Obec Hodruša-Hámre
Obecný úrad
Druh

Kód

Text

Program
Zámer
Zodpovednosť
Komentár

1

Plánovanie, manažment a kontrola
Efektívna a transparentná samospráva vytvárajúca príležitosti pre obyvateľov
starosta obce
V rámci programu sa za sledované obdobie financovali aktivity obce v oblasti členstva v
organizáciách a združeniach, vnútornej kontroly (hl.kontrolór), zabezpečenia kontroly súladu činnosti
a rozhodnutí obce so zákonmi, všeobecne záväznými nariadeniami a vnútornými normami obce a
zabezpečenia činnosti volených orgánov. V sledovanom období obec stanovené ciele priebežne
plnila.

Podprogram
Zámer
Zodpovednosť
Cieľ
Komentár

1.1

Členstvo v združeniach miest a obcí
Celoslovensky reflektované záujmy samosprávy
starosta obce
Zabezpečiť rešpektovanie záujmov obce pri rozvoji regiónu
Členstvo v ZPOZ Človek človeku, ZMOS SR, Regionálny ZMOS, SRDCE PLUS n.o. Hodruša-Hámre

Podprogram
Zámer
Cieľ
Zodpovednosť
Ukazovateľ

1.2

Podprogram
Zámer
Zodpovednosť
Cieľ

1.3

Program
Zámer
Zodpovednosť
Komentár

2

Propagácia a marketing
Pozitívny imidž obce i v zahraničí
starosta obce
V rámci programu sa financovali aktivity obce v oblasti propagácie a prezentácie.

Podprogram
Cieľ

2.1
1

Propagácia, reklama, inzercia
Zbezpečiť propagáciu obce v regionálnych médiách.

Podprogram
Cieľ

2.2
1

Prezentácia obce
Zbezpečiť prezentáciu obce

Program
Zámer
Zodpovednosť

3

Interné služby
Efektívne interné služby pre kvalitný chod samosprávy
starosta obce

Podprogram
Zámer

3.1

Právne služby a poradenstvo
Odborný právny servis

1

1
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Zložky rozpočtu
Plán 2017

Plán 2018

Plán 2019

Kontrola
Samospráva bez porušovania právnych predpisov
Zabezpečiť kontrolu správnosti výkonu kompetencií samosprávy
hl.kontrolór

1-1

1

Vytlačené 13.01.2017 veduct

Činnosť obecného zastupeteľstav
Samospráva s dynamickým a trvalo udržateľným rastom životnej úrovne obyvateľov
starosta obce
Zabezpečiť činnosť orgánov samosprávy

31-276221537

Obec Hodruša-Hámre
Obecný úrad
Druh

Kód

Text

Cieľ
Komentár

1

Zabezpečiť profesionálne a účinné zastupovanie obce navonok v súdnych sporoch
Právne poradenstvo a zastúpenie, geodetické a znalecké posudky.

Podprogram
Zámer
Cieľ

3.2

Vzdelávanie zamestnancov
Profesionálny výkon úloh samosprávy
Zabezpečiť odbornú pripravenosť zamestnancov obecného úradu

Podprogram
Zámer
Cieľ
Komentár

3.3

Podprogram
Zámer
Cieľ

3.4

Podprogram
Zámer
Cieľ
Komentár

3.5

Podprogram
Zámer
Komentár

3.6

Kontrola, audit
Samospráva bez pokút, porušovania predpisov a súdnych sporov
Providelné revízne kontroly: komíny, plynové kotolne a kotly, tlakové nádoby, el.zariadenia,
požiarna bezpečnosť.

Program
Zámer
Zodpovednosť
Komentár

4

Služby občanom
Otvorená a ústretová samospráva pre občanov
starosta obce
V rámci programu sú sledované aktivity v oblasti zabezpečenia matriky, evidencie obyvateľstva,
stavebného úradu, obecného rozhlasu, obecných knižníc, občiaskych obradov a spoločenských
udalostí.

Podprogram
Zámer

4.1

Matrika a overovanie
Kvalitné a rýchle služby matriky

1

1

1

1
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Zložky rozpočtu
Plán 2017

Plán 2018

Plán 2019

Služobná osobná autodoprava
Mobilný manažment samosprávy
Zabezpečiť dostupnosť zamestnancov obce pri plnení procovných povinností
Autopark:
2 osobné autá
1 osobné auto pre aktivač.činnosť
1 nákladné auto na odvoz odpadu
1 špeciálne vozidlo V3S
1 traktor hlavne pre zimnú údržbu miestnzch komunikácií
1 iveco pre hospodársku činnosť a zvoz separovaného odpadu
Správa a údržba majetku vo vlastníctve obce
Aktíva a úžitkom pre všetky kategórie obyvateľstva
Zabezpečiť komplexnú údržbu majetku obce
Interný informančný systém
Kvalitný chod samosprávy
Zabezpečiť internetovú a počítačovú vybavenosť samosprávy
Update informačných systémov: PaM, účtovníctvo, fakturácia, evidencia majetku, správa daní a
poplatkov, pohrebiská, Geosensse, evidencia obyvateľstva, registratúrna evidencia, web stráanky,
Egov hlásnik, zverejňovanie zmlúv a faktúr.

31-417221537

Obec Hodruša-Hámre
Obecný úrad
Druh

Kód

Text

Cieľ

1

Zbezpečiť potvrdzovanie identity a pravosti podľa požiadaviek občanov

Podprogram
Zámer
Cieľ
Komentár

4.2

Obecné evidencie
Cenralizované služby samosprávy občanom na počkanie
Zabezpečiť aktuálnu evidenciu obyvateľstva
Úkony komplexnej evidencie obyvateľov obce.

Podprogram
Zámer
Cieľ

4.3
1

Stavebný úrad
Stavebné konanie na počkanie
Zabezpečiť flexibilnú reguláciu výstavby v obci v súlade s jej územným plánom

Podprogram

4.4

Cintorínske služby

Podprogram
Zámer
Cieľ

4.5

Obecný rozhlas
Priamo informovaní občania o aktuálnych udalostiach
Zabezpečiť celoročnú informačnú službu pre všetkých občanov

Podprogram
Zámer

4.6

Obecne kniznice
Služby občanom, literatúra pre všetkých

Podprogram
Zámer

4.7

Občianske obrady, spoločenské udalosti, jubileá ....
Neopakovateľné okamihy v živote občanov realizované vo výnimočnej spoločenskej úrovni

Program
Zámer
Zodpovednosť

5

Bezpečnosť
Bezpečná a kľudná obec
starosta obce

Podprogram

5.1

Obecná polícia

Podprogram
Zámer
Cieľ

5.2

Ochrana pred požiarmi
Obec bez počiarov
Zabezpečiť udržanie tradídie hasičského dobrovoľníctva v obci

Podprogram
Zámer
Cieľ

5.3

Program
Zámer
Zodpovednosť

6

Odpadové hospodárstvo
Mesto bez odpadov, nelegalnzch skládok
starosta obce

Podprogram
Zámer
Cieľ

6.1
1

Zvoz a likvidácia odpadu
Adresný systém odpadového hospodárstva, ochraňujúci životné prostredie
Zabezpečiť organizovaný a hospodárny zber a odvoz KO z územia obce

Podprogram

6.2

Separovaný zber

1

1

1

1
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Zložky rozpočtu
Plán 2017

Plán 2018

Plán 2019

Verejné osvetlenie
Bezpečné a priateľské ulice
Maximalizovatť bezpečnosť obyvateľov obce vo večerných a nočných hodinách

31-526221537

Obec Hodruša-Hámre
Obecný úrad
Druh

Kód

Text

Zámer
Cieľ

1

Separujúca obec
Zabezpečiť separáciu komunálneho odpadu

Podprogram
Zámer
Cieľ

6.3

Program
Zámer
Zodpovednosť

7

Komunikácia
Bezpečné, kvalitné a čisté komunikácie
starosta obce

Podprogram
Zámer
Cieľ

7.1

Rekonštrukcie a modernizácie pozemných komunikácií
Obec so zjazdnými komunikáciami
Zabezpečiť pravidelnú rekonštrukciu miestnych komunikácií a chodníkov

Podprogram
Zámer
Cieľ
Komentár

7.2

Podprogram
Zámer
Komentár

7.3

Zimná údržba
Kvalitne a pravidelne udržiavané komunkácie
Pluhovanie a posyp vlastnými prostriedkami a dodávateľským Regionálna správa ciest BB.

Program
Zámer
Zodpovednosť
Komentár

8

Vzdelávanie
Moderné a progresívne školstvo v obci
starosta obce
V rámci programu sa zabezpečuje prevádzky materskej školy, základnej školy, školského klubu a
školského stravovania detí.

Podprogram
Zámer
Cieľ

8.1

Školské stravovanie
Dostupné stravovanie pre potreby detí v mieste vzdelávania
Zabezpečiť atraktívnosť stravovacích služieb pre žiakov ZŠ

Podprogram
Zámer
Cieľ

8.2

Podprogram
Zámer
Zodpovednosť

8.3

Materská škola
Kvalitné predškolské vzdelávanie spĺňajúce potreby detí a požiadavky rodičov
riaditeľka MŠ

Podprogram
Zámer
Zodpovednosť

8.4

Základná škola
Kvalitnýn a efektívny edukačný systém
riaditeľka ZŠ

1

1

1

1

1
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Zložky rozpočtu
Plán 2017

Plán 2018

Plán 2019

Nakladanie s tekutým odpadom
Kvalitné spodné vody
Zabezpečiť kontrolu a údržbu obecnej kanalizácie

Letná údržba
Kvalitne a pravidelne udržiavané komunikácie
Zabezpečiť letnú údržbu komunikácií
Menšie opravy výtlkov a čistenie miestnych komunikácií a chodníkov.

Predškolské stravovanie
Moderné stravovacie zariadenie rešpektujúce zásady zdravej výživy
Zabezpečiť nutrične vyváženú stravu pre deti MŠ

31-698221537

Obec Hodruša-Hámre
Obecný úrad
Druh

Kód

Text

Podprogram
Zámer
Zodpovednosť
Cieľ

8.5

Školský klub detí
Kvalitná a pestrá ponuka mimoškolských voľno časových aktivít pre deti
riaditeľka ZŠ
Zabezpečiť zmysluplné využitie voľného času pre deti a mládež

Program
Zámer
Zodpovednosť

9

Šport
Športové aktivity dostupné všetkým vekovým kategóriám
starosta obce

Podprogram
Cieľ
Komentár

9.1
1

Obecné aktivity pre šport
Zvýšiť športové aktivity občanov
Športové leto, zimný kolkársky turnaj, stolnotenisová turnaj a ďalšie rôzne súťaže žiakov a
dospelých všetkých vekových kategórií.

Podprogram
Cieľ
Komentár

9.2
1

Dotačná podpora športových klubov
Podporiť športové podujatia a súťaže športových klubov
Obec v rámci svojho podprogramu podporuje OŠK Hodruša-Hámre,, klub Motosport, Florbal, klub
slovenských turistov, cykloklub Bajkom k tajchom a mimoškolské a voľno časové aktivity záujmové vzdelávanie detí.

Podprogram
Cieľ

9.3
1

Dotačná podpora športových aktivít
Podporiť aktivity občanov v celoslovenských a medzinárodných súťažiach

Podprogram
Cieľ
Komentár

9.4
1

Športový areál
Zabezpečiť priestor pre aktívne športové vyžitie obyvateľov v športovom areály
V rámci podprogramu sa zabezpečuje aj údržba športového areálu, multifunkčného ihriska a
telocvične v Banskej Hodruši.

Program
Zámer
Zodpovednosť

10

Kultúra
Bohatá a vyvážená kultúra
starosta obce

Podprogram
Cieľ
Komentár

10.1
1

Ponuka miestnej kultúry
Zabezpečiť kultúrne podujatia pre širokú verejnosť
Obec v rámci podprogramu zabezpečuje kultúrne podujatia ako kultúrne leto, deň detí, oslavy 1.
mája, pečieme si sami, fašiakgové podujatia, Mikulášske a vianočné večierky, novoročný ohňostroj
a kultúrne programy na rôzne iné výročia a oslavy.

Podprogram
Cieľ
Komentár

10.2
1

Grantová podpora kultúrnych telies, spolkov, organizácii
Zabezpečiť vhodné podmienky pre kultúrne spolky a ich činnosť
Obec podporuje detský súbor Úsmev, spevácky zbor Seniorov a spevácky súbor z Banskej Hodruše.

Program
Zámer

11

Prostredie pre život
Atraktívne a zdravé prostredie pre život, prácu a oddych obyvateľov

1
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Zložky rozpočtu
Plán 2017

Plán 2018

Plán 2019

31-854221537

Obec Hodruša-Hámre
Obecný úrad
Druh

Kód

Zodpovednosť
Komentár

Strana 6

Zložky rozpočtu
Text

Plán 2017

Plán 2018

Plán 2019

starosta obce
Program zahŕňa všetky činnosti súvisiace s ochanou životného prostredia, údržbou verejnej zelene a
priestranstiev, údržbou cintorínov a pietnych miest v obci ako aj na úseku verejného vodovodu a
studní.

Podprogram
Zámer
Komentár

11.1

Ochrana životného prostredia
Zvyšovať účinnú ochranu životného prostredia
Kosenie a čistenie verejných priestranstiev.

Podprogram
Zámer
Cieľ

11.2

Cintorínske služby
Dôstojné miesto posledného odpočinku občanov
Zabezpečiť starostlivosť o cintorínske priestory a služby v obci

Podprogram
Zámer
Cieľ

11.3

Podprogram
Zámer
Cieľ

11.4

Podprogram
Zámer
Cieľ
Komentár

11.5

Program
Zámer
Zodpovednosť

12

Bývanie
Bývanie pre všetkých
starosta obce

Podprogram
Zámer
Cieľ
Komentár

12.1

Nájomné byty
Zabezpečiť efektívnu údržbu bytového fondu
Zbezpečiť efektívnu údržbu bytových domov
Obec spravuje dva bytové domy so s.č. 82 a 174, štyri novostby 80 b.j. a jednu ubytovňu s.č.
179.

Podprogram
Zámer

12.2

Podpora bývania
Zabezpečiť bývanie pre obyvateľov i z najnižších príjmových skupín

Program
Zámer
Zodpovednosť

13

Sociálne služby
Obec s kvalitnou sociálnou sieťou
starosta obce

Podprogram
Zámer

13.1

Príspevky občanom
Jednorázové príspevky pre občanov v sociálnej núdzi

1

1

1

1

1
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Pietne miesta v obci
Zachovávať obnovu pamätihodností
Zabezpečiť obnovu pamätihodností
Verejné priestranstvá
Obec plná zelene
Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o verejnú zeleň v obci
Verejný vodovod a studne
Zabezpečiť kvalitné zdroje pitnej vody
Zabezpečiť pravidelnú údržbu
V rámci podprogramu obec zabezpečuje verejný vodovod na Kopaniciach a v Banskej Hodruši.

31-10221538

Obec Hodruša-Hámre
Obecný úrad
Druh

Kód

Text

Cieľ

1

Zmierniť následky živelnej udalosti, na rodinné čističky odpadových vôd

Podprogram
Zámer
Cieľ

13.2

Pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi
Účinná a adresná pomoc pre občanov v sociálnej núdzi
Znierniť núdzu obyvateľov odkázaných na sociálnu pomoc

Podprogram
Zámer
Cieľ

13.3

Podprogram
Zámer
Cieľ

13.4

Podprogram
Zámer
Cieľ
Komentár

13.5

Podprogram
Zámer
Cieľ

13.6

Program
Zámer
Zodpovednosť

14

1

1

1

1
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Zložky rozpočtu
Plán 2017

Plán 2018

Plán 2019

Dotácie na žiakov v predškolskom a školskom veku
Zabezpečenie dotácií poskytovaných pre deti z rodín v hmotnej núdzi
Zabezpečiť učebné pomôcky a dostupné stravovanie žiakov z rodín v hmotnej núdzi
Kluby dôchodcov
Vytváranie podmienok pre skvalitnenie života dôchodcov
Vytvoriť podmienky pre kvalitne a atraktívne trávený čas seniorov
Opatrovateľská služba
Zabezpečenie opatrovateľskej služby a domácností osamelým občanom
Zabezpečiť pomoc odkázaným ľuďom v ich domácnosti
Podprogram predstavuje poskytnutie pomoci občanom obce pri nevyhnutných životných úkonoch osobnej hygiene, príprave a donášky stravy, práce v domácnosti a kontakt týchto občanov s
okolitým prostredím.
Starostlivosť o zdravie občanov
Poskytovanie zdravotnej starostlivosti v rehabilitačnom stredisku

1
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Administratíva
Efektívna a transparentná samospráva
starosta obce

31-151221538

