30 100 

2. Zabezpečiť dôsledný a 

účinný stavebný dozor 
 pomer prijatých podnetov 

a vykonaných kontrol  
 100% 100 100 

 dĺžka vybavenia podnetu v dňoch  max.30 
dní 

30 100 

Ciele boli naplnené, cieľová hodnota počtu stavebných konaní v kompetencii mesta bol stanovený podľa skutočnosti v roku 
2008 a naplnenie tohto cieľa úzko súvisí s počtom podaných žiadostí  na stavebnom úrade. Podľa dosiahnutej hodnoty je 
zrejmé, že v roku 2009 bolo podaných asi o 50% viac žiadostí ako v roku 2008.  
 
Podprogram 4.8: Štátny  fond rozvoja bývania 

schválený rozpočet  13 709 € 
upravený rozpočet  17 001 € 

 
Zodpovednosť: Ing. Sokolová Eva 
 
Zámer: 
Flexibilný servis a správa štátnych dotácií pre rozvoj bývania 
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Ciele: 
Cieľ Ukazovateľ výkonnosti Cieľová 

hodnota 
Dosiahnutá 
hodnota 

% plnenia 
alebo iný 
pomer 

1. Zabezpečiť promptné 

a zákaznícky orientované 

služby v rámci agendy ŠFRB 

 počet potenciálnych klientov 
služby 

 500 600 120 

 doba administrácie a odoslania 
žiadostí na ŠFRB  

 do 14 dní V termíne 100 

2. Zabezpečiť dodržiavanie 

zákonných podmienok 

realizácie podporených 

stavieb 

 počet vykonaných kontrol za rok   20 Na podnet 
fondu 3 

15 

3. Zabezpečiť vysokokvalitné 

poradenstvo pre obyvateľov 

s bytovými problémami 

 počet klientov za rok  100 300 300 
 percento vyriešených problémov 

z riešeného počtu prípadov 
 20% 27 135 

Mesto zabezpečuje činnosť preneseného výkonu štátnej správy na úseku bývania pre celý okres Malacky. 
Podávanie žiadostí  o podporu  z prostriedkov ŠFRB - dotácie a úvery  na  zabezpečenie a skvalitnenie bývania.   
 
Podprogram 4.9: Pozemné komunikácie  
  schválený rozpočet  697 €  
  upravený rozpočet 893 € 
 
Zodpovednosť: Ing. Reháková Gabriela 
 
Zámer: 
Výkon prenesenej štátnej správy na úseku miestnych a účelových komunikácií s prihliadnutím 
na záujmy mesta a jeho obyvateľov 
 
Ciele: 
Cieľ Ukazovateľ výkonnosti Cieľová 

hodnota 
Dosiahnutá 
hodnota 

% plnenia 
alebo iný 
pomer 

1. Zabezpečiť promptné 

služby  stavebného konania 

pre miestne komunikácie 

 počet stavebných konaní (v 
kompetencii mesta) 

 10 19 190 

 doba vybavenia žiadosti pri 
stavebnom konaní (v kompetencii 
mesta)  

 max.30 
dní 

30 100 

2. Zabezpečiť dôsledný 

a účinný výkon prenesenej 

štátnej správy na úseku 

miestnych komunikácií 

 pomer prijatých podnetov 
a vykonaných kontrol  

 100% 100 100 

 dĺžka vybavenia podnetu v dňoch  max.30 
dní 

30 100 

Ciele boli naplnené, cieľová hodnota počtu stavebných konaní v kompetencii mesta ako špeciálneho stavebného úradu pre 
miestne komunikácie bol stanovený podľa skutočnosti v roku 2008 a naplnenie tohto cieľa úzko súvisí s počtom podaných 
žiadostí  na stavebnom úrade. Podľa dosiahnutej hodnoty je zrejmé, že v roku 2009 bolo podaných asi o 90% viac žiadostí 
ako v roku 2008.  
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PPRROOGGRRAAMM  ČČ..  55  
BBEEZZPPEEČČNNOOSSŤŤ  AA  PPOORRIIAADDOOKK  

  
ZZáámmeerr  pprrooggrraammuu::  

BBEEZZPPEEČČNNÉÉ    AA  PPRRIIAATTEEĽĽSSKKÉÉ    UULLIICCEE    PPRREE    VVŠŠEETTKKÝÝCCHH    OOBBYYVVAATTEEĽĽOOVV    
AA  NNÁÁVVŠŠTTEEVVNNÍÍKKOOVV    MMEESSTTAA  ,,    MMAAXXIIMMÁÁLLNNAA    OOCCHHRRAANNAA    MMAAJJEETTKKUU    

AA  ŽŽIIVVOOTTNNÉÉHHOO    PPRROOSSTTRREEDDIIAA    2244    HHOODDÍÍNN    DDEENNNNEE  
 
Podprogram 5.1: Verejný poriadok a bezpečnosť     

schválený rozpočet 398 999 €  
upravený rozpočet 380 659 € 

 
Zodpovednosť: Mgr. Jurkovič Ivan 
Zámer: 
Bezpečne chránený život a verejný poriadok mesta  
 
Ciele: 
Cieľ Ukazovateľ výkonnosti Cieľová 

hodnota 
Dosiahnutá 
hodnota 

% plnenia 
alebo iný 
pomer 

1. Minimalizovať 

protispoločenskú činnosť 

dostatočným počtom 

hliadok Mestskej polície 

 Počet vykonaných hliadok za 
rok 

 730 745 102 

 Počet príslušníkov MsP v 
1 hliadke 

 2 2 100 

2. Zabezpečiť nepretržitú 

prevádzku pracoviska 

mestskej polície 

 Počet hodín nezabezpečených 
službou mestskej polície 

 0 0 100 

3. Eliminovať hrubé 

narúšanie verejného 

poriadku počas kultúrnych 

a športových podujatí 

 Počet hodín odslúžených pri 
zabezpečovaní poriadku 
a bezpečnosti na podujatiach 

 50 107,5 215 

4. Minimalizovať počet 

túlavých zvierat, prenos 

nákazlivých chorôb a počet 

napadnutí občanov týmito 

zvieratami 

 Počet zvierat umiestnených do 
útulku 

 80 133 166 

 Počet cielene zameraných 
kontrol na dodržiavanie VZN 
o chove zvierat 

 15 15 100 

5. Maximalizovať 

bezpečnosť prechodov pre 

chodcov v blízkosti škôl 

a školských zariadení 

 Počet hodín venovaný dozoru na 
prechodoch pre chodcov  

 60 57,5 96 

 Počet kontrolovaných prechodov  4 4 100 
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6. Monitorovať miesta 

možného výskytu narušenia 

verejného poriadku cielene 

zameranými kontrolami 

 Počet kontrol kritických miest za 
rok 

 1500 1714 114 

 
Dosiahnuté hodnoty ukazovateľov výkonnosti v podprograme verejný poriadok a bezpečnosť zväčša naplnili 
stanovenú cieľovú hodnotu. Len pri hodinách venovaných dozoru na prechodoch pre chodcov cieľová hodnota 
naplnená nebola. Toto je zapríčinené nižším počtom školských dní v školskom roku 2009/2010. 
 
Podprogram 5.2: Ochrana majetku fyzických a právnických osôb  664,- €  
 
Zámer: 
Zabezpečenie majetku proti krádeži pripojením objektov na pult centrálnej ochrany. 
 
Ciele: 
Cieľ Ukazovateľ výkonnosti Cieľová 

hodnota 
Dosiahnutá 
hodnota 

% plnenia 
alebo iný 
pomer 

1. Zabezpečiť nepretržité 

monitorovanie napojených 

objektov na PCO 

a pokračovať vo vytváraní 

zmluvných vzťahov 

s ďalšími abonentmi 

 Počet pripojených objektov  64 65 101,6 

 Počet rozpracovaných objektov 
pre budúce pripojenie 

 5 7 140 

V podprograme ochrana majetku fyzických a právnických osôb boli naplnené cieľové hodnoty ukazovateľov 
výkonnosti. Napriek tomu, že niekoľko objektov bolo odpojených pripojením nových objektov sa celkový počet 
neznížil. Toto má pozitívny vplyv jednak na rozpočet mesta ako i samotnú ochranu majetku. 
 
Podprogram 5.3: Preventívne aktivity   

schválený rozpočet  15 527 € 
  upravený rozpočet  14 547 € 
 
Zámer: 
Zvýšiť právne vedomie obyvateľov mesta a prispieť k znižovaniu kriminality 
prostredníctvom preventívneho vzdelávania a vytvárať prostriedky situačnej prevencie. 
 
Ciele: 
Cieľ Ukazovateľ výkonnosti Cieľová 

hodnota 
Dosiahnutá 
hodnota 

% 
plnenia 
alebo 
iný 
pomer 

1. Formou besied 

zvyšovať právne vedomie 

účastníkov besied 

 Počet zrealizovaných besied  190 166 87 
 Počet prednášaných hodín  190 166 87 
 Počet účastníkov besied  4 000 3 849 96 

2. Vykonať kontroly 

podávania a predávania 

alkoholu a tabakových 

výrobkov mladistvým 

a maloletým osobám 

 Počet kontrol za rok  15 14 93 
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3 . Zabezpečiť verejnosti  

informácie o možnosti 

predchádzania kriminality 

 Počet príspevkov v médiách  20 13 65 

4. Rozmiestňovať makety 

policajtov na 

vytipovaných miestach  

 Počet rozmiestňovaných makiet  2 2 100 

5. Umiestniť stacionárne 

merače rýchlosti na 

vytipovaných miestach 

 Počet meračov  2 0 0 

V podprograme preventívne aktivity z hľadiska počtu hodín uskutočnených besied na školách sa nepodarilo 
naplniť cieľovú hodnotu ukazovateľov výkonnosti. Avšak všetky plánované témy na školách boli 
odprezentované, takže cieľ preventívnych aktivít bol naplnený. Stacionárne merače rýchlosti neboli zakúpené 
v dôsledku krízových opatrení. 
 
Podprogram 5.4:   Kamerový systém    

schválený rozpočet 15 269 €  
  upravený rozpočet   1 991 € 
Zámer:  
Zvýšená bezpečnosť obyvateľov mesta a návštevníkov prostredníctvom kontinuálneho 
monitorovania prostredia 
 
Ciele: 
Cieľ Ukazovateľ výkonnosti Cieľová 

hodnota 
Dosiahnutá 
hodnota 

% plnenia 
alebo iný 
pomer 

Zabezpečiť funkčnosť 

nainštalovaných kamier 
 Počet prevádzkovaných kamier 

v meste 
 7 7 100 

Zvýšiť počet kamier  Počet  2 0 0 
V podprograme kamerový systém nebolo zrealizované navýšenie počtu kamier. Toto je zapríčinené krízovými 
opatreniami. V prevádzke však zostáva naďalej 7 plne funkčných kamier, ktoré sa podieľajú na znižovaní 
kriminality a inej protispoločenskej činnosti. 
 
Podprogram 5.5:  Ochrana pred požiarmi   

schválený rozpočet 3.319 € 
 upravený rozpočet 3 320 € 
 
Zodpovednosť: Ing. Bulla Jozef 
 
Zámer:  
Zdokonalenie činnosti a pripravenosti Dobrovoľného hasičského zboru  
 
Ciele: 
Cieľ Ukazovateľ výkonnosti Cieľová hodnota Dosiahnutá 

hodnota 

% plnenia 
alebo iný 
pomer 

Zabezpečiť výcvik na 

požiarnych súťažiach 
 Počet umiestnení  3 3 100 

Zabezpečenie údržby 

a opráv hasičskej techniky 
 Kvalita bezporuchovosť áno 100 
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PPRROOGGRRAAMM  ČČ..  66    
OODDPPAADDOOVVÉÉ  HHOOSSPPOODDÁÁRRSSTTVVOO  

  
ZZáámmeerr  pprrooggrraammuu::  

AADDRREESSNNEE    OORRIIEENNTTOOVVAANNÝÝ    SSYYSSTTÉÉMM    OODDPPAADDOOVVÉÉHHOO    HHOOSSPPOODDÁÁRRSSTTVVAA,,      
KKLLAADDÚÚCCII    DDOORRAAZZ    NNAA    ZZAACCHHOOVVAANNIIEE    AA  OOCCHHRRAANNUU    ŽŽIIVVOOTTNNÉÉHHOO    

PPRROOSSTTRREEDDIIAA  AA  MMIINNIIMMAALLIIZZÁÁCCIIUU  NNÁÁKKLLAADDOOVV 
 
 
Podprogram 6.1:   Zvoz a separovanie odpadu  

Schválený rozpočet 260 240 €  
Upravený rozpočet 285 383 € 

 
Zodpovednosť: Ing. Reháková Gabriela 
Zámer:  
Pravidelný zvoz  odpadu v meste s dôrazom na jeho separáciu 
 
Ciele: 
Cieľ Ukazovateľ výkonnosti Cieľová 

hodnota 
Dosiahnutá 
hodnota 

% plnenia 
alebo iný 
pomer 

1. Zabezpečiť nákladovo 

efektívny zvoz a odvoz 

všetkých odpadov 

rešpektujúci potreby 

obyvateľov 

 objem zvezeného 
a odvezeného odpadu za rok 

cca 6 900 t 6 936 100,52 

2.Vvytvoriť podmienky 

pre riadne nakladanie so 

všetkými druhmi 

komunálnych odpadov 

 prevádzkovanie odpadových 
dvorov 

 2 2 100 

 kalendárový zvoz 
nadrozmerných odpadov 

 2x za rok 2 x 100 

3. Zvýšiť stupeň ochrany 
životného prostredia 
formou separovaného 
zberu odpadu 

 objem separovaného zberu 
odpadu za rok 

 min. 580 t 640,11 110,36 

 podiel separovaného zberu na 
celkovom zvoze a odvoze 
odpadu 

 min. 8% 640,11 9,2 

4. Zlepšenie vzhľadu 
stojísk kontajnerov na TKO 
i separovaný zber 

 Postupná úprava stojísk 
kontajnerov na TKO 
a separovaný zber 

 8 8 100 

Ciele boli naplnené a mierne prekročené, odvoz odpadu a jeho separácia na území mesta Malacky sa realizuje podľa 
naplánovaných postupov. Objem separovaného zberu a jeho podiel na celkovom objeme odvezeného odpadu za rok vykazuje 
mierne stúpajúcu tendenciu.  
 
Podprogram 6.2:  Zneškodňovanie odpadu  

Schválený rozpočet 223.063 € 
Upravený rozpočet 253 643 € 
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Zodpovednosť: Ing. Reháková Gabriela 
 
 
 
Zámer:  
Efektívna a ekologicky vhodná likvidácia odpadov a minimalizácia nelegálnych skládok 
 
Ciele: 
Cieľ Ukazovateľ výkonnosti Cieľová 

hodnota 
Dosiahnutá 
hodnota 

% plnenia 
alebo iný 
pomer 

1. Zabezpečiť efektívnu likvidáciu 

odpadu podľa potrieb občanov 

a podnikateľov 

 Objem zneškodneného odpadu za 
rok 

 6 900 
t 

6 308 91,42 

 Náklady na tonu likvid. Odpadu Max 
2200 Sk 

78,80 € 
2 373 Sk 

107,86 

2. Podporiť ekologicky vhodné 

spôsoby likvidácie a spracovania 

odpadu 

 Podiel recyklovaného odpadu na 
celkovom odpade 

 Min. 
8% 

639,5 t 9,22 

 Objem recyklovaného odpadu za 
rok 

 Min. 
580 t 

639,57 110,27 

3. Sledovať vplyv starej skládky 

na kvalitu podzemných vôd  
 Monitoring skládky  2x do 

roka 
2 x 100 

 

4.Likvidovať nelegálne skládky 

odpadu 

 počet odstránených nelegálnych 
skládok 

 min. 5 6 120 

Ciele boli naplnené, poklesol objem zneškodneného odpadu uložením na skládku TKO a stúpol objem recyklovaného 
odpadu, čo značí že občania viacej separujú. Náklady na likvidáciu odpadu uložením na skládku stúpli, cieľová hodnota 
nákladov na tonu bola stanovená podľa predchádzajúcej zmluvy, v rámci novej zmluvy (po výberovom konaní), ceny za 
uloženie na skládku mierne stúpli. 
 
Podprogram 6.3:   Nakladanie s odpadovými vodami  

Schválený rozpočet 19 916 € 
  Upravený rozpočet 24 100 € 
 
Zodpovednosť: Ing. Reháková Gabriela 
 
Zámer:  
Ekonomická motivácia občanov na likvidácii splaškových vôd na ČOV 
 
Ciele: 
Cieľ Ukazovateľ výkonnosti Cieľová 

hodnota 
Dosiahnutá 
hodnota 

% plnenia 
alebo iný 
pomer 

5. Likvidácia splaškových 
vôd od občanov na 
centrálnej ČOV 

 

 Percento domácností 
v neodkanalizovanej časti mesta 
vyvážajúcich splaškové vody na 
ČOV 

 20% 20 100 

 Percento domácností  v neodkanalizovanej časti mesta nekleslo, zatiaľ nebola vybudovaná splašková kanalizácia v tejto 
časti mesta, ktorá by umožnila napojenie domácností a odpojenie žúmp. 
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PPRROOGGRRAAMM  ČČ..  77  
MMIIEESSTTNNEE  KKOOMMUUNNIIKKÁÁCCIIEE  AA  DDOOPPRRAAVVAA  

  
ZZáámmeerr  pprrooggrraammuu::  

BBEEZZPPEEČČNNÉÉ,,    KKVVAALLIITTNNÉÉ    AA  PPRRAAVVIIDDEELLNNEE    UUDDRRŽŽOOVVAANNÉÉ      KKOOMMUUNNIIKKÁÁCCIIEE  
AA  DDOOPPRRAAVVNNÉÉ  ZZNNAAČČEENNIIAA  

  
Podprogram 7.1:  Správa a údržba pozemných komunikácií 

Schválený rozpočet  1 009 095 €  
Upravený rozpočet     967 921 € 

 
Zodpovednosť:   Ing. Reháková Gabriela 
          Ing. Klíma František  
 
Zámer 1:  
Bezpečná, kvalitná a plynulá cestná premávka 
 schválený rozpočet     733.585 € 
 upravený rozpočet      617 451 €  

 
Ciele: 

Cieľ Ukazovateľ výkonnosti Cieľová 

hodnota Dosiahnutá 
hodnota 

% 
plnenia 
alebo iný 
pomer 

1. Zabezpečiť opravu mestských  

komunikácií (MK) 

a dopravného značenia MK  

 Pokládka AB a LA na výtlkoch 1.000 m2 1820 182 
 Výšková úprava armatúr 

inžinierskych sietí 
50 ks 25 50 

 Položenie a oprava zámkovej dlažby 500 m2 8239 1648 
 Oprava autobusových prístreškov 

alebo nové 
2 ks 5 250 

 Oprava uličných vpustí 20 ks  50 250 
 Oprava zvislých dopravných značiek 50 ks 57 114 
 Osadenie nových zvislých 

dopravných značiek 
20 ks 20 100 

 Oprava zábradlia 50 m 0 0 
 Obnova vodorovného dopravného 

značenia 
5 000 m2 4774 95,5 

2. Zabezpečiť súvislú opravu 

MK 
 Frézovanie AB krytu 5 000 m2 0 0 
 Pokládka AB hr. 5 cm 5 000 m2 0 0 
 Obnova vodorovného dopravného 

značenia 
2 000 m 0 0 

3. Zabezpečiť výkon zimnej 

služby podľa zimného 

operačného plánu 

 Dľžka posypaných MK 52 km 52 100 
 Dľžka prehŕňaných MK 52 km 52 100 
 Odvoz snehu 50 m3 50 100 
 Pohotovosť 960 hod. 960 100 
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Jednalo sa o bežnú údržbu miestnych komunikácií ale aj o rozšírenie a vybudovanie nových chodníkov na území mesta. Práce 
na bežných opravách miestnych komunikácií boli zabezpečované prevažne vlastnými kapacitami, ostatné dodávateľsky. 
Napriek zníženiu rozpočtovaných nákladov sa v roku 2009 podarilo zrealizovať o 82% viac opráv a rekonštrukcií miestnych 
komunikácia (ide o výtlky ako aj rozsiahlejšie opravy komunikácií z asfaltobetónu). Taktiež sa zrealizovali chodníky 
a parkoviská zo zámkovej dlažby, čo spôsobilo značný nárast dosiahnutej hodnoty  v ukazovateli „Položenie a oprava 
zámkovej dlažby“.  
 
Zámer 2:  
Čisté a udržiavané chodníky, námestia a ďalšie verejné priestranstvá, dotvárajúce  
príťažlivý výzor mesta pre obyvateľov a turistov  

schválený rozpočet  275.510 €  
upravený rozpočet  350 470 € 

 
Ciele: 
Cieľ Ukazovateľ výkonnosti Cieľová 

hodnota 
Dosiahnutá 
hodnota 

% plnenia 
alebo iný 
pomer 

Zabezpečiť pravidelnú údržbu 

a čistenie verejných 

priestranstiev a komunikácií 

 Ručné čistenie . 500 hod. 500 100 
 Strojné čistenie  156 km 156 100 
 Čistenie odvodňovacích žľabov 3000 m 3000 100 
 Čistenie krajníc od buriny 8 800 m 8800 100 
 Čistenie uličných vpustí 100 ks 100 100 

 
Podprogram 7.2:  Manažment dopravnej infraštruktúry  

Schválený rozpočet   29 875 €  
Upravený rozpočet   36 405 € 

 
Zodpovednosť: Ing. Reháková Gabriela 
 
Zámer:  
Dopravná      infraštruktúra      prispôsobená    potrebám    obyvateľov, podnikateľov 
a mesta     
 
Ciele: 
Cieľ Ukazovateľ výkonnosti Cieľová 

hodnota 
Dosiahnutá 
hodnota 

% plnenia 
alebo iný 
pomer 

1. Zabezpečiť flexibilnú reakciu 

na potreby obyvateľov 

a podnikateľov v oblasti 

dopravnej infraštruktúry 

 Priemerný čas na vybavenie podnetu  Max. 
30 
dní 

30 100 

 Odhadovaný počet vybavených 
podnetov za rok 

 20 10 50 

2. Zvýšiť kvalitu cestnej 

dopravy 
 Percentuálne zlepšenie dopravnej 

priepustnosti 
 10% 0 0 

 Počet navrhnutých opatrení  3 0 0 
 Zníženie počtu konfliktných miest 

tvoriacich dopravné zápchy 
Min. 1 0 0 

3. Zvýšiť kapacitu parkovacích 

miest  
 Počet novovzniknutých parkovacích 

miest v meste  
 20 275 1375 

Vzhľadom na skutočnosť, že v roku 2009 sa vyčlenili finančné prostriedky na vybudovanie ďalších parkovacích 
miest, bola cieľová hodnota počtu novovzniknutých parkovacích miest  značne prekročená.  
 
Podprogram 7.3: Verejné osvetlenie   

schválený rozpočet  1.138.552 €  
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  upravený rozpočet    153 555 € 
 
Zodpovednosť:  Klíma František 
 
 
Zámer:  
Efektívna a hospodárna prevádzka verejného osvetlenia a cestnej svetelnej signalizácie 
 
Ciele: 
Cieľ Ukazovateľ výkonnosti Cieľová 

hodnota 
Dosiahnutá 
hodnota 

% plnenia 
alebo iný 
pomer 

1. Zabezpečiť efektívne 

fungovanie verejného osvetlenia 

a jeho modernizáciu 

 celková svietivosť svetelných bodov (v 
%) 

98 98 100 

 funkčnosť CSS (v %) 100 100 100 
 priemerné ročné náklady na prevádzku 

1 svetelného bodu v Sk 
3.300 3086 94 

 počet prevádzkovaných svetelných 
bodov v meste 

1 450 1450 100 

 počet prevádzkovaných CSS v meste 3 2 66 
2. Zabezpečiť operatívne 

odstraňovanie nedostatkov 

a porúch na CSS 

 doba odstránenia poruchy od 
diagnostiky chyby  na CSS (v hod.) 

12 12 100 

V priebehu roka bola zabezpečená bežná údržba stávajúceho verejného osvetlenia, mestského rozhlasu 
a svetelnej signalizácie. Opravy a údržba bola zabezpečovaná na základe nahlásených porúch občanmi mesta, 
mestskou políciou, iných podnetov ale aj na základe zistení z večerných kontrol.  
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PPRROOGGRRAAMM  ČČ..  88  
VVZZDDEELLÁÁVVAANNIIEE  

  
  

ZZáámmeerr  pprrooggrraammuu::  
MMOODDEERRNNÉÉ    ŠŠKKOOLLYY    AA  ŠŠKKOOLLSSKKÉÉ    ZZAARRIIAADDEENNIIAA    RREEŠŠPPEEKKTTUUJJÚÚCCEE    

IINNDDIIVVIIDDUUÁÁLLNNEE    PPOOTTRREEBBYY    AA  ZZÁÁUUJJMMYY    ŽŽIIAAKKOOVV,,    RREEAAGGUUJJÚÚCCEE    NNAA  
AAKKTTUUÁÁLLNNEE    TTRREENNDDYY  

 
Podprogram 8.1:  Materské školy    

schválený rozpočet  787 066 € 
  upravený rozpočet  766 215 €  
 
Zodpovednosť: Mgr. Hudecová Mária 
 
Predškolská výchova 
 
Zámer:  
Moderné materské školy rešpektujúce individuálne potreby detí a záujmy rodičov 
 
Ciele: 
Cieľ Ukazovateľ výkonnosti Cieľová 

hodnota 
Dosiahnutá 
hodnota 

% plnenia 
alebo iný 
pomer 

Zabezpečiť výchovné 
a vzdelávacie služby 
v materských školách 
a dosiahnuť najvyššiu možnú 
kvalitu výchovných 
a vzdelávacích metód 
a prostriedkov na dosiahnutie 
cieľov intencionálnej 
predškolskej výchovy 

 počet prevádzkovaných materských 
škôl 

 počet tried MŠ 

4 
 

23 

4 
 

23 

100 
 

100 
 počet detí navštevujúcich MŠ   490 497 101,43 
 % spokojnosť rodičov detí 

s poskytovanými službami 
 100% 100 100 

Plánované ciele boli splnené prostredníctvom aktivít kontinuálneho vzdelávania a inovačných metód výchovno-
vzdelávacej činnosti pedagógov a  všetkých zamestnancov materskej školy. 
 
Podprogram 8.1:  Materské školy     

schválený rozpočet 141 500 € 
  upravený rozpočet 141 506 € 
 Školské jedálne 
Zámer:  
Moderné stravovacie zariadenia rešpektujúce zásady zdravej výživy 
 
Ciele: 
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Cieľ Ukazovateľ výkonnosti Cieľová 

hodnota 

Dosiahnutá 

hodnota 

% 
plnenia 
alebo iný 
pomer 

 
Zabezpečiť vysokokvalitné 
a dostupné stravovanie 
v materských školách 

 počet vydaných hlavných jedál pri 
MŠ 

70 000 66 691 95,27 

 počet vydaných doplnkových jedál  
pri MŠ 

140  000 123 409 88,15 

 počet žiakov využívajúcich 
stravovanie pri MŠ 

490 497 101,43 

 počet školských jedální pri MŠ 3 3 100 
 náklady na hlavné a doplnkové jedlo 

pre MŠ 
34 Sk 
1,13 € 

1,13 100 
 

Kvalita podávanej stravy bola na vysokej úrovni, školské jedálne sa zapojili do Mliečnej ligy aj ovocného 
programu, čo podporuje zdravý vývin detí predškolského veku. 
 
Podprogram 8.2:Základné  školy   
  schválený rozpočet  1 719 478 €  
  upravený rozpočet  1 765 673 € 
 
Zámer:  
Moderné školy rešpektujúce individuálne potreby detí a záujmy rodičov,  pričom  
výchovno-vzdelávací proces je determinovaný výlučne slobodným rozhodovaním  
rodičov a žiakov 
 
Základná škola:  ul. M.R.Štefánika 7,    

schválený rozpočet   567 484 €  
  upravený rozpočet   604 567 € 
 
Zodpovednosť: Mgr. Sopóciová Terézia 
 
Ciele: 
Cieľ Ukazovateľ výkonnosti Cieľová 

hodnota 

Dosiahnutá 

hodnota 

% 
plnenia 
alebo iný 
pomer 

1. Zabezpečiť kvalitný 

výchovno-vzdelávací proces 

v meste 

 Počet základných škôl 1 1 100 
 Počet žiakov navštevujúcich ZŠ 529 529 100 
 Počet prijatých žiakov  na stredné 

školy zo všetkých 
77 76 98,7 

 Počet žiakov opakujúcich ročník max. 5 2 40 
2. Školský úrad – zabezpečiť 
odbornú a poradenskú pomoc 
riaditeľom škôl a školských 
zariadení v oblasti metodickej, 
pedagogickej a personálnej 

 počet ZŠ 1 1 100 

3. Realizovať ďalšie 
vzdelávanie pedagogických 
zamestnancov, vytvárať 
pozitívnu atmosféru knižnou 
odmenou pre  žiakov za úspešnú  
reprezentáciu školy, 

 Počet pedagogických zamestnancov    6 7 116,67 
 Počet ocenených žiakov  45 82 182,22 

Ciele sa plnili v rámci stanovených ukazovateľov výkonnosti. Výraznejšia odchýlka je v cieli č. 3 – počet 
ocenených žiakov vzhľadom na úspechy žiakov školy v rôznych súťažiach. Finančné prostriedky na odmeny 
žiakov boli hradené z prostriedkov občianskeho združenie – Združenia rodičov pri ZŠ. 
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Základná škola:  ul. Štúrova 142/A,     
schválený rozpočet 372 634 € 

  upravený rozpočet 384 944 € 
 
Zodpovednosť: Mgr. Šuster Dušan  
 
 
Ciele: 
Cieľ Ukazovateľ výkonnosti Cieľová 

hodnota 

Dosiahnut

á hodnota 

% plnenia 
alebo iný 
pomer 

1. Zabezpečiť kvalitný 

výchovno-vzdelávací proces 

v meste 

 Počet základných škôl 1 1 100 
 Počet žiakov navštevujúcich ZŠ 337 330 98 
 Počet prijatých žiakov  na stredné 

školy zo všetkých 
24 24 100 

 Počet žiakov opakujúcich ročník max. 5 8 160 
2. Školský úrad – zabezpečiť 

odbornú a poradenskú pomoc 

riaditeľom škôl a školských 

zariadení v oblasti metodickej, 

pedagogickej a personálnej 

 počet ZŠ 1 1 100 
 Počet ŠKD 1 (4 

oddelenia) 
1/4 100 

 Počet ŠJ 1 1 100 

Všetky údaje cieľovej a dosiahnutej hodnoty sú takmer rovnaké. Pri počte žiakov opakujúcich ročník 
percentuálne vyjadrenie dosiahnutej hodnoty je vyššie, ale v číslach je to nepatrné zvýšenie, ktoré sa úplne 
presne nedá naplánovať.  
 
Základná škola:  ul. Záhorácka 95,   

schválený rozpočet  746 166 € 
  upravený rozpočet  719 534 € 
 
Zodpovednosť: Mgr. Jánošová Zuzana  
 
Cieľ Ukazovateľ výkonnosti Cieľová 

hodnota 

Dosiahnutá 

hodnota 

% 
plnenia 
alebo iný 
pomer 

1. Zabezpečovať neustále 
podnecovanie zmysluplného 
učenia sa  komplexného rozvoja 
každého žiaka 

 Počet žiakov navštevujúcich ZŠ  671 640 95,4 

Pozornosť venovať kvalite  
vyučovania profilujúcich pred 
metov potrebných na prijímacie  
pohovory  

 

 Počet žiakov navštevujúcich ZŠ  671 640 95,4 

Profesionálne orientovať žiakov  
deviateho ročníka na výber 
 ďalšieho štúdia podľa  
dosiahnutých výsledkov 

 

. Počet žiakov deviateho ročníka 

.Počet prijatých žiakov na  
stredné školy, na SOU 

 

 
94 
 
 
94 

 
94 
 
 

93 

 
100 

 
 

98,9 

4.Zvýšenú pozornosť venovať  
vhodnému výberu variantu   
z učených plánov so zameraním  
na   - športovú prípravu 
                - cudzie jazyky               
                -  informatika               

 

Počet žiakov v    
     športových triedach  
     jazykových triedach  
     triedach informatiky  

 

.   229 

  46 
 181 

 
221 
67 
261 

 
96,5 
145,6 
144,2 
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Pokles žiakov aj v športových triedach bol spôsobený odchodom prijatých detí na osemročné gymnáziá 
a migráciou rodín do iných miest. 
 
Vzdelávacie poukazy 33 194,- € 
 
Ciele: 
Cieľ Ukazovateľ výkonnosti Cieľová 

hodnota 

Dosiahnutá 

hodnota 

% 
plnenia 
alebo iný 
pomer 

1. Zabezpečiť mimoškolsú 

činnosť žiakov v základných 

školách a ostatných školských 

zariadeniach v meste 

 Počet žiakov využívajúcich 
vzdelávacie poukazy 

 1 383 1 325 95,8 

 Návštevnosť v %  90 % 98 108,9 

ZŠ Štefánika: Zaznamenali sme  pokles záujmu žiakov o počítačový krúžok. Uvedený pokles bol spôsobený 
zavedením povinného vyučovania informatiky v 2., 5. a 6. ročníku. 
ZŠ Štúrova: Zaznamenali sme  pokles záujmu žiakov o počítačový krúžok. Uvedený pokles bol spôsobený 
zavedením povinného vyučovania informatiky v 2., 5. a 6. ročníku. 
ZŠ Záhorácka: Zaznamenali sme  pokles záujmu žiakov o počítačový krúžok. Uvedený pokles bol spôsobený 
zavedením povinného vyučovania informatiky v 2., 5. a 6. ročníku. 
 
Zodpovednosť: Mgr. Terézia Sopóciová 
   Mgr. Zuzana Jánošová 
   Mgr. Dušan Šuster 
 
Podprogram 8.3: Centrum voľného času   

schválený rozpočet 164 500 € 
  upravený rozpočet 163 400 € 
  
Zámer:  
Moderné multifunkčné školské zariadenia rešpektujúce individuálne požiadavky 
a záujmy detí, žiakov , študentov a ich rodičov 
 
Ciele: 
Cieľ Ukazovateľ výkonnosti Cieľová 

hodnota 

Dosiahnut

á hodnota 

% plnenia 
alebo iný 
pomer 

1. Dosiahnuť najvyššiu možnú 

kvalitu a rôznorodosť 

poskytovania voľnočasových 

vzdelávacích aktivít 

 počet členov 500 588 120 
 počet účastníkov príležitostných 

aktivít 
10 000 10 000 100 

 počet krúžkov 35 -40 52 110 
 percento spokojných rodičov a detí 

s poskytnutými službami 
100% 100 100 

2. Rozšíriť spektrum  počet novozavedených druhov 
aktivít/ krúžkov a programov( 

10 10 100 

Sústavne pracovať a podnecovať slabo prospievajúcich  
žiakov a žiakov s problémami 
správania vytváraním dosta- 
točného priestoru na  
sebarealizáciu.   

 

.Počet žiakov opakujúcich 
Ročník   

 

   7 11 157,1 

6.Získavať kvalifikovaných 
 učiteľov cudzích jazykov, pre ich  
výučbu, dostatočne materiálovo 
 a priestorovo vybaviť učebňu 
dostupnými softvérmi a učebnicami.  

 

 Počet žiakov v jazykových triedach  46 67 145,6 
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voľnočasových aktivít 

3. Zvýšiť záujem žiakov 
o voľnočasové aktivity 

 percento zvýšenia žiakov 
využívajúcich voľno-časové aktivity 
oproti minulému roku 

10% 10 100 

4. Realizovať rozvojové  
aktivity v oblasti školstva, 
výchovy, vzdelávania a voľno-
časových aktivít 

 Počet podaných projektov  4 3 75 
 Percento podporených projektov  50% 75 125 

Centrum voľného času splnilo cieľové hodnoty podľa naplánovaných predpokladov. 
 
Podprogram 8.4:  Školské jedálne    

schválený rozpočet 187 778 € 
  upravený rozpočet 182 399 € 
 
Zámer:  
Moderné stravovacie zariadenia rešpektujúce zásady zdravej výživy 
 
ŠJ pri ZŠ ul. M. R. Štefánika 7      
  schválený rozpočet  56 695 € 
  upravený rozpočet  57 226 € 
  
Zodpovednosť: Mgr. Sopóciová Terézia 
 
Ciele: 
Cieľ Ukazovateľ výkonnosti Cieľová 

hodnota 

Dosiahnutá 

hodnota 

% 
plnenia 
alebo iný 
pomer 

 
Zabezpečiť vysokokvalitné 
a dostupné stravovanie 
v školských zariadeniach pri 
základnej škole 

 počet vydaných hlavných jedál pri ZŠ 61 200 64 012 104,59 
 počet žiakov využívajúcich 

stravovanie pri ZŠ 
360 388 107,78 

 počet školských jedální pri ZŠ 1 1 100 
 náklady na vydanú porciu pre ZŠ 0,93 0,93 100 

Mierny nárast je spôsobený zvýšeným počtom stravníkov. 
 
ŠJ pri ZŠ ul. Štúrova 142/A         

schválený rozpočet 50 886 € 
  upravený rozpočet 48 976 € 
 
Zodpovednosť: Mgr. Šuster Dušan 
 
Zámer:  
Moderné stravovacie zariadenia rešpektujúce zásady zdravej výživy 
 
Ciele: 
Cieľ Ukazovateľ výkonnosti Cieľová 

hodnota 

Dosiahnut

á hodnota 

% plnenia 
alebo iný 
pomer 

 
Zabezpečiť vysokokvalitné 
a dostupné stravovanie 
v školských zariadeniach pri 
základných školách 
a materských školách 

 počet vydaných hlavných jedál pri ZŠ 40200 38996 97 
 počet vydaných hlavných jedál pri 

MŠ 
   

 počet vydaných doplnkových jedál 
pri MŠ 

   

 počet žiakov využívajúcich 
stravovanie pri ZŠ 

240 240 100 
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 počet žiakov využívajúcich 
stravovanie pri MŠ 

   

 počet školských jedální pri ZŠ 1 1 100 
 počet školských jedální pri MŠ    
 náklady na vydanú porciu pre ZŠ 28 (len 

réžia) 
0,93 100 

 náklady na hlavné a doplnkové jedlo 
pre MŠ 

   

Všetky ukazovatele dosiahli  takmer na 100% plánované hodnoty. 
ŠJ pri ZŠ ul. Záhorácka 95        

schválený rozpočet 80 197 € 
  upravený rozpočet 76 197 € 
 
Zodpovednosť: Mgr. Jánošová Zuzana 
 
Ciele: 
Cieľ Ukazovateľ výkonnosti Cieľová 

hodnota 

Dosiahnutá 

hodnota 

% 
plnenia 
alebo 
iný 
pomer 

 
Zabezpečiť vysokokvalitné 
a dostupné stravovanie 
v školských zariadeniach pri 
základnej škole 

počet vydaných hlavných jedál pri ZŠ 81 083     81 760 100,80 
počet žiakov využívajúcich 
stravovanie pri ZŠ 

     450          458 101,80 

spokojnosť stravníkov       100%         100 100,00 
počet vydaných hlavných jedál pre 
deti v hmotnej núdzi 

       85         119 140,00 

V školskej jedálni bol splnený zámer rešpektovať zásady zdravej výživy, z dôvodu čoho bol mierny nárast 
stravníkov. 
 
Podprogram 8.5:  Školský klub detí      

schválený rozpočet 188 475 € 
  upravený rozpočet 173 084 € 
 
Zámer:  
Moderné školy rešpektujúce individuálne potreby detí a záujmy rodičov 
 
ŠKD pri ZŠ ul. M. R. Štefánika 7       

schválený rozpočet 80 229 € 
  upravený rozpočet 66 654 € 
 
Zodpovednosť: Mgr. Sopóciová Terézia 
 
Ciele: 
Cieľ Ukazovateľ výkonnosti Cieľová 

hodnota 

Dosiahnutá 

hodnota 

% 
plnenia 
alebo iný 
pomer 

1. Dosiahnuť najvyššiu 
možnú kvalitu 
a rôznorodosť poskytovania 
voľno časových 
vzdelávacích aktivít 

 počet žiakov   170 175 102,94 
 počet oddelení v ŠKD       6 7 116,67 
 percento spokojných rodičov a detí 

s poskytnutými službami 
 100% 100 100 

2. Rozšíriť spektrum voľno 
časových aktivít 

 počet novozavedených druhov aktivít      1 1 100 

Vzhľadom na zvyšujúci sa počet prijatých žiakov bolo potrebné otvoriť nové oddelenie v školskom klube detí. 
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Dve vychovávateľky sú zamestnané na skrátený pracovný úväzok (66,66%). 
 
ŠKD pri ZŠ ul. Štúrova 142/A       
  schválený rozpočet 45 642 € 
  upravený rozpočet 45 468 € 
Zodpovednosť: Mgr. Šuster Dušan 
 
 
Ciele: 
Cieľ Ukazovateľ výkonnosti Cieľová 

hodnota 

Dosiahnutá 

hodnota 

% 
plnenia 
alebo iný 
pomer 

Zabezpečiť kvalitný 

výchovno-vzdelávací proces 

v meste 

 

 počet oddelení ŠKD  4 4 100 
 počet detí v ŠKD  100 93 93 

Menší počet detí v ŠKD je z dôvodu zapísania nižšieho počtu prvákov. 
 
ŠJ pri ZŠ ul. Záhorácka 95        

schválený rozpočet 62 604 € 
  upravený rozpočet 60 962 € 
 
Zodpovednosť: Mgr. Jánošová Zuzana 
 
Ciele: 
Cieľ Ukazovateľ výkonnosti Cieľová 

hodnota 

Dosiahnutá 

hodnota 

% plnenia 
alebo iný 
pomer 

1.Zabezpečiť výchovné 

a vzdelávacie služby v ŠKD  
 počet žiakov   147 156 106,12 
 počet oddelení v ŠKD       6 6 100,00 
 percento spokojných rodičov a detí 

s poskytnutými službami 
 100% 100 100,00 

2. 1.Zabezpečiť výchovné 

a vzdelávacie služby 

nultého ročníka 

 počet detí navštevujúcich nultý ročník      12 12 100,00 

V ŠKD-  zámer rešpektovať individuálnu potrebu detí a záujmy rodičov bol splnený  a tiež sme zaznamenali 
mierny nárast počtu detí. Nebolo potrebné otvárať ďalšie oddelenie. 
 
Podprogram 8.6  Základná umelecká škola v Malackách   

schválený rozpočet 284 472 €  
upravený rozpočet 272 854 € 

 
Zámer: 
Základná umelecká škola organizuje prípravné štúdium, základné štúdium, štúdium 
s rozšíreným vyučovaním, štúdium pre dospelých  
 
Škola poskytuje základy vzdelania v jednotlivých umeleckých 
odboroch,(HO,LDO,TO,VO ) a pripravuje žiakov  na štúdium  na  stredné a vysoké 
školy  pedagogického a umeleckého zamerania 
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- prispieva a napomáha rozvoju kultúry v podmienkach mesta a lokalít svojej 
pôsobnosti 

- rešpektuje individuálne požiadavky a záujmy detí, žiakov , študentov  
a dospelých 

- realizuje efektívne vyučovanie v zmysle školských vzdelávacích programov 
a učebných plánov, ktoré schválilo Ministerstvo školstva  SR 

- úzka spolupráca ZUŠ  nielen s MŠ, ZŠ, SŠ,  v mieste pôsobenia , ale i s obcou, 
kultúrnymi centrami  

 
Ciele: 
Cieľ Ukazovateľ výkonnosti Cieľová 

hodnota 

Dosiahnutá 

hodnota 

% 
plnenia 
alebo 
iný 
pomer 

1.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 

 počet členov 650 žiakov 635 98 
 počet účastníkov príležitostných aktivít – 

súťaže 
100 žiakov 102 102 

 pravidelné žiacke koncerty, divadelné 
predstavenia, výtvarné vernisáže, 
tanečné soiré 

 650 635 98 

 percento spokojných rodičov a detí 
s poskytnutými službami 

 100% 100 100 

2. 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 ) 

 udržanie už založených telies – hudobnej 
kapely – dopĺňaním a zapojením  
mladších žiakov do hudobného procesu 
orchestrálnej hry 

 
 
 

70 žiakov 70 100 

 

3. Zvýšiť záujem žiakov 
o nové výtvarné techniky 
– zavedenie počítačovej 
grafiky.   
 4. na LDO  -  tvorba 
divadelných predstavení 
v malých formách. 
Na TO  - práca s videom 
a ďalšími digitálnymi 
zdrojmi na internete. 

 
 Spracovanie výtvarných diel  

tvorba dizajnu 
 

 
 Ich prezentácia pre MŠ, ZŠ, SŠ 

a okolité obce.  
 
 

 

250 žiakov 
 
 
 
60 žiakov 

256 
 
 
 

83 

102,4 
 
 
 

138,33 

5. 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   

100  %  102 102 

Základná umelecká škola v Malackách ukazovatele a ciele na rok 2009 splnila na 100 %. Odchýlky  nastali v 
skupinovom vyučovaní na kolektívnych predmetoch (VO,LDO.) Vo všetkých odboroch sa nám podarilo 
udržiavať a vytvárať nové menšie formy , ktoré sme prezentovali na kultúrno-spoločenských akciách nášho 
mesta aj mimo okresu. 
 
Pdprogram 8.7  Neštátne školské zariadenia  

schválený rozpočet 87  367 € 
upravený rozpočet 68 663 € 

Zámer:  
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Zabezpečiť prevádzku a činnosť školských zariadení, ktoré nie sú v zriaďovateľskej 
pôsobnosti mesta 
 
Ciele: 
Cieľ Ukazovateľ výkonnosti Cieľová 

hodnota 
Dosiahnutá 
hodnota 

% 
plnenia 
alebo iný 
pomer 

1.Zabezpečiť výchovné 
a vzdelávacie služby v ŠKD 
pri CZŠ v Malackách   

 počet žiakov     100 100  
 počet oddelení v ŠKD         4 4  
 percento spokojných rodičov a detí 

s poskytnutými službami 
   

100% 
 
100% 

 

Zabezpečiť vysokokvalitné 
a dostupné stravovanie 
v neštátnom školskom 
zariadení  

 počet žiakov využívajúcich stravovanie  
 počet vydaných hlavných jedál 

     251 
      42 580 

250 
36 692 

99,60 
86,00 

 
Podprogram 8.8  Prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva  

schválený rozpočet  12 581 € 
upravený rozpočet  14 513 € 

 
 Zodpovednosť: Mgr. Hrnková Alexandra 
 
Zámer:  
Poskytovať školám a školským zariadeniam pôsobiacich v meste metodickú pomoc pri 
výchovno-vzdelávacom procese. Koordinovať činnosť jednotlivých škôl z pohľadu 
zriaďovateľa. 
 
Ciele: 
Cieľ Ukazovateľ výkonnosti Cieľová 

hodnota 

Dosiahnutá 

hodnota 

% 
plnenia 
alebo iný 
pomer 

1. Metodické a odborné 
usmernenia zo strany 
školského úradu  

 Spokojnosť škôl a školských zariadení  100 % 100 100 

 
Podprogram 8.9  Ostatné dotácie v školstve  

schválený rozpočet 16 597 € 
upravený rozpočet 18 197 € 

 
Zámer:  
Zabezpečiť sociálnu pomoc v hmotnej núdzi žiakom škôl a školských zariadení  
v meste. 
 
Ciele: 
Cieľ Ukazovateľ výkonnosti Cieľová 

hodnota 

Dosiahnutá 

hodnota 

% 
plnenia 
alebo iný 
pomer 

1. Príspevok na cestovné 

pre mimomalackých žiakov 
 počet cestujúcich žiakov     100 100 100 

2. Príspevok na stravu 

žiakov v hmotnej núdzi  
 počet cestujúcich žiakov počet žiakov 

využívajúcich stravovanie  
     251 400 159 
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3. Príspevok na školské 

pomôcky  
 počet žiakov, ktorým sa príspevok 

poskytuje  
     12 32 266 

 
 
Podprogram 8.10 Investície v školstva  

schválený rozpočet 995 817 € 
upravený rozpočet   84 825 € 

 
 
Zámer:  
Postupné znižovanie prevádzkových nákladov na tepelnú energiu. Maximálne 
zabezpečnie umiestnenia detí preškolského veku do materskej školy. 
 
 
Ciele: 
Cieľ Ukazovateľ výkonnosti Cieľová 

hodnota 

Dosiahnutá 

hodnota 

% 
plnenia 
alebo iný 
pomer 

Zateplenie budov a výmena 

okien na budovách škôl 

(odstraňovanie 

modernizačného dlhu)  

 zníženie nákladov na tepelnú v %     
25% 

 
25 

 
100 

Vybudovanie nedstavby MŠ 

Kollárova  
 obsadenosť tried v MŠ 
 splnenie požiadaviek rodičov 

o umiestnení detí v MŠ   
 

   
100% 

 
0 

 
0 
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PPRROOGGRRAAMM  ČČ..  99          
ŠŠPPOORRTT  

  
ZZáámmeerr  pprrooggrraammuu::  
  

RROOZZSSIIAAHHLLYY    VVÝÝBBEERR    ŠŠPPOORRTTOOVVÝÝCCHH    AAKKTTIIVVÍÍTT    PPOODDĽĽAA    DDOOPPYYTTUU,,    
ŽŽEELLAANNÍÍ    AA  RROOZZHHOODDNNUUTTÍÍ    OOBBYYVVAATTEEĽĽOOVV    MMEESSTTAA  MMAALLAACCKKYY  

 
  
Podprogram 9.1: Podpora športových podujatí   

schválený rozpočet  6 638  € 
  upravený rozpočet  3 618 € 
 
Zodpovednosť: Ing. Ladislav Adamovič 
  
Zámer:  
Podpora športových a športovo-spoločenských aktivít, na ktorých sa mesto podieľa 
finančne, materiálne aj organizačne. 
 
Ciele: 
Cieľ Ukazovateľ výkonnosti Cieľová 

hodnota 
Dosiahnutá 
hodnota 

% plnenia 
alebo iný 
pomer 

1. Zabezpečiť vysokú úroveň 

športových a športovo-

spoločenských  podujatí v meste  

 Počet podujatí 13 12 92,31 
 Počet účastníkov 1 500 1 648 109,87 

Oproti pôvodnému predpokladu sa uskutočnilo o jedno podujatie menej, na druhej strane sa ostatných podujatí 
zúčastnilo viac účastníkov.  
 
Podprogram 9.2: Dotácie pre činnosť športových klubov, telovýchovných jednôt a iných 
neziskových organizácií  

Schválený rozpočet 56 430 € 
Upravený rozpočet 60 491 € 

 
Zodpovednosť: Ing. Adamovič Ladislav 
 
Zámer:  
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Podpora športových a športových klubov, telovýchovných jednôt a iných 
neziskových organizácií prostredníctvom poskytnutých dotácií z rozpočtu mesta  
 
Ciele: 
Cieľ Ukazovateľ výkonnosti Cieľová 

hodnota 
Dosiahnutá 
hodnota 

% plnenia 
alebo iný 
pomer 

Podporiť široké spektrum 

športových aktivít pre deti, 

mládež a dospelých 

 Počet podporených klubov za rok  19  24  126 
 počet členov podporených klubov  1 280  1350  105 
 počet podporených druhov športov  25  25  100 
 Percento spokojných občanov 

s ponukou športov 
 90%  90  100 

Počet podporených klubov a organizácií sa zvýšil oproti plánu o päť  a z toho vyplýva aj vyšší počet členov 
jednotlivých podporených klubov a organizácií.  
 
Podprogram 9.3: Príspevková organizácia mesta –  

Schválený bežný transfer            149 373  € 
Upravený bežný transfer         152 692 € 

 
Schválený  kapitálový transfer      3 319  € 
Upravený kapitálový transfer               0  € 

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

Cieľ Ukazovateľ výkonnosti Cieľová 
hodnota 

Dosiahnutá 
hodnota 

% plnenia 
alebo iný 
pomer 

1. Zabezpečiť priestor 
a podmienky pre aktívne 
využitie športovo-rekreačných 
a relaxačných zariadení mesta  

• počet prevádzkových hodín •  5.595 5 571 99,6 

• počet občanov využívajúcich        
služby 

•  84.000 78 200 93,1 

Športové využitie športovej haly (ŠH), bazénov a ihrísk LK 

2. Zabezpečiť priestor 
a podmienky pre vrcholový, 
výkonnostný a rekreačný 
šport 

• počet klubov a združení 
využívajúcich služby 

• 21 26 123 

• celkový ročný počet hodín prevádzky 
haly • 1.930 2 012 104,2 

3. Zabezpečiť rozvoj 
športových a pohybových 
aktivít detí a mládeže 

• podiel využitia haly pre športovú 
činnosť detí a mládeže • 60 % 62,2 103,7 

4. Zabezpečiť moderné 
prostredie pre športové 
podujatia a služby pre 
divákov 

• počet uskutočnených športových 
podujatí • 130 142 109,2 
• celkový počet zúčastnených divákov 

• 6.200 5 900 95,2 
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5. Zabezpečiť maximálne 
využitie priestorov bazénov 
krytej plavárne v ŠH, 
saunovej časti (sauna, 
masáže) a bazénov na 
letnom kúpalisku (LK) 

• celkový ročný počet hodín prevádzky 
bazénov krytej plavárne v ŠH • 3.190 3 025 94,8 
• celkový ročný počet hodín prevádzky 
bazénov    na LK   • 460 374 81,3 
• celkový počet hodín prevádzky sauny 
v ŠH • 160 160 100 
• celkový počet návštevníkov ŠH, 
sauny, bazénov ŠH a LK • 96.300 95 425 99,1 
• počet hodín vyhradených pre deti a 
mládež v ŠH • 1.160 1 160 100 
• počet hodín prevádzky vyhradených 
pre deti a mládež v bazénoch ŠH A LK • 3300 3 399 103 
• počet detí a mládeže využívajúcich 
služby v rámci prevádzky bazénov v 
ŠH a LK 

• 30000 27 420 91,4 

Športovú halu využívajú predovšetkým domáce kluby a oddiely s prevažnou väčšinou mládeže. V ojedinelých 
prípadoch využívali športové oddiely z blízkeho okolia a Bratislavy. Služby krytej plavárne využívajú verejnosť, 
ďalej spoločnosti, ktoré podnikajú v Malackách a v priemyselnom parku pri Malackách. V mesiacoch október - 
november, a marec - jún sa v krytej plavárni organizujú plavecké kurzy pre materské a základné školy. 
Návštevnosť letného kúpaliska závisí od počasia, pričom v letných dňoch navštívi kúpalisko priemerne 800-
1000 návštevníkov. 
 
Podprogram 9.4: Športové štadióny v Zámockom parku  

Schválený rozpočet 61 409  € 
Upravený rozpočet 91 064 € 

 
Zámer:  
Podpora športových a rekreačných činností formou úhrady nákladov z rozpočtu 
mesta  
 
Ciele: 

Cieľ Ukazovateľ výkonnosti Cieľová 
hodnota 

Dosiahnutá 
hodnota 

% plnenia 
alebo iný 
pomer 

1. Podporiť športové a rekreačné 
služby pre v meste finančným 
krytím nákladov na energie 
spotrebované v športovom areáli 
Zámockého parku a nákladov na 
montáž a demontáž ľadovej plochy 

• finančné krytie nákladov 
spotrebovaných energií na 
športoviskách v Zámockom parku   

49 791 € 77 308,-€ 155 

• počet prevádzkových hodín 
ľadovej plochy     3 960 1 095 27,65 

Náklady na spotrebu energií na športoviskách v Zámockom parku sa nepodarilo udržať na cieľovej hodnote 
z dôvodu havárie na plynovom potrubí, ktorá spôsobila únik plynu a následné zvýšenie spotreby. V priebehu 
roka bol havarijný stav odstránený, čím spotreba energií bude zohľadňovať reálne potreby.  
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PPRROOGGRRAAMM  ČČ..  1100    
KKUULLTTÚÚRRAA  

  
ZZáámmeerr  pprrooggrraammuu::  

  
  CCEENNTTRRUUMM  KKUULLTTÚÚRRYY    --    PPOONNÚÚKKAAJJÚÚCCEE  ŠŠIIRROOKKÉÉ  SSPPEEKKTTRRUUMM    

KKUULLTTÚÚRRNNOO  ––  SSPPOOLLOOČČEENNSSKKÝÝCCHH  AAKKTTIIVVÍÍTT  
 
 
Podprogram 10.1: Príspevková organizácia mesta –  

Schválený bežný transfer  204 309 € 
Upravený bežný transfer 180 177 € 

 
Príloha k podprogramu 10.1 
 
Podpora kultúrnych aktivít   
 
Zodpovednosť: Mgr. Zetková Jana 
 
Zámer: 
Zabezpečenie podmienok pre proporčne vyvážený rozvoj kultúry priamou finančnou 
podporou kultúrnych podujatí  
 
Ciele:    
ŠŠiirrookkýý    vvýýbbeerr  kkuullttúúrrnnyycchh  aakkttiivvíítt  ppooddľľaa  ddooppyyttuu,,  žžeellaanníí  aa  rroozzhhooddnnuuttíí  oobbyyvvaatteeľľoovv  mmeessttaa  
MMaallaacckkyy  aa  ookkoolliiaa  
 
Cieľ Ukazovateľ výkonnosti Cieľová 

hodnota 
Dosiahnut
á hodnota 

% plnenia 
alebo iný 
pomer 

10.1.1. Zabezpečiť  kultúrne 

podujatiach rôzneho typu  
 Počet celomestských podujatí 10 12 120 
 Návštevnosť na celoslovens. podujatiach 12 000 13000 108 
 Návštevnosť na podujatiach všetkých 30 000 76 826 256 

10.1.2. Zabezpečiť tradičné 

kultúrne podujatia pre deti 
 Počet podujatí za rok pre deti 60 86 143 
 Návštevnosť na podujatiach 6 000 9560 159 

10.1.3.Zabezpečiť tradičné  Počet podujatí za rok  pre dospelých 120 296 246 
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kultúrne podujatia pre 

dospelých 
 Návštevnosť na podujatiach 4 000 26 056 651 

 
10.1.4.Zabezpečiť žánrovú 

pestrosť a a kvalitne vyváženú 

ponuku kultúrnych aktivít 

 Počet koncertov koncerty 80 79 98 
 Počet návštevníkov na koncertoch 7 000 40 900 584 
 Divadelné predstavenia 50 71 142 

 

 Počet návštevníkoch na divad.predst. 400 5610 1402 
 Akadémie III. veku 8 19 237 
 Počet návštevníkov na podujatí .pre 

seniorov 
612 1330 217 

10.1.5.Zabezpečiť prípravu 

celomestských kultúrnych 

podujatí   

 Malacká hudobná jar -rozpočet 996 3958 397,3 
 Malacká hudobná jar - návštevnosť 240 617 257 
 Týždeň slovenských knižníc - rozpočet 498 498 100 
 Týždeň slovenských knižníc – návštevn. 480 680 141 

  Prvomájové Malacky - rozpočet 8298 10172 161 
 4 000 5000 121 
 Deň múzeí - rozpočet 498 365 73 
 Deň múzeí -návštevnosť 130 150 115 
 Kultúrne leto - rozpočet 7635 10881 141 

  Kultúrne leto -  návštevnosť 3 000 3200 115 

  Adventné Malacky - rozpočet 6639 10441 157 

  Adventné Malacky -  návštevnosť 2 000 2600 130 

  Festival Zejdeme sa na hambálku - 
rozpočet 

6639 2436 36 

  Festival Zejdeme sa na hambálku 
návštevnosť 

2 000 2410 114 

  Súťaž – Saltare Orbis – rozpočet                1992 2787 41 

  Súťaž – Saltare Orbis - návštevnosť 300 2500 830 

10.1.6.Zabezpečiť ostatné 

podujatia 
 Pre deti 1992 2944 147 

  Pre seniorov 1328 812 61 

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

4979 4984 100 

 
10.1.7.Zabezpečenie  finančnej 

podpory  podujatí 
 Rozpočet 41 492 48580 117 

  Granty    

  
 
Podprogram 10.2: 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. 
 
Cieľ:  
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Prostredníctvom kvalitných knižničných služieb vytvárať priestor pre celoživotné  
vzdelávanie a zachovávanie i rozvoj dôležitých spoločensko – kultúrnych hodnôt. 
 
Prvky : Aktivity 
Cieľ Ukazovateľ výkonnosti Cieľová 

hodnota 
Dosiahnut
á hodnota 

% plnenia 
alebo iný 
pomer 

10.2.1. Vybudovať priateľské 

a inšpiratívne     kultúrne 

prostredie pre návštevníkov 

knižnice   

 Počet čitateľov knižnice 1300 1061 81,62 
 Počet výpožičiek 26 000 19268 74,11 
 Plocha knižnice – pre čitateľov 

365 396 108,49 

10.2.2. Zabezpečiť rozmanitú 
ponuku literatúry 
s rešpektovaním preferencii 
čitateľov 

 Počet ponúkaných  periodík 22 27 122,72 
 Rozpočet na nákup kníh 4647 4433 95 
 Ročný prírastok kníh 500 611 122,2 

10.2.3. Zabezpečiť prístup k  

informačným zdrojov 
 Počet PC pre verejnosť s prístupom na 

internet 5 5 100 

 Počet PC  celkovo s prístupom na 
internet 8 8 100 

10.2.4. Zabezpečiť ponuku 

vzdelávacích   a  kultúrno -   

umeleckých  podujatí        

 Počet zorganizovaných  podujatí 11 17 154,55 
 celková návštevnosť  podujatí 

200 2974 1487 

10.2.5. Zabezpečenie  finančnej 

podpory 
 Rozpočet MCK - knižnica 49724 48771 98 
 Granty    
 výška dotácie na 1 čitateľa 36 45 125 

10.2.6. Zabezpečiť financovanie 

prevádzkových  nákladov 

knižnice 

 mzdy 24895 23 319 93 
 fondy 9626 8 637 89 
 Iné  náklady 15202 16 815 110 

 
 
Podprogram 10. 3:Múzeum Michala Tillnera  -  
Zámer:  
Zabezpečenie podmienok pre získavanie, ochranu, spracovávanie a prezentáciu  
zbierok, uskutočňovanie  výskumu, usporiadanie výstav  a iných vzdelávacích 
a náučných podujatí. 
 
Cieľ:  
Prostredníctvom kvalitných muzeálnych  služieb vytvárať priestor pre celoživotné  
vzdelávanie a zachovávanie  kultúrneho dedičstva 
 
Prvky : Aktivity 
 
Cieľ Ukazovateľ výkonnosti Cieľová 

hodnota 
Dosiahnut
á hodnota 

% plnenia 
alebo iný 
pomer 

10.3.1. Vybudovať priateľské 

a inšpiratívne     kultúrne 

prostredie pre návštevníkov 

múzea 

 Počet návštevníkov múzea 6500 1685 25,92 
 Počet návštevníkov krýpt 1100 995 90,45 
        Plocha múzea pre návštevníkov 

250 406 162,4 

10.3.2.Doplňovať fond  Počet zbierok 1150 1173 102 
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muzeálnych zbierok 

 
        Počet ošetrených zbierok 30 35 116,6 
 Ročný prírastok 10 10 100 

10.3.3. Zabezpečiť výstavy  Počet uskutočnených výstav  za rok 13 17 130,77 
 Počet návštevníkov na výstavách 2000 9778 488,9 

10.3.4. Zabezpečiť ponuku  

vzdelávacích   a  kultúrno -   

umeleckých  podujatí        

 Počet zorganizovaných  podujatí 4 16 400 
 celková návštevnosť  podujatí 

120 357 297,5 

10.2.5. Zabezpečenie  finančnej 

podpory 
 Rozpočet MCK 30538 31464 103 
 Granty    
 výška dotácie na 1 návštevníka 3,82 2,5 65 

10.2.6. Zabezpečiť financovanie 

prevádzkových  nákladov 

knižnice 

 mzdy 13278 13488 101 
 fondy 4647 4995 107 
 Iné  náklady 12614 12981 102 

 
Podprogram 10.4. Kino          
Zámer:  
Zabezpečenie podmienok pre kvalitnú a rôznorodú produkciu filmov pre návštevníkov 
kina 
 
Cieľ:  
Prostredníctvom kvalitných  služieb kina  vytvárať priestor pre oddych obyvateľov 
Malaciek a okolia 
Ciele Ukazovateľ výkonnosti Cieľová 

hodnota 
Dosiahnut
á hodnota 

% plnenia 
alebo iný 
pomer 

10.4.1.Zabezpečiť žánrovú 
pestrosť a a kvalitne vyváženú 
ponuku filmových predstavení 
 v kine 

 počet programových žánrov   10 10 100 
 počet predstavení 150 223 148,66 
 počet návštevníkov kina 7 000 14042 201,03 
 tržba za filmové predstavenia kina 14937 35065 234 

10.4.2. Zabezpečiť ponuku pre 
náročného diváka 
prostredníctvom Filmového 
klubu 

 počet filmové predstavení FK 40 41 102,5 
 počet návštevníkov kina 400 759 189,75 
 priemerná návštevnosť v kine 10 19 190 
 tržba za FK 597 1414 236 

10.4.3.Vybudovať priateľské 
a inšpiratívne kultúrne 
prostredie pre návštevníkov  

 počet cyklických podujatí  2 2 100 
 priemer. počet návštevníkov na 1 30 125 416 
 celkový počet návštevníkov 60 250 416 

10.4.4. Zabezpečiť financovanie 

prevádzkových  nákladov kina 
 mzdy 21576 15083 69 
 fondy 8298 5586 67 
 Iné  náklady 23136 48511 215 

 
Podprogram 10.5:  
Záujmová, umelecká a vzdelávacia činnosť MCK  
 
Zámer:  
Zabezpečiť podmienky pre kultúrny, vzdelávací a umelecký rozvoj  občana Malaciek 
i okolia 
 
Ciele: 
Prostredníctvom ponuky klubovej a krúžkovej činnosti zabezpečiť rozvíjanie talentu  
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detských  i dospelých poslucháčov. 
Cieľ Ukazovateľ výkonnosti Cieľová 

hodnota 
Dosiahnutá 
hodnota 

% plnenia 
alebo iný 
pomer 

10.5.1.Zabezpečiť žánrovú 
pestrosť a a kvalitne vyváženú 
ponuku  

 počet ponúknutých  kurzov 21 26 123,81 
 počet absolventov kurzov 320 372 116,25 

10.5.2.Zabezpečiť žánrovú 

pestrosť jazykových kurzov 
 počet ponúknutých jazykových kurzov 4 5 125 
 počet absolventov kurzov 20 29 145 
     

10.5.3.Zabezpečiť žánrovú 

pestrosť  umeleckých kurzov 
 počet ponúknutých umeleckých  kurzov 17 21 123,53 
 počet absolventov kurzov 300 343 114,33 
     

10.5.4.Zabezpečiť činnosť 

Divadla na hambálku 
 Počet predstavení 25 17 68 
 Počet návštevníkov na predstaveniach 3000 2600 86,66 
 Rozpočet na činnosť 6639   

10.5.5.Zabezpečiť činnosť 

Tanečnej skupiny Saltatrix 
 Počet členov 230 230 100 
 Rozpočet 6639   

10.5.6.Zabezpečiť činnosť klubu 

Orientálneho tanca 
 Počet členov 30 60 200 
 rozpočet 3319 2301 69 

10.5.7.Zabezpečenie  finančnej 

podpory 
 Rozpočet 16597 8230 49 
 Granty    

 
Podprogram 10.6. Administratíva  
Zámer:  
Zabezpečiť podmienky pre kultúrny, vzdelávací a umelecký rozvoj  občana Malaciek 
i okolia 
 
Ciele: 
Prostredníctvom zabezpečenia finančných prostriedkov a kvalitného ľudského 
potenciálu vytvárať čo najlepšie  podmienky pre kultúrny, vzdelávací a umelecký 
rozvoj  občana Malaciek i okolia 
 
Cieľ Ukazovateľ výkonnosti Cieľová 

hodnota 
Dosiahnut
á hodnota 

% plnenia 
alebo iný 
pomer 

10.6.1.Zabezpečiť efektívne 

využívanie pracovnej sily 
 Počet pracovníkov v TPP       11 11 100 
 Počet prac. na dohody 7 27 385,79 
 Počet zmluvných celoroč. .dodávateľov 5 7 140 

10.6.2..Zabezpečiť finančné 

ohodnotenie práce 
 Mzdy  36513 33951 92 
 odvody      14207 12574 88 

  iné náklady                                                                 16929 51117 301 
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RROOGGRRAAMM  ČČ..  1111  
PPRROOSSTTRREEDDIIEE  PPRREE  ŽŽIIVVOOTT  

  
ZZáámmeerr  pprrooggrraammuu::  

AATTRRAAKKTTÍÍVVNNEE    AA  ZZDDRRAAVVÉÉ    PPRROOSSTTRREEDDIIEE    PPRREE  ŽŽIIVVOOTT,,    PPRRÁÁCCUU    
II  OODDDDYYCCHH    OOBBYYVVAATTEEĽĽOOVV    AA  NNÁÁVVŠŠTTEEVVNNÍÍKKOOVV    MMEESSTTAA,,    SS  DDOORRAAZZOOMM    

NNAA  ZZNNIIŽŽOOVVAANNIIEE    MMIIEERRYY    ZZNNEEČČIISSTTEENNIIAA    AA  OOCCHHRRAANNUU    KKRRAAJJIINNYY  
PPRRÍÍRROODDYY    AA    OOVVZZDDUUŠŠIIAA      

 
Podprogram 11.1:  Manažment ochrany životného prostredia  

Schválený rozpočet 2 357 € 
Upravený rozpočet 2 593 € 

 
Zodpovednosť: Ing. Reháková Gabriela 
 
Zámer:  
Vysokokvalitný výkon prenesených kompetencií v oblasti ochrany ovzdušia a vody 
 
Ciele: 
Cieľ Ukazovateľ výkonnosti Cieľová 

hodnota 
Dosiahnutá 
hodnota 

% plnenia 
alebo iný 
pomer 

1. Celoplošná deratizácia na 

území mesta  
 Vyhlásenie, evidencia hlásení 

o vykonanej deratizácii a kontrola 
subjektov a zariadení uvedených vo 
VZN 

2x ročne 2 100 

2. Zabezpečiť promptný 

a kvalitný servis v prenesených 

kompetenciách v oblasti 

ochrany ovzdušia 

 % vybavených podnetov zo všetkých 100%   

 
 priemerná doba vybavenia podnetu 

 
30 dní 

 
30 dní 

 
100 

3. Zabezpečiť promptný 

a kvalitný servis v prenesených 

kompetenciách v oblasti 

ochrany vôd 

 % vybavených podnetov zo všetkých 100%   

 
 priemerná doba vybavenia podnetu 

 
30 dní 

 
30 dní 

 
100 

4. Zabezpečiť kvalitný servis  % vybavených podnetov zo všetkých 100%   
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v prenesených kompetenciách 

v oblasti ochrany drevín 
 priemerná doba vybavenia žiadosti 30 dní   

V oblasti ochrany ovzdušia a vody boli dosiahnuté plánované cieľové hodnoty.  
 
 
Podprogram 11.2:  Verejná zeleň  

Schválený rozpočet 199 163 € 
Upravený rozpočet 132 531 € 

 
Zodpovednosť: Ing. Klíma František 
 
 
 
Zámer:  
Aktívny a pasívny oddych obyvateľov a návštevníkov  mesta v zdravom, čistom  
a atraktívnom prostredí  
 
Ciele: 
Cieľ Ukazovateľ výkonnosti Cieľová 

hodnota 
Dosiahnutá 
hodnota 

% plnenia 
alebo iný 
pomer 

1. Zabezpečiť dostatočnú 

údržbu trávnatých plôch  
 Ručne kosená plocha s odvozom 8 ha 8 100 
 Strojné kosenie s odvozom 22 ha 22 100 
 Plocha ošetrovaná herbicídmi  10 ha 10 100 
 Plocha čistená od lístia 22 ha 22 100 
 Hnojené plochy 17 ha 17 100 

2. Zabezpečiť dostatočné 

ošetrenie stromov a krov 
 Počet orezávaných krovín 300 ks 300 100 
 Počet orezávaných stromov 200 ks 200 100 
 Dĺžka orezávaných krovín 4000 bm 4000 100 

3. Zabezpečiť údržbu 

a výsadbu mestských záhonov 
 Ošetrovanie ruží 1500 ks 1500 100 
 Výsadba letničiek a dvojročiek 6300 ks 6300 100 

4. Zabezpečiť kontinuálne 
zvyšovanie kvality životného 
prostredia 

 Počet novovysadených stromov 50 ks 51 102 
 Revitalizácia plôch zelene v meste 4830 m2  1000 21 

5. Príprava ďalších plôch 
zelene na ich obnovu 

 Zabezpečenie PD obnovy parku SNP, 
Břeclavská a ulíc Radlinského a Mierové 
nám. 

1 1 100 

V priebehu roka bola zabezpečená bežná údržba verejnej zelene podľa hore uvedeného rozsahu. Nad rámec bežnej údržby 
sme sa museli venovať odstraňovaniu následkov veternej smršte z dní 23.-24.07.2009 a to porezaniu a odvozu popadaných 
a poškodených stromov a haluzí, vytrhaniu a odvozu koreňov a úprave plôch.  
 
Podprogram 11.3: Detské ihriská   
  schválený rozpočet 16 597 € 
  upravený rozpočet 33 700 € 
 
Zodpovednosť: Ing. Reháková Gabriela 
 
Zámer:  
Bezpečný priestor pre rekreačné a športové aktivity detí a mládeže  
 
Ciele: 
Cieľ Ukazovateľ výkonnosti Cieľová Dosiahnutá % plnenia 
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hodnota hodnota alebo iný 
pomer 

1. Pravidelná údržba detských 

ihrísk 
 počet udržiavaných detských ihrísk 

a športovísk 
26 ks 17 65 

2. Obnova prvkov detských 

ihrísk 
 Zabezpečiť revitalizáciu vybraných 

detských ihrísk 
3 ks 2 67 

V roku 2009 bol znížený počet udržiavaných detských ihrísk z 26 na 17. Úbytok bol spôsobený značnou opotrebovanosťou 
niektorých detských ihrísk, ktoré boli zdemontované a odstránené. Z plánovaných 3 ihrísk boli revitalizované 2 detské 
ihriská. 
 
Podprogram 11.4: Karanténna stanica pre túlavé zvieratá  

Schválený rozpočet  10 290 € 
Upravený rozpočet    1 992 € 

Zodpovednosť: Ing. Reháková Gabriela 
 
Zámer:  
Mesto bez zvieratami prenášaných chorôb  
 
Ciele: 
Cieľ Ukazovateľ výkonnosti Cieľová 

hodnota 
Dosiahnutá 
hodnota 

% plnenia 
alebo iný 
pomer 

1. Vytvorenie vhodných 

podmienok pre dočasné 

umiestnenie zatúlaných zvierat 

 Prevádzkovanie karantény pre zatúlané 
zvieratá, včítane veterinárnej 
starostlivosti 

1 ks 

 
1 

 
100 
 

2. Odstraňovanie zvieracích 

exkrementov z verejných 

priestranstiev 

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

8000 ks/rok 9000 ks/rok 112,5 

3. Vytvorenie plôch pre voľný 

pohyb psov 
 Vyznačenie plôch pre voľný pohyb psov 

a zabezpečenie oplotenia aspoň jedného 
z nich 

5 
 
3 

 
60 
 

 
Podprogram 11.5: Starostlivosť o kultúrne pamiatky a pamätihodnosti mesta  

Schválený rozpočet  8 298 € 
Upravený rozpočet  11 500 € 

 
Zodpovednosť:  Ing. Reháková Gabriela 
 
Zámer:  
Zachované kultúrne dedičstvo na území mesta Malacky a spríjemnenie oddychu  
občanom a turistom mesta 
 
Ciele: 
Cieľ Ukazovateľ výkonnosti Cieľová 

hodnota 
Dosiahnutá 
hodnota 

% plnenia 
alebo iný 
pomer 

1. Oprava podesty a schodov 

Pomníka padlých v II. Svetovej 

vojne  

 Zabezpečenie odbornej opravy  1 0 0 
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2. Oprava podesty Pomníka 

padlých v I. Svetovej vojne 
 Zabezpečenie odsúhlasenia technického 

riešenia KPÚ a zabezpečenie odbornej 
opravy 

 1 0 0 

3. Oprava vybranej pamiatky 

alebo pamätihodnosti mesta 
 Zabezpečenie odbornej opravy  1 1 100 

V roku 2009 v oblasti kultúrnych pamiatok  sme zabezpečili zahájenie opravy Božej muky na ulici Stupavskej. 
práce budú ukončené v septembri roku 2010.  
 
 
 
 
 
 
 
 

PPRROOGGRRAAMM  ČČ..  1122  
SSOOCCIIÁÁLLNNEE  SSLLUUŽŽBBYY  

  
ZZáámmeerr  pprrooggrraammuu::  

KKOOMMPPLLEEXXNNÁÁ  AA  KKVVAALLIITTNNÁÁ    SSOOCCIIÁÁLLNNAA    SSIIEEŤŤ,,    OORRIIEENNTTOOVVAANNÁÁ    NNAA    
VVŠŠEETTKKYY  HHAANNDDIICCAAPPOOVVAANNÉÉ    SSKKUUPPIINNYY    OOBBYYVVAATTEEĽĽOOVV    MMEESSTTAA     

 
 
Podprogram 12.1:  Pomoc  občanom  v hmotnej  a  sociálnej  núdzi   

Schválený rozpočet  60 413 € 
Upravený rozpočet 40 694 € 

 
Zodpovednosť: Mgr. Kmecová Alena  
 
Zámer:  
Sociálna pomoc obyvateľom v núdzi    
 
Ciele: 
Cieľ Ukazovateľ výkonnosti Cieľová 

hodnota 
Dosiahnutá 
hodnota 

% plnenia 
alebo iný 
pomer 

1.Zabezpečiť rýchlu, kvalitnú 
a efektívnu pomoc zameranú 
na zmiernenie sociálnej alebo 
hmotnej núdze obyvateľa 

 počet poberateľov príspevkov a dávok 
 náklady na poberateľa dávky a príspevku 

v priemere 

 745 
Cca 81 € 

801 
43 € 

107 
53 

 
Podprogram 12.2: Príspevky občianskym združeniam a organizáciám  

Schválený rozpočet 5 643 €  
Upravený rozpočet 3 647 € 

 
Zámer:  
Dotácie pre organizácie a občianske združenia v sociálnom zabezpečení 
 
Ciele: 
Cieľ Ukazovateľ výkonnosti Cieľová 

hodnota 
Dosiahnut
á hodnota 

% plnenia 
alebo iný 
pomer 
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1. Dotácie pre organizácie 

združenia 

2. Zabezpečiť optimálne 

podmienky pre   aktivity a 

organizovanie kultúrno-  

spoločenského  života žien, 

matiek s deťmi,  starších  a    

postihnutých občanov, 

občanov, ktorí sa ocitli bez 

domova, na   preventívne 

aktivity deťom a mládeži 

 počet podporených subjektov 17 14 82,35 

 dotácia na 1 subjekt v priemere 
 
 priemerný počet členov v 1 subjekte 

332 € 
 

100 

250,71 
 

100 

75,51 
 

100 

Podprogram 12.3:  Klub  dôchodcov  
  schválený rozpočet 332 € 
  upravený rozpočet 165 €  
 
Zámer:  
Komplexná starostlivosť o seniorov 
 
Ciele: 
Cieľ Ukazovateľ výkonnosti Cieľová 

hodnota 
Dosiahnut
á hodnota 

% plnenia 
alebo iný 
pomer 

1. Zabezpečiť podmienky pre 

dôstojný život a možnosti 

vlastnej realizácie dôchodcov 

 počet členov KD  132 132 100 
 počet klubov dôchodcov  1 1 100 
 % spokojných dôchodcov 

s poskytovanými službami 
 100% 100 100 

 počet aktivít poskytovaných pre 
dôchodcov 

  100 50 50 

 
Podprogram 12.4: Zariadenie opatrovateľskej služby – nepretržitá prevádzka 

Schválený bežný rozpočet        212 108 €   
Upravený bežný rozpočet     213 821 € 
Upravený kapitálový rozpočet  18 606 € 

 
Zámer:  
Kvalitný a plnohodnotný život seniorov 
 
Ciele: 
Cieľ Ukazovateľ výkonnosti Cieľová 

hodnota 
Dosiahnutá 
hodnota 

% plnenia 
alebo iný 
pomer 

Zabezpečiť 24 hodinovú 

starostlivosť v zariadení 

opatrovateľskej služby pre 

seniorov   

 priemerný mesačný počet umiestnených 
občanov 

 44 46 104 

 percento priemerného využitia lôžok  100 104 104 
 počet navrhnutých a schválených 

technických opatrení na skvalitnenie 
starostlivosti 

 1 1 100 

Pre veľký záujem o zariadenie sme na náklady  MsCSS a sponzoringu vytvorili z jednej kancelárie izbu 
s dvomi  lôžkami. 
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Cieľ Ukazovateľ výkonnosti Cieľová 

hodnota 
Dosiahnutá 
hodnota 

% plnenia 
alebo iný 
pomer 

Zvýšiť kvalifikáciu, schopnosti 

a zručnosti zamestnancov   

 

 

 

 priemerný počet tréningov na jedného 
zamestnanca v danom roku 

 2 0,5     0,25% 

 počet zamestnancov, ktorí absolvovali 
tréning, školenie alebo konferencie 
v danom roku 

 10 13     103% 

 počet zamestnancov ktorí absolvujú 
celoživotné vzdelávanie – zdravotné 
sestry 

 4 5     125% 

Za účelom skvalitnenia poskytnutých služieb pre seniorov postihnutých ťažkou demenciou a alzheimerovu 
chorobou, sa naše pracovníčky  zúčastnili konferencie  Memory v Bratislave a medzinárodnej konferencie, 
ktorú poriadala  Slovenská zdrav. univerzita v Bratislave. 
 
Podprogram 12.5:  Opatrovateľská  služba  v byte  občana  275.510  €  
Zámer:  
Kvalitný a plnohodnotný život seniorov a zdravotne handicapovaných obyvateľov  
v domácom prostredí 
 
Ciele:  
Cieľ Ukazovateľ výkonnosti Cieľová 

hodnota 
Dosiahnut
á hodnota 

% plnenia 
alebo iný 
pomer 

Zabezpečiť pomoc pri 

vykonávaní bežných životných 

úkonov a kontakt s lekárom pre 

seniorov a zdravotne 

handicapovaných občanov 

 

 priemerný ročný stav klientov 
opatrovateľskej  služby poskytovanej 
v byte občana 

 88 112 127 

Dovoz obedov do domácnosti 

pre seniorov a zdravotne 

handicapovaných občanov, 

ktorí sú na túto službu odkázaní 

 priemerný ročný stav poberateľov služby  75 120 160 

Pre veľký nárast starších občanov je enormný záujem o tento druh sociálnej služby, čo je i zobrazené 
v tabuľke. 
 
Podprogram 12.6: Stravovanie    

schválený rozpočet 43.152,-€  
upravený rozpočet 43.152,-€ 
 

Zámer:  
Dostupné a nutrične vyvážené stravovanie pre seniorov a zdravotne handicapovaných  
obyvateľov v núdzi 
 
Ciele: 
Cieľ Ukazovateľ výkonnosti Cieľová 

hodnota 

Dosiahnutá 

hodnota 

% 
plnenia 
alebo iný 
pomer 
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Zabezpečiť stravovanie pre 

starých a zdravotne 

handicapovaných občanov  

 priemerný ročný stav poberateľov služby  257 281 109 

  celkový počet vydaných a rozvezených 
jedál za rok 

 93 692 116 952 125 

  počet navrhnutých a schválených 
technických opatrení na  skvalitnenie 
služby 

1 0 0 

Počet záujemcov – seniorov  pribúda. O tento druh služby je veľký záujem  i pre zvýšenú chorobnosť, osamelosť 
a finančnú situáciu  (nízke dôchodky). 
 
Podprogram 12.7: Sociálny taxík    

schválený rozpočet 22 240 € 
  upravený rozpočet 19 972 € 
Zámer:  
Mobilita pre zdravotne najťažšie postihnutých obyvateľov mesta 
Ciele: 
Cieľ Ukazovateľ výkonnosti Cieľová 

hodnota 

Dosiahnut
á hodnota 

% plnenia 
alebo iný 
pomer 

Sociálna služba pre starých 

a zdravotne postihnutých 

občanov 

 Percento spokojných občanov  0 464 Nová 
začínajúca 
služba 

Táto služba  sa spustila až v júni roku 2009. Presnejšie čísla, čo sa týka vyhodnotenia poskytovanej služby 
budeme vedieť až v roku 2010. 
 
Podprogram 12.8: Pochovanie občana  

schválený rozpočet 1 461,- €  
upravený rozpočet  1 461,-€ 

 
Zámer:   
Dôstojná rozlúčka so zomrelým obyvateľom mesta 
 
Ciele: 
Cieľ Ukazovateľ výkonnosti Cieľová 

hodnota 

Dosiahnut

á hodnota 

% plnenia 

alebo iný 

pomer 

Zabezpečiť pochovanie občana 

bez rodinných príslušníkov, bez 

totožnosti   

 Predpokladaný počet pohrebov  za rok 
 Náklady na 1 obrad 
 

  4 
 365€  
 

2 
375 

50 
102,73 

 
Podprogram 12.9: Rodinná politika  

schválený rozpočet 6 971 € 
  upravený rozpočet 2 888 €  
 
Zámer:  
Stabilizovaná sociálna situácia v rodine 
 
Ciele: 
Cieľ Ukazovateľ výkonnosti Cieľová Dosiahnutá % plnenia 



 

70

hodnota hodnota alebo iný 
pomer 

1. Zabezpečiť obnovu 
rodinných pomerov  pre deti    
 deti umiestnené v detských 
domovoch 

 celkové náklady na obnovu  332 € 0 0 

2. Podporiť kontakt rodičov 
s deťmi umiestnenými 
v detských       domovoch 

 celkové náklady na kontakt   332 € 0 0 

3.  Zabezpečiť tvorba úspor pre 
deti umiestnené v DD 

 počet detí , ktorým sa tvoria úspory 
 priemerné náklady na úspory  

na 1 rok /na 1 dieťa 

 1 
 
 830  

1 
 

854 

100 
 

103 
4. Poskytovanie poradensko-
informačnej služby – Linka   
    dôvery (LD) 

 náklady na činnosť LD na 1 rok  5 477 1 060 19 

Na plnenie zámeru činnosti linky dôvery mal dopad jej zrušenia začiatkom roka. Z toho sú výdavky spojené 
nižšie oproti plánovanej hodnote. 

PPRROOGGRRAAMM  ČČ..  1133  
PPOODDPPOORRNNÉÉ    ČČIINNNNOOSSTTII  

  
ZZáámmeerr  pprrooggrraammuu::  

MMAAXXIIMMÁÁLLNNEE  FFUUNNKKČČNNÝÝ  CCHHOODD  MMEESSTTSSKKÉÉHHOO  ÚÚRRAADDUU  VVĎĎAAKKAA  PPLLNNEENNIIUU  
EEXXIISSTTUUJJÚÚCCIICCHH  ZZÁÁVVÄÄZZKKOOVV  AA  HHMMOOTTNNEEJJ  ZZAAIINNTTEERREESSOOVVAANNOOSSTTII  

PPRRAACCOOVVNNÍÍKKOOVV  NNAA  SSPPLLNNEENNÍÍ  ÚÚLLOOHH  MMEESSTTAA  
 

Podprogram 13.1: Podporná činnosť – verejná správa    
schválený rozpočet 1 928 150 € 

  upravený rozpočet 1 700 831 €  
 
Zodpovednosť: Ing, Dušan Vavrinec 

Ing. Adamovič Ladislav 
Zámer:  
Efektívna administratíva podporujúca plnenie výsledkov 
 
Ciele: 
Cieľ Ukazovateľ výkonnosti Cieľová 

hodnota 

Dosiahnutá 
hodnota 

% plnenia 
alebo iný 
pomer 

Zabezpečiť efektívne 

nakladanie s finančnými 

prostriedkami daňových 

poplatníkov 

 Max. priemerný ročný nárast výdavkov 
verejnej správy 

 10% 0 100 

Z dôvodu úsporných opatrení sa pristúpilo k zníženiu plánovaných výdavkov v danej kapitole. Pôvodne 
rozpočtované výdavky v tomto podprograme sa znížili o 227 319,-€ a skutočné čerpanie je nižšie oproti 
upravenému rozpočtu nižšie o 25 071,-€.  
 
Podprogram 13.2: Finančné operácie – transakcia verejného dlhu  

Schválený rozpočet 156 144 €  
Upravený rozpočet   90 230 € 
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Zámer:  
Zabezpečiť riadenie finančných operácií v súlade s platnými právnymi predpismi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VI. Návrh na prerozdelenie prebytku rozpočtového hospodárenia mesta za 
rok 2009 
 
 Mesto za rok 2009 hospodárilo s prebytkom vo výške 616.292,-€.  Prebytok vyjadruje 
stav finančných prostriedkov na bežnom účte mesta a v zahraničnej pokladni. V zmysle § 16 
ods.6 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení 
neskorších predpisov sa z prebytku rozpočtového hospodárenia na účely tvorby peňažných 
fondov vylučujú nevyčerpané účelovo určené finančné prostriedky poskytnuté 
v predchádzajúcom rozpočtovom roku zo štátneho rozpočtu, z rozpočtu Európskej únie. 
Nevyčerpané prostriedky mesto prevedie na osobitný účet a v nasledujúcom roku ich zaradí 
do rozpočtu ako príjmovú finančnú operáciu. Použitie prostriedkov na určený účel je 
výdavkom rozpočtu mesta. Mesto na tomto účte vykazuje finančné prostriedky v objeme 
348.586,-€, z čoho 6.600,-€ bolo v roku 2009 poskytnutých z Úradu vlády Slovenskej 
republiky na opravu strechy Spoločenského domu na Mierovom námestí, 13.277,-€ bolo 
v roku 2009 poskytnutých z Ministerstva pôdohospodárstva SR na revitalizáciu átria  ZŠ na 
Záhoráckej ulici, 142,-€ predstavujú od rodičov neprevzaté rodinné prídavky detí, ktoré si 
neplnia povinnú školskú dochádzku, 328.567,-€ poskytnuté finančné prostriedky v roku 2009 
z rezervy  Vlády SR na financovanie bežných výdavkov mesta. Po vylúčení účelovo určených  
finančných prostriedkov je zdrojom peňažných fondov prebytok hospodárenia v objeme 
267.706,-€. 
 
Stanovenie prebytku na účely tvorby peňažných fondov za rok 2009  
            
 prebytok rozpočtového hospodárenia     616.292,-€     
 
 finančné prostriedky, ktoré nevstupujú do prebytku hospodárenia   348.586,-€ 
 
 prebytok na účely tvorby peňažných fondov    267.706,-€  
 
Návrh na prerozdelenie prebytku rozpočtového hospodárenia 

 
  prevod do rezervného fondu      267.706,-€  
  tvorba rezervného fondu vo výške 10 % prebytku     26.771,-€ 
  zapojenie do výdavkovej časti rozpočtu na rok 2010   240.935,-€     
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  zapojenie do výdavkovej časti rozpočtu  
 na rok 2010 účelovo viazané finančné prostriedky   348.586,-€ 
 

  
VII. Prílohy 
 
 príloha č. 1 – Výrok audítora k účtovnej závierke za rok 2009 
 príloha č. 2 – Čerpanie rozpočtu mesta za rok 2009 
 príloha č. 3 – Súvaha mesta k 31.12.2009  
 príloha č. 4 – Prehľad tvorby a čerpania peňažných fondov za rok 2009 
 
V Malackách, 31.05.2010 
  
         RNDr. Jozef Ondrejka 
              primátor mesta 
 


