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Hodnotiaca správa k plneniu programového rozpočtu 2016 
 

Hodnotenie plnenia programov obce 
 

Hodnotiaca správa k programovému rozpočtu obce Klokočov je prílohou k Záverečnému účtu 
za rok 2016, správa slúži na podrobnejší popis jednotlivých programových výdavkov obce. 
Rozpočet obce bol rozdelený do 12 programov, ktoré sa ďalej rozčleňujú na jednotlivé  
podprogramy. 
 
PROGRAM  01 Plánovanie, manažment a kontrola    
PROGRAM  02 Propagácia a prezentácia obce                             
PROGRAM  03 Služby občanom 
PROGRAM  04 Bezpečnosť 
PROGRAM  05 Odpadové hospodárstvo 
PROGRAM  06 Komunikácie  
PROGRAM  07 Vzdelávanie  
PROGRAM  08 Šport  
PROGRAM  09 Kultúra  
PROGRAM  10 Prostredie pre život 
PROGRAM  11 Bývanie 
PROGRAM  12 Sociálne služby                             
              
Program 01                                                      Čerpanie 
Plánovanie, manažment a kontrola                                219 093,18       
 
Program je rozdelený na 5 podprogramov: 
 
1.1 Výdavky verejnej správy 
1.2 Zasadnutie org. obce, komisie 
1.3 Vnútorná kontrola 
1.4 Členské príspevky obce 
1.5 Vzdelávanie zamestnancov 
 
1.1 Podprogram - Výdavky verejnej správy     203 873,04 
 
Zámer:  Harmonický rozvinutá obec 
Cieľ programu: Zabezpečiť kontinuálne riadenie obce. 
Zodpovednosť: Starosta obce 
 
Zahŕňa výdavky v sume 203 873,04 € súvisiace so zabezpečením chodu obce vo všetkých 
aspektoch, t.j. činnosti a aktivity starostu obce a obecného úradu, Patria sem výdavky na 
mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, spotreba energií obecného úradu, všeobecný 
spotrebný materiál, interiérové vybavenie, publikácie a zbierky zákonov, výdavky na 
stravovanie zamestnancov, reprezentačné, poštovné a telekomunikačné služby, školenia 
zamestnancov, výdavky na softvér, cestovné náhrady, všeobecné služby, servis údržba fábie, 
poistné, údržba výpočtovej techniky, inzercia, kolkové známky,... 
 
 



1.2 Podprogram - Zasadnutie org. obce, komisie    2 561,70 
 
Zámer:  Maximálne zodpovedné a objektívne riadenie samosprávy 
Cieľ programu:  Zabezpečiť efektívne fungovanie samosprávnych orgánov 
Zodpovednosť: Starosta, obecné zastupiteľstvo 
 
Obecné zastupiteľstvo je tvorené 9-timi poslancami OZ, zvolenými spoločne so starostom v 
komunálnych voľbách 15.11.2014. Výdavky na OZ boli na pohostenie OZ, odmeny 
poslancov a odvody z vyplatených odmien. 
 
1.3 Podprogram - Vnútorná kontrola      7 228,96 
 
Zámer:  Súlad činností obce s právnymi predpismi 
Cieľ programu:  Zabezpečiť efektívne fungovanie samosprávnych orgánov 
Zodpovednosť: Kontrolór obce, audítor 
 
Kontrolná činnosť je vykonávaná kontrolórkou obce , ktorá postupuje v zmysle schváleného 
plánu práce kontrolnej činnosti. Výdavky boli na mzdy, odvody, školenia kontrolóra a  
audítorské služby. 
 
1.4 Podprogram - Členské príspevky obce     4 715,48 
 
Zámer:  Zabezpečiť získavanie skúseností využiteľných pre rozvoj obce  
Cieľ programu:  Účinné presadzovanie záujmov obce na regionálnych fórach 
Zodpovednosť: Starosta obce 
 
Výdavky boli použité na členské príspevky. 
 
1.5 Podprogram - Vzdelávanie zamestnancov       714,00 
 
Zámer: Kvalifikovaní zamestnanci obecného úradu  
Cieľ programu:  Zabezpečiť vzdelávanie zamestnancov 
Zodpovednosť: Starosta obce  
  
Poplatky za školenia a semináre 
 
 
Program 02                                                    Čerpanie 
Propagácia a prezentácia obce                                  2 269,28       
 
Program je zostavený z  1 podprogramu: 
 
 
2.1 Podprogram - Propagácia a prezentácia obce    2 269,28 
 
Zámer: Prezentácia obce, informovanosť obyvateľov 
Cieľ programu:  Prehľadnosť a aktuálnosť údajov na stránkach obce 
Zodpovednosť: Starosta, externý IT správca 
 
Výdavky súvisiace so správou internetovej stránky obce jej dopĺňanie, aktualizácia. 



Program 03                                                    Čerpanie 
Služby občanom                                    29 405,89       
 
Program je rozdelený na  8 podprogramov: 
 
 
3.1 Organizácia slávnostných obradov 
3.2 Matričná činnosť 
3.3 Evidencia obyvateľstva, register adries 
3.4 Obecné cintoríny   
3.5 Obecný rozhlas 
3.6 Obecný list 
3.7 Miestne hospodárstvo 
3.8 Služby občanom voľby 
 
 
3.1 Podprogram - Organizácia slávnostných obradov      358,63 

 
Zámer: Spoločenská úroveň výnimočných okamihov v živote občanov 
Cieľ programu: Zabezpečenie a organizácia obradov 
Zodpovednosť: Starosta,  zodpovedný pracovník  
 
V roku 2016 výdavky v tomto podprograme súviseli s uvítaním detí a sobášnymi obradmi. 
 
3.2. Podprogram - Matričná činnosť      3 001,00 
 
Zámer Komplexné a efektívne služby pre občanov 
Cieľ programu: : Zabezpečiť výkon činnosti matriky v obci  
Zodpovednosť: Matrikár 
 
Matričný úrad vykonáva matričné úkony a zápisy do matričných kníh. Výdavky na matriku sú 
zväčša hradené z transferu na prenesený výkon štátnej správy a sú použité na mzdy, odvody, 
tlačivá, údržbu výpočtovej techniky, všeobecný materiál, školenia, .. 
 
 
3.3. Podprogram - Evidencia obyvateľstva, register adries  782,65 
 
Zámer: Služby samosprávy občanom  
Cieľ programu: Zabezpečiť aktuálnu evidenciu obyvateľstva 
Zodpovednosť: Starosta, zodpovedný pracovník  
 
Evidenciu obyvateľov a register obyvateľov, ktoré sa vykonávajú v rámci platnej legislatívy. 
Prihlasovanie a odhlasovanie z trvalého a prechodného pobytu. Záznamy narodení a úmrtí, 
spracovanie zmien v osobných údajoch občanov. Ďalej činnosti spojené s vydávaním 
potvrdení občanom obce, ako aj súčinnosť s orgánmi činnými v trestnom konaní /pomoc pri 
zisťovaní informácií o občanoch v rámci zákona o ochrane osobných údajov/. Evidencia 
súpisných čísiel v informačnom systéme Register adries. Podprogram je financovaný v rámci 
transferov zo ŠR. 
 
 



3.4. Podprogram - Obecné cintoríny      893,55 
 
Zámer: Služby samosprávy občanom  
Cieľ programu: Zabezpečiť starostlivosť o cintorínske priestory a služby v obci 
Zodpovednosť: Starosta, zodpovedný pracovník úseku 
 
Výdavky boli na materiál a PHM, ktoré súviseli najmä s úpravou cintorína. Kosenie cintorína 
je vykonávané našimi zamestnancami miestneho hospodárstva a zamestnancami pridelenými 
z ÚPSVaR. Preto časť výdavkov je v podprograme miestne hospodárstvo a aktivačné práce. 
Do výdavkov je zahrnutý licenčný poplatok za používanie programu pasportizácie cintorína, 
ktorý slúži na prehľadnú evidenciu hrobov. 
 
 
3.5. Podprogram - Obecný rozhlas      813,52 
 
Zámer: Informovanosť občanov  
Cieľ programu: Zabezpečiť celoročnú informačnú službu pre občanov 
Zodpovednosť: Zodpovedný pracovník úseku 
 
Výdavky podprogramu boli vynaložené na opravy verejného rozhlasu. 
 
 
3.6. Podprogram - Obecný list       28,80 
 
Zámer: Informovanosť občanov  
Cieľ programu: Informačná službu pre občanov 
Zodpovednosť: Starosta, redakčná rada obecného listu 
 
Obec vydáva každé dva mesiace Obecný list, ktorý slúži ako informačník o dianí a vývoji 
v obci. 
 
3.7. Podprogram - Miestne hospodárstvo     21 496,18 
 
Zámer: Služby občanom  
Cieľ programu: Zabezpečenie dostupných služieb pre občanov 
Zodpovednosť: Starosta obce, zodpovední pracovníci obce 
 
Zabezpečenie služieb občanom ako výkopové práce, úpravy terénu, dopravné služby, atď. 
Služby sú obmedzené nakoľko vozový park obce si vyžaduje časté opravy, z toho dôvodu 
stroje alebo vozidlá nie sú občanom vždy k dispozícií. Výdavky boli na mzdy, PHM, údržbu a 
servis vozového parku. 
 
 
3.8.  Podprogram - Služby občanom voľby     2 031,56 
 
Zámer: Služby občanom  
Cieľ programu: Zabezpečenie organizácie volieb 
Zodpovednosť: Starosta obce, zodpovedný pracovník  
 
Výdavky súvisiace s voľbami do NRSR. 



Program 04                                                    Čerpanie 
Bezpečnosť                                     11 862,07       
 
Program je rozdelený na 2 podprogramy: 
 
4.1 Ochrana pred požiarmi 
4.2 Civilná obrana                   
 
Z kapitálových výdavkov sa v podprograme 4.1 čerpalo 4.800 EUR na vyhotovenie 
projektovej dokumentácie k rekonštrukcií hasičskej zbrojnice. Zvyšných  7.062,07 EUR 
predstavuje bežné výdavky v jednotlivých podprogramoch. 
 
 
4.1 Podprogram - Ochrana pred požiarmi    11 686,95 
 
Zámer: Pripravenosť v prípade ohrozenia požiarmi  
Cieľ programu: Zabezpečenie podmienok pre ochranu majetku a životov pred ohňom 
Zodpovednosť: Starosta obce, DHZ 
 
V obci má dlhoročnú tradíciu Dobrovoľný hasičský zbor, ktorý má aktívnu členskú základňu 
a zameriava sa aj na prácu s deťmi a mládežou, dosahuje dobré výsledky na súťažiach. 
Výdavky r. 2016 boli použité na poistenie, PHM, údržbu aut, školenia, odmeny na dohodu, 
poplatky na registráciu v súťažiach. 
 
 
4.2 Podprogram - Civilná ochrana      175,12 
 
Zámer: Pripravenosť zvládnuť mimoriadne situácie  
Cieľ programu: Zabezpečenie podmienok pre ochranu obyvateľov 
Zodpovednosť: Starosta obce, zodpovedný pracovník, správca CO skladu 
 
Výdavky boli vynaložené na odmenu pre externého pracovníka zabezpečujúceho správu 
skladu PIO. Výdavky boli prefinancované odborom krízového riadenia ČADCA. 
 
 
  
Program 05                                                    Čerpanie 
Odpadové hospodárstvo                                    63 089,08 
 
Program pozostáva z 1 podprogramu 
 
5.1 Podprogram - Zvoz a odvoz odpadu     63 089,08 
 
Zámer: Čistá obec s progresívnymi formami zberu, recyklácie a likvidácie odpadu 
Cieľ programu: Zabezpečenie zberu, triedenia a odvozu komunálneho odpadu z územia obce 
Zodpovednosť: Starosta, zodpovedný pracovník 
 
Financie vynaložené na odvoz odpadu ( TKO Semeteš ).   
 
 



Program 06                                                    Čerpanie 
Komunikácie                                     79 104,85       
 
Program pozostáva z 1 podprogramu 
 
6.1. Podprogram - Komunikácie       79 104,85 
 
Zámer: Udržiavané komunikácie počas celého roka 
Cieľ programu: Zabezpečenie dobrého technického stavu komunikácií 
Zodpovednosť: Starosta, zodpovední pracovníci 
 
Do opráv miestnych komunikácií sú každoročne vynakladané nemalé finančné prostriedky, aj 
napriek tomu, že na rekonštrukciu miestnych komunikácií bol prijatý v minulosti úver, k 
31.12.2016 je suma nesplateného úveru 257 684,62 eur. Nemalý problém obci spôsobuje 
zastaranosť vozového parku, vozidlá si vyžadujú častý a opakovaný servis, čím sa výdavky na 
ich údržbu zbytočne zvyšujú. Ostatné výdavky boli použité najmä na zimnú údržbu, mzdy a 
odvody, PHM , PZP, posypový materiál ..  
 
Program 07                                                    Čerpanie 
Vzdelávanie                                     595 049,92       
 
Program je rozdelený na  5 podprogramov: 
 
 
7.1 Materská škola 93 680,08 
7.2 Základná škola 396 701,37 
7.3 Školský klub detí 30 539,00 
7.4 Školská jedáleň 46 849,45 
7.5 Centrum voľného času 27 280,02 
 
Zámer: Moderné a progresívne školstvo 
Cieľ programu: Zabezpečenie efektívneho chodu rozpočtových organizácií 
Zodpovednosť: Starosta,  vedúci zamestnanci jednotlivých rozpočtových organizácií 
 
 
Program 08                                                   Čerpanie 
Šport                                      2 500,00       
 
Program pozostáva z 1 podprogramu: 
 
8.1 Podprogram - Šport       2 500,00 
 
Zámer: Šport v obci 
Cieľ programu: Zabezpečenie prevádzky TJ Slovan Klokočovan 
Zodpovednosť: predseda TJ 
 
Futbalový klub TJ Slovan Klokočovan je dotovaný z obecného rozpočtu vo forme transferu. 
 
 



Program 09                                                   Čerpanie 
Kultúra                                     8 012,56       
 
Program je rozdelený na  4 podprogramy: 
 
9.1 Miestna ľudová knižnica 
9.2 Príspevky na kultúrne podujatia 
9.3 Príspevky folk. speváckemu zboru 
9.4 Klokočovské hodové slávnosti 
 
 
9.1 Podprogram - Miestna ľudová knižnica    1 205,43 
 
Zámer: Služba pre čitateľov 
Cieľ programu: Zabezpečenie chodu knižnice, výpožička, obnova knižného fondu 
Zodpovednosť: Starosta, zodpovedný pracovník 
 
Knižnica získala v roku 2016 dotáciu 1000 eur na obohatenie knižného fondu, ostatné 
výdavky boli na spoluúčasť k projektu a ostatný materiál a služby. 
 
9.2 Podprogram - Príspevky na kultúrne podujatia   6 198,52 
 
Zámer: Kultúrna činnosť v obci 
Cieľ programu: organizácia kultúrnych podujatí počas roka 
Zodpovednosť: Starosta, zodpovedný pracovník 
 
Obec vynaložila prostriedky na organizáciu kult. podujatí: Andersenova noc, Deň matiek, 
Váľanie mája, Vatra vzájomnosti - Konečná, Jurinova jeseň, Mikulášska slávnosť,... 
 
9.3 Podprogram - Príspevky folk. speváckemu zboru    0 
 
Zámer: Tradície 
Cieľ programu: Zachovanie tradícií v obci 
Zodpovednosť:  Starosta, zodpovedný pracovník 
 
Spevácky zbor bol vyplácaný za účasť na jednotlivých podujatiach na základe dohody, 
prostriedky boli zahrnuté do výdavkov v podprograme 9.2 a 9.4. 
 
9.4 Podprogram - Klokočovské hodové slávnosti    608,61 
 
Zámer: Prezentácia obce, kultúrna činnosť 
Cieľ programu: organizácia letného kultúrneho podujatia 
Zodpovednosť: Starosta, zodpovedný pracovník 
 
 
Výdavky podprogramu tvorili hlavne odmeny za dohody hudobnej skupiny, speváckeho 
zboru, .. 
 
 
 



Program 10                                                   Čerpanie 
Prostredie pre život                                    59 403,84       
 
Program je rozdelený na  4 podprogramy: 
  
10.1 Verejné osvetlenie 
10.2 Vianočné osvetlenie 
10.3 Správa a údržba zelene 
10.4 Obecný vodovod 
 
10.1 Podprogram - Verejné osvetlenie     19 985,95 
 
Zámer: Prevádzka verejného osvetlenia 
Cieľ programu: Bezporuchová prevádzka 
Zodpovednosť: Starosta, správca VO 
 
Výdavky na elektrickú energiu a údržbu. Náklady na údržbu v roku 2016 boli v celkovej 
sume 6. 025,40 EUR ( len dodávateľské faktúry od správcu VO za rok 2016 ). 
 
 
10.2 Podprogram - Vianočné osvetlenie     767,11 
 
Zámer: Prezentácia obce počas vianočného obdobia 
Cieľ programu: zabezpečenie osvetlenia v rámci zmluvy o prenájme 
Zodpovednosť:  Starosta, zodpovedný pracovník 
 
V roku 2016 bola ukončená zmluva o prenájme vianočného osvetlenia, ktorá bola stanovená 
na 5 rokov. Obec namiesto obnovenia zmluvy o prenájme vianočného osvetlenia zakúpila 
vlastné vianočné osvetlenie, ktoré môže využívať i nasledujúce roky už bezplatne.  
 
10.3 Podprogram - Správa a údržba zelene     276,69 
 
Zámer: Prezentácia obce, úprava verejného priestoru 
Cieľ programu: Kvetinová výzdoba 
Zodpovednosť: Starosta, zodpovedný pracovník 
 
Výdavky na výsadbu zelene, výsadby kvetov na rázcestí pred krížom 
 
 
10.4 Podprogram - Obecný vodovod      38 374,09 
 
Zámer: Pitná voda pre domácnosti 
Cieľ programu: Zabezpečenie prevádzky úpravne vody a jej dodávky k odberateľom 
Zodpovednosť: Starosta, zodpovedný pracovník 
 
Dodávka pitnej vody je zabezpečovaná v rámci podnikateľskej činnosti obce. Podnikateľská 
činnosť je stratová a musí byť dotovaná z finančných prostriedkov rozpočtu obce, v roku 
2016 činila stratu 12 800,92 eur. Činnosť zahŕňa výdavky na mzdy a odvody a príplatky 
pracovníka, elektrickú energiu, poštovné, všeobecný materiál, údržbu vodovodu, poplatky za 
odbery vzoriek, ciachovanie a nákup vodomerov. 



Program 11                                                   Čerpanie 
Bývanie                                     82 237,80       
 
Program pozostáva z jedného podprogramu 
  
11.1 Podprogram - Bývanie       82 237,80 
 
Zámer: Sociálne byty 
Cieľ programu: zabezpečenie možnosti atraktívneho a dostupného bývania v obci 
Zodpovednosť: Starosta, zodpovedný pracovník 
 
V obci sa nachádzajú dva bytové domy, dom so 14 b.j. a bytový dom s 15 b.j, ktorý bol 
dokončený v roku 2016, obec spláca dva úvery so ŠFRB, výška nesplateného úveru za bytový 
dom 14 b.j. k 31.12.2016 činí 317 941,63eur a nesplatená čiastka k 31.12.2016 za bytový 
dom s 15 b.j. je 362 138,89 eur. Z kapitálových výdavkov bolo použitých v programe               
56. 571,83, ktoré súviseli s dostavbou a skolaudovaním bytového domu s 15 b.j. 
 
 
Program 12                                                   Čerpanie 
Sociálne služby                                    13 141,87       
 
Program je rozdelený na  5 podprogramov: 
 
 
12.1 Opatrovateľská služba v byte občana 
12.2 Dávky v hmotnej núdzi 
12.3 Starostlivosť o seniorov 
12.4 Aktivačné práce 
12.5 Chránené pracovisko 
 
12.1 Podprogram - Opatrovateľská služba v byte občana  5 907,71 
 
Zámer: Sociálne služby 
Cieľ programu: zabezpečenie opatrovateľskej služby v obci 
Zodpovednosť: Starosta, zodpovedný pracovník,  opatrovateľka 
 
V roku 2016 bola poskytovaná opatrovateľská služba dvom občanom. Výdavky podprogramu 
sú mzdy a odvody opatrovateľky. V obci sa nachádza Dom dôchodcov. 
 
12.2 Podprogram - Dávky v hmotnej núdzi     1 068,30 
 
Zámer: Pomoc pre občanov v soc. núdzi 
Cieľ programu: Zabezpečenie príspevku na stravu a školské potreby pre deti v HN 
Zodpovednosť: Starosta, zodpovedný pracovník 
 
Dávky v núdzi sú poskytované v spolupráci s ÚPSVaR pre deti v hmotnej núdzi - formou 
stravného v školskej jedálni a príspevku na školské pomôcky, ktorý predstavuje 16,60 eur na 
jedno dieťa a je poskytovaný 2x ročne. 
 



12.3 Podprogram - Starostlivosť o seniorov    475,99 
 
Zámer: Podpora aktívneho života dôchodcov v obci 
Cieľ programu:   Podujatie a návštevy seniorov 
Zodpovednosť: Starosta, zodpovedný pracovník 
 
Výdavky na posedenie pri príležitosti úcty k starším a na návštevy seniorov pri príležitosti 
životných jubileí. 
 
12.4 Podprogram - Aktivačné práce      1 233,80 
 
Zámer: Pomoc nezamestnaným  
Cieľ programu: zapojenie nezamestnaných do pracovného procesu 
Zodpovednosť: Starosta, zodpovedný pracovník 
 
Obec v spolupráci s ÚPSVaR v roku 2016 poskytla prácu znevýhodneným uchádzačom o 
zamestnanie. Výdavky boli najmä na mzdy, odvody, poistné a ochranné pomôcky. Tieto 
výdavky boli refundované ÚPSVaR. Títo zamestnanci pomáhali pri obecných službách, 
opravách miestnych komunikácií, zbere odpadu, údržbe verej. priestorov. Pri uvedených 
prácach pomáhajú taktiež poberatelia soc. dávok, ktorý majú stanovený určitý počet hodín, 
ktoré musia odpracovať. 
 
12.5 Podprogram - Chránené pracovisko     4 456,07 
 
Zámer: Poskytnutie zamestnania 
Cieľ programu:  Zabezpečenie podmienok pre pracovníka chránenej dielne 
Zodpovednosť: Starosta, zodpovedný pracovník, pracovník chránenej dielne 
 
Obec má dlhodobo zriadenú chránenú dielňu, pracovníčka dielne má skrátenú pracovnú dobu. 
Venuje sa zverejňovaniu stanovených dokumentov - zmluvy, faktúry, objednávky, 
spolupracuje na príprave podkladov v rámci zapájania sa do projektových výziev, je členkou 
redakčnej rady Obecného listu. Spolupracuje pri organizácií kultúrnych podujatí. Finančné 
výdavky podprogramu zahŕňajú mzdy a odvody pre pracovníka, ktoré refunduje ÚPSVaR. 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Klokočove dňa 12.06.2017 


