ROČNÉ HODNOTENIA A AKTUALIZÁCIA PROGRAMU
HOSPODÁRSKEHO A SOCIÁLNEHO ROZVOJA MESTA HANDLOVÁ
(2008 – 2013)

PROJEKT JE SPOLUFINANCOVANÝ Z PROSTRIEDKOV EURÓPSKEJ ÚNIE

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Handlová (2008 – 2013)

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja (PHSR) obce (mesta) predstavuje podľa zákona o podpore regionálneho
rozvoja1 základný strednodobý programový dokument regionálneho rozvoja obce (mesta). Úlohou obce (mesta) podľa
citovaného zákona2 je vypracúvať, schvaľovať, vyhodnocovať a zabezpečovať jeho plnenie.
Obsahom Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Handlová na obdobie 2008-2013 je analýza súčasného
stavu, potenciálu a možnostiach rozvoja mesta v oblastiach, ktoré priamo či nepriamo súvisia s rozhodovaním a
právomocami samosprávy, SWOT analýza slabých stránok, silných stránok, príležitostí a ohrození a návrh stratégie rozvoja
mesta prostredníctvom strategických zámerov, cieľov a nástrojov a ich implementácie na základe navrhnutých opatrení.
Zámerom PHSR je, aby sa realizovali také riešenia, ktoré budú v súlade s princípmi efektívnej, zodpovednej a transparentnej
samosprávy, a ktoré budú smerovať k ekonomicky udržateľnému rozvoju mesta.
V súlade s Uznesením mestského zastupiteľstva zo dňa 24.06.2008 bol tento strategický materiál schválený a uznieslo sa, že
bude vyhodnocovaný 1 x ročne. Monitoring plnenia jednotlivých opatrení v rámci cieľov rôznych strategických zámerov
vykonáva organizácia, osoba alebo oddelenie / referát poverený ako Zodpovedný za realizáciu. Ročné hodnotenia (vždy ku
30.06. príslušného kalendárneho roka) sa zbierajú a sumarizujú na ref.regionálneho rozvoja a strategického plánovania
MsÚ a komplexne spracované sa predkladajú na ďalšie hodnotenie prednostovi MsÚ a ďalej primátorovi mesta Handlová
ako aj Mestskému zastupiteľstvu.

Hodnotenie 25.06.2008 - 30.06.2009
SPRACOVAL: ref.reg.rozvoja a strateg. plánovania ....................................................................................................................
PREBRAL: prednosta MsÚ ..........................................................................................................................................................

Hodnotenie 30.06.2009 - 30.06.2010
SPRACOVAL: ref.reg.rozvoja a strateg. plánovania ....................................................................................................................
PREBRAL: prednosta MsÚ ..........................................................................................................................................................

Hodnotenie 30.06.2010 - 30.06.2011
SPRACOVAL: ref.reg.rozvoja a strateg. plánovania ....................................................................................................................
PREBRAL: prednosta MsÚ ..........................................................................................................................................................

Hodnotenie 30.06.2011 - 30.06.2012
SPRACOVAL: ref.reg.rozvoja a strateg. plánovania ....................................................................................................................
PREBRAL: prednosta MsÚ ..........................................................................................................................................................

Hodnotenie 30.06.2012 - 30.06.2013
SPRACOVAL: ref.reg.rozvoja a strateg. plánovania ....................................................................................................................
PREBRAL: prednosta MsÚ ..........................................................................................................................................................

Hodnotenie 30.06.2013 - 31.12.2013
SPRACOVAL: ref.reg.rozvoja a strateg. plánovania ....................................................................................................................
PREBRAL: prednosta MsÚ ..........................................................................................................................................................

1
2

§ 5 a § 10 zákona č. 503/2001 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja
§ 17 zákona č. 503/2001 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja
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1.

STRATÉGIA ROZVOJA MESTA

Spoločným cieľom stratégie je:

ZVYŠOVANIE ŽIVOTNEJ ÚROVNE A KVALITY ŽIVOTA OBYVATEĽOV MESTA
A ZLEPŠOVANIE PODNIKATEĽSKÉHO PROSTREDIA V MESTE

1.1.

STRATEGICKÉ ZÁMERY

Stratégia rozvoja mesta sa bude odvíjať od nasledovných zámerov:
SZ 1

PRIAZNIVEJŠIE PODNIKATEĽSKÉ A INVESTIČNÉ PROSTREDIE
Zámerom je vytvoriť podmienky pre motivačné a konkurenciu nedeformujúce prostredie pre podnikanie, osobitne
malé a stredné, so zameraním na tvorbu nových produktívnych pracovných miest v súkromnej sfére, najmä
prostredníctvom znižovania neefektívnych výdavkov a zmenou príjmovej (daňovej a poplatkovej) politiky mesta.

SZ 2

HOSPODÁRNA SAMOSPRÁVA ZABEZPEČUJÚCA ZÁKLADNÉ ÚLOHY MESTA
Jedným z ukazovateľov kvality ekonomického prostredia, ale i kvality poskytovaných služieb je efektívnosť
vynakladaných prostriedkov a účelnosť ich použitia. Zámerom je dosiahnuť dlhodobú a stabilnú vyrovnanosť
rozpočtu mesta, taktiež i prostredníctvom privatizácie a outsourcingu majetku (doplnkového – nie nevyhnutného
pre plnenie funkcií samosprávy) a služieb mesta.

SZ 3

RAST ZAMESTNANOSTI
Práca je pre ľudí nielen zdrojom príjmov, ale aj ich vlastnej dôstojnosti. Mesto má záujem podporovať rast
zamestnanosti svojich obyvateľov prostredníctvom trhovo konformných postupov. Takými sú opatrenia smerujúce
k aktivizácii nezamestnaných k zmysluplnej činnosti a k zvyšovaniu ich motivácie zamestnať sa alebo začať
podnikať. V záujme dosiahnutia tohto zámeru bude mesto spolupracovať nielen so štátnou správou pôsobiacou na
úseku práce a sociálnych vecí, ale aj s inými miestnymi samosprávami a súkromnými subjektmi (ziskovými i
neziskovými) pôsobiacimi v regióne.

SZ 4

KVALITNÉ SOCIÁLNE SLUŽBY
Poskytovanie kvalitných sociálnych služieb je predpokladom spokojnosti občanov, ktorí tieto služby z objektívnych
dôvodov potrebujú. Mesto bude v rámci svojich možností vytvárať podmienky pre čo najkvalitnejšie poskytovanie
sociálnych služieb súkromnými poskytovateľmi, rešpektujúc pritom princípy efektivity a hospodárnosti.

SZ 5

KVALITNÉ VZDELÁVANIE A ROZVOJ OBČIANSKEJ INFRAŠTRUKTÚRY
Mesto musí prejavovať záujem o zvyšovanie kvalifikácie svojich obyvateľov vo vzťahu k budúcemu zamestnaniu,
ale aj umožniť im prístup k celoživotnému vzdelávaniu a tým zvyšovať úroveň celkového vzdelania. Zároveň
špeciálne vo vzťahu k deťom a mládeži musí vytvárať podmienky pre zvyšovanie kvality ich života, pre dostatok
príležitostí a rovnosť šancí, poskytnúť im príležitosť pre aktívne občianstvo a účasť zástupcov mládeže na
spoločenskom a politickom živote, pretože vníma mládež ako dôležitého aktéra rozvoja mesta. Podpora formálneho
i neformálneho vzdelávania, ako aj informálneho učenia sa je investíciou a prostriedkom na rozvoj talentu a
nadania, ako aj formovanie komplexnej osobnosti mladého človeka. Právo na informácie je jedno zo základných
ľudských práv, a preto mesto musí byť garantom dostupnosti a komplexnosti informácií pre mládež
prostredníctvom rôznych subjektov a štruktúr a podporovať výmeny skúseností z dobrej praxe. Dôležitou súčasťou
úsilia o stabilizáciu a zvyšovanie kvality ľudských zdrojov v meste musí byť snaha o posilňovanie lokálpatriotizmu,
tradícií a kultúry, informačnú modernizáciu, podporu výučby cudzích jazykov a princípov otvorenej školy.
Súčasťou kvalitného vzdelávania je i kvalitné vybavenie infraštruktúrou v oblasti školstva a informačných
technológií.

SZ 6

SKVALITNENIE DOPRAVNEJ INFRAŠTRUKTÚRY
Mesto zabezpečí v rámci svojich kompetencií územný rozvoj mesta vo všetkých jeho zložkách, najmä však s
dôrazom na rozvoj dopravy a dopravnej infraštruktúry. Strategický zámer bude napĺňaný najmä na základe
obstarania územnoplánovacích dokumentácií pre jednotlivé opatrenia, ale i podporou v rámci aktivít územného
rozvoja viažucich sa k rekonštrukciám, resp. budovaniu nových zariadení. Mesto sa bude usilovať o vytvorenie
vhodného prostredia pre život, ktoré uspokojí potreby obyvateľov mesta, podnikateľov a jeho návštevníkov.
Účinný spôsob, ako to dosiahnuť, je vybudovať dobrú dostupnosť mesta a dobudovať infraštruktúru na jeho území.
Naplnenie tohto zámeru má priamy pozitívny dosah i na zvyšovanie ekonomického potenciálu mesta, rozvoja
cestovného ruchu, ako i na kvalitu životného prostredia.
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SZ 7

SKVALITNENIE TECHNICKEJ INFRAŠTRUKTÚRY
Cieľom strategického zámeru je dosiahnuť skvalitnenie technickej infraštruktúry v meste Handlová. Strategické
zámery sa týkajú najmä tých oblastí, ktoré patria do úplnej, alebo aspoň čiastočnej kompetencie samosprávy, resp.
oblastí, v ktorých môže samospráva ovplyvňovať ekonomiku spoločností, zabezpečujúcich kvality technickej
infraštruktúry. Dosiahnutie cieľov sa realizuje najmä prostredníctvom ekonomických nástrojov posilňujúcich
konkurenčné prostredie.

SZ 8

ZVÝŠENIE KVALITY ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Cieľom strategického zámeru je dosiahnuť zlepšenie stavu životného prostredia obyvateľov v Handlovej.
Dosiahnutie tohto zámeru je potrebné realizovať pomocou takých nástrojov, ktoré včlenia ochranu životného
prostredia do prosperujúceho ekonomického prostredia.

SZ 9

ROZVOJ MEDZINÁRODNEJ, MEDZIREGIONÁLNEJ A MEDZIOBECNEJ SPOLUPRÁCE
Cieľom zámeru je zefektívniť formy spolupráce medzi mestom a obcami jeho zázemia, ako i posilnením postavenia
mesta v regióne. Zapájanie sa do nových iniciatív a partnerstiev smeruje k podpore výmeny informácií, kultúrnych
tradícií a skúseností s riešením problémov vznikajúcich na území miest, ako i príprave spoločných aktivít.
Intenzívne zapájanie sa mesta do medziregionálnej spolupráce, ako i spolupráce v rámci miest a obcí hornej Nitry
okrem iného zvýrazňuje postavenie mesta Handlová ako priemyselného centra v rámci mikroregiónu Handlovskej
doliny. Potreba rozvoja medziobecnej spolupráce vyplýva z toho, že mesto Handlová je prirodzeným centrom pre
svoje zázemie a plní zároveň i viacero obslužných funkcií, z ktorých úžitok plynie nielen pre samotných
obyvateľov mesta, ale i pre obyvateľov ďalších obcí daného spádového územia.

SZ 10

ROZVOJ CESTOVNÉHO RUCHU
Súčasťou zámeru je vytvorenie podmienok pre cestovný ruch, ktorý je potenciálne významnou ekonomickou
aktivitou, ktorej rozvoj môže ovplyvňovať i mestská samospráva. Jej aktivity by mali byť zamerané na racionálnu
a efektívnu investičnú politiku do rekonštrukcie tých objektov, ktorých správu alebo vlastníctvo nie je možné
previesť na súkromný sektor a spolupráca so súkromným sektorom v oblasti poskytovania služieb v cestovnom
ruchu, ako i spolupráca s okolitým obcami a mestami hornej Nitry a regionálne pôsobiacimi združeniami v oblasti
cestovného ruchu.

SZ 11

EFEKTÍVNE A TRANSPARENTNE FUNGUJÚCE DIGITÁLNE MESTO
Informatizácia je nevyhnutný proces zavádzania moderných informačno-komunikačných technológií (IKT) do
bežného života. Základným cieľom je výrazný posun vo využívaní IKT pri procesoch spracovania dokumentov a
pri komunikácii vnútri mestského úradu. Dosiahnutie cieľa v tejto časti je možné vytvorením interného portálu,
ktorý slúži ako centrálne úložisko dát potrebných pre zamestancov MsÚ a organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti
mesta. Kľúčovou úlohou informatizácie v podmienkach miestnej samosprávy je rýchle zavádzanie online služieb,
ktoré umožnia občanom mesta, návštevníkom a podnikateľom rýchle vybavenie svojej agendy, získanie informácie
a vyriešenia konkrétnej situácie.
Len samospráva otvorená ľuďom, z vôle ktorých vykonáva moc, môže realizovať správu vecí verejných. Ľudia sa
voľbou svojich zástupcov nevzdávajú práva byť plnohodnotne informovaní o všetkých záležitostiach obce alebo
mesta. Každý obyvateľ obce sa môže zúčastňovať na samospráve obce. Má právo zúčastňovať sa na verejných
diskusiách a zhromaždeniach obyvateľov obce a vyjadrovať na nich svoj názor, zúčastňovať sa na zasadnutiach
obecného zastupiteľstva, obracať sa so svojimi podnetmi a sťažnosťami na orgány obce atď. Aby tieto práva mohol
uplatniť, musí mať dobrý prístup k informáciám. Transparentné rozhodovanie je nevyhnutnou podmienkou na
efektívne vynakladanie verejných finančných prostriedkov.

1.2.

CIELE A NÁSTROJE

Napĺňanie strategických zámerov mesta sa bude opierať o realizáciu nasledovných cieľov a nástrojov:

SZ 1 PRIAZNIVEJŠIE PODNIKATEĽSKÉ A INVESTIČNÉ PROSTREDIE
Cieľ
1.1.

1.2.

Nástroj
Zníženie finančného a
administratívneho zaťaženia
obyvateľov a
podnikateľských subjektov
v meste

1.1.1.

Koncepcia miestnych daní mesta Handlová

1.1.2.

Úprava sadzieb dane z nehnuteľností a zjednodušenie jej správy

1.1.3

Prehodnotenie ostatných miestnych daní

Zlepšenie konkurenčných
podmienok pre podnikanie,
obchod a služby

1.2.1.

Minimalizovanie možností poskytovania finančných prostriedkov
z rozpočtu mesta podnikateľským fyzickým a právnickým osobám
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SZ 2 HOSPODÁRNA A FINANČNE UDRŽATEĽNÁ SAMOSPRÁVA
Cieľ
2.1.

2.2.

Nástroj
Zvýšenie celkovej
hospodárnosti mestskej
samosprávy

Zníženie úverovej
zaťaženosti a stratégia
manažovania majetku
samosprávy mesta

2.1.1.

Prijatie a dodržiavanie pravidla každoročne vyrovnaného rozpočtu (bez
zarátavania finančných operácií)

2.1.2.

Prehodnotenie a redukovanie výdavkov mesta

2.1.3.

Transparentnejšie rozpočtovanie a vykazovanie mesta (programové
rozpočtovanie, akruálne účtovníctvo)

2.2.1.

Manažovanie úverov mesta v prepojení na jeho výdavkovú politiku
a manažovanie majetku

2.2.2.

Manažovanie majetku mesta so zameraním na financovanie úverov
a kapitálových výdavkov mesta

SZ 3 RAST ZAMESTNANOSTI
Cieľ

Nástroj

3.1.

Uplatňovanie vlastného
prístupu mesta k riešeniu
problémov na trhu práce

3.1.1.

Definovanie predstavy mestskej samosprávy o vlastnom prístupe k
riešeniu problémov nezamestnanosti a hmotnej núdze v súčasnom
legislatívnom prostredí

3.2.

Zlepšenie podmienok na trhu
práce, osobitne
informovanosti subjektov na
ňom

3.2.1.

Systematickejšie informovanie o pracovných príležitostiach na
regionálnom trhu práce

3.2.2

Informovanie nezamestnaných o možnostiach získania podpory a
pomoci pri rozbiehaní samostatnej zárobkovej činnosti

Aktivizovanie ťažko
zamestnateľných uchádzačov
o prácu, osobitne dlhodobo
nezamestnaných

3.3.1.

Vytváranie podmienok pre organizovanie aktivačnej činnosti inými
subjektmi v meste

3.3.2.

Prehlbovanie a zefektívnenie spolupráce mesta so súkromnými
subjektmi pri zamestnávaní ťažko zamestnateľných občanov mesta

3.3.

SZ 4 KVALITNÉ SOCIÁLNE SLUŽBY
Cieľ
4.1.

Nástroj
Definovanie zamerania
a zvýšenie adresnosti
sociálnej politiky mesta

4.1.1.

Vymedzenie potrieb jednotlivcov cieľových skupín sociálnej sféry,
osobitne sociálnych služieb

4.1.2.

Definovanie zodpovednosti mestskej samosprávy za zabezpečenie
sociálnych služieb (možnosti, priority, formy)

4.1.3.

Zoslabovanie vplyvu negatívnych javov na deti a mládež

4.1.4.

Ekonomickejšie nastavenie úhrad za poskytovanie opatrovateľskej
služby

4.2.

Kvalitné a komplexné služby
pre starších obyvateľov,
najmä v domácom prostredí

4.2.1.

Rozšírenie a rozvoj opatrovateľskej služby

4.3.

Dobudovanie infraštruktúry
sociálnych služieb v meste

4.3.1.

Doplnenie chýbajúcich foriem zariadení sociálnych služieb a foriem
sociálnej práce podľa potrieb obyvateľov

SZ 5 KVALITNÉ VZDELÁVANIE A ROZVOJ OBČIANSKEJ
INFRAŠTRUKTÚRY
Cieľ
5.1.

5.2.

Nástroj
Skvalitnenie obsahu
vzdelávania na školách

Modernizácia škôl
a školských zariadení

5.1.1.

Koncepčný a systematický prístup mestskej samosprávy k oblasti
školstva

5.1.2.

Posilňovanie individualizácie vyučovania a formatívneho charakteru
edukácie

5.2.1.

Vytváranie podmienok pre viaczdrojové financovanie škôl a školských
zariadení
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5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5.2.2.

Renovácia a modernizácia škôl a školských zariadení

5.2.3.

Zlepšenie vybavenia škôl a školských zariadení

Otvorenie školy verejnosti
a rozvoj celoživotného
vzdelávania

5.3.1.

Realizácia modelu otvorenej školy

5.3.2.

Podpora celoživotného vzdelávania

Podpora detí a mládeže

5.4.1.

Koncepčný a systematický prístup mestskej samosprávy k rozvoju a
k podpore detí a mládeže

5.4.2.

Vytváranie vhodných podmienok na realizáciu voľnočasových aktivít
a neformálneho vzdelávania detí a mládeže

5.4.3.

Podpora detí a mládeže so zdravotným postihnutím a detí
pochádzajúcich zo znevýhodneného prostredia

5.4.4.

Vytváranie podmienok pre participáciu mladých ľudí na miestnej a
regionálnej úrovni

5.4.5.

Podpora poskytovania informačných služieb pre mládež a rozširovanie
možností prístupu mládeže k informáciám vo všetkých oblastiach ich
objektívnych potrieb a požiadaviek

5.5.1.

Koncepčný a systematický prístup mestskej samosprávy k oblasti
kultúry

5.5.2.

Dobudovanie a rekonštrukcia kultúrnych zariadení

5.5.3.

Záchrana, obnova, využívanie a prezentácia kultúrneho dedičstva mesta

5.5.4.

Vytváranie podmienok pre kultúrne aktivity rôznych subjektov

5.6.1.

Koncepčný a systematický prístup mestskej samosprávy k oblasti
športu

5.6.2.

Dobudovanie a rekonštrukcia športových zariadení v meste

5.6.3.

Vytváranie podmienok pre viaczdrojové financovanie športových
aktivít

5.6.4.

Podpora športových aktivít detí a mládeže

5.6.5.

Spolupráca škôl so športovými klubmi v meste

Rozvoj kultúry a kultúrnej
infraštruktúry

Rozvoj športu a športovej
infraštruktúry

SZ 6 SKVALITNENIE DOPRAVNEJ INFRAŠTRUKTÚRY
Cieľ
6.1.

Nástroj
Dobudovanie a skvalitnenie
dopravnej infraštruktúry

6.1.1.

Iniciatíva mesta pri urýchlení dobudovania rýchlostnej cesty R2 a
napojenia mesta na diaľničnú sieť

6.1.2.

Iniciatíva mesta pri urýchlení realizácie preložky cesty I/50 (západný
cestný obchvat mesta)

6.1.3.

Riešenie bariérneho efektu železničnej siete na území mesta

6.1.4.

Rekonštrukcia a údržba miestnych komunikácií

6.1.5.

Zvýšenie priepustnosti cestných križovatiek v intraviláne mesta

6.1.6.

Riešenie statickej dopravy v centre mesta a v obytných zónach
(sídliskách)

6.1.7.

Vytvorenie predpokladov pre odstránenie nadbytočných železničných
koľají

6.1.8.

Vybudovanie autobusovej stanice v meste

6.2.

Eliminácia cestnej dopravy v
centre mesta

6.2.1.

Vytvorenie podmienok pre obmedzenie cestnej dopravy v centre mesta

6.3.

Odľahčenie cestnej dopravy
v intraviláne mesta

6.3.1.

Vytvorenie podmienok pre posilnenie cyklistickej dopravy na území
mesta (cyklotrasy)

6.3.2.

Zatraktívnenie MHD pre obyvateľov mesta

-6-

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Handlová (2008 – 2013)

SZ 7 SKVALITNENIE TECHNICKEJ INFRAŠTRUKTÚRY
Cieľ

Nástroj

7.1.

Zlepšenie stavu
protipovodňovej ochrany
územia

7.1.1.

Realizácia protipovodňových opatrení v súlade s Vodohospodárskym
plánom a ÚPN mesta

7.2.

Zvýšenie kvality
zásobovania obyvateľstva
pitnou vodou a napojenia
obyvateľstva na kanalizačnú
sieť

7.2.1.

Realizácia opatrení smerujúcich k zabezpečeniu plného napojenia
obyvateľstva na pitnú vodu

7.2.2.

Realizácia opatrení smerujúcich k zvýšeniu kvality kanalizácie
a napojenia obyvateľstva na kanalizáciu

7.3.

Rozvoj tepelného
hospodárstva

7.3.1.

Využitie kompetencií samosprávy v oblasti tepelného hospodárstva

7.4.

Rozvoj odpadového
hospodárstva

7.4.1.

Koncepčné riešenie odpadového hospodárstva v meste

7.4.2.

Riešenie environmentálnych záťaží

7.4.3.

Skvalitňovanie spôsobov nakladania s odpadom a spôsobov ich
zhodnocovania/zneškodňovania

7.4.4.

Zvyšovanie osobnej zodpovednosti obyvateľov mesta v súvislosti
s odpadovým hospodárstvom

7.4.5.

Efektívne využívanie ekonomických nástrojov v odpadovej politike
mesta

7.5.1.

Obmena a údržba sústavy verejného osvetlenia v meste

7.5.

Rekonštrukcia verejného
osvetlenia

SZ 8 ZVÝŠENIE KVALITY ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Cieľ
8.1.

8.2.

Nástroj
Zlepšenie kvality verejných
priestranstiev

Znižovanie zaťaženosti
zložiek životného prostredia

8.1.1.

Vytvorenie predpokladov pre udržateľný rozvoj zložiek životného
prostredia v meste

8.1.2.

Zlepšenie starostlivosti o mestskú zeleň a verejné priestranstvá

8.1.3.

Prevencia, kontrola a odstraňovanie znečisťovania verejných
priestranstiev psami

8.2.1.

Zlepšovanie kvality ovzdušia a znižovanie zaťaženosti hlukom

SZ 9 ROZVOJ MEDZINÁRODNEJ, MEDZIREGIONÁLNEJ A MEDZIOBECNEJ
SPOLUPRÁCE
Cieľ
9.1.

9.2.

9.3.

Nástroj
Rozvoj medzinárodnej
a medziregionálnej
spolupráce

Rozvoj medziobecnej
spolupráce

Spoločne presadzovanie
záujmov regiónu horná Nitra

9.1.1.

Spolupráca so samosprávami v zahraničí s cieľom výmeny
informácií a skúseností, ako i poznávania tradícií a hodnôt

9.1.2.

Zapojenie mesta do iniciatív v oblasti medzinárodnej spolupráce
v rámci regiónov a krajín

9.1.3.

Spolupráca a výmena skúseností s mestami a regiónmi
dotknutými banskou činnosťou či jej útlmom na ich území či v
ich bezprostrednom okolí

9.2.1.

Medziobecná spolupráca mesta s obcami v zázemí mesta
v rámci miestnej akčnej skupiny (MAS)

9.2.2.

Možnosti efektívnej správy vecí verejných a spolupráce
samospráv pri plnení prenesených a originálnych kompetencií v
rámci spoločných obecných úradov

9.3.1

Užšia spolupráca a presadzovanie spoločných záujmov miest a
obcí regiónu hornej Nitry v rámci Trenčianskeho
samosprávneho kraja

-7-

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Handlová (2008 – 2013)

SZ 10 ROZVOJ CESTOVNÉHO RUCHU
Cieľ

Nástroj

10.1

Koncepčný prístup
samosprávy k oblasti
cestovného ruchu

10.1.1.

Realizácia cieľov koncepcie rozvoja cestovného ruchu

10.2.

Rozvoj infraštruktúry
cestovného ruchu v meste

10.2.1.

Dobudovanie a rekonštrukcia zariadení cestovného ruchu v meste

10.3.

Propagácia mesta ako
centra Handlovskej doliny

10.3.1.

Marketingová profilácia mesta Handlová ako centra Handlovskej
doliny a propagácia mesta v rámci spoločnej propagácie regiónu
hornej Nitry navonok

10.3.2.

Dobudovanie, aktualizácia a udržiavanie jednotného informačného
systému v regióne

10.4.1.

Podpora služieb a propagácie cestovného ruchu v meste

10.4.

Priaznivejšie prostredie
pre cestovný ruch

SZ 11 EFEKTÍVNE A TRANSPARENTNE FUNGUJÚCE DIGITÁLNE MESTO
Cieľ
11.1.

11.2.

E-government
a informatizácia
samosprávy
Transparentná samospráva

Nástroj
11.1.1.
11.1.2.
11.1.3.
11.1.4.
11.2.1.
11.2.2.

Koncepčný rozvoj informačných systémov mesta
Informatizácia komunikácie klienta s úradom (Front Office)
Informatizácia administratívy (úradu)
Rozvoj informačných a komunikačných technológií (IKT) v meste
Prehľadné nakladanie s verejnými prostriedkami a zabezpečenie
informovanosti občanov o aktivitách samosprávy
Vytvorenie priestoru na diskusiu medzi volenými predstaviteľmi
mesta a občanmi
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1.3.

OPATRENIA

Realizácia nástrojov definovaných v rámci jednotlivých cieľov v strategickej časti sa bude uskutočňovať na základe
nasledovného súboru opatrení:

SZ 1

PRIAZNIVEJŠIE PODNIKATEĽSKÉ A INVESTIČNÉ PROSTREDIE

Cieľ 1.1. Zníženie finančného a administratívneho zaťaženia obyvateľov a podnikateľských subjektov v meste
Nástroj
1.1.1.

Opatrenie
Koncepcia miestnych daní
mesta Handlová

1.1.1.1.

Prostredníctvom analýzy vyhodnotiť miestne dane v Handlovej
z viacerých pohľadov – schopnosti financovania výdavkov, ktoré
sú nevyhnutné pre základné úlohy mesta, opodstatnenosti
viacerých miestnych daní (aj vo vzťahu k výdavkom na ich
správu), miery ich komplikovanosti a osobitne z pohľadu
možností zníženia zaťaženia obyvateľov, podnikateľských
subjektov a investorov Handlovej miestnymi daňami
Hodnotenie
k 30.06.2009

Opatrenie sa plní. Analýza zrealizovaná.

Hodnotenie
k 30.06.2010

Opatrenie bolo splnené v rámci vyhodnotenia
plnenia rozpočtu k 30.6.2010.

Hodnotenie
k 30.06.2011

Opatrenie sa plní i naďalej. Analýza
zrealizovaná.

Hodnotenie
k 30.06.2012

Analýza je pravidelne hodnotená v rámci
polročných intervalov, opatrenia sa plnia
naďalej.

Hodnotenie
k 30.06.2013
Hodnotenie
k 31.12.2013

1.1.1.2.

Zodpovedný za
realizáciu:

oddelenie podnikateľskej činnosti, správy daní
a poplatkov

Spolupráca na
realizácii:

ostatné relevantné oddelenia

Termín
realizácie:

do októbra 2009 a kontinuálne ďalej

Finančné zdroje
na realizáciu:

vlastné zdroje

Predložiť stratégiu miestnych daní mesta Handlová, v ktorej budú
odporúčania zmien VZN č. 7/2007, 12/2005, 13/2005, 14/2005 a
15/2005 s cieľom zjednodušenia správy miestnych daní, zníženia
ich sadzieb a prehodnotenia existencie niektorých z nich
Hodnotenie
k 30.06.2009

Opatrenie sa plní. Stratégia daní je daná
v rámci programového vyhlásenia
zastupiteľstva, dane sa nemenili.

Hodnotenie
k 30.06.2010

Opatrenie sa plní. Bol pripravený návrh na
nové VZN voblasti daní, systém je maximálne
zjednodušený.

Hodnotenie
k 30.06.2011

Opatrenie sa plní. Pokračujeme v systéme
vytvorenom z predchádzajúceho roku,
príprava novely zákona o miestnych daniach
zo strany štátu.

Hodnotenie
k 30.06.2012

Opatrenie sa plní. Boli prijaté doplnky
k platným VZN o miestnych daniach,účinnosť
zákona o miestnych daniach bola posunutá od
roku 2013.

Hodnotenie
k 30.06.2013
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Hodnotenie
k 31.12.2013

Nástroj
1.1.2.

Zodpovedný za
realizáciu:

oddelenie podnikateľskej činnosti, správy daní
a poplatkov

Spolupráca na
realizácii:

-

Termín
realizácie:

november 2009 a kontinuálne ďalej

Finančné zdroje
na realizáciu:

vlastné zdroje

Opatrenie
Úprava sadzieb dane
z nehnuteľností a
zjednodušenie jej správy

1.1.2.1.

V nadväznosti na koncepčnú analýzu a stratégiu miestnych daní
mesta Handlová (podľa opatrení 1.1.1.1. a 1.1.1.2.) upraviť VZN
mesta Handlová č. 7/2007 o dani z nehnuteľností tak, aby sa oproti
súčasnosti znížilo zaťaženie obyvateľov a firiem z tejto dane
(napríklad dane zo stavieb za priemyselné stavby a za stavby
na ostatné podnikanie) a aby sa zjednodušila jej správa
Hodnotenie
k 30.06.2009

Opatrenie sa plní. VZN o dani znehnueteľností
bolo bez zmien, čím sa nenavyšovala
zaťaženosť už 3 rok.

Hodnotenie
k 30.06.2010

Opatrenie sa plní. Nové VZN o dani
z nehnuteľností, kde mesto v rámci legislatíívu
prihliadalo na vývoj v meste a určilo sadzby
v nižších rozpätiach, ako to umožňoval zákon.

Hodnotenie
k 30.06.2011

Opatrenie sa plní. Vzhľadom na pripravovanú
reformu miestnych daní sa očakávajú zmeny,
ktoré bude treba premietnúť aj do mestských
zákonov.

Hodnotenie
k 30.06.2012

Opatrenie sa plní a je naviazané na legislatívne
úpravy, pre rok 2012 mesto prijalo doplnky
k platným nariadenia o miestnych daniach.

Hodnotenie
k 30.06.2013
Hodnotenie
k 31.12.2013

Nástroj
1.1.3.

Zodpovedný za
realizáciu:

oddelenie podnikateľskej činnosti, správy daní
a poplatkov

Spolupráca na
realizácii:

-

Termín
realizácie:

december 2009 a kontinuálne ďalej

Finančné zdroje
na realizáciu:

vlastné zdroje

Opatrenie
Prehodnotenie ostatných
miestnych daní

1.1.3.1.

V nadväznosti na koncepčnú analýzu a stratégiu miestnych daní
(podľa opatrení 1.1.1.1. a 1.1.1.2.) konkretizovať možnosti
prehodnotenia vyrubovania dane za užívanie verejného
priestranstva, dane za psa a dane za nevýherné hracie automaty a
na základe toho upraviť VZN Mesta Handlová č. 12/2005,
13/2005 a 14/2005
Hodnotenie
k 30.06.2009

Opatrenie sa plní - v súlade s realizačným
programom samosprávy.

Hodnotenie
k 30.06.2010

Opatrenie sa plní. Nedošlo k žiadnym
zmenám, ktoré by zaťažovali daňovníkov.

Hodnotenie
k 30.06.2011

Opatrenie sa plní. Mesto sa pripravuje na
zmeny avízované z úrovne vlády SR.
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Hodnotenie
k 30.06.2012

Plní sa. Bola prijatá novela zákona
o miestnych daniach s účinnosťou od
1.12.2012,ktorá bude zapracovaná aj do
miestnych noriem.

Hodnotenie
k 30.06.2013
Hodnotenie
k 31.12.2013
Zodpovedný za
realizáciu:

oddelenie podnikateľskej činnosti, správy daní
a poplatkov

Spolupráca na
realizácii:

-

Termín
realizácie:

december 2009 a kontinuálne ďalej

Finančné zdroje
na realizáciu:

vlastné zdroje

Cieľ 1.2. Zlepšenie konkurenčných podmienok pre podnikanie, obchod a služby
Nástroj
1.2.1.

Opatrenie
Minimalizovanie možností
poskytovania finančných
prostriedkov z rozpočtu
mesta podnikateľským
fyzickým a právnickým
osobám

1.2.1.1.

Upraviť VZN č. 6/2007 o poskytovaní finančných prostriedkov
z rozpočtu mesta Handlová tak, aby sa minimalizovali možnosti
podpory mesta podnikateľským fyzickým alebo právnickým
subjektom, napríklad neumožnením poskytovania dotácií na
podporu podnikania
Hodnotenie
k 30.06.2009

Opatrenie sa plní. MsZ dňa 25. 10. 2007 uzn.
č. 406/2007 schválilo VZN č. 6/2007
o poskytovaní finančných prostriedkov
z rozpočtu mesta. V § 2 uvedeného uznesenia
sú špecifikované možné formy poskytnutia
finančných prostriedkov, t.j. dotácie, granty
a cena mesta, je definovaný okruh
potencionálnych príjemcov ako i účel použitia
( v súlade so zák. č. 583/2004 Zb.
o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy v znení neskorších predpisov ).
Aplikácia ustanovení VZN v rozpočte na
príslušný rok sa premieta v poskytovaní
dotácií len na OZ a PO so sídlom v meste
Handlová , založené mestom (n.o.), a to len na
verejnoprospešné služby.

Hodnotenie
k 30.06.2010

Opatrenie sa plní čiastočne. VZN č. 6/2007
mebolo prepracované, poskytovanie
finančných prostriedkov formou dotácií je
záväzne limitované rozpočtom na daný
rozpočtový rok a z hľadiska ekonomickej
situácie (hospodárska kríza) sa vylučuje
poskytnutie dotácií podnikateľom na podporu
podnikania, zák. č. 583/2004 Zb. to ani
neumožňuje.

Hodnotenie
k 30.06.2011

Opatrenie sa neplní. Možno aplikovať
hodnotenie k 30. 6. 2010 – odporúčame
uvedené opatrenie zrušiť, vzhľadom na
situáciu, že mesto nemá dostatok finančných
prostriedkov ani na zabezpečenie svojich
základných, zákonom stanovených úloh
a povinností a nemôže si dovoliť podporu
podnikateľského sektora.
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Hodnotenie
k 30.06.2012

Opatrenie v súčasnej ekonomickej situácii
stratilo svoju opodstatnenosť – mesto
vzhľadom na svoje možnosti opakovane
redukovalo objem finančných prostriedkov,
ktoré poskytne zo svojho rozpočtu
subjektom, podporujúcim rozvoj športu,
kultúry, vzdelávania a práce s mládežou.
V dohľadnej dobe nie sú predpoklady na
poskytovanie dotácií podnikateľským
subjektov.

Hodnotenie
k 30.06.2013
Hodnotenie
k 31.12.2013

SZ 2

Zodpovedný za
realizáciu:

oddelenie ekonomické

Spolupráca na
realizácii:

oddelenie podnikateľskej činnosti, správy daní
a poplatkov

Termín
realizácie:

december 2008 a kontinuálne ďalej

Finančné zdroje
na realizáciu:

vlastné zdroje

HOSPODÁRNA A FINANČNE UDRŽATEĽNÁ SAMOSPRÁVA

Cieľ 2.1. Zvýšenie celkovej hospodárnosti mestskej samosprávy
Nástroj
2.1.1.

Opatrenie
Prijatie a dodržiavanie
pravidla každoročne
vyrovnaného rozpočtu
(bez zarátavania
finančných operácií)

2.1.1.1.

Osobitným VZN alebo inou formou (napr. internou smernicou)
prijať pravidlo vyrovnaného hospodárenia mesta bez finančných
transakcií (v súlade so zákonom č. 583/2004 Z. z. a rozpočtovou
klasifikáciou)
Hodnotenie
k 30.06.2009

Opatrenie sa plní. Príprave rozpočtu
zainteresovaní zamestnanci spolu s vedením
mesta venujú vždy mimoriadnu pozornosť
v snahe zabezpečiť finančne všetky
povinnosti, ktoré mestu vyplývajú zo zákona
č. 369/1990 Zb. Pre rozpočtový rok 2009
nebola spracovaná smernica, príp. VZN na
zabezpečenie vyrovnaného hospodárenia, ale
rozpočet bol nastavený tak, že požadovaný
výsledok aj na základe výsledkov,
dosiahnutých k 30. 6. 2009 sa s najvňčšou
pravdepodobnosťou podarí zabezpečiť.
Napokon prijatím VZN by sa v prípade
avizovaných ekonomických problémov
(zhoršenie hospodárskych a finančných
podmienok v spoločnosti) mesto nutne
dostalo do problému porušenia vlastného
prijatého VZN.

Hodnotenie
k 30.06.2010

Opatrenie sa plní. V rámci záverečného účtu
za rok 2009, schváleného MZ uzn. č. 1571,
overeného audítorkou bolo okrem iného
konštatované, že pravidlo vyrovnaného
hospodárenia (bez finančných operácií) sa tak,
ako bol rozpočet nastavený, podarilo
zabezpečiť, keď dokonca bol dosiahnutý
rozpočtový prebytok vo výške 513 934 €.
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Hodnotenie
k 30.06.2011

Opatrenie sa plní. Rok 2010 bol rokom
prelomovým , keď sa v plnej miere prejavil
dopad hospodárskej a finančnej krízy aj
v hospodárení samosprávy. Reálne
zabezpečenie pravidla vyrovnaného
hospodárenia je podmienené v príjmovej časti
bezproblémovým tokom „podielovej dane“ zo
ŠR a jeho medziročným rastom tak, ako sme
to zaznamenali v predchádzajúcich rokoch.
V dôsledku krízy a negatívneho vývoja
podielovej dane (cca 50% reálneho príjmu r.
2008) pri prijatí VZN o zabezpečení
vyrovnaného hospodárenia by nutne došlo
k jeho porušeniu. Samosprávy mali problém
zabezpečovať základné povinnosti , extrémny
výpadok príjmov aj pri realizovaní zásadných
racionalizačných a úsporných opatrení vo
všetkých organizáciách , naviazaných svojimi
rozpočtami na rozpočet mesta, nezabezpečili
vyrovnané hospodárenie za rok 2010.
Vzhľadom na pokračujúcu ďalšiu vlnu recesie
sa dajú predpokladať vážne problémy aj
v rámci roka 2011. Návrh – v najbližších
rokoch prebiehajúcej hospodárskej a finančnej
krízy by bolo kontraproduktívne splniť
opatrenie 2.1.1.1. a odporúčam zvážiť jeho
ponechanie v rámci stanoveného cieľa.

Hodnotenie
k 30.06.2012

Vzhľadom na pretrvávajúsu hospodársku
situáciu a s ňou nejednoznančný vývoj
podielovej dane, ktorá v rozpočte mesta tvorí
takmer 50% bežných príjmov by pri prijatí
takého závažného dokumentu, ako je VZN,
neprezieravé. Osobitne v r. 2012 bol rozpočet
bez finančných operácií schodkový vzhľadom
na očakávaný schválený úver zo ŠFRB na
kúpu nájomných bytov Mostná 2.

Hodnotenie
k 30.06.2013
Hodnotenie
k 31.12.2013

Nástroj
2.1.2.

Zodpovedný za
realizáciu:

oddelenie ekonomické

Spolupráca na
realizácii:

prednosta MsÚ, ostatné relevantné oddelenia

Termín
realizácie:

október 2009 a kontinuálne ďalej

Finančné zdroje
na realizáciu:

vlastné zdroje

Opatrenie
Prehodnotenie
a redukovanie výdavkov
mesta

2.1.2.1.

Prehodnotiť a výrazne redukovať ďalšie výdavky mesta (osobitne
kapitálové), so zameraním na odbúranie tých, ktoré nesúvisia
priamo s úlohami samosprávy
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Hodnotenie
k 30.06.2009

Opatrenie k hodnotenému obdobiu splnené.
Zák. č. 369/1990 Zb. v §4 definuje úlohy
samosprávy,ktoré je povinná zabezpečovať. V
súvislosti s uvedeným, ako aj vo väzbe na
možnosť žiadať finančné prostriedky cez
viaceré ROP-ky z EÚ mesto v rámci svojho
rozpočtu kapitálové výdavky realizovalo
zásadne z cudzích zdrojov, vlastné kapitálové
výdavky sa využili len na spolufinancovanie
úspešných projektov, financovaných z EU
a ŠR, príp. na zabezpečenie svojich zákonných
povinností (rekonštrukcia MK, škôl a šk.
zariadení a pod. ). Na zabezpečenie voľných
finančných zdrojov na tieto investičné akcie t
bolo nevyhnutné redukovať prevádzkové
výdavky aj vo väzbe na rozpočty mestských
organizácií – aj za cenu zrušenia pohyblivých
zložiek miezd zamestancov mesta. Uvedené
kroky by mohli zabezpečiť vyrovnané
hospodárenie.

Hodnotenie
k 30.06.2010

Opatrenie splnené – na základe redukovania
viacerých bežných výdavkov a realizovania
investičných akcií len z cudzích zdrojov a to
v záujme plnenia zákonom daných povinností
sa podarilo zabezpečiť za rok 2009
prebytkový rozpočet aj napriek tomu, že
príjem z podielovej dane oproti r. 2008 reálne
poklesol 7 mil €.

Hodnotenie
k 30.06.2011

Opatrenie splnené – mnohé výdavky rozpočtu
bolo nevyhnutné redukovať, príp. vôbec
plánované nerealizovať, rozhodnutím
primátora sa nezvažovalo v rozpočte MsÚ
a mestských organizácií s pohyblivou zložkou
miezd – ako dôsledok pokračujúcej
hospodárskej a finančnej krízy. Okrem
nevyhnutných prevádzkových výdavkov sa
v kapitálovom rozpočte prejavili akcie,
financované z cudzích zdrojov (ŠR a Eú).
Mesto sa okrem uvedených ekonomických
problémov muselo finančne vysporiadať aj
s výdavkami, súvisiacimi s odstránením škôd
pri povodni 15. augusta 2010.

Hodnotenie
k 30.06.2012

Pretrvávajúca hospodárska situácia nahráva
splneniu uvedeného opatrenia – rozpočet aj
v časti kapitálových výdavkov bol
minimalistický – vo väzbe na očakávané
príjmy z podielovej dane sa rozpočtovali len
nevyhnutné kapitálové výdavky na
zabezpečenie úhrad pokračujúcich aktivít
z minulých rokov + výdavky na
spolufinancovanie realizovanej novej priority
– budovanie sociálneho zariadenia - Senior
centra. Úloha je teda splnená a rovnaký trend
možno očakávať aj v najbližších rokoch.

Hodnotenie
k 30.06.2013
Hodnotenie
k 31.12.2013
Zodpovedný za
realizáciu:

oddelenie ekonomické

Spolupráca na
realizácii:

prednosta MsÚ, ostatné relevantné oddelenia

Termín
realizácie:

od roku 2009 priebežne
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Finančné zdroje
na realizáciu:
Nástroj
2.1.3.

vlastné zdroje

Opatrenie
Transparentnejšie
rozpočtovanie
a vykazovanie mesta
(programové
rozpočtovanie, akruálne
účtovníctvo)

2.1.3.1.

Pokračovanie prípravy mesta na programové rozpočtovanie,
akruálne účtovníctvo, vypracovaním mechanizmu prechodu na
programové rozpočtovanie a akruálne účtovníctvo, prípravou
softwaru a ďalšími školeniami pracovníkov v tejto oblasti
Hodnotenie
k 30.06.2009

Opatrenie v celom rozsahu splnené – mesto na
rozpočtový rok 2009 má schválený
programový rozpočet v súlade so zák. č.
583/2004 Zb. a s metodikou MF SR uznes.
MZ č. 934 zo dňa 9. 12. 2008, polročná
monitorovacia správa programového rozpočtu
bude rovnako predmetom zhodnotenia
hospodárenia za polrok 2009 v súlade
s legislatívou. MsÚ spolu s rozpočtovými
organizáciami mesta (RO, PO) po zaškolení
relevantných zamestnancov EO plynule prešli
a uplatňujú akruálne účtovníctvo
prostredníctvom svojich softwerov.

Hodnotenie
k 30.06.2010

Opatrenie v celom rozsahu splnené – mesto
vyhodnotilo hospodárenie za rok 2009 formou
schválenia záverečného účtu a predložením
hodnotiacej správy programového rozpočtu,
na rok 2010 bol rovnako spracovaný
programový rozpočet v súlade s metodikou
MF SR a bol schválený uznes. MZ č. 1399
dňa. 3. 12. 2009, monitorovacia správa bude
v súlade so zák. č. 583/2007 Zb. predložená
MZ pri predložení rozboru hospodárenia za
polrok 2010. Hodnotiaca správa
programového rozpočtu spolu so záverečným
účtom a celoročným hodnotením za rok 2010
bude spracovaná a predložená poslancom
MZ. MsÚ spolu s mestskými organizáciami
(RO, PO) uplatňujú akruálne účtovníctvo
prostredníctvom svojich softwerov.

Hodnotenie
k 30.06.2011

Opatrenie v celkom rozsahu splnené – mesto
na rok 2010 vypracovalo monitorovaciu
správu a programový rozpočet v súlade
s metodikou MF SR , monitorovacia správa
bola v súlade so zák. č. 583/2007 Zb.
predložená MZ, spolu so záverečným účtom
MZ a celoročným hodnotením bola
spracovaná hodnotiaca správa PR. MsÚ spolu
s rozpočtovými organizáciami uplatňuje
akruálne účtovníctvo prostredníctvom svojich
softwerov.

Hodnotenie
k 30.06.2012

Opatrenie v celkom rozsahu splnené – mesto
za rok 2011 spolu so záverečným účtom
vypracovalo hodnotiacu správu
programového rozpočtu a aj programový
rozpočet na rok 2012 bol spracovaný v súlade
s metodikou MF SR , monitorovacia správa
programového rozpočtu za polrok 2012 bude
v súlade so zák. č. 583/2007 Zb. predložená
MZ, hodnotiaca správa programového
rozpočtu roku 2012 spolu s vyhodnotením
hospodárenia a záverečným účtom bude tiež
predložená MZ.. MsÚ spolu s rozpočtovými
organizáciami uplatňuje akruálne účtovníctvo
prostredníctvom svojich softwerov.
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Hodnotenie
k 30.06.2013
Hodnotenie
k 31.12.2013
Zodpovedný za
realizáciu:

oddelenie ekonomické

Spolupráca na
realizácii:

ostatné relevantné oddelenia

Termín
realizácie:

rok 2008

Finančné zdroje
na realizáciu:

vlastné zdroje

Cieľ 2.2. Zníženie úverovej zaťaženosti a stratégia manažovania majetku samosprávy mesta
Nástroj
2.2.1.

Opatrenie
Manažovanie úverov
mesta v prepojení na jeho
výdavkovú politiku
a manažovanie majetku
mesta

2.2.1.1.

Vypracovať kritériá na prijímanie úverov tak, aby boli úvery
mestom prijímané iba vo výnimočných prípadoch (napríklad
nevyhnutných pre zabezpečenie finančnej stability mesta)
a navrhnúť systém znižovania dlhu, osobitne v prepojení na
manažovanie majetku mesta
Hodnotenie
k 30.06.2009

Opatrenie splnené – kritérium prijímania
úverov je dané priamo zákonom č. 583/2004
Zb. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy, príp. čerpanie nového úveru
schválením jeho účelového určenia
a požadovanej výšky je podmienené analýzou
jeho dopadu na splnenie zákonom daných
podmienok + výrok kontrolórky. Analýza
dlhovej služby a jeho znižovania splácaním
istiny a úroku je spracované prognózou
bežných príjmov s horizontom na obdobie 10
rokov. Väzba medzi znižovaním dlhu
a majetkom mesta nie je, za všetky úvery je
ručenie zmenkou bez zaťažovania mestského
majetku. Ekonomická situácia prinútila mesto
prijať aj kontokorentný úver, z hľadiska
dlhovej služby je tento irelevantný.

Hodnotenie
k 30.06.2010

Opatrenie splnené – kritérium prijímania
úverov je dané priamo zákonom č. 583/2004
Zb. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy, príp. čerpanie nového úveru
schválením jeho účelového určenia
a požadovanej výšky je podmienené analýzou
jeho dopadu na splnenie zákonom daných
podmienok + výrok kontrolórky. Analýza
dlhovej služby a jeho znižovania splácaním
istiny a úroku je spracované prognózou
bežných príjmov s horizontom na obdobie 10
rokov. Väzba medzi znižovaním dlhu
a majetkom mesta nie je, za všetky úvery je
ručenie zmenkou bez zaťažovania mestského
majetku. Ekonomická situácia prinútila mesto
prijať aj kontokorentný úver, z hľadiska
dlhovej služby je tento irelevantný.
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Hodnotenie
k 30.06.2011

Opatrenie splnené – kritérium prijímania
úverov je dané priamo zákonom č. 583/2004
Zb. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy, príp. čerpanie nového úveru
schválením jeho účelového určenia
a požadovanej výšky je podmienené analýzou
jeho dopadu na splnenie zákonom daných
podmienok + výrok kontrolórky. Analýza
dlhovej služby a jeho znižovania splácaním
istiny a úroku je spracované prognózou
bežných príjmov s horizontom na obdobie 10
rokov. Väzba medzi znižovaním dlhu
a majetkom mesta nie je, za všetky úvery je
ručenie zmenkou bez zaťažovania mestského
majetku. Aj napriek výraznému zníženiu
príjmov mesta dlhové zaťaženie mesta sa
znižuje – je to jedna zo zásadných priorít
finančného manažmentu. Ekonomická situácia
prinútila mesto prijať aj kontokorentný úver,
z hľadiska dlhovej služby je tento irelevantný.

Hodnotenie
k 30.06.2012

Opatrenie splnené – kritérium prijímania
úverov je dané priamo zákonom č. 583/2004
Zb. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy, príp. čerpanie nového úveru
schválením jeho účelového určenia
a požadovanej výšky je podmienené analýzou
jeho dopadu na splnenie zákonom daných
podmienok + výrok kontrolórky. Analýza
dlhovej služby a jeho znižovania splácaním
istiny a úroku je spracované prognózou
bežných príjmov s horizontom na obdobie 10
rokov. Väzba medzi znižovaním dlhu
a majetkom mesta nie je, za všetky úvery je
ručenie zmenkou bez zaťažovania mestského
majetku. V priebehu hodnoteného roka došlo
k výraznému zníženiu príjmov mesta - dlhové
zaťaženie mesta sa znižuje – je to jedna zo
zásadných priorít finančného manažmentu .
Ekonomická situácia prinútila mesto prijať aj
kontokorentný úver, z hľadiska dlhovej služby
je tento irelevantný.

Hodnotenie
k 30.06.2013
Hodnotenie
k 31.12.2013

2.2.1.2.

Zodpovedný za
realizáciu:

oddelenie ekonomické

Spolupráca na
realizácii:

ostatné relevantné oddelenia

Termín
realizácie:

december 2008

Finančné zdroje
na realizáciu:

vlastné zdroje

Vypracovať rámcový plán krokov financovania úverov
a kapitálových výdavkov do roku 2013 z viacerých zdrojov,
vrátane z výnosov z predaja majetku mesta, z externých
neúverových zdrojov a z úspor v rozpočte
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Hodnotenie
k 30.06.2009

Rámcový plán financovania úverov
a relizovania kapitálových výdavkov
predstavuje každoročne zásadný nástroj
hospodárenia mesta – mestský rozpočet,
schválený MZ. Kapitálové výdavky sú
rozpočtované len na nevyhnutné akcie,
vyplývajúce mestu zo zák. č. 369/1990 Zb.
Vlastné zdroje sú rozpočtované najmä na
spolufinancovanie úspešných projektov zo
zdrojov ŠR a EÚ. Ekonomická situácia
v spoločnosti nie je priaznivá na získanie
dostatočných vlastných zdrojov z predaja
mestského majetku

Hodnotenie
k 30.06.2010

Hospodárska kríza v r. 2010 výrazným
spôsobom ovplyvňuje aj hospodárenie
samosprávy, znižovanie dlhovej služby je
prioritou v rámci schváleného rozpočtu aj
napriek komplikovanému zabezpečeniu
ostatných zákonných povinností mesta.
Plánovaný odpredaj mestského majetku sa
s ohľadom na nepriaznivú hospodársku
situáciu neuskutočnil v predpokladanej miere,
v rozpočte s poddimenzovaným objemom
podielovej dane od štátu nie je reálne počítať
s úsporami v rozpočte.

Hodnotenie
k 30.06.2011

Hospodárska kríza vrcholí, objavujú sa
prognózy o možnej ďalšej recesii, príjem
z podielovej dane za rok 2010 bol o 26,4 %
nižší ako v r. 2009, v rozpočte r. 2011 sa
v kapitálových výdavkoch vlastné zdroje
vyčlenili len na spolufinancovnie projektov zo
zdrojov ŠR a EÚ, plánovaný predaj mestského
majetku sa doposiaľ nepodarilo odpredať
v rozsahu, v akom sa počítalo – v takýchto
neistých a nejasných podmienkach toku
financií s opakovane redukovanými príjmami
zo ŠR je veľmi zložité spracovať rámcová
plán, koncepciu – samosprávy sú nútené
improvizovať. Opatrenie až do obdobia
stabilizovania hospodárskej a finančnej
situácie štátu odporúčam vypustiť.

Hodnotenie
k 30.06.2012

Rozpočet na rok 2012 sa nepodailo zostaviť
s prebytkom bežného rozpočtu na
zabezpečenie krytia výdavkov dlhovej služby.
Súviselo to s plánovaným čerpaním úveru zo
ŠFRB na kúpu nájomných bytov na Ul.
mostná 2. Komerčné úvery, ako aj kapitálové
výdavky však v r. 2012 majú byť v rámci
schváleného rozpočtu hradené najmä
z príjmov z predaja mestského majetku –
z kapitálových príjmov. Uvedené platí aj
v rámci povinného spolufinancovania
projektov , realizovaných z externých zdrojov
– zo ŠR a EÚ.

Hodnotenie
k 30.06.2013
Hodnotenie
k 31.12.2013
Zodpovedný za
realizáciu:

oddelenie ekonomické

Spolupráca na
realizácii:

referát regionálneho rozvoja a strategického
plánovania MsÚ

Termín
realizácie:

december 2008 a kontinuálne ďalej
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Finančné zdroje
na realizáciu:
Nástroj
2.2.2.

vlastné zdroje

Opatrenie
Manažovanie majetku
mesta so zameraním na
financovanie úverov
a kapitálových výdavkov
mesta

2.2.2.1.

V súlade s plánom krokov financovania úverov a kapitálových
výdavkov (opatrenie č. 2.2.1.2) vypracovať spôsob a postup
manažovania majetku, so zameraním na prehodnotenie majetkovej
účasti mesta v obchodných spoločnostiach, odpredaj prebytočného
majetku mesta a transformáciu rozpočtových a príspevkových
mestských organizácií mesta Handlová
Hodnotenie
k 30.06.2009

Mesto má 100% majetkovú účasť v 2 s.r.o. –
prostredníctvom nich zabezpečuje niektoré
základné úlohy, vyplývajúce z legislatívy a má
možnosť ovplyvniť ich rozsah vo väzbe na
finančnú náročnosť, za ktorú sú poskytované.
Prebytočný majetok sa mesto usiluje odpredať
v súlade so VZN 4/2007 o hospodárení
a nakladaní s majetkom mesta a VZN č.
2/2008 o zmluvných prevodoch vlastníctva
majetku mesta, zámer odpredať vytypovaný
nepotrebný majetok sa nedarí splniť
v požadovanom rozsahu najmä s ohľadom na
celospoločenskú ekonomickú situáciu .
Z opatrenia odporúčam vylúčiť návrh
transformovať rozpočtové organizácie mesta
pre rozpor s legislatívou ( zámer súkromnej
MŠ sa neujal, súkr. ZUŠ jestvuje ) – oba typy
(RO, PO) totiž vyžadujú nevyhnutný objem
finančného príspevku z rozpočtu mesta .
Príspevkové organizácie pre svoj charakter by
sa len veľmi ťažko mohli transformovať na
súkromné zariadenia, čím by sa však dosiahlo,
že by sme objekty vylúčili z možnosti
uchádzať sa o získanie prostriedkov na ich
rekonštrukciu. Odpredaj týchto objektov
z hľadisla straty vplyvu mesta na chod týchto
činností sa nepredpokladá.

Hodnotenie
k 30.06.2010

Aj na základe realizovania pasportu
nepotrebného majetku mesta k odpredaju
nedochádza v požadovanom rozsahu z dôvodu
ťažkej hospodárskej situácie. Majetok RO –
platí argument z r. 2009, mjetok PO – platí
argument r. 2009, mestským obchodným
organizáciám bol odpredaný majetok,
u ktorého to dovoľuje legislatíva,
manažovanie majetku sa riadi internou
legislatívou – argumenty r. 2009.

Hodnotenie
k 30.06.2011

Manažovanie majetku mesta sa riadi internou
smernicou – VZN č. 4/2007 a VZN č. 2/2008,
na základez realizovania pasportu
nepotrebného majetku mesta k odpredaju
nedochádza v požadovanom rozsahu z dôvodu
ťažkej hospodárskej situácie. Majetok RO –
platí argument z r. 2009 a 2010, mjetok PO –
platí argument r. 2009 a 2010, mestským
obchodným organizáciám bol odpredaný
majetok, u ktorého to dovoľuje legislatíva (nie
je získaný zo zdrojov ŠR a EÚ). Situácia
s predajom nepotrebného majetku mesta sa
pravdepodobne zmení až po doznení
hospodárskej krízy, v súčasnom období sa
plánovanie postupnosti krokov v manažovaní
mestského majetku sa míňajú účinku.
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Hodnotenie
k 30.06.2012

Oddelenie nakladania s majetkom mesta má
spracovaný pasport nepotrebného
a nevyužívaného mestského majetku, ktorý
mesto priebežné ponúka na odpredaj. Aj
v rozpočte na rok 2012 sa počíta
s kapitálovým príjmom z predaja mestskej
tržnice, opakovane neúspešne ponúkaná na
predaj. Rovnako sa počíta s predajom
mestských priestorov na Námestí baníkov –
uvedené transakcie by mali v tomto roku byť
úspešné a naplniť tak kapitálové príjmy. Ďalší
krok k zabezpečeniu príjmov súvisí so
zámerom odpredaja obchodného podielu
v mestskej spoločnosti Hater Handlová, s.r.o.
Predaj obchodného podielu niektorej inej
spoločnosti sa zatiaľ neuvažuje.
V záujme znižovania výdavkov mesta
a zabezpečenia príjmov na dlhovú službu
a investičné akcie je obmedzenie preávzdky
mestskej príspevkovej organizácie Plaváreň na
10 mesiacov, čo sa odzrkadlilo vo výške
schváleného príspevku pre túto organizáciu.
Obdobným spôsobom zníženia prevádzkových
výdavkov a posilnenia zdrojov na dlhovú
službu by mohlo byť presťahovanie CVČ
Relax do iných priestorov – napr. DK, príp. do
priestorov niektorej školy. So zrušením
niektorej mestskej organizácie sa zatiaľ
neuvažuje.

Hodnotenie
k 30.06.2013
Hodnotenie
k 31.12.2013

2.2.2.2.

Zodpovedný za
realizáciu:

oddelenie ekonomické

Spolupráca na
realizácii:

ostatné relevantné oddelenia

Termín
realizácie:

do decembra 2008 a kontinuálne ďalej

Finančné zdroje
na realizáciu:

vlastné zdroje

V nadväznosti na opatrenie č. 2.2.2.1 realizovať predaj
príslušného majetku mesta Handlová v obchodných
spoločnostiach a mestských príspevkových organizácií
Hodnotenie
k 30.06.2009

Na v yhodnotenie plnenia uvedeného
opatrenia je možné aplikovať vyhodnotenie
opatrenia 2.2.2.1. k hodnotenému obdobi.

Hodnotenie
k 30.06.2010

Na v yhodnotenie plnenia uvedeného
opatrenia je možné aplikovať vyhodnotenie
opatrenia 2.2.2.1. k hodnotenému obdobi.

Hodnotenie
k 30.06.2011

Na v yhodnotenie plnenia uvedeného
opatrenia je možné aplikovať vyhodnotenie
opatrenia 2.2.2.1. za roky 2009, 2010 a 2011.

Hodnotenie
k 30.06.2012

Krokom k zabezpečeniu príjmov do rozpočtu
je zámer odpredaja obchodného podielu
v mestskej spoločnosti Hater Handlová, s.r.o. ,
bude na rozhodnutí mestských poslancov, či
sa tento zámer podarí. Iné zámery s mestským
majetkom v iných organizáciách sa doposiaľ
nepripravuje.

Hodnotenie
k 30.06.2013
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Hodnotenie
k 31.12.2013

SZ 3

Zodpovedný za
realizáciu:

oddelenie ekonomické

Spolupráca na
realizácii:

ostatné relevantné oddelenia

Termín
realizácie:

od roku 2009

Finančné zdroje
na realizáciu:

vlastné zdroje

RAST ZAMESTNANOSTI

Cieľ 3.1. Uplatňovanie vlastného prístupu mesta k riešeniu problémov na trhu práce
Nástroj
3.1.1.

Opatrenie
Definovanie predstavy
mestskej samosprávy o
vlastnom prístupe k
riešeniu problémov
nezamestnanosti a
hmotnej núdze v
súčasnom legislatívnom
prostredí

3.1.1.1.

Príprava a schválenie Koncepcie riešenia problémov
nezamestnanosti a hmotnej núdze v meste Handlová, so
zameraním na úzko špecifickú pracovnú silu (osobitne baníctvo
a nadväzné profesie...) a na menej kvalifikovanú a ťažko
zamestnateľnú pracovnú silu, prevažne koncentrovanú v rómskej
osade
Hodnotenie
k 30.06.2009

Koncepčný materiál nebol spracovaný,
nakoľko mesto malo záujem o pokračovanie
aktivít neziskovej organizácie Help, n.o. na
území mesta, ktorá sa zameriavala na aktívnu
prácu s nezamestnanými formou aktivačných
školení, rekvalifikačných kurzov s cieľom
zvýšenia zamestnateľnosti uchádzačov
o zamestnanie.

Hodnotenie
k 30.06.2010

Mesto sa prostredníctvom neziskovej
organizácie Help,n.o. zapojilo do projektu :
Handlovský program podpory vzdelávania
a zamestnania od 09/2009. Financovaný bol
z finančného mechanizmu EHP, Nórskeho
finančného mechanizmu a ŠR SR.

Hodnotenie
k 30.06.2011

Všetky aktivity tejto oblasti zastrešil Help,n.o.
cez aktivity tútoring, sieťovanie
zamestnávateľov a sprevádzanie zamestnaním
a celoživotné vzdelávanie. Ptrojekt končil
04/2011. Na aktivitách sa podieľali i partneri,
napr. ÚPSVaR v Prievidzi, Sociálna
poisťovňa, mimovládne organizácie
Opatrenie sa plní.
V rámci trvalej udržateľnosti projektu:
Handlovský program podpory vzdelávania
a zamestnania, aktivity Help, n.o. pokračujú
ďalej v oblasti tútoringu – poradenstvo pre
nezamestnaných občanov, v oblasti sieťovania
zamestnávateľov a celoživotného vzdelávania.

Hodnotenie
k 30.06.2012

Hodnotenie
k 30.06.2013
Hodnotenie
k 31.12.2013
Zodpovedný za
realizáciu:

Help, n.o. ; oddelenie sociálne
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Spolupráca na
realizácii:

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
v Handlovej (detašované pracovisko ÚPSVaR
v Prievidzi); mimovládne organizácie

Termín
realizácie:

november 2009 a kontinuálne ďalej

Finančné zdroje
na realizáciu:

vlastné zdroje

Cieľ 3.2. Zlepšenie podmienok na trhu práce, osobitne informovanosti subjektov na ňom
Nástroj
3.2.1.

Opatrenie
Systematickejšie
informovanie
o pracovných
príležitostiach na
regionálnom trhu práce

3.2.1.1

Pripraviť a predložiť návrh systematickejšej spolupráce MsÚ
s Úradom práce sociálnych vecí a rodiny v Handlovej, regionálnou
samosprávou a inými mestskými samosprávami v regióne kraji pri
získavaní a sprostredkovaní informácií o pracovných
príležitostiach a analýza možností vytvorenia regionálneho
partnerstva za účelom systematického zhromažďovania a výmeny
informácií o vývoji na regionálnom trhu práce a sprostredkovania
informácií uchádzačom o prácu
Hodnotenie
k 30.06.2009

Zastrešoval Help, n.o. (uvedené vyššie).

Hodnotenie
k 30.06.2010

Zastrešoval Help,n.o. (uvedené vyššie).

Hodnotenie
k 30.06.2011

Zastrešoval Help, n.o. (uvedené vyššie).

Hodnotenie
k 30.06.2012

Opatrenie sa plní čiastočne.
Help, n.o. priebežne sleduje vývoj na
regionálnom trhu práce a sprostredkováva
informácie uchádzačom o prácu.

Hodnotenie
k 30.06.2013
Hodnotenie
k 31.12.2013
Zodpovedný za
realizáciu:
Spolupráca na
realizácii:

3.2.1.2.

Help, n.o.
oddelenie sociálne , Úrad práce, sociálnych
vecí a rodiny v Handlovej (detašované
pracovisko ÚPSVaR v Prievidzi); TSK;
podnikateľské subjekty

Termín
realizácie:

november 2009 a kontinuálne ďalej

Finančné zdroje
na realizáciu:

vlastné zdroje, zdroje EU, štátny rozpočet, iné
externé schémy pomoci

Sprístupnenie nezamestnaným a iným občanom elektronicky
spracovávaných informácií o voľných pracovných miestach
v regióne na jednom kontaktnom mieste s počítačom na MsÚ,
najmä v súčinnosti a po dohode s Úradom práce, sociálnych vecí
a rodiny v Handlovej
Hodnotenie
k 30.06.2009

Realizované, sprístupnený internet pre
verejnosť v priestoroch Domu kultúry
a v priestoroch Mestskej knižnice, informácie
o ponuke voľných pracovných miest
zverejnené v priestoroch sociálneho oddelenia.
Poradenstvo a pomoc poskytovaná i cez Help,
n.o.

Hodnotenie
k 30.06.2010

Internet presunutý z Domu kultúry do
priestorov plavárne, pokračovanie vyššie
uvedených aktivít.
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Hodnotenie
k 30.06.2011

Počas povodní v minulom roku zničený
internet na plavárni, miestom s možnosťou
voľného prístupu na internet zostala Mestská
knižnica. Pokračovanie vyššie uvedených
aktivít.

Hodnotenie
k 30.06.2012

V priestoroch Mestskej knižnice je 8
počítačových staníc s prístupom na internet
pre všetkých návštevníkov knižnice.

Hodnotenie
k 30.06.2013
Hodnotenie
k 31.12.2013
Zodpovedný za
realizáciu:
Spolupráca na
realizácii:

Nástroj
3.2.2.

oddelenie sociálne
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
v Handlovej (detašované pracovisko ÚPSVaR
v Prievidzi)

Termín
realizácie:

priebežne

Finančné zdroje
na realizáciu:

vlastné zdroje, zdroje EU, štátny rozpočet, iné
externé schémy pomoci

Opatrenie
Informovanie
nezamestnaných o
možnostiach získania
podpory a pomoci pri
rozbiehaní samostatnej
zárobkovej činnosti

3.2.2.1.

Vypracovanie letáku o možnostiach získania príspevku na
samostatnú zárobkovú činnosť podľa zákona č. 5/2004 Z. z.
o službách zamestnanosti a distribúcia letáku uchádzačom o
zamestnanie v meste
Hodnotenie
k 30.06.2009

Bol vytvorený manuál pre potreby
začínajúcich podnikateľov, ktorý bol daný
každému záujemcovi o podnikanie a slúžil ako
podklad pri organizovaní kurzov

Hodnotenie
k 30.06.2010

Došlo k legislatívnym zmenám, ktoré
zjednodušili systém pri zakladaní živnosti
a preto potreba vytvorenia takejto publikácie
stratila opodstatnenie

Hodnotenie
k 30.06.2011

Súčasne legislatívne prostredie je prehľadné a
umožňuje vybaviť základné povinnosti pri
zakladaní živonsti všetko na jednom mieste.
Samospráva sa na tomto procese nezúčastňuje
vychádzajúc z pravných noriem nemá právo
do procesu vstupovať.

Hodnotenie
k 30.06.2012

V rámci informovanosti poskytujú
zamestnanci oddelenia pomoc pri získavaní
prvotoných informácii a usmerňujú
potencionálnych záujemcov o podnikanie.
Legislatíva pre samosprávy nedáva priestor
pre konktrétne kroky v prípade pomoci tejto
skupine obyvateľov, v uvedenej oblasti
pôsobíme metodicky.

Hodnotenie
k 30.06.2013
Hodnotenie
k 31.12.2013
Zodpovedný za
realizáciu:

oddelenie podnikateľskej činnosti, správy daní
a poplatkov MsÚ

Spolupráca na
realizácii:

oddelenie sociálne; Úrad práce, sociálnych
vecí a rodiny v Handlovej (detašované
pracovisko ÚPSVaR v Prievidzi)

Termín
realizácie:

2008
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Finančné zdroje
na realizáciu:
3.2.2.2.

štátny rozpočet

Systematická spolupráca s inštitúciami zaoberajúcimi sa podporou
malého a stredného podnikania za účelom zabezpečenia
informovanosti začínajúcich podnikateľov o možnostiach získania
podpory a pomoci pri rozbiehaní podnikania
Hodnotenie
k 30.06.2009

Plní sa v spolupráci s n.o. Asterion a Help,
n.o.,

Hodnotenie
k 30.06.2010

V rámci organizovaných kurzov
nezisk.organizáciami a odd. strateg. rozvoja sa
zabezpečuje spolupráca s podnikate. Sférou.

Hodnotenie
k 30.06.2011

Opatrenie sa plní, podnikateľské subjekty sa
oslovujú v súlade s prebiehajúcimi výzvami
programov na podporu MSP.

Hodnotenie
k 30.06.2012

Plní sa, existuje tu vzájomné prepojenie
s mestskými organizáciami.

Hodnotenie
k 30.06.2013
Hodnotenie
k 31.12.2013
Zodpovedný za
realizáciu:

oddelenie podnikateľskej činnosti, správy daní
a poplatkov

Spolupráca na
realizácii:

oddelenie sociálne; podnikateľské združenia;
podnikateľské subjekty; inštitúcie zaoberajúce
sa podporou malého a stredného podnikania

Termín
realizácie:

od roku 2009

Finančné zdroje
na realizáciu:

externé zdroje, vlastné zdroje

Cieľ 3.3. Aktivizovanie ťažko zamestnateľných uchádzačov o prácu, osobitne dlhodobo nezamestnaných
Nástroj
3.3.1.

Opatrenie
Vytváranie podmienok pre
organizovanie aktivačnej
činnosti inými subjektmi v
meste

3.3.1.1.

Spolupráca s právnickými a fyzickými osobami, vykonávajúcimi
všeobecne prospešné činnosti, pri organizovaní dobrovoľníckych
prác v súlade so zákonom o službách zamestnanosti v znení
neskorších predpisov (najmä organizácie poskytujúce sociálne
služby, mimovládne organizácie, cirkvi a nimi zriadené
organizácie, zdravotnícke zariadenia)
Hodnotenie
k 30.06.2009

Nadviazanie úzkej spolupráce s Jazmín n.o.
pri realizácii jednotlivých aktivít plánu
dobrovoľníckych prác.

Hodnotenie
k 30.06.2010

Spolupráca prebieha, predovšetkým s Jazmín
n.o.

Hodnotenie
k 30.06.2011

Spolupráca s Jazmín n.o. prebieha,
nadviazanie spolupráce so ZOHD pri tvorbe
plánu organizácie dobrovoľníckych prác.

Hodnotenie
k 30.06.2012

Cieľ v plnení. Sociálne oddelenie pri
zabezpečovaní dobrovoľníckych prác úzko
spolupracuje s Jazmín, n.o. a so ZOHD.
Súčasne sociálne oddelenie na zabezpečenie
doplnkových služieb ( upratovanie priestorov
DOS, Denného centra a práčovne )
spolupracuje s mestom Handlová, verejnoprospešnými prácami.

Hodnotenie
k 30.06.2013
Hodnotenie
k 31.12.2013
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Zodpovedný za
realizáciu:
Spolupráca na
realizácii:

3.3.1.2.

oddelenie sociálne
Jazmín, n.o. ; ZOHD; referát regionálneho
rozvoja a strategického plánovania; Úrad
práce, sociálnych vecí a rodiny v Handlovej
(detašované pracovisko ÚPSVaR v Prievidzi);
MPSVaR SR

Termín
realizácie:

od roku 2008

Finančné zdroje
na realizáciu:

vlastné zdroje, zdroje EU, štátny rozpočet, iné
externé schémy pomoci

Príprava a vytvorenie partnerstva podľa zákona č. 5/2004 o
službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov s
mimovládnymi organizáciami a ďalšími subjektmi v meste za
účelom spolupráce pri organizovaní aktivačných prác a rozvoji
zamestnanosti
Hodnotenie
k 30.06.2009

Oficiálne uzatváranie partnerstva nie je
potrebné, všetky subjekty v meste, ktoré sa
môžu podieľať, prípadne využívať aktivačné
práce vzájomne spolupracujú.

Hodnotenie
k 30.06.2010

Vzájomná spolupráca prebieha i naďalej, týka
sa všetkých subjektov v meste, ktoré sa môžu
podieľať, prípadne využívať aktivačné práce.
Ciele jednotlivých projektov sú priebežne
napĺňané.

Hodnotenie
k 30.06.2011

K uzavtretiu oficiálneho partnerstva stále
nepristupujeme, spolupráca všetkých
zainteresovaných subjektov prebieha. Ciele
jednotlivých projektov sú priebežne napĺňané.

Hodnotenie
k 30.06.2012

Cieľ je v čiastočnom plnení. Zainteresované
subjekty spolupracujú dobrovoľne a napĺňajú
tak ciele jednotlivých projektov. Nie je preto
nutné vytvárať oficiálne partnerstvá.

Hodnotenie
k 30.06.2013
Hodnotenie
k 31.12.2013
Zodpovedný za
realizáciu:
Spolupráca na
realizácii:

Nástroj
3.3.2.

oddelenie sociálne
referát regionálneho rozvoja a strategického
plánovania; mimovládne organizácie; Úrad
práce, sociálnych vecí a rodiny v Handlovej
(detašované pracovisko ÚPSVaR v Prievidzi);
MPSVaR SR

Termín
realizácie:

od roku 2009

Finančné zdroje
na realizáciu:

štátny rozpočet a fondy EÚ, vlastné zdroje, iné
externé zdroje

Opatrenie
Prehlbovanie
a zefektívnenie spolupráce
mesta so súkromnými
subjektmi pri
zamestnávaní ťažko
zamestnateľných občanov
mesta

3.3.2.1.

V nadväznosti na Koncepciu rozvoja rómskej osady v Handlovej
prehĺbenie a zefektívnenie spolupráce mesta s neziskovými
a komerčnými súkromnými subjektmi v motivovaní a vťahovaní
stále významnejšej časti Rómov do dlhodobo udržateľných
pracovných a/alebo podnikateľských aktivít
Hodnotenie
k 30.06.2009

Zastrešoval Help,n.o. (uvedené vyššie).

Hodnotenie
k 30.06.2010

Zastrešoval Help,n.o. (uvedené vyššie).
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Hodnotenie
k 30.06.2011
Hodnotenie
k 30.06.2012

Zastrešoval Help,n.o. (uvedené vyššie).
Help, n.o. rámci aktivity tútoring –
poradenstvo pre nezamestnaných občanov
spolupracuje aj s rómskymi spoluobčanmi
a sústreďuje sa na ich motiváciu a hľadanie
uplatnenia na trhu.

Hodnotenie
k 30.06.2013
Hodnotenie
k 31.12.2013
Zodpovedný za
realizáciu:
Spolupráca na
realizácii:

3.3.2.2.

Help,n.o.; oddelenie sociálne
referát regionálneho rozvoja a strategického
plánovania; mimovládne organizácie;
podnikateľské subjekty; Úrad práce,
sociálnych vecí a rodiny v Handlovej
(detašované pracovisko ÚPSVaR v Prievidzi)

Termín
realizácie:

priebežne

Finančné zdroje
na realizáciu:

štátny rozpočet a fondy EÚ, vlastné zdroje, iné
externé zdroje

V nadväznosti na doterajšie aktivity mesta, spoluprácu so
súkromnými subjektmi a prostredníctvom iných foriem sa
sústrediť na motivovanie zamestnať (sa) a vzdelávať ťažko
zamestnateľných občanov mesta okrem uvedených v opatrení
3.3.2.1.
Hodnotenie
k 30.06.2009

Zastrešoval Help,n.o. (uvedené vyššie).

Hodnotenie
k 30.06.2010

Zastrešoval Help,n.o. (uvedené vyššie).

Hodnotenie
k 30.06.2011

Zastrešoval Help,n.o. (uvedené vyššie).

Hodnotenie
k 30.06.2012

Opatrenie sa plní.
Help, n.o. v rámci aktivity tútoring –
poradenstvo pre nezamestnaných občanov
spolupracuje s ťažkozamestnateľnými
skupinymi občanov a sústreďuje sa na ich
motiváciu a osobnostný a profesionálny
rozvoj.

Hodnotenie
k 30.06.2013
Hodnotenie
k 31.12.2013

SZ 4

Zodpovedný za
realizáciu:

Help, n.o. ; oddelenie sociálne

Spolupráca na
realizácii:

primátor mesta, mimovládne organizácie,
podnikateľské subjekty

Termín
realizácie:

priebežne

Finančné zdroje
na realizáciu:

vlastné zdroje

KVALITNÉ SOCIÁLNE SLUŽBY

Cieľ 4.1. Definovanie zamerania a zvýšenie adresnosti sociálnej politiky mesta
Nástroj

Opatrenie

- 26 -

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Handlová (2008 – 2013)

4.1.1.

Vymedzenie potrieb
jednotlivcov cieľových
skupín sociálnej sféry,
osobitne sociálnych
služieb

4.1.1.1.

Realizácia prieskumu potrieb obyvateľov Handlovej v sociálnej
núdzi (v zmysle zákona č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci)
Hodnotenie
k 30.06.2009

Zisťovanie potrieb prebieha v rámci
mestských diskusií, návštev Klubu dôchodcov,
prostredníctvom terénnej sociálnej práce.

Hodnotenie
k 30.06.2010

Vyhodnotenie dlhodobo požadovaných
služieb – prepravná služba, domov dôchodcov
(pripravené a realizované projekty). Ostatné
požiadavky zakomponované v KPSS.

Hodnotenie
k 30.06.2011

Neobjavujú sa nové požiadavky, pripravujeme
realizáciu Senior Centra.

Hodnotenie
k 30.06.2012

Neobjavujú sa nové požiadavky na sociálne
služby. Občania prejavujú nespokojnosť
s neposkytovaním jednorázových sociálnych
dávok zo strany mesta, zastavenie ktorých
súvisí s hospodárskou a finančnou krízou
v meste. V mesiacoch júl – október 2011
mesto využilo možnosť zapojenia sa do
projektu „ potravinová banka“ a zabezpečilo
distribúciu dodávok múky a cestovín občanom
v hmotnej núdzi a seniorom s nízkym
dôchodkom.

Hodnotenie
k 30.06.2013
Hodnotenie
k 31.12.2013

Nástroj
4.1.2.

Zodpovedný za
realizáciu:

oddelenie sociálne

Spolupráca na
realizácii:

referát regionálneho rozvoja a strategického
plánovania MsÚ

Termín
realizácie:

od roku 2009

Finančné zdroje
na realizáciu:

vlastné zdroje, externé zdroje

Opatrenie
Definovanie
zodpovednosti mestskej
samosprávy za
zabezpečenie sociálnych
služieb (možnosti,
priority, formy)

4.1.2.1.

Vypracovanie a schválenie Koncepcie rozvoja sociálnych služieb
do roku 2013
Hodnotenie
k 30.06.2009

Zhromažďovanie materiálov, podkladov
a východiskovej legislatívy. Zmena zákona
v roku 2008 priniesla povinnosť vypracovať
koncepčný materiál KPSS, ktorý nahradí
plánovaný dokument.

Hodnotenie
k 30.06.2010

Vytvorenie a schválenie Komunitného plánu
sociálnych služieb v meste Handlová na roky
2010-2012.

Hodnotenie
k 30.06.2011

KPSS sa priebežne napĺňa, jeho hodnotenie
bude samostane schvalované MsZ.

Hodnotenie
k 30.06.2012

Neobjavujú sa nové požiadavky na sociálne
služby. V druhej polovici roka 2012
pripravujeme uskutočniť prieskum – anketu
medzi obyvateľmi zameraný na spokojnosť
s kvalitou doteraz poskytovaných sociálnych
služieb prípadné zistenie požiadaviek na
ďalšie zavedenie sociálnych služieb v meste.

Hodnotenie
k 30.06.2013
Hodnotenie
k 31.12.2013
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Zodpovedný za
realizáciu:
Spolupráca na
realizácii:

Nástroj
4.1.3.

oddelenie sociálne
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
v Handlovej (detašované pracovisko ÚPSVaR
v Prievidzi); mimovládne organizácie

Termín
realizácie:

2008-2009

Finančné zdroje
na realizáciu:

vlastné zdroje, externé zdroje

Opatrenie
Zoslabovanie vplyvu
negatívnych javov na deti
a mládež

4.1.3.1.

Príprava a realizácia Koncepcie prevencie sociálno-patologických
javov v meste Handlová
Hodnotenie
k 30.06.2009

Prebieha prípravná fáza a oslovovanie členov
pracovnej skupiny. Zhromažďujeme
materiály, podklady a legislatívne východiská.

Hodnotenie
k 30.06.2010

Tvorbu koncepcie k danému dátumu
nerealizujeme, nakoľko riešime následky
Banského nešťastia z augusta 2009.

Hodnotenie
k 30.06.2011

Tvorbu koncepcie k danému dátumu
nerealizujeme, nakoľko riešime následky
povodní z augusta 2010. V mesiaci máj a jún
vytvárame pracovnú skupinu a je spracovaný
prvotný koncept.

Hodnotenie
k 30.06.2012

V mesiacoch december 2011 – marec 2012 sa
uskutočnil široký prieskum ( dotazníková
forma ) na všetkých základných a stredných
školách v meste s cieľom zistiť rozsah
a jednotlivé druhy sociálno-patologických
javov medzi deťmi a mládežou. Výsledky
prieskumu boli vyhodnotené a budú slúžiť ako
podklad pre pracovnú skupinu, ktorá bude
pripravovať Koncepciu prevencie sociálnopatologických javov v meste.

Hodnotenie
k 30.06.2013
Hodnotenie
k 31.12.2013

4.1.3.2.

Zodpovedný za
realizáciu:

oddelenie sociálne

Spolupráca na
realizácii:

komisia zdravotná, sociálna a verejného
poriadku MsZ; mimovládne organizácie

Termín
realizácie:

2008

Finančné zdroje
na realizáciu:

vlastné zdroje

Pokračovanie v realizácii programu Školy podporujúce zdravie,
podpora jeho rozšírenia v predškolských zariadeniach

- 28 -

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Handlová (2008 – 2013)

Hodnotenie
k 30.06.2009

Všetky základné školy sú zaradené do
národnej „Siete škôl podporujúcich zdravie“,
t.j. získali certifikát (ZŠ Mierové nám v roku
1995, ZŠ Morovnianska cesta 1997, ZŠ
Školská ul. 1996). Školy pokračujú v realizácií
projektu i naďalej (vypracúvajú vlastné
doplnky k hlavnému projektu). Materská škola
Ul. SNP 27 je zaradená do Národnej siete škôl
podporujúcich zdravie, má certifikát „Škola
podporujúca zdravie“, ktorý získala v roku
2006. MŠ implementovala výchovu ku
zdraviu a zdravému životnému štýlu aj do
svojho Školského vzdelávacieho programu
ISCED 0 „Dúha“. V školskom roku 2008/09
vytvorili a realizovali 7 školských
pedagogických projektov vo všetkých
elokovaných triedach MŠ (projekty Zdravé
zúbky, Adamko hravo-zdravo, Chránim seba –
chránim teba, Bojujeme proti chrípke
pohybom a zdravou výživou, Pohybom ku
zdraviu, Čo je zdravé to mám rád, Zdravý
úsmev).

Hodnotenie
k 30.06.2010

Plní sa. Školy vypracúvajú vlastné doplnky
k hlavnému projektu a realizujú vlastné
pedagogické projekty v rámci výchovy k
zdraviu a zdravému životnému štýlu.

Hodnotenie
k 30.06.2011

Plní sa. Školy vypracúvajú vlastné doplnky
k hlavnému projektu a realizujú vlastné
pedagogické projekty v rámci výchovy k
zdraviu a zdravému životnému štýlu.

Hodnotenie
k 30.06.2012

Plní sa. Školy realizujú aktivity a programy
v rámci výchovy k zdraviu a zdravému
životnému štýlu.

Hodnotenie
k 30.06.2013
Hodnotenie
k 31.12.2013

4.1.3.3.

Zodpovedný za
realizáciu:

školy a školské zariadenia

Spolupráca na
realizácii:

komisia zdravotná, sociálna a verejného
poriadku MsZ

Termín
realizácie:

priebežne

Finančné zdroje
na realizáciu:

štátny rozpočet a fondy EÚ, vlastné zdroje, iné
externé zdroje

Osveta zameraná na dospelých s cieľom posilniť ich
zodpovednosť za mládež
Hodnotenie
k 30.06.2009

Cieľ je plnený intenzívnejšou spoluprácou
s jednotlivými školskými zariadeniami na
území mesta, kedy prebieha vzájomné včasné
informovanie a poskytovanie súčinnosti.
Vykonávané sú priebežné osobné návštevy
škôl.

Hodnotenie
k 30.06.2010

K prebiehajúcej spolupráci so školskými
zariadeniami sa pridáva užšia spolupráca
s ÚPSVaR Prievidza, odd. SPO a SK. K tejto
problematike realizuje mesto projekt
v spolupráci KR PZ v Trenčíne „Nástrahy
života“ v mesiacoch 01 – 03/2010.

Hodnotenie
k 30.06.2011

Vzájomná spolupráca prebieha bez
problémov, stále viac sa do popredia dostáva
prevencia a vyhľadávacia činnosť.
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Hodnotenie
k 30.06.2012

Spolupráca s jednotlivými školskými
zariadeniami na území mesta je na dobrej
úrovni, priebežne sa plní toto opatrenie,
hlavne osobnými kontaktmi medzi
pracovníkmi školy a terénnymi pracovníkmi.
Zintenzívnila a zefektívnila sa aj spolupráca
s ÚPSVaR, oddelením SPOaSK. Dôraz stále
kladieme na prevenciu, včasné odhaľovanie
a predchádzanie prípadných problémov .

Hodnotenie
k 30.06.2013
Hodnotenie
k 31.12.2013

Nástroj
4.1.4.

Zodpovedný za
realizáciu:

oddelenie sociálne

Spolupráca na
realizácii:

školy a školské zariadenia

Termín
realizácie:

priebežne

Finančné zdroje
na realizáciu:

vlastné zdroje

Opatrenie
Ekonomickejšie
nastavenie úhrad za
poskytovanie
opatrovateľskej služby

4.1.4.1.

Zmeniť VZN mesta Handlová č. 2/2007 tak, aby úhrady za
poskytovanú opatrovateľskú službu boli naviazané súčasne na
reálne náklady, náročnosť rôznych úkonov a finančné možnosti
klientov a tak, aby opatrovateľskú službu mohli poskytovať aj
opatrovatelia, ktorí nie sú v pracovnoprávnom pomere s mestom
alebo nevykonávajú činnosť na základe zmluvy, resp. dohody
s mestom Handlová
Hodnotenie
k 30.06.2009

Mestské
zastupiteľstvo
Mesta Handlová
v súlade s § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov a v súlade s ustanoveniami zákona
č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách (ďalej
len „zákon o sociálnych službách“) a o zmene
a doplnení zákona č. 455/1991 Zb.
o živnostenskom podnikaní v znení neskorších
predpisov vydáva pre územie mesta nové
VZN k problematike poskytovania sociálnych
služieb, vrátane OS, platné od 04/2009.

Hodnotenie
k 30.06.2010

Pre potreby OS využívame i služby
dobrovoľníkov a aktivačných pracovníkov,
v súlade s novomu miestnou legislatívou.

Hodnotenie
k 30.06.2011

OS poskytujeme naďalej na kvalitnej úrovni,
využívame i služby dobrovoľníkov
a aktivačných pracovníkov, miestnu
legislatívu nemeníme. Máme i zamestnancov
na základe realizácie projektu 50i.

Hodnotenie
k 30.06.2012

V júni 2012 v súlade so zákonom č. 50/2012
o výške úhrad za sociálne služby MsZ prijalo
Doplnok č. 2 k VZN č. 3/2009, ktorým sa
zmenila výška úhrad za opatrovateľskú službu
v meste. Prijatiu Doplnku č. 2 predchádzal
prieskum ( osobné návštevy opatrovaných)
s cieľom zistiť reakcie na zvýšenie
hodinových poplatkov a prieskum v rámci
Slovenska o výškach poplatkov za
opatrovateľskú službu v jednotlivých mestách.

Hodnotenie
k 30.06.2013
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Hodnotenie
k 31.12.2013
Zodpovedný za
realizáciu:

oddelenie sociálne

Spolupráca na
realizácii:

-

Termín
realizácie:

december 2009 a kontinuálne ďalej

Finančné zdroje
na realizáciu:

vlastné zdroje

Cieľ 4.2. Kvalitné a komplexné služby pre starších obyvateľov, najmä v domácom prostredí
Nástroj
4.2.1.

Opatrenie
Rozšírenie a rozvoj
opatrovateľskej služby

4.2.1.1.

Systematické monitorovanie záujmu obyvateľov mesta Handlová
o poskytovanie opatrovateľskej služby a ďalších podporných
služieb pre starších
Hodnotenie
k 30.06.2009

OS je jediná služba pre seniorov odkázaných
na pomoc inej osoby, mesto vykonáva osvetu
medzi občanmi a úzko spolupracuje
s nemocnicou v meste, rovanko s obvodnými
lekármi. Najväčšia informačná kampaň
prebieha v súvislosti s implementáciou novej
miestnej legislatívy.

Hodnotenie
k 30.06.2010

Prebieha spolupráca s nemocnicou a lekármi,
rovnako vyhľadávacia činnosť. Registrujeme
dlhodobý záujem o vytvorenie domova
dôchodcov na území mesta.

Hodnotenie
k 30.06.2011

Prebieha spolupráca s nemocnicou a lekármi,
rovnako vyhľadávacia činnosť.

Hodnotenie
k 30.06.2012

Základom plnenia opatrenia je úzka
spolupráca s obvodnými lekármi,
s nemocnicami v regióne, vyhľadávacou
činnosťou a následnou spoluprácou s rodinou.

Hodnotenie
k 30.06.2013
Hodnotenie
k 31.12.2013

4.2.1.2.

Zodpovedný za
realizáciu:

oddelenie sociálne

Spolupráca na
realizácii:

-

Termín
realizácie:

priebežne

Finančné zdroje
na realizáciu:

vlastné zdroje

Priorizácia opatrovateľskej služby pri zostavovaní rozpočtu mesta
v rámci sociálnej oblasti
Hodnotenie
k 30.06.2009

Opatrenie sa plní – v schválenom rozpočte na
rok 2009 sú zakomponované požiadavky ved.
soc. odd. tak, aby boli finančne kryté potreby
na odmeňovanie a ostatné náležitosti,
vyplývajúce z príslušnej legislatívy (ZP, SF,
bezpečnosť pri práci a v tej súvislosti smernica
o poskytovaní ochranných pomôcok a pod.)
pre počet opatrovateliek, vyplývajúci
z opodstatných potrieb na túto službu
odkázaných obyvateľov mesta.
Zakomponované zmeny v rozpočte v súlade
s novým zákonom so sociálnych službách.
Zvýšenie príjmov a počtu zamestnancov.
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Hodnotenie
k 30.06.2010

Opatrenie sa plní – v schválenom rozpočte na
rok 2010 sú zakomponované požiadavky ved.
soc. odd. tak, aby boli finančne kryté potreby
na odmeňovanie a ostatné náležitosti,
vyplývajúce z príslušnej legislatívy (ZP, SF,
bezpečnosť pri práci a v tej súvislosti smernica
o poskytovaní ochranných pomôcok a pod.)
pre počet opatrovateliek, vyplývajúci
z opodstatných potrieb na túto službu
odkázaných obyvateľov mesta. Zabezpečovať
túto službu finančne sa mestu darí aj pri
obmedzených príjmových zdrojoch. Zvýšenie
výdavkov na dohody a pre projekt 50i.
Realizované i výdavky na kúpu ochranných
pracovných pomôcok pre opatrovateľky
mesta.

Hodnotenie
k 30.06.2011

Opatrenie sa plní – v schválenom rozpočte na
rok 2011 sú zakomponované požiadavky ved.
soc. odd. tak, aby boli finančne kryté potreby
na odmeňovanie a ostatné náležitosti,
vyplývajúce z príslušnej legislatívy (ZP, SF,
bezpečnosť pri práci a v tej súvislosti smernica
o poskytovaní ochranných pomôcok a pod.)
pre počet opatrovateliek, vyplývajúci
z opodstatných potrieb na túto službu
odkázaných obyvateľov mesta. Zabezpečovať
túto službu finančne sa mestu darí aj pri
neustále sa znižovaných príjmových zdrojoch.
Potreby OS sú v rámci rouzpočtu mesta
pokryté, vrátane projektu 50i.

Hodnotenie
k 30.06.2012

Opatrenie sa plní – v rozpočte na rok 2012
boli pokryté všetky finančné náležitosti
vyplývajúce z legislatívy. Finančne
zabezpečovať opatrovateľskú službu v meste
sa mestu darí i napriek tomu, že sa nenavyšuje
počet opatrovateliek a požiadavky občanov
pokrývame prostredníctvom aktivačnej
a dobrovoľníckej činnosti.

Hodnotenie
k 30.06.2013
Hodnotenie
k 31.12.2013

4.2.1.3.

.

Zodpovedný za
realizáciu:

ekonomické oddelenie ; oddelenie sociálne

Spolupráca na
realizácii:

-

Termín
realizácie:

od roku 2009 priebežne

Finančné zdroje
na realizáciu:

vlastné zdroje

Zabezpečenie dostatočnej informovanosti občanov mesta
Handlová o poskytovaní opatrovateľskej služby a ďalších
podporných služieb
Hodnotenie
k 30.06.2009

Realizovaná informačná kampaň k novej
miestnej legislatíve a novému kľúčovému
zákonu o sociálnych službách. Informácie sú
na webovej stránke, vrátane jednotlivých
žiadostí.

Hodnotenie
k 30.06.2010

Realizovaná informačná kampaň k novej
miestnej legislatíve a novej sociálnej službe –
prepravná služba. Priebežne aktualizujeme
informácie na webovej stránke, vrátane
jednotlivých žiadostí.
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Hodnotenie
k 30.06.2011

V rámci Handlovských novín a webovej
stránky mesta sociálne oddelenie priebežne
informuje o svojej činnosti, aktivitách
a zmenách v sociálnej oblasti. Vykonávame
informačné návštevy v Dennom centre.

Hodnotenie
k 30.06.2012

Informovanosť občanov o poskytovaní
opatrovateľskej služby zabezpečujeme
prostrednictvom webovej stránky mesta,
úzkou spoluprácou s Denným centrom,
s obvodnými lekármi a osobnými návštevami
v domácnostiach seniorov.

Hodnotenie
k 30.06.2013
Hodnotenie
k 31.12.2013
Zodpovedný za
realizáciu:

oddelenie sociálne

Spolupráca na
realizácii:

hovorca / marketing

Termín
realizácie:

od roku 2009 priebežne

Finančné zdroje
na realizáciu:

vlastné zdroje, externé zdroje

Cieľ 4.3. Dobudovanie infraštruktúry sociálnych služieb v meste
Nástroj
4.3.1.

Opatrenie
Doplnenie chýbajúcich
foriem zariadení
sociálnych služieb
a foriem sociálnej práce
podľa potrieb obyvateľov

4.3.1.1.

Vybudovanie Centra sociálnych služieb
Hodnotenie
k 30.06.2009

Opatrenie sa plní. Pripravuje sa zámer
vybudovania Senior centra, konzultujú sa
možnosti získania externých zdrojov.

Hodnotenie
k 30.06.2010

Opatrenie sa plní. Príprava veľkého projektu a
projektovej dokumentácie pre stavebné
povolenie. Podaná projekt.žiadosť
o poskytnutie NFP v máji 2010 na MPaRV SR

Hodnotenie
k 30.06.2011

Projekt.žiadosť o NFP schválená, zmluva
s MPaRV SR podpísaná. Prebieha
predimplementačná fáza projektu - VO.
Rokovania o financovaní a prevádzke
budúceho Senior centra.

Hodnotenie
k 30.06.2012

Opatrenie sa plní. Prebieha realizačná fáza
projektu – stavebné úpravy objektu.

Hodnotenie
k 30.06.2013
Hodnotenie
k 31.12.2013

4.3.1.2.

Zodpovedný za
realizáciu:

oddelenie sociálne ; referát regionálneho
rozvoja a strategického plánovania MsÚ

Spolupráca na
realizácii:

oddelenie výstavby, ÚP, dopravy a OŽP;
Spoločný obecný úrad v Handlovej Stavebný úrad ; oddelenie ekonomické

Termín
realizácie:

2009-2011 a kontinuálne ďalej

Finančné zdroje
na realizáciu:

vlastné zdroje, zdroje EU, štátny rozpočet, iné
externé schémy pomoci

Obnova sociálnej infraštruktúry rómskej osady
Hodnotenie
k 30.06.2009

Podaná projektová žiadosť na Splnomocnenca
vlády pre RK na projekt spracovania PD.
Úspešná. Podaná žiadosť na realizáciu
výstavbu bytov nižšieho štandardu na ŠFRB
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Hodnotenie
k 30.06.2010

Podaná žiadosť na realizáciu výstavby bytov
nižšieho štandardu na SFRB nebola úspešná.

Hodnotenie
k 30.06.2011

S ohľadom na povodne z augusta 2010
pozornosť a finančné prostriedky venované
obnove infraštruktúry mesta, rómska osada
nebola zasiahnutá.

Hodnotenie
k 30.06.2012

V hodnotiacom období neboli podávané
žiadne projekty na obnovu sociálnej
infraštruktúry rómskej osady. Havarijné
situácie v oblasti bytového fondu riešime
v úzkej spolupráci s MsBP, s.r.o.

Hodnotenie
k 30.06.2013
Hodnotenie
k 31.12.2013
Zodpovedný za
realizáciu:
Spolupráca na
realizácii:

4.3.1.3.

oddelenie sociálne
referát regionálneho rozvoja a strategického
plánovania MsÚ ; oddelenie výstavby, ÚP,
dopravy a OŽP; oddelenie ekonomické

Termín
realizácie:

2011 - 2013

Finančné zdroje
na realizáciu:

vlastné zdroje, zdroje EU, štátny rozpočet, iné
externé schémy pomoci

Vytvorenie podmienok na rozvoj komunitnej sociálnej práce
a systematická podpora komunitnej sociálnej práce
Hodnotenie
k 30.06.2009

Mesto realizuje kontinuálne Projekt rozvoja
služieb starostlivosti o skupiny občanov Mesta
Handlová ohrozené sociálnym vylúčením,
s prioritou na rómsku komunitu v termíne od
04/2008.

Hodnotenie
k 30.06.2010

Mesto pokračuje v realizácii Projektu rozvoja
služieb starostlivosti o skupiny občanov Mesta
Handlová ohrozené sociálnym vylúčením,
s prioritou na rómsku komunitu do 03/2010.
Následne zamestnáva TSP a ATSP na vlastné
náklady do schválenia pokračovania projektu.
Nový projekt podaný vo 02/2010.
Mesto realizuje nový projekt ako kontinuálne
pokračovanie projektov komunitnej práce
s názvom Rozvoj služieb starostlivosti o
skupiny občanov ohrozené sociálnym
vylúčením, s osobitným zreteľom na
marginalizovanú rómsku komunitu
v Handlovej v termíne od 08/2010.

Hodnotenie
k 30.06.2011

Hodnotenie
k 30.06.2012

Pokračuje realizácia projektu „ Rozvoj služieb
starostlivosti o skupiny občanov ohrozené
sociálnym vylúčením, s osobitným zreteľom
na marginalizovanú rómsku komunitu „ ktorý
bude ukončený v auguste 2012. Mesto podalo
žiadosť o zapojenie do Národného projektu
terénnej sociálnej práce, ktorý by mal
zabezpečiť kontinuálnu realizáciu terénnej
sociálnej práce v meste od septembra 2012.

Hodnotenie
k 30.06.2013
Hodnotenie
k 31.12.2013
Zodpovedný za
realizáciu:

oddelenie sociálne
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SZ 5

Spolupráca na
realizácii:

referát regionálneho rozvoja a strategického
plánovania; oddelenie ekonomické

Termín
realizácie:

2008 - 2010

Finančné zdroje
na realizáciu:

vlastné zdroje, zdroje EU, štátny rozpočet, iné
externé schémy pomoci

KVALITNÉ VZDELÁVANIE A ROZVOJ OBČIANSKEJ INFRAŠTRUKTÚRY

Cieľ 5.1. Skvalitnenie obsahu vzdelávania na školách
Nástroj
5.1.1.

Opatrenie
Koncepčný a systematický
prístup samosprávy
k oblasti školstva

5.1.1.1.

Každoročné vyhodnocovanie a aktualizácia Koncepcie školskej
politiky mesta Handlová
Hodnotenie
k 30.06.2009

Opatrenie sa plní. Opatrenia koncepcie sa
plnia, aktualizácia nie je zatiaľ potrebná.

Hodnotenie
k 30.06.2010

Opatrenie sa plní. Opatrenia koncepcie sa
plnia, aktualizácia nie je potrebná.

Hodnotenie
k 30.06.2011

Opatrenie sa plní. Odborná pracovná komisia,
(menovaná primátorom mesta), vypracovala
návrhy na aktualizáciu Koncepcie v oblasti
siete školských jedální, otvorenia nových
elokovaných tried MŠ a zmeny sídla CVČ.
Materiál pod názvom „Optimalizácia siete
škôl a školských zariadení“ prerokovalo MsZ
30. júna 2011.

Hodnotenie
k 30.06.2012

Opatrenie sa plní. Podľa finančných možností
sa plnia opatrenia navrhnuté odbornou
komisiou (zriadenie výdajnej školskej jedálne
na Dimitrovovej ul., zriadenie elokovanej
triedy v priestoroch ZŠ Školská ul.). Ďalšia
aktualizácia bude potrebná po schválení
novely zákona o financovaní škôl (t.j. začiatok
roka 2013).

Hodnotenie
k 30.06.2013
Hodnotenie
k 31.12.2013

5.1.1.2.

Zodpovedný za
realizáciu:

Spoločný obecný úrad – školský úrad v
Handlovej

Spolupráca na
realizácii:

komisia vzdelávania, práce s deťmi a
mládežou MsZ; školy a školské zariadenia

Termín
realizácie:

priebežne od roku 2008

Finančné zdroje
na realizáciu:

vlastné zdroje

Vypracovanie, vyhodnocovanie a aktualizácia strategických
programov rozvoja škôl a školských zariadení
Hodnotenie
k 30.06.2009

Opatrenie sa plní. Ciel, ktorý si škola určila
v koncepčnom zámere rozvoja školy na
príslušný školský rok a vyhodnotenie jeho
plnenia obsahujú správy o výchovnovzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a
podmienkach škôl a školských zariadení, ktoré
predkladá riaditeľ školy na vyjadrenie rade
školy a na schválenie zriaďovateľovi do
31.októbra. Správy sú zverejnené na webovej
stránke mesta.
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Hodnotenie
k 30.06.2010

Opatrenie sa plní. Správy o výchovnovzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a
podmienkach škôl a školských zariadení za
školský rok 2009/10 budú prerované MsZ na
zasadnutí v októbri 2010. Správy následne
budú zverejnené na webových stránkach škôl.

Hodnotenie
k 30.06.2011

Opatrenie sa plní. Správy za školský rok
2010/11 budú prerokované na októbrovom
zasadnutí MsZ a následne zverejnené na
webových stránkach škôl.

Hodnotenie
k 30.06.2012

Opatrenie sa plní. Správy za školský rok
2011/12 budú prerokované na MsZ v októbri
2012 a následne zverejnené na webových
stránkach škôl.

Hodnotenie
k 30.06.2013
Hodnotenie
k 31.12.2013
Zodpovedný za
realizáciu:
Spolupráca na
realizácii:

5.1.1.3.

riaditelia škôl a školských zariadení
Spoločný obecný úrad – školský úrad
v Handlovej; komisia vzdelávania, práce
s deťmi a mládežou MsZ

Termín
realizácie:

priebežne od roku 2009

Finančné zdroje
na realizáciu:

vlastné zdroje, externé zdroje

Finančná podpora školám pri využívaní inovačných foriem
výučby na realizovanie špecifických vzdelávacích programov
v rámci platných legislatívnych možností
Hodnotenie
k 30.06.2009

Opatrenie sa neplní – nedostatok finančných
prostriedkov na rozvojové projekty, realizujú
sa len nutné výdavky.

Hodnotenie
k 30.06.2010

Opatrenie sa neplní – pokračuje krízový režim
financovania.

Hodnotenie
k 30.06.2011

Opatrenie sa neplní – pokračuje krízový režim
financovania.

Hodnotenie
k 30.06.2012

Opatrenie sa neplní – nedostatok finančných
prostriedkov.

Hodnotenie
k 30.06.2013
Hodnotenie
k 31.12.2013

Nástroj
5.1.2.

Zodpovedný za
realizáciu:

Spoločný obecný úrad – školský úrad v
Handlovej

Spolupráca na
realizácii:

komisia vzdelávania, práce s deťmi a
mládežou MsZ; základné školy

Termín
realizácie:

od roku 2008

Finančné zdroje
na realizáciu:

vlastné zdroje, zdroje EU, štátny rozpočet, iné
externé schémy pomoci

Opatrenie
Posilňovanie
individualizácie
vyučovania

5.1.2.1.

Vytváranie podmienok pre rozvoj kľúčových kompetencií žiakov
prostredníctvom zabezpečenia informačných a komunikačných
technológií na školách
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a formatívneho charakteru
edukácie

Hodnotenie
k 30.06.2009

Opatrenie sa plní. Na ZŠ MC vybudované tri
nové učebne (jazyková, počítačová a
multimediálna). Na ZŠ MN boli zakúpené 2
noteboky, 2 dataprojektory a 8 počítačov.
Učitelia sa vzdelávajú v oblasti integrácie IKT
do vyučovania.

Hodnotenie
k 30.06.2010

Opatrenie sa plní. Materská škola Ul. SNP 27,
Handlová v rámci projektu „Vzdelávanie
pedagogických zamestnancov materských škôl
ako súčasť reformy vzdelávania“ získala
výpočtovú a didaktickú techniku, (10ks
stolových počítačov s príslušenstvom, 2ks
televízorov Samsung, 2ks digitálnych
fotoaparátov, 20ks didaktických pomôcok,
10ks aplikačných softvérov, 10ks MP3
prehrávačov). Pomôcky boli prerozdelené
podľa počtu tried do jednotlivých zariadení.

Hodnotenie
k 30.06.2011

Opatrenie sa plní. Na ZŠ máme v súčasnosti
164 počítačov a 8 interaktívnych tabúľ. IKT je
pravidelne využívaná na vyučovaní.

Hodnotenie
k 30.06.2012

Opatrenie sa plní. Základné školy zabezpečujú
IKT z vlastných pridelených rozpočtov. Na ZŠ
máme v súčasnosti 200 ks počítačov,
notebookov a tabletov a 17 interaktívnych
tabúľ. IKT je pravidelne využívaná na
vyučovaní.

Hodnotenie
k 30.06.2013
Hodnotenie
k 31.12.2013

5.1.2.2.

Zodpovedný za
realizáciu:

riaditelia škôl a školských zariadení

Spolupráca na
realizácii:

Spoločný obecný úrad – školský úrad v
Handlovej

Termín
realizácie:

od roku 2008

Finančné zdroje
na realizáciu:

vlastné zdroje, zdroje EU, štátny rozpočet, iné
externé schémy pomoci

Zabezpečenie špeciálno-pedagogickej starostlivosti všetkým
žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami
Hodnotenie
k 30.06.2009

Opatrenie sa plní. Špeciálno-pedagogická
starostlivosť v školskom roku 2008/09 bola
zabezpečená 11 individuálne integrovaným
žiakom. Najviac individuálne integrovaných
žiakov, t.j. 6, navštevovalo ZŠ Morovnianska
cesta. Na tejto škole pôsobí školský špeciálny
pedagóg a asistent učiteľa.

Hodnotenie
k 30.06.2010

Opatrenie sa plní. V šk.r. 2009/10 bola
zabezpečená špeciálno-pedagogická
starostlivosť 7 začleneným (individuálne
integrovaným) žiakom. Najviac individuálne
integrovaných žiakov, t.j. 5, navštevovalo ZŠ,
Morovnianska cesta. Na tejto škole pôsobí
školský špeciálny pedagóg a asistent učiteľa.

Hodnotenie
k 30.06.2011

Opatrenie sa plní. V šk.r. 2010/11 bola
zabezpečená špeciálno-pedagogická
starostlivosť 15 začleneným (individuálne
integrovaným) žiakom. Najviac individuálne
integrovaných žiakov, t.j. 7, navštevovalo ZŠ,
Morovnianska cesta. Na škole pôsobí školský
špeciálny pedagóg a asistent učiteľa.
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Hodnotenie
k 30.06.2012

Opatrenie sa plní. V šk.r. 2011/12 bola
zabezpečená špeciálno-pedagogická
starostlivosť 18 začleneným (individuálne
integrovaným) žiakom. Najviac individuálne
integrovaných žiakov, t.j. 7, navštevovalo ZŠ,
Morovnianska cesta. V školskom roku
2011/12 pôsobil na menovanej škole asistent
učiteľa školský špeciálny pedagóg na
čiastočný úväzok.

Hodnotenie
k 30.06.2013
Hodnotenie
k 31.12.2013

5.1.2.3.

Zodpovedný za
realizáciu:

riaditelia škôl a školských zariadení

Spolupráca na
realizácii:

Spoločný obecný úrad – školský úrad
v Handlovej; mimovládne organizácie

Termín
realizácie:

od roku 2009

Finančné zdroje
na realizáciu:

vlastné zdroje, externé zdroje

Príprava a realizácia koncepcie rozvoja vzdelávania pre
znevýhodnené skupiny ÚPRAVA : Realizácia úloh a opatrení
celoslovenských strategických a koncepčných dokumentov
v oblasti vzdelávania detí a žiakov zo sociálne znevýhodneného
prostredia.
Hodnotenie
k 30.06.2009

Opatrenie sa plní.

Hodnotenie
k 30.06.2010

Problematika je čiastkovo rozpracovaná
v rámci školských vzdelávacích programov.
(napr. nultý ročník, kurzy základného
vzdelania). Samotná koncepcia nie je
spracovaná. ÚPRAVA: zmena termínu
realizácie - 2012

Hodnotenie
k 30.06.2011

V plnení. ÚPRAVA: zmena termínu realizácie
- 2012

Hodnotenie
k 30.06.2012

Opatrenie sa plní čiastočne. Do školských
vzdelávacích programov sú zapracované úlohy
a opatrenia z celonárodných koncepčných
dokumentov (napr. Revidovaný národný
akčný plán Dekády začleňovania rómskej
populácie 2005 – 2015, Stratégia SR pre
integráciu Rómov do
roku 2020). ZŠ
Morovnianska
cesta
Handlová,
ktorú
navštevuje cca 20% z celkového počtu žiakov
školy zo sociálne znevýhodneného prostredia
realizuje od septembra 2012 celodenný
výchovný systém „Do školy bez tašky“
v rámci implementácie národného projektu
„Vzdelávaním pedagogických zamestnancov k
inklúzii
marginalizovaných
rómskych
komunít“, ktorý je financovaný z operačného
programu Vzdelávanie. Help, n.o. realizuje
školenia,
rekvalifikačné
kurzy
pre
znevýhodnené skupiny dospelých. Koncepcia
zatiaľ nie je spracovaná.

Hodnotenie
k 30.06.2013
Hodnotenie
k 31.12.2013
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Zodpovedný za
realizáciu:

Spoločný obecný úrad – školský úrad
v Handlovej ÚPRAVA od 01.07.2012 : školy
a školské zariadenia

Spolupráca na
realizácii:

školy a školské zariadenia; komisia
vzdelávania, práce s deťmi a mládežou MsZ;
mimovládne organizácie ÚPRAVA od
01.07.2012 : Spoločný obecný úrad –
školský úrad v Handlovej

Termín
realizácie:

2010 a kontinuálne ďalej

Finančné zdroje
na realizáciu:

vlastné zdroje

Cieľ 5.2. Modernizácia škôl a školských zariadení
Nástroj
5.2.1.

Opatrenie
Vytváranie podmienok pre
viaczdrojové financovanie
škôl a školských zariadení

5.2.1.1.

Uplatňovanie pravidiel vo financovaní originálnych školských
kompetencií, každoročné vyčleňovanie najmenej 4%
z podielových daní na kapitálové výdavky pre oblasť školstva
Hodnotenie
k 30.06.2009

Schválený rozpočet na rok 2009 do
hodnoteného obdobia prešiel 1. rozpočtovým
opatrením – po 1. úprave sa počítalo
s celkovým vyčlenením finančných
prostriedkov pre oblasť školstva vo výške
37,5%, s kapitálovými prostriedkami sa
nezvažovalo, vzhľadom na skutočnosť, že sme
sa uchádzali o prostriedky zo ŠR a EÚ
a v prípade úspešnosti sa budú projekty
v oblasti školstva realizovať v nasledujúcom
roku. Uvedený objem finančných
prostriedkov predstavoval aj dofinancovanie
potrieb na prenesený výkon v oblasti školstva.
Odporúčam uvedené opatrenie zrušiť
vzhľadom na nemožnosť jeho aplikácie
v praxi v súčasnej dobe – prognózy vývoja
podielovej dane sú nejednoznačné, v súčasnej
finančnej situácii príjem nemá rastúcu
tendenciu a samosprávy by mohli odporučenie
vyčleniť z podielovej dane reálne získanej až
v decembri príslušného roka.
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Hodnotenie
k 30.06.2010

V rámci schváleného záverečného účtu za rok
2009 a predloženého hospodárenia škôl a šk.
zariadení predstavovali reálne kapitálové
výdavky na školstvo 2% a celkové výdavky
na školstvo aj s kapit. výdavkami 33%.
Zdôvodnenie – celková finančná situácia
a nariadenie vedenia mesta realizovať úsporné
opatrenia v rámci všetkých mestských
organizácií vo väzbe na klesajúci objem
príjmov z podielovej dane do rozpočtu mesta.
Schválený rozpočet na rok 2010 do
hodnoteného obdobia prešiel 1. rozpočtovým
opatrením – po 1. úprave sa počítalo
s celkovým vyčlenením finančných
prostriedkov pre oblasť školstva vo výške
38,41%,v rámci nich s kapitálovými
prostriedkami sa v súvislosti so zahájením
úspešných projektov zvažovalo vo výške
3,94%, čo predstavuje financovanie
nevyhnutných výdavkov na akcie plne hradené
z prostriedkov mesta, ako i v súvislosti so
spolufinancovaním projektov.
Odporúčam uvedené opatrenie zrušiť
vzhľadom na nemožnosť jeho aplikácie
v praxi v súčasnej dobe – prognózy vývoja
podielovej dane sú nejednoznačné, v súčasnej
finančnej situácii príjem nemá rastúcu
tendenciu a samosprávy by mohli odporučenie
vyčleniť z podielovej dane reálne získanej až
v decembri príslušného roka.

Hodnotenie
k 30.06.2011

V rámci schváleného záverečného účtu za rok
2010 sa konštatoval reálny príjem z podielovej
dane len na úrovni 80% príjmu za rok 2009
a predstavoval 86,84% upraveného rozpočtu.
V rámci predloženého hospodárenia škôl a šk.
zariadení predstavovali reálne kapitálové
výdavky na školstvo 3,93% a celkové
výdavky na školstvo aj s kapit. výdavkami
40,78%.
Schválený rozpočet na rok 2011 do
hodnoteného obdobia prešiel 1. rozpočtovým
opatrením – po 1. úprave sa počítalo
s celkovými príjmami z podielovej dane
o 12% vyššími ako bola skutočnosť r. 2010.
V rozpočte sa tiež počítalo s vyčlenením
finančných prostriedkov pre oblasť školstva
vo výške 34,60%,v rámci nich sa s
kapitálovými prostriedkami v súvislosti
s prebiehajúcimi projektmi zvažovalo vo
výške 32,86%, čo predstavuje financovanie
nevyhnutných výdavkov na akcie plne hradené
z prostriedkov mesta, ako i v súvislosti so
spolufinancovaním projektov.
Odporúčam uvedené opatrenie zrušiť
vzhľadom na nemožnosť jeho aplikácie
v praxi v súčasnej dobe – prognózy vývoja
podielovej dane sú nejednoznačné, v súčasnej
finančnej situácii príjem má klesajúcu
tendenciu a vyhláška má pre mesto len
odporúčajúci charakter.
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Hodnotenie
k 30.06.2012

Odporúčam uvedené opatrenie zrušiť
vzhľadom na nemožnosť jeho aplikácie
v praxi v súčasnej dobe – prognózy vývoja
podielovej dane sú nejednoznačné, v súčasnej
finančnej situácii príjem má klesajúcu
tendenciu a vyhláška má pre mesto len
odporúčajúci charakter. Pri zachovaní
doterajšej siete zariadení s originálnou
kompetenciou v oblasti školstva mesto má
povinnosť vyčleniť v rozpočte prioritne zdroje
na mzdy a prevádzkové výdavky týchto
zariadení. Nakoľko príjem z podielovej dane
má klesajúcu tendenciu a prognózy v rámci
roka sú niekoľkokrát MF SR upresňované
a aktualizované, je tento postup veľmi zložitý.

Hodnotenie
k 30.06.2013
Hodnotenie
k 31.12.2013
Zodpovedný za
realizáciu:
Spolupráca na
realizácii:

5.2.1.2.

oddelenie ekonomické
Spoločný obecný úrad - školský úrad
v Handlovej; komisia vzdelávania, práce s
deťmi a mládežou MsZ

Termín
realizácie:

od roku 2008

Finančné zdroje
na realizáciu:

vlastné zdroje

Aktívne získavanie grantov zo štátneho rozpočtu, fondov EÚ
a ďalších externých zdrojov na financovanie projektov škôl
a školských zariadení
Hodnotenie
k 30.06.2009

Opatrenie sa plní. V oblasti školstva bolo
v šk.roku 2008/09 spracovaných a podaných
16 projektov na získanie finančných
prostriedkov, zameraných na vzdelávanie,
rozvoj športu, elektronizáciu, rekonštrukciu
a budovanie ihrísk pri školách. Úspešní sme
boli v 5 prípadoch a neúspešní v 10 prípadoch.
Jeden projekt je v súčasnosti v procese
schvaľovania. Z 5 úspešných projektov sú 3
projekty zrealizované a 2 projekty sú
v realizácií.

Hodnotenie
k 30.06.2010

Opatrenie sa plní. Podané 4 projekty so
zameraním na vzdelávanie, rozvoj športu,
elektronizáciu, rekonštrukciu a budovanie
ihrísk pri školách. Schválené 2 projekty. V š.
roku 2009/10 sa realizovali 2 veľké projekty
v oblasti školstva („Prestavba, zateplenie
a zriadenie nových učební ZŠ Mierové
námestie“ a I. a II. etapa projektu
„Modernizácia osvetľovacej sústavy – Zdravé
svetlo“).

Hodnotenie
k 30.06.2011

Opatrenie sa plní. Podané 4 projekty so
zameraním na vzdelávanie, rozvoj športu a
elektronizáciu škôl. Schválených 0 projektov.
Realizácia III. etapy projektu „Modernizácia
osvetľovacej sústavy – Zdravé svetlo“.
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Hodnotenie
k 30.06.2012

Opatrenie sa plní – ZŠ Morovnianska cesta
zapojená do celonárodného projektu
„Vzdelávaním pedagogických zamestnancov k
inklúzii marginalizovaných rómskych
komunít“, financovaného z operačného
programu Vzdelávanie, trvanie projektu 40
mesiacov, do júna 2012 realizácia prípravných
aktivít.

Hodnotenie
k 30.06.2013
Hodnotenie
k 31.12.2013

Nástroj
5.2.2.

Zodpovedný za
realizáciu:

referát regionálneho rozvoja a strategického
plánovania ; riaditelia škôl a školských
zariadení

Spolupráca na
realizácii:

oddelenie ekonomické ; komisia vzdelávania,
práce s deťmi a mládežou MsZ

Termín
realizácie:

od roku 2008

Finančné zdroje
na realizáciu:

vlastné zdroje, zdroje EU, štátny rozpočet, iné
externé schémy pomoci

Opatrenie
Renovácia a modernizácia
škôl a školských zariadení

5.2.2.1.

Rekonštrukcia ZŠ Morovnianska cesta, ZŠ Školská a ZŠ Mierové
námestie
Hodnotenie
k 30.06.2009

Opatrenie sa plní. Podané 3 projekt. žiadosti
na rekonštrukciu všetkých 3 základných škôl.
Schválená 1 - ZŠ Morovnianska cesta.
Realizácia rekonštrukciu od 2008.

Hodnotenie
k 30.06.2010

Opatrenie sa plní. Podané 2 projekt. žiadosti
na rekonštrukciu ZŠ základných škôl na
Mierovom námestí a Školskej ul. Schválená
v poradí druhá ZŠ - na Mierovom námestí.
Ukončenie realizácie projektu rekonštrukcie
ZŠ MC v júni 2010, finančné vyrovnanie
neskôr.

Hodnotenie
k 30.06.2011

Opatrenie sa plní. Ukončenie realizácie
projektu rekonštrukcie ZŠ Mierové námestie
v apríli 2011, finančné vyrovnanie neskôr.
Projekt. žiadosť na ZŠ Školská nepodaný
z dôvodu nevyhlásenia relevantnej výzvy.

Hodnotenie
k 30.06.2012

Opatrenie sa plní. Ukončenie realizácie
projektu rekonštrukcie ZŠ Morovnianska cesta
a ZŠ Mierové námestie. Projektová žiadosť na
rekonštrukciu ZŠ Školská nebola podaná
z dôvodu nevyhlásenia relevantnej výzvy.

Hodnotenie
k 30.06.2013
Hodnotenie
k 31.12.2013
Zodpovedný za
realizáciu:

referát regionálneho rozvoja a strategického
plánovania

Spolupráca na
realizácii:

riaditelia škôl; oddelenie ekonomické;
oddelenie výstavby, ÚP, dopravy a OŽP;
Spoločný obecný úrad – stavebný úrad
v Handlovej

Termín
realizácie:

2008-2013

Finančné zdroje
na realizáciu:

vlastné zdroje, zdroje EU, štátny rozpočet, iné
externé schémy pomoci
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5.2.2.2.

Rekonštrukcia materských škôl, základnej umeleckej školy
a centra voľného času (CVČ)
Hodnotenie
k 30.06.2009

Opatrenie sa plní čiastočne. Pripravuje sa
projektová dokumentácia na materskú školu
SNP.

Hodnotenie
k 30.06.2010

Opatrenie sa plní. Podaná projekt. žiadosti na
rekonštrukciu MŠ SNP. Neúspešná. CVČ
zatepľuje časť fasády a vymieňa okná
z vlastných zdrojov.

Hodnotenie
k 30.06.2011

Opatrenie sa plní. Pripravuje sa projektová
dokumentácia na ostatné 3 elokované
pracoviská MŠ. Podaná žiadosť na dotáciu na
dokončenie fasády CVČ. Neúspešná. CVČ
rekonštruuje vstupné schodisko (zdroje mesta)

Hodnotenie
k 30.06.2012

Opatrenie sa plní čiastočne z dôvodu
nevyhlásenia relevantnej výzvy na podanie
projektovej žiadosti. Je vypracovaná
projektová dokumentácia na 3 elokované
pracoviská MŠ.

Hodnotenie
k 30.06.2013
Hodnotenie
k 31.12.2013

Nástroj
5.2.3.

Zodpovedný za
realizáciu:

referát regionálneho rozvoja a strategického
plánovania ; riaditelia MŠ, ZUŠ a CVČ

Spolupráca na
realizácii:

oddelenie ekonomické; oddelenie výstavby,
ÚP, dopravy a OŽP; Spoločný obecný úrad –
stavebný úrad v Handlovej

Termín
realizácie:

2008-2013

Finančné zdroje
na realizáciu:

vlastné zdroje, zdroje EU, štátny rozpočet, iné
externé schémy pomoci

Opatrenie
Zlepšenie vybavenia škôl
a školských zariadení

5.2.3.1

Postupné zvyšovanie a skvalitňovanie vybavenia škôl a školských
zariadení školskými pomôckami
Hodnotenie
k 30.06.2009

Opatrenie sa plní. Školy a šk. zariadenia mesta
zvyšujú a skvalitňujú úroveň vybavenia z
poskytnutých finančných prostriedkov
(normatívne – prenesený výkon), príp.
z prostriedkov z výnosu dane. Na základe
vyjadreného súhlasu MZ ostatné príjmy
z prenájmov, školného , sponzorské a ďalšie
využívajú v plnej výšky na tento účel v rámci
svojich upravovaných rozpočtov. Zriaďovateľ
v plnom rozsahu poskytuje školám a školským
zariadeniam finančné prostriedky na zlepšenie
materiálneho vybavenia z mesačného
príspevku rodičov na čiastočnú úhradu
nákladov spojených s hmotným zabezpečením
detí a žiakov v školách a školských
zariadeniach (tzv. školné). Z týchto
prostriedkov a normatívnych príspevkov
základných škôl sa obnovujú učebné
pomôcky, didaktická technika, hračky,
zariadenie a ďalšie vybavenie tried.

- 43 -

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Handlová (2008 – 2013)

Hodnotenie
k 30.06.2010

Opatrenie sa plní. Školy a šk. zariadenia mesta
zvyšujú a skvalitňujú úroveň vybavenia z
poskytnutých finančných prostriedkov
(normatívne – prenesený výkon), príp.
z prostriedkov z výnosu dane. Na základe
vyjadreného súhlasu MZ ostatné príjmy
z prenájmov, školného , sponzorské a ďalšie
využívajú v plnej výšky na tento účel v rámci
svojich upravovaných rozpočtov. Hlavné
finančné zdroje: príspevky rodičov (školné),
normatívne príspevky, fondy EÚ (v rámci
rekonštrukcie ZŠ MC a ZŠ MN)

Hodnotenie
k 30.06.2011

Opatrenie sa plní. Hlavné finančné zdroje:
príspevky rodičov (školné), normatívne
príspevky. Školy a šk. zariadenia mesta
zvyšujú a skvalitňujú úroveň vybavenia z
poskytnutých finančných prostriedkov
(normatívne – prenesený výkon), príp.
z prostriedkov z výnosu dane. Na základe
vyjadreného súhlasu MZ ostatné príjmy
z prenájmov, školného , sponzorské a ďalšie
využívajú v plnej výšky na tento účel v rámci
svojich upravovaných rozpočtov.

Hodnotenie
k 30.06.2012

Opatrenie sa plní v rámci finančných
možností. Hlavné finančné zdroje: normatívne
príspevky v ZŠ a príspevky rodičov (školné).

Hodnotenie
k 30.06.2013
Hodnotenie
k 31.12.2013

5.2.3.2.

Zodpovedný za
realizáciu:

oddelenie ekonomické; riaditelia škôl
a školských zariadení

Spolupráca na
realizácii:

komisia vzdelávania, práce s deťmi a
mládežou MsZ; mimovládne organizácie,
sponzori

Termín
realizácie:

priebežne

Finančné zdroje
na realizáciu:

vlastné zdroje, zdroje EU, štátny rozpočet, iné
externé schémy pomoci

Realizácia projektov zameraných na informatizáciu
a internetizáciu škôl a školských zariadení, vybavenie škôl
počítačmi
Hodnotenie
k 30.06.2009

Opatrenie plnené – mesto získalo účelové
finančné prostriedky zo zdrojov ŠR a EÚ na
rekonštrukciu objektu ZŠ MC, v rámci ktorej
sa zriadi počítačová (18 počítačov) a
jazyková učebňa.

Hodnotenie
k 30.06.2010

Opatrenie plnené – v rámci úspešného
projektu mesto ukončilo realizáciu
rekonštrukcie ZŠ MC a vybavenie jazykovej
a počítačovej učebne, realizuje sa v rámci
rekonštrukcia objektu ZŠ MN, v rámci ktorej
sa zriadi počítačová (18 počítačov) a jazyková
učebňa. Interaktívne tabule a počítače
zabezpečovali školy aj z finančných darov
a sponzorsky.

Hodnotenie
k 30.06.2011

Opatrenie plnené – v rámci úspešného
projektu mesto ukončilo rekonštrukciu
objektu ZŠ MN, v rámci ktorej zriadilo
počítačovú a jazykovú učebňu. Interaktívne
tabule a počítače zabezpečovali školy aj zo
získaných sponzorských finančných darov.
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Hodnotenie
k 30.06.2012

Opatrenie sa plní. Medziročne sa zvýšil počet
počítačov, notebookov a tabletov na ZŠ o 36
ks, počet interaktívnych tabúľ sa zdvojnásobil
(jún 2011 8 ks, jún 2012 17 ks). IKT techniku
zabezpečujú školy z vlastných prostriedkov
(normatívne príspevky, sponzori) a projektov
(ZŠ Morovnianska cesta).

Hodnotenie
k 30.06.2013
Hodnotenie
k 31.12.2013
Zodpovedný za
realizáciu:

oddelenie ekonomické; riaditelia škôl
a školských zariadení

Spolupráca na
realizácii:

komisia vzdelávania, práce s deťmi a
mládežou MsZ; mimovládne organizácie,
sponzori

Termín
realizácie:

priebežne

Finančné zdroje
na realizáciu:

vlastné zdroje, zdroje EU, štátny rozpočet, iné
externé schémy pomoci

Cieľ 5.3. Otvorenie školy verejnosti a rozvoj celoživotného vzdelávania
Nástroj
5.3.1.

Opatrenie
Realizácia modelu
otvorenej školy

5.3.1.1.

Realizácia programov otvorenej školy smerujúcich k tomu, aby
školy okrem základných vzdelávacích aktivít ponúkali aj
doplnkové vzdelávacie aktivity, mimoškolské aktivity a služby
a stali sa centrom vzdelávania so všetkými súvislosťami
Hodnotenie
k 30.06.2009

Opatrenie sa plní. Realizuje sa záujmové
vzdelávanie v rámci projektu „Vzdelávacie
poukazy“. ZUŠ poskytuje vzdelávanie aj
dospelým uchádzačom.

Hodnotenie
k 30.06.2010

Opatrenie sa plní. Realizuje sa záujmové
vzdelávanie v rámci projektu „Vzdelávacie
poukazy“. ZUŠ poskytuje vzdelávanie aj
dospelým uchádzačom.

Hodnotenie
k 30.06.2011

Opatrenie sa plní. Realizuje sa záujmové
vzdelávanie v rámci projektu „Vzdelávacie
poukazy“. ZUŠ poskytuje vzdelávanie aj
dospelým uchádzačom.

Hodnotenie
k 30.06.2012

Opatrenie sa plní. Realizuje sa záujmové
vzdelávanie v rámci projektu „Vzdelávacie
poukazy“. ZUŠ a CVČ poskytujú vzdelávanie
aj dospelým uchádzačom.

Hodnotenie
k 30.06.2013
Hodnotenie
k 31.12.2013
Zodpovedný za
realizáciu:
Spolupráca na
realizácii:

riaditelia základných škôl
Spoločný obecný úrad - školský úrad
v Handlovej, komisia vzdelávania, práce s
deťmi a mládežou MsZ, mimovládne
organizácie

Termín
realizácie:

od roku 2008

Finančné zdroje
na realizáciu:

vlastné zdroje, zdroje EU, štátny rozpočet, iné
externé schémy pomoci
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Nástroj
5.3.2.

Opatrenie
Podpora celoživotného
vzdelávania

5.3.2.1.

Podpora ďalšieho vzdelávania. Využívanie základných
a stredných škôl ako základu systému ďalšieho vzdelávania,
podpora vzdelávacích inštitúcií a mimovládnych organizácií pri
realizácii projektov celoživotného a neformálneho vzdelávania,
ako aj informálneho učenia sa
Hodnotenie
k 30.06.2009

Opatrenie sa plní – realizuje sa
prostredníctvom pravidelnej záujmovej
činnosti v krúžkoch pre deti, mládež
a dospelých záujemcov v úzkej spolupráci so
základnými a strednými školami, občianskymi
združeniami a športovými klubmi. Ďalšie
vzdelávanie sa uskutočňuje v rámci možností
a podmienok jednotlivých škôl.

Hodnotenie
k 30.06.2010

Opatrenie sa plní – realizuje sa
prostredníctvom pravidelnej záujmovej
činnosti v krúžkoch pre deti, mládež
a dospelých záujemcov v úzkej spolupráci so
základnými a strednými školami, občianskymi
združeniami a športovými klubmi. Ďalšie
vzdelávanie pedagogických zamestnancov sa
uskutočňuje v súlade s plánmi kontinuálneho
vzdelávania na šk. rok 2009/10, ktoré vydal po
vyjadrení zriaďovateľa riaditeľ školy.

Hodnotenie
k 30.06.2011

Opatrenie sa plní – realizuje sa
prostredníctvom pravidelnej záujmovej
činnosti v krúžkoch pre deti, mládež
a dospelých záujemcov v úzkej spolupráci so
základnými a strednými školami, občianskymi
združeniami a športovými klubmi. Ďalšie
vzdelávanie pedagogických zamestnancov sa
uskutočňuje v súlade s plánmi kontinuálneho
vzdelávania na šk. rok 2010/11, ktoré vydal po
vyjadrení zriaďovateľa riaditeľ školy.

Hodnotenie
k 30.06.2012

Opatrenie sa plní – realizuje sa
prostredníctvom pravidelnej záujmovej
činnosti v krúžkoch pre deti, mládež
a dospelých záujemcov v úzkej spolupráci so
základnými a strednými školami, občianskymi
združeniami a športovými klubmi.
Neformálne vzdelávanie bolo zamerané na
zdravý životný štýl a protidrogovú agendu......
Ďalšie vzdelávanie pedagogických
zamestnancov podľa plánov kontinuálneho
vzdelávania na šk. rok 2011/12.

Hodnotenie
k 30.06.2013
Hodnotenie
k 31.12.2013

5.3.2.2.

Zodpovedný za
realizáciu:

základné školy; Centrum voľného času;
Základná umelecká škola; Dom kultúry

Spolupráca na
realizácii:

Spoločný obecný úrad - školský úrad
v Handlovej; stredné školy; mimovládne
organizácie

Termín
realizácie:

priebežne

Finančné zdroje
na realizáciu:

vlastné zdroje, zdroje EU, štátny rozpočet, iné
externé schémy pomoci

Vzdelávacie programy pre manažment a zamestnancov miestneho
úradu, rozpočtových a príspevkových organizácií mesta
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Hodnotenie
k 30.06.2009

Opatrenie sa čiastočne plní. Zastrešujú
riaditelia organizácií a prednosta MsÚ.
Školský úrad nemá na realizáciu opatrenia
potrebné kompetencie ani finančné
prostriedky.

Hodnotenie
k 30.06.2010

Opatrenie sa plní. Inovačné funkčné
vzdelávanie pedagogických zamestnancov
absolvovalo 5 riaditeľov a zástupcov škôl.
Zastrešujú riaditelia organizácií a prednosta
MsÚ.

Hodnotenie
k 30.06.2011

Opatrenie sa plní. 1 riaditeľ a 1 zástupca
navštevuje funkčné vzdelávanie vedúcich
pedagogických zamestnancov. Zastrešujú
riaditelia organizácií a prednosta MsÚ.

Hodnotenie
k 30.06.2012

Opatrenie sa plní.
MŠ: Na vzdelávacie programy „Manažment
v MŠ“ boli prihlásení 4 vedúci pedagogickí
zamestnanci MŠ (riaditeľka a 3 zástupkyne) –
vzdelávanie sa zatiaľ nerealizovalo;
ZUŠ: 1 riaditeľ a 1 zástupca navštevovali a
ukončili funkčné vzdelávanie vedúcich
pedagogických zamestnancov,
ZŠ: 2 zástupcovia ZŠ navštevovali funkčné
vzdelávanie (z toho 1 zástupca aj ukončil)
ŠKD: 1 vedúca ŠKD navštevovala a ukončila
funkčné vzdelávanie Príprava vedúcich
pedagogických zamestnancov.
Zastrešujú riaditelia organizácií a prednosta
MsÚ.

Hodnotenie
k 30.06.2013
Hodnotenie
k 31.12.2013
Zodpovedný za
realizáciu:
Spolupráca na
realizácii:

prednosta; riaditelia organizácií
Spoločný obecný úrad – školský úrad v
Handlovej; komisia vzdelávania, práce s
deťmi a mládežou MsZ; školy a školské
zariadenia; mimovládne organizácie

Termín
realizácie:

od roku 2008

Finančné zdroje
na realizáciu:

vlastné zdroje, zdroje EU, štátny rozpočet, iné
externé schémy pomoci

Cieľ 5.4. Podpora detí a mládeže
Nástroj
5.4.1.

Opatrenie
Koncepčný a systematický
prístup mestskej
samosprávy k rozvoju a
k podpore detí a mládeže

5.4.1.1.

Príprava a schválenie Koncepcie práce s deťmi a mládežou Mesta
Handlová na roky 2008 – 2013 so zahrnutím úloh vyplývajúcich
z Kľúčových oblastí a plánov štátnej politiky vo vzťahu k deťom
a mládeži v Slovenskej republike na roky 2008 – 2013 a z nového
zákona o podpore práce s mládežou
Hodnotenie
k 30.06.2009

Opatrenie sa plní. V novembri 2008 schválilo
MsZ zámer vypracovať Koncepciu práce
s deťmi a mládežou na roky 2009 –
2013 v gescii CVČ Relax. Pripravuje sa návrh
novej koncepcie. Zastrešuje CVČ RELAX.
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Hodnotenie
k 30.06.2010

Opatrenie splnené. MsZ schválilo dokument
Koncepcia práce s deťmi a mládežou Mesta
Handlová dňa 25.02.2010. Koncepcia nemá
časovo vymedzené obdobie, t.j. roky 20082013; bude sa aktualizovať prostredníctvom
dvojročných akčných plánov.

Hodnotenie
k 30.06.2011

Opatrenie splnené (viď vyššie).

Hodnotenie
k 30.06.2012

Opatrenie splnené (viď vyššie).

Hodnotenie
k 30.06.2013
Hodnotenie
k 31.12.2013

5.4.1.2.

Zodpovedný za
realizáciu:

Centrum voľného času; komisia vzdelávania,
práce s deťmi a mládežou MsZ

Spolupráca na
realizácii:

školy a školské zariadenia, Základná umelecká
škola, mimovládne organizácie

Termín
realizácie:

2008

Finančné zdroje
na realizáciu:

vlastné zdroje

Každoročné vyhodnocovanie Koncepcie práce s deťmi a mládežou
Mesta Handlová na roky 2008 – 2013, aktualizácia koncepcie
Hodnotenie
k 30.06.2009

Opatrenie v plnení. Zmena termínu
vyhodnotenie koncepcie: správu o plnení
opatrení Koncepcie práce s deťmi a mládežou
do roku 2008 bude súčasťou predloženej novej
Koncepcie práce s deťmi a mládežou.

Hodnotenie
k 30.06.2010

Opatrenie je splnené. Odpočet plnenia
koncepcie do roku 2008 predložený na
prerokovanie MsZ 25.02.2010 ako príloha
novej Koncepcie práce s deťmi a mládežou.
Nesplnené opatrenia v oblasti „Životný štýl
a voľný čas“ a „Participácia“ boli zapracované
do návrhu novej koncepcie. Koncepcia sa
bude vyhodnocovať v dvojročných časových
intervaloch v súlade s akčnými plánmi.

Hodnotenie
k 30.06.2011

27.1.2011 MsZ schválilo Návrh akčných
plánov na plnenie opatrení Koncepcie práce
s deťmi a mládežou Mesta Handlová na roky
2011-12.

Hodnotenie
k 30.06.2012

Opatrenie sa plní. Materiál „Vyhodnotenie a
aktualizácia Akčných plánov na plnenie
opatrení Koncepcie práce s deťmi a
mládežou na roky 2012 – 2014“ prerokovaný
a schválený na MZ 28.06.2012.

Hodnotenie
k 30.06.2013
Hodnotenie
k 31.12.2013
Zodpovedný za
realizáciu:

komisia vzdelávania, práce s deťmi a
mládežou MsZ

Spolupráca na
realizácii:

školy a školské zariadenia; Centrum voľného
času; Základná umelecká škola; mimovládne
organizácie

Termín
realizácie:

priebežne od roku 2009

Finančné zdroje
na realizáciu:

vlastné zdroje
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Nástroj
5.4.2.

Opatrenie
Vytváranie vhodných
podmienok na realizáciu
voľnočasových aktivít
a neformálneho
vzdelávania detí a mládeže

5.4.2.1.

Audit voľnočasovej záujmovej činnosti v meste (vrátane finančnej
náročnosti), následné prispôsobenie ponuky krúžkov
a príležitostnej záujmovej činnosti reálnemu záujmu detí
a mladých ľudí
Hodnotenie
k 30.06.2009

Opatrenie sa plní. Ponuka záujmovej činnosti
(krúžky a podujatia) sa upravuje na základe
analýzy záujmovej činnosti za uplynulý
školský rok. Zastrešujú riaditelia škôl
a školských zariadení poskytujúcich záujmové
vzdelávanie.

Hodnotenie
k 30.06.2010

Opatrenie sa plní. Ponuka záujmovej činnosti
(krúžky a podujatia) sa upravuje na základe
analýzy záujmovej činnosti za uplynulý
školský rok. Zastrešujú riaditelia škôl
a školských zariadení poskytujúcich záujmové
vzdelávanie.

Hodnotenie
k 30.06.2011

Opatrenie sa plní. Ponuka záujmovej činnosti
(krúžky a podujatia) sa upravuje na základe
analýzy záujmovej činnosti za uplynulý
školský rok. Zastrešujú riaditelia škôl
a školských zariadení poskytujúcich záujmové
vzdelávanie.

Hodnotenie
k 30.06.2012

Opatrenie sa plní. Ponuka záujmovej činnosti
(krúžky a podujatia) sa upravuje na základe
analýzy záujmovej činnosti za uplynulý
školský rok. Zastrešujú riaditelia škôl
a školských zariadení poskytujúcich záujmové
vzdelávanie.

Hodnotenie
k 30.06.2013
Hodnotenie
k 31.12.2013

5.4.2.2.

Zodpovedný za
realizáciu:

Spoločný obecný úrad - školský úrad v
Handlovej

Spolupráca na
realizácii:

komisia vzdelávania, práce s deťmi a
mládežou MsZ, základné školy, Základná
umelecká škola, Centrum voľného času,
mimovládne organizácie

Termín
realizácie:

od roku 2008

Finančné zdroje
na realizáciu:

vlastné zdroje, externé zdroje

Obnova a budovanie detských a športových ihrísk v meste
Hodnotenie
k 30.06.2009

Opatrenie sa plní priebežne - vznik
viacúčelových ihrísk ma ZŠ Školská, ZŠ
Mierové námestie, odstránenie nedostatkov
a obnova náterov oplotenia detských ihrísk na
Partizánskej,
Mostnej,
Okružnej
ulici
a Mierovom námestí, rekonštrukcia ihriska na
Okružnej ul. č. 11, výmena piesku na detskom
ihrisku pri MŠ Ul. SNP 27, detské ihrisko
Prievidzská – zemné práce, pokládka umelej
trávy, osadenie lavičiek.

Hodnotenie
k 30.06.2010

Opatrenie sa plní priebežne - údržba prebieha
napr. ul. Prievidzská, výstavba viacúčelovom
ihrisku na sídlisku MC.

Hodnotenie
k 30.06.2011

Opatrenie sa plní priebežne - športovisko na
ul. Mostná
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Hodnotenie
k 30.06.2012

Opatrenie sa neplnilo z dôvodu absencie
finančných prostriedkov.

Hodnotenie
k 30.06.2013
Hodnotenie
k 31.12.2013

5.4.2.3.

Zodpovedný za
realizáciu:

komisia výstavby, ÚP, dopravy a OŽP

Spolupráca na
realizácii:

komisia športu MsZ

Termín
realizácie:

priebežne, od roku 2008

Finančné zdroje
na realizáciu:

vlastné zdroje, zdroje EU, štátny rozpočet, iné
externé schémy pomoci

Podpora zriaďovania a práce otvorených klubov a nízkoprahových
zariadení pre mladých na území mesta, vytváranie klubovní pre
deti a mládež v priestoroch škôl a školských zariadení
Hodnotenie
k 30.06.2009

Opatrenie sa neplní z dôvodu nedostatku
finančných prostriedkov na rozvojové projekty
v dôsledku hospodárskej krízy.

Hodnotenie
k 30.06.2010

Opatrenie sa neplní. Nie sú k dispozícii
potrebné finančné zdroje z dôvodu
hospodárskej krízy, nízkeho výnosu
podielových daní.

Hodnotenie
k 30.06.2011

Opatrenie sa neplní. Nie sú k dispozícii
potrebné finančné zdroje, pokračuje
hospodárska kríza a krízový režim
financovania.

Hodnotenie
k 30.06.2012

Opatrenie sa neplní. Nie sú k dispozícii
potrebné finančné zdroje.

Hodnotenie
k 30.06.2013
Hodnotenie
k 31.12.2013

5.4.2.4.

Zodpovedný za
realizáciu:

riaditelia základných škôl

Spolupráca na
realizácii:

komisia vzdelávania, práce s deťmi a
mládežou MsZ

Termín
realizácie:

priebežne

Finančné zdroje
na realizáciu:

vlastné zdroje, externé zdroje

Pokračovanie v tradícii organizovania celomestských podujatí
a koordinácia, ako aj realizácia nových atraktívnych projektov pre
deti a mládež
Hodnotenie
k 30.06.2009

Opatrenie sa plní. V druhej polovici roka sú
celomestské podujatia realizované
v komornejšom štýle, vzhľadom na tragédiu
v Bani Handlová

Hodnotenie
k 30.06.2010

Opatrenie sa plní. Okrem celomestských
podujatí sa pripravujú podujatia pre všetky
vekové kategórie. Vzhľadom k záplavám
v Handlovej v auguste 2010 sa podujatia
realizujú v úspornom režime, termíny sa
neposúvajú.
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Hodnotenie
k 30.06.2011

Opatrenie sa plní. Celomestské podujatia sú
realizované podľa Kalendára celomestských
podujatí. Zvýšil sa počet kultúrnovýchovných podujatí pre deti a mládež –
realizujú sa v spolupráci s neziskovými
organizáciami, hudobnými telesami,
divadelnými združeniami.

Hodnotenie
k 30.06.2012

Opatrenie sa plní. Celomestské podujatia sú
realizované podľa Kalendára celomestských
podujatí. V spolupráci s neziskovými
organizáciami sa realizujú podujatia zamerané
na osvetu v oblasti sociálnopatologických
javov a nízkonákladové podujatia.
Vzhľadom vývoj finančnej situácie v meste sa
podujatia realizujú v úspornom režime.

Hodnotenie
k 30.06.2013
Hodnotenie
k 31.12.2013

5.4.2.5.

Zodpovedný za
realizáciu:

riaditelia škôl a školských zariadení, Dom
kultúry mesta Handlová

Spolupráca na
realizácii:

komisia vzdelávania, práce s deťmi a
mládežou MsZ; komisia kultúry,
pamätihodností, CR a regionálneho rozvoja
MsZ

Termín
realizácie:

priebežne

Finančné zdroje
na realizáciu:

vlastné zdroje, externé zdroje

Podpora činnosti organizácií tretieho sektora a dobrovoľníkov,
ktorí vyvíjajú aktivity v oblasti práce s deťmi a mládežou
a rozvíjanie ich vzájomnej spolupráce so školami a školskými
zariadeniami
Hodnotenie
k 30.06.2009

Opatrenie sa plní. Školy a školské zariadenia
pravidelne a systematicky spolupracujú so
subjektmi tretieho sektora. Mesto poskytuje
finančnú podporu – dotácie v súlade s VZN
č.6/2007.

Hodnotenie
k 30.06.2010

Opatrenie sa plní. Školy a školské zariadenia
pravidelne a systematicky spolupracujú so
subjektmi tretieho sektora. Mesto poskytuje
finančnú podporu – dotácie v súlade s VZN
č.6/2007.

Hodnotenie
k 30.06.2011

Opatrenie sa plní. Školy a školské zariadenia
pravidelne a systematicky spolupracujú so
subjektmi tretieho sektora. Mesto poskytuje
finančnú podporu – dotácie v súlade s VZN
č.6/2007.

Hodnotenie
k 30.06.2012

Opatrenie sa plní čiastočne. Školy a školské
zariadenia spolupracujú so subjektmi tretieho
sektora. Mesto vzhľadom na nedostatok
finančných protriedkov poskytuje minimálnu
finančnú podporu – dotácie v súlade s VZN
č.6/2007.

Hodnotenie
k 30.06.2013
Hodnotenie
k 31.12.2013
Zodpovedný za
realizáciu:

komisia vzdelávania, práce s deťmi a
mládežou MsZ
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Nástroj
5.4.3.

Spolupráca na
realizácii:

školy a školské zariadenia; mimovládne
organizácie

Termín
realizácie:

priebežne

Finančné zdroje
na realizáciu:

vlastné zdroje, zdroje EU, štátny rozpočet, iné
externé schémy pomoci

Opatrenie
Podpora detí a mládeže so
zdravotným postihnutím
a detí pochádzajúcich zo
znevýhodneného
prostredia

5.4.3.1.

Skvalitňovanie záujmovej činnosti a neformálneho vzdelávania
v školách a školských zariadeniach s osobitnou pozornosťou
deťom a mládeži so zdravotným postihnutím a zo sociálne
znevýhodneného prostredia
Hodnotenie
k 30.06.2009

Opatrenie sa plní. Deti a mládež zo sociálne
znevýhodneného prostredia neuhrádzajú
príspevky v ŠKD, CVČ a ZUŠ v súlade so
VZN č. 5/2009. CVČ: Máme zabezpečený
bezbariérový prístup do budovy, realizuje sa
záujmový útvar Boccia pre telesne
postihnutých športovcov a Hviezdička –
rómsky tanečný súbor pre deti zo sociálne
znevýhodnených rodín. Na základe platnej
legislatívy (zákon č. 245/2008 Z.z.)
umožňujeme deťom, ktorých zákonný
zástupca je poberateľom dávky v hmotnej
núdzi bezplatne navštevovať záujmové útvary.
Spolupracujeme s Klubom telesne
postihnutých športovcov Pegas – organizácia
charitatívneho celomestského podujatia „Na
kolesách proti rakovine“.

Hodnotenie
k 30.06.2010

Opatrenie sa plní. Deti a mládež zo sociálne
znevýhodneného prostredia neuhrádzajú
príspevky v ŠKD, CVČ a ZUŠ v súlade so
VZN č. 5/2009. CVČ: Máme rekonštruovaný
bezbariérový prístup do budovy. Na základe
prijatého VZN č. 5/2009 sme rozšírili
možnosti navštevovať záujmové útvary
deťom, nachádzajúcim sa v sociálne
znevýhodnenom prostredí oproti
predchádzajúcemu roku (zľavu na príspevok
do ZÚ majú v prípade návštevnosti 2
a viacerých záujmových útvarov, resp. u 2
a viacerých súrodencov a v prípade
poskytnutia vzdelávacieho poukazu
navštevujú záujmový útvar bezplatne. Týmto
sme otvorili priestor pre sebarealizáciu vo
voľnom čase aj deťom z rodín na hranici
životného minima. Spolupracujeme s Klubom
telesne postihnutých športovcov Pegas –
organizácia charitatívneho celomestského
podujatia „Na kolesách proti rakovine“.

Hodnotenie
k 30.06.2011

Opatrenie sa plní. Deti a mládež zo sociálne
znevýhodneného prostredia neuhrádzajú
príspevky v ŠKD, CVČ a ZUŠ v súlade so
VZN č. 5/2009. CVČ - Naša budova má
bezbariérový prístup. Prebieha záujmový útvar
Rómsky folklór pre deti pochádzajúce zo
sociálne znevýhodneného prostredia.

Hodnotenie
k 30.06.2012

Opatrenie sa plní. Deti a mládež zo sociálne
znevýhodneného prostredia naďalej
neuhrádzajú príspevky v ŠKD, CVČ a ZUŠ
(v súlade so VZN č. 5/2009).

Hodnotenie
k 30.06.2013
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Hodnotenie
k 31.12.2013

5.4.3.2.

Zodpovedný za
realizáciu:

základné školy; Základná umelecká škola;
Centrum voľného času

Spolupráca na
realizácii:

Dom kultúry mesta Handlová, komisia
vzdelávania, práce s deťmi a mládežou MsZ;
Spoločný obecný úrad - školský úrad
v Handlovej; mimovládne organizácie

Termín
realizácie:

priebežne od roku 2008

Finančné zdroje
na realizáciu:

vlastné zdroje, zdroje EU, štátny rozpočet, iné
externé schémy pomoci

Rozšírenie foriem predškolskej prípravy detí na školu a zvýšenie
zaškolenosti detí zo sociálne znevýhodneného prostredia
Hodnotenie
k 30.06.2009

Opatrenie sa plní. Rodičia detí zo sociálne
znevýhodneného prostredia neplatia príspevky
na čiastočnú úhradu nákladov (školné)
a dostávajú príspevok na stravu a pomôcky.

Hodnotenie
k 30.06.2010

Opatrenie sa plní. Rodičia detí zo sociálne
znevýhodneného prostredia neplatia príspevky
na čiastočnú úhradu nákladov (školné)
a dostávajú príspevok na stravu a pomôcky.

Hodnotenie
k 30.06.2011

Opatrenie sa plní. Rodičia detí zo sociálne
znevýhodneného prostredia neplatia príspevky
na čiastočnú úhradu nákladov (školné)
a dostávajú príspevok na stravu a pomôcky.

Hodnotenie
k 30.06.2012

Opatrenie sa plní. Rodičia detí zo sociálne
znevýhodneného prostredia neplatia príspevky
na čiastočnú úhradu nákladov (školné)
a dostávajú príspevok na stravu a pomôcky.
Od septembra 2012 otvorená elokovaná trieda
pre deti posledný rok pred začiatkom PŠD
v priestoroch ZŠ Školská.

Hodnotenie
k 30.06.2013
Hodnotenie
k 31.12.2013

Nástroj
5.4.4.

Zodpovedný za
realizáciu:

predškolské zariadenia

Spolupráca na
realizácii:

Spoločný obecný úrad – školský úrad v
Handlovej

Termín
realizácie:

od roku 2008

Finančné zdroje
na realizáciu:

vlastné zdroje, iné externé zdroje

Opatrenie
Vytváranie podmienok pre
participáciu mladých ľudí
na miestnej a regionálnej
úrovni

5.4.4.1.

Podpora činnosti žiackych školských rád na základných
a stredných školách ako efektívnych nástrojov učenia sa
participácii
Hodnotenie
k 30.06.2009

Opatrenie sa plní. Na každej ZŠ a SŠ zriadená
orgány školskej samosprávy - žiacka školská
rada, resp. školský parlament; vedenie školy
podporuje činnosť ŽŠR.

Hodnotenie
k 30.06.2010

Opatrenie sa plní. Na každej ZŠ a SŠ zriadená
žiacka školská rada, vedenie školy podporuje
činnosť žiackych samosprávnych orgánov.

Hodnotenie
k 30.06.2011

Opatrenie sa plní. Na každej ZŠ a SŠ zriadená
žiacka školská rada, vedenie školy podporuje
činnosť ŽŠR.

- 53 -

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Handlová (2008 – 2013)

Hodnotenie
k 30.06.2012

Opatrenie sa plní. Na každej ZŠ a SŠ zriadená
žiacka školská rada.

Hodnotenie
k 30.06.2013
Hodnotenie
k 31.12.2013

5.4.4.2.

Zodpovedný za
realizáciu:

riaditelia škôl

Spolupráca na
realizácii:

rady škôl

Termín
realizácie:

priebežne

Finančné zdroje
na realizáciu:

vlastné zdroje

Vyčleňovanie finančných prostriedkov na grantový program
zabezpečujúci napĺňanie cieľov a úloh Koncepcie práce s deťmi
a mládežou mesta Handlová, vrátane prostriedkov na posilnenie
občianskej participácie mladých ľudí v meste
Hodnotenie
k 30.06.2009

Opatrenie sa plní. „Program poskytnutia
finančných prostriedkov na podporu aktivít
detí a mládeže Mesta Handlová na rok
2009“schválilo Mestské zastupiteľstvo Mesta
Handlová uznesením č. 996 zo dňa 29.januára
2009. V rozpočte mesta na rok 2009 bolo na
tento účel vyčlenených 1660,- €.

Hodnotenie
k 30.06.2010

Opatrenie sa plní. „Hoď to tam ! - Program
poskytnutia finančných prostriedkov na
podporu aktivít detí a mládeže Mesta
Handlová na rok 2010“schválilo Mestské
zastupiteľstvo Mesta Handlová uznesením č.
1555 zo dňa 29.apríla 2010. V rozpočte
mesta na rok 2010 bolo na tento účel
vyčlenených 800,- €.

Hodnotenie
k 30.06.2011

Opatrenie sa plní. „Hoď to tam ! - Program
poskytnutia finančných prostriedkov na
podporu aktivít detí a mládeže Mesta
Handlová na rok 2010“schválilo Mestské
zastupiteľstvo Mesta Handlová uznesením č.
128 zo dňa 24.apríla 2011. V rozpočte mesta
na rok 2010 bolo na tento účel vyčlenených
500,- €.

Hodnotenie
k 30.06.2012

Opatrenie sa plní čiastočne, z dôvodu
nepriaznivej finančnej situácie sa znižuje
objem vyčlenených finančných prostriedkov
na program v rozpočte a skutočné čerpanie
prostriedkov z programu. „Hoď to tam ! Program poskytnutia finančných prostriedkov
na podporu aktivít detí a mládeže Mesta
Handlová na rok 2012“schválilo Mestské
zastupiteľstvo Mesta Handlová dňa 31.mája
2012. V rozpočte mesta na rok 2012 bolo na
tento účel vyčlenených 300,- €.

Hodnotenie
k 30.06.2013
Hodnotenie
k 31.12.2013
Zodpovedný za
realizáciu:

mestské zastupiteľstvo

Spolupráca na
realizácii:

komisia vzdelávania, práce s deťmi a
mládežou MsZ
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5.4.4.3.

Termín
realizácie:

každoročne od roku 2008

Finančné zdroje
na realizáciu:

vlastné zdroje

Zabezpečenie otvorenej metódy koordinácie v oblasti participácie
mládeže a informácií pre mládež, vytváranie partnerstiev na
miestnej a regionálnej úrovni a podpora vzniku ďalších
mechanizmov na participáciu a na rozvoj mládežníckeho
dobrovoľníctva
Hodnotenie
k 30.06.2009

Hodnotenie
k 30.06.2010

Opatrenie sa plní. Detský a mládežnícky
parlament (DaMP), zriadený v roku 2007, je
kontrolný a iniciatívny poradný orgán
primátora
mesta,
tvorený
zástupcami
študentov a žiakov jednotlivých handlovských
základných a stredných škôl, zástupcov o.z a
n.o. pracujúcich s deťmi a mládežou a z radov
dobrovoľníkov. Pní svoje úlohy: podieľa sa na
organizovaní podujatí pre svojich rovesníkov,
presadzuje a chráni záujmy žiakov a študentov
škôl a školských zariadení, ako aj ostatných
mladých v meste, presadzuje zlepšenie
prístupu mladých ľudí ku kvalitným
informáciám, podporuje participáciu mladých
ľudí
v meste
a v školách,
snaží
sa
o zabezpečenie prístupu zástupcov mladých do
samosprávnych orgánov a štruktúr mesta, aby
sa tak zabezpečila ich účasť na príslušných
rozhodnutiach a diskusiách a aby sa stali
rovnocennými
partnermi
pri
tvorbe
rozhodnutí, ktoré sa ich dotýkajú, presadzuje
vytvorenie podmienok na aktívne trávenie
voľného času, ktoré zodpovedajú súčasným
požiadavkám mládeže.
Opatrenie sa plní. CVČ prostredníctvom
DaMP-u spustilo webovú stránku
www.hodtotam.sk, ktorá slúži pre mladých
ľudí v mikroregióne. Jej účelom je informovať
o činnosti DaMP a iných aktívnych mladých
dobrovoľníkov. DaMP ako prvý na Slovensku
bol prijatý za člena ŠR SŠ SR, členovia
DaMP-u sa pravidelne zúčastňovali na
zasadnutiach ŠR SŠ SR. Projekt „Chceme byť
niekým“ bol schválený v programe Mládež
v akcii, podakcii 5.1. a.
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Hodnotenie
k 30.06.2011

Opatrenie sa plní. DaMP spolupracuje so ŽŠR
ZŠ a SŠ, DO Fénix Handlová, Jazmín, n.o.,
Komisiou vzdelávania, práce s deťmi
a mládežou pri MsZ Handlová, Dočasnou
pracovnou komisiou na tvorbu dvojročných
akčných plánov Koncepcie práce s deťmi
a mládežou mesta Handlová, ŠBK Handlová,
Mestským kynologickým klubom Handlová,
s Referátom regionálneho rozvoja mesta
Handlová, Mestskou políciou, Domom
kultúry, s poslancami MsZ a primátorom
mesta. Projekt „Chceme byť niekým“ bol od
januára
do
konca
septembra
2011
zrealizovaný. Vďaka nemu sme získali
finančnú podporu na realizáciu vzdelávaní pre
mladých a zakúpili sme techniku pre
miništúdio, ktoré je zriadené v priestoroch
CVČ Relax. DaMP prevzal v Trenčíne
ocenenie „Najaktívnejší člen ŠR SŠ na
Slovensku“ z rúk predsedu ŠRSŠ Slovenska
Andreja Barborku a podpredsedu TSK Jozefa
Božíka.

Hodnotenie
k 30.06.2012

Opatrenie sa plní. DaMP spolupracuje so ŽŠR
ZŠ a SŠ mesta, DO Fénix Handlová, Jazmín,
n.o., Komisiou vzdelávania, práce s deťmi
a mládežou pri MsZ Handlová, Mestským
kynologickým klubom Handlová, s Referátom
regionálneho rozvoja mesta Handlová,
Mestskou políciou, Domom kultúry,
s poslancami MsZ a primátorom mesta. Plní
svoje úlohy: podieľa sa na organizovaní
podujatí pre svojich rovesníkov, podporuje
participáciu mladých ľudí v meste, má
zabezpečený prístup do samosprávnych
orgánov a štruktúr mesta prostredníctvom
svojho zástupcu v Komisii vzdelávania, práce
s deťmi a mládežou pri MsZ Handlová a tak
zabezpečuje účasť mladých na príslušných
rozhodnutiach a diskusiách. Členovia DaMP-u
sa pravidelne zúčastňovali na zasadnutiach
Študentskej rady stredných škôl v Trenčíne s
cieľom podpory participácie a dňa 25.10.2011
sa zúčastnili aj Open Days v Trenčíne, kde
vytvárali parnerstvá regionálneho charakteru
na celoslovenskej úrovni. V dňoch 26.11.–
27.11.2011 sa DaMP-áci zúčastnili rôznych
workshopov v rámci tradičného podujatia pod
názvom „Dobrošopa“ v Ružomberku, ktoré je
zamerané na dobrovoľnícke aktivity.
V decembri 2011 sa členovia DaMP-u zapojili
do zbierky pre Unicef predajom vianočných
pohľadníc a participovali aj pri organizácii a
realizácii podujatí ako: „Handlovská
kapustnica“, ktoré prebieha už tradične na
Námestí baníkov a zúčastňuje sa ho široká
verejnosť, Cesta rozprávkovým lesom,
celomestské oslavy Dňa baníkov...

Hodnotenie
k 30.06.2013
Hodnotenie
k 31.12.2013
Zodpovedný za
realizáciu:

Detský a mládežnícky parlament; Centrum
voľného času

Spolupráca na
realizácii:

Komisia vzdelávania, práce s deťmi
a mládežou MsZ; mimovládne organizácie
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Nástroj
5.4.5.

Termín
realizácie:

priebežne

Finančné zdroje
na realizáciu:

vlastné zdroje

Opatrenie
Podpora poskytovania
informačných služieb pre
mládež a rozširovanie
možností prístupu mládeže
k informáciám vo
všetkých oblastiach ich
objektívnych potrieb a
požiadaviek

5.4.5.1.

Zabezpečenie dostupnosti a komplexnosti informácií pre mládež,
poskytovanie informácií o možnostiach a spôsoboch participácie
mladých ľudí v meste, podporovanie modernizácie a efektívnosti
existujúcich internetových portálov a sietí, ako aj využívanie
nových foriem informovanosti (internetové diskusie, verejné
diskusné fóra, okrúhle stoly, panelové diskusie a pod.)
Hodnotenie
k 30.06.2009

Opatrenie sa plní. Rokovanie zástupcov
komisie so zástupcami DaMP mesta Handlová
o možnostiach vytvorenia chat – foŕa.

Hodnotenie
k 30.06.2010

Opatrenie sa neplnilo, zámer sa nerealizoval
zámeru (aj napriek vytvoreniu prvých
komunikačných platforiem) z dôvodu
personálnych zmien a nedostatku fin.
prostriedkov na technickú prevádzku.

Hodnotenie
k 30.06.2011

Zámer sa presunul do kompetencie
a sledovania DaMP, resp. CVČ Relax
Handlová.

Hodnotenie
k 30.06.2012

Opatrenie sa plní. Členmi DaMP-u boli aj
zástupcovia ŽŠR na školách, prostredníctvom
ktorých prenášal DaMP informácie v oblasti
participácie. V rámci súťaže vyhlásenej
mestom Handlová pod názvom „Dobrý
nápad“ 28. 9. 2011 prezentovali členovia
DaMP-u projekt „Chceme byť niekým“.
Členovia DaMP-u použili z neho zakúpenú
techniku na spracovanie reportáží z aktivít a
činnosti neformálnych skupín mladých ľudí,
ktoré odprezentovali na hoeuvedenej súťaži,
ktorej sa zúčastňujú žiaci ZŠ a SŠ v meste.
V dňoch 21.10.–23.10.2011 sa uskutočnilo na
Remate pracovné stretnutie členov DaMP-u
a ŽŠR základných a stredných škôl v meste.
Toto školenie bolo zamerané na neformálne
vzdelávanie, ktorého obsahom bola Malá
škola organizovania (počas nej sa učili ako
pripraviť a zrealizovať kultúrne alebo športové
podujatie pre svojich rovesníkov). Oživením
bolo premietanie pomocou dataprojektoru a
snímanie týchto aktivít kamerou, ktorú DaMPáci získali z projektu „Chceme byť niekým“.
V rámci školenia prebiehala diskusia mladých
s pozvanými zástupcami MsZ. Sekcia kultúry
DaMP-u zorganizovala v dňoch 31.1.–
1.2.2012 súťaž v tvorbe webstránok s názvom
„Spoznávaj internet“, ktorej sa zúčastnili žiaci
ôsmych ročníkov základných škôl. Obsahom
súťaže bola tvorba webových stránok, ktorá
prebiehala niekoľko dní a výsledné stránky sa
hodnotili v zmysle kritérií: design, obsah a
prehľadnosť stránky, jej úprava a kreatívny
vzhľad.

Hodnotenie
k 30.06.2013
Hodnotenie
k 31.12.2013
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5.4.5.2.

Zodpovedný za
realizáciu:

Detský a mládežnícky parlament (DaMP);
komisia pre komunikáciu a informatizáciu
MsZ

Spolupráca na
realizácii:

ostatné relevantné oddelenia; mimovládne
organizácie

Termín
realizácie:

priebežne

Finančné
zdroje na
realizáciu:

vlastné zdroje

Vytvorenie Informačného centra mladých v Handlovej
Hodnotenie
k 30.06.2009

Opatrenie sa neplní z dôvodu nedostatku
finančných prostriedkov v dôsledku
hospodárskej krízy.

Hodnotenie
k 30.06.2010

Opatrenie sa neplní z dôvodu nedostatku
finančných prostriedkov v dôsledku
hospodárskej krízy.

Hodnotenie
k 30.06.2011

Opatrenie sa neplní z dôvodu nedostatku
finančných prostriedkov v dôsledku
hospodárskej krízy.

Hodnotenie
k 30.06.2012

Opatrenie sa neplní z dôvodu nedostatku
finančných prostriedkov v dôsledku
hospodárskej krízy.

Hodnotenie
k 30.06.2013
Hodnotenie
k 31.12.2013

5.4.5.3.

Zodpovedný za
realizáciu:

komisia vzdelávania, práce s deťmi a
mládežou MsZ

Spolupráca na
realizácii:

mimovládne organizácie

Termín
realizácie:

2010

Finančné
zdroje na
realizáciu:

vlastné zdroje, zdroje EU, štátny rozpočet, iné
externé schémy pomoci

Využívanie počítačov v školách a knižniciach na získavanie
informácií pre mladých ľudí
Hodnotenie
k 30.06.2009

Opatrenie sa plní. V MsK je 8 verejných
počítačov a prístupových miest na internet. Sú
plne využívané žiakmi a študentmi. Žiaci majú
prístup k počítačom ako zdrojom získavania
informácií na vyučovacích hodinách i v rámci
krúžkovej činnosti po vyučovaní.

Hodnotenie
k 30.06.2010

Opatrenie sa plní. V MsK je 8 verejných
počítačov a prístupových miest na internet. Sú
plne využívané žiakmi a študentmi. Žiaci majú
prístup k počítačom ako zdrojom získavania
informácií na vyučovacích hodinách i v rámci
krúžkovej činnosti po vyučovaní.

Hodnotenie
k 30.06.2011

Opatrenie sa plní. V MsK je 8 verejných
počítačov a prístupových miest na internet. Sú
plne využívané žiakmi a študentmi. Žiaci majú
prístup k počítačom ako zdrojom získavania
informácií na vyučovacích hodinách i v rámci
krúžkovej činnosti po vyučovaní.
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Hodnotenie
k 30.06.2012

Opatrenie sa plní. Žiaci majú prístup
k počítačom na vyučovacích hodinách v rámci
vyučovacích predmetov a po vyučovaní
v rámci krúžkovej činnosti.
Zároveň v Mestskej knižnici je 8 verejných
počítačov a prístupových miest na internet. Sú
plne využívané žiakmi a študentmi. Žiaci majú
prístup k počítačom ako zdrojom získavania
informácií.

Hodnotenie
k 30.06.2013
Hodnotenie
k 31.12.2013
Zodpovedný za
realizáciu:
Spolupráca na
realizácii:

riaditelia škôl; Mestská knižnica
komisia vzdelávania, práce s deťmi a
mládežou MsZ, komisia pre komunikáciu
a informatizáciu MsZ

Termín
realizácie:

priebežne

Finančné
zdroje na
realizáciu:

vlastné zdroje, zdroje EU, štátny rozpočet, iné
externé schémy pomoci

Cieľ 5.5. Rozvoj kultúry a infraštruktúry kultúry
Nástroj
5.5.1.

Opatrenie
Koncepčný a systematický
prístup samosprávy
k oblasti kultúry

5.5.1.1.

Vypracovanie Koncepcie rozvoja kultúry mesta Handlová
Hodnotenie
k 30.06.2009

Opatrenie sa nesplnilo.

Hodnotenie
k 30.06.2010

Opatrenie sa nesplnilo.

Hodnotenie
k 30.06.2011

Opatrenie sa nesplnilo.

Hodnotenie
k 30.06.2012

Opatrenie je v plnení. Dom kultúry pripravuje
podklady pre tvorbu koncepcie.

Hodnotenie
k 30.06.2013
Hodnotenie
k 31.12.2013
Zodpovedný za
realizáciu:

5.5.1.2.

Dom kultúry , komisia kultúry,
pamätihodností mesta, CR a regionálneho
rozvoja MsZ ÚPRAVA od 01.07.2012 :
zastrešuje prevažne Dom kultúry

Spolupráca na
realizácii:

kultúrne inštitúcie a organizácie

Termín
realizácie:

od roku 2008

Finančné zdroje
na realizáciu:

vlastné zdroje

Každoročné vypracovanie a prerokovanie správy o stave kultúry
sledujúcej napĺňanie Koncepcie rozvoja kultúry mesta Handlová,
aktualizácia koncepcie
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Hodnotenie
k 30.06.2009

Opatrenie sa plní. Mestské zastupiteľstvo
schvaľuje 1x ročne Kalendár celomestských
podujatí (KCP), predkladaný riaditeľkou
Domu kultúry Handlová. Predmetný
dokument bol pred schválením MsZ
prerokovaný na zasadnutí Komisie kultúry pri
MsZ. ÚPRAVA : zastrešuje prevažne Dom
kultúry

Hodnotenie
k 30.06.2010

Opatrenie sa plní. Podujatia v rámci KCP boli
vyhodnotené za predchádzajúci rok. Komisia
kultúry na zasadnutí pripomienkovala KCP na
rok 2010, ktorý bol MsZ schválený
v decembri 2010. ÚPRAVA : zastrešuje
prevažne Dom kultúry

Hodnotenie
k 30.06.2011

Opatrenie sa plní. Podujatia sa organizujú
v zmysle schváleného KCP. ÚPRAVA :
zastrešuje prevažne Dom kultúry

Hodnotenie
k 30.06.2012

Opatrenie sa plní. Mestské zastupiteľstvo
schvaľuje 1x ročne Kalendár celomestských
podujatí (KCP), predkladaný riaditeľkou
Domu kultúry Handlová. Predmetný
dokument bol pred schválením MsZ
prerokovaný na zasadnutí Komisie kultúry pri
MsZ. Keďže zatiaľ nie je vypracovaná
koncepcia rozvoja kultúry jedná sa o správy
zahŕňajúce činnosti, ktoré zastrešuje
a realizuje Dom kultúry na základe KCP,
dramaturgického plánu a akcií v spolupráci
s inými organizáciami.

Hodnotenie
k 30.06.2013
Hodnotenie
k 31.12.2013

Nástroj
5.5.2.

Zodpovedný za
realizáciu:

Dom kultúry ; komisia kultúry,
pamätihodností mesta, CR a regionálneho
rozvoja MsZ ÚPRAVA k 01.07.2012 :
zastrešuje prevažne Dom kultúry

Spolupráca na
realizácii:

kultúrne inštitúcie a organizácie; mestské
organizácie; komisia kultúry, pamätihodností
mesta, CR a regionálneho rozvoja MsZ

Termín
realizácie:

každoročne od roku 2009

Finančné zdroje
na realizáciu:

vlastné zdroje

Opatrenie
Dobudovanie a
rekonštrukcia kultúrnych
zariadení

5.5.2.1.

Rekonštrukcia Domu kultúry a jeho zmena na polyfunkčnú
budovu
Hodnotenie
k 30.06.2009

Opatrenie sa čiastočne plní. Je spracovaná
projektová dokumentácia pre stavebné
povolenie na rekonštrukciu DK Handlová.
Chýbajú však výzvy na predkladanie projekt.
žiadostí.

Hodnotenie
k 30.06.2010

Opatrenie sa čiastočne plní. Je spracovaná
projektová dokumentácia na rekonštrukciu DK
Handlová. Chýbajú však výzvy na
predkladanie projekt. žiadostí. Predĺženie
stavebného povolenia.

Hodnotenie
k 30.06.2011

Opatrenie sa čiastočne plní. Je spracovaná
projektová dokumentácia na rekonštrukciu DK
Handlová. Chýbajú však výzvy na
predkladanie projekt. žiadostí.
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Hodnotenie
k 30.06.2012

Opatrenie sa čiastočne plní. Je spracovaná
projektová dokumentácia na rekonštrukciu DK
Handlová. Chýbajú však výzvy na
predkladanie projekt. žiadostí.

Hodnotenie
k 30.06.2013
Hodnotenie
k 31.12.2013

5.5.2.2.

Zodpovedný za
realizáciu:

referát regionálneho rozvoja a strategického
plánovania MsÚ; oddelenie výstavby, ÚP,
dopravy a OŽP

Spolupráca na
realizácii:

Dom kultúry; ekonomické oddelenie;
Spoločný obecný úrad - stavebný úrad v
Handlovej

Termín
realizácie:

2010-2013

Finančné zdroje
na realizáciu:

vlastné zdroje, zdroje EU, štátny rozpočet, iné
externé schémy pomoci

Vybudovanie stálej umeleckej galérie prác handlovských umelcov
Hodnotenie
k 30.06.2009

Opatrenie plní čiastočne, nedostatok
finančných prostriedkov na projektovú
dokumentáciu (v prvom rade). Zámer
podporený vedením mesta, podporený
rozpočtom. Nákup umeleckých diel
Akademického maliara R. Cigánika, dočasne
umiestené v Malej zasadacej miestnosti MsÚ
Diela sú vedené v majetku mesta.

Hodnotenie
k 30.06.2010

Opatrenie sa plní čiastočne z titulu nedostatku
finančných prostriedkov na projektovú
dokumentáciu (v prvom rade). Rozšírenie
galérie o Trilógiou akademického maliara R.
Cigánika – obradná sieň MsÚ. Úloha v plnení
– hľadanie vhodných priestorov.

Hodnotenie
k 30.06.2011

Opatrenie sa plní čiastočne z titulu nedostatku
finančných prostriedkov na projektovú
dokumentáciu (v prvom rade). Hľadanie
vhodných priestorov a snaha o rozširovanie
galérie o tvorbu ďalších miestnych umelcov.
Nákup diel sa nerealizuje z dôvodu nedostatku
fin. prostriedkov

Hodnotenie
k 30.06.2012

Opatrenie sa plní čiastočne, mesto má zámer
vybudovať stálu galériu miestnych umelcov,
avšak chýbajú finančné prostriedky na
vypracovanie
projektovej
dokumentácie
a doposiaľ nebola vyhlásená relevantná výzva
na získanie fin. prostriedkov.

Hodnotenie
k 30.06.2013
Hodnotenie
k 31.12.2013
Zodpovedný za
realizáciu:

hovorca / marketing; referát regionálneho
rozvoja a strategického plánovania MsÚ;
oddelenie výstavby, ÚP, dopravy a OŽP

Spolupráca na
realizácii:

Dom kultúry mesta Handlová; komisia
kultúry, pamätihodností mesta, CR
a regionálneho rozvoja MsZ

Termín
realizácie:

2010-2013

Finančné zdroje
na realizáciu:

vlastné zdroje, zdroje EU, štátny rozpočet, iné
externé schémy pomoci

- 61 -

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Handlová (2008 – 2013)

5.5.2.3.

Rozšírenie počtu propagačných plôch na vylepovanie plagátov
v meste a v mestských častiach v záujme zvýšenia informovanosti
obyvateľov v nepokrytých lokalitách
Hodnotenie
k 30.06.2009
Hodnotenie
k 30.06.2010
Hodnotenie
k 30.06.2011
Hodnotenie
k 30.06.2012

Opatrenie sa neplnilo z dôvodu absencie
finančných prostriedkov.

Hodnotenie
k 30.06.2013
Hodnotenie
k 31.12.2013

Nástroj
5.5.3.

Zodpovedný za
realizáciu:

prednosta MsÚ

Spolupráca na
realizácii:

oddelenie výstavby, územného plánu, dopravy
a ochrany životného prostredia MsÚ

Termín
realizácie:

2008-2009

Finančné zdroje
na realizáciu:

vlastné zdroje

Opatrenie
Záchrana, obnova,
využívanie a prezentácia
kultúrneho dedičstva
mesta.

5.5.3.1.

Rekonštrukcia a obnova historických budov a pamiatok
a miestnych pamätihodností
Hodnotenie
k 30.06.2009

Opatrenie sa priebežne plní. Prebehla
rekonštrukcia pamätníka SNP v parku. Podaná
projekt.žiadosť na reštaurovanie pomníka
s reliéfmi I. a II.sv.vojny na cintoríne
v Handlovej na MK SR. Neúspešná.

Hodnotenie
k 30.06.2010

Opatrenie sa priebežne plní. Podaná
projekt.žiadosť na reštaurovanie pomníka
s reliéfmi I. a II.sv.vojny na cintoríne
v Handlovej na MK SR. Neúspešná.
Premiestnenie a úprava sochy baníka
z Hladového námestia.

Hodnotenie
k 30.06.2011

Opatrenie sa priebežne plní. Podaná projekt.
žiadosť na vojnové hroby na MV SR.
Kulminuje nedostatok finančných
prostriedkov na prípravu projektových
dokumentácií na rekonštrukciu iných objektov
(v prvom rade).

Hodnotenie
k 30.06.2012

Opatrenie sa priebežne plní. Podaná projekt.
žiadosť na reštaurovanie pomníka s reliéfmi I.
a II.sv.vojny na cintoríne v Handlovej na MK
SR, ktorá nebola podporená. Naďalej
kulminuje nedostatok finančných prostriedkov
na prípravu projektových dokumentácií na
rekonštrukciu objektov pamiatok a miestnych
pamätihodností.

Hodnotenie
k 30.06.2013
Hodnotenie
k 31.12.2013
Zodpovedný za
realizáciu:

komisia kultúry, pamätihodností mesta, CR
a regionálneho rozvoja MsZ
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Spolupráca na
realizácii:

Nástroj
5.5.4.

referát regionálneho rozvoja a strategického
plánovania; oddelenie výstavby, ÚP, dopravy
a OŽP

Termín
realizácie:

2008-2013

Finančné zdroje
na realizáciu:

vlastné zdroje, zdroje EU, štátny rozpočet, iné
externé schémy pomoci

Opatrenie
Vytváranie podmienok pre
kultúrne aktivity rôznych
subjektov

5.5.4.1.

Podpora kultúrnych aktivít iných subjektov mestskou
samosprávou (priestory, dotácie, grantový systém)
Hodnotenie
k 30.06.2009

Opatrenie sa plní. Komisia kultúry odporúča
primátorovi mesta schválenie resp.
neschválenie žiadosti o transfer na
organizovanie rôznych kultúrnych podujatí.
Výška poskytnutej dotácie sa stanovuje podľa
finančnej situácie mesta.

Hodnotenie
k 30.06.2010

Opatrenie sa plní. Kultúrne podujatia sa
realizujú za podpory mesta, z vlastných
zdrojov mesta, komisia kultúry prejednáva na
svojich zasadnutiach žiadosti o dotáciu, ktoré
následne schvaľuje primátor mesta.

Hodnotenie
k 30.06.2011

Opatrenie sa plní. Podpora kultúrnych aktivít
iných subjektov mestskou samosprávou sa
plní. Mesto podporujem podujatia z vlastných
zdrojov. Členovia Komisie kultúry sa
uchádzali aj o externé zdroje v súvislosti
s organizovaním podujatia pri príležitosti 80.
výročia otvorenia železničnej trate Handlová
– Horná Štubňa.

Hodnotenie
k 30.06.2012

Opatrenie sa plní čiastočne z dôvodu
nedostatku vlastných finančných
prostriedkov. Uchádzanie sa o externé zdroje
prostredníctvom rôznych dotačných
a nadačných schém.

Hodnotenie
k 30.06.2013
Hodnotenie
k 31.12.2013
Zodpovedný za
realizáciu:

komisia kultúry, pamätihodností mesta, CR
a regionálneho rozvoja MsZ

Spolupráca na
realizácii:

referát regionálneho rozvoja a strategického
plánovania; oddelenie ekonomické MsÚ;
oddelenie podnikateľskej činnosti, správy daní
a poplatkov MsÚ

Termín
realizácie:

priebežne

Finančné zdroje
na realizáciu:

vlastné zdroje, zdroje EU, štátny rozpočet, iné
externé schémy pomoci

Cieľ 5.6. Rozvoj športu a športovej infraštruktúry
Nástroj
5.6.1.

Opatrenie
Koncepčný a systematický
prístup mestskej
samosprávy k oblasti
športu

5.6.1.1.

Vypracovanie Koncepcie rozvoja športu mesta Handlová
Hodnotenie
k 30.06.2009

Opatrenie sa plní. Pri tvorbe Koncepcie športu
boli oslovení všetci zástupcovia športov
v meste. Rozpracovaná je analýza súčasného
stavu, hlavné úlohy a ciele.
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Hodnotenie
k 30.06.2010

Opatrenie sa splnilo. V záujme ďalšieho
rozvoja športu boli zosúladené ciele, úlohy
a systém financovania. Koncepcia pripravená
na prerokovanie a následné schválenie MsZ
v II. polroku 2010.

Hodnotenie
k 30.06.2011

Koncepcia sa priebežne plní v jednotlivých
oblastiach.

Hodnotenie
k 30.06.2012

Úlohy a ciele boli priebežne realizované.
Nositeľom úloh bol CVČ Relax, školy
a športové kluby.

Hodnotenie
k 30.06.2013
Hodnotenie
k 31.12.2013

5.6.1.2.

Zodpovedný za
realizáciu:

komisia športu MsZ

Spolupráca na
realizácii:

Plaváreň, športové kluby

Termín
realizácie:

od roku 2008

Finančné zdroje
na realizáciu:

vlastné zdroje

Systematické vyhodnocovanie a aktualizovanie Koncepcie rozvoja
športu mesta Handlová
Hodnotenie
k 30.06.2009

Opatrenie sa čiastočne plní, koncepcia v štádiu
rozpracovania.

Hodnotenie
k 30.06.2010

Opatrenie sa čiastočne plní. Vzhľadom na
rozsah údajov, množstvo subjektov
a mapovaných informácií bola tvorba
Koncepcie časovo náročná.

Hodnotenie
k 30.06.2011

Opatrenie sa plní. Schválená Koncepcia
športu, jej úlohy a ciele sa plnia.

Hodnotenie
k 30.06.2012

Opatrenie bolo v stálej pozornosti
zodpovedných. V rámci možností boli
realizované ukazovatele a doplnené o nové
aktuálne úlohy.

Hodnotenie
k 30.06.2013
Hodnotenie
k 31.12.2013

Nástroj
5.6.2.

Zodpovedný za
realizáciu:

komisia športu MsZ

Spolupráca na
realizácii:

Plaváreň, športové kluby

Termín
realizácie:

každoročne od roku 2009

Finančné zdroje
na realizáciu:

vlastné zdroje

Opatrenie
Dobudovanie
a rekonštrukcia
športových zariadení v
meste

5.6.2.1.

Vybudovanie rekreačno-relaxačného komplexu v priestoroch
letného kúpaliska a krytej plavárne
Hodnotenie
k 30.06.2009

Opatrenie sa čiastočne plní. Podaná
projekt.žiadosť na rekonštrukciu rozvodov
tepla plavárne mesta Handlová.
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Hodnotenie
k 30.06.2010

Opatrenie sa čiastočne plní. Podaná
projekt.žiadosť bola schválená. Realizácia
projektu prebieha od cca II. polroku 2011.

Hodnotenie
k 30.06.2011

Realizácia projektu rekonštrukcie rozvodov
tepla plavárne mesta Handlová sa finančne
ukončuje. Podaná projekt.žiadosť na opravu
strechy krytej plavárne - neúspešná.
Vypracovanie štúdie na rekonštrukciu letného
kúpaliska. Prebiehajú rokovania s investormi
ohľadne rekonštrukcie letného kúpaliska.

Hodnotenie
k 30.06.2012

Projekt rekonštrukcie rozvodov tepla je riadne
ukončený. V súčasnej dobe sa ukončuje
majetkovo-právne vysporiadanie
geotermálneho vrtu a tiež sa oslovujú
potenciálni, aj zahraniční investori na
vybudovanie letného kúpaliska. Zároveň sa
neustále hľadajú externé zdroje na drobné
opravy, napr. strechy apod.

Hodnotenie
k 30.06.2013
Hodnotenie
k 31.12.2013
Zodpovedný za
realizáciu:

5.6.2.2.

referát regionálneho rozvoja a strategického
plánovania ; oddelenie výstavby, ÚP, dopravy
a OŽP

Spolupráca na
realizácii:

Plaváreň, komisia športu MsZ

Termín
realizácie:

2011-2013

Finančné zdroje
na realizáciu:

vlastné zdroje, zdroje EU, štátny rozpočet, iné
externé schémy pomoci

Vybudovanie športovo-oddychovej zóny na stabilizačnom násype
Hodnotenie
k 30.06.2009

Opatrenie sa neplní z titulu nevysporiadaných
vlastníckych vzťahov a tiež nedostatku
finančných prostriedkov na projektovú
dokumentáciu (v prvom rade).

Hodnotenie
k 30.06.2010

Opatrenie sa neplní z titulu nevysporiadaných
vlastníckych vzťahov a tiež nedostatku
finančných prostriedkov na projektovú
dokumentáciu (v prvom rade).

Hodnotenie
k 30.06.2011

Opatrenie sa neplní z titulu nevysporiadaných
vlastníckych vzťahov a tiež nedostatku
finančných prostriedkov na projektovú
dokumentáciu (v prvom rade).

Hodnotenie
k 30.06.2012

Opatrenie sa neplní v prvom rade z nedostatku
finančných prostriedkov na projektovú
dokumentáciu a tiež z titulu nevysporiadaných
vlastníckych vzťahov. Takisto v súčasnosti
neexistuje možnosť žiadať externé finančné
zdroje na tento účel.

Hodnotenie
k 30.06.2013
Hodnotenie
k 31.12.2013
Zodpovedný za
realizáciu:

referát regionálneho rozvoja a strategického
plánovania; oddelenie výstavby, ÚP, dopravy
a OŽP

Spolupráca na
realizácii:

komisia športu MsZ

Termín
realizácie:

2009-2011
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Finančné zdroje
na realizáciu:
5.6.2.3.

vlastné zdroje, zdroje EU, štátny rozpočet, iné
externé schémy pomoci

Vybudovanie futbalového ihriska (umelá tráva)
Hodnotenie
k 30.06.2009

Opatrenie sa neplní z titulu nedostatku
finančných prostriedkov na projektovú
dokumentáciu (v prvom rade).

Hodnotenie
k 30.06.2010

Opatrenie sa neplní z titulu nedostatku
finančných prostriedkov na projektovú
dokumentáciu (v prvom rade).

Hodnotenie
k 30.06.2011

Opatrenie sa neplní z titulu nedostatku
finančných prostriedkov na projektovú
dokumentáciu (v prvom rade).

Hodnotenie
k 30.06.2012

Opatrenie sa neplní z titulu nedostatku
finančných prostriedkov na projektovú
dokumentáciu (v prvom rade).

Hodnotenie
k 30.06.2013
Hodnotenie
k 31.12.2013
Zodpovedný za
realizáciu:

Nástroj
5.6.3.

referát regionálneho rozvoja a strategického
plánovania; oddelenie výstavby, ÚP, dopravy
a OŽP

Spolupráca na
realizácii:

komisia športu MsZ

Termín
realizácie:

2009-2011

Finančné zdroje
na realizáciu:

vlastné zdroje, zdroje EU, štátny rozpočet, iné
externé schémy pomoci

Opatrenie
Vytvárania podmienok pre
viaczdrojové financovanie
športových aktivít

5.6.3.1.

Podpora športových klubov a športových činností mestskou
samosprávou (priestory, dotácie)
Hodnotenie
k 30.06.2009

Opatrenie sa plní. Dôkazy napr.: nájomná
zmluva na štadión, kolkáreň, Krššáková – pre
postih. Športovcov. Podpora financovania
prebieha v zmysle rozpočtu. Prevádzka
zariadení a dotácií na šport má výraznú
zásluhu na plnení zámerov.

Hodnotenie
k 30.06.2010

Opatrenie sa plní. Pokračuje sa v podpore cez
nájomné zmluvy na štadión, kolkáreň,
Krššáková – pre postih. Športovcov. Boli
poskytnuté dotácie na podporu športu a klubov
vo výške 333.910,- € a tak isto v roku 2010.

Hodnotenie
k 30.06.2011

Opatrenie sa plní. Uzatvorené zvýhodnené
nájomné zmluvy na štadión, kolkáreň,
Krššáková – pre postih. Športovcov.
Financovanie v úspornom režime.

Hodnotenie
k 30.06.2012

Mesto Handlová získalo do svojej správy
prevádzkovanie štadiónu (vykonáva MsBP,
s.r.o), naďalej sú uzatvárané zmluvy
s výhodnejšími podmienkami v prípade
poskytovania športovej činnosti.
Športové aktivity boli podporované najmä
v basketbale, futbale, gymnastike, plávaní.
Financovanie v hodnotenom období
pokračovalo v úspornom režime.

Hodnotenie
k 30.06.2013
Hodnotenie
k 31.12.2013
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Zodpovedný za
realizáciu:
Spolupráca na
realizácii:

5.6.3.2.

komisia športu MsZ
oddelenie ekonomické ; oddelenie
podnikateľskej činnosti, správy daní
a poplatkov MsÚ

Termín
realizácie:

priebežne

Finančné zdroje
na realizáciu:

vlastné zdroje, externé zdroje

Systematická snaha o využívanie externých finančných zdrojov
(športové zväzy, ministerstvo školstva, asignácia 2%, sponzoring)
na financovanie športových aktivít v meste
Hodnotenie
k 30.06.2009

Opatrenie sa priebežne plní najmä v oblasti
futbalu a basketbalu.

Hodnotenie
k 30.06.2010

Opatrenie sa plní. Podarilo sa zachovať
financovanie športových aktivít v meste.

Hodnotenie
k 30.06.2011

Opatrenie sa plní, no finančné možnosti
i napriek snahe mierne poklesli.

Hodnotenie
k 30.06.2012

V rámci možností sa opatrenie plnilo.
Finančné zdroje mierne poklesli.

Hodnotenie
k 30.06.2013
Hodnotenie
k 31.12.2013

Nástroj
5.6.4.

Zodpovedný za
realizáciu:

komisia športu MsZ a športové kluby

Spolupráca na
realizácii:

-

Termín
realizácie:

priebežne

Finančné zdroje
na realizáciu:

vlastné zdroje, zdroje EU, štátny rozpočet, iné
externé schémy pomoci

Opatrenie
Podpora športových
aktivít detí a mládeže

5.6.4.1.

Finančná a ekonomická podpora športových aktivít detí a mládeže
Hodnotenie
k 30.06.2009

Opatrenie sa plní podľa Kalendára mestských
športových podujatí s dôrazom na mládež.

Hodnotenie
k 30.06.2010

Opatrenie sa plní sa. Prevládajú tradičné
podujatia a aktivity v zmysle kalendára.

Hodnotenie
k 30.06.2011

Opatrenie sa plní. Podpora v úspornom
finančnom režime nenarušila plnenie.
Dominovali podujatia pre mládež,
s rozšírením súťaží v Handlovských
športových hrách pre deti materských škôl
a žiakov základných a stredných škôl.

Hodnotenie
k 30.06.2012

Podľa kalendára mestských športových
podujatí boli naplnené a realizované všetky.
Vyvrcholením bol 45. ročník Handlovských
športových hier pre žiakov ZŠ, SŠ a detí MŠ.

Hodnotenie
k 30.06.2013
Hodnotenie
k 31.12.2013
Zodpovedný za
realizáciu:

komisia športu MsZ

Spolupráca na
realizácii:

základné školy, materské školy, športové
kluby, Centrum voľného času
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5.6.4.2.

Termín
realizácie:

priebežne

Finančné zdroje
na realizáciu:

vlastné zdroje, externé zdroje

Každoročné hodnotenie športových aktivít na školách
Hodnotenie
k 30.06.2009

Opatrenie sa plní. Realizujeme súťaž
Najúspešnejšia základná škola v športových
súťažiach 2009.

Hodnotenie
k 30.06.2010

Opatrenie sa plní. Realizujeme súťaž
Najúspešnejšia základná škola v športových
súťažiach 2010.

Hodnotenie
k 30.06.2011

Opatrenie sa plní. Realizujeme súťaž
Najúspešnejšia základná škola v športových
súťažiach 2011.

Hodnotenie
k 30.06.2012

Priebežne sa plní.

Hodnotenie
k 30.06.2013
Hodnotenie
k 31.12.2013

Nástroj
5.6.5.

Zodpovedný za
realizáciu:

základné školy; materské školy; športové
kluby

Spolupráca na
realizácii:

komisia športu MsZ

Termín
realizácie:

priebežne

Finančné zdroje
na realizáciu:

vlastné zdroje

Opatrenie
Spolupráca škôl
so športovými klubmi
v meste

5.6.5.1.

Spolupráca škôl so športovými klubmi formou turnajov a súťaží,
prezentácia športových klubov na školách, nábor nových členov
Hodnotenie
k 30.06.2009

Opatrenie sa plní. Školy v rámci svojho
športového zamerania (basketbal, futbal,
gymnastika, plávanie) intenzívne spolupracujú
so športovými klubmi. V šk. roku 2008/09
sme zriadili triedy so športovou prípravou
zameranou na futbal v ZŠ Školská ul..

Hodnotenie
k 30.06.2010

Opatrenie sa plní. Školy v rámci svojho
športového zamerania (basketbal, futbal,
gymnastika, plávanie) intenzívne spolupracujú
so športovými klubmi.

Hodnotenie
k 30.06.2011

Opatrenie sa plní. Školy v rámci svojho
športového zamerania (basketbal, futbal,
gymnastika, plávanie) intenzívne spolupracujú
so športovými klubmi.

Hodnotenie
k 30.06.2012

Priebežne sa plní.

Hodnotenie
k 30.06.2013
Hodnotenie
k 31.12.2013
Zodpovedný za
realizáciu:

základné školy; Centrum voľného času

Spolupráca na
realizácii:

športové kluby; komisia športu MsZ; stredné
školy

Termín
realizácie:

priebežne
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Finančné zdroje
na realizáciu:
5.6.5.2.

vlastné zdroje, externé zdroje

Spolupráca materských škôl a športových klubov pri organizácii
pohybových hier pre deti
Hodnotenie
k 30.06.2009

Opatrenie sa plní. Realizovala sa predplavecká
príprava, HŠH.

Hodnotenie
k 30.06.2010

Opatrenie sa plní. Realizovala sa predplavecká
príprava, HŠH.

Hodnotenie
k 30.06.2011

Opatrenie sa plní. Realizovala sa predplavecká
príprava, HŠH. MŠ spolupracovala so
športovými klubmi pri organizácií
jednodňových projektov, napr. podujatie Noc
v škôlke.

Hodnotenie
k 30.06.2012

Priebežne sa plní.

Hodnotenie
k 30.06.2013
Hodnotenie
k 31.12.2013

SZ 6

Zodpovedný za
realizáciu:

materské školy

Spolupráca na
realizácii:

športové kluby; komisia športu MsZ

Termín
realizácie:

priebežne

Finančné zdroje
na realizáciu:

vlastné zdroje, externé zdroje

SKVALITNENIE DOPRAVNEJ INFRAŠTRUKTÚRY

Cieľ 6.1. Dobudovanie a skvalitnenie dopravnej infraštruktúry
Nástroj
6.1.1.

Opatrenie
Iniciatíva mesta pri
urýchlení dobudovania
rýchlostnej cesty R2 a
napojenia mesta na
diaľničnú sieť

6.1.1.1.

Zakomponovanie trasy rýchlostnej cesty R2 (v trase Trenčín –
Prievidza – Žiar nad Hronom) v ÚPN mesta Handlová
Hodnotenie
k 30.06.2009

Opatrenie splnené (ÚPN SÚ mesta Handlová
Aktualizácia 2006, Zmeny a doplnky č. 2
schválený dňa 27.03.2008 uznesením č. 623)

Hodnotenie
k 30.06.2010

Opatrenie splnené (ÚPN SÚ mesta Handlová
Aktualizácia 2006, Zmeny a doplnky č. 2
schválený dňa 27.03.2008 uznesením č. 623)

Hodnotenie
k 30.06.2011

Opatrenie splnené (ÚPN SÚ mesta Handlová
Aktualizácia 2006, Zmeny a doplnky č. 2
schválený dňa 27.03.2008 uznesením č. 623)

Hodnotenie
k 30.06.2012

Opatrenie splnené (ÚPN SÚ mesta Handlová
Aktualizácia 2006, Zmeny a doplnky č. 2
schválený dňa 27.03.2008 uznesením č. 623)

Hodnotenie
k 30.06.2013
Hodnotenie
k 31.12.2013
Zodpovedný za
realizáciu:

oddelenie výstavby, ÚP, dopravy a OŽP

Spolupráca na
realizácii:

-

Termín
realizácie:

2008-2013

Finančné zdroje

vlastné zdroje (v rámci prípadnej potreby
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na realizáciu:
6.1.1.2.

aktualizovať ÚPN mesta)

Koordinácia prípravy územia pre výstavbu rýchlostnej cesty R2
v katastrálnom území mesta (sprostredkovanie výkupu pozemkov
v trase R2 pre NDS, a. s.)
Hodnotenie
k 30.06.2009

Opatrenie sa neplní.

Hodnotenie
k 30.06.2010

Opatrenie sa neplní.

Hodnotenie
k 30.06.2011

Opatrenie sa neplní.

Hodnotenie
k 30.06.2012

Opatrenie sa neplnilo z dôvodu absencie
finančných prostriedkov a iných priorít
dialničnej siete.

Hodnotenie
k 30.06.2013
Hodnotenie
k 31.12.2013

6.1.1.3.

Zodpovedný za
realizáciu:

Národná diaľničná spoločnosť, a. s.

Spolupráca na
realizácii:

oddelenie ekonomické; oddelenie výstavby,
ÚP, dopravy a OŽP

Termín
realizácie:

2008-2013

Finančné zdroje
na realizáciu:

Národná diaľničná spoločnosť, a. s.

Aktívne vystupovanie mesta voči centrálnym inštitúciám
v procese urýchlenia realizácie výstavby rýchlostnej cesty R2
v spolupráci s orgánmi ostatných samospráv dotknutých miest a
obcí v regióne, vrátane Trenčianskeho samosprávneho kraja
Hodnotenie
k 30.06.2009

Rokovanie s ministrom dopravy, pôšt a
telekomunikácii SR o realizácii uznesenia
výjazdového zadnutia Vlády SR v Prievidzi
o realizácii výstavby rýchlostnej komunikácie
R2 – Trenčín – Žiar nad Hronom.

Hodnotenie
k 30.06.2010

Rokovanie s predsedom Vlády SR, ministrom
dopravy, riaditeľom NDS, a.s o neplnení úloh
a snaha o prednostné zaradenie predmetnej
stavby do realizácie.

Hodnotenie
k 30.06.2011

Zmena rozhodnutia Vlády SR – výstavba
rýchlostnej komunikácie R2 nie je prioritou
SR na roky 2010 -2014.

Hodnotenie
k 30.06.2012

Zmena rozhodnutia Vlády SR – výstavba
rýchlostnej komunikácie R2 nie je prioritou
SR na roky 2010 -2014.

Hodnotenie
k 30.06.2013
Hodnotenie
k 31.12.2013
Zodpovedný za
realizáciu:
Spolupráca na
realizácii:

primátor mesta
Národná diaľničná spoločnosť, a. s.,
Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií
SR, samosprávy dotknutých miest a obcí
regiónu, Trenčiansky samosprávny kraj

Termín
realizácie:

2008-2013

Finančné zdroje
na realizáciu:

vlastné zdroje
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Nástroj
6.1.2.

Opatrenie
Iniciatíva mesta pri
urýchlení realizácie
preložky cesty I/50
(západný cestný obchvat
mesta)

6.1.2.1.

Zakomponovanie preložky cesty I/50 do ÚPN mesta
Hodnotenie
k 30.06.2009

Opatrenie splnené (ÚPN SÚ mesta Handlová
Aktualizácia 2006, Zmeny a doplnky č. 2
schválený dňa 27.03.2008 uznesením č. 623)

Hodnotenie
k 30.06.2010

Opatrenie splnené (ÚPN SÚ mesta Handlová
Aktualizácia 2006, Zmeny a doplnky č. 2
schválený dňa 27.03.2008 uznesením č. 623)

Hodnotenie
k 30.06.2011

Opatrenie splnené (ÚPN SÚ mesta Handlová
Aktualizácia 2006, Zmeny a doplnky č. 2
schválený dňa 27.03.2008 uznesením č. 623)

Hodnotenie
k 30.06.2012

Opatrenie splnené (ÚPN SÚ mesta Handlová
Aktualizácia 2006, Zmeny a doplnky č. 2
schválený dňa 27.03.2008 uznesením č. 623)

Hodnotenie
k 30.06.2013
Hodnotenie
k 31.12.2013

6.1.2.2.

Zodpovedný za
realizáciu:

oddelenie výstavby, ÚP, dopravy a OŽP

Spolupráca na
realizácii:

-

Termín
realizácie:

2008-2013

Finančné zdroje
na realizáciu:

vlastné zdroje (v rámci prípadnej potreby
aktualizovať ÚPN mesta)

Koordinácia prípravy územia pre výstavbu cestného obchvatu
mesta v jeho katastrálnom území (sprostredkovanie výkupu
pozemkov v trase západného obchvatu pre SSC)
Hodnotenie
k 30.06.2009
Hodnotenie
k 30.06.2010

Opatrenie sa neplní.
Opatrenie sa neplní.

Hodnotenie
k 30.06.2011

Opatrenie sa neplní.

Hodnotenie
k 30.06.2012

Opatrenie sa neplní.

Hodnotenie
k 30.06.2013
Hodnotenie
k 31.12.2013

6.1.2.3.

Zodpovedný za
realizáciu:

Národná diaľničná spoločnosť, a. s.

Spolupráca na
realizácii:

oddelenie ekonomické; oddelenie výstavby,
ÚP, dopravy a OŽP

Termín
realizácie:

2008-2013

Finančné zdroje
na realizáciu:

Národná diaľničná spoločnosť, a. s.

Aktívne pôsobenie mesta v rokovaniach s centrálnymi inštitúciami
v procese urýchlenia realizácie západného cestného obchvatu
mesta (v spolupráci s orgánmi samospráv susediacich obcí
a Trenčianskeho samosprávneho kraja)
Hodnotenie
k 30.06.2009

Rozhodnutuie NDS, a.s. o trasovaní obchvatu
mesta Handlová tzv. západným smerom,
zakomponovanie tohto rozhodnutia do
realizácie cesty R2.
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Hodnotenie
k 30.06.2010

Pozri hodnotenie bodu 6.1.1.3 na roky 2010 2011.

Hodnotenie
k 30.06.2011

Pozri hodnotenie bodu 6.1.1.3 na roky 2010 2011.

Hodnotenie
k 30.06.2012

Pozri hodnotenie bodu 6.1.1.3 na roky 2010
-2011.

Hodnotenie
k 30.06.2013
Hodnotenie
k 31.12.2013
Zodpovedný za
realizáciu:
Spolupráca na
realizácii:

Nástroj
6.1.3.

primátor mesta
Slovenská správa ciest, a. s., Ministerstvo
dopravy, pôšt a telekomunikácií SR,
samosprávy susediacich obcí, Trenčiansky
samosprávny kraj

Termín
realizácie:

2008-2013

Finančné zdroje
na realizáciu:

vlastné zdroje

Opatrenie
Riešenie bariérneho efektu
železničnej siete na území
mesta

6.1.3.1.

Odstránenie bariérneho efektu úrovňového železničného priecestia
nad nemocnicou (križovatka Ligetská – L. Novomeského –
Železničiarska – M. R. Štefánika)
Hodnotenie
k 30.06.2009

Opatrenie sa neplní.

Hodnotenie
k 30.06.2010

Opatrenie sa neplní.

Hodnotenie
k 30.06.2011

Opatrenie sa neplní

Hodnotenie
k 30.06.2012

Opatrenie sa neplní.

Hodnotenie
k 30.06.2013
Hodnotenie
k 31.12.2013

Nástroj
6.1.4.

Zodpovedný za
realizáciu:

oddelenie výstavby, ÚP, dopravy a OŽP

Spolupráca na
realizácii:

ŽSR, a. s.

Termín
realizácie:

po roku 2009

Finančné zdroje
na realizáciu:

vlastné zdroje a zdroje ŽSR, a. s.

Opatrenie
Rekonštrukcia a údržba
miestnych komunikácií

6.1.4.1.

Zabezpečenie postupnej rekonštrukcie a pravidelnej údržby
miestnych komunikácií, vrátane chodníkov, lávok a mostov
Hodnotenie
k 30.06.2009

Opatrenie sa priebežne plní.

Hodnotenie
k 30.06.2010

Opatrenie sa priebežne plní.

Hodnotenie
k 30.06.2011

Opatrenie sa priebežne plní.

Hodnotenie
k 30.06.2012

Opatrenie sa priebežne plní.
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Hodnotenie
k 30.06.2013
Hodnotenie
k 31.12.2013
Zodpovedný za
realizáciu:
Spolupráca na
realizácii:

Nástroj
6.1.5.

oddelenie výstavby, ÚP, dopravy a OŽP
referát regionálneho rozvoja a strategického
plánovania; Slovenská správa ciest, a. s.
;Trenčiansky samosprávny kraj

Termín
realizácie:

2008-2013

Finančné zdroje
na realizáciu:

vlastné zdroje, fondy EÚ, štátny rozpočet, iné
externé zdroje

Opatrenie
Zvýšenie priepustnosti
cestných križovatiek v
intraviláne mesta

6.1.5.1.

Zabezpečenie odstraňovania kolíznych úsekov (bodových závad)
v cestnej sieti mesta, s preferenciou rekonštrukcie úrovňových
križovatiek na kruhové tam, kde je takéto riešenie opodstatnené (v
spolupráci so SSC, a. s.)
Hodnotenie
k 30.06.2009

Opatrenie sa neplní.

Hodnotenie
k 30.06.2010

Opatrenie sa neplní.

Hodnotenie
k 30.06.2011

Opatrenie sa priebežne plní (výstavba MKK
v rámci stavby „I/50 Handlová – centrum“)

Hodnotenie
k 30.06.2012

Opatrenie sa neplní.

Hodnotenie
k 30.06.2013
Hodnotenie
k 31.12.2013

Nástroj
6.1.6.

Zodpovedný za
realizáciu:

oddelenie výstavby, ÚP, dopravy a OZˇP

Spolupráca na
realizácii:

Slovenská správa ciest, a. s.

Termín
realizácie:

2008-2013

Finančné zdroje
na realizáciu:

vlastné zdroje a zdroje SSC, a. s., fondy EÚ,
štátny rozpočet, iné externé zdroje

Opatrenie
Riešenie statickej dopravy
v centre mesta a v
obytných zónach
(sídliskách)

6.1.6.1.

Vypracovanie harmonogramu výstavby a rozvoja objektov a plôch
pre:
1. krátko- i dlhodobé parkovanie v centre mesta na pozemkoch
vytypovaných pre výstavbu takýchto objektov (v súlade s ÚPN
mesta)
2. parkovanie v obytných zónach (prioritne sídliskách) na
pozemkoch vytypovaných pre výstavbu takýchto objektov (v
súlade s ÚPN mesta)
Hodnotenie
k 30.06.2009

Opatrenie sa priebežne plní (vypracovanie
projektov parkovacích miest v obytných
zónach a ich realizácia)

Hodnotenie
k 30.06.2010

Opatrenie sa priebežne plní (vypracovanie
projektov parkovacích miest v obytných
zónach a ich realizácia)

Hodnotenie
k 30.06.2011

Opatrenie sa priebežne plní (vypracovanie
projektov parkovacích miest v obytných
zónach a ich realizácia)
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Hodnotenie
k 30.06.2012

Opatrenie sa priebežne plní (vypracovanie
projektov parkovacích miest v obytných
zónach a ich realizácia)

Hodnotenie
k 30.06.2013
Hodnotenie
k 31.12.2013

Nástroj
6.1.7.

Zodpovedný za
realizáciu:

oddelenie výstavby, ÚP, dopravy aa OZˇP

Spolupráca na
realizácii:

potenciálni spoluinvestori

Termín
realizácie:

2008-2013

Finančné zdroje
na realizáciu:

vlastné zdroje a zdroje potenciálnych
spoluinvestorov

Opatrenie
Vytvorenie predpokladov
pre odstránenie
nadbytočných
železničných koľají

6.1.7.1.

Odstránenie (v spolupráci so správcom koľajiska) nevyužívaných
nákladných koľají železničnej stanice v prípade útlmu ich
hospodárskeho využitia
Hodnotenie
k 30.06.2009

Opatrenie sa neplní (v kompetencii ÚRŽD)

Hodnotenie
k 30.06.2010

Opatrenie sa neplní (v kompetencii ÚRŽD)

Hodnotenie
k 30.06.2011

Opatrenie sa neplní (v kompetencii ÚRŽD)

Hodnotenie
k 30.06.2012

Opatrenie sa neplní (v kompetencii ÚRŽD)

Hodnotenie
k 30.06.2013
Hodnotenie
k 31.12.2013

Nástroj

Opatrenie

6.1.8.

6.1.8.1.

Zodpovedný za
realizáciu:

oddelenie výstavby, ÚP, dopravy a OŽP

Spolupráca na
realizácii:

Hornonitrianske bane Prievidza a. s.,
ŽSR, a. s.

Termín
realizácie:

po ukončení ťažby v Bani Handlová

Finančné zdroje
na realizáciu:

vlastné zdroje, adekvátne príspevky ostatných
dotknutých správcov predmetných koľají

Vybudovanie centrálnej autobusovej stanice prímestskej a
diaľkovej dopravy v lokalite starej tržnice
Hodnotenie
k 30.06.2009

Opatrenie čiastočne splnené (zapracovanie do
víťaznej štúdie CMZ Handlová)

Hodnotenie
k 30.06.2010

Opatrenie čiastočne splnené (zapracované vo
víťaznej štúdii CMZ Handlová)

Hodnotenie
k 30.06.2011

Opatrenie čiastočne splnené (zapracované vo
víťaznej štúdii CMZ Handlová)

Hodnotenie
k 30.06.2012

Opatrenie čiastočne splnené (zapracované vo
víťaznej štúdii CMZ Handlová a Z a D č. 3
ÚPD mesta Handlová)

Hodnotenie
k 30.06.2013
Hodnotenie
k 31.12.2013
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Zodpovedný za
realizáciu:

oddelenie výstavby, ÚP, dopravy a OŽP

Spolupráca na
realizácii:

SAD Prievidza, a. s., potenciálni
spoluinvestori

Termín
realizácie:

2009-2013

Finančné zdroje
na realizáciu:

vlastné zdroje a zdroje potenciálnych
spoluinvestorov, iné externé zdroje

Cieľ 6.2.: Eliminácia cestnej dopravy v centre mesta
Nástroj
6.2.1.

Opatrenie
Vytvorenie podmienok pre
obmedzenie cestnej
dopravy v centre mesta

6.2.1.1.

Vytvorenie podmienok pre preradenie úseku dnešnej cesty I/50,
ležiaceho v intraviláne mesta, do kategórie miestnej komunikácie
s cieľom regulovať cestnú dopravu smerujúcu do centra mesta po dobudovaní západného obchvatu mesta (preložky cesty I/50)
Hodnotenie
k 30.06.2009

Opatrenie sa neplní (v kompetencii MDVRR
SR)

Hodnotenie
k 30.06.2010

Opatrenie sa neplní (v kompetencii MDVRR
SR)

Hodnotenie
k 30.06.2011

Opatrenie sa neplní (v kompetencii MDVRR
SR)

Hodnotenie
k 30.06.2012

Opatrenie sa neplní (v kompetencii MDVRR
SR)

Hodnotenie
k 30.06.2013
Hodnotenie
k 31.12.2013

6.2.1.2.

Zodpovedný za
realizáciu:

oddelenie výstavby, ÚP, dopravy a OŽP

Spolupráca na
realizácii:

Slovenská správa ciest, a. s.

Termín
realizácie:

po dobudovaní západného obchvatu mesta
(preložky cesty I/50)

Finančné zdroje
na realizáciu:

vlastné zdroje

V nadväznosti na realizáciu opatrenia 6.2.1.1. prehodnotiť
reguláciu cestnej dopravy na cestnej sieti ústiacej do centra mesta
(Nám. Baníkov) tak, aby boli vytvorené predpoklady pre
realizáciu zóny pre peších (v súlade s ÚPN mesta)
Hodnotenie
k 30.06.2009

Opatrenie sa priebežne plní

Hodnotenie
k 30.06.2010

Opatrenie čiastočne splnené – vypracovanie
urbanistickej štúdie CMZ

Hodnotenie
k 30.06.2011

Opatrenie čiastočne splnené v súvislosti
s realizáciou stavby „I/50 Handlová –
centrum“

Hodnotenie
k 30.06.2012

Opatrenie čiastočne splnené v súvislosti
s realizáciou stavby „I/50 Handlová –
centrum“

Hodnotenie
k 30.06.2013
Hodnotenie
k 31.12.2013
Zodpovedný za
realizáciu:

oddelenie výstavby, ÚP, dopravy a OŽP

Spolupráca na
realizácii:

Slovenská správa ciest, a. s.

Termín

po realizácii opatrenia 6.2.1.1.
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realizácie:
Finančné zdroje
na realizáciu:

vlastné zdroje a zdroje SSC, a. s.

Cieľ 6.3.: Odľahčenie cestnej dopravy v intraviláne mesta
Nástroj
6.3.1.

Opatrenie
Vytvorenie podmienok pre
posilnenie cyklistickej
dopravy na území mesta
(cyklotrasy)

6.3.1.1.

Systematická príprava a budovanie cyklistických chodníkov tak,
aby boli navzájom prepojené priemyselné areály, obytné zóny,
mestské centrum ako i zóny rekreácie a športu; zabezpečiť
napojenie na regionálne cyklistické trasy a informovať verejnosť
Hodnotenie
k 30.06.2009

Opatrenie sa neplní.

Hodnotenie
k 30.06.2010

Opatrenie sa neplní.

Hodnotenie
k 30.06.2011

Opatrenie sa neplní.

Hodnotenie
k 30.06.2012

Opatrenie sa neplní.

Hodnotenie
k 30.06.2013
Hodnotenie
k 31.12.2013
Zodpovedný za
realizáciu:
Spolupráca na
realizácii:

6.3.1.2.

oddelenie výstavby, ÚP, dopravy a OŽP
referát regionálneho rozvoja a strategického
plánovania; Slovenský cykloklub;
Trenčiansky samosprávny kraj; orgány
ostatných miestnych samospráv v okolí mesta;
ZOHD

Termín
realizácie:

2008-2013

Finančné zdroje
na realizáciu:

fondy E,Úštátny rozpočet, vlastné zdroje, iné
externé zdroje

Výber lokalít bezpečného parkovania, resp. úschovy bicyklov
v centre mesta, zónach koncentrácie obchodu a služieb
a priemyselnej zóne mesta tak, aby možnosť bezpečného
uzamykania (príp. úschovy) zatraktívnila tento spôsob prepravy v
meste
Hodnotenie
k 30.06.2009

Opatrenie sa neplní.

Hodnotenie
k 30.06.2010

Opatrenie sa neplní.

Hodnotenie
k 30.06.2011

Opatrenie sa neplní.

Hodnotenie
k 30.06.2012

Opatrenie sa neplní.

Hodnotenie
k 30.06.2013
Hodnotenie
k 31.12.2013
Zodpovedný za
realizáciu:

oddelenie výstavby, ÚP, dopravy a OŽP

Spolupráca na
realizácii:

súkromní spoluinvestori

Termín
realizácie:

2008-2013

Finančné zdroje
na realizáciu:

fondy EÚ, štátny rozpočet, vlastné zdroje, iné
externé zdroje, súkromný kapitál
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Nástroj
6.3.2.

Opatrenie
Zatraktívnenie MHD pre
obyvateľov mesta

6.3.2.1.

Výstavba, resp. rekonštrukcia prístreškov na zastávkach slúžiacich
pre MHD
Hodnotenie
k 30.06.2009

Opatrenie sa čiastočne plní.

Hodnotenie
k 30.06.2010

Opatrenie sa čiastočne plní.

Hodnotenie
k 30.06.2011

Opatrenie sa čiastočne plní.

Hodnotenie
k 30.06.2012

Opatrenie sa čiastočne plní.

Hodnotenie
k 30.06.2013
Hodnotenie
k 31.12.2013
Zodpovedný za
realizáciu:
Spolupráca na
realizácii:

SAD Prievidza, a. s.

Termín
realizácie:

2009-2013

Finančné zdroje
na realizáciu:

SZ 7

oddelenie výstavby, ÚP, dopravy a OŽP;
referát regionálneho rozvoja a strategického
plánovania

vlastné zdroje, adekvátny príspevok ostatných
dotknutých subjektov (SAD Prievidza, a. s.),
iné externé zdroje

SKVALITNENIE TECHNICKEJ INFRAŠTRUKTÚRY

Cieľ 7.1. Zlepšenie stavu protipovodňovej ochrany územia
Nástroj
7.1.1.

Opatrenie
Realizácia
protipovodňových
opatrení v súlade
s Vodohospodárskym
plánom a ÚPN mesta

7.1.1.1.

Spolupráca so správcom vodných tokov (Slovenským
vodohospodárskym podnikom, š. p.) v presadzovaní plánovaných
investičných zámerov – kooperácia pri príprave projektov,
iniciovanie rokovaní v záujme presadenia cieľov, najmä:
- pravidelná údržba, čistenie tokov a miestne rekonštrukcie,
- ochrana pôdneho krytu pred vodnou eróziou uplatnením
protieróznych pôdoochranných a lesotechnických opatrení,
- realizácia povrchových protieróznych priekop zachytávajúcich
prívalové vody,
- zabezpečenie koryta vodného toku proti zosunom pôdy a ďalšie
Hodnotenie
k 30.06.2009

Opatrenie sa priebežne plní

Hodnotenie
k 30.06.2010

Opatrenie sa priebežne plní

Hodnotenie
k 30.06.2011

Opatrenie sa plní – spolupráca pri realizácii
protipovodňových opatrení (SVP, Lesy SR)

Hodnotenie
k 30.06.2012

Opatrenie sa plní.

Hodnotenie
k 30.06.2013
Hodnotenie
k 31.12.2013
Zodpovedný za
realizáciu:

Slovenský vodohospodársky podnik š. p.
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7.1.1.2.

Spolupráca na
realizácii:

oddelenie výstavby, ÚP, dopravy a OŽP

Termín
realizácie:

2008-2013

Finančné zdroje
na realizáciu:

vlastné zdroje, štátny rozpočet, fondy EÚ, iné
externé zdroje, rozpočet SVP š. p.

Zlepšenie informovanosti verejnosti o stave protipovodňovej
ochrany v meste (najmä prostredníctvom internetovej stránky
mesta), o súčasných, príp. plánovaných opatreniach správcu
vodných tokov
Hodnotenie
k 30.06.2009

Opatrenie sa priebežne plní.

Hodnotenie
k 30.06.2010

Opatrenie sa priebežne plní.

Hodnotenie
k 30.06.2011

Opatrenie sa priebežne plní.

Hodnotenie
k 30.06.2012

Opatrenie sa priebežne plní.

Hodnotenie
k 30.06.2013
Hodnotenie
k 31.12.2013
Zodpovedný za
realizáciu:

hovorca / marketing

Spolupráca na
realizácii:

oddelenie výstavby, ÚP, dopravy a OŽP;
Slovenský vodohospodársky podnik š. p.

Termín
realizácie:

2008-2013

Finančné zdroje
na realizáciu:

vlastné zdroje

Cieľ 7.2. Zvýšenie kvality zásobovania obyvateľstva pitnou vodou a napojenia obyvateľstva na kanalizačnú sieť
Nástroj
7.2.1.

Opatrenie
Realizácia opatrení
smerujúcich
k zabezpečeniu plného
napojenia obyvateľstva na
pitnú vodu

7.2.1.1.

Spolupráca s vlastníkom vodovodných a kanalizačných sietí
(StVS, a. s.) v plánovaní a presadzovaní plánovaných investičných
zámerov v súlade s ÚPN, najmä pokiaľ ide o:
- rozširovanie jestvujúcej vodovodnej siete a jej zokruhovanie,
- vybudovanie distribučného vodojemu s objemom 2 000 m3 pri
jestvujúcom vodojeme Remata,
- riešenie rekonštrukcie potrubnej siete III. tlakového pásma
v Novej Lehote,
- doplnenie akumulácie vody,
- riešenie rekonštrukcie vodojemu Banská kolónia a výtlačného
potrubia do vodojemu Grič,
- vybudovanie vodojemu,
- celkovú postupnú rekonštrukciu vodovodnej siete,
- ochranu vodných zdrojov a kontrolu dodržiavania podmienok
hospodárenia v pásmach ochrany
Hodnotenie
k 30.06.2009

Opatrenie sa priebežne plní (vodovod
a kanalizácia Pekárska a Ľ. Štúra)

Hodnotenie
k 30.06.2010

Opatrenie sa priebežne plní (vodovod
a kanalizácia v stupni stavebného povolenia na
ul. Potočná)

Hodnotenie
k 30.06.2011

Opatrenie sa neplní.

Hodnotenie
k 30.06.2012

Opatrenie sa neplní.
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Hodnotenie
k 30.06.2013
Hodnotenie
k 31.12.2013
Zodpovedný za
realizáciu:

oddelenie výstavby, ÚP, dopravy a OŽP

Spolupráca na
realizácii:

StVS, a. s.

Termín
realizácie:

2008-2013

Finančné zdroje
na realizáciu:

Nástroj
7.2.2.

StVS, a. s., fondy EÚ a štátny rozpočet,
vlastné zdroje, Environmentálny fond a iné
externé zdroje

Opatrenie
Realizácia opatrení
smerujúcich k zvýšeniu
kvality kanalizácie
a napojenia obyvateľstva
na kanalizáciu

7.2.2.1.

Spolupráca s vlastníkom vodovodných a kanalizačných sietí
(StVS, a. s.) pri plánovaní a v presadzovaní plánovaných
investičných zámerov – najmä budovania kanalizačného systému
podľa etapizácie rozvoja mesta (predovšetkým v baníckej kolónii
a v prímestských častiach Nová Lehota a Morovno), rekonštrukcie
zberačov a zvýšenia kapacity kanalizácie s cieľom dosiahnutia
napojenia obyvateľstva v zmysle návrhov ÚPN
Hodnotenie
k 30.06.2009

Opatrenie sa neplní.

Hodnotenie
k 30.06.2010

Opatrenie sa neplní.

Hodnotenie
k 30.06.2011

Opatrenie sa neplní.

Hodnotenie
k 30.06.2012

Opatrenie sa neplní.

Hodnotenie
k 30.06.2013
Hodnotenie
k 31.12.2013
Zodpovedný za
realizáciu:

StVS, a. s.

Spolupráca na
realizácii:

oddelenie výstavby, ÚP, dopravy a OŽP

Termín
realizácie:

2008-2013

Finančné zdroje
na realizáciu:
7.2.1.2.

StVS, a. s., vlastné zdroje, fondy EÚ, štátny
rozpočet, Environmentálny fond, iné externé
zdroje

Riešenie zvýšenia nedostatočnej kapacity ČOV Handlová (resp.
vybudovanie novej ČOV), ktoré povedie k zníženiu nákladov na
prepravu kalov do ČOV Prievidza a odstráneniu problémov
s pretekaním cez odľahčovacie komory a nedostatočným čistiacim
efektom súčasnej ČOV
Hodnotenie
k 30.06.2009

Opatrenie sa priebežne plní – príprava DSP

Hodnotenie
k 30.06.2010

Opatrenie sa priebežne plní – príprava DSP

Hodnotenie
k 30.06.2011

Opatrenie sa priebežne plní – vydané stavebné
povolenie na intenzifikáciu ČOV, podaná
žiadosť o NFP

Hodnotenie
k 30.06.2012

Opatrenie sa priebežne plní – realizácia
intenzifikácie ČOV a rekonštrukcia
odľahčovacích komôr.
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Hodnotenie
k 30.06.2013
Hodnotenie
k 31.12.2013
Zodpovedný za
realizáciu:

oddelenie výstavby, ÚP, dopravy a OŽP

Spolupráca na
realizácii:

StVS, a. s.

Termín
realizácie:

2008-2013

Finančné zdroje
na realizáciu:

StVS, a. s., vlastné zdroje, fondy EÚ, štátny
rozpočet, Environmentálny fond, iné externé
zdroje

Cieľ 7.3. Rozvoj tepelného hospodárstva
Nástroj
7.3.1.

Opatrenie
Využitie kompetencií
samosprávy v oblasti
tepelného hospodárstva

7.3.1.1.

V súlade s ÚPN Handlová a Koncepciou rozvoja tepelného
hospodárstva mesta Handlová uplatňovať nástroje
environmentálnej politiky v tepelnom hospodárstve, najmä:
- s využitím kompetencie mestského úradu preskúmať možnosť
budovania kogeneračných zdrojov na výrobu elektriny a tepla,
- vo zvýšenej miere využívať dostupné obnoviteľné a druhotné
zdroje energie ako lokálnych doplnkových zdrojov systémovej
energetike,
- v lokalitách neefektívnych na plynofikáciu využívať aj
elektrickú energiu a využitie miestnych energetických zdrojov
(biomasa, bioplyn, geotermálna a solárna energia, malé vodné
elektrárne a pod.) pre potreby obyvateľstva i služieb,
- pri výstavbe nových zdrojov tepla dodržať požiadavky
neohrozenia verejných záujmov a emisných limitov,
- rešpektovať ďalšie odporúčania schválenej Koncepcie rozvoja
tepelného hospodárstva mesta Handlová v zmysle §31 zákona č.
657/2004 Z. z. o tepelnej energetike.
Hodnotenie
k 30.06.2009

Opatrenie sa priebežne plní – spracovaná DSP

Hodnotenie
k 30.06.2010

Opatrenie sa priebežne plní – spracovaná DSP,
žiadosť o NFP „BRO“ - neschválená

Hodnotenie
k 30.06.2011

Opatrenie sa priebežne plní – spracovaná DSP
- BRO

Hodnotenie
k 30.06.2012

Opatrenie sa čiastkovo plní.

Hodnotenie
k 30.06.2013
Hodnotenie
k 31.12.2013
Zodpovedný za
realizáciu:

oddelenie výstavby, ÚP, dopravy a OŽP

Spolupráca na
realizácii:

referát regionálneho rozvoja a strategického
plánovania

Termín
realizácie:

priebežne

Finančné zdroje
na realizáciu:

vlastné zdroje, fondy EU, štátny rozpočet,
Environmentálny fond, iné externé zdroje

Cieľ 7.4. Rozvoj odpadového hospodárstva
Nástroj

Opatrenie
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7.4.1.

Koncepčné riešenie
odpadového hospodárstva
v meste

7.4.1.1.

Spracovanie strategickej Koncepcie odpadového hospodárstva
mesta Handlová, stanovujúcej:
- ciele, nástroje, mechanizmy a finančné zabezpečenie rozvoja
odpadového hospodárstva v meste;
- realizáciu opatrení v zmysle existujúcich a pripravovaných
programových dokumentov a investičných zámerov mesta (najmä
v oblasti možného rozšírenia skládky komunálneho odpadu,
rozširovania separovaného zberu, budovania zberných dvorov,
likvidácie starej skládky atď.)
Hodnotenie
k 30.06.2009

Opatrenie sa neplní z dôvodu absencie
nadradenej POH na úrovni kraja.

Hodnotenie
k 30.06.2010

Opatrenie sa neplní z dôvodu absencie
nadradenej POH na úrovni kraja.

Hodnotenie
k 30.06.2011

Opatrenie sa neplní z dôvodu absencie
nadradenej POH na úrovni kraja.

Hodnotenie
k 30.06.2012

Opatrenie sa neplní z dôvodu absencie
nadradenej POH na úrovni kraja.

Hodnotenie
k 30.06.2013
Hodnotenie
k 31.12.2013

Nástroj
7.4.2.

Zodpovedný za
realizáciu:

oddelenie výstavby, ÚP, dopravy a OŽP

Spolupráca na
realizácii:

-

Termín
realizácie:

2008

Finančné zdroje
na realizáciu:

vlastné zdroje

Opatrenie
Riešenie
environmentálnych záťaží

7.4.2.1.

Vypracovanie a realizácia návrhu opatrení na likvidáciu starých
a novovznikajúcich nelegálnych skládok odpadu a rekultivácia
regionálnej skládky
Hodnotenie
k 30.06.2009

Opatrenie sa priebežne plní likvidáciou
čiernych skládok.

Hodnotenie
k 30.06.2010

Opatrenie sa priebežne plní likvidáciou
čiernych skládok.

Hodnotenie
k 30.06.2011

Opatrenie sa priebežne plní likvidáciou
čiernych skládok.

Hodnotenie
k 30.06.2012

Opatrenie sa priebežne plní likvidáciou
čiernych skládok.

Hodnotenie
k 30.06.2013
Hodnotenie
k 31.12.2013

Nástroj

Zodpovedný za
realizáciu:

oddelenie výstavby, ÚP, dopravy a OŽP

Spolupráca na
realizácii:

HATER Handlová, s.r.o.

Termín
realizácie:

do 2010

Finančné zdroje
na realizáciu:

vlastné zdroje, zdroje EU, štátny rozpočet, iné
externé schémy pomoci

Opatrenie
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7.4.3.

Skvalitňovanie spôsobov
nakladania s odpadom
a spôsobov ich
zhodnocovania/zneškodňo
vania

7.4.3.1.

Rozšírenie kvality a kvantity separácie zložiek komunálneho
odpadu, najmä:
- rozšírenie separácie o ďalšie komodity a tým zníženia množstva
ukladaného odpadu na skládku TKO (podpora zníženia
zaťaženosti skládky, predĺženia životnosti skládky atď.),
- vybudovanie kompostárne,
- riešenie nakladania s nebezpečnými odpadmi
- prevádzkovanie zberného dvora (resp. dvorov)
Hodnotenie
k 30.06.2009

Plní sa. Zberný dvor plne využívaný občanmi
pre všetky druhy odpadov na ktoré má
oprávnené povolenie spoločnosť HaterHandlová. Zber nebezpečného odpadu bol
v zmysle zákona uskutočnený. Zefektívnenie
separácie rozšírením odberateľov na druhotné
suroviny.

Hodnotenie
k 30.06.2010

Plní sa. Vypracovaný projekt na kompostáreň.
Zberný dvor plne využívaný občanmi pre
všetky druhy odpadov na ktoré má oprávnené
povolenie spoločnosť Hater-Handlová. Zber
nebezpečného odpadu bol v zmysle zákona
uskutočnený. Zefektívnenie separácie
rozšírením odberateľov na druhotné suroviny.

Hodnotenie
k 30.06.2011

Plní sa. V dôsledku povodní v 8/2010 nebolo
znížené množstvo odpadu na skládke. Zberný
dvor bol rozčlenený na stavebný odpad
a veľkoobjemný, ktorý sa zbiera na ul.
Potočná 20 a ostatné druhy odpadu pre
obyvateľov Handlovej sú dočasne
premiestnené na Skládku Handlová. Zber
nebezpečného odpadu bol v zmysle zákona
uskutočnený. Zefektívnenie separácie
rozšírením odberateľov na druhotné suroviny.

Hodnotenie
k 30.06.2012

Situácia oproti poslednému hodnotiacemu
termínu sa nezmenila.

Hodnotenie
k 30.06.2013
Hodnotenie
k 31.12.2013
Zodpovedný za
realizáciu:

HATER Handlová, s.r.o.

Spolupráca na
realizácii:

oddelenie výstavby, ÚP, dopravy a OŽP

Termín
realizácie:

2008-2013

Finančné zdroje
na realizáciu:

Nástroj
7.4.4.

fondy EÚ, štátny rozpočet, vlastné zdroje,
Environmentálny fond, Recyklačný fond, iné
externé zdroje

Opatrenie
Zvyšovanie osobnej
zodpovednosti obyvateľov
mesta v súvislosti
s odpadovým
hospodárstvom

7.4.4.1.

Zabezpečenie pravidelnej informovanosti občanov o spôsoboch
nakladania s odpadmi v záujme zníženia výskytu nepovolených
skládok a skladísk; vypracovanie informačného systému
o odpadoch (najmä so zameraním na umiestnenie nádob,
harmonogram vývozov, alternatívy spracovania a efektívneho
využívania odpadov atď.)
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Hodnotenie
k 30.06.2009

Opatrenie v plnení aj v rámci spolupráce
s hovorcom mesta. Články v miestnom
mesačníku. Vypracovaný kalendár zvozu
druhotných surovín, veľkoobjemového
odpadu. Informovanie prostredníctvom médií,
tlače, regionálnej TV a príležitostnými
akciami (Deň Zeme).

Hodnotenie
k 30.06.2010

Opatrenie v plnení Pravidelné zverejňovanie
informácii v miestnom mesačníku
objasňovaná v nepravidelných intervaloch
v regionálnej televízii., v rámci celomestských
podujatí – Deň zeme – vytváranie rekordov,
propagácia separovaného zberu. Vypracovaný
kalendár zvozu druhotných surovín,
veľkoobjemového odpadu. Informovanie
prostredníctvom médií, tlače, regionálnej TV
a príležitostnými akciami (Deň Zeme).

Hodnotenie
k 30.06.2011

Opatrenie v plnení. Vytvorenie stáleho
štruktúrovaného odkliku na web mesta,
v rámci celomestských podujatí , Deň
otvorených dverí v samospráve mesta– Deň
zeme 2011 – propagácia separovaného zberu.
Vypracovaný kalendár zvozu druhotných
surovín, veľkoobjemového odpadu.
Informovanie prostredníctvom médií, tlače,
regionálnej TV a príležitostnými akciami (Deň
Zeme).

Hodnotenie
k 30.06.2012

Situácia z dôvodu nedostatku finančných
prostriedkov na propagáciu sa nezmenila.

Hodnotenie
k 30.06.2013
Hodnotenie
k 31.12.2013

7.4.4.2.

Zodpovedný za
realizáciu:

HATER Handlová, s.r.o. a hovorca /
marketing

Spolupráca na
realizácii:

oddelenie výstavby, ÚP, dopravy a OŽP

Termín
realizácie:

od 2008 priebežne

Finančné zdroje
na realizáciu:

vlastné zdroje

Posúdenie možností zlepšenia, príp. realizácia zlepšenia technickej
infraštruktúry odpadového hospodárstva, napr. uzamykateľnosti
kontajnerov v bytových domoch, zvýšenia počtu odpadkových
košov na verejných priestranstvách, ako aj ďalšie opatrenia
smerujúce k eliminácii znečisťovania verejných priestranstiev
odpadmi
Hodnotenie
k 30.06.2009

Plní sa. Zaradenie do prevádzky vozidla MAN
s lepšou stlačiteľnosťou a zefektivnením zberu
KO. K eliminácii znečisťovania VP sa
vykonáva jarné a jesenné upratovanie a
mesačne sa vykonáva zber veľkoobjemového
odpadu.

Hodnotenie
k 30.06.2010

Plní sa. K eliminácii znečisťovania VP sa
vykonáva jarné a jesenné upratovanie a
mesačne sa vykonáva zber veľkoobjemového
odpadu.

Hodnotenie
k 30.06.2011

Plní sa. Bol zakúpený hydraulický lis s väčšou
lisovacou silou. K eliminácii znečisťovania
VP sa vykonáva jarné a jesenné upratovanie a
mesačne sa vykonáva zber veľkoobjemového
odpadu.
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Hodnotenie
k 30.06.2012

Z dôvodu podpaľovania nádob na separáciu
a ich nahradzovania nedošlo k zlepšeniu
situácie s množstvom stanovísk resp. počtu
nádob na separáciu.

Hodnotenie
k 30.06.2013
Hodnotenie
k 31.12.2013

Nástroj
7.4.5.

Zodpovedný za
realizáciu:

HATER Handlová, s.r.o.

Spolupráca na
realizácii:

oddelenie výstavby, ÚP, dopravy a OŽP

Termín
realizácie:

od 2008 priebežne

Finančné zdroje
na realizáciu:

vlastné zdroje

Opatrenie
Efektívne využívanie
ekonomických nástrojov
v odpadovej politike
mesta

7.4.5.1.

Vytváranie zmluvných predpokladov pre vznik konkurenčného
prostredia poskytovateľov služieb v odpadovom
hospodárstve, pravidelné prehodnocovanie zmlúv
s poskytovateľmi služieb v odpadovom hospodárstve
a uzatváranie zmluvných podmienok s poskytovateľmi služieb
v odpadovom hospodárstve na princípoch:
- krátkodobosti,
- parciálnosti (pre konkrétne činnosti),
- ľahkej vypovedateľnosti pre prípad možného využitia lepšej
alternatívnej ponuky od iného poskytovateľa služieb
Hodnotenie
k 30.06.2009

Opatrenie sa neplní.

Hodnotenie
k 30.06.2010

Opatrenie sa neplní.

Hodnotenie
k 30.06.2011

Opatrenie sa neplní.

Hodnotenie
k 30.06.2012

Opatrenie sa neplní.

Hodnotenie
k 30.06.2013
Hodnotenie
k 31.12.2013

7.4.5.2.

Zodpovedný za
realizáciu:

oddelenie výstavby, ÚP, dopravy a OŽP

Spolupráca na
realizácii:

právne oddelenie

Termín
realizácie:

od 2008 priebežne

Finančné zdroje
na realizáciu:

vlastné zdroje

Postupné odbúravanie výdavkov na odpadové hospodárstvo
z rozpočtových zdrojov mesta (nad rámec poplatkov za
komunálny odpad), presúvanie váhy výdavkov na odpadové
hospodárstvo výhradne na príjmy z poplatkov za zber
komunálneho odpadu; dosiahnutie fiškálnej vyrovnanosti
odpadového hospodárstva v meste
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Hodnotenie
k 30.06.2009

Hodnotenie
k 30.06.2010

Posledná úprava sadzby za odvoz a uloženie
TKO sa realizovala od r. 2008, kedy poplatok
predstavoval 14,90 € /1 obyv. /rok. Pri
zavedení separovania odpadu a pri uplatňovaní
minimálneho rozsahu úľav pre vyčlenené
skupiny obyvateľov v súlade s VZN č. 7/2007
uplatňovaný poplatok nekryje náklady,
spojené s odvozom, uložením a separovaním
odpadu. Mesto uzatvorilo zmluvu
s Recyklačným fondom (pri separácii 5
komodít a stanovenom množstve
vyseparovaného odpadu), aby sme sa
uchádzali o zdroje na čiastočné krytie týchto
výdavkov. Pre rok 2009 bol postavený
rozpočet tak, že aj napriek príjmom z RF
a uplatnení schválených úľav ostatné príjmy
od poplatníkov nepokryjú rozpočtované
výdavky, súvisiace s odpadom.
Predpokladá sa, že k uvedeným úpravám
sadzby dôjde v najbližšom roku. Opatrenie
zatiaľ nesplnené.
V rámci záverečného účtu a zhodnotenia
plnenie rozpočtu za rok 2009 možno
konštatovať, že v priebehu roka v dôsledku
uplatnenia úľav došlo k úprave rozpočtu
príjmov na poplatku za TKO. Jeho znížením.
Zavedením separovania 5 komodít nedošlo
k zníženiu množstva uloženého TKO, ba práve
naopak, došlo k výraznému zvýšeniu
množstva uloženého TKO. Pri zachovaní
poplatku 14,90 €, poskytnutí schváleného
rozsahu úľav a za existencie istej skupiny
občanov – neplatičov (plnenie upraveného
rozpočtu príjmov len na 89,6%) sa vo
finančnom vyjadrení odrazilo vo výraznom
deficite príjmov voči reálnym výdavkom.
Jestvujúca situácia je do značnej miery
ovplyvnená celkovou ekonomickou situáciou,
kedy sa zvyšuje počet obyvateľov v hraničnej
ekonomickej situácii a nie je predpoklad z ich
strany úhrada poplatku, príp. úhrada
oneskorená po uplatnení zákonných foriem
vymáhania.
Rozpočet na rok 2010 vzhľadom na hore
uvedenú situáciu v spoločnosti nepočíta so
zvýšením sadzby za TKO, je záujem mesta
uchádzať sa opäť o čiastočnú úhradu nákladov
z RF a počítame aj s vymožením istého
starého dlhu od neplatičov. Avšak skúsenosti
z uplynulého roka nás viedli k tomu, že
rozpočet musí počítať s úhradou reálnych
nákladov skutočného objemu TKO
a separovaného odpadu a mesto pri
radikálnom znížení objemu príjmov
z podielovej dane má problém vykryť
z vlastných zdrojov rozdiel medzi
predpokladanými príjmami a plánovanými
výdavkami. Preto sa v r. 2010 pripravujú
analýzy skutočného stavu, porovnania
a v závere roka sa predloží návrh MZ na
schválenie úpravy sadzby.
Opatrenie – plní sa v rámci roka.
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Hodnotenie
k 30.06.2011

Tak, ako bolo uvedené v hodnotení za
predchádzajúci rok, aj po vyhodnotení v r.
2010 sa v plnej miere preukázal disproporcia
medzi príjmami a výdavkami súvisiacimi
s TKO a separovaným odpadom, najmä
z dôvodu doterajšieho ponechania sadzby,
ktorá bola jedna z najnižších v okolí .
Mestskému zastupiteľstvu na základe
predloženej analýzy schválili nové VZN so
zvýšenou sadzbou 16,60€/1 osobu/rok,
s takouto sa počítalo aj pri príprave rozpočtu.
V príjmoch sa ráta s čiastočným krytím
nákladov na separáciou z RF, s úhradami za
staré dlhy od neplatičov a pri rozpočtovaných
výdavkoch je rozpočtovaná prognóza
vyrovnaných príjmov i výdavkov a náklady
by mohli byť kryté bez dofinancovania
z rozpočtu mesta. Ekonomická situácia však je
natoľko nepriaznivá, že výsledok na konci
roka môže byť úplne iný – môže sa zvýšiť
počet neplatičov nízko príjmov rodín
a domácností v hmotnej núdzi, problémových
obchodných spoločností a podnikateľských
subjektov (príjem bude nižší), RF neposkytne
žiaden príjem (príjem bude nižší), príp,
výpadok podielovej dane spôsobí zvýšenie
záväzkov mesta voči spoločnosti HaterHandlová, s.r.o. (výdavky síce nižšie, ale
zvýšia sa záväzky mesta). Opatrenie sa
v rámci možností v podmienkach
prebiehajúcej hospodárskej a ekonomickej
krízy plní.

Hodnotenie
k 30.06.2012

Tak, ako bolo uvedené v hodnotení za
predchádzajúci rok, aj po vyhodnotení v r.
2011 sa v plnej miere preukázal disproporcia
medzi príjmami a výdavkami súvisiacimi
s TKO a separovaným odpadom, najmä
z dôvodu doterajšieho ponechania sadzby,
ktorá bola jedna z najnižších v okolí .
Mestskému zastupiteľstva na základe
predloženej analýzy schválili nové VZN so
zvýšenou sadzbou 20,00€/1 osobu/rok,
s takouto sa počítalo aj pri príprave rozpočtu.
V príjmoch sa ráta s čiastočným krytím
nákladov na separáciou z RF, s úhradami za
staré dlhy od neplatičov a pri rozpočtovaných
výdavkoch je rozpočtovaná prognóza
vyrovnaných príjmov i výdavkov a náklady
by mohli byť kryté bez dofinancovania
z rozpočtu mesta. Ekonomická situácia však je
natoľko nepriaznivá, že výsledok na konci
roka môže byť úplne iný – môže sa zvýšiť
počet neplatičov nízko príjmov rodín
a domácností v hmotnej núdzi, problémových
obchodných spoločností a podnikateľských
subjektov (príjem bude nižší), RF neposkytne
žiaden príjem (príjem bude nižší), príp,
výpadok podielovej dane spôsobí zvýšenie
záväzkov mesta voči spoločnosti HaterHandlová, s.r.o. (výdavky síce nižšie, ale
zvýšia sa záväzky mesta). Opatrenie sa
v rámci možností v podmienkach
prebiehajúcej hospodárskej a ekonomickej
krízy plní.

Hodnotenie
k 30.06.2013
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Hodnotenie
k 31.12.2013
Zodpovedný za
realizáciu:

prednosta

Spolupráca na
realizácii:

oddelenie výstavby, ÚP, dopravy a OŽP;
oddelenie ekonomické

Termín
realizácie:

od 2008 priebežne

Finančné zdroje
na realizáciu:

vlastné zdroje

Cieľ 7.5. Rekonštrukcia verejného osvetlenia
Nástroj
7.5.1.

Opatrenie
Obmena a údržba sústavy
verejného osvetlenia v
meste

7.5.1.1.

Vytvorenie projektových predpokladov a realizácia rekonštrukcie
verejného osvetlenia
Hodnotenie
k 30.06.2009

Opatrenie sa priebežne plní – začala sa
rekonštrukcia VO

Hodnotenie
k 30.06.2010

Opatrenie sa priebežne plní – prebieha
rekonštrukcia VO

Hodnotenie
k 30.06.2011

Opatrenie sa priebežne plní – prebieha
rekonštrukcia VO

Hodnotenie
k 30.06.2012

Opatrenie sa priebežne plní – prebieha
rekonštrukcia VO

Hodnotenie
k 30.06.2013
Hodnotenie
k 31.12.2013

SZ 8

Zodpovedný za
realizáciu:

oddelenie výstavby, ÚP, dopravy a OŽP

Spolupráca na
realizácii:

ostatné relevantné oddelenia

Termín
realizácie:

od 2008 priebežne

Finančné zdroje
na realizáciu:

vlastné zdroje

ZVÝŠENIE KVALITY ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Cieľ 8.1. Zlepšenie kvality verejných priestranstiev
Nástroj
8.1.1.

Opatrenie
Vytvorenie predpokladov
pre udržateľný rozvoj
zložiek životného
prostredia v meste

8.1.1.1.

Spracovanie Generelu zelene a obstaranie Dokumentu
starostlivosti o dreviny (DSD), ktorý poskytne prehľad o
rozmiestnení, kvalite a ekologickom, krajinotvornom, estetickom a
kultúrno-historickom význame drevín v katastrálnom území mesta
a bude podkladom na zabezpečenie starostlivosti o dreviny,
rozhodovanie orgánov ochrany prírody a pri uplatňovaní
náhradnej výsadby za vyrúbané dreviny
Hodnotenie
k 30.06.2009

Opatrenie sa priebežne plní – zadanie
vypracovania PD.

Hodnotenie
k 30.06.2010

Opatrenie splnené – vypracovaná PD.

Hodnotenie
k 30.06.2011

Opatrenie splnené – vypracovaná PD.

Hodnotenie
k 30.06.2012

Opatrenie splnené – vypracovaná PD.

Hodnotenie
k 30.06.2013
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Hodnotenie
k 31.12.2013

Nástroj
8.1.2.

Zodpovedný za
realizáciu:

oddelenie výstavby, ÚP, dopravy a OŽP

Spolupráca na
realizácii:

-

Termín
realizácie:

od 2008 priebežne

Finančné zdroje
na realizáciu:

vlastné zdroje

Opatrenie
Zlepšenie starostlivosti
o mestskú zeleň a verejné
priestranstvá

8.1.2.1.

Aktívna politika mesta najmä smerom k zvyšovaniu kvality
údržby o mestskú zeleň, v nadväznosti na spracovaný generel
zelene (realizácia opatrenia 8.1.1.1.); revitalizácia zelene
(predovšetkým dendrologická obnova zelene v centre mesta a iné)
Hodnotenie
k 30.06.2009

Opatrenie sa priebežne plní – zadanie
vypracovania PD.

Hodnotenie
k 30.06.2010

Opatrenie splnené – vypracovaná PD, začiatok
realizácie dendrologickej obnovy ul. 29.
Augusta.

Hodnotenie
k 30.06.2011

Opatrenie splnené – ukončená dendrologická
obnova ul. 29. Augusta.

Hodnotenie
k 30.06.2012

Opatrenie splnené – ukončená dendrologická
obnova ul. 29. Augusta, avšak škody
spôsobené povodňami.

Hodnotenie
k 30.06.2013
Hodnotenie
k 31.12.2013

8.1.2.2.

Zodpovedný za
realizáciu:

oddelenie výstavby, ÚP, dopravy a OŽP

Spolupráca na
realizácii:

-

Termín
realizácie:

od 2008 priebežne

Finančné zdroje
na realizáciu:

vlastné zdroje

Aktívne zapojenie verejnosti do starostlivosti o zeleň,
posilňovanie občianskej angažovanosti v údržbe okolia obytných
zón (správa vybraných verejných plôch a pod.)
Hodnotenie
k 30.06.2009

Opatrenie sa plní priebežne

Hodnotenie
k 30.06.2010

Opatrenie sa plní priebežne

Hodnotenie
k 30.06.2011

Opatrenie sa plní priebežne

Hodnotenie
k 30.06.2012

Opatrenie sa plní priebežne

Hodnotenie
k 30.06.2013
Hodnotenie
k 31.12.2013
Zodpovedný za
realizáciu:

oddelenie výstavby, ÚP, dopravy a OŽP

Spolupráca na
realizácii:

-
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Nástroj
8.1.3.

Termín
realizácie:

od 2008 priebežne

Finančné zdroje
na realizáciu:

vlastné zdroje

Opatrenie
Prevencia, kontrola
a odstraňovanie
znečisťovania verejných
priestranstiev psami

8.1.3.1.

Adresné používanie sadzieb dane za psa v prospech opatrení na
prevenciu, kontrolu a odstraňovanie znečisťovania verejných
priestranstiev psami
Hodnotenie
k 30.06.2009

Plní sa vychádzajúc aj z platnej úpravy VZN
o podmienkach chovu psov v spolupráci
s Mestskou políciou.

Hodnotenie
k 30.06.2010

Opatrenia sa plnia, mesto jednotlivým
daňovníkom poskytuje pomôcky na
udržiavania verejných priestranstiev,
zabezpečuje pravidelné výmeny sáčkov v
smetných nádobách v zónach vyhradených
pre psičkárov.

Hodnotenie
k 30.06.2011

Pokračuje sa v plnení opatrení, mesto
jednotlivým daňovníkom poskytuje pomôcky
na udržiavania verejných priestranstiev,
zabezpečuje pravidelné výmeny sáčkov v
smetných nádobách v zónach vyhradených
pre psičkárov

Hodnotenie
k 30.06.2012

V rámci prípravy zmeny sadzieb dane za psa
bol vykonaný prieskum spolu s anketou na
zistenie vnímania problematiky samotnými
občanmi, opatrenia sa plnia, stanovenie výšky
dane je každoročne zhodnocované.

Hodnotenie
k 30.06.2013
Hodnotenie
k 31.12.2013

8.1.3.2.

Zodpovedný za
realizáciu:

oddelenie podnikateľskej činnosti, správy daní
a poplatkov MsÚ

Spolupráca na
realizácii:

oddelenie výstavby, územného plánu
a ochrany životného prostredia MsÚ

Termín
realizácie:

od 2008 priebežne

Finančné zdroje
na realizáciu:

vlastné zdroje

Riešenie znečisťovania verejných priestranstiev psami
prostredníctvom:
- rozširovania informácií pre držiteľov psov o výbehoch pre psov a
hygienickom zneškodňovaní exkrementov
- osádzania košov a distribúcia vrecúšok na exkrementy
- aktivizácia sankčnej politiky v tejto oblasti zo strany Mestskej
polície
Hodnotenie
k 30.06.2009

Opatrenie sa čiastočne plní (výber pokút
príslušníkmi MsP)

Hodnotenie
k 30.06.2010

Opatrenie sa čiastočne plní (výber pokút
príslušníkmi MsP)

Hodnotenie
k 30.06.2011

Opatrenie sa čiastočne plní (výber pokút
príslušníkmi MsP)

Hodnotenie
k 30.06.2012

Opatrenie sa čiastočne plní (výber pokút
príslušníkmi MsP), problémom sa javia
zničené koše a absencia finančných
prostriedkov
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Hodnotenie
k 30.06.2013
Hodnotenie
k 31.12.2013
Zodpovedný za
realizáciu:

oddelenie výstavby, ÚP, dopravy a OŽP

Spolupráca na
realizácii:

Mestská polícia

Termín
realizácie:

od 2008 priebežne

Finančné zdroje
na realizáciu:

vlastné zdroje

Cieľ 8.2. Znižovanie zaťaženosti zložiek životného prostredia
Nástroj
8.2.1.

Opatrenie
Zlepšovanie kvality
ovzdušia a znižovanie
zaťaženosti hlukom

8.2.1.1.

Spracovanie strategickej Koncepcie zlepšenia kvality ovzdušia
a zníženia zaťaženosti hlukom pre mesto Handlová, v ktorej sa
posúdia možnosti zníženia zaťaženosti ovzdušia a zaťaženosti
hlukom v meste (v nadväznosti na ÚPN, najmä zvyšovaním
podielu zelene, riešením dopravy, zmenou lokalizácie
znečisťovateľov a pod.) a následná realizácia koncepcie
Hodnotenie
k 30.06.2009

Opatrenie sa priebežne plní v nadväznosti na
Integrovaný program na zlepšenie kvality
ovzdušia v okrese Prievidza pod gesciou KÚ
ŽP v Trenčíne.

Hodnotenie
k 30.06.2010

Opatrenie sa priebežne plní v nadväznosti na
Integrovaný program na zlepšenie kvality
ovzdušia v okrese Prievidza pod gesciou KÚ
ŽP v Trenčíne

Hodnotenie
k 30.06.2011

Opatrenie sa priebežne plní v nadväznosti na
Integrovaný program na zlepšenie kvality
ovzdušia v okrese Prievidza pod gesciou KÚ
ŽP v Trenčíne.

Hodnotenie
k 30.06.2012

Opatrenie sa priebežne plní v nadväznosti na
Integrovaný program na zlepšenie kvality
ovzdušia v okrese Prievidza pod gesciou KÚ
ŽP v Trenčíne.

Hodnotenie
k 30.06.2013
Hodnotenie
k 31.12.2013

SZ 9

Zodpovedný za
realizáciu:

oddelenie výstavby, ÚP, dopravy a OŽP

Spolupráca na
realizácii:

relevantné oddelenia MsÚ

Termín
realizácie:

do 2010 a kontinuálne ďalej

Finančné zdroje
na realizáciu:

vlastné zdroje

ROZVOJ MEDZINÁRODNEJ, MEDZIREGIONÁLNEJ A MEDZIOBECNEJ SPOLUPRÁCE

Cieľ 9.1. Rozvoj medzinárodnej a medziregionálnej spolupráce
Nástroj
9.1.1.

Opatrenie
Spolupráca so
samosprávami v zahraničí
s cieľom výmeny

9.1.1.1.

Pripraviť časový a obsahový plán bilaterálnej spolupráce mesta
Handlová s jeho súčasnými partnerskými mestami (resp. obcami)
na úrovni samospráv na roky 2008-2010
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informácií a skúseností,
ako i poznávania tradícií a
hodnôt

Hodnotenie
k 30.06.2009

Opatrenie v plnení. Prehodnotenie družobných
vzťahov. Návrh na aktualizáciu zmlúv.
Zintenzívnenie spolupráce s mestom Voerde –
študentské pobyty s podporu mesta Handlová.

Hodnotenie
k 30.06.2010

Uzatvorenie nového zmluvného vzťahu
(20.novembra 2009 ) so strediskovou obcou
Konopiska (Poľsko)– bývalý banský
priemysel. Plnenie v súlade s rozvojom CR –
hľadanie možností spolupráce s banskými
mestami, v rámci nadnárodnej spolupráce
podané 2 projekty – výmenný pobyt
v kultúrnej oblasti (neboli úspešné)
Zintenzívnenie spolupráce s mestom Voerde –
študentské pobyty s podporu mesta Handlová.

Hodnotenie
k 30.06.2011

Nadviazanie komunikácie o možnej spolupráci
s Tureckým mestom Tuncbilek. Vo fáze
rokovania. Plnenie v súlade s rozvojom CR –
hľadanie možností spolupráce s banskými
mestami. Opatrenie v plnení v rámci
prehodnocovania efektívnosti zmlúv
uzavretých pred rokom 2009. (Šárišáp –
Maďarsko, Zábřeh – ČR)
Plnenie v súlade s rozvojom CR – hľadanie
možností spolupráce s banskými mestami.
Opatrenie v plnení v rámci prehodnocovania
efektívnosti zmlúv uzavretých pred rokom
2009. (Šárišáp – Maďarsko, Zábřeh – ČR).
Komunikácia s družobnými mestami je na
úrovni občasných návštev (Handlovské
katarínske dni.) Plánované rozšírenie
spolupráce sa nerealizovalo, nedošlo však
k zániku partnerských zmlúv. Z dôvodu
zániku družobnej školy v meste Voerde bude
potrebné nájsť nový spolupracujúci subjekt.
Plánované vypracovanie obsahového
a časového rozsahu spolupráce nebolo do roku
2010 realizované.

Hodnotenie
k 30.06.2012

Hodnotenie
k 30.06.2013
Hodnotenie
k 31.12.2013

9.1.1.2.

Zodpovedný za
realizáciu:

sekretariát primátora mesta a hovorca /
marketing

Spolupráca na
realizácii:

samosprávy partnerských miest Handlovej v
zahraničí (Zábřeh, Sárisáp a Voerde)

Termín
realizácie:

2008

Finančné zdroje
na realizáciu:

vlastné zdroje

Analyzovať možnosti rozvoja bilaterálnych partnerských vzťahov
mesta Handlová so samosprávami (porovnateľnej veľkosti,
významu, či so skúsenosťami s riešením podobných problémov,
s akými sa stretáva mesto Handlová, najmä banské mestá)
v zahraničí (najmä z krajín EÚ) a následne pripraviť dohody
o spolupráci a partnerstve
Hodnotenie
k 30.06.2009

Viď hodnotenie 9.1.1.1.

Hodnotenie
k 30.06.2010

Viď hodnotenie 9.1.1.1.

Hodnotenie
k 30.06.2011

Viď hodnotenie 9.1.1.1.
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Hodnotenie
k 30.06.2012

Viď hodnotenie 9.1.1.1.

Hodnotenie
k 30.06.2013
Hodnotenie
k 31.12.2013

Nástroj
9.1.2.

Zodpovedný za
realizáciu:

sekretariát primátora mesta a hovorca /
marketing

Spolupráca na
realizácii:

referát regionálneho rozvoja a strategického
plánovania; samosprávy potenciálnych
partnerských miest v zahraničí; Združenie
miest a obcí Slovenska; Rada európskych obcí
a regiónov (Council of European
Municipalities and Regions)

Termín
realizácie:

od roku 2008 priebežne

Finančné zdroje
na realizáciu:

vlastné zdroje

Opatrenie
Zapojenie mesta do
iniciatív v oblasti
medzinárodnej spolupráce
v rámci regiónov a krajín
EÚ

9.1.2.1.

Sledovať možnosti zapojenia sa mesta Handlová do spoločných
medzinárodných a cezhraničných projektov a následná realizácia
projektov napr. v rámci Európskej územnej spolupráce počas
programovacieho obdobia 2007-2013
Hodnotenie
k 30.06.2009

Opatrenie sa plní. Predložených bolo niekoľko
návrhov na partnerstvo v medzinárodných
projektoch. Zapojili sme sa do podania
projektovej žiadosti s Poľskom, Slovinskom,
Nemeckom a ČR v rámci OP Central Europe.
Neúspešný projekt. Zapojili sme sa do
projektu s Islandom a Portugalskom, projekt
bude realizovať Help, n.o.

Hodnotenie
k 30.06.2010

Opatrenie sa plní. Predložených bolo niekoľko
návrhov na partnerstvo v medzinárodných
projektoch. Zapojili sme sa podania
projektových žiadostí s Poľskom - neúspešný
projekt a so Srbskom - tiež neúspešne.

Hodnotenie
k 30.06.2011

Opatrenie sa plní. Predložených bolo niekoľko
návrhov na partnerstvo v medzinárodných
projektoch. Z dôvodu nedostatku finančných
prostriedkov a nevýhodné systémy
financovania projektov sme sa nezapojili do
prípravy žiadneho projektu. Plánujeme však
podať projekt. žiadosť s ČR v rámci
Cezhraničnej spolupráce v II. polroku 2011.

Hodnotenie
k 30.06.2012

Opatrenie sa plní. Bol podaný projekt
s názvom „Živý les pre budúce generácie“ v
rámci Cezhraničnej spolupráce SR-ČR 20072013. Žiadosť o FP nebola schválená.

Hodnotenie
k 30.06.2013
Hodnotenie
k 31.12.2013
Zodpovedný za
realizáciu:

referát regionálneho rozvoja a strategického
plánovania MsÚ

Spolupráca na
realizácii:

mestské organizácie, iné organizácie, iné
mestá, siete miest a regióny

Termín
realizácie:

2008-2013
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Finančné zdroje
na realizáciu:
Nástroj
9.1.3.

vlastné zdroje, fondy EÚ, štátny rozpočet

Opatrenie
Spolupráca a výmena
skúseností s mestami a
regiónmi dotknutými
banskou činnosťou či jej
útlmom na ich území či v
ich bezprostrednom okolí

9.1.3.1.

Zapojiť intenzívnejšie mesto Handlová do aktivít siete READY
(Connecting Rehabilitation & Development in European Mining
Regions) a siete MINEC (Central and Eastern European Network
of Mining Cities and Regions) a ďalších medziregionálnych
štruktúr banských miest a regiónov počas obdobia 2008-2013
Hodnotenie
k 30.06.2009

Opatrenie sa neplní z dôvodu nevyhlásenia
žiadnej výzvy v príslušných programoch.

Hodnotenie
k 30.06.2010

Opatrenie sa neplní z dôvodu nevyhlásenia
žiadnej výzvy v príslušných programoch.

Hodnotenie
k 30.06.2011

Opatrenie sa neplní z dôvodu nevyhlásenia
žiadnej výzvy v príslušných programoch.
Handlova je partnerom národného projektu
„Slovenska banská cesta“ - spojenie
významných
banských
miest
do
uceleného produktu cestovného ruchu na
Slovensku.

Hodnotenie
k 30.06.2012

Opatrenie sa neplní z dôvodu nevyhlásenia
žiadnej výzvy v príslušných programoch.
Handlová je ale partnerom národného projektu
„Slovenska banská cesta“ - spojenie
významných banských miest do uceleného
produktu cestovného ruchu na Slovensku.

Hodnotenie
k 30.06.2013
Hodnotenie
k 31.12.2013
Zodpovedný za
realizáciu:

Handlovský banský spolok; referát
regionálneho rozvoja a strategického
plánovania; hovorca / marketing

Spolupráca na
realizácii:

Združenie pre rozvoj regiónu horná Nitra;
Regionálna rozvojová agentúra Združenie
miest a obcí horná Nitra; združenia
slovenských banských miest;

Termín
realizácie:

2008-2013

Finančné zdroje
na realizáciu:

vlastné zdroje, fondy EÚ, štátny rozpočet, iné
externé zdroje

Cieľ 9.2. Rozvoj medziobecnej spolupráce
Nástroj
9.2.1.

Opatrenie
Medziobecná spolupráca
mesta s obcami v zázemí
mesta v rámci miestnej
akčnej skupiny (MAS)

9.2.1.1.

Spolupráca mesta Handlová a okolitých obcí v rámci miestnej
akčnej skupiny (MAS Žiar, o. z.) pre prístup k programu
LEADER a následné zapájanie sa MAS do aktivít pri realizácii
Národného strategického plánu rozvoja vidieka SR na roky 20072013 v mikroregióne Handlovská dolina
Hodnotenie
k 30.06.2009

Opatrenie sa plní. Zástupcovia mesta sa
v pravidelných intervaloch zúčastňovali
zasadnutí OZ Žiar. Spracovaná a odovzdaná
Integrovaná stratégia OZ Žiar – I.kolo .

Hodnotenie
k 30.06.2010

Opatrenie sa plní. Odovzdaná prepracovaná
integrovaná stratégia rozvoja územia OZ Žiar.

Hodnotenie
k 30.06.2011

Opatrenie sa plní. Mesto Handlová
spolupracuje s OZ Žiar. Do realizácie aktivít
z PRV prostredníctvom MAS sa nemôže
zapájať, nakoľko OZ Žiar nezískalo štatút
MAS.
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Hodnotenie
k 30.06.2012

Opatrenie sa plní čiastočne. OZ Žiar nezískalo
štatút MAS, preto je aj realizácia aktivít
z PRV prostredníctvom MAS obmedzená.
Spolupráca je zameraná na oblasť kultúry
a udržanie tradícií.

Hodnotenie
k 30.06.2013
Hodnotenie
k 31.12.2013

9.2.1.2.

Zodpovedný za
realizáciu:

prednosta

Spolupráca na
realizácii:

MAS Žiar, o. z. a , zástupcovia mesta v MAS

Termín
realizácie:

2008

Finančné zdroje
na realizáciu:

vlastné zdroje, zdroje MAS Žiar, o. z.

Realizovať v Handlovej a okolí Integrovanú stratégiu rozvoja
regiónu v pôsobnosti MAS v rámci obcí zapojených do MAS Žiar,
o. z.
Hodnotenie
k 30.06.2009

Opatrenie sa neplní. OZ Žiar nezískalo vo
výzve 2008/PRV/04 štatút MAS.

Hodnotenie
k 30.06.2010

Opatrenie sa neplní. Vo výzve č.
2009/PRV/15 nezískalo OZ Žiar štatút MAS.

Hodnotenie
k 30.06.2011

Opatrenie sa neplní. Je priamo naviazané na
získanie NFP z PRV opatrenia 4.1 a 4.3

Hodnotenie
k 30.06.2012

Opatrenie sa neplní. OZ Žiar nezískalo štatút
MAS. Opatrenie je priamo naviazané na
získanie NFP z PRV 4.1 a 4.3

Hodnotenie
k 30.06.2013
Hodnotenie
k 31.12.2013

Nástroj
9.2.2.

Zodpovedný za
realizáciu:

prednosta

Spolupráca na
realizácii:

MAS Žiar, o. z.

Termín
realizácie:

2008-2013

Finančné zdroje
na realizáciu:

vlastné zdroje, zdroje MAS Žiar, o. z. , fondy
EÚ a štátny rozpočet

Opatrenie
Možnosti efektívnej
správy vecí verejných a
spolupráce samospráv pri
plnení prenesených a
originálnych kompetencií
v rámci spoločných
obecných úradov

9.2.2.1.

Realizovať medzi starostami obcí mikroregiónu Handlovskej
doliny prieskum s cieľom zistiť záujem o spoločnú správu ďalších
vybraných prenesených a originálnych kompetencií samosprávy
v rámci spoločného obecného úradu so sídlom v Handlovej
Hodnotenie
k 30.06.2009

Na zasadnutí mikroregiónu Združenia miest
a obcí Handlovskej doliny neboli vyslovené
požiadavky na ďalšiu spoločnú správu
prenesených a originálnych kompetencií
SOcÚ.

Hodnotenie
k 30.06.2010

Na zasadnutí mikroregiónu Združenia miest
a obcí Handlovskej doliny neboli vyslovené
požiadavky na ďalšiu spoločnú správu
prenesených a originálnych kompetencií
SOcÚ.

- 94 -

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Handlová (2008 – 2013)

Hodnotenie
k 30.06.2011

Na zasadnutí mikroregiónu Združenia miest
a obcí Handlovskej doliny neboli vyslovené
požiadavky na ďalšiu spoločnú správu
prenesených a originálnych kompetencií
SOcÚ.

Hodnotenie
k 30.06.2012

Na zasadnutí mikroregiónu Združenia miest
a obcí Handlovskej doliny neboli vyslovené
požiadavky na ďalšiu spoločnú správu
prenesených a originálnych kompetencií
SOcÚ.

Hodnotenie
k 30.06.2013
Hodnotenie
k 31.12.2013
Zodpovedný za
realizáciu:
Spolupráca na
realizácii:

9.2.2.2.

sekretariát primátora a prednosta MsÚ
starostovia jednotlivých obcí v rámci
mikroregionálneho Združenia obcí
Handlovskej doliny

Termín
realizácie:

2009

Finančné zdroje
na realizáciu:

vlastné zdroje a zdroje jednotlivých obcí
v zázemí mesta

Analyzovať dopady (vrátane finančných) na rozpočet mesta
súvisiace s potenciálnym rozšírením spoločného obecného úradu
o ďalšie spoločne spravované kompetencie
Hodnotenie
k 30.06.2009

Vzhľadom k tomu, že sa nemenil rozsah
činnosti SOcÚ nebolo potrebné navyšovať
finančný rozpočet tohto úradu.

Hodnotenie
k 30.06.2010

Vzhľadom k tomu, že sa nemenil rozsah
činnosti SOcÚ nebolo potrebné navyšovať
finančný rozpočet tohto úradu.

Hodnotenie
k 30.06.2011

Vzhľadom k tomu, že sa nemenil rozsah
činnosti SOcÚ nebolo potrebné navyšovať
finančný rozpočet tohto úradu.

Hodnotenie
k 30.06.2012

Vzhľadom k tomu, že sa nemenil rozsah
činnosti SOcÚ nebolo potrebné navyšovať
finančný rozpočet tohto úradu.

Hodnotenie
k 30.06.2013
Hodnotenie
k 31.12.2013
Zodpovedný za
realizáciu:
Spolupráca na
realizácii:

9.2.2.3

sekretariát primátora a prednosta MsÚ
SOÚ, jednotlivé obce v zázemí mesta v rámci
mikroregionálneho Združenia obcí
Handlovskej doliny

Termín
realizácie:

2009-2010

Finančné zdroje
na realizáciu:

vlastné zdroje, zdroje jednotlivých obcí v
zázemí mesta

V prípade záujmu o spoločnú správu ďalších vybraných
kompetencií zo strany obcí zázemia mesta (na základe výsledkov
prieskumu v rámci opatrenia 9.2.2.1.) a za predpokladu nie
negatívnych dopadov na rozpočet mesta Handlová (na základe
výsledkov analýzy v rámci opatrenia 9.2.2.2.) rozšíriť spoločný
obecný úrad v Handlovej
Opatrenie sa nesplnilo, dôvodom je finančná
Hodnotenie
situácia. Neaktuálne.
k 30.06.2009
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Hodnotenie
k 30.06.2010

Opatrenie sa nesplnilo, dôvodom je finančná
situácia. Neaktuálne.

Hodnotenie
k 30.06.2011

Opatrenie sa nesplnilo, dôvodom je finančná
situácia. Neaktuálne.

Hodnotenie
k 30.06.2012

Opatrenie sa nesplnilo, dôvodom je finančná
situácia. Neaktuálne.

Hodnotenie
k 30.06.2013
Hodnotenie
k 31.12.2013
Zodpovedný za
realizáciu:

prednosta MsÚ a SOÚ

Spolupráca na
realizácii:

jednotlivé obce v zázemí mesta v rámci
mikroregionálneho Združenia obcí
Handlovskej doliny

Termín
realizácie:

do 3 mesiacoch od rozhodnutia Rady
štatutárov o prípadnom rozšírení SOÚ

Finančné zdroje
na realizáciu:

vlastné zdroje, zdroje jednotlivých obcí v
zázemí mesta

Cieľ 9.3. Spoločne presadzovanie záujmov regiónu horná Nitra
Nástroj
9.3.1.

Opatrenie
Užšia spolupráca a
presadzovanie spoločných
záujmov miest a obcí
regiónu hornej Nitry v
rámci Trenčianskeho
samosprávneho kraja

9.3.1.1.

Rokovať o možnostiach pravidelných stretnutí zástupcov
samospráv obcí a miest regiónu horná Nitra s poslancami
Trenčianskeho samosprávneho kraja zvolených za obvod
Prievidza do krajského zastupiteľstva s cieľom presadzovať
spoločne záujmy regiónu v rámci kraja a následná realizácia
stretnutí
Hodnotenie
k 30.06.2009

V zmysle spracovaného harmonogramu ZMO
HN sa členovia združenia pravidelne stretávali
s poslancami TSK zvolených podľa
jednotlivých miest v rámci okresu.

Hodnotenie
k 30.06.2010

Zasadnutia zástupcov ZMO HN s poslancami
TSK sa konali podľa aktuálnych potrieb .

Hodnotenie
k 30.06.2011

Zasadnutia zástupcov ZMO HN s poslancami
TSK sa konali podľa aktuálnych potrieb .

Hodnotenie
k 30.06.2012

Zasadnutia zástupcov ZMO HN s poslancami
TSK sa konali podľa aktuálnych potrieb .

Hodnotenie
k 30.06.2013
Hodnotenie
k 31.12.2013
Zodpovedný za
realizáciu:
Spolupráca na
realizácii:

SZ 10

primátor mesta
Združenie miest a obcí hornej Nitry, poslanci
Trenčianskeho samosprávneho kraja zvolení
za obvod Prievidza

Termín
realizácie:

2008-2009

Finančné zdroje
na realizáciu:

vlastné zdroje

ROZVOJ CESTOVNÉHO RUCHU

Cieľ 10.1. Koncepčný prístup samosprávy k oblasti cestovného ruchu
Nástroj

Opatrenie
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10.1.1.

Realizácia cieľov
koncepcie rozvoja
cestovného ruchu

10.1.1.1.

Aktualizácia a schválenie Koncepcie rozvoja cestovného ruchu
mesta Handlová a mikroregiónu Združenie obcí Handlovskej
doliny na roky 2007-2013
Hodnotenie
k 30.06.2009

Opatrenie v čiastočnom plnení. Nedostatočné
personálne zabezpečenie.

Hodnotenie
k 30.06.2010

Opatrenie v čiastočnom plnení. Nedostatočné
personálne zabezpečenie.

Hodnotenie
k 30.06.2011

Opatrenie v čiastočnom plnení. Nedostatočné
personálne zabezpečenie.

Hodnotenie
k 30.06.2012

Opatrenie sa plní čiastočne. Každoročne sa
aktualizuje analytická časť Koncepcie rozvoja
cestovného ruchu vzhľadom na nedostatočné
personálne zabezpečenie.

Hodnotenie
k 30.06.2013
Hodnotenie
k 31.12.2013
Zodpovedný za
realizáciu:
Spolupráca na
realizácii:

10.1.1.2.

prednosta
referát regionálneho rozvoja a strategického
plánovania MsÚ; TIK ZOHD a hovorca /
marketing

Termín
realizácie:

2008 a kontinuálne ďalej

Finančné zdroje
na realizáciu:

vlastné zdroje

Priebežné plnenie čiastkových cieľov Koncepcie rozvoja
cestovného ruchu mesta Handlová a mikroregiónu Združenie obcí
Handlovskej doliny na roky 2007-2013, aktualizácia a každoročné
vyhodnocovanie plnenia koncepcie
Hodnotenie
k 30.06.2009

Opatrenie nerelevantné, nakoľko nebola
spracovaná Koncepcia rozvoja cestovného
ruchu mesta Handlová a mikroregiónu
Združenie obcí Handlovskej doliny na roky
2007-2013.

Hodnotenie
k 30.06.2010

Opatrenie nerelevantné, nakoľko nebola
spracovaná Koncepcia rozvoja cestovného
ruchu mesta Handlová a mikroregiónu
Združenie obcí Handlovskej doliny na roky
2007-2013.

Hodnotenie
k 30.06.2011

Opatrenie nerelevantné, nakoľko nebola
spracovaná Koncepcia rozvoja cestovného
ruchu mesta Handlová a mikroregiónu
Združenie obcí Handlovskej doliny na roky
2007-2013.

Hodnotenie
k 30.06.2012

Opatrenie nerelevantné, nakoľko nebola
spracovaná Koncepcia rozvoja cestovného
ruchu mesta Handlová a mikroregiónu
Združenie obcí Handlovskej doliny na roky
2007-2013.

Hodnotenie
k 30.06.2013
Hodnotenie
k 31.12.2013
Zodpovedný za
realizáciu:

prednosta

Spolupráca na
realizácii:

referát regionálneho rozvoja a strategického
plánovania; TIK ZOHD a hovorca / marketing

Termín
realizácie:

každoročne od roku 2009

- 97 -

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Handlová (2008 – 2013)

Finančné zdroje
na realizáciu:
10.1.1.3.

vlastné zdroje

V spolupráci s miestnymi podnikateľmi, združeniami cestovného
ruchu a samosprávami Združenia obcí Handlovskej doliny
diskutovať o možnostiach vytvorenia spoločného produktového
„balíčka“ služieb cestovného ruchu (informácie, možnosti trávenia
času, trasy, zaujímavosti, zapojenie ubytovacích a reštauračných
zariadení služieb atď.) ponúkaného pre návštevníkov mesta
a okolia a v prípade dohody zúčastnených strán postupne
zrealizovať spoločný „balíček“
Hodnotenie
k 30.06.2009

Opatrenie v plnení. Zapojenie sa do
spolupráce s Regionálnym združením pre
cestovný ruch Horná Nitra. Postupne boli
oslovované podnikateľské subjekty s ponukou
vytvoriť spoločný produktový balíček.

Hodnotenie
k 30.06.2010

Zapojenie sa do spolupráce s Regionálnym
združením pre cestovný ruch Horná Nitra.
V spolupráci s podnikateľskými subjektmi sa
pripravuje spoločný produktový balíček.

Hodnotenie
k 30.06.2011

Zapojenie sa do spolupráce s Regionálnym
združením pre cestovný ruch Horná Nitra. Bol
spracovaný produktový balíček v podobe
pexesa a VIP karty.

Hodnotenie
k 30.06.2012

Opatrenie sa plní čiastočne. Mesto, ZOHD
a OZ Žiar majú záujem v zmysle Zákona
o podpore cestovného ruchu vytvoriť OOCR.

Hodnotenie
k 30.06.2013
Hodnotenie
k 31.12.2013
Zodpovedný za
realizáciu:

prednosta

Spolupráca na
realizácii:

TIK ZOHD; miestni podnikatelia a regionálne
združenia v oblasti cestovného ruchu

Termín
realizácie:

2008-2013

Finančné zdroje
na realizáciu:

vlastné zdroje, externé zdroje

Cieľ 10.2. Rozvoj infraštruktúry cestovného ruchu v meste
Nástroj
.10.2.1
.

Opatrenie
Dobudovanie a
rekonštrukcia zariadení
cestovného ruchu v meste

10.2.1.1.

Postupná realizácia projektu mestského banského múzea
v Handlovej so zameraním na expozíciu slovenského uhoľného
baníctva v súvislosti s výročím 100 rokov priemyselnej ťažby
uhlia v regióne v roku 2009 (etapovite: banské múzeum, banský
skanzen a banský náučný chodník)
Hodnotenie
k 30.06.2009

Opatrenie sa čiastočne plní – rokovania s MK
SR o výstavbe banského múzea. Podanie
projekt. žiadosti na Banský náučný chodník.
Úspešná.

Hodnotenie
k 30.06.2010

Opatrenie sa čiastočne plní – začiatok
realizácie banského múzea. Banský náučný
chodník vybudovaný.

Hodnotenie
k 30.06.2011

Opatrenie sa neplní – zastavená výstavba
banského múzea (zodpovedný – SBM Banská
Štiavnica). Podané 3 projekt. žiadosti na
pokračovanie Banského náučného chodníka Juhovýchodná trasa.

- 98 -

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Handlová (2008 – 2013)

Hodnotenie
k 30.06.2012

Opatrenie sa neplní – zastavená výstavba
banského múzea (zodpovedný – SBM Banská
Štiavnica). Podané 3 projekt. žiadosti na
pokračovanie Banského náučného chodníka Juhovýchodná trasa.

Hodnotenie
k 30.06.2013
Hodnotenie
k 31.12.2013

10.2.1.2.

Zodpovedný za
realizáciu:

oddelenie výstavby, územného plánu, dopravy
a ochrany životného prostredia MsÚ

Spolupráca na
realizácii:

Handlovský banícky spolok, HBP, a. s.,
referát regionálneho rozvoja a strategického
plánovania MsÚ

Termín
realizácie:

2009-2013

Finančné zdroje
na realizáciu:

fondy EÚ a štátny rozpočet, vlastné zdroje, iné
externé zdroje

Projektová príprava a budovanie cyklotrás (cyklistické chodníky,
značenie) a zabezpečenie napojenia na regionálne cyklistické trasy
Hodnotenie
k 30.06.2009

Opatrenie sa neplní.

Hodnotenie
k 30.06.2010

Opatrenie sa neplní.

Hodnotenie
k 30.06.2011

Opatrenie sa neplní

Hodnotenie
k 30.06.2012

Opatrenie sa neplní.

Hodnotenie
k 30.06.2013
Hodnotenie
k 31.12.2013
Zodpovedný za
realizáciu:
Spolupráca na
realizácii:

10.2.1.3.

oddelenie výstavby, ÚP, dopravy a OŽP
Slovenský cykloklub; Trenčiansky
samosprávny kraj, orgány ostatných
miestnych samospráv v okolí mesta; referát
regionálneho rozvoja a strategického
plánovania

Termín
realizácie:

2009-2013

Finančné zdroje
na realizáciu:

fondy EÚ, štátny rozpočet, vlastné zdroje, iné
externé zdroje

Projektová príprava a budovanie turistických a náučných
chodníkov (vrátane súvisiacich oddychových zón: lavičky,
prístrešky, vyhliadky, turistické značenie atď.)
Hodnotenie
k 30.06.2009

Opatrenie sa plní. Spracovaný a predložený
projekt.žiadosti na vybudovanie náučného
chodníka na Remate a projekt.žiadosti na
vybudovanie Banského náučného chodníka.
Schválený.

Hodnotenie
k 30.06.2010

Opatrenie sa plní. Projekt na Rematský
chodník bol schválený a následne bude
zabezpečená jeho realizácia. Realizuje sa
budovanie Banského náučného chodníka.

Hodnotenie
k 30.06.2011

Opatrenie sa plní. Projekt náučného chodníka
Remata – Ráztočno bol zrealizovaný.
Podávajú sa 3 projekt.žiadosti na
pokračovanie Basnký náučný chodník Juhozápadná trasa.
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Hodnotenie
k 30.06.2012

Opatrenie sa plní. Vybudované náučné
chodníky a oddychová zóna na Líščej lúke sa
pravidelne udržiavajú. Podali sa 2 projekt.
žiadosti na pokračovanie Banského náučného
chodníka – Juhozápadná trasa, obe žiadosti
neboli schválené.

Hodnotenie
k 30.06.2013
Hodnotenie
k 31.12.2013
Zodpovedný za
realizáciu:

10.2.1.4.

TIK ZOHD; referát regionálneho rozvoja
a strategického plánovania; oddelenie
výstavby, ÚP, dopravy a OŽP

Spolupráca na
realizácii:

prednosta, komisia športu MsZ

Termín
realizácie:

2009-2013

Finančné zdroje
na realizáciu:

vlastné zdroje, zdroje EU, štátny rozpočet, iné
externé schémy pomoci

Doplnenie vybavenia Turisticko-informačnej kancelárie
v Handlovej informačným a propagačným systémom pre
návštevníkov mesta (monitory, informačné tabule a panely,
smerové tabule k zaujímavostiam mesta a regiónu, infokiosky vo
vybraných lokalitách mesta, web stránka TIK ZOHD)
Hodnotenie
k 30.06.2009

Opatrenie sa realizuje čiastočne. Bola
zriadená len web stránka TIK ZOHD.

Hodnotenie
k 30.06.2010

Opatrenie sa realizuje čiastočne. Web portál
TIK ZOHD je pravidelne aktualizovaný.
Informačný systém sa zrealizovať nepodarilo.

Hodnotenie
k 30.06.2011

Opatrenie sa realizuje čiastočne. Web portál
TIK ZOHD je pravidelne aktualizovaný.
Informačný systém sa zrealizovať nepodarilo
z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov.

Hodnotenie
k 30.06.2012

Opatrenie sa realizuje čiastočne.Odvíja sa od
výšky finančných prostriedkov. V roku 2012
bol TIK po presťahovaní vybavený svetelnou
tabuľou a značením. Web portál je pravidelne
aktualizovaný.

Hodnotenie
k 30.06.2013
Hodnotenie
k 31.12.2013
Zodpovedný za
realizáciu:

referát regionálneho rozvoja a strategického
plánovania MsÚ

Spolupráca na
realizácii:

TIK ZOHD

Termín
realizácie:

2009-2013

Finančné zdroje
na realizáciu:

vlastné zdroje, zdroje EU, štátny rozpočet, iné
externé schémy pomoci

Cieľ 10.3. Propagácia mesta ako centra Handlovskej doliny
Nástroj
10.3.1.

Opatrenie
Marketingová profilácia
mesta Handlová ako

10.3.1.1.

Pripraviť obsahový, časový a marketingový plán pre propagáciu
mesta Handlová navonok na roky 2009-2013
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centra Handlovskej doliny
a propagácia mesta v
rámci spoločnej
propagácie regiónu hornej
Nitry navonok

Hodnotenie
k 30.06.2009

Opatrenie v plnení. Koncepcia propagácie
mesta sa dopracováva priebežne. Zaradenie
pravidlenej účasti mesta na výstave CR.
informácie o meste zverejňované
prostredníctvom Cestovného informátora pod
záštitou Slovenskej agentúry pre cestovný
ruch. Pozastavenie ďalších aktivít v oblasti
propagácie z dôvodu nedostaku fin.
prostriedkov.

Hodnotenie
k 30.06.2010

Opatrenie v plnení. Pozastavenie ďalších
aktivít v oblasti propagácie z dôvodu
nedostaku fin. prostriedkov.

Hodnotenie
k 30.06.2011

Opatrenie v plnení. Pozastavenie ďalších
aktivít v oblasti propagácie z dôvodu
nedostaku fin. prostriedkov.

Hodnotenie
k 30.06.2012

Opatrenie v plnení. Pozastavenie ďalších
aktivít v oblasti propagácie z dôvodu
nedostaku fin. prostriedkov – nie je na trhu
produkt – stále pozastavené investície do
Termálneho vrtu (MŽ SR) a dostavyb
Banského múzea –SBM.

Hodnotenie
k 30.06.2013
Hodnotenie
k 31.12.2013

10.3.1.2.

Zodpovedný za
realizáciu:

hovorca mesta / marketing

Spolupráca na
realizácii:

referát regionálneho rozvoja a strategického
plánovania MsÚ

Termín
realizácie:

2008-2009

Finančné zdroje
na realizáciu:

vlastné zdroje, fondy EÚ, štátny rozpočet, iné
externé zdroje

V nadväznosti na opatrenie 10.3.1.1. pripraviť dohodu vo veci
marketingového plánu a spoločného postupu miest a obcí
mikroregiónu Handlovskej doliny a regiónu hornej Nitry pri
propagácii a spoločnej prezentácii regiónu na podujatiach
veľtržného/výstavného typu konaných mimo regiónu v rámci SR
či v zahraničí (len v prípade záujmu obcí mikroregiónu resp.
centier cestovného ruchu regiónu hornej Nitry; v prípade
nezáujmu obmedzený samostatný postup mesta)
Hodnotenie
k 30.06.2009

Opatrenie v plnení. Zapojenie sa do
spolupráce s Regionálnym združením pre
cestovný ruch Horná Nitra. Mesto Handlová
sa ako člen ZOHD a RZCRHN zúčastňuje na
výstavách CR v SR,ČR a Poľsku.

Hodnotenie
k 30.06.2010

Opatrenie v plnení. Zapojenie sa do
spolupráce s Regionálnym združením pre
cestovný ruch Horná Nitra. Mesto Handlová
sa ako člen ZOHD a RZCRHN súčastňuje na
výstavách CR v SR – hlavne Slovakiatour.

Hodnotenie
k 30.06.2011

Opatrenie v plnení. Zapojenie sa do
spolupráce s Regionálnym združením pre
cestovný ruch Horná Nitra. Mesto Handlová
sa ako člen ZOHD a RZCRHN súčastňuje na
výstavách CR. Jeho propagácia je
zabezpečovaná aj v rámci členstva v AICES
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Hodnotenie
k 30.06.2012

Opatrenie v plnení. Mesto Handlová sa ako
člen ZOHD a RZCRHN súčastňuje na
výstavách CR. Jeho propagácia je
zabezpečovaná aj v rámci členstva v AICES.
Mesto Handlová nesvtúpilo do OOCR Horná
Nitra – RZCRHN - zaniklo
a pretranformovalo sa do OOCR Horná Nitra.

Hodnotenie
k 30.06.2013
Hodnotenie
k 31.12.2013
Zodpovedný za
realizáciu:

10.3.2.

Vybudovanie, aktualizácia
a udržiavanie jednotného
informačného systému v
regióne

10.3.2.1.

hovorca mesta / marketing

Spolupráca na
realizácii:

TIK ZOHD; Združenie pre rozvoj regiónu
horná Nitra; Regionálna rozvojová agentúra;
Regionálne združenie cestovného ruchu horná
Nitra a súkromný sektor pôsobiaci v oblasti
turizmu na území mesta Handlová; ZOHD

Termín
realizácie:

do 6 mesiacov od zrealizovania opatrenia
10.3.1.1.

Finančné zdroje
na realizáciu:

vlastné zdroje, zdroje ďalších
spolupracujúcich subjektov, iné externé zdroje

Po dohode so samosprávami miest a obcí hornej Nitry (najmä
Bojnice a Prievidza) a regionálnymi združeniami pôsobiacimi
v oblasti cestovného ruchu priebežne spravovať, dopĺňať a
udržiavať vzájomne prepojený Jednotný informačný systém
v regióne horná Nitra v podobe priestorových informácií pre
turistov (informačné tabule a mapy, smerovky) na verejných
priestranstvách v mestách a obciach regiónu hornej Nitry
a mikroregiónu Handlovskej doliny
Hodnotenie
k 30.06.2009

Opatrenie sa podarilo zrealizovať čiastočne.
V spolupráci s RZCRHN bol čiastočne
vybudovaný Jednotný informačný systém,
ktorý spravuje RZCRHN.

Hodnotenie
k 30.06.2010

Opatrenie sa podarilo zrealizovať
čiastočne.Vybudovaný Jednotný informačný
systém bol doplnený o nové smerovky
a informačné tabule pri súkromných
zariadeniach a atraktivitách v rámci územia.

Hodnotenie
k 30.06.2011

Opatrenie sa podarilo zrealizovať čiastočne.
Na úrovni TSK bol spracovaný projekt
Jednotného informačného systému zo
ŠF,ktorý zahŕňa aj územie Handlovskej
doliny.

Hodnotenie
k 30.06.2012

Opatrenie sa podarilo zrealizovať čiastočne.
Na úrovni TSK bol spracovaný projekt
Jednotného informačného systému zo
ŠF,ktorý zahŕňa aj územie Handlovskej
doliny.

Hodnotenie
k 30.06.2013
Hodnotenie
k 31.12.2013
Zodpovedný za
realizáciu:
Spolupráca na
realizácii:

primátor mesta
Združenie pre rozvoj regiónu horná Nitra,
Regionálna rozvojová agentúra, Regionálne
združenie cestovného ruchu horná Nitra,
súkromný sektor pôsobiaci v oblasti turizmu
na území mesta Handlová a ZOHD
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10.3.2.2.

Termín
realizácie:

od roku 2008 priebežne

Finančné zdroje
na realizáciu:

fondy EÚ, štátny rozpočet, vlastné zdroje, iné
externé zdroje

Príprava podkladových informácií pre priebežnú aktualizáciu
webportálov regiónu hornej Nitry so zameraním na informácie
o službách a zaujímavostiach v oblasti cestovného ruchu v meste
Handlová a mikroregióne Handlovskej doliny (v slovenčine,
angličtine a ďalších vybraných cudzích jazykoch) resp. vytvorenie
osobitného webportálu mikroregiónu Združenia obcí Handlovskej
doliny.
Hodnotenie
k 30.06.2009

Opatrenie sa podarilo naplniť. ZOHD má
zriadený vlastný pravidelne aktualizovaný
portál. TIK ZOHD zabezpečuje distribúciu
informácii aj na portál RZCRHN.

Hodnotenie
k 30.06.2010

Opatrenie sa podarilo naplniť. ZOHD má
zriadený vlastný pravidelne aktualizovaný
portál. TIK ZOHD zabezpečuje distribúciu
informácii aj na portál RZCRHN, národný
portál a prostredníctvom AICES.

Hodnotenie
k 30.06.2011

Opatrenie sa podarilo naplniť. Opatrenie sa
podarilo naplniť. ZOHD má zriadený vlastný
pravidelne aktualizovaný portál. TIK ZOHD
zabezpečuje distribúciu informácii aj na portál
RZCRHN, národný portál a prostredníctvom
AICES. V súčasnom období je v štádiu
spracovania projekt na nadačný fond na
realizáciu wweb portálu v jazykových
mutáciách.

Hodnotenie
k 30.06.2012

Opatrenie zrealizované. Informačný portál je
pravidelne aktualizovaý. Informácie sú
zasielané v rámci siete AICES na národný
portál a taktiež na novovzniknutý portál
www.podujatia.sk

Hodnotenie
k 30.06.2013
Hodnotenie
k 31.12.2013
Zodpovedný za
realizáciu:
Spolupráca na
realizácii:

TIK ZOHD
hovorca / marketing; správca počítačových
sietí; referát regionálneho rozvoja
a strategického plánovania

Termín
realizácie:

od roku 2008 priebežne

Finančné zdroje
na realizáciu:

fondy EÚ, štátny rozpočet, vlastné zdroje, iné
externé zdroje

Cieľ 10.4. Priaznivejšie prostredie pre cestovný ruch
Nástroj
10.4.1.

Opatrenie
Podpora služieb a
propagácie cestovného
ruchu v meste

10.4.1.1.

Iniciovať zmenu VZN č. 15/2005 tak, aby získané finančné
prostriedky boli účelovo viazané na podporu rozvoja cestovného
ruchu
Hodnotenie
k 30.06.2009

Pri dani z ubytovania vychádzame z platných
právnych noriem, tvoria príjem do rozpočtu
mesta, samotné VZN na viazanosť
prostriedkov nemá vplyv

Hodnotenie
k 30.06.2010

VZN ostáva naďalej v platnosti bez zmien
a bez ďalšieho navyšovania prostriedkov.
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Hodnotenie
k 30.06.2011

Pri dani z ubytovania vychádzame z platných
právnych noriem, tvoria príjem do rozpočtu
mesta, samotné VZN na viazanosť
prostriedkov nemá vplyv

Hodnotenie
k 30.06.2012

Zaznamenali sme úbytok ubytovacích
zariadení, mesto nepristupilo k zvyšovanie
tejto dane od jej zavedenia, výber je nízky.

Hodnotenie
k 30.06.2013
Hodnotenie
k 31.12.2013

SZ 11

Zodpovedný za
realizáciu:

oddelenie podnikateľskej činnosti, správy daní
a poplatkov MsÚ

Spolupráca na
realizácii:

-

Termín
realizácie:

do októbra 2008

Finančné zdroje
na realizáciu:

vlastné zdroje

EFEKTÍVNE A TRANSPARENTNE FUNGUJÚCE DIGITÁLNE MESTO

Cieľ 11.1. E-government a informatizácia samosprávy
Nástroj
11.1.1.

Opatrenie
Koncepčný rozvoj
informačných systémov
mesta

11.1.1.1.

Každoročné vypracovanie správy o plnení Koncepcie rozvoja
informačného systému mesta Handlová
Hodnotenie
k 30.06.2009

Koncepcia sa monitoruje, z dôvodu
nedostatku finančných prostriedkov sa
nerealizuje

Hodnotenie
k 30.06.2010

Koncepcia sa monitoruje, z dôvodu
nedostatku finančných prostriedkov sa
nerealizuje

Hodnotenie
k 30.06.2011

Koncepcia sa monitoruje, z dôvodu
nedostatku finančných prostriedkov sa
nerealizuje

Hodnotenie
k 30.06.2012

Koncepcia sa monitoruje, z dôvodu
nedostatku finančných prostriedkov sa
nerealizuje.

Hodnotenie
k 30.06.2013
Hodnotenie
k 31.12.2013

Nástroj

Zodpovedný za
realizáciu:

prednosta MsÚ

Spolupráca na
realizácii:

správca počítačovej siete

Termín
realizácie:

každoročne od roku 2009

Finančné zdroje
na realizáciu:

vlastné zdroje

Opatrenie / Súbor opatrení
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11.1.2.

Informatizácia
komunikácie klienta
s úradom (Front Office)

11.1.2.1.

Príprava na zavedenie nasledovných elektronických online služieb
fyzickým a právnickým osobám:
- zavedenie interaktívnej elektronickej podateľne prepojenej s
informačným systémom mestského úradu,
- elektronizácia evidencie psov, platenia miestnych daní
a poplatkov, parkovného,
- digitálna kronika mesta.
Hodnotenie
k 30.06.2009

Opatrenie sa neplní, zatiaľ neboli vyhlásené
relevantné výzvy v rámci OPIS

Hodnotenie
k 30.06.2010

Opatrenie sa neplní, zatiaľ neboli vyhlásené
relevantné výzvy v rámci OPIS

Hodnotenie
k 30.06.2011

Opatrenie sa plní čiastočne, vytipovali sa
elektronické služby, zatiaľ neboli vyhlásené
relevantné výzvy v rámci OPIS

Hodnotenie
k 30.06.2012

Opatrenie sa plní čiastočne, vytipovali sa
elektronické služby, zatiaľ neboli vyhlásené
relevantné výzvy v rámci OPIS, od 1.1.2013
plánujeme elektronickú podateľňu.

Hodnotenie
k 30.06.2013
Hodnotenie
k 31.12.2013
Zodpovedný za
realizáciu:

11.1.2.2.

prednosta

Spolupráca na
realizácii:

správca počítačovej siete; hovorca /
marketing; referát regionálneho rozvoja
a strategického plánovania

Termín
realizácie:

do roku 2012 (podmienené získaním
externých zdrojov na spolufinancovanie)

Finančné zdroje
na realizáciu:

vlastné zdroje, zdroje EU, štátny rozpočet, iné
externé schémy pomoci

Zjednodušenie elektronickej komunikácie medzi občanom
a úradom:
- elektronický sprievodca pri vybavovaní agendy,
- dôsledné prepájanie navzájom súvisiacich informácií na
internetovej stránke mesta hypertextovými odkazmi,
- nastavenie automatických odpovedí z e-mailových adries,
zamestnancov úradu v čase ich neprítomnosti a automatického
presmerovania na e-mailovú adresu prítomného zamestnanca.
Hodnotenie
k 30.06.2009

Opatrenie sa neplní, zatiaľ neboli vyhlásené
relevantné výzvy v rámci OPIS

Hodnotenie
k 30.06.2010

Opatrenie sa neplní, zatiaľ neboli vyhlásené
relevantné výzvy v rámci OPIS

Hodnotenie
k 30.06.2011

Opatrenie sa plní čiastočne, vytipovali sa
elektronické služby, zatiaľ neboli vyhlásené
relevantné výzvy v rámci OPIS

Hodnotenie
k 30.06.2012

Opatrenie sa plní čiastočne, vytipovali sa
elektronické služby, zatiaľ neboli vyhlásené
relevantné výzvy v rámci OPIS.

Hodnotenie
k 30.06.2013
Hodnotenie
k 31.12.2013
Zodpovedný za
realizáciu:

správca počítačovej siete

Spolupráca na
realizácii:

-
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Nástroj
11.1.3.

Termín
realizácie:

do roku 2010

Finančné zdroje
na realizáciu:

vlastné zdroje, zdroje EU, štátny rozpočet, iné
externé schémy pomoci

Opatrenie / Súbor opatrení
Informatizácia
administratívy (úradu)

11.1.3.1.

Sprevádzkovanie intranetu (internetovej stránky slúžiacej
zamestnancom mesta na zdieľanie interných dokumentov, údajov,
pošty, okamžitých správ či kalendára úloh)
Hodnotenie
k 30.06.2009

Opatrenie sa neplní, v dôsledku nedostatku
finančných zdrojov.

Hodnotenie
k 30.06.2010

Opatrenie sa neplní, v dôsledku nedostatku
finančných zdrojov.

Hodnotenie
k 30.06.2011

Opatrenie sa neplní, v dôsledku nedostatku
finančných zdrojov.

Hodnotenie
k 30.06.2012

Opatrenie sa neplní, v dôsledku nedostatku
finančných zdrojov.

Hodnotenie
k 30.06.2013
Hodnotenie
k 31.12.2013

11.1.3.2.

Zodpovedný za
realizáciu:

správca počítačovej siete

Spolupráca na
realizácii:

-

Termín
realizácie:

do roku 2010

Finančné zdroje
na realizáciu:

vlastné zdroje, zdroje EU, štátny rozpočet, iné
externé schémy pomoci

Sieťové prepojenie organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti
mesta Handlová s mestským úradom
Hodnotenie
k 30.06.2009

Opatrenie sa neplní, v dôsledku nedostatku
finančných zdrojov.

Hodnotenie
k 30.06.2010

Opatrenie sa neplní, v dôsledku nedostatku
finančných zdrojov.

Hodnotenie
k 30.06.2011

Opatrenie sa neplní, v dôsledku nedostatku
finančných zdrojov.

Hodnotenie
k 30.06.2012

Opatrenie sa neplní, v dôsledku nedostatku
finančných zdrojov.

Hodnotenie
k 30.06.2013
Hodnotenie
k 31.12.2013

11.1.3.3.

Zodpovedný za
realizáciu:

prednosta

Spolupráca na
realizácii:

správca počítačovej siete; organizácie
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta

Termín
realizácie:

do roku 2012 (podmienené získaním
externých zdrojov na spolufinancovanie)

Finančné zdroje
na realizáciu:

vlastné zdroje

Vytvorenie geografického informačného systému prepojeného s
informačným systémom mestského úradu
Hodnotenie
k 30.06.2009

Opatrenie sa neplní, v dôsledku nedostatku
finančných zdrojov. Realizovaný len systém
katastra nehnuteľností v rámci programu
Korwin.
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Hodnotenie
k 30.06.2010

Opatrenie sa neplní, v dôsledku nedostatku
finančných zdrojov.

Hodnotenie
k 30.06.2011

Opatrenie sa neplní, v dôsledku nedostatku
finančných zdrojov. Nebude možné realizovať
cez OPIS.

Hodnotenie
k 30.06.2012

Opatrenie sa neplní, v dôsledku nedostatku
finančných zdrojov. Nebude možné realizovať
cez OPIS.

Hodnotenie
k 30.06.2013
Hodnotenie
k 31.12.2013

Nástroj
11.1.4.

Zodpovedný za
realizáciu:

správca počítačovej siete

Spolupráca na
realizácii:

všetky oddelenia

Termín
realizácie:

do roku 2012 (podmienené získaním
externých zdrojov na spolufinancovanie)

Finančné zdroje
na realizáciu:

fondy EÚ, štátny rozpočet, vlastné zdroje, iné
externé zdroje

Opatrenie
Rozvoj informačných
a komunikačných
technológií v meste

11.1.4.1.

Utvorenie podmienok na pokrytie všetkých častí mesta Handlová
internetom (rozšírenie širokopásmového internetu do mestských
častí, ktoré nie sú zaujímavé pre komerčných prevádzkovateľov)
Hodnotenie
k 30.06.2009

Opatrenie sa neplní, v dôsledku nedostatku
finančných zdrojov.

Hodnotenie
k 30.06.2010

Opatrenie sa neplní, v dôsledku nedostatku
finančných zdrojov.

Hodnotenie
k 30.06.2011

Opatrenie sa neplní, v dôsledku nedostatku
finančných zdrojov. Určené lokality sa
nemôžu uchádzať o OPIS. Finančné náročne
a nezaujímavé pre poskytovateľov pripojenia

Hodnotenie
k 30.06.2012

Opatrenie sa neplní, v dôsledku nedostatku
finančných zdrojov. Určené lokality sa
nemôžu uchádzať o OPIS. Finančné náročne
a nezaujímavé pre poskytovateľov pripojenia.

Hodnotenie
k 30.06.2013
Hodnotenie
k 31.12.2013

11.1.4.2.

Zodpovedný za
realizáciu:

prednosta

Spolupráca na
realizácii:

mestské zastupiteľstvo

Termín
realizácie:

do roku 2012

Finančné zdroje
na realizáciu:

fondy EÚ a štátny rozpočet, vlastné zdroje, iné
externé zdroje

Elektronizácia Mestskej knižnice Handlová
Opatrenie sa plní. Prebieha prebudovávanie
Hodnotenie
klasickej knižnice na modernejšie centrum,
k 30.06.2009
využívajúce nové informačné technológie.
V rámci možností sprístupnená databáza kníh
čitateľom.
Hodnotenie
k 30.06.2010

Opatrenie sa plní. Prebieha prebudovávanie
klasickej knižnice na modernejšie centrum,
využívajúce nové informačné technológie.
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Hodnotenie
k 30.06.2011

Opatrenie sa plní. Prebieha prebudovávanie
klasickej knižnice na modernejšie centrum,
využívajúce nové informačné technológie.

Hodnotenie
k 30.06.2012

Opatrenie sa plní. Prebieha prebudovávanie
klasickej knižnice na modernejšie centrum,
využívajúce nové informačné technológie. Je
možné zistiť aká publikácia je v knižnici,
internetová stránka knižnice funguje.

Hodnotenie
k 30.06.2013
Hodnotenie
k 31.12.2013

11.1.4.3.

Zodpovedný za
realizáciu:

oddelenie evidencie a vnútornej správy

Spolupráca na
realizácii:

Mestská knižnica Handlová

Termín
realizácie:

do roku 2012

Finančné zdroje
na realizáciu:

fondy EÚ a štátny rozpočet, vlastné zdroje, iné
externé zdroje

Podpora internetizácie a zavádzania informačných
a komunikačných technológií v ostatných organizáciách
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Handlová
Hodnotenie
k 30.06.2009

Opatrenie sa neplní, v dôsledku nedostatku
finančných zdrojov.

Hodnotenie
k 30.06.2010

Opatrenie sa neplní, v dôsledku nedostatku
finančných zdrojov.

Hodnotenie
k 30.06.2011

Opatrenie sa neplní, v dôsledku nedostatku
finančných zdrojov. Určené lokality sa
nemôžu uchádzať o OPIS. Finančné náročne
a nezaujímavé pre poskytovateľov pripojenia

Hodnotenie
k 30.06.2012

Opatrenie sa neplní, v dôsledku nedostatku
finančných zdrojov.

Hodnotenie
k 30.06.2013
Hodnotenie
k 31.12.2013
Zodpovedný za
realizáciu:

oddelenie evidencie a vnútornej správy

Spolupráca na
realizácii:

organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti
mesta

Termín
realizácie:

priebežne

Finančné zdroje
na realizáciu:

fondy EÚ a štátny rozpočet, vlastné zdroje, iné
externé zdroje

Cieľ 11.2. Transparentná samospráva
Nástroj
11.2.1.

Opatrenie / Súbor opatrení
Prehľadné nakladanie
s verejnými prostriedkami
a zabezpečenie
informovanosti občanov
o aktivitách samosprávy

11.2.1.1.

Príprava Smernice upravujúcej zásady zverejňovania informácií
mestom Handlová
Hodnotenie
k 30.06.2009

Opatrenie v plnení. Smernica predmetom
rokovania Komisie pre komunikácie
a informatizáciu.

Hodnotenie
k 30.06.2010

V zmysle ustanovení vyššej legislatívy
(novela zákona č.211/2000 – infozákon,
a zákona o verejnom obstarávaní) potrebné
prehodnotenie ustanovení pripravovanej
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smernice.
Hodnotenie
k 30.06.2011

Opatrenie v plnení. Smernica bude predmetom
rokovania Komisie pre komunikáciu do konca
roku 2011.

Hodnotenie
k 30.06.2012

Smernica bola predmetom rokovania Komisie
pre komunikáciu v roku 2012 a je pred
schválením.

Hodnotenie
k 30.06.2013
Hodnotenie
k 31.12.2013

11.2.1.2.

Zodpovedný za
realizáciu:

prednosta

Spolupráca na
realizácii:

-

Termín
realizácie:

2008

Finančné zdroje
na realizáciu:

vlastné zdroje

Zverejňovanie informácií nad rámec zákona č. 211/2000 Z. z.
o slobodnom prístupe k informáciám, najmä:
- hlasovanie poslancov mestského zastupiteľstva o prerokovaných
návrhoch
- zápisnice z rokovania mestského zastupiteľstva
Hodnotenie
k 30.06.2009

Opatrenie sa plní.

Hodnotenie
k 30.06.2010

Opatrenie sa plní.

Hodnotenie
k 30.06.2011

Opatrenie sa plní.

Hodnotenie
k 30.06.2012

Opatrenie sa plní.

Hodnotenie
k 30.06.2013
Hodnotenie
k 31.12.2013

11.2.1.3.

Zodpovedný za
realizáciu:

prednosta

Spolupráca na
realizácii:

mestské zastupiteľstvo

Termín
realizácie:

od roku 2008 priebežne

Finančné zdroje
na realizáciu:

vlastné zdroje

Stanovenie zásad odmeňovania primátora, zástupcu primátora,
poslancov mestského zastupiteľstva a hlavného kontrolóra na
základe plnenia jednoznačne definovaných úloh
Hodnotenie
k 30.06.2009

Opatrenie splnené – Mestské zastupiteľstvo
svojim uznesením č. 90 dňa 1. 4. 2007
schválilo Poriadok odmeňovania
zamestnancov a volených orgánov mesta
v členení na časti I. – III. V časti II. je
podrobne rozpracovaný spôsob a podmienky
odmeňovania primátora, volených
a menovaných zamestnancov mesta
a poslancov MsZ. Uvedený poriadok sa
v plnej miere uplatňuje.

Hodnotenie
k 30.06.2010

Opatrenie splnené – platí zdôvodnenie
z minulého roka.
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Hodnotenie
k 30.06.2011

Opatrenie splnené – zmenou zákona č. 369/90
Z.z. v súlade s požiadavkou spracovať
samostatný poriadok odmeňovania poslancov
MZ dňa 26. 8. 2010 schválilo nové Zásady
odmeňovania poslancov mestského
zastupiteľstva , podľa ktorého sa postupuje pri
odmeňovaní od r. 2010.

Hodnotenie
k 30.06.2012

Opatrenie splnené – zmenou zákona č. 369/90
Z.z. v súlade s požiadavkou spracovať
samostatný poriadok odmeňovania poslancov
MZ dňa 30. 6. 2011 uznesením č. 189.
schválilo nové Zásady odmeňovania
poslancov mestského zastupiteľstva , podľa
ktorého sa postupuje pri odmeňovaní od r.
2011.

Hodnotenie
k 30.06.2013
Hodnotenie
k 31.12.2013

11.2.1.4.

Zodpovedný za
realizáciu:

mestské zastupiteľstvo

Spolupráca na
realizácii:

-

Termín
realizácie:

2008

Finančné zdroje
na realizáciu:

vlastné zdroje

Pravidelná prezentácia najvýznamnejších výdavkov samosprávy
a vykonaných úsporných opatrení na úradnej tabuli a na
webstránke mesta v polročnej periodicite
Hodnotenie
k 30.06.2009

Opatrenie plnené – v rámci podrobných
rozborov plnenia rozpočtu v polročných
intervaloch je spracovaný podrobný textový
a prehľadný tabuľkový materiál vrátane
výdavkov, predkladaný MZ ako informatívna
správa, zverejňovaná na web stránke po
prerokovaní v MZ. Rovnako sa postupuje
v prípade rozpočtových opatrení, pri ktorých
sa realizujú formou prijatia uznesenia MZ
návrhy na zmeny v rozpočtu, najmä z dôvodu
nedostatku finančných prostriedkov.

Hodnotenie
k 30.06.2010

Opatrenie plnené – v rámci podrobných
rozborov plnenia rozpočtu v polročných
intervaloch je spracovaný podrobný textový
a prehľadný tabuľkový materiál vrátane
výdavkov, predkladaný MZ ako informatívna
správa, zverejňovaná na web stránke po
prerokovaní v MZ. Rovnako sa postupuje
v prípade rozpočtových opatrení, pri ktorých
sa realizujú formou prijatia uznesenia MZ
návrhy na zmeny v rozpočtu, najmä z dôvodu
neustále sa znižujúceho príjmu podielovej
dane zo ŠR.

Hodnotenie
k 30.06.2011

Opatrenie plnené – v rámci podrobných
rozborov plnenia rozpočtu v polročných
intervaloch je spracovaný podrobný textový
a prehľadný tabuľkový materiál vrátane
výdavkov, predkladaný MZ ako informatívna
správa, zverejňovaná na web stránke po
prerokovaní v MZ. Rovnako sa postupuje
v prípade rozpočtových opatrení, pri ktorých
sa realizujú formou prijatia uznesenia MZ
návrhy na zmeny v rozpočtu, najmä z dôvodu
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poklesu príjmov zo ŠR v podobe podielovej
dane.
Hodnotenie
k 30.06.2012

Opatrenie plnené – v rámci podrobných
rozborov plnenia rozpočtu v polročných
intervaloch je spracovaný podrobný textový
a prehľadný tabuľkový materiál vrátane
výdavkov, predkladaný MZ ako informatívna
správa, zverejňovaná na web stránke po
prerokovaní v MZ. Rovnako sa postupuje
v prípade rozpočtových opatrení, pri ktorých
sa realizujú formou prijatia uznesenia MZ
návrhy na zmeny v rozpočtu, najmä z dôvodu
poklesu príjmov zo ŠR v podobe podielovej
dane.
Vzhľadom na pokles príjmov do mestských
rozpočtov aj pri tvorbe a schvaľovaní
rozpočtov za posledné roky sú prezentované
úsporné opatrenia, ku ktorým muselo mesto
pristúpiť v záujme pripravenia rozpočtu
v súlade s platnou legislatívou.

Hodnotenie
k 30.06.2013
Hodnotenie
k 31.12.2013

11.2.1.5.

Zodpovedný za
realizáciu:

ekonomické oddelenie

Spolupráca na
realizácii:

ostatné relevantné oddelenia

Termín
realizácie:

od januára 2009 priebežne

Finančné zdroje
na realizáciu:

vlastné zdroje

Zabezpečenie efektívneho a transparentného verejného
obstarávania prostredníctvom elektronických aukcií
a elektronického obstarávania (e-Procurement)
Hodnotenie
k 30.06.2009

Opatrenie sa plní čiastočne. Hoci neboli
uskutočnené žiadne elektronické aukcie ani
elektronické VO, prebehli školenia.

Hodnotenie
k 30.06.2010

Opatrenie sa plní. Uskutočnili sa dve
podprahové zákazky prostredníctvom EVO

Hodnotenie
k 30.06.2011

Opatrenie sa plní. Uskutočnila sa jedna
podprahová zákazka prostredníctvom EVO

Hodnotenie
k 30.06.2012

Za hodnotené obdobie sa nerealizovali žiadne
zákazky prostredníctvom EVO a EA.

Hodnotenie
k 30.06.2013
Hodnotenie
k 31.12.2013

11.2.1.6.

Zodpovedný za
realizáciu:

referát verejného obstarávania

Spolupráca na
realizácii:

ekonomické oddelenie; prednosta

Termín
realizácie:

priebežne od roku 2010

Finančné zdroje
na realizáciu:

vlastné zdroje

Zabezpečenie informovanosti obyvateľov Handlovej
o možnostiach a podmienkach využívania sociálnych služieb
v meste, okrese Prievidza a susedných okresoch
Hodnotenie

Opatrenie sa plní. Pravidelné zverejňovanie
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k 30.06.2009

informácii o projektoch a sociálnych službách
v miestnom mesačníku a na podujatiach mesta
(Deň zdravia). Informácie na
www.handlova.sk

Hodnotenie
k 30.06.2010

Opatrenie sa plní. Pravidelné zverejňovanie
informácii o projektoch a sociálnych službách
v miestnom mesačníku a na podujatiach mesta
(Deň zdravia, Deň otvorených dverí
v samospráve mesta).

Hodnotenie
k 30.06.2011

Opatrenie sa plní. Pravidelné zverejňovanie
informácii o projektoch a sociálnych službách
v miestnom mesačníku a na podujatiach mesta
(Deň zdravia).

Hodnotenie
k 30.06.2012

Opatrenie sa plní. Pravidelné zverejňovanie
informácii o projektoch a sociálnych službách
v miestnom mesačníku a na podujatiach mesta
(Deň zdravia).

Hodnotenie
k 30.06.2013
Hodnotenie
k 31.12.2013
Zodpovedný za
realizáciu:
Spolupráca na
realizácii:

11.2.1.7.

sociálne oddelenie a hovorca / marketing
neziskové organizácie (Jazmín, Asterion,
Help) a detašované pracovisko Úradu práce,
sociálnych vecí a rodiny

Termín
realizácie:

od roku 2009 priebežne

Finančné zdroje
na realizáciu:

vlastné zdroje, externé zdroje

Zabezpečenie informovanosti obyvateľov Handlovej
o možnostiach celoživotného vzdelávania v nadväznosti na
potreby trhu práce v regióne
Hodnotenie
k 30.06.2009

Plní sa čiastočne. V prípade požiadavky a
poskytnutia potrebných informácií zverejňuje
hovorca na webe, tabuli a pod. ÚPRAVA:
Potrebné prehodnotiť opatrenie,
resp. zodpovednosť za realizáciu opatrenia,
nakoľko SŠÚ nemá prístup k požadovaným
informáciám, ani potrebné kompetencie na ich
získanie.

Hodnotenie
k 30.06.2010

Plní sa čiastočne. V prípade požiadavky a
poskytnutia potrebných informácií zverejňuje
hovorca na webe, tabuli a pod

Hodnotenie
k 30.06.2011

Plní sa čiastočne. V prípade požiadavky a
poskytnutia potrebných informácií zverejňuje
hovorca na webe, tabuli a pod.

Hodnotenie
k 30.06.2012

Help, n.o. opatrenie plní – informuje
obyvateľov mesta o ponukách vzdelávania a to
zverejňovaním prostredníctvom webu,
mestského rozhlasu, na informačných tabulách
mesta, v Handlovských novinách a pod.

Hodnotenie
k 30.06.2013
Hodnotenie
k 31.12.2013
Zodpovedný za
realizáciu:

Help, n.o., Spoločný obecný úrad - školský
úrad v Handlovej

Spolupráca na
realizácii:

vzdelávacie inštitúcie; mimovládne
organizácie a detašované pracovisko Úradu
práce, sociálnych vecí a rodiny
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Nástroj
11.2.2.

Termín
realizácie:

priebežne

Finančné zdroje
na realizáciu:

fondy EÚ a štátny rozpočet, vlastné zdroje, iné
externé zdroje

Opatrenie
Vytvorenie priestoru na
diskusiu medzi volenými
predstaviteľmi mesta a
občanmi

11.2.2.1.

Pokračovanie organizácie pravidelných verejných diskusií
obyvateľov mesta s predstaviteľmi samosprávy na aktuálne témy
Hodnotenie
k 30.06.2009

Prehodnotenie efektívnosti verejných diskusii
v jednotlivých lokalitách mesta pre nízku
účasť občanov (priemer 6 obyvateľov).
Nastavenie nového systému – Verejné
diskusie ku konkrétnej problematike v meste .

Hodnotenie
k 30.06.2010

Realizácia dvoch verejných diskusii – 2/2010
Výstavba nových bytových domov na Ul.
Mostná, 04/2011 – Verejná diskusia –
Rekonštrukcia plavárne mesta .

Hodnotenie
k 30.06.2011

Do 06/2011 nebola zrealizovaná verejná
diskusia. Mesto nerealizovalo žiadny
investičný zámer, zintenzívnilo informovanosť
o napr. realizácii stavby preložky I/50 centrum
– Malý obchvat mesta -samostatným
odklikom na web stránke www.handlova.sk
Zámer realizácie verejných diskusii
podporovaný primátorom mesta, ktorý VD
zvoláva.

Hodnotenie
k 30.06.2012

Neboli realizované verejné diskusie. Ostáva
však zámer zvolávať verejné diskusie
k závažným témam týkajúcim sa rozvoja
mesta. V mesiaci 12/2012 bolo však
realizované verejné prerokovanie k ÚPN
mesta Handlová – zvolané odd. výstavby
MsÚ.

Hodnotenie
k 30.06.2013
Hodnotenie
k 31.12.2013

11.2.2.2.

Zodpovedný za
realizáciu:

hovorca / marketing

Spolupráca na
realizácii:

občania mesta, mimovládne organizácie

Termín
realizácie:

priebežne

Finančné zdroje
na realizáciu:

vlastné zdroje

Organizácia on-line diskusií s predstaviteľmi samosprávy mesta
Hodnotenie
k 30.06.2009

Opatrenie v plnení. Úloha predmetom
rokovania so správcom siete. Ako
dostačujúce riešenie vyhodnotená existencie
diskusie na www.handlova.sk

Hodnotenie
k 30.06.2010

Opatrenie v plnení. Ako dostačujúce
vyhodnotenie existencie diskusie na
www.handlova.sk

Hodnotenie
k 30.06.2011

Opatrenie v plnení. Ako dostačujúce
vyhodnotenie existencie diskusie na
www.handlova.sk

Hodnotenie
k 30.06.2012

Opatrenie v plnení. Ako dostačujúce
vyhodnotenie existencie diskusie na
www.handlova.sk
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Hodnotenie
k 30.06.2013
Hodnotenie
k 31.12.2013

11.2.2.3.

Zodpovedný za
realizáciu:

hovorca / marketing

Spolupráca na
realizácii:

správca počítačovej siete

Termín
realizácie:

od 2009

Finančné zdroje
na realizáciu:

vlastné zdroje

Prevádzkovanie diskusného fóra na web stránke mesta
Hodnotenie
k 30.06.2009

Opatrenie v plnení. Diskusné fórum je v
prevádzke, občania ho aktívne využívajú.

Hodnotenie
k 30.06.2010

Hodnotenie
k 30.06.2011

Opatrenie v plnení. Diskusné fórum je v
prevádzke, občania ho aktívne využívajú.
Prerušenie nastalo vzhľadom na nešťastie v
Bani Handlová 10.8.2009, obnovená diskusia
bola spustená 25.8.2009.
Opatrenie v plnení. Diskusné fórum je v
prevádzke, občania ho aktívne využívajú.

Hodnotenie
k 30.06.2012

Opatrenie v plnení. Diskusné fórum je v
prevádzke, občania ho aktívne využívajú.

Hodnotenie
k 30.06.2013
Hodnotenie
k 31.12.2013
Zodpovedný za
realizáciu:

hovorca / marketing

Spolupráca na
realizácii:

správca počítačovej siete

Termín
realizácie:

priebežne

Finančné zdroje
na realizáciu:

vlastné zdroje
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