
 

 

Programový rozpočet mesta Svätý JUR  
na roky 2009 - 2011 

 

 

Programový rozpočet Mesta Svätý Jur na rok 2009-2011 je zostavený v súlade 
s nasledovnými právnymi normami: 

 so zákonom č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,  
 so zákonom č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,  
 so zákonom č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej 

samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
 so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,  
 s nariadením vlády č. 668/2004 Z.z. o rozdeľovaní a poukazovaní výnosu dane z príjmov 

územnej samospráve 
 so zákonom č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne 

odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov 
 so zákonom č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských 

zariadení v znení neskorších predpisov 
 s opatrením MF SR č. MF/010175/2004-42 zo dňa 8.12.2004 v znení neskorších predpisov, 

ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia 

rozpočtovej klasifikácie,  

 

 

ROZDELENIE PROGRAMOV MESTA Svätý Jur 

 

1- Plánovanie, manažment a kontrola 

        1- Výkon funkcie primátora a zástupcu primátora 
        2- Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach 
        3- Územné plánovanie a architektonicko urbanistické štúdie 
        4- Príprava a implementácia rozvojových projektov 
        5- Hlavný kontrolór  - vnútorná kontrola 
        6- Audit 

 

2- Propagácia a marketing 

        1- Propagácia a prezentácia mesta 
        2- Vlajka a pečať mesta 
        3- Web stránka mesta - aktualizácia 
        4- Kronika mesta 
 

3- Interné služby mesta 

        1- Právne služby mestu  a exekúcie 
        2- Zastupovanie mesta navonok - súdne poplatky 
        3- Znalecké posudky 
        4- Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami 
        5- Zasadnutia orgánov mesta 

        6- Vzdelávanie zamestnancov MsÚ 
        7- Autodoprava 
        8- Prevádzka a údržba budov MsÚ 
 
 
 



 

4- Služby občanom 

        1- Prenesené kompetencie štátu - stavebný úrad, overovanie, evidencia 

        2- Činnosť matriky 
        3- Cintorínske a pohrebné služby 
        4- Miestny rozhlas 
 

5- Bezpečnosť, právo a poriadok 

        1- Mestská polícia 
        2- Kamerový systém 

        3- Civilná ochrana, krízový štáb 
        4- Požiarna zbrojnica a požiarny zbor 
 

6- Odpadové hospodárstvo 

        1- Nakladanie so všetkými druhmi odpadu na území mesta 
 

7- Doprava 

        1- Mestská hromadná doprava 
 

8- Pozemné komunikácie 

        1- Správa a údržba pozemných komunikácií 
                1- Prevádzka cestnej svetelnej signalizácie 
                2- údržba miestnych komunikácií 
        2- Výkup pozemkov pod miestnymi komunikáciami 
        3- Projektové dokumentácie a rekonštrukcie komunikácií 
 

9- Vzdelávanie 

        1- Materské školy 
                1- Materská škola Pezinská 

                2- Materská škola Felcánová 
                3- Materská škola Bratislavská 
                4- Cirkevná materská škola Betlehem a školská jedáleň AGAPE 
        2- Základná škola Kollárová 2 
        3- Vzdelávacie aktivity voľno-časové : ZUŠ 
        4- Centrálna školská jedáleň a jej výdajne 
        5- Podporná činnosť 

 

10- Kultúra 

        1- Prevádzka vinohradníckeho domu 
        2- Starostlivosť o hradby a kultúrne pamiatky 
        3- Podpora kultúrnych podujatí - granty mesta pre OZ 
        4- Hody a 800 výročie mesta 

 

11- Šport - FUTBAL 

        1- ŠK Svätý Jur 
 

12- Prostredie pre život 

        1- Verejné osvetlenie 

        2- Ochrana a údržba verejného priestranstva 
        3- Ochrana a údržba zelene 
        4- Vodné toky 
        5- Detské ihriská  a fontána 
 



13- Bývanie  a občianska vybavenosť 

        1- Údržba bytov a nebytových priestorov v majetku mesta 
        2- Zdravotné stredisko 

        3- Stočné z námestí a ciest 
 

14- Sociálne služby 

        1- Opatrovateľská služba v byte občana 
        2- Klub dôchodcov 
        3- Sociálne služby - staroba 
                1- stravovanie dôchodcov 

                2- jubilanti 
        4- Pochovávanie 
        5- Dávky sociálnej pomoci 
        6- Rodinná politika 
        7- Príspevok pri narodení dieťaťa 
 

15- Podporná činnosť 

        1- Správa obce 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spracovala : Ing. Mariana Fiamová 

Vo Svätom Jure dňa 17. 11. 2008 

 

Schválené poslancami Mestského zastupiteľstva 

Dňa 2. 12. 2008 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Program  1:  Plánovanie, manažment a kontrola                                                                     

 

Zámer programu: 

 

Samospráva, flexibilne reagujúce na potreby obyvateľov, 

podnikateľov, či návštevníkov mesta Svätý Jur, plánujúca v zmysle  

Trvalo udržateľného rozvoja,  

Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta  

a  

riadiaca všetky procesy s maximálnou efektívnosťou a 

transparentnosťou v meste Svätý Jur. 

 

Zodpovednosť: Ing. Alexander Achberger - primátor mesta 
Ing. Kamil Pajer - zástupca primátora 

Ing. Mariana Fiamová - prednostka MsÚ 

 

 

Rozpočet :  

rok 2009 

Bežné výdavky 

Kapitálové výdavky 

Finančné výdavky 

Spolu 

2 343 013 

771 226 

0 

3 114 239 

 

 

 

Štruktúra výdavkov: 

1.1 Výkon funkcie primátora a zástupcu 

primátora 

1 834 637 Sk 60 899 Eur 

1.2 Členstvo v samosprávnych organizáciách a 

združeniach 

89 986 Sk 2 987 Eur 

1.3 Územné plánovanie a architektonicko 

urbanistické štúdie 

500 092 Sk 16 600 Eur 

1.4 Príprava a implementácia rozvojových 271 134 Sk 9 000 Eur 



projektov 

1.5 Hlavný kontrolór  - vnútorná kontrola 373 382 Sk 12 394 Eur 

1.6 Audit 45 008 Sk 1 494 Eur 

Podprogram 1.1: Výkon funkcie primátora a zástupcu primátora                                                         

 

Zámer podprogramu: 

 

Moderné mesto s transparentným a otvoreným manažmentom a 

reprezentáciou do vnútra i navonok. 

 

Cieľom aktivity je samospráva, flexibilne reagujúca na potreby obyvateľov, 

podnikateľov, či návštevníkov mesta, plánujúca v zmysle trvalo udržateľného 

rozvoja a riadiaca všetky procesy s maximálnu efektívnosťou a 

transparentnosťou. 

 

 

Zodpovednosť: Ing. Alexander Achberger - primátor mesta 
Ing. Kamil Pajer - zástupca primátora mesta 

 

 

Rozpočet :  

rok 2009 

Bežné výdavky 

Kapitálové výdavky 

Finančné výdavky 

Spolu 

1 834 637 

0 

0 

1 834 637 

 

 

 

Ciele a výstupy: 

Cieľ Merateľný ukazovateľ 2009 2010 2011 

Dosiahnuť vysoký stupeň 

otvorenosti a informovanosti 

občanov 

 

percento zodpovedaných podnetov a žiadostí 

o informácie  zo všetkých 
100 % 100 % 100 % 

zabezpečiť dôsledné a 

kontinuálne riadenie 

mestského úradu 

počet stretnutí primátora, zástupcu primátora 

a prednostu MsÚ 
24 x 24 x 24 x 

zabezpečiť aktívnu 

reprezentáciu mesta na 

domácej pôde i v zahraničí 

počet prijatých oficiálnych návštev za rok 5 x 5 x 5 x 

počet zahraničných ciest vedenie mesta za rok 4 x 4 x 4 x 

 

 



 

Štruktúra výdavkov: 

1.1.0  1 834 637 Sk 60 899 Eur 
 

 

Podprogram 1.2: Členstvo v samosprávnych organizáciách a 

združeniach                                                 

Zámer podprogramu: Presadzovať a prezentovať záujmy mesta Svätý Jur na regionálnych a 

celoslovenských fórach a občianskych združeniach. 

 

Aktivita zahŕňa zabezpečenia aktívnej účasti mesta Svätý Jur v záujmových 

združeniach a organizáciách: 

 

ZMOS - združenie miest a obcí SR 

ZMOMR - združenie miest a obcí malokarpatského regiónu 

Združenie Pezinských miest a obcí 

Združenie historických miesta a obcí 

Asociácia prednostov 

Asociácia hlavných ekonómov 

REVIA - nadácia 

Zodpovednosť: Ing. Alexander Achberger - primátor mesta 
Ing. Kamil Pajer - zástupca primátora 

Ing. Mariana Fiamová - prednostka MsÚ 

 

 

Rozpočet :  

rok 2009 2010 2011 

Bežné výdavky 

Kapitálové výdavky 

Finančné výdavky 

Spolu 

89 986 

0 

0 

89 986 

95847 

0 

0 

95847 

95847 

0 

0 

95847 

 

 

Ciele a výstupy: 

Cieľ Merateľný ukazovateľ 2009 2010 2011 

zabezpečiť aktívnu účasť 

mesta v záujmových 

organizáciách a združeniach. 

počet členstiev mesta v organizáciách a 

združeniach 
7 ks 8 ks 8 ks 

 



 

 

Štruktúra výdavkov: 

1.2.0 Bežné výdavky 89 986 Sk 2 987 Eur 
 



Podprogram 1.3: Územné plánovanie a architektonicko urbanistické 

štúdie                                              

 

Zámer podprogramu: 

 

Správne a úplne definovaná organizácia a usporiadanie územia a architektúry 

pre ďalší rozvoj 

 

Ťažiskom aktivity je príprava územno-plánovacích podkladov  (UPP) a 

zabezpečenie územno plánovacej dokumentácie (UPD). Do UPP patria 

urbanistická štúdia, územný generál, územná prognóza a ostatné 

územnotechnické podklady do ÚPD územný plán obce a územný plán zóny. 

 

 

Zodpovednosť: Ing. Alexander Achberger - primátor mesta 
Ing. Anna Metkeová - vedúca správneho odd. 

 

 

 

Rozpočet :  

rok 2009 2010 2011 

Bežné výdavky 

Kapitálové výdavky 

Finančné výdavky 

Spolu 

0 

500 092 

0 

500 092 

0 

150630 

0 

150630 

0 

0 

0 

0 

 

 

 

Ciele a výstupy: 

Cieľ Merateľný ukazovateľ 2009 2010 2011 

Spracovanie doplnkov k 

Územno plánovacej 

dokumentácie mesta 

v zmysle zákona treba vždy aspoň 1x za štyri 

roky prehodnotiť UPD mesta. Pre rok 2009 

vzniká pre mesto povinnosť prehodnotiť 

platnosť UPD. 

1 x   

 

 

 

Štruktúra výdavkov: 

1.3.0 Kapitálové výdavky 500 092 Sk 16 600 Eur 
 

 
 



Podprogram 1.4: Príprava a implementácia rozvojových projektov                                                       

Zámer podprogramu: Na základe už spracovaných projektových dokumentácií pre rekonštrukciu: 

ul. Pezinská 

ul. Mikovíniho 

ul. Pri  Štadióne (účko) 

detského ihriska pri Trati 

 

Mestský úrad podľa v roku 2009 žiadosti o stavebné povolenie. Následne 

môže po vypísaní výzvy OPBsK dať žiadosť o grant z fondov EU na získanie 

finančných prostriedkov nevyhnutných na rekonštrukciu predmetných 

nehnuteľností. 

 

Uvedené je aj v zmysle Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta 

Svätý Jur schváleného MsZ 14.10.2008 

 

Zodpovednosť: Ing. Alexander Achberger - primátor mesta 
Ing. Mariana Fiamová - prednostka MsÚ 

 

 

Rozpočet :  

rok 2009 2010 2011 

Bežné výdavky 

Kapitálové výdavky 

Finančné výdavky 

Spolu 

0 

271 134 

0 

271 134 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

 

 

Ciele a výstupy: 

Cieľ Merateľný ukazovateľ 2009 2010 2011 

Zabezpečenie spracovania 

Projektovej dokumentácie pre 

žiadosť o grant z EU 

prostredníctvom programu 

OPBsK 

projekt pre žiadosť 1 ks 1 ks ks 

 

Štruktúra výdavkov: 

1.4.0 Kapitálové výdavky 271 134 Sk 9 000 Eur 
 

 



 



Podprogram 1.5: Hlavný kontrolór  - vnútorná kontrola                                                                

Zámer podprogramu: Zabezpečenie vnútorného auditu a kontroly v zmysle zákona o obecnom 

zriadení hlavným kontrolórom mesta. 

 

Poslanci Mestského zastupiteľstva schválili v roku 2007 Ing. Šimona Gaburu 

za hlavného kontrolóra na 1 funkčné obdobie a 50% pracovný úväzok. 

 

Rozpočet predstavuje náklady súvisiace s mzdovými výdavkami na výkon 

funkcie hlavného kontrolóra 

 

Zodpovednosť: Ing. Šimon Gabura  - hlavný kontrolór 
 

 

 

Rozpočet :  

rok 2009 2010 2011 

Bežné výdavky 

Kapitálové výdavky 

Finančné výdavky 

Spolu 

373 382 

0 

0 

373 382 

399518 

0 

0 

399518 

427485 

0 

0 

427485 

 

 

 

Štruktúra výdavkov: 

1.5.0 Bežné výdavky 373 382 Sk 12 394 Eur 
 

 
 



Podprogram 1.6: Audit                                                                                                

 

Zámer podprogramu: 

 

Splnenie zákonnej povinnosti plynúcej zo zákona o účtovníctve a zároveň zo 

zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.  

Overenie správnosti vedenia účtovníctva a účtovnej závierky. 

 

 

Zodpovednosť: Ing. Mariana Fiamová - prednostka MsÚ 
 

 

 

Rozpočet :  

rok 2009 2010 2011 

Bežné výdavky 

Kapitálové výdavky 

Finančné výdavky 

Spolu 

45 008 

0 

0 

45 008 

48159 

0 

0 

48159 

51530 

0 

0 

51530 

 

 

 

Ciele a výstupy: 

Cieľ Merateľný ukazovateľ 2009 2010 2011 

overenie úplnosti, 

pravdivosti, zrozumiteľnosti, 

správnosti účtovníctva mesta 

a účtovnej závierky 

splnenie zákonných podmienok 100 % 100 % 100 % 

 

 

 

Štruktúra výdavkov: 

1.6.0 Bežné výdavky 45 008 Sk 1 494 Eur 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Program  2:  Propagácia a marketing                                                                               

 

Zámer programu: 

 

Svätý Jur známe mesto ako otvorené, komunikujúce a priateľské 

historické Malokarpatské mesto, ktoré sa oplatí navštíviť, spoznať, 

zostať v ňom žiť a podnikať. 

 

 

Zodpovednosť: Ing. Alexander Achberger - primátor mesta 
Ing. Kamil Pajer - zástupca primátora mesta 

 

 

 

 

Rozpočet :  

rok 2009 

Bežné výdavky 

Kapitálové výdavky 

Finančné výdavky 

Spolu 

734 892 

0 

0 

734 892 

 

 

 

Štruktúra výdavkov: 

2.1 Propagácia a prezentácia mesta 551 968 Sk 18 322 Eur 

2.2 Vlajka a pečať mesta 99 988 Sk 3 319 Eur 

2.3 Web stránka mesta - aktualizácia 52 479 Sk 1 742 Eur 

2.4 Kronika mesta 30 457 Sk 1 011 Eur 
 

 



Podprogram 2.1: Propagácia a prezentácia mesta                                                                       

Zámer podprogramu: Reprezentácia mesta navonok. 

Široké spektrum informačných , propagačných a prezentačných materiálov a 

produktov prezentujúcich mesto. 

 

Z najvýznamnejších položiek uvádzame 

Zabezpečenie video záznamu zo zasadnutí Mestského zastupiteľstva  

Silvestrovský a novoročný Ohňostroj  

rôzne občerstvenie a pohostenie návštev 

kvety 

reprezentačné materiály - darčeky a prezenty návštevám 

účasť na výstavách a trhoch - prezentácia mesta  

reklama mesta počas dní Malokarpatských vínnych pivníc 

reklama mesta v rôznych časopisoch, knihách a publikáciách, 

výroba pohľadníc  

inzercia mesta na služby, verejné obstarávania, propagáciu grantov EU v 

zmysle zmlúv 

inzercia na voľné pracovné miesta a podobne 

 

Zahraničné návštevy - privítanie a naopak - zahraničné cesty - reprezentácia 

mesta v zahraniční. 

Tento rok je v návrhu rozpočtu pri zahraničných cestách značné navýšenie z 

titulu schválenia nových družobných miest. 

 

 

Zodpovednosť: Ing. Alexander Achberger - primátor mesta 

 

 

Rozpočet :  

rok 2009 

Bežné výdavky 551 968 



Kapitálové výdavky 

Finančné výdavky 

Spolu 

0 

0 

551 968 

 

 

 

 

 

 

 

Ciele a výstupy: 

Cieľ Merateľný ukazovateľ 2009 2010 2011 

zabezpečenie záznamov z 

rokovania Mestského 

zastupiteľstva 

záznamy 100 % 100 % 100 % 

reprezentácia mesta navonok 

- zahraničné návštevy ich 

privítanie a opätovanie 

návštevy 

počet prijatých zahraničných návštev 5 x 5 x 5 x 

 

Štruktúra výdavkov: 

2.1.0 Bežné výdavky 551 968 Sk 18 322 Eur 
 

 
 



Podprogram 2.2: Vlajka a pečať mesta                                                                                 

Zámer podprogramu: V zmysle zákona o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb. v znení neskorších 

predpisov § 1b /1/ má obec právo mať vlastné symboly obce. 

V prípade, ak ich obce má, je povinná ich používať pri výkona samosprávy. 

Symbolmi obce sú : 

erb 

vlajka 

pečať 

a prípadne znelka. 

 

Mesto Svätý Jur má zaregistrovaný a schválený heraldický symbol mesta, no 

dodnes nemá vyrobenú oficiálnu pečať. 

Nakoľko sa blíži 800 výročie mesta, bolo by vhodné, aby si mesto  zaopatrilo 

oficiálnu pečať, ktorou bude pečatiť DIPLOMY, OCENENIA a iné oficiálne 

dokumenty mesta 

 

Zodpovednosť: Ing. Alexander Achberger- primátor mesta 

 

Rozpočet :  

rok 2009 2010 2011 

Bežné výdavky 

Kapitálové výdavky 

Finančné výdavky 

Spolu 

99 988 

0 

0 

99 988 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

 

Ciele a výstupy: 

Cieľ Merateľný ukazovateľ 2009 2010 2011 

výroba pečate mesta výroba 1 ks   

výroba oficiálnej 

reprezentačnej vlajky mesta 
výroba 1 ks   

 

 

 

Štruktúra výdavkov: 

2.2.0 Bežné výdavky 99 988 Sk 3 319 Eur 
 

 
 



Podprogram 2.3: Web stránka mesta - aktualizácia                                                                     

Zámer podprogramu: Neustála a pravidelná aktualizácia informácií o dianí a činností v meste na 

Mestskom úrade. 

Zverejňovanie povinných informácií v zmysle zákona. 

Táto aktivita zahŕňa len náklady súvisiace s technickým zabezpečením Web. 

stránky. 

Obsah dopĺňajú jednotliví referenti MsÚ a prednostka MsÚ - ich platy sú v 

programe 15 

 

 

Zodpovednosť: Ing. Alexander Achberger - primátor mesta 
Ing. Mariana Fiamová - prednostka MsÚ 

 

 

Rozpočet :  

rok 2009 2010 2011 

Bežné výdavky 

Kapitálové výdavky 

Finančné výdavky 

Spolu 

52 479 

0 

0 

52 479 

54597 

0 

0 

54597 

57327 

0 

0 

57327 

 

 

 

Ciele a výstupy: 

Cieľ Merateľný ukazovateľ 2009 2010 2011 

pravidelná aktualizácia web 

stránky 
počet aktualizácií stránky 50 x 50 x 50 x 

 
 

 

Štruktúra výdavkov: 

2.3.0 Bežné výdavky 52 479 Sk 1 742 Eur 
 

 

 
 



Podprogram 2.4: Kronika mesta                                                                                        

 

Zámer podprogramu: 

 

Trvalý záznam o dôležitých udalostiach mesta. 

V zmysle Zákona o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb. je mesto povinné viesť 

kroniku mesta. 

Túto činnosť mesto zabezpečuje Dohodou o vykonaní prác s Mgr. 

Vlasákovou, ktorá vedie záznam do kroniky na základe podkladov z 

Mestského úradu. 

Záznam vykoná po schválení obsahu Kultúrnou komisiou a primátorom mesta 

Svätý Jur 

 

 

Zodpovednosť: Ing. Alexander Achberger - primátor mesta 
 

 

 

 

Rozpočet :  

rok 2009 2010 2011 

Bežné výdavky 

Kapitálové výdavky 

Finančné výdavky 

Spolu 

30 457 

0 

0 

30 457 

30479 

0 

0 

30479 

30503 

0 

0 

30503 

 

 

 

Ciele a výstupy: 

Cieľ Merateľný ukazovateľ 2009 2010 2011 

Vedenie kroniky mesta pre 

reprezentačné účely i budúce 

generácie 

počet strán v kronike za rok minimálne 30 ks 30 ks 30 ks 

 

 

 

Štruktúra výdavkov: 

2.4.0 Bežné výdavky 30 457 Sk 1 011 Eur 
 

 
 

 



 

 

 

 

 

Program  3:  Interné služby mesta                                                                                 

 

Zámer programu: 

 

Plynulá a flexibilná činnosť Mestskej samosprávy vďaka 

vysokokvalitným a efektívnym interným službám 

 

 
Zodpovednosť: 

 
Ing. Alexander Achberger - primátor mesta 

Poslanci Mestského zastupiteľstva 

prednostka MsÚ 

vedúci jednotlivých oddelení 

referent technického úseku 

 

 

Rozpočet :  

rok 2009 

Bežné výdavky 

Kapitálové výdavky 

Finančné výdavky 

Spolu 

2 712 485 

0 

0 

2 712 485 

 

 

Štruktúra výdavkov: 

3.1 Právne služby mestu  a exekúcie 360 005 Sk 11 950 Eur 

3.2 Zastupovanie mesta navonok - súdne 

poplatky 

64 982 Sk 2 157 Eur 

3.3 Znalecké posudky 180 003 Sk 5 975 Eur 

3.5 Zasadnutia orgánov mesta 131 500 Sk 4 365 Eur 

3.6 Vzdelávanie zamestnancov MsÚ 55 010 Sk 1 826 Eur 

3.7 Autodoprava 340 997 Sk 11 319 Eur 

3.8 Prevádzka a údržba budov MsÚ 1 579 988 Sk 52 446 Eur 
 

V týchto položkách rozpočtu (s výnimkou dvoch položiek)  nedochádza k výrazným zmenám. 

Členenie ostáva nezmenené, iba návrh výdavkov sa zvyšuje o odhadované percento inflácie, 

prípadne skutočných výdavkov. 

1.položka, ktorá sa takmer zdvojnásobila je v programe 3.3., FK 06.2.0., EK 637011 - znalecké 

posudky a to z dôvodu potreby viacerých geometrických plánov pre vysporiadane pozemkov pod 

cestami v zmysle vládneho návrhu zmeny zákona. 

2. položka, ktorá značne zvýšila svoj objem je v programe 3.8., FK 01.1.1.6, EK 635006 – oprava 

a údržba budov z dôvodu plánovanej výmeny okien na budove MsÚ 



 



Podprogram 3.1: Právne služby mestu  a exekúcie                                                                      

 

Zámer podprogramu: 

 

Zabezpečenie profesionálnej právnej služby externou formou prostredníctvom 

firmy Mularčík a partneri s.r.o. 

Aktivita predstavuje právne poradenstvo formou ústnych konzultácií, 

vypracovaním stanoviska, resp. podrobnejšej právnej analýzy ku konkrétnemu 

právnemu problému, vypracovávanie Posledných výziev právneho zástupcu 

pred exekúciou, zastupovanie mesta pri exekúciách. Vykonáva sa priebežne 

počas celého roka.  

 

Exekúcie vykonáva vybraný exekútor a z dôvodov zvýšenia počtu exekúcií 

navrhujeme pre rok 2009 zvýšiť rozpočet o 10.000,- Sk 

 
Zodpovednosť: 

 
Ing. Mariana Fiamová - prednostka MsÚ 

Ing. Anna Metkeová - vedúca správneho odd. 

referentky daní a poplatkov  

referentky nájomných zmlúv 

 

Rozpočet :  

rok 2009 2010 2011 

Bežné výdavky 

Kapitálové výdavky 

Finančné výdavky 

Spolu 

360 005 

0 

0 

360 005 

385206 

0 

0 

385206 

412171 

0 

0 

412171 

 

 

Ciele a výstupy: 

Cieľ Merateľný ukazovateľ 2009 2010 2011 

zabezpečiť rýchle, 

profesionálne a kvalitné 

právne poradenstvo 

spokojnosť prijímateľov s poradenstvom 100 % 100 % 100 % 

zabezpečiť výkon exekúcie 

pre vymáhanie nedoplatkov 

daňových a nedaňových 

počet vydaných exekúcií 20 ks 22 ks 25 ks 

 

 

Štruktúra výdavkov: 

3.1.0 Bežné výdavky 360 005 Sk 11 950 Eur 
 

 
 



Podprogram 3.2: Zastupovanie mesta navonok - súdne poplatky                                                          

 

Zámer podprogramu: 

 

Profesionálne právne zastupovanie mesta navonok. 

V rámci predmetnej aktivity sa realizuje zastupovanie mesta navonok, 

evidencia súdnych sporov, poverenie na zastupovanie mesta, účasť na 

súdnych pojednávaniach, evidencia sporu, výzvy, platenie súdnych poplatkov, 

výkon rozhodnutia. 

 

 
Zodpovednosť: 

 
Ing. Alexander Achberger - primátor mesta  - jediný štatutár 

a zamestnanci Mestského úradu, ktorých sa súdny spor dotýka 

 

 

Rozpočet :  

rok 2009 2010 2011 

Bežné výdavky 

Kapitálové výdavky 

Finančné výdavky 

Spolu 

64 982 

0 

0 

64 982 

69531 

0 

0 

69531 

74398 

0 

0 

74398 

 

 

 

Ciele a výstupy: 

Cieľ Merateľný ukazovateľ 2009 2010 2011 

 

Zabezpečiť profesionálne 

zastupovanie mesta Svätý Jur 

v súdnych sporoch 

 
efektivita súdnych sporov. pomer vyhratých 

súdnych sporov na všetkých vedených 

súdnych sporoch 

 
 

80 % 

 
 

80 % 

 
 

80 % 

 

 

 

 

Štruktúra výdavkov: 

3.2.0 Bežné výdavky 64 982 Sk 2 157 Eur 
 

 
 



Podprogram 3.3: Znalecké posudky                                                                                     

 

Zámer podprogramu: 

 

Zabezpečiť nevyhnutné znalecké posudky potrebné k súdnym konaniam a 

zároveň hlavne zabezpečiť geometrické plány za účelom vysporiadavania 

pozemkov pod cestami v zmysle vládneho návrhu  zákona. 

 

Zodpovednosť: Ing. Anna Metkeová - vedúca správneho odd. 

 

 

Rozpočet :  

rok 2009 2010 2011 

Bežné výdavky 

Kapitálové výdavky 

Finančné výdavky 

Spolu 

180 003 

0 

0 

180 003 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

 

 

Ciele a výstupy: 

Cieľ Merateľný ukazovateľ 2009 2010 2011 

Zabezpečenie zamerania 

jestvujúcich miestnych 

komunikácií pre potreby 

zamerania pozemkov pod 

komunikáciami vo vlastníctve 

fyzických a právnických osôb 

za účelom vysporiadania 

vlastníckych vzťahov 

 
počet zameraných pozemkov 

 
60 ks 

 
60 ks 

 
30 ks 

 

 

 

Štruktúra výdavkov: 

3.3.0 Bežné výdavky 180 003 Sk 5 975 Eur 
 

Mestský úrad navrhuje značné zvýšenie tejto položky pre rok 2009 a nasledujúce roky z dôvodu 

vysporiadavania pozemkov pod miestnymi komunikáciami. 

 
 



Podprogram 3.4: Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami                                                            

 

Zámer podprogramu: 

 

Zabezpečiť hladký priebeh volieb a referend. Zabezpečiť  administráciu 

volieb.  

Táto činnosť zahŕňa určenie volebných okrskov, miestností, vymenovanie 

zapisovateľov, informovanie občanov, spracovanie voličských zoznamov, 

organizovanie predvolebnej kampane, vytvorenie volebných komisií, 

vydávanie a evidencia voličských preukazov, príprava oznámení o konaní 

volieb, zabezpečenie doručenia oznámení, zabezpečenie velebných miestností, 

rozdelenie hlasovacích lístkov, doručovanie volebných materiálov, prevzatie 

dokumentácie. 

 

 

 
Zodpovednosť: 

 
Ing. Alexander Achberger - primátor mesta 

Ing. Mariana Fiamová - prednostka MsÚ 

 

 

Rozpočet :  

rok 2009 2010 2011 

Bežné výdavky 

Kapitálové výdavky 

Finančné výdavky 

Spolu 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

 

 

Ciele a výstupy: 

Cieľ Merateľný ukazovateľ 2009 2010 2011 

zabezpečiť efektívnu 

administráciu volieb a 

referend 

počet očakávaných volieb a referend v danom 

roku 
3 ks 1 ks ks 

množstvo pripravených a rozdistribuovaných 

hlasovacích lístkov 
12000 ks 4000 ks ks 

počet sťažností a problémov súvisiacich so 

zabezpečením úloh počas volieb 
ks ks ks 

 

 
 

rozpočet pre túto položku nie je vytvorený, bude dodatočne stanovený rozpočtovým opatrením a 

to na základe rozpisu Ministerstva vnútra SR prostredníctvom Obvodných úradov vždy 1 mesiac 

pred uskutočnením volieb 

 
 



Podprogram 3.5: Zasadnutia orgánov mesta                                                                             

Zámer podprogramu: Bezproblémový priebeh zasadnutí  orgánov Mesta Svätý Jur  

V zmysle zákona č. 369/1990 Zb. § 10 sú orgánmi mesta: 

- mestské zastupiteľstvo 

- primátor mesta 

 

Pričom Mestské zastupiteľstvo si môže zriadiť a zrušiť podľa potreby stále 

alebo dočasné výkonné kontrolné a poradné orgány najmä: 

- mestskú radu 

- komisie 

 

V tomto podprograme sa rozpočtujú náklady na odmeny poslancov mestského 

zastupiteľstva, členov Mestskej rady, členov komisií a ich tajomníkov. 

 

Zodpovednosť: Ing. Alexander Achberger - primátor mesta 
Ing. Mariana Fiamová - prednostka Mestského úradu 

 

Rozpočet :  

rok 2009 2010 2011 

Bežné výdavky 

Kapitálové výdavky 

Finančné výdavky 

Spolu 

131 500 

0 

0 

131 500 

140190 

0 

0 

140190 

150002 

0 

0 

150002 

 

 

Ciele a výstupy: 

Cieľ Merateľný ukazovateľ 2009 2010 2011 

organizačne zabezpečiť 

zasadnutia orgánov mesta 

 

počet zorganizovaných zasadnutí MsZ za rok 8 ks 8 ks 8 ks 

počet zorganizovaných zasadnutí komisií pri 

MsZ 
sú zriadené 4 komisie * 8 zasadnutí 

pre rok 2009 je + zriadená komisia pre 800 

výročie, t.j. komisii je celkovo 5 

 

40 ks 32 ks 32 ks 

 

 

Štruktúra výdavkov: 

3.5.0 Bežné výdavky 131 500 Sk 4 365 Eur 



 



Podprogram 3.6: Vzdelávanie zamestnancov MsÚ                                                                         

 

Zámer podprogramu: 

 

Vysoko profesionálni a odborne zdatní zamestnanci Mestského úradu. 

V rámci predmetnej aktivity sa realizuje zvyšovanie kvalifikácie a vzdelanie 

všetkých zamestnancov mesta, zabezpečuje sa pravidelné preškoľovanie 

odborne spôsobilých osôb (matrikárka, stavebný úrad, referent životného 

prostredia..), komunikačné tréningy, účasť zamestnancov na odborných 

konferenciách, školenia pre interných audítorov a pod...  

Traja zamestnanci si vo svojom voľnom čase ukončujú vysokoškolské 

vzdelanie II. stupňa 

a ďalší traja zamestnanci si vo svojom voľnom čase ukončujú vysokoškolské 

vzdelanie I. stupňa 

Po ukončení ich vzdelania bude % vzdelanostná úroveň 75% pracovníkov 

Mestského úradu s vysokoškolským vzdelaním. 

 

 
Zodpovednosť: 

 
Ing. Mariana Fiamová - prednostka Mestského úradu 

 

 

Rozpočet :  

rok 2009 2010 2011 

Bežné výdavky 

Kapitálové výdavky 

Finančné výdavky 

Spolu 

55 010 

0 

0 

55 010 

55 010 

0 

0 

55 010 

55 010 

0 

0 

55 010 

 

 

Ciele a výstupy: 

Cieľ Merateľný ukazovateľ 2009 2010 2011 

zvýšiť kvalifikáciu, 

schopnosti a zručnosti 

zamestnancov 

% podiel zamestnancov s ukončeným 

vysokoškolským vzdelaním I. stupňa 

 

56 % 56 % 63 % 

priemerný počet školení na 1 zamestnanca za 

rok 
2 ks 2 ks 2 ks 

 

 

Štruktúra výdavkov: 

3.6.0 Bežné výdavky 55 010 Sk 1 826 Eur 
 

 
 



Podprogram 3.7: Autodoprava                                                                                          

 

Zámer podprogramu: 

 

Flexibilné služby vozového parku pri maximálnej hospodárnosti a účelnosti 

jeho využitia. 

V tomto programe sú rozpočtované náklady na autá a poistenie áut zákonné a 

havarijné patriace a využívajúce sa pre verejnú správu. 

Náklady - Pohonné hmoty (PHM), mazivá, oprava, údržba, poistenie 

 

V položke poistenie áut je zahrnuté i poistenie nákladného auta RENAULT, 

ktoré využíva technický úsek predovšetkým na údržbu mesta a verejnej zelene. 

Preto ostatné náklady sú v programe 12 - Prostredie pre život. 

 

 

 
Zodpovednosť: 

 
Ing. Alexander Achberger - primátor mesta 

Bc. Roman Šišovič- referent technického úseku 

 

 

Rozpočet :  

rok 2009 2010 2011 

Bežné výdavky 

Kapitálové výdavky 

Finančné výdavky 

Spolu 

340 997 

0 

0 

340 997 

358046 

0 

0 

358046 

375948 

0 

0 

375948 

 

 

Ciele a výstupy: 

Cieľ Merateľný ukazovateľ 2009 2010 2011 

zabezpečiť bezproblémové a 

flexibilné fungovanie 

osobných áut 

podiel napĺňania pravidelných kontrol a 

prehliadok 
100 % 100 % 100 % 

dodržaná povinnosť preskúšania vodičov 100 % 100 % 100 % 

 

 

Štruktúra výdavkov: 

3.7.0 Bežné výdavky 340 997 Sk 11 319 Eur 
 

 
 



Podprogram 3.8: Prevádzka a údržba budov MsÚ                                                                         

Zámer podprogramu: Funkčné a využité priestory Mestského úradu 

Aktivita zahŕňa zabezpečenie funkčnej prevádzky budovy Mestského úradu. 

V rozpočte sú položky - spotreba el.energie, plynu, vody, oprava a údržba 

budovy MsÚ,  

poistenie majetku mesta Svätý Jur - t.j. všetkých významných budov  v 

majetku mesta, ktoré boli v roku 2004 vybrané Mestským zastupiteľstvom ako 

významné budovy pre poistenie. 

Okrem iného sa v položke rozpočtujú náklady súvisiace s poistením všetkých 

projektov realizovaných z finančných prostriedkov Európskej únie, nakoľko 

tieto zrealizované projekty musia byť poistené ešte 5 rokov po ukončení 

výstavby. 

 

Položky revízie a kontroly zariadení, ako aj ochrana objektov sú rozpočtované 

v programe 15 - Podporná činnosť 

 
Zodpovednosť: 

 
Ing. Anna Metkeová - vedúca správneho oddelenie 

Bc. Roman Šišovič - referent technického úseku 

Rozpočet :  

rok 2009 

Bežné výdavky 

Kapitálové výdavky 

Finančné výdavky 

Spolu 

1 579 988 

0 

0 

1 579 988 

 

Ciele a výstupy: 

Cieľ Merateľný ukazovateľ 2009 2010 2011 

maximalizovať obsadenie 

prenajatých priestorov v 

budove MsÚ 

% celkového využitia priestorov v budove 

MsÚ 
100 % 100 % 100 % 

Zabezpečiť funkčnú 

prevádzku budovy MsÚ 
celková udržiavaná plocha budovy 100 % 100 % 100 % 

výmena okien na severnom krídle budovy 

MsÚ - /správne odd. a Vitálny život n.o./ 
12 ks ks ks 

 

Štruktúra výdavkov: 

3.8.0 Bežné výdavky 1 579 988 Sk 52 446 Eur 
 

pre rok 2009 je navrhnutý značný nárast položky oprava údržba budovy MsÚ a to z dôvodu, že 

okná na renovovanej časti budovy, kde je správne oddelenie neustále zatekajú, obloženie je 

pretečené, deravé a zo značnej časti plesnivé, čím môže prísť k vážnemu poškodeniu zdravia 

pracovníkov MsÚ a firmy Vitálny život n.o., ktorá taktiež prevádzkuje svoju činnosť v tejto časti 

budovy. 



 
 

 

 

Program  4:  Služby občanom                                                                                       

 

Zámer programu: 

 

Maximálne kvalitné a flexibilné služby samosprávy pre všetkých 

obyvateľov mesta 

Vykonávanie činností preneseného výkonu štátnej správy vysoko 

kvalitnými a odbornými pracovníkmi Mestského úradu. 

 

 
Zodpovednosť: 

 

 
Ing. Anna Metkeová - vedúca správneho oddelenia 

 

 

Rozpočet :  

rok 2009 

Bežné výdavky 

Kapitálové výdavky 

Finančné výdavky 

Spolu 

998 285 

0 

0 

998 285 

 

 

 

Štruktúra výdavkov: 

4.1 Prenesené kompetencie štátu - stavebný 

úrad, overovanie, evidencia 

206 664 Sk 6 860 Eur 

4.2 Činnosť matriky 370 550 Sk 12 300 Eur 

4.3 Cintorínske a pohrebné služby 355 005 Sk 11 784 Eur 

4.4 Miestny rozhlas 66 066 Sk 2 193 Eur 
 

 



Podprogram 4.1: Prenesené kompetencie štátu - stavebný úrad, 

overovanie, evidencia                                   

Zámer podprogramu: Zabezpečiť profesionálne služby pri činnosti preneseného výkonu štátnej 

správy na mestá. 

tento podprogram zahŕňa aktivity: 

názov aktivity               aktivitu vykonáva:  

stavebného úradu   - Bc. Zuzana Polakovičová 

evidencie obyvateľstva - Anna Hupková 

cestná doprava - Ing. Stanislava Rybáková 

životného prostredia - Ing. Martina Hoherová 

školský úrad - Ing. Mariana Fiamová 

všetko sú len náklady, ktoré mesto dostáva ako náhradu za vykonávané 

činnosti od štátu. 

Skutočné náklady sú však ďaleko vyššie, než mesto dostáva od štátu. Ostatné 

súvisiace náklady sú zahrnuté v programe 15 Podporná činnosť.  

 
Zodpovednosť: 

 
Ing. Anna Metkeová - vedúca správneho oddelenia 

a jednotliví referenti  

 

Rozpočet :  

rok 2009 2010 2011 

Bežné výdavky 

Kapitálové výdavky 

Finančné výdavky 

Spolu 

206 664 

0 

0 

206 664 

216998 

0 

0 

216998 

227847 

0 

0 

227847 

 

 

Ciele a výstupy: 

Cieľ Merateľný ukazovateľ 2009 2010 2011 

Zabezpečiť výkon Stavebného 

úradu 
dodržanie lehoty určenej zákonom na 

vybavenie spisu 
100 % 100 % 100 % 

zabezpečiť výkon evidencie 

obyvateľstva 
vybaviť všetky požiadavky 100 % 100 % 100 % 

zabezpečiť ostatné prenesené 

funkcie štátu na mesto 
evidencia, vybavovanie spisov v zákonnej 

lehote 
100 % 100 % 100 % 

 

 

Štruktúra výdavkov: 

4.1.0 Bežné výdavky 206 664 Sk 6 860 Eur 



Podprogram 4.2: Činnosť matriky                                                                                      

Zámer podprogramu: Kvalitné a promptné matričné činnosti a organizácia občianskych obradov 

Aktivita sa skladá z činnosti: zápisy narodenia do matriky, zápisy úmrtia do 

matriky, uzatvorenie manželstva, vystavenie druhopisu rodného , sobášneho a 

úmrtného listu, spracovanie zmien v osobných údajoch občanov, vydávanie 

potvrdenia o žití pre občanov poberajúcich dôchodok z cudziny, vydávanie 

osvedčenia o právnej spôsobilosti občana,  štatistické hlásenia .. . 

Predmetom aktivity občianskych obradov  sú aktivity - občianske sobáše, 

pohreby, jubilejné svadby, občianske jubileá - životné, vítanie detí do života a 

pod.. . 

 

 
Zodpovednosť: 

 
Zuzana Štefanovičová – matrikárka 

 

 

Rozpočet :  

rok 2009 2010 2011 

Bežné výdavky 

Kapitálové výdavky 

Finančné výdavky 

Spolu 

370 550 

0 

0 

370 550 

389077 

0 

0 

389077 

479015 

0 

0 

479015 

 

 

Ciele a výstupy: 

Cieľ Merateľný ukazovateľ 2009 2010 2011 

uspokojiť všetky potreby 

občanov v oblasti 

občianskych obradov 

počet občianskych obradov 40 ks 45 ks 45 ks 

zvýšiť vysokokvalitnú a 

flexibilnú matričnú činnosť 

pre občanov mesta 

čas vybavenia požiadavky 7 dní 7 dní 7 dní 

 

 

Štruktúra výdavkov: 

4.2.0 Bežné výdavky 370 550 Sk 12 300 Eur 
 

 
 



Podprogram 4.3: Cintorínske a pohrebné služby                                                                        

Zámer podprogramu: Dôstojné miesto pre posledný odpočinok obyvateľov mesta 

 

Na území mesta Svätý Jur sú 4 cintoríny 

Evanjelický - v správe ECAV  

Katolícky dolný - v správe firmy PIETA , v majetku Rímsko kat.cirkvi a 

minoritne mesta 

Katolícky horný - v správe firmy PIETA v majetku mesta Svätý Jur 

Katolícky horný - v správe firmy PIETA , v majetku Rímsko kat. cirkvi 

 

Náklady na chod a údržbu Evanjelického cintorína znáša ECAV - AGAPE 

Náklady na chod a údržbu katolíckych cintorínov znášajú podielne Mesto  a 

Rímsko katolícka cirkev podľa počtu hrobových miest vo svojom vlastníctve. 

Mesto platí vodu, odpad, drobnú údržbu + platí ročne cirkvi v zmysle zmluvy 

poplatok 250.000,- Sk  

Rímsko katolícka cirkev sa stará o kosenie, strážcu , otváranie, zatváranie a 

ako majoritný vlastník vybrala aj správcu a to firmu PIETA 

Všetky náklady sa každý rok podielovo rozpočítavajú. 

Firma Pieta sa stará o prevádzku Domu smútku, mraziace zariadenie 

 

 
Zodpovednosť: 

 
Za hrobové miesta : Marika Srnová 

za občasné čistenie a kosenie (podľa dohody s RK) Bc. Roman Šišovič 

za odpady: Ing. Martina Hoherová 

 

 

Rozpočet :  

rok 2009 

Bežné výdavky 

Kapitálové výdavky 

Finančné výdavky 

Spolu 

355 005 

0 

0 

355 005 

 

 

 

 



 

 

 

Ciele a výstupy: 

Cieľ Merateľný ukazovateľ 2009 2010 2011 

Zabezpečiť kvalitné 

cintorínske služby - Pohrebné 

služby zabezpečuje firma 

PIETA 

počet udržiavaných  hrobov vo vlastníctve 

mesta  na dolnom cintoríne 
100 ks 100 ks 100 ks 

počet udržiavaných hrobov na hornom 

cintoríne 
150 ks 150 ks 150 ks 

čistenie pred a po Veľkonočných sviatkoch 
čistenie pred a po Sviatku všech svätých 

4 x 4 x 4 x 

zabezpečiť zber odpadu na 

cintoríne 
odvoz odpadu v dvojtýždňových intervaloch - 

zmesový odpad 
a odvoz odpadu separáty 1x za mesiac 

24 x 24 x 24 x 

zabezpečenie zberu veľkokapacitnými 

kontajnermi pred a po sviatkoch: 
Veľkonočné sviatky 

Sviatky všetkých svätých 

4 x 4 x 4 x 

 

Štruktúra výdavkov: 

4.3.0 Bežné výdavky 355 005 Sk 11 784 Eur 
 

 
 



Podprogram 4.4: Miestny rozhlas                                                                                      

Zámer podprogramu: Voľne dostupné informácie pre obyvateľov mesta 

 

Aktivita zahŕňa činnosti zamerané na údržbu a prevádzku miestneho 

rozhlasu. 

Vysielanie Mestského rozhlasu je vykonávané v pracovný deň vždy o 17 hod  

a toto vysielanie zabezpečuje PhDr Veronika Schwarzová na základe dohody 

o vykonaní prác 

Počas trhových dní a mimoriadnych situáciách vysielanie zabezpečujú 

pracovníci Mestského úradu. 

 
Zodpovednosť: 

 
Bc. Roman Šišovič - za údržbu 

PhDr. Veronika Schwarzová - za pravidelné denné vyhlasovanie 

 

 

Rozpočet :  

rok 2009 2010 2011 

Bežné výdavky 

Kapitálové výdavky 

Finančné výdavky 

Spolu 

66 066 

0 

0 

66 066 

68567 

0 

0 

68567 

71192 

0 

0 

71192 

 

 

Ciele a výstupy: 

Cieľ Merateľný ukazovateľ 2009 2010 2011 

Zabezpečiť široko dostupné 

vysielanie miestneho rozhlasu 
zabezpečiť denné vysielanie - v pracovných 

dňoch 
250 krát 250 krát 250 krát 

zabezpečiť kontrolu, opravu a údržbu 

rozhlasu 
4 krát do 

roka 
4 krát do 

roka 
4 krát do 

roka 

 
 

Štruktúra výdavkov: 

4.4.0 Bežné výdavky 66 066 Sk 2 193 Eur 
 

 

Mestský úrad navrhol navýšenie rozpočtu v položke údržba Mestského rozhlasu z dôvodu veku 

zariadení umiestnených na uliciach a z toho vyplývajúcej potreby častejších opráv. 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Program  5:  Bezpečnosť, právo a poriadok                                                                         

Zámer programu: Tento program zahŕňa aktivity mesta súvisiace s ochranou 

obyvateľstva a ich majetku.  

 

Vzhľadom k tomu, že mesto Svätý Jur nemá Mestskú políciu ostáva 

program 5.1. nulový a taktiež program 5.2. nemá v súčasnosti 

naplnenie 

 

Z uvedeného dôvodu je tu rozpis len programov  

5.3 - civilná ochrana a krízový štáb 

5.4 - požiarna zbrojnica a požiarny zbor 

 

Zodpovednosť: primátor mesta Ing. Alexander Achberger ako hlavný štatutár je zodpovedný za 

výkon civilnej ochrany obyvateľstva a za zostavenie a funkčnosť krízového štábu. 

 

 

 

Rozpočet :  

rok 2009 

Bežné výdavky 

Kapitálové výdavky 

Finančné výdavky 

Spolu 

451 679 

0 

0 

451 679 

 

 

 

Štruktúra výdavkov: 

5.3 Civilná ochrana, krízový štáb 175 002 Sk 5 809 Eur 

5.4 Požiarna zbrojnica a požiarny zbor 276 677 Sk 9 184 Eur 
 

 



Podprogram 5.3: Civilná ochrana, krízový štáb                                                                        

 

Zámer podprogramu: 

 

Maximálna pripravenosť mesta v čase krízovej situácie.  

 

   Úrad krízového manažmentu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky 

vydal „Metodický pokyn pre krajské úrady a obvodné úrady na zjednotenie 

postupu koordinácie činnosti obcí pri plnení niektorých úloh na úseku obrany 

štátu a hospodárskej mobilizácie v období krízovej situácie . 

        V súlade s ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov , 

tento metodický pokyn upravuje formu a obsah dokumentácie na zabezpečenie 

realizácie úloh pre obce,  vytvára predpoklady a ustanovuje spoločné postupy 

pri plnení niektorých úloh krajského úradu, obvodného úradu územnej 

vojenskej správy a obcí na úseku obrany štátu a hospodárskej mobilizácie v 

období krízovej situácie.   

 

Z dôvodu rozsiahlej činnosti a náročnosti úkonov vyplývajúcich z 

nevyhnutnosti Ochrany a obrany ako aj z povinnosti vytvorenia krízového 

štábu celú agendu a primátor mesta na základe uskutočneného výberu zveril  

činnosť  firme LIVONEC. Táto firma okrem činnosti evidencie, tvorby 

dokumentov a metodickej činnosti v oblasti ochrany a obrany obce, krízového 

štábu. pre mesto vykonáva činnosti BOZP - na úseku pracovníkov MsÚ , 

Materských škôl, školských jedální, vykonáva Požiarnu ochranu MsÚ , 

majetku MESTA a Požiarnu ochranu a výkon požiarnych hliadok a kontrol u 

subjektov Právnických a fyzických osôb ako povinnosti vyplývajúcej zo 

zákona. 

 

 
Zodpovednosť: 

 
Bc. Roman Šišovič - referent technického úseku 

 

 

 

Rozpočet :  

rok 2009 2010 2011 

Bežné výdavky 

Kapitálové výdavky 

Finančné výdavky 

Spolu 

175 002 

0 

0 

175 002 

183752 

0 

0 

183752 

192940 

0 

0 

192940 

 

 

 

 



 

 

Ciele a výstupy: 

Cieľ Merateľný ukazovateľ 2009 2010 2011 

zabezpečiť komplexnú 

krízovú ochranu a 

manažment v prípade 

mimoriadnych udalostí 

splnenie zákonných požiadaviek bez chýb pri 

kontrolách. Počas roka 4 kontroly z 

Obvodného úradu 

100 % 100 % 100 % 

vykonať požiarne cvičenie 

spolu s deťmi Materských 

škôl 

požiarne cvičenie detí,  pre spestrenie 

zabezpečiť prítomnosť Hasičského zboru - pre 

každú škôlku osobitne 

3 x 3 x 3 x 

vykonať cvičenie PO BOZP 

pre zamestnancov MsÚ 
cvičenie 1 1 1 

zabezpečiť výkon požiarneho  

preventivára obce 
výkon preventívnych kontrol u právnických 

osôb 
2 x 2 x 2 x 

výkon preventívnych kontrol u Fyzických 

osôb v domácnostiach 
2 x 2 x 2 x 

 

Štruktúra výdavkov: 

5.3.0 Bežné výdavky 175 002 Sk 5 809 Eur 
 

 
 



Podprogram 5.4: Požiarna zbrojnica a požiarny zbor                                                                   

 

Zámer podprogramu: 

 

Vytvorenie požiarneho zboru a financovanie nákladov spojených s 

prevádzkou budovy Požiarnej zbrojnice a mzdovými nákladmi a hospodárku 

objektu Požiarnej zbrojnice. 

 

 
Zodpovednosť: 

 
Ing. Alexander Achberger - primátor mesta 

Bc. Roman Šišovič - ref. technického úseku 

 

 

Rozpočet :  

rok 2009 2010 2011 

Bežné výdavky 

Kapitálové výdavky 

Finančné výdavky 

Spolu 

276 677 

0 

0 

276 677 

291181 

0 

0 

291181 

305845 

0 

0 

305845 

 

 

Ciele a výstupy: 

Cieľ Merateľný ukazovateľ 2009 2010 2011 

prevádzka budovy PZ zabezpečenie oprav, údržby budovy ako i 

úhradu prevádzkových nákladov 
100 % 100 % 100 % 

Vytvorenie dobrovoľného 

požiarneho zboru - 

podmienka zo zákona 

minimálne 8 členný 

založenie zboru 100 % 100 % 100 % 

 

 

 

Štruktúra výdavkov: 

5.4.0 Bežné výdavky 276 677 Sk 9 184 Eur 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Program  6:  Odpadové hospodárstvo                                                                                

Zámer programu: Zabezpečiť pravidelný odvoz a likvidáciu odpadu produkovaného na 

území mesta Svätý Jur. 

 

Spracovať prechod na maximálne adresný, komerčne orientovaný 

systém odpadového hospodárstva, v čo najväčšej miere zodpovedajúci 

subjektívnym predstavám jednotlivcov kladúci dôraz na zachovanie a 

ochranu životného prostredia. 

 

Zmluvne zabezpečiť likvidáciu tuhého komunálneho odpadu - 

uskutočniť verejné obstarávanie v zmysle zákona č. 25/2006 

 

 

Zodpovednosť: Správne oddelenie: 

- Ing. Anna Metkeová - vedúca správneho oddelenia 

- Ing. Martina Hoherová - referent životného prostredia 

 

 

Rozpočet :  

rok 2009 

Bežné výdavky 

Kapitálové výdavky 

Finančné výdavky 

Spolu 

5 145 703 

0 

0 

5 145 703 

 

 

 

Štruktúra výdavkov: 

6.1 Nakladanie so všetkými druhmi odpadu na území 
mesta 

5 145 703 Sk 170 806 Eur 

 

 



Podprogram 6.1: Nakladanie so všetkými druhmi odpadu na území 
mesta 

Zámer podprogramu: Pravidelný odvoz odpadu v meste Svätý Jur. 

V zmysle zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisov je 

mesto povinné v plnej miere zabezpečovať likvidáciu komunálneho odpadu na 

svojom území od fyzických a právnických osôb.  

Zber TKO - tuhého komunálneho odpadu sa realizuje formou zberu: vriec, 

240 l, 1100 l nádob. 

 

Pričom občania FO majú pre rok 2009 určený počet 32 vývozov. Počas 

zimného, jarného a jesenného obdobia je určený vývoz 1x za 2 týždne. Pre 

letné mesiace je to 1x za týždeň. 

 

Podnikatelia majú určený množstevný zber TKO, t.j. vyberú si veľkosť 

nádoby a počet vývozov. 

Pre podnikateľov je určených 9 variant zberu vývozu. 

 

Separovaný zber je zabezpečený nasledovne: 

- papier a plasty sa zberajú do 1100 l žltých nádob - tie sa budú v roku 2009 

vyvážať 1x za 2 týždne 

a do vriec , ktoré sa budú vyvážať tak ako v roku 2008 1x za mesiac 

- sklo za zberá do 1100 l zelených nádob - tie sa budú vyvážať 1x za mesiac 

- nebezpečný odpad - 2x do roka - jedná sa o vyhlásený zber 

- železo - 2x do roka vyhlásený zber, MsU zberá odpad vyložený pred domami 

- elektro odpad - 2x do roka vyhlásený zber , MsÚ zberá odpad vyložený pred 

domami občanov 

- veľkoobjemový odpad - 2x do roka do veľkoobjemových kontajnerov 

- drobný stavebný odpad od FO - do veľkoobjemových kontajnerov v zberni 

Na Pažiti 

- biologický odpad z verejných priestranstiev - 2x do týždňa je ukladaný do 

kompostárne Intersad 

 

Zodpovednosť: Správne oddelenie  

- vedúca správneho oddelenia : Ing. Anna Metkeová 

- referent životného prostredia : Ing. Martina Hoherová 



 

 

Rozpočet :  

rok 2009 2010 2011 

Bežné výdavky 

Kapitálové výdavky 

Finančné výdavky 

Spolu 

5 145 703 

0 

0 

5 145 703 

5402987 

0 

0 

5402987 

5673136 

0 

0 

5673136 

 

 

 

Ciele a výstupy: 

Cieľ Merateľný ukazovateľ 2009 2010 2011 

zber a likvidácia TKO počet vývozov 240 l nádob 32 x 32 x 32 x 

 

Zvýšiť stupeň ochrany 

životného prostredia formou 

separovaného zberu odpadu 

 

počet separovaných zložiek 7 8 8 

zmena systému zberu TKO 

podľa uznesenia Mestského 

zastupiteľstva a schválenej 

varianty 

rozpracovať schválený variant zberu do 

podrobnosti, tak aby sa mohol zmeniť systém 

zberu TKO v meste Svätý Jur. 

 

1 x   

spracovať nový návrh Všebecne záväzného 

nariadenia o odpadoch 

 

1   

 

 

 

Štruktúra výdavkov: 

6.1.0 Bežné výdavky 5 145 703 Sk 170 806 Eur 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Program  7:  Doprava                                                                                              

 

Zámer programu: 

 

Mesto Svätý Jur nemá mestskú hromadnú dopravu, z uvedeného 

dôvodu, je tento program a podprogram prázdny. 

 

 

 

Rozpočet :  

rok 2009 2010 2011 

Bežné výdavky 

Kapitálové výdavky 

Finančné výdavky 

Spolu 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Program  8:  Pozemné komunikácie                                                                                  

  

Zámer programu: 

 

Postupná rekonštrukcia, modernizácia miestnych komunikácií, 

chodníkov. 

Ich sústavná údržba, 

dopĺňanie dopravného značenia 

zabezpečenie funkčnosti a plnej prevádzky cestnej svetelnej 

signalizácie 

označenie domov a ulíc. 

 

Zodpovednosť: Ing. Anna Metkeová - vedúca správneho odd. 
Bc. Roman Šišovič - referent technického úseku 

 

 

 

 

Rozpočet :  

rok 2009 

Bežné výdavky 

Kapitálové výdavky 

Finančné výdavky 

Spolu 

1 455 960 

16 988 986 

0 

18 444 946 

 

 

 

 

Štruktúra výdavkov: 

8.1 Správa a údržba pozemných komunikácií 1 455 960 Sk 48 329 Eur 

8.2 Výkup pozemkov pod miestnymi 

komunikáciami 

586 433 Sk 19 466 Eur 

8.3 Projektové dokumentácie a rekonštrukcie 

komunikácií 

16 402 553 Sk 544 465 Eur 

 

 



Podprogram 8.1: Správa a údržba pozemných komunikácií                                                                

 

Zámer podprogramu: 

 

Bezpečná cestná premávka, fungujúca cestná svetelná signalizácia, bezpečná 

premávka v zimnom období, dopĺňanie dopravného značenia a označovania 

domov. 

 

 

Zodpovednosť: Bc. Roman Šišovič - referent technického úseku 

 

 

Rozpočet :  

rok 2009 2010 2011 

Bežné výdavky 

Kapitálové výdavky 

Finančné výdavky 

Spolu 

1 455 960 

0 

0 

1 455 960 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

 

 

 

Štruktúra výdavkov: 

8.1.1 Prevádzka cestnej svetelnej signalizácie                                                             145 991 Sk 4 846 Eur 

8.1.2 údržba miestnych komunikácií                                                                         1 309 969 Sk 43 483 Eur 
 

 
 



Prvok 8.1.1:   Prevádzka cestnej svetelnej signalizácie                                                             

Zámer : Zámerom tohto prvku podprogramu je fungujúca cestná svetelná 

signalizácia bez porúch a zbytočných prestávok. 

Mesto Svätý Jur od 1.1.2009 bude prevádzkovať 5 funkčných CSS - 

cestných svetelných signalizácií. Všetky sa nachádzajú na regionálnej 

ceste II. triedy ul. Krajinská 

1) Krajinská - Kačačnice 

2) Krajinská - Prostredná - SNP 

3) Krajinská - Sasinková 

4) Krajinská - Kollárová - Bratislavská 

5) Krajinská - Logistické centrum - PD Sv.JUR 

Tieto CSS sú v majetku mesta Svätý Jur a z uvedeného dôvodu sme ich 

správcami a povinní zabezpečiť ich funkčnosť. 

Nakoľko v roku 2008 sme mali v majetku len 3 CSS , rozpočet pre rok 

2009 v tejto položke výrazne vzrástol. 

 

Zodpovednosť: Bc. Roman Šišovič - ref. technického úseku 

 

Rozpočet :  

rok 2009 2010 2011 

Bežné výdavky 

Kapitálové výdavky 

Finančné výdavky 

Spolu 

145 991 

0 

0 

145 991 

153290 

0 

0 

153290 

160955 

0 

0 

160955 

 

Ciele a výstupy: 

Cieľ Merateľný ukazovateľ 2009 2010 2011 

plne funkčné Cestné 
svetelné signalizácie bez 
porúch a zbytočných 
odstávok s výnimkou ich 
povinných testov a 
preskúšavaní a 
prípadných vybití 

žiaroviek 

plne funkčné CSS 5 ks 100 % 100 % 100 % 

 

Štruktúra výdavkov: 
8.1.1 Bežné výdavky 145 991 Sk 4 846 Eur 

 



Prvok 8.1.2:   údržba miestnych komunikácií                                                                         

Zámer : zámerom tohto prvku programu je zabezpečiť bezpečnú zjazdnosť 

miestnych komunikácií zapísaných v pasporte Mesta Svätý Jur 

 

Aktivita zabezpečuje stavebnú údržbu mestských komunikácií, súvislé 

opravy, výkon zimnej údržby podľa schváleného plánu harmonogramu a 

priorít zjazdnosti miestnych komunikácií. 

 

Zámerom je zabezpečiť čo možno najbezpečnejšiu jazdu po miestnych 

komunikáciách. 

 

Tento prvok obsahuje rozpočet bežnej údržby miestnych komunikácií - 

ich oprava hlavne po zime - výtlky 

Zabezpečenie výmeny a doplňovania dopravných značiek či už z titulu 

ich poškodenia , ukradnutia, alebo morálneho zastaranie. 

Najväčšou položkou v rozpočte je zimná údržba.  

 

V zimnom období sa prvom rade zabezpečuje zjazdnosť kopcov - 

Neštich - ul . Podhradie, Hradištná,  

neskôr ul. Gaštanová, Prostredná, Bratislavská, 

následne ul. Hájniky, Pezinská 

a ďalšie miestne komunikácie. 

 

Mesto v záujme zabezpečenia bezpečnosti účastníkov cestnej 

komunikácie vyznačilo dopravnými značkami úseky, kde doporučuje 

jazdu v zimnom období s reťazami 

 

 

Zodpovednosť: Bc. Roman Šišovič  - ref. technického úseku 
 

 

 

 



Rozpočet :  

rok 2009 2010 2011 

Bežné výdavky 

Kapitálové výdavky 

Finančné výdavky 

Spolu 

1 309 969 

0 

0 

1 309 969 

1405467 

0 

0 

1405467 

1474240 

0 

0 

1474240 

 

Ciele a výstupy: 

Cieľ Merateľný ukazovateľ 2009 2010 2011 

Zabezpečenie zimnej 
pohotovosti v určenom 
čase 

pohotovosť 6 osôb 6200 
hod 

6200 
hod 

6200 
hod 

údržba výtlkov po zime oprava miestnych komunikácií po zime - 
výtlky 

250 m2 250 m2 250 m2 

doplnenie a výmena 
dopravného značenia, 
nákup súpisných čísel 
domov, označenie ulíc 

označenie ulíc, domov a dopravné značenie 90 % 90 % 90 % 

 

Štruktúra výdavkov: 
8.1.2 Bežné výdavky 1 309 969 Sk 43 483 Eur 

 

 



Podprogram 8.2: Výkup pozemkov pod miestnymi komunikáciami                                                           

Zámer podprogramu: Výkup a majetko -právne  vysporiadanie pozemkov pod miestnymi 

komunikáciami. Jedná sa o kapitálové výdavky, nákup pozemkov. 

Z dôvodov rôznych majetkovo právnych problémov postup je zdĺhavý a 

komplikovaný, žiaľ končí aj súdnym konaním , viď proces - Toth verzus 

Mesto Sv.Jur 

 

 

Zodpovednosť: Ing. Anna Metkeová - vedúca správneho oddelenia 

 

Rozpočet :  

rok 2009 2010 2011 

Bežné výdavky 

Kapitálové výdavky 

Finančné výdavky 

Spolu 

0 

586 433 

0 

586 433 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

 

 

 

Ciele a výstupy: 

Cieľ Merateľný ukazovateľ 2009 2010 2011 

výkup pozemkov pod ul. 

Podhradie 
výkup v pomere 10 % 10 % 10 % 

výkup pozemkov pod ul. 

Pezinské záhumenice 
pomer výkupu pozemkov 50 % 25 % 25 % 

 

 

Štruktúra výdavkov: 

8.2.0 Kapitálové výdavky 586 433 Sk 19 466 Eur 
 

 
 



Podprogram 8.3: Projektové dokumentácie a rekonštrukcie 

komunikácií                                                  

 

Zámer podprogramu: 

 

postupná rekonštrukcia a modernizácie miestnych komunikácií a chodníkov v 

meste. 

 

 

Zodpovednosť: Ing. Anna Metkeová - vedúca správneho odd. 

 

Rozpočet :  

rok 2009 2010 2011 

Bežné výdavky 

Kapitálové výdavky 

Finančné výdavky 

Spolu 

0 

16 402 553 

0 

16 402 553 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

 

 

Ciele a výstupy: 

Cieľ Merateľný ukazovateľ 2009 2010 2011 

zabezpečenie projektových 

dokumentácií pre následnú 

realizáciu 

PD ul. Podhradie I.etapa kostol - ul. Pri Peci 1 ks ks ks 

PD ul. ZUBY 1 ks ks ks 
PD ul. Pezinské záhumenice 1 ks ks ks 

zabezpečiť rekonštrukciu 

chodníkov a miestnych 

komunikácií 

rekonštrukcia chodníkov ul. Dubčekova, 

Partizánska, Mierová, Dukelská 
4 ks 4 ks ks 

 

 

Štruktúra výdavkov: 

8.3.0 Kapitálové výdavky 16 402 553 Sk 544 465 Eur 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Program  9:  Vzdelávanie                                                                                          

Zámer programu: Mesto Svätý Jur ako zriaďovateľ rozpočtových a príspevkových 

organizácií zriadil a financuje nasledovné organizácie  v oblasti 

školstva a vzdelávania: 

 

a) 1 Základnú školu a školský klub detí 

b) 3 Materské školy 

c) 1 Základnú umeleckú školu 

d) 1 Centrálnu školskú kuchyňu a jedáleň pod ktorú patria 3 výdajne 

stravy 

d-1) výdajňa pri MŠ Pezinská 

d-2) výdajňa pri MŠ Felcánova 

d-3) výdajňa pri MŠ Bratislavská 

 

Ďalej v rámci originálnych kompetencií financuje aj  

Cirkevnú materskú školu Betlehem spolu s školskou jedálňou AGAPE 

Mesto pri financovaní a riadení škôl a školských zariadení postupuje 

- v zmysle zákona č. 245/2008 Z.z. v znení neskorších predpisov,  

- v zmysle zákona č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, 

stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov 

- v zmysle zákona č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane 

z príjmov v znení neskorších predpisov 

- v zmysle zákona č. 396/2003 Z.z. obec ako orgán územnej správy 

a zriaďovateľ zabezpečuje priestory a materiálno technické 

zabezpečenie na uskutočňovanie výchovno – vzdelávacieho procesu. 

 

 

Rozpočet :  



rok 2009 

Bežné výdavky 

Kapitálové výdavky 

Finančné výdavky 

Spolu 

27 314 551 

892 302 

0 

28 206 853 

 

 

Štruktúra výdavkov: 

9.1 Materské školy 9 426 185 Sk 312 892 Eur 

9.2 Základná škola Kollárová 2 13 713 475 Sk 455 204 Eur 

9.3 Vzdelávacie aktivity voľno-časové : ZUŠ 3 062 037 Sk 101 641 Eur 

9.4 Centrálna školská jedáleň a jej výdajne 2 005 156 Sk 66 559 Eur 

 



Podprogram 9.1: Materské školy                                                                                       

Zámer podprogramu: Zabezpečiť v zmysle zákona č. 245/2008 v znení neskorších predpisov 

povinnú predprimárnu výchovu detí vo veku 5 - 6 rokov s trvalým pobytom vo 

Svätom Jure. Podľa možných schválených kapacít zabezpečiť predškolskú 

výchovu detí vo veku 3 - 5 rokov a to hlavne detí s trvalým pobytom vo 

Svätom Jure. 

 

Mesto Svätý Jur je zriaďovateľom 3 mestských materských škôl: 

1) Materská škola ul. Pezinská 1 

2) Materská škola ul. Felcánová 7 

3) Materská škola ul. Bratislavská 50 

 

4) od roku 2008 zabezpečuje mesto ako originálnu funkciu štátu financovanie 

Cirkevnej Materskej školy Betlehem, ktorej zriaďovateľom je ECAV vo 

Svätom Jure. 

 

Rozpočet :  

rok 2009 2010 2011 

Bežné výdavky 

Kapitálové výdavky 

Finančné výdavky 

Spolu 

8 533 883 

892 302 

0 

9 426 185 

91928383 

0 

0 

9192838 

9756675 

0 

0 

9756675 

 

 

 

Štruktúra výdavkov: 

9.1.1 Materská škola Pezinská                                                                              3 467 954 Sk 115 115 Eur 

9.1.2 Materská škola Felcánová                                                                             2 786 294 Sk 92 488 Eur 

9.1.3 Materská škola Bratislavská                                                                          2 165 939 Sk 71 896 Eur 

9.1.4 Cirkevná materská škola Betlehem a školská 

jedáleň AGAPE                                             

1 005 998 Sk 33 393 Eur 

 

 
 



Prvok 9.1.1:   Materská škola Pezinská                                                                              

Zámer : Materská škola Pezinská je zriadená mestom Svätý Jur ako rozpočtová 

organizácia bez právnej subjektivity. 

T.j. všetku ekonomickú agendu,  mzdy a účtovníctvo vedie Mesto. 

Riaditeľkou MŠ Pezinská je Jana Nemčovičová 

Škola má 3 triedy 

V školskom roku 2008 / 2009 ju navštevuje 76 detí, čo je o 8 detí viac, 

než určuje nová norma, ktorá sa bude vzťahovať na školský rok 

2009/2010 

Pedagogický proces zabezpečuje  

6 učiteľov  

2 upratovačky 

1 kuchárka - ktorá je ako zamestnanec mesta ale  v samostatnom 

rozpočte ŠJ Kollárová  

 

Zodpovednosť: riaditeľka MŠ Pezinská - Jana Nemčovičová 

hlavný účtovník - Ružena Križanová 

prednostka MsÚ  - Ing. Mariana Fiamová 

 

 

Rozpočet :  

rok 2009 2010 2011 

Bežné výdavky 
Kapitálové výdavky 

Finančné výdavky 

Spolu 

3 367 936 
100 018 

0 

3 467 954 

3603692.00 
0 

0 

3603692.00 

3855950.00 
0 

0 

3855950.00 

 
 

 

Ciele a výstupy: 

Cieľ Merateľný ukazovateľ 2009 2010 2011 

zabezpečiť výchovné a 
vzdelávacie služby v 

materskej škole 

počet detí navštevujúcich MŠ 76 os 68 os 68 os 

dosiahnuť najvyššiu 
možnú kvalitu 
výchovných a 
vzdelávacích služieb v 

spokojnosť rodičov a detí s poskytovanými 
službami 

100 % 100 % 100 % 



materských školách 

zabezpečiť povinnú 
predškolskú výchovu detí 

od 5 - 6 rokov 

počet detí vo veku 5 - 6 rokov 20 os 18 os 18 os 

v zmysle zákona č. 
245/2008 vytvorenie 
školského vzdelávacieho 
programu  - ISCED0 pre 
deti navštevujúce 

povinné predprimárne 
vzdelávanie 

vytvoriť školský vzdelávací program 
ISCED0 

1 ks 1 ks 1 ks 

zabezpečenie prevádzky 
MŠ 

zabezpečenie vykurovania, el. energie, 
vody, revízií, opráv, údržby, vyplatenie 
platov, odvodov a všetkých súvisiacich 
mzdových nárokov 

100 % 100 % 100 % 

 

 

Štruktúra výdavkov: 

9.1.1 Bežné výdavky 3 367 936 Sk 111 795 Eur 
9.1.1 Kapitálové výdavky 100 018 Sk 3 320 Eur 

 
 



Prvok 9.1.2:   Materská škola Felcánová                                                                             

Zámer : Materská škola Felcánova je zriadená mestom Svätý Jur ako 

rozpočtová organizácia bez právnej subjektivity. T.j. všetku 

ekonomickú agendu, mzdy a účtovníctvo vedie Mesto. 

Riaditeľkou MŠ Felcánova je p. Silvia Hupková   

 

Škola má 2 triedy 

V školskom roku 2008/2009 ju navštevuje 45 detí, čo je o 1 dieťa viac, 

než určuje nová norma, ktorá sa bude vzťahovať na školský rok 

2009/2010 

Pedagogický proces zabezpečujú 

4 učiteľky 

1 upratovačka 

1 kuchárka - ktorá je ako zamestnanec mesta, ale v samostatnom 

rozpočte ŠJ Kollárová 

 

Zodpovednosť: riaditeľka MŠ Felcánova - Silvia Hupková 
hlavný účtovník - Ružena Križanová 

prednostka MsÚ - Ing. Mariana Fiamová 

 

 

Rozpočet :  

rok 2009 2010 2011 

Bežné výdavky 
Kapitálové výdavky 

Finančné výdavky 

Spolu 

1 994 010 
792 284 

0 

2 786 294 

2133591.00 
0 

0 

2133591.00 

2282942.00 
0 

0 

2282942.00 
 

 

 

Ciele a výstupy: 

Cieľ Merateľný ukazovateľ 2009 2010 2011 

zabezpečiť výchovné a 
vzdelávacie služby v 

materskej škole 

počet detí navštevujúcich MŠ 46 os 44 os 44 os 

dosiahnuť najvyššiu 
možnú kvalitu 
výchovných a 
vzdelávacích služieb v 

spokojnosť rodičov a detí s poskytovanými 
službami 

100 % 100 % 100 % 



materskej škole 

zabezpečiť povinnú 
predškolskú výchovu detí 

od 5 - 6 rokov 

počet detí vo veku 5 - 6 10 os 8 os 14 os 

vytvorenie nového 
školského vzdelávacieho 
programu ISCED0 pre 
deti navštevujúce 
povinné predpirmárne 

vzdelávanie 

vytvoriť školský vzdelávací program 
ISCED0 

1 ks 1 ks 1 ks 

zabezpečenie prevádzky 
MŠ 

zabezpečenie prevádzky budovy, opravy, 
údržby, vyplatenie platov, odvodov a 
všetkých súvisiacich mzdových nárokov 

100 % 100 % 100 % 

 

Štruktúra výdavkov: 

9.1.2 Bežné výdavky 1 994 010 Sk 66 189 Eur 
9.1.2 Kapitálové výdavky 792 284 Sk 26 299 Eur 
 

 



Prvok 9.1.3:   Materská škola Bratislavská                                                                          

Zámer : Materská škola Bratislavská je zriadená mestom Svätý Jur ako 

rozpočtová organizácia bez právnej subjektivity. 

t.j. všetku ekonomickú agendu, mzdy a účtovníctvo vedie Mesto. 

Riaditeľkou MŠ Bratislavská je p. Lýdia Hergottová 

 

Škola má 2 triedy 

V školskom roku 2008/2009 ju navštevuje 44 detí z čoho je jedno 

integrované. 

Pedagogický proces zabezpečujú 

4 učiteľky 

1 upratovačka 

1 kuchárka - ktorá je ako zamestnanec mesta ale v samostatnom 

rozpočte ŠJ Kollárová 

 

Zodpovednosť: riaditeľka MŠ Bratislavská - Lýdia Hergottová 
hlavný účtovník - Ružena Križanová 

prednostka MsÚ - Ing. Mariana Fiamová 

 

 

Rozpočet :  

rok 2009 2010 2011 

Bežné výdavky 
Kapitálové výdavky 

Finančné výdavky 

Spolu 

2 165 939 
0 

0 

2 165 939 

2317555 
0 

0 

2317555 

2479783 
0 

0 

2479783 
 

 

 

Ciele a výstupy: 

Cieľ Merateľný ukazovateľ 2009 2010 2011 

zabezpečiť výchovné a 
vzdelávacie služby v 

materskej škole 

počet detí navštevujúcich MŠ 44 os 44 os 44 os 

dosiahnuť najvyššiu 
možnú kvalitu 
výchovných a 
vzdelávacích služieb v 

spokojnosť rodičov a detí s poskytovanými 
službami 

100 % 100 % 100 % 



materských školách 

zabezpečiť povinnú 
predškolskú výchovu detí 

od 5 - 6 rokov 

 

počet detí vo veku 5 - 6 rokov 10 os 9 os 12 os 

v zmysle zákona č. 
245/2008 vytvoriť 
školský vzdelávací 
program - ISCED0 pre 

deti navštevujúce 
povinné predprimárne 
vzdelávanie 

vytvoriť školský vzdelávací program 
ISCED0 

1 ks 1 ks 1 ks 

zabezpečenie prevádzky 
MŠ 

zabezpečenie prevádzky budovy, opravy, 
údržby, vyplatenie platov, odvodov a 
všetkých súvisiacich mzdových nárokov 

100 % 100 % 100 % 

 
 

Štruktúra výdavkov: 

9.1.3 Bežné výdavky 2 165 939 Sk 71 896 Eur 
 
 



Prvok 9.1.4:   Cirkevná materská škola Betlehem a školská 

jedáleň AGAPE                                             

Zámer : Zriaďovateľom Cirkevnej materskej školy Betlehem je ECAV vo 

Svätom Jure. 

Jedná sa o samostatný právny subjekt 

riaditeľkou je p. Hegedusová 

 

Škola má 1 triedu 

v školskom roku 2008 - 2009 ju navštevuje 24 detí. 

Pedagogický proces zabezpečujú 

2 učiteľky 

1 upratovačka 

a 2 kuchárky zo Školskej jedálne AGAPE 

 

CMŠ Betlehem spolu s ŠJ AGAPE sú financované prostredníctvom 

mesta Svätý Jur. Ich rozpočet stanovuje mesto v zmysle zákona č. 

597/2003 ako aj v zmysle zákona č. 564/2004 o rozpočtovom určení 

výnosu dane z príjmov územnej samospráve a to vzhľadom na počet 

navštevujúcich detí * koeficient z roku 2008 + odhadovaný % nárast. 

Zodpovednosť: zriaďovateľ ECAV vo Svätom Jure 

 

Rozpočet :  

rok 2009 2010 2011 

Bežné výdavky 
Kapitálové výdavky 

Finančné výdavky 

Spolu 

1 005 998 
0 

0 

1 005 998 

1138000 
0 

0 

1138000 

1138000 
0 

0 

1138000 

 
 

Ciele a výstupy: 

Cieľ Merateľný ukazovateľ 2009 2010 2011 

Zabezpečiť výchovné a 
vzdelávacie služby v CMŠ 

Počet detí navštevujúcich CMŠ 25 os 24 os 24 os 

 
Štruktúra výdavkov: 

9.1.4 Bežné výdavky 1 005 998 Sk 33 393 Eur 



 

 

Podprogram 9.2: Základná škola Kollárová 2                                                                           

Zámer podprogramu: Zabezpečiť povinnú školskú dochádzku v deväťročnej základnej škole s 

moderným prístupom k deťom a s novými vzdelávacími programami. 

Zriaďovateľom Základnej školy je Mesto Svätý Jur. 

Škola má samostatnú právnu subjektivitu a zabezpečuje okrem povinnej 

školskej výchovy aj Školský klub detí a dobrovoľnú krúžkovú činnosť detí. 

Riaditeľom ZŠ je PaedDr. Vladimír Vajcík 

Zástupcom riaditeľa ZŠ je Mgr. Andrea Hranická 

 

Škola má 17 tried 

340 žiakov 

24 pedagógov - z toho 1 psychológ 

4 vychovávateľky 

6 nepedagogických zamestnancov 

 

Pre školský rok 2008 / 2009 zaviedli nový školský vzdelávací program 

názov a zámer školského vzdelávacieho programu pre  

I. stupeň  - ISCED1 Na dobrom začiatku všetko záleží 

II. stupeň - ISCED2 Škola hrou - nie drinou. 

 
Zodpovednosť: 

 
Zriaďovateľ je zodpovedný za budovu a prevádzkové priestory. 

Za rozpočet je v zmysle zákona č. 582/2004 Z.z.  o rozpočtových pravidlách 

zodpovedný riaditeľ ZŠ 

Z rozpočtu zabezpečuje bežnú prevádzku a údržbu budovy. 

 

 

Rozpočet :  

rok 2009 2010 2011 

Bežné výdavky 

Kapitálové výdavky 

Finančné výdavky 

Spolu 

13 713 475 

0 

0 

13 713 475 

14 451 149 

0 

0 

14 451 149 

15 229 346 

0 

0 

15 229 346 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Ciele a výstupy: 

Cieľ Merateľný ukazovateľ 2009 2010 2011 

zabezpečiť výchovné a 

vzdelávacie služby 
počet detí navštevujúcich ZŠ 340 os 370 os 380 os 

počet tried 17 tried 19 tried 20 tried 

zabezpečiť prevádzku 

budovy, opravy a údržby 
zabezpečenie prevádzky 100 % 100 % 100 % 

Moderná škola rešpektujúca 

individuálne potreby detí a 

záujmy rodičov 

zavedenie ISCED1,2 do praxe, revízia a 

doplnenie každý ďalší rok o ďalšie ročníky 
2 ks 2 ks 2 ks 

Aktivity pre deti  1. stupňa  

zapísané v ZŠ počas letných 

prázdnin 

zabezpečenie letného denného tábora počas 

mesiaca júl 
1 mesiac 1 mesiac 1 mesiac 

oceňovanie pedagógov a 

žiakov ZŠ a vytvárať 

pozitívnu atmosféru knižnou 

odmenou pre žiakov s 

výborným prospechom 

počet ocenených pedagógov 1 os 1 os 1 os 

počet ocenených žiakov 40 os 45 os 45 os 

testovanie deviatakov - 

monitor 9 
percento úspešnosti Slovenský jazyk a 

matematika - nad priemer + 1 % SR 
1 

minimáln

e + 1 % 

priemer 

SR 

1 

minimáln

e + 1 % 

priemer 

SR 

1 

minimáln

e + 1 % 

priemer 

SR 
 

 

Štruktúra výdavkov: 

9.2.0 Bežné výdavky 13 713 475 Sk 455 204 Eur 
 

 
 



Podprogram 9.3: Vzdelávacie aktivity voľno-časové : ZUŠ                                                              

Zámer podprogramu: Zabezpečiť materiálne, personálne a priestorové podmienky pre zabezpečenie 

voľnočasových aktivít detí, žiakov, mládeže a aj dospelých. Podporovať 

projekty zamerané na skvalitňovanie vyučovania a vzdelávania v oblasti 

kultúrnej identity a estetiky 

Riaditeľkou Základnej umeleckej školy je p. Darina Mellenová.  

 

Škola má 4 odbory 

a) hudobný 

b) výtvarný 

c) tanečný 

d) literárno dramatický 

 

Spolu škola vyučuje   

8 hudobných predmetov 

husle, gitara, klarinet, akordeón, keyboard, spev, flauta, klavír 

 

Odbory sa ďalej  delia na individuálne a skupinové 

v školskom roku 2008 / 2009 navštevuje ZUŠ spolu 236 detí, z toho 108 v 

individuálnom štúdiu a 128 v skupinovom štúdiu. 

 

 
Zodpovednosť: 

 
Zriaďovateľ je zodpovedný za budovu a prevádzkové priestory. 

Za rozpočet v zmysle zákona č. 582/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách je 

zodpovedná riaditeľka ZUŠ. Z rozpočtu zabezpečuje okrem miezd a odvodov 

aj z časti bežnú prevádzku budovy a časť nákladov spojených s údržbou podľa 

prepočtu na užívané m2. 

 

 

Rozpočet :  

rok 2009 2010 2011 

Bežné výdavky 

Kapitálové výdavky 

Finančné výdavky 

Spolu 

3 062 037 

0 

0 

3 062 037 

3 215 139 

0 

0 

3 215 139 

3 375 896 

0 

0 

3 375 896 



 

 

 

 

 

 

 

Ciele a výstupy: 

Cieľ Merateľný ukazovateľ 2009 2010 2011 

moderné školské zariadenie 

rešpektujúce individuálne 

požiadavky a záujmy žiakov 

narastajúci počet žiakov 236 os 240 os 245 os 

účasť na súťažiach a 

dosiahnuté úspechy 
počet súťaží na ktorých reprezentuje ZUŠ 

mesto Sv.Jur 
20 ks 21 ks 22 ks 

poskytovanie kultúrnych 

služieb a aktivít pre širokú 

verejnosť 

počet koncertov žiakov ZUŠ 10 ks 10 ks 10 ks 

uskutočnenie slávnostného absolventského 

koncertu 
1 1 1 

zabezpečenie programov k slávnostným 

udalostiam v meste 
6 ks 6 ks 6 ks 

Zabezpečenie reprezentácie 

mesta navonok 
usporiadavanie výchovných koncertov 4 ks 4 ks 4 ks 

Divadielko na nohách - predstavenia pre 

okolité mestá 
5 ks 5 ks 5 ks 

 
 

Štruktúra výdavkov: 

9.3.0 Bežné výdavky 3 062 037 Sk 101 641 Eur 
 

 
 



Podprogram 9.4: Centrálna školská jedáleň a jej výdajne                                                              

Zámer podprogramu: Zabezpečiť kvalitnú, pestrú a plnohodnotnú stravu pre deti, zamestnancov 

mesta, škôl a dôchodcov. 

Zriaďovateľom Centrálnej školskej kuchyne a jedálne je Mesto Svätý Jur. Pod 

centrálnu kuchyňu patria 3 výdajne stravy pri Materských školách, ktorých 

zriaďovateľom je taktiež mesto Svätý Jur. 

Vedúcou školskej jedálne je p. Pajerová 

 

Stravu a  zabezpečujú 

1 vedúca 

4 kuchárky na plný úväzok 

výdajne pri MŠ zabezpečujú 

1 kuchárka na 1/2 úväzok 

3 kuchárky na plný úväzok 

 

Školská jedáleň poskytuje stravu v troch výživových normách: 

- extra pre deti Materských škôl , skladajúca sa z desiata, obed, olovrant 

- extra pre deti I. stupňa ZŠ 

- extra pre deti II. stupňa ZŠ 

cudzím stravníkom je poskytovaná hodnota stravy podľa noriem pre deti II. 

stupňa ZŠ. 

Výška poplatku za stravu je určená samostatným Všeobecným nariadením 

mesta Svätý Jur. 

 

 
Zodpovednosť: 

 
vedúca školskej jedálne p. Pajerová 

 

 

Rozpočet :  

rok 2009 2010 2011 

Bežné výdavky 

Kapitálové výdavky 

Finančné výdavky 

Spolu 

2 005 156 

0 

0 

2 005 156 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 



 

 

 

 

 

 

 

Ciele a výstupy: 

Cieľ Merateľný ukazovateľ 2009 2010 2011 

zabezpečenie plnohodnotnej, 

výživnej a kvalitnej stravy 

podľa noriem MŠ SR 

počet stravníkov v MŠ 166 os 150 os 150 os 

počet stravníkov ZŠ za I. a II. stupeň 160 os 170 os 175 os 

Podpora mliečneho programu  

- mlieko 2x do týždňa 
zapojenie sa do programu Ministerstva 

poľnohospodárstva - mliečny program. Čím 

školská jedáleň dostáva príspevok na nákup 

mlieka a mliečnych výrobkov 

1 

program 
1 

program 
1 

program 

Vitamíny na náš stôl podpora spotreby ovocia  ako správny návyk 

našich detí. Podávanie ovocia k jedlu 
1 1x do 

týždňa 
1,50 1,5 

x do 

týždňa 

2 2x do 

týždňa 

 
 

 

Štruktúra výdavkov: 

9.4.0 Bežné výdavky 2 005 156 Sk 66 559 Eur 
 

 
 



Podprogram 9.5: Podporná činnosť                                                                                     

 

Zámer podprogramu: 

 

Mesto Svätý Jur v rámci originálnych kompetencií zabezpečuje Školský úrad 

a zároveň zastrešuje Obecnú školskú radu. 

Funkciu Školského úradu zabezpečujú z časti 3 pracovníčky v rámci svojich 

iných úväzkov a to: 

mzdovú a personálnu agendu : L. Lackovičová 

ekonomickú a štatistickú agendu : R. Križanová 

tvorbu VZN, noriem, pokynov, smerníc, programov, komunikáciu s Krajským 

školským úradom: Ing. M. Fiamová 

Z dôvodu, že všetky finančné náklady súvisiace so zabezpečovaním Školského 

úradu sú kumulatívne obsiahnuté v predchádzajúcich programoch, v tomto 

podprograme sa nenachádza rozpočet. 

 

 

 

Rozpočet :  

rok 2009 2010 2011 

Bežné výdavky 

Kapitálové výdavky 

Finančné výdavky 

Spolu 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Program  10:  Kultúra                                                                                              

Zámer programu: Zabezpečenie podmienok pre proporčne vyvážený rozvoj kultúry či už 

finančnou podporou kultúrnych podujatí a záujmových umeleckých 

združení, spolkov alebo priamo usporadúvaním rôznorodých aktivít. 

 

Prevádzka spoločenského kultúrneho domu 

 

Usporiadavanie hodov 

a príprava na dôstojne oslavy 800 Výročia prvej písomnej zmienky o 

meste Svätý Jur 

 

 

Zodpovednosť: Ing. Alexander Achberger – primátor 

Ing. Mariana Fiamová – prednostka MsÚ 
Ing. Anna Metkeová - vedúca správneho odd 

Bc. Roman Šišovič - ref. technického úseku 

Marika Srnová- ref. správneho odd. 

Ružena Križanová –ekonóm 

 

 

Rozpočet :  

rok 2009 

Bežné výdavky 

Kapitálové výdavky 

Finančné výdavky 

Spolu 

2 960 001 

201 844 

0 

3 161 845 

 

 

Štruktúra výdavkov: 

10.1 Prevádzka vinohradníckeho domu 600 020 Sk 19 917 Eur 

10.2 Starostlivosť o hradby a kultúrne pamiatky 99 988 Sk 3 319 Eur 

10.3 Podpora kultúrnych podujatí - granty mesta 

pre OZ 

250 016 Sk 8 299 Eur 

10.4 Hody a 800 výročie mesta 2 211 821 Sk 73 419 Eur 
 



 



Podprogram 10.1: Prevádzka vinohradníckeho domu                                                                       

Zámer podprogramu: Zabezpečenie prevádzky a nevyhnutných opráv budovy Vinohradníckeho 

dobu ul. Dr. Kautza 11. 

 

V budove pôsobia stále organizácie ako: 

Vinohradnícky spolok 

Klub dôchodcov pri MsÚ 

Mozaika 

Šachový klub 

Nájomcovia: 

masérka 

kaderníčka 

 

Budova je v nepravidelných intervaloch využívaná na rôzne kultúrne a 

spoločenské aktivity. 

Rozpočet obsahuje náklady spojené s údržbou, opravou a prevádzkou budovy. 

V týchto položkách oproti roku 2008 nedošlo k výraznému navýšeniu, návrh 

rozpočtu rešpektuje len predpokladanú infláciu a nevyhnutné náklady. 

V nákladoch nie sú zahrnuté náklady na prevádzkara tejto budovy - ten je 

obsiahnutý v programe 15,  položke FK 01.1.1.6, EK 637027 

 

Zodpovednosť: Za údržbu: Bc. Roman Šišovič - ref. technického úseku 
Za využitie budovy: Marika Srnová – ref. správneho odd. 

Rozpočet :  

rok 2009 2010 2011 

Bežné výdavky 

Kapitálové výdavky 

Finančné výdavky 

Spolu 

600 020 

0 

0 

600 020 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

 

Ciele a výstupy: 

Cieľ Merateľný ukazovateľ 2009 2010 2011 

efektívne využívanie budovy počet stálych aktivít 160 x 160 x 160 x 
počet príležitostných aktivít 12 12 12 

 

Štruktúra výdavkov: 



10.1.0 Bežné výdavky 600 020 Sk 19 917 Eur 

Podprogram 10.2: Starostlivosť o hradby a kultúrne pamiatky                                                           

 

Zámer podprogramu: 

 

Každoročná čiastočná údržba a oprava hradieb, prípadne kultúrnych 

pamiatok, oplotení, pamätníkov a podobne. 

 

 

 

Zodpovednosť: Ing. Anna Metkeová - vedúca správneho odd. 

 

 

Rozpočet :  

rok 2009 2010 2011 

Bežné výdavky 

Kapitálové výdavky 

Finančné výdavky 

Spolu 

99 988 

0 

0 

99 988 

99 988 

0 

0 

99 988 

99 988 

0 

0 

99 988 

 

 

 

Ciele a výstupy: 

Cieľ Merateľný ukazovateľ 2009 2010 2011 

údržba oprava významných 

historických a kultúrnych 

stavieb 

oprava a údržba 1 aktivita 1 aktivita 1 aktivita 

 

 

 

Štruktúra výdavkov: 

10.2.0 Bežné výdavky 99 988 Sk 3 319 Eur 
 

 
 



Podprogram 10.3: Podpora kultúrnych podujatí - granty mesta pre OZ                                                    

Zámer podprogramu: Aktivita zahŕňa podporu občianskych združení a neziskových organizácií 

majúcich sídlo v našom mestečku, alebo vykonávajúce aktivity na území 

mesta. 

Výška a podmienky grantu upravuje samostatné Všeobecne záväzné 

nariadenie - /viď zverejnený nový návrh pre rok 2009/ 

 

Pre rok 2009 dalo v zmysle doteraz platného VZN žiadosť 25 organizácií o 

podporu. 

Sú to organizácie a spoločenstvá ako napr.: 

OZ Rodinné centrum Mozaika, Synagóga, Jednota dôchodcov, Zväz 

protifašistických bojovníkov, 

Zväz vyslúžilých vojakov, Klub žien, Rodičovské združenia pri Materských 

školách, ZUŠ, Poľovné združenia, Športové kluby, stolnotenisové oddiely, 

cyklistický klub, šachový klub, baseballový klub, klub sálového futbalu, TC 

šport model klub, ECAV a podobne. 

Od roku 2008 je príspevok - grant - transfer podmienený uskutočnením 

konkrétnej kultúrnej aktivity. Finančné prostriedky sa poskytujú až následne - 

po uskutočnení akcie a doložení účtovných dokladov. 

 

Zodpovednosť: Ing. Alexander Achberger, - primátor mesta 
Ružena Križanová -ekonóm 

 

Rozpočet :  

rok 2009 

Bežné výdavky 

Kapitálové výdavky 

Finančné výdavky 

Spolu 

250 016 

0 

0 

250 016 

 

 

Ciele a výstupy: 

Cieľ Merateľný ukazovateľ 2009 2010 2011 

podpora širokej vrstvy 

občianskych združení a 

kultúrno spoločenských 

aktivít 

počet podporených združení a aktivít 25 26 27 

 

 

Štruktúra výdavkov: 



10.3.0 Bežné výdavky 250 016 Sk 8 299 Eur 



Podprogram 10.4: Hody a 800 výročie mesta                                                                             

 

Zámer podprogramu: 

 

Zabezpečenie Svätojurských hodov a pokojný a adekvátne vážený priebeh 800 

výročia mesta Svätý Jur v roku 2009 

 

Aktivity sú zamerané na: 

1) v apríli priebeh Svätojurských hodov 24.4.- 26.4.2008  príspevok mesta 

109.990,- Sk 

2) vydanie monografie mesta - tlač 889984,- Sk 

3) autorské honoráre - 201844,- Sk 

4) priebeh 800 výročia mesta - sprievodné akcie, vydanie rôznych prezentov, 

darčekov, usporiadanie kultúrnych podujatí a pod..  1.000.000,- Sk 

 

Nad dôstojným priebehom 800 výročia mesta si zobrala patronát špeciálna 

komisia pri Mestskom zastupiteľstve. 

Vydanie Monografie mesta zabezpečuje Mestský úrad - patronát nad obsahom 

má PhDr. Trucsány  

 

Zámerom je pripraviť počas celého roka rad rôznorodých akcií a kultúrnych 

podujatí pripomínajúcich si 800 výročie prvej písomnej zmienky mesta Svätý 

Jur.  

 

Zodpovednosť: Ing. Alexander Achberger - primátor mesta 
Ing. Kamil Pajer - zástupca primátora mesta 

komisia pre 800 výročie mesta 

a kultúrna komisia 

 

 

Rozpočet :  

rok 2009 2010 2011 

Bežné výdavky 

Kapitálové výdavky 

Finančné výdavky 

Spolu 

2 009 977 

201 844 

0 

2 211 821 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

 

 



 

 

 

 

 

Ciele a výstupy: 

Cieľ Merateľný ukazovateľ 2009 2010 2011 

Zabezpečiť Svätojurské hody 

pre široké vrstvy obyvateľstva 

a návštevníkov 

zabezpečenie hodov a rôznorodých aktivít 1 1 1 

Vydanie a tlač monografie 

mesta 
vydanie monografie 100 %   

Uskutočnenie a príprava 

aktivít a propagácia mesta pri 

príležitosti 800 výročia mesta 

vysoká návštevnosť kultúrnych podujatí, 

pestrosť podujatí, množstvo aktivít 
12 aktivít   

 

Štruktúra výdavkov: 

10.4.0 Bežné výdavky 2 009 977 Sk 66 719 Eur 

10.4.0 Kapitálové výdavky 201 844 Sk 6 700 Eur 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Program  11:  Šport - FUTBAL                                                                                       

Zámer programu: Podpora futbalu vo Svätom Jure. 

 

Mesto okrem priamej podpory futbalu - prostredníctvom transferu - 

viď rozpočet,  podporuje rozvoj futbalu a športu mládeže aj nepriamo 

prostredníctvom svojej zriadenej rozpočtovej organizácie Základná 

škola a to konkrétne formou financovania krúžkovej činnosti v položke 

Školský klub detí. Nakoľko Základná škola z tejto položky následne 

uhrádza mzdové náklady trénerov mladších žiakov a zároveň v 

zimnom období svoju krúžkovú činnosť vykonávajú v areáli ZŠ. 

 

 

 

Rozpočet :  

rok 2009 

Bežné výdavky 

Kapitálové výdavky 

Finančné výdavky 

Spolu 

790 024 

1 672 987 

0 

2 463 011 

 

 

Štruktúra výdavkov: 

11.1 ŠK Svätý Jur 2 463 011 Sk 81 757 Eur 
 

 



Podprogram 11.1: ŠK Svätý Jur                                                                                         

Zámer podprogramu: Podpora činnosti futbalového klubu ŠK Svätý Jur, zabezpečenie prevádzky, 

financovanie prevádzkara a podpora účinkovania vo futbalovej lige. 

Občianske združenie Šk Svätý Jur má samostatnú právnu subjektivitu. Na 

základe nájomnej zmluvy vyvíja svoju  činnosť  v areáli futbalového štadióna, 

ktoré je výlučným vlastníctvom Mesta Svätý Jur. 

 

Od roku 2009 príde k zmene financovania hospodára, ktorého bude 

financovať mesto zo svojho rozpočtu. 

 

Aktivity ŠK Svätý Jur sú z dôvodu, že ŠK má samostatnú právnu subjektivitu 

financované formou transferu (dotácie), pričom finančné prostriedky sa 

neposkytujú vopred, ale až na základe predložených faktúr súvisiacich s 

nákladmi na prevádzku ŠK Svätý Jur a úhradou mzdových nákladov trénerov. 

 

Mestské zastupiteľstvo v roku 2008 schválilo finančné prostriedky na 

rekonštrukciu areálu ŠK. Nevyčerpané prostriedky sme preto navrhli preniesť 

do rozpočtu na rok 2009 

 

Zodpovednosť: Za transfery Ružena Križanová -hlavný účtovník 
Za kapitálové výdavky Ing. Anna Metkeová 

Za prevádzku : členovia občianskeho združenia ŠK Sv. JUR 

Rozpočet :  

rok 2009 2010 2011 

Bežné výdavky 

Kapitálové výdavky 

Finančné výdavky 

Spolu 

790 024 

1 672 987 

0 

2 463 011 

790024 

0 

0 

790024 

790024 

0 

0 

790024 

 

Ciele a výstupy: 

Cieľ Merateľný ukazovateľ 2009 2010 2011 

zabezpečenie prevádzky 

areálu ŠK Svätý Jur 
úhrada nákladov na el.energiu, vodu a plyn 100 % 100 % 100 % 

podpora športových podujatí 

poriadaných OZ ŠK Svätý Jur 
počet podujatí 20 20 20 

 

Štruktúra výdavkov: 

11.1.0 Bežné výdavky 790 024 Sk 26 224 Eur 

11.1.0 Kapitálové výdavky 1 672 987 Sk 55 533 Eur 

 
 



 

 

 

 

 

Program  12:  Prostredie pre život                                                                                 

 

Zámer programu: 

 

Vytvoriť atraktívne prostredie pre život, prácu a oddych obyvateľov a 

návštevníkov mesta, s dôrazom na znižovanie miery znečistenia a 

ochranu prírody a krajiny v meste Svätý Jur 

 

Program zahŕňa nasledujúce podprogramy: 

1) verejné osvetlenie 

2) ochrana a údržba verejného priestranstva 

3) ochrana a údržba verejnej zelene 

4) vodné toky 

5) detské ihriská a fontána 

 

Zodpovednosť: Ing. Anna Metkeová - vedúca správneho oddelenia  

 

 

 

Rozpočet :  

rok 2009 

Bežné výdavky 

Kapitálové výdavky 

Finančné výdavky 

Spolu 

4 964 943 

0 

0 

4 964 943 

 

 

 

Štruktúra výdavkov: 

12.1 Verejné osvetlenie 1 674 945 Sk 55 598 Eur 

12.2 Ochrana a údržba verejného priestranstva 2 120 025 Sk 70 372 Eur 

12.3 Ochrana a údržba zelene 589 957 Sk 19 583 Eur 

12.4 Vodné toky 330 000 Sk 10 954 Eur 

12.5 Detské ihriská  a fontána 250 016 Sk 8 299 Eur 



 

 

Podprogram 12.1: Verejné osvetlenie                                                                                   

Zámer podprogramu: Efektívna a hospodárna prevádzka verejného osvetlenia  

 

Aktivita zahŕňa výdavky mesta spojené s 

- prevádzkou verejného osvetlenia,  

- opravou a údržbou stĺpov Verejného osvetlenia, svetelných bodov, 

- nákupu Vianočnej výzdoby mesta 

- inštalácie Vianočnej výzdoby mesta 

 

Zodpovednosť: Bc. Roman Šišovič - referent technického úseku 

 

Rozpočet :  

rok 2009 2010 2011 

Bežné výdavky 

Kapitálové výdavky 

Finančné výdavky 

Spolu 

1 674 945 

0 

0 

1 674 945 

1792192 

0 

0 

1792192 

1917645 

0 

0 

1917645 

 

 

 

Ciele a výstupy: 

Cieľ Merateľný ukazovateľ 2009 2010 2011 

zabezpečiť efektívne 

fungovanie verejného 

osvetlenia 

 

celková svietivosť svetelných bodov v % 

 

95 % 95 % 95 % 

Počet prevádzkovaných svetelných 

bodov v meste 

211 

svietidiel 

10 

rozvádzačov 

 

211 

svietidiel 

10 

rozvádzačov 

 

211 

svietidiel 

10 

rozvádzačov 

 

Minimálny počet vykonaných skúšok 

Verejného osvetlenia 

4 x do roka 4 x do roka 4 x do roka 

 

 

Štruktúra výdavkov: 

12.1.0 Bežné výdavky 1 674 945 Sk 55 598 Eur 
 

 
 



Podprogram 12.2: Ochrana a údržba verejného priestranstva                                                             

Zámer podprogramu: Zabezpečiť čisté verejné priestranstvá. 

 

Táto aktivita zahŕňa výdavky na mzdy, platy a odvody robotníkov 

Technického úseku  - 5 osôb 

výdavky na prevádzku nakladeného automobilu RENAULT a náklady na 

externé práce súvisiace so zabezpečením čistého verejného priestranstva. 

 

Táto aktivita zahŕňa náklady spojené s kosením (externým a interným),  

zametanie ulíc a námestí, odvoz  a likvidáciu biologického odpadu z 

verejných priestranstiev, 

čistenie čističky odpadových vôd 

čistenie a vysypávanie smetných košov umiestnených na námestiach 

čistenie dažďových vpustí z miestnych komunikácií 

čiastočne pokrýva aj náklady na zimnú údržbu - vlastnými zamestnancami. 

a iné práce. 

 

Zodpovednosť: Bc. Roman Šišovič - referent technického úseku 

Rozpočet :  

rok 2009 2010 2011 

Bežné výdavky 

Kapitálové výdavky 

Finančné výdavky 

Spolu 

2 120 025 

0 

0 

2 120 025 

2194522 

0 

0 

2194522 

2304249 

0 

0 

2304249 

 

Ciele a výstupy: 

Cieľ Merateľný ukazovateľ 2009 2010 2011 

čistenie ulíc a námestí, 

čistenie košov a 

dažďových vpustí 

čistenie košov 100 % 2x do 

týždňa 

100 % 2x do 

týždňa 

100 % 2x do 

týždňa 

čistenie dažďových vpustí 3 x do roka 3 x do roka 3 x do roka 

zametanie ulíc a verejných 

priestranstiev podľa rozpisu 

dôležitosti 

m2 zadá 

ref.technickéh

o úseku 

m2 zadá 

ref.technickéh

o úseku 

m2 zadá 

ref.technickéh

o úseku 

kosenie verejnej zelene pravidelné kosenie verejných 

priestranstiev externe aj interne 

podľa potreby aspoň 3x v lete 

m2 zadá 

ref.technickéh

o úseku 

m2 zadá 

ref.technickéh

o úseku 

m2 zadá 

ref.technickéh

o úseku 

 

Štruktúra výdavkov: 



12.2.0 Bežné výdavky 2 120 025 Sk 70 372 Eur 



Podprogram 12.3: Ochrana a údržba zelene                                                                              

Zámer podprogramu: Aktívny a pasívny oddych obyvateľov a návštevníkov mesta v zdravom, 

čistom a atraktívnom prostredí. 

 

Táto aktivita obsahuje údržbu verejnej zelenie, výsadbu novej zelene, orezy 

stromov, krov, údržba záhonov, nákup a výsadba letničiek, cibulovín, 

dvojročiek, výrub stromov, náhradná výsadba drevín, revitalizácia drevín, 

dendrologické posudky, polievanie a podobne. 

 

Tieto aktivity si zväčša zabezpečuje mesto dodávateľským spôsobom. 

Výber drevín a okrasných rastlín, ako aj verejné obstarávanie na dodávateľa 

má na zodpovednosť referent životného prostredia. 

 

 

Zodpovednosť: Bc. Roman Šišovič - ref. technického úseku 

Ing. Martina Hoherová - ref. životného prostredia 

 

Rozpočet :  

rok 2009 2010 2011 

Bežné výdavky 

Kapitálové výdavky 

Finančné výdavky 

Spolu 

589 957 

0 

0 

589 957 

597957 

0 

0 

597957 

618356 

0 

0 

618356 

 

 

 

Ciele a výstupy: 

Cieľ Merateľný ukazovateľ 2009 2010 2011 

zabezpečiť starostlivosť o 

verejnú zeleň a zamedziť 

prerastaniu porastov. 

 

orezanie stromov a krovín 500 ks 500 ks 500 ks 

zabezpečiť údržbu a výsadbu 

okrasných krovín a 

kvitnúcich kvetov  

 

vysadenie letničiek a iných kvitnúcich rastlín 3000 ks 3000 ks 3000 ks 

údržba kvitnúcich kvetín - polievanie a 

pretrhávanie 

100 % 100 % 100 % 

 

 

Štruktúra výdavkov: 

12.3.0 Bežné výdavky 589 957 Sk 19 583 Eur 



Podprogram 12.4: Vodné toky                                                                                           

 

Zámer podprogramu: 

 

Zabezpečiť čistenie zádržných jám na zachytenie prívalových vôd, 

predpríprava proti povodniam. 

 

Táto aktivita zahŕňa nevyhnutné náklady na opravu vpustí, záchytných jám. 

Ich čistenie. Výroba a oprava mreží. Zváranie mreží proti krádežiam. 

Čistenie odtokových kanálov, odvoz a likvidácia naplavenín. 

 

Čistenie sa vykonáva v pravidelných intervaloch vždy po zime, na jar a v lete 

hneď na druhý deň po daždi 

 

Zodpovednosť: Bc. Roman Šišovič - referent technického úseku 

 

 

Rozpočet :  

rok 2009 2010 2011 

Bežné výdavky 

Kapitálové výdavky 

Finančné výdavky 

Spolu 

330 000 

0 

0 

330 000 

350000 

0 

0 

350000 

370000 

0 

0 

370000 

 

 

 

Ciele a výstupy: 

Cieľ Merateľný ukazovateľ 2009 2010 2011 

zamedzenie zatápania a ciest 

dažďovými a prívalovými 

vodami 

čistenie a údržba záchytných jám, vpustí a 

mreží 

 

4 x 4 x 4 x 

 

 

 

Štruktúra výdavkov: 

12.4.0 Bežné výdavky 330 000 Sk 10 954 Eur 
 

 
 



Podprogram 12.5: Detské ihriská  a fontána                                                                            

 

Zámer podprogramu: 

 

1) Atraktívne centrum mesta vďake prevádzke a funkčnej fontáne 

Výmena nefunkčných prvkov fontány - nové rozprašovače a elektrorozvody 

 

V rámci tejto aktivity je zabezpečená údržba a prevádzka fontány na námestí. 

t.j. údržba technologickej časti, zimná kontrola, prekrytie počas zimy, 

inštalácia pred začatím sezóny, odskúšanie a kalibrácia, čistenie prepadových 

potrubí, dezinfekčné prostriedky a podobne... 

 

2) Ideálny priestor pre rekreačné a športové aktivity detí 

Začať s postupnou údržbou detských ihrísk v meste. 

 

V rámci tejto aktivity sa realizuje údržba detských ihrísk, lavičiek, drobnej 

architektúry, výmena piesku, údržba mobiliáru, oprava. 

 

Zodpovednosť: Bc Roman Šišovič - referent technického úseku 

 

Rozpočet :  

rok 2009 2010 2011 

Bežné výdavky 

Kapitálové výdavky 

Finančné výdavky 

Spolu 

250 016 

0 

0 

250 016 

120000 

0 

0 

120000 

120000 

0 

0 

120000 

 

 

Ciele a výstupy: 

Cieľ Merateľný ukazovateľ 2009 2010 2011 

oprava fontány, výmena 

motora a trisiek. 

zabezpečenie osvetlenia 

fontány 

oprava a zatraktívnenie fontány 1 ks   

údržba detských ihrísk Počet udržiavaných ihrísk 9 9 9 

 

 

Štruktúra výdavkov: 

12.5.0 Bežné výdavky 250 016 Sk 8 299 Eur 
 



 

 

 

 

 

Program  12:  Prostredie pre život                                                                                 

 

Zámer programu: 

 

Vytvoriť atraktívne prostredie pre život, prácu a oddych obyvateľov a 

návštevníkov mesta, s dôrazom na znižovanie miery znečistenia a 

ochranu prírody a krajiny v meste Svätý Jur 

 

Program zahŕňa nasledujúce podprogramy: 

1) verejné osvetlenie 

2) ochrana a údržba verejného priestranstva 

3) ochrana a údržba verejnej zelene 

4) vodné toky 

5) detské ihriská a fontána 

 

Zodpovednosť: Ing. Anna Metkeová - vedúca správneho oddelenia  

 

 

 

Rozpočet :  

rok 2009 

Bežné výdavky 

Kapitálové výdavky 

Finančné výdavky 

Spolu 

4 964 943 

0 

0 

4 964 943 

 

 

 

Štruktúra výdavkov: 

12.1 Verejné osvetlenie 1 674 945 Sk 55 598 Eur 

12.2 Ochrana a údržba verejného priestranstva 2 120 025 Sk 70 372 Eur 

12.3 Ochrana a údržba zelene 589 957 Sk 19 583 Eur 

12.4 Vodné toky 330 000 Sk 10 954 Eur 

12.5 Detské ihriská  a fontána 250 016 Sk 8 299 Eur 



 

 



Podprogram 12.1: Verejné osvetlenie                                                                                   

Zámer podprogramu: Efektívna a hospodárna prevádzka verejného osvetlenia  

 

Aktivita zahŕňa výdavky mesta spojené s 

- prevádzkou verejného osvetlenia,  

- opravou a údržbou stĺpov Verejného osvetlenia, svetelných bodov, 

- nákupu Vianočnej výzdoby mesta 

- inštalácie Vianočnej výzdoby mesta 

 

Zodpovednosť: Bc. Roman Šišovič - referent technického úseku 

 

Rozpočet :  

rok 2009 2010 2011 

Bežné výdavky 

Kapitálové výdavky 

Finančné výdavky 

Spolu 

1 674 945 

0 

0 

1 674 945 

1792192 

0 

0 

1792192 

1917645 

0 

0 

1917645 

 

 

 

Ciele a výstupy: 

Cieľ Merateľný ukazovateľ 2009 2010 2011 

zabezpečiť efektívne 

fungovanie verejného 

osvetlenia 

 

celková svietivosť svetelných bodov v % 

 

95 % 95 % 95 % 

Počet prevádzkovaných svetelných bodov 

v meste 

údaj doplní 

ref. 

technickéh

o úseku 

údaj doplní 

ref. 

technickéh

o úseku 

údaj doplní 

ref. 

technickéh

o úseku 

Minimálny počet vykonaných skúšok 

Verejného osvetlenia 

4 x do roka 4 x do roka 4 x do roka 

 

 

Štruktúra výdavkov: 

12.1.0 Bežné výdavky 1 674 945 Sk 55 598 Eur 
 

 
 



Podprogram 12.2: Ochrana a údržba verejného priestranstva                                                             

Zámer podprogramu: Zabezpečiť čisté verejné priestranstvá. 

 

Táto aktivita zahŕňa výdavky na mzdy, platy a odvody robotníkov 

Technického úseku  - 5 osôb 

výdavky na prevádzku nakladeného automobilu RENAULT a náklady na 

externé práce súvisiace so zabezpečením čistého verejného priestranstva. 

 

Táto aktivita zahŕňa náklady spojené s kosením (externým a interným),  

zametanie ulíc a námestí, odvoz  a likvidáciu biologického odpadu z 

verejných priestranstiev, 

čistenie čističky odpadových vôd 

čistenie a vysypávanie smetných košov umiestnených na námestiach 

čistenie dažďových vpustí z miestnych komunikácií 

čiastočne pokrýva aj náklady na zimnú údržbu - vlastnými zamestnancami. 

a iné práce. 

 

Zodpovednosť: Bc. Roman Šišovič - referent technického úseku 

Rozpočet :  

rok 2009 2010 2011 

Bežné výdavky 

Kapitálové výdavky 

Finančné výdavky 

Spolu 

2 120 025 

0 

0 

2 120 025 

2194522 

0 

0 

2194522 

2304249 

0 

0 

2304249 

 

Ciele a výstupy: 

Cieľ Merateľný ukazovateľ 2009 2010 2011 

čistenie ulíc a námestí, 

čistenie košov a 

dažďových vpustí 

čistenie košov 100 % 2x do 

týždňa 

100 % 2x do 

týždňa 

100 % 2x do 

týždňa 

čistenie dažďových vpustí 3 x do roka 3 x do roka 3 x do roka 

zametanie ulíc a verejných 

priestranstiev podľa rozpisu 

dôležitosti 

m2 zadá 

ref.technickéh

o úseku 

m2 zadá 

ref.technickéh

o úseku 

m2 zadá 

ref.technickéh

o úseku 

kosenie verejnej zelene pravidelné kosenie verejných 

priestranstiev externe aj interne 

podľa potreby aspoň 3x v lete 

m2 zadá 

ref.technickéh

o úseku 

m2 zadá 

ref.technickéh

o úseku 

m2 zadá 

ref.technickéh

o úseku 

 

Štruktúra výdavkov: 



12.2.0 Bežné výdavky 2 120 025 Sk 70 372 Eur 

Podprogram 12.3: Ochrana a údržba zelene                                                                              

Zámer podprogramu: Aktívny a pasívny oddych obyvateľov a návštevníkov mesta v zdravom, 

čistom a atraktívnom prostredí. 

 

Táto aktivita obsahuje údržbu verejnej zelenie, výsadbu novej zelene, orezy 

stromov, krov, údržba záhonov, nákup a výsadba letničiek, cibulovín, 

dvojročiek, výrub stromov, náhradná výsadba drevín, revitalizácia drevín, 

dendrologické posudky, polievanie a podobne. 

 

Tieto aktivity si zväčša zabezpečuje mesto dodávateľským spôsobom. 

Výber drevín a okrasných rastlín, ako aj verejné obstarávanie na dodávateľa 

má na zodpovednosť referent životného prostredia. 

 

 

Zodpovednosť: Bc. Roman Šišovič - ref. technického úseku 

Ing. Martina Hoherová - ref. životného prostredia 

 

Rozpočet :  

rok 2009 2010 2011 

Bežné výdavky 

Kapitálové výdavky 

Finančné výdavky 

Spolu 

589 957 

0 

0 

589 957 

597957 

0 

0 

597957 

618356 

0 

0 

618356 

 

 

 

Ciele a výstupy: 

Cieľ Merateľný ukazovateľ 2009 2010 2011 

zabezpečiť starostlivosť o 

verejnú zeleň a zamedziť 

prerastaniu porastov. 

 

orezanie stromov a krovín 500 ks 500 ks 500 ks 

zabezpečiť údržbu a výsadbu 

okrasných krovín a 

kvitnúcich kvetov  

 

vysadenie letničiek a iných kvitnúcich rastlín 3000 ks 3000 ks 3000 ks 

údržba kvitnúcich kvetín - polievanie a 

pretrhávanie 

100 % 100 % 100 % 

 

 

Štruktúra výdavkov: 



12.3.0 Bežné výdavky 589 957 Sk 19 583 Eur 



Podprogram 12.4: Vodné toky                                                                                           

 

Zámer podprogramu: 

 

Zabezpečiť čistenie zádržných jám na zachytenie prívalových vôd, 

predpríprava proti povodniam. 

 

Táto aktivita zahŕňa nevyhnutné náklady na opravu vpustí, záchytných jám. 

Ich čistenie. Výroba a oprava mreží. Zváranie mreží proti krádežiam. 

Čistenie odtokových kanálov, odvoz a likvidácia naplavenín. 

 

Čistenie sa vykonáva v pravidelných intervaloch vždy po zime, na jar a v lete 

hneď na druhý deň po daždi 

 

Zodpovednosť: Bc. Roman Šišovič - referent technického úseku 

 

 

Rozpočet :  

rok 2009 2010 2011 

Bežné výdavky 

Kapitálové výdavky 

Finančné výdavky 

Spolu 

330 000 

0 

0 

330 000 

350000 

0 

0 

350000 

370000 

0 

0 

370000 

 

 

 

Ciele a výstupy: 

Cieľ Merateľný ukazovateľ 2009 2010 2011 

zamedzenie zatápania a ciest 

dažďovými a prívalovými 

vodami 

čistenie a údržba záchytných jám, vpustí a 

mreží 

 

4 x 4 x 4 x 

 

 

 

Štruktúra výdavkov: 

12.4.0 Bežné výdavky 330 000 Sk 10 954 Eur 
 

 
 



Podprogram 12.5: Detské ihriská  a fontána                                                                            

 

Zámer podprogramu: 

 

1) Atraktívne centrum mesta vďake prevádzke a funkčnej fontáne 

Výmena nefunkčných prvkov fontány - nové rozprašovače a elektrorozvody 

 

V rámci tejto aktivity je zabezpečená údržba a prevádzka fontány na námestí. 

t.j. údržba technologickej časti, zimná kontrola, prekrytie počas zimy, 

inštalácia pred začatím sezóny, odskúšanie a kalibrácia, čistenie prepadových 

potrubí, dezinfekčné prostriedky a podobne... 

 

2) Ideálny priestor pre rekreačné a športové aktivity detí 

Začať s postupnou údržbou detských ihrísk v meste. 

 

V rámci tejto aktivity sa realizuje údržba detských ihrísk, lavičiek, drobnej 

architektúry, výmena piesku, údržba mobiliáru, oprava. 

 

Zodpovednosť: Bc Roman Šišovič - referent technického úseku 

 

Rozpočet :  

rok 2009 2010 2011 

Bežné výdavky 

Kapitálové výdavky 

Finančné výdavky 

Spolu 

250 016 

0 

0 

250 016 

120000 

0 

0 

120000 

120000 

0 

0 

120000 

 

 

Ciele a výstupy: 

Cieľ Merateľný ukazovateľ 2009 2010 2011 

oprava fontány, výmena 

motora a trisiek. 

zabezpečenie osvetlenia 

fontány 

oprava a zatraktívnenie fontány 1 ks   

údržba detských ihrísk Počet udržiavaných ihrísk 9 9 9 

 

 

Štruktúra výdavkov: 

12.5.0 Bežné výdavky 250 016 Sk 8 299 Eur 
 



 

 

Program  14:  Sociálne služby                                                                                      

 

Zámer programu: 

 

Zámer programu je zabezpečenie pomoci a podpory občanov v 

hmotnej núdzi, podpora starších, zriadenie klubu dôchodcov, podpora 

rodiny ako aj jednorazové  príspevky jednotlivcom zo zdravotných a 

sociálnych dôvodov. 

Mesto Svätý Jur podporuje rodinu, rozvoj rodiny, úpravu rodinných 

pomerov pre deti z detských domovov. 

Mesto mieni podporiť nie len jestvujúcich občanov mesta 

nachádzajúcich sa v rôznych nepriaznivých životných podmienkach či 

už zo subjektívnych alebo objektívnych dôvodov. Mesto plánuje 

podporiť nové prírastky občanov a to konkrétne novo narodené deti.  

Tieto deti mesto podporuje nie len priamou finančnou  čiastkou, ale aj 

nepriamo a to oslobodením od poplatku za tuhý komunálny odpad, 

hoc práve tieto deti tento odpad vyprodukujú v značnej miere (plienky) 

 

 
Zodpovednosť: 

 
Zuzana Štefanovičová - matrikárka a referentka sociálnych vecí a rodiny 

 

 

 

Rozpočet :  

rok 2009 

Bežné výdavky 

Kapitálové výdavky 

Finančné výdavky 

Spolu 

3 212 215 

0 

0 

3 212 215 

 

 

 

Štruktúra výdavkov: 

14.1 Opatrovateľská služba v byte občana 2 749 992 Sk 91 283 Eur 

14.2 Klub dôchodcov 44 195 Sk 1 467 Eur 

14.3 Sociálne služby - staroba 85 016 Sk 2 822 Eur 

14.4 Pochovávanie 15 003 Sk 498 Eur 

14.5 Dávky sociálnej pomoci 53 021 Sk 1 760 Eur 

14.6 Rodinná politika 40 007 Sk 1 328 Eur 

14.7 Príspevok pri narodení dieťaťa 224 981 Sk 7 468 Eur 



 

 

Podprogram 14.1: Opatrovateľská služba v byte občana                                                                  

 

Zámer podprogramu: 

 

Na základe uskutočneného Verejného obstarávania prostredníctvom Úradu 

pre Verejne obstarávanie, ktoré bolo riadne vyhlásené aj vo vestníku  mesto 

Svätý Jur uzavrelo v roku 2008 zmluvu o zabezpečení Opatrovateľskej služby  

a ostatných sociálnych služieb prostredníctvom neziskovej organizácie 

Vitálny život n.o. 

 

Táto Nezisková organizácia zabezpečuje za čiastočnú úhradu od občana a 

doplatok od mesta hlavne  

Opatrovateľskú službu v domácnosti občana 

Prepravné služby občana  

 

Výška čiastočnej úhrady od občana za poskytnuté služby je stanovená v 

samostatnom Všeobecne záväznom nariadení mesta - momentálne je ako 

návrh na rok 2009 zverejnené nové nariadenie. 

 

Schválenie opatrovateľskej služby musí byť odobrené všeobecným lekárom, 

Komisiou športu, sociálnych vecí a verejného poriadku a následne 

primátorom mesta (viď VZN) 

 

 
Zodpovednosť: 

 
Zuzana Štefanovičová - odborný referent 

Vitálny život  n.o. a jeho zamestnanci 

 

 

 

 

 

Rozpočet :  

rok 2009 2010 2011 

Bežné výdavky 

Kapitálové výdavky 

Finančné výdavky 

Spolu 

2 749 992 

0 

0 

2 749 992 

2887491 

0 

0 

2887491 

3031866 

0 

0 

3031866 



 

 

 

 

 

 

 

Ciele a výstupy: 

Cieľ  Merateľný ukazovateľ 2009 2010 2011 

zabezpečiť dostupnú 

opatrovateľskú službu v byte 

občana na 8 hod denne počas 

pracovných dní 

počet opatrovaných 20 os 20 os 20 os 

počet opatrovateľov počet opatrovateľov poskytujúcich služby 18 os 18 os 18 os 

poskytnutie služieb 

nevyhnutných pre slušné 

dožitie staroby 

variabilita množstva poskytovaných služieb 

cez prípravu raňajok, obedov, zabezpečenie 

nákupov, upratanie domácnosti, opatera a 

podobne podľa požiadavky opatrovaného, 

prípadne rodiny 

100 % 

spokojnosť 
100 % 100 % 

 
 

Štruktúra výdavkov: 

14.1.0 Bežné výdavky 2 749 992 Sk 91 283 Eur 

 
 

 



Podprogram 14.2: Klub dôchodcov                                                                                       

Zámer podprogramu: Vo Svätom Jure sa nachádzajú dva kluby dôchodcov. 

Jednota dôchodcov Slovenska 

Klub dôchodcov pri MsÚ, ktoré zriadilo Mesto Svätý Jur. 

Z uvedeného dôvodu je Jednota dôchodcov financovaná v programe 10 - 

Kultúra a Klub dôchodcov pri MsÚ v programe Sociálne služby ako vlastná 

organizácia Mesta bez právnej subjektivity. 

 

Z tejto položky sú financované náklady spojené na činnosť Klubu dôchodcov, 

financovanie hospodárky, nákup materiálu, kníh a časopisov a čiastočne sa 

financujú i prepravné náklady. 

Prevádzka Klubu dôchodcov je zabezpečená zdarma a jej rozpočet sa 

nachádza v celkových nákladoch na prevádzku budovy Vinohradníckeho 

domu ul. Dr. Kautza 11. 

 

 

 

 
Zodpovednosť: 

 
Predsedníčka Klubu Páalová Marta 

 

Rozpočet :  

rok 2009 2010 2011 

Bežné výdavky 

Kapitálové výdavky 

Finančné výdavky 

Spolu 

44 195 

0 

0 

44 195 

46380 

0 

0 

46380 

48700 

0 

0 

48700 

 

Ciele a výstupy: 

Cieľ Merateľný ukazovateľ 2009 2010 2011 

Zriadiť a zabezpečiť chod a 

činnosť Klubu dôchodcov v 

nových priestoroch 

Vinohradníckeho domu 

zabezpečenie prevádzky 100 % 100 % 100 % 

organizovať rôznorodé 

aktivity a posedenia členov 
hromadné aktivity aspoň 1x za mesiac 12 12 12 

 

Štruktúra výdavkov: 

14.2.0 Bežné výdavky 44 195 Sk 1 467 Eur 
 

 



Podprogram 14.3: Sociálne služby - staroba                                                                            

 

Zámer podprogramu: 

 

Úcta k starším. Spoločenské aktivity pre starších občanov - jubilantov. 

Ich opätovné privedenie do spoločnosti a kolektívu ich rovesníkov. 

 

 

 

Rozpočet :  

rok 2009 2010 2011 

Bežné výdavky 

Kapitálové výdavky 

Finančné výdavky 

Spolu 

85 016 

0 

0 

85 016 

85 016 

0 

0 

85 016 

85 016 

0 

0 

85 016 

 

 

 

Štruktúra výdavkov: 

14.3.1 stravovanie dôchodcov                                                                                20 004 Sk 664 Eur 

14.3.2 jubilanti                                                                                            65 012 Sk 2 158 Eur 
 

 
 



Prvok 14.3.1:   stravovanie dôchodcov                                                                                

Zámer : poskytnúť dostupnú teplú, pestrú a kvalitnú stravu aj pre  dôchodcov s 

nízkymi príjmami. 

Mestský úrad z dôvodu, že doteraz výška príspevku mesta bola 

schvaľovaná len uzneseniami Mestského zastupiteľstva, navrhla od 

roku 2009 prijať Všeobecné záväzné nariadenie, ktoré by upravovalo 

presné podmienky poskytovania príspevku na stravu, tak aby sa tento 

príspevok nemohol zneužívať inými skupinami obyvateľstva, pre ktoré 

nebol určený. 

Návrh Všeobecného záväzného nariadenia je zverejnený od 12.11.2008 

 

Zodpovednosť: Zuzana Štefanovičová - spravuje oznámenia o poskytovaní príspevku 
Ružena Križanová - zabezpečuje financovanie 

Vedúce školských jedální - zabezpečujú prevádzku a poskytovanie stravy 

Rozpočet :  

rok 2009 2010 2011 

Bežné výdavky 
Kapitálové výdavky 

Finančné výdavky 

Spolu 

20 004 
0 

0 

20 004 

20004   
0 

0 

20004 

20004 
0 

0 

20004 

 

Ciele a výstupy: 

Cieľ Merateľný ukazovateľ 2009 2010 2011 

poskytovanie teplej a 
kvalitnej, hodnotne 
vyváženej stravy 
prostredníctvom 

školských zariadení v 
meste Sv.Jur 

počet školských zariadení v ktorých sa 
poskytuje príspevok 

2 2 2 

mesiace v ktorých bude 
zabezpečená strava a 
súvisiaci príspevok v 
školských zariadeniach 

a) ŠJ Kollárová   1 - 7  a 
9 - 12/2009 

b) ŠJ AGAPE     1 - 6  a 8 
- 12/2009 

počet mesiacov 12 m 12 m 12 m 

počet ŠJ, ktoré poskytujú 
rozvoz stravy 

AGAPE 1 1 1 

 

Štruktúra výdavkov: 
14.3.1 Bežné výdavky 20 004 Sk 664 Eur 

 

 



Prvok 14.3.2:   jubilanti                                                                                            

Zámer : prejaviť úctu vzhľadom na krásne životné jubileum. Jedná sa o 

pozornosť občanom, ktorí dosiahli krásne životné jubileum v bežnom 

kalendárnom roku. 

Mesto takto blahoželá tým, ktorí oslávili 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90 

rokov a nad 90 rokov už mesto gratuluje každému občanovi. 

Akciu zabezpečuje Mestský úrad za pomoci Komisie športu, sociálnych 

veci a verejného poriadku. 

 

 

 
Zodpovednosť: 

 
Zuzana Štefanovičová - ref. sociálnych vecí 

Komisia sociálnych vecí, športu a verejného poriadku 

 

 

Rozpočet :  

rok 2009 2010 2011 

Bežné výdavky 
Kapitálové výdavky 

Finančné výdavky 

Spolu 

65 012 
0 

0 

65 012 

65 012 
0 

0 

65 012 

 

65 012 
0 

0 

65 012 

 
 

Ciele a výstupy: 

Cieľ Merateľný ukazovateľ 2009 2010 2011 

spríjemniť a spestriť 
každodenný život 
jubilantom, ich opätovný 
návrat medzi vrstovníkov 

počet jubilantov 140 140 140 

počet akcií na ktorých si 
postupne mesto uctí vek 

občanov 

počet podujatí 4 4 4 

 
 

Štruktúra výdavkov: 

14.3.2 Bežné výdavky 65 012 Sk 2 158 Eur 
 

 



Podprogram 14.4: Pochovávanie                                                                                         

Zámer podprogramu: Mesto je povinné zabezpečiť pochovávanie osôb, ktoré zomreli v k.ú 

mesta a nik o nich nejaví záujem, nie sú známi rodinní príslušníci, osoba 

je neidentifikovaná alebo sa jedná o bezdomovcov a sociálne odkázaných 

obyvateľov. 

Mesto v prípade, že pochová občana si náklady súvisiace s jeho 

pochovaním uplatňuje ako pohľadávku v dedičskom konaní. 

 

S nárastom počtu obyvateľov prihlásených k trvalému pobytu k MESTU 

ako takému bez bližšie určenej adresy narastá riziko povinnosti 

pochovávať. Preto bude nevyhnutné v nasledujúcich rokoch túto položku 

pravidelne prehodnocovať a možno aj finančne navýšiť. 

 

 
Zodpovednosť: 

 
Zuzana Štefanovičová - matrikárka 

 

 

Rozpočet :  

rok 2009 2010 2011 

Bežné výdavky 

Kapitálové výdavky 

Finančné výdavky 

Spolu 

15 003 

0 

0 

15 003 

15 003 

0 

0 

15 003 

15 003 

0 

0 

15 003 

 

 

Ciele a výstupy: 

Cieľ Merateľný ukazovateľ 2009 2010 2011 

zabezpečiť nevyhnutné úkony 

súvisiace s dôstojným 

pochovaním ostatkov zosnulej 

osoby bez finančných 

prostriedkov. 

prefinancovanie pohrebu a súvisiacich 

nákladov 
1 1 1 

 

 

Štruktúra výdavkov: 

14.4.0 Bežné výdavky 15 003 Sk 498 Eur 
 

 
 



Podprogram 14.5: Dávky sociálnej pomoci                                                                               

Zámer podprogramu: Zmiernenie sociálnej alebo hmotnej núdze obyvateľa mesta Svätý Jur.  

Zahŕňa jednorazové sociálne dávky 

- v hmotnej núdzi 

- pre zdravotne postihnutých dospelých  

- pre zdravotne postihnuté deti. 

 

Výšku, formu a podmienky poskytnutia dávok sú špecifikované vo 

Všeobecnom záväznom nariadení mesta č. 6/2008 "o poskytovaní 

jednorazových sociálnych dávok mestom" 

Povinnosťou zodpovednej referentky je nie len spracovávať požiadavky 

občanov, ale aj vyhľadávať a identifikovať občanov, ktorí sú odkázaní 

na sociálne dávky mestom. 

Vyhľadávanie zabezpečuje prostredníctvom učiteliek MŠ, ZŠ, vedúcej 

ŠJ, detskej lekárky, prípadne všeobecných lekárov a iné.... 

 

 

Zodpovednosť: 

 

Zuzana Štefanovičová - ref. sociálnych vecí 

 

 

Rozpočet :  

rok 2009 2010 2011 

Bežné výdavky 

Kapitálové výdavky 

Finančné výdavky 

Spolu 

53 021 

0 

0 

53 021 

53 021 

0 

0 

53 021 

53 021 

0 

0 

53 021 

 

 

Ciele a výstupy: 

Cieľ Merateľný ukazovateľ 2009 2010 2011 

Poskytnutie sociálnej dávky 

všetkým žiadateľom, ktorí 

spĺňajú podmienky VZN 

mesta 

poskytnutie dávky 100 % 100 % 100 % 

 

 

Štruktúra výdavkov: 

14.5.0 Bežné výdavky 53 021 Sk 1 760 Eur 



Podprogram 14.6: Rodinná politika                                                                                     

Zámer podprogramu: Podpora zdravej rodiny a rodinného zázemia ako aj spoločných 

rodinných aktivít a zvykov. 

Zabezpečenie a stabilizovanie sociálnej situácie v rodine so zámerom 

obnovy rodinných pomerov a tvorbu úspor pre deti umiestnené v 

detských domovoch. 

Podporenie kontaktu rodičov s deťmi umiestnenými v detských 

domovoch, financovanie cestovných nákladov súvisiacich s návštevou 

detí v detských domovoch. 

Uvedené upravuje i zákon č.  305/2005 Z. z o sociálnoprávnej ochrane 

detí a sociálnej kuratele. 

Presné podmienky finančných nárokov na území mesta Svätý Jur 

upravuje Všeobecné záväzné nariadenie mesta č. 1/2006 o postupe pri 

poskytovaní finančných príspevkov mestom Svätý Jur na vykonávanie 

opatrení sociálno právnej ochrany detí a sociálnej kurately.  

V rámci tohto programu mesto zabezpečuje drobné darčeky a aktivity v 

spolupráci s Klubom žien pri sviatkoch: 

Deň detí, deň matiek, a Mikuláš. 

Zodpovednosť: Zuzana Štefanovičová - ref. sociálnych vecí 
v spolupráci s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny, prípadne príslušným 

súdom. 

Rozpočet :  

rok 2009 2010 2011 

Bežné výdavky 

Kapitálové výdavky 

Finančné výdavky 

Spolu 

40 007 

0 

0 

40 007 

41008 

0 

0 

41008 

41008 

0 

0 

41008 

 

Ciele a výstupy: 

Cieľ Merateľný ukazovateľ 2009 2010 2011 

zabezpečiť obnovu rodinných 

pomerov a tvorba úspor pre 

deti z detských domovov 

počet podporených detí 1 1 1 

podporiť kontakt rodičov s 

deťmi v detských domovoch 
počet podporených návštev 24 24 24 

príprava a konanie akcií 

Mikuláš, deň detí, deň matiek 
počet akcií 3 3 3 

 

Štruktúra výdavkov: 

14.6.0 Bežné výdavky 40 007 Sk 1 328 Eur 



Podprogram 14.7: Príspevok pri narodení dieťaťa                                                                       

 

Zámer podprogramu: 

 

Podpora novo narodených detí, ktorých rodičia majú trvalý pobyt vo 

Svätom Jure. 

 

Podmienky podpory upravuje Všeobecné záväzné nariadenie č. 4/2008 o 

podpore pri narodení dieťaťa. 

 

Od roku 2009 to bude 100 € na jedno novonarodené dieťa, prípadne 

dieťa zverené do opatery súdom. 

 
Zodpovednosť: 

 
Zuzana Štefanovičová  - ref. sociálnych vecí 

 

 

Rozpočet :  

rok 2009 2010 2011 

Bežné výdavky 

Kapitálové výdavky 

Finančné výdavky 

Spolu 

224 981 

0 

0 

224 981 

231730 

0 

0 

231730 

236365 

0 

0 

236365 

 

 

 

Ciele a výstupy: 

Cieľ Merateľný ukazovateľ 2009 2010 2011 

uvítanie dieťatka podpora novonarodených detí 1 dieťa a 100 € 75 detí 80 detí 85 detí 

 

 

 

Komentár :   v tejto položke rátame s neustálym nárastom počtu narodených detí aj vzhľadom na 

už súčasný vývoj pôrodnosti v našom mestečku ako aj s novo vystavanými lokalitami 

 

 

 

Štruktúra výdavkov: 

14.7.0 Bežné výdavky 224 981 Sk 7 468 Eur 

 
 

 

 

 



 

 

 

Program  15:  Podporná činnosť                                                                                     

Zámer programu: Maximálne funkčný chod Mestského úradu vďaka plneniu existujúcich 

záväzkov. 

 

Program 15 - Podporná činnosť zahŕňa: 

všetky režijné výdavky nevyhnutné na zabezpečenie činnosti 

jednotlivých aktivít zahrnutých v programoch 1 - 14, t.j. mzdy, platy, 

ostatné príplatky, poistné a príspevky do poisťovni, tovary a služby, 

vybavenie budovy Mestského úradu, chod počítačovej siete, opravy a 

údržby, náklady na dohody o vykonaní prac 

 

 

Zodpovednosť: Ing. Alexander Achberger - primátor mesta 
Ing. Mariana Fiamová - prednostka Mestského úradu 

 

 

Rozpočet :  

rok 2009 

Bežné výdavky 

Kapitálové výdavky 

Finančné výdavky 

Spolu 

11 416 616 

0 

0 

11 416 616 

 

 

 

Štruktúra výdavkov: 

15.1 Správa obce 11 416 616 Sk 378 962 Eur 
 

 



 

105 / 106 

Podprogram 15.1: Správa obce                                                                                          

Zámer podprogramu: Efektívna administratíva podporujúca plnenie výsledkov. Aktivita zahŕňa 

zabezpečenie ucelenej administratívnej agendy Mestského úradu. 

Silnou stránkou personálneho úradu je vzdelanie zamestnancov a jeho 

neustále zvyšovanie ďalšej kvalifikácie. 

Slabou stránkou je, že blízkosť Bratislavy a teda značne vyšších príjmov 

v iných odvetviach hospodárstva spôsobuje problémy s obsadenosťou 

niektorých pracovných pozícií, hlavne pozície vedúcej ekonomického 

oddelenia, ktorú mesto aktívne hľadá už rok a pol. 

Aktivita zahŕňa tieto výdavky: 

mzdy, príplatky, odvody do fondov 

náklady na poštovné, telefónne, výpočtovú techniku, vybavenie 

kancelárií, papier, hygienické potreby, tlačivá, knihy a časopisy, údržba 

techniky, revízie budovy Mestského úradu, údržba serveru, upgrade 

software, poplatky bankám, náklady na stravovanie, dohody o vykonaní 

prác a iné... 

Dohody o vykonaní prác uhrádzajú mzdové nároky za : 

- roznos platobných výmerov 

- otvárania, zatváranie a drobná údržba Scheidlinovej záhrady 

- otváranie, zatváranie a drobná údržba budovy Vinohradníckeho domu 

- verejné obstarávanie odborne spôsobilou osobou 

a iné... 

 

Zodpovednosť: Ing. Alexander Achberger - primátor mesta 

Ing. Mariana Fiamová - prednostka Mestského úradu 

 

 

Rozpočet :  

rok 2009 

Bežné výdavky 

Kapitálové výdavky 

Finančné výdavky 

Spolu 

11 416 616 

0 

0 

11 416 616 
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Ciele a výstupy: 

Cieľ Merateľný ukazovateľ 2009 2010 2011 

Spracovanie všetkých podaní 

v zákonnej lehote 
V správnom konaní do 30 dní, pri 

predĺženom konaní do 60 dní 
100 % 100 % 100 % 

vybavovanie petícií  a sťažností  v zákonnej 

lehote 
100 % 100 % 100 % 

Vybavenie žiadostí o informácie v zákonnej 

lehote 
100 % 100 % 100 % 

Spracovanie Návrhu rozpočtu 

a programového rozpočtu 
Spracovanie návrhov rozpočtu a 

programového rozpočtu 
1 1 1 

Vyhodnotenie plnenia programového 

rozpočtu a rozpočtu za predchádzajúce 

obdobie 

1 1 1 

Správa zmlúv, daní a 

poplatkov 
Spracovanie výmerov v zákonnej lehote 100 % 100 % 100 % 
Efektívna evidencia úhrad, vymáhanie 

nedoplatkov príslušným referentom, právnym 

zástupcom a na záver exekúciou. 

100 % 100 % 100 % 

 

 

 

Štruktúra výdavkov: 

15.1.0 Bežné výdavky 11 416 616 Sk 378 962 Eur 
 

oproti roku 2008 sú výrazné zvýšenia v návrhu rozpočtu  v nasledujúcich položkách: 

- 633004 - kancelárske vybavenie a to za účelom výmeny už 35 ročného nábytku v kancelárií 

primátora 

a zabezpečenie klimatizácie v budove, kde je správne oddelenie, nakoľko v letných mesiacoch táto 

budova prevyšuje teploty vhodné na prácu určené v Zákonníku práce s odvolávkou na hygienické 

a bezpečnostné normy. 

- 633006 -  materiál z dôvodu zabezpečenia nových tlačív potrebných v súvislosti s prechodom na 

EURO 

- 637004- ochrana objektov zvýšenie o 50000,- Sk z dôvodu opravy a výmeny zabezpečovacieho 

zariadenia nachádzajúceho sa v starej budove. 

- 637004 - z dôvodu zabezpečenia upgrade software Programové rozpočtovanie - 

vyhodnocovanie 

 

Ostatné položky boli navŕšené o predpokladanú infláciu. 

 
 


