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Programová štruktúra

001 - Plánovanie, mamažment a kontrola

Zámer:
Efektívna a transparentná samospráva vytvárajúca príležitosti pre obyvateľov a podnikateľov.

Komentár k projektu/prvku:
Program obsahuje činnosti, ktoré vytvárajú predpoklady pre kvalitný život občanov a podnikateľov mesta v rôznych oblastiach.  V programe sú zastúpené činnosti - riadenie
všetkých procesov samosprávy, stanovovanie úloh pre jednotlivé útvary, oddelenia mestského úradu, Mestskej polície, právnické osoby v zakladateľskej alebo zriaďovateľskej
pôsobnosti mesta (Správa zariadení sociálnych služieb, Kreatívne centrum Nitra, Nitrianske komunálne služby, s.r.o.,  Službyt Nitra s.r.o., Nitrianska teplárenská spoločnosť, a.s.,
Nitrianska investičná, s.r.o.)  a následné vyhodnocovanie plnenia úloh, príprava a vedenie Mestskej rady, Mestského zastupiteľstva, stretnutia primátora s občanmi, pracovné
rokovania so štátnymi orgánmi a inštitúciami, regionálnymi inštitúciami, s fyzickými a právnickými osobami, tretím sektorom, vedúcimi zamestnancami mesta, vystúpenia v
médiách, prijatia návštev a delegácií, výkon agendy kancelárie primátora. Program zahŕňa aktivity a činnosti mesta  súvisiace s územným plánovaním  s cieľom trvalo
udržateľného rozvoja a prosperity  mesta a  kvalitným manažmentom ekonomiky mesta.
Dôležitou časťou programu je kontrola hospodárenia obce kontrolórom mesta, účasť mesta v samosprávnych združeniach a organizáciách pre zabezpečenie presadzovania
záujmov mesta na samosprávnych a celoštátnych záujmových fórach.

Zodpovedný útvar:
Primátor mesta, prednosta MsU, hlavná kontrolórka

Schválený Skutočnosť k 30.6.Upravený k 30.6.

Rozpočet za rok 2021: ( v eurách )

Bežné výdavky 273 500,00 308 700,00 179 351,85

Kapitálové výdavky 106 450,00 587 090,00 0,00

Výdavkové finančné operácie 0,00 0,00 0,00

Spolu 379 950,00 895 790,00 179 351,85

Komentár k monitorovaniu programu:
Monitorovanie plnenia cieľov a ich merateľných ukazovateľov daného programu je realizované na úrovni jeho jednotlivých podprogramov a prvkov.

001.01 - Manažment mesta

Zámer:
Efektívne a transparentné riadenie MsU v Nitre.

Zodpovedný útvar:
Kancelária primátora, Kancelária prednostu

Zodpovedná osoba:
Mgr. Juhásová, Mgr. Psotová

Schválený Skutočnosť k 30.6.Upravený k 30.6.

Rozpočet za rok 2021: ( v eurách )

Bežné výdavky 24 000,00 25 200,00 4 856,53

Kapitálové výdavky 0,00 0,00 0,00

Výdavkové finančné operácie 0,00 0,00 0,00

Spolu 24 000,00 25 200,00 4 856,53

Komentár k monitorovaniu podprogramu:
Prostredníctvom daného podprogramu boli zabezpečované všetky služby a činnosti zabezpečujúce efektívne a transparentné riadenie MsÚ v Nitre.

001.01.01 - Výkon funkcie primátora mesta

Komentár k projektu/prvku:
Prvok zahŕňa všetky aktivity a činnosti mesta, ktoré zabezpečuje manažment mesta. V prvku sú rozpočtované výdavky súvisiace s činnosťou primátora mesta a  zástupcov
primátora mesta  - reprezentačný fond na kvetinové a vecné dary, občerstvenie pri prijatí návštev, delegácií, pri príležitosti konania rôznych spoločenských, kultúrnych a iných
podujatí organizovaných mestom.

Zodpovedný útvar:
Primátor mesta - Kancelária primátora

Zodpovedná osoba:
Mgr. Jarmila Juhásová – vedúca kancelárie primátora

Schválený Skutočnosť k 30.6.Upravený k 30.6.

Rozpočet za rok 2021: ( v eurách )

Bežné výdavky 12 000,00 12 700,00 1 849,50

Kapitálové výdavky 0,00 0,00 0,00

Výdavkové finančné operácie 0,00 0,00 0,00

Spolu 12 000,00 12 700,00 1 849,50

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:
Cieľ sa vzhľadom na pandemickú situáciu nepodarilo v I. polroku naplniť. Nekonali sa stretnutia s občanmi v mestských častiach, ani prijatia v klientskom centre a akcie
neorganizovala ani Jednota dôchodcov Slovenska a jej základné organizácie.  Podnety a požiadavky obyvateľov sa riešili telefonicky, e-mailom, príp. on-line. V II. polroku po
uvoľnení opatrení sa budú plánovať stretnutia s prestaviteľmi a členmi Jednoty dôchodcov v Nitre. V meste sa nekonali žiadne spoločenské, kultúrne a športové podujatia, z toho
dôvodu údaj za I. polrok 2021 nemôžem vyplniť.
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Cieľ:
1 Zabezpečiť transparentný výkon funkcie primátora mesta

Plnenie cieľa:
Merateľné ukazovatele sa vzhľadom na pandemickú situáciu nepodarilo v I. polroku naplniť.

MU:

MJ:

Výstupu

ks
A Počet stretnutí primátora s občanmi  za rok

Rok
2022

R + 2

14

0

R + 1

0

R

14

Bázický rok

14

2021

Skutočnosť

Plán

2020
R - 1

15

2023

MU:

MJ:

Výstupu

ks
B Počet kultúrnych, spoločenských a športových podujatí organizovaných v meste Nitra za účasti primátora mesta  za mesiac

Rok
2022

R + 2

11

0

R + 1

0

R

10

Bázický rok

11

2021

Skutočnosť

Plán

2020
R - 1

10

2023

Cieľ:
3 Zabezpečiť transparentné a efektívne riadenie mesta

Plnenie cieľa:
Porady vedenia sa konali pravidelne, vzhľadom na situáciu boli zvolané aj operatívne porady. Porady s riaditeľmi mestských organizácií sa konali nepravidelne, podľa potreby prebiehali konzultácie telefonicky,
príp. online.

MU:

MJ:

Výstupu

ks
A Počet porád vedenia za mesiac

Rok
2022

R + 2

4

4

R + 1

4

R

4

Bázický rok

4

2021

Skutočnosť

Plán

2020
R - 1

4

2023

MU:

MJ:

Výstupu

ks
B Počet pracovných stretnutí s riaditeľmi mestských organizácií za rok

Rok
2022

R + 2

12

12

R + 1

5

R

12

Bázický rok

12

2021

Skutočnosť

Plán

2020
R - 1

12

2023

001.01.02 - Výkon funkcie prednostu  MsÚ

Komentár k projektu/prvku:
Prednosta MsÚ riadi a dohliada na zabezpečovanie procesov mestského úradu,  vyhodnocuje plnenie úloh uložených jednotlivým  útvarom  a dohliada na ich plnenie,  monitoruje
a kontroluje  prípravu zasadnutí mestskej rady (MR) a mestského zastupiteľstva (MZ),  plní uznesenia prijaté v MR a MZ a zabezpečuje ich plnenie prostredníctvom riadených
útvarov,  spolupracuje s mestskými organizáciami,  výbormi mestských častí a komisiami zriadenými pri MZ,  rokuje s fyzickými a právnickými osobami.
V prvku  sú rozpočtované výdavky súvisiace s činnosťou prednostu MsÚ a útvaru prednostu MsÚ - reprezentačný fond na  občerstvenie pri prijatí návštev, delegácií, rôznych
rokovaní. Financovaný je fond jednotlivých vedúcich odborov, ktorý rozdeľuje prednosta v závislosti na počte zamestnancov odborov. Financuje sa i občerstvenie zasadnutí
komisií pri mestskom zastupiteľstve.

Zodpovedný útvar:
Prednosta MsÚ - kancelária prednostu

Zodpovedná osoba:
Mgr. Zuzana Psotová - vedúca kancelárie prednostu

Schválený Skutočnosť k 30.6.Upravený k 30.6.

Rozpočet za rok 2021: ( v eurách )

Bežné výdavky 12 000,00 12 500,00 3 007,03

Kapitálové výdavky 0,00 0,00 0,00

Výdavkové finančné operácie 0,00 0,00 0,00

Spolu 12 000,00 12 500,00 3 007,03

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:
Prednosta pravidelne koordinuje chod jednotlivých odborov a útvarov pravidelním stretávaním sa na poradách všetkých odporov a následne dielčích pravidelných porád s
odbormi, ktorých výkon nadväzuje na pracovné postupy a procesy.

Cieľ:
1 Zabezpečiť  efektívne riadenie MsÚ

Plnenie cieľa:
Uznesenia sa plnia podľa mestským zastupiteľstvom schválených úloh a uložených termínov. Niektoré si však vyžadujú na zabezpečenie úlohy dlhšie časové obdobie.

MU:

MJ:

Výstupu

%
A Percento  splnených  úloh  zo všetkých  prijatých uznesení MZ

Rok
2022

R + 2

98

95

R + 1

96

R

98

Bázický rok

98

2021

Skutočnosť

Plán

2020
R - 1

98

2023

001.02 - Územné plánovanie a urbanizmus
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Zámer:
Územný rozvoj mesta založený na komplexných informáciách

Komentár k projektu/prvku:
V rámci podprogramu útvar hlavného architekta zabezpečuje obstaranie územno-plánovacej dokumentácie,  architektonických štúdií, aktualizáciu a tvorbu parciálneho
informačného systému a GMIS a  územno-technické podklady.

Zodpovedný útvar:
Útvar hlavného architekta mesta

Zodpovedná osoba:
Ing. arch. Viktor Šabík, hlavný architekt mesta Nitra

Schválený Skutočnosť k 30.6.Upravený k 30.6.

Rozpočet za rok 2021: ( v eurách )

Bežné výdavky 207 500,00 237 500,00 6 352,00

Kapitálové výdavky 106 450,00 587 090,00 0,00

Výdavkové finančné operácie 0,00 0,00 0,00

Spolu 313 950,00 824 590,00 6 352,00

Komentár k monitorovaniu podprogramu:
Územnoplánovacia  dokumentácia v realizácii:
Zmeny a doplnky č. 2  Územného plánu Centrálnej mestskej zóny v Nitre - útvar zabezpečil  obstaranie návrhu zmien a doplnkov č. 2 ÚPN CMZ v súlade s uznesením mestského
zastupiteľstva č. 112/2020- Mz zo dňa 11. 06. 2020, ktorým bol doplnený rozsah zmien a doplnkov č. 2 ÚPN - CMZ, Nitra. Zabezpečuje verejné prerokovanie návrhu podľa §  22 a
§ 23 Zákona č. 50/1976 Zb. (stavebný zákon).                                                                                                                                                                     Nový územný plán mesta
Nitra - útvar ukončuje 1. etapu obstarania - prípravou podkladov pre výber spracovateľa.
Zmeny a doplnky č. 1 ÚPNZ Mlynárce I. Nitra -  útvar zabezpečuje verejné prerokovanie návrhu podľa §  22 a § 23 Zákona č. 50/1976 Zb. (stavebný zákon).
Územný plán zóny Šindolka I., Nitra - útvar zabezpečuje dopracovanie návrhu v zmysle pripomienok Komisie pre ÚPAVPaIČ pred začatím verejeného prerokovania návrhu.
Územný plán zóny Šindolka II., Nitra - na podklade   Mestské zastupiteľstvo v Nitre uznesením č. 111/2020 – MZ dňa 11.06.2020 a uznesením č. 214/2021-MZ zo dňa 24.06.2021
schválilo obstaranie Územného plánu zóny Šindolka II., Nitra - lokalita Párovské Lúky s  podmienkou, že náklady na obstaranie dokumentácie uhradia žiadatelia  (vlastníci
pozemkov)
V spolupráci s právnym odborom útvar vypracoval  zmluvu o spolufinancovaní, ktorú v súčasnosti pripomienkujú dotknuté strany.
                                                                                                                                                                                                                                                                                             
Aktualizácie parciálnych informačných systémov - položka nebola čerpaná nakoľko aktualizácie PIS realizujú referenti GMIS zamestnanci  útvaru.
PIS- reklamné stavby - zabezpečovanie zameraní reklamných stavieb priebežne podľa potreby konaní odvolacieho orgánu
Územnoplánovacie podklady a ostatné podklady v realizácii:
ÚPP zóny Nová Chrenová  - útvar zabezpečil pre 2. etapu vypracovaie Zadania pre obstaranie UŠ  celeho územnopriestorového celku Nová Chrenová v súlade s ÚPN  mesta
Nitra.   Zadanie UŠ bolo predložené na pripomienkovanie Komisii pre ÚPAVP a IČ.
UŠ Nové Mlynárce, Nitra   - útvar koordinoval vypracovanie urbanistickej štúdie (UŠ) na podklade zadania, ktoré schválilo Mestské zastupiteľstvo v Nitre uznesením č. 110/2020-
Mz zo dňa 11. 06. 2020. Vypracovanie  UŠ hradil žiadateľ spoločnosť ISMONT s.r.o. V súčasnosti prebieha proces prerokovania UŠ.
Štúdie vypracované priamo útvarom hlavného architekta:                                                                                                                                                  Predľženie pešej zóny v Nitre,
Dočasná úprava verejného piestoru pred OD Prior, Orbis a VÚB, Štúdia revitalizácie-  Kino Lipa,Variantná štúdia umiestnenia  Plavárne pod Borinou a príprava súťažných
podmienok v spolupráci s SKA,    Revitalizácia Mestskej tržnice, Revitalizácia priestoru za CVČ Domino, Lávka v areáli Zoborských kasární,   Variantná štúdia úprav areálu
Zoborských kasární,    Súťažné podmienky vypracované v spolupráci s SKA - Pamätník Berlínsky múr

Cieľ:
1 Zabezpečiť reguláciu   architektonického a územného rozvoja mesta v súlade so záujmami mesta a potrebami obyvateľov

Plnenie cieľa:
Mesto Nitra neustále zabezpečuje reguláciu územného rozvoja mesta v súlade so záujmami mesta a potrebami obyvateľov prostredníctvom  územnoplánovacej dokumentácie a jej aktualizácie,
územnoplánovacích podkladov a informačných systémov – územného plánu mesta a GMIS.

MU:

MJ:

Výstupu

ks
A Počet spracovanej  novej  územno-plánovacej  dokumentácie  za rok

Rok
2022

R + 2

2

3

R + 1

5

R

2

Bázický rok

2

2021

Skutočnosť

Plán

2020
R - 1

2

2023

MU:

MJ:

Výstupu

ks
B Počet aktualizácií parciálneho informačného systému – územného plánu mesta Nitry a GMIS za rok

Rok
2022

R + 2

3

2

R + 1

1

R

3

Bázický rok

3

2021

Skutočnosť

Plán

2020
R - 1

3

2023

MU:

MJ:

Výstupu

ks
C Počet spracovaných  nových  územno-plánovacích podkladov  za rok

Rok
2022

R + 2

3

2

R + 1

7

R

3

Bázický rok

3

2021

Skutočnosť

Plán

2020
R - 1

3

2023

001.04 - Manažment ekonomiky

Zámer:
Zodpovedná a transparentná fiškálna politika mesta

Komentár k projektu/prvku:
Bežné výdavky na zabezpečenie činností tohto podprogramu sú zahrnuté v programe 16 Administratíva a ľudské zdroje a predstavujú výdavky na mzdy, poistné a príspevky do
poisťovní, tovary a služby. Ostatné režijné náklady spojené s prevádzkou  mestského úradu sú zahrnuté v programe 3. a v podprograme 3.4.Hospodárska správa MsÚ.
V podprograme sú rozpočtované výdavky súvisiace so zabezpečením účtovného auditu zmysle právnych predpisov nezávislou audítorskou spoločnosťou a priebežné konzultácie
s audítorom o správnosti vedenia účtovníctva.
Rovnako sú do skutočných výdavkov podprogramu zahrnuté vratky daní a poplatkov, napr. vratky poplatkov za komunálny odpad, vratky poplatkov za psa ...

Zodpovedný útvar:
Odbor ekonomiky a rozpočtu
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Zodpovedná osoba:
Ing. Ivan Daniš - vedúci odboru

Schválený Skutočnosť k 30.6.Upravený k 30.6.

Rozpočet za rok 2021: ( v eurách )

Bežné výdavky 30 000,00 30 000,00 153 786,01

Kapitálové výdavky 0,00 0,00 0,00

Výdavkové finančné operácie 0,00 0,00 0,00

Spolu 30 000,00 30 000,00 153 786,01

Komentár k monitorovaniu podprogramu:
Cieľ zabezpečiť plynulý priebeh financovanie programov mesta bol aj v I. polroku 2021 plnený.
Nezávislá kontrola hospodárenie mesta je zabezpečená pravidelným auditom účtovných závierok tak individuálnych ako aj konsolidovaných.
V prvom polroku 2021 bol 8.4.2021 vykonaný audit individuálnej účtovnej závierky za rok 2020.
Záverečný účet mesta za rok 2020 bol schválený mestským zastupiteľstvom 22.4.2021 (Uznesenie č. 116/2021-MZ).Celoročné hospodárenie mesta bolo schválené bez výhrad.
Rozpočet mesta Nitry na rok 2021 bol schválený mestským zastupiteľstvom 10.12.2020 (Uznesenie č. 339/2020-MZ).

Cieľ:
2 Zabezpečiť plynulý  priebeh financovania programov  mesta v príslušnom rozpočtovom roku

Plnenie cieľa:
Merateľné ukazovatele boli plnené podľa plánu.

MU:

MJ:

Výstupu

áno/nie
A Návrh rozpočtu na nasledujúci rok predložený na schválenie MZ do konca kalendárneho roka

Rok
2022

R + 2

áno

áno

R + 1

áno

R

áno

Bázický rok

áno

2021

Skutočnosť

Plán

2020
R - 1

áno

2023

MU:

MJ:

Výstupu

áno/nie
B Záverečný účet  mesta  schválený „bez výhrad “

Rok
2022

R + 2

áno

áno

R + 1

áno

R

áno

Bázický rok

áno

2021

Skutočnosť

Plán

2020
R - 1

áno

2023

Cieľ:
3 Zabezpečiť nezávislú kontrolu a vedenie účtovníctva mesta v súlade so zákonom

Plnenie cieľa:
Merateľný ukazovateľ bol plnený podľa plánu.

MU:

MJ:

Výstupu

áno/nie
A Kontrolované účtovníctvo mesta  audítorom  bez výhrad

Rok
2022

R + 2

áno

áno

R + 1

áno

R

áno

Bázický rok

áno

2021

Skutočnosť

Plán

2020
R - 1

áno

2023

001.05 - Kontrola

Zámer:
Samospráva bez porušovania právnych predpisov

Komentár k projektu/prvku:
Podprogram Kontrola zahŕňa všetky aktivity a činnosti, ktoré zabezpečuje hlavný kontrolór mesta Nitry a  zamestanci Útvaru hlavného kontrolóra MsU v Nitre. Bežné výdavky na
zabezpečenie výkonu kontoly sú zahrnuté v programe Administratíva a predstavujú výdavky na  mzdy, poistné a príspevky do poisťovní, tovary a služby. Ostatné režijné náklady
spojené s prevádzkou mestského úradu sú zahrnuté v programe 3. a v podprograme 3.4. Hospodárska  správa MsÚ.

Zodpovedný útvar:
Útvar hlavného kontrolóra mesta

Zodpovedná osoba:
Ing. Darina Keselyová – hlavný kontrolór mesta Nitry

Schválený Skutočnosť k 30.6.Upravený k 30.6.

Rozpočet za rok 2021: ( v eurách )

Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Výdavkové finančné operácie
Spolu

Komentár k monitorovaniu podprogramu:
Kontrolná činnosť hlavného kontrolóra mesta bola v I.polroku 2021 vykonávaná v rozsahu stanovenom v § 18d zákona o obecnom zriadení v z.n.p. a spočívala v kontrole
zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodátení a nakladaní s majetkom mesta, kontrole dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov vrátane
nariadení mesta, kontrole plnenia uznesenia MZ, kontrole dodržiavania interných predpisov mesta a kontrole plnenia ďalších úloh stanovených osobitnými predpismi.

001.05.01 - Kontrolná činnosť

Komentár k projektu/prvku:
Prvok predstavuje kontrolnú činnosť hlavného kontrolóra mesta v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov - najmä kontrolu zákonnosti,
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účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami mesta, ako aj s majetkom, ktorý mesto užíva podľa osobitných predpisov,
kontrola príjmov, výdavkov a finančných operácií mesta, ďalej kontrola VZN, vrátane nariadení a usmernení mestského zastupiteľstva a ďalších úloh ustanovených osobitnými
predpismi. Plán kontrolnej činnosti schvaľuje mestské zastupiteľstvo. Návrh plánu vychádza z vlastného podnetu na základe vlastného uváženia a poznatkov, o ktorých sa hlavný
kontrolór dozvedel pri výkone  svojej činnosti, z podnetov od poslancov MZ a občanov mesta, ako aj z periodicity kontrolných akcií. Bežné výdavky na zabezpečenie činností tohto
Prvku sú zahrnuté v programe Administratíva a predstavujú výdavky na mzdy, poistné a príspevky do poisťovní, tovary a služby. Ostatné režijné náklady spojené s prevádzkou
mestského úradu sú zahrnuté v programe 3. a v podprograme 3.4. Hospodárska  správa MsÚ.

Zodpovedný útvar:
Útvar hlavného kontrolóra mesta

Zodpovedná osoba:
Ing. Darina Keselyová – hlavný kontrolór mesta Nitry

Schválený Skutočnosť k 30.6.Upravený k 30.6.

Rozpočet za rok 2021: ( v eurách )

Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Výdavkové finančné operácie
Spolu

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:
Kontrolná činnosť hlavného kontrolóra bola v I.polroku 2021 vykonávaná na základe Plánu kontrolnej činnosti na I.polrok 2021 - schválený uzn. MZ č.345/2020 a zároveň v
I.polroku 2021 prebiehali ešte kontroly schválené v Pláne kontrolnej činnosti za II.polrok 2020. Z výsledkov kontrol boli spracované správy z kontroly a v prípadoch, pri ktorých boli
zistené nedostatky boli prijaté opatrenia na odstránenie nedostatkov.

Cieľ:
1 Zabezpečiť účinnú  a dôslednú kontrolu plnenia úloh mesta Nitra

Plnenie cieľa:
Účinnosť a dôslednosť vykonaných kontrol dokumentujú kontrolné zistenia. Na odstránenie zistených nedostatkov boli prijaté opatrenia na ich nápravu. ÚHK kontroluje aj plnenie týchto opatrení, o čom
informuje mestskú radu formou kontroly plnenia uznesení. Kontrolný proces bol v I.polroku 2021 neoddeliteľnou súčasťou štruktúry riadenia samosprávy mesta a jeho hospodárenia s verejnými prostriedkami a
plní funkciu spätnej väzby.Odporúčania ÚHK vyplývajúce z kontrolných zistení vo viacerých prípadoch prispeli k zmene vnútorných predpisov.

MU:

MJ:

Výstupu

%
A Plnenie plánu kontrolnej činnosti schváleného MZ

Rok
2022

R + 2

100

100

R + 1

100

R

100

Bázický rok

100

2021

Skutočnosť

Plán

2020
R - 1

100

2023

001.05.02 - Petície,  sťažnosti a podania

Komentár k projektu/prvku:
"Aktivitu prestavujú činnosti zamerané najmä na  šetrenie sťažností v zmysle zákona č. 9/2010 Z.z. o sťažnostiach a posúdenie petícií podľa zákona č.85/1990 Zb. o petičnom
práve v znení neskorších právnych predpisov. Rozhodujúcou skutočnosťou je vybavenie prijatých podaní k spokojnosti podávateľa v požadovaných termínoch, stanovených v
citovaných právnych predpisoch.
Bežné výdavky na zabezpečenie činností tohto Prvku sú zahrnuté v programe Administratíva a predstavujú výdavky na mzdy, poistné a príspevky do poisťovní, tovary a služby.
Ostatné režijné náklady spojené s prevádzkou  mestského úradu  sú zahrnuté v programe 3. a v podprograme 3.4. Hospodárska  správa MsÚ.

Zodpovedný útvar:
Útvar hlavného kontrolóra mesta

Zodpovedná osoba:
Ing. Darina Keselyová – hlavný kontrolór mesta Nitry

Schválený Skutočnosť k 30.6.Upravený k 30.6.

Rozpočet za rok 2021: ( v eurách )

Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Výdavkové finančné operácie
Spolu

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:
Útvaru hlavného kontrolóra bolo v I.polroku 2021 doručených na prešetrenie celkom 26 podaní. Všetky podania boli bez ohľadu na jeho označenie posudzované podľa svojho
obsahu. Z celkového počtu podaní boli 4 sťažnosti prešetrené podľa zákona o sťažnostiach. Pri prešetrovaní sťažností sa zisťoval skutočný stav veci a jeho súlad resp. rozpor so
všeobecne záväznými právnymi predpismi a vnútornými predpismi, ako aj príčiny vzniku zistených nedostatkov a ich následky. Výsledok prešetrenia bol sťažovateľom písomne
oznámený.
Vybavovanie petícií od roku 2021 nepatrí do kompetencií UHK a preto táto časť nebola k 30.6.21 monitorovaná a  pre ďalší rok bude časť prvku- týkajúca sa petícií vyradená z
programovej štruktúry a cieľov.

Cieľ:
1 Zabezpečiť promptnú reakciu na  prijaté  petície, sťažnosti  a podania

Plnenie cieľa:
Splnenie cieľa je zabezpečené vybavením sťažností v zákonnej lehote a neodkladným vybavením podaní. Vybavovanie petícií nepatrí od roku 2021 do kompetencií UHK a preto táto časť nebola monitorovaná
k 30.06.21 a následne bude táto časť pre ďalší rok vyradená z programovej štruktúry a vyhodnocovania.

MU:

MJ:

Výstupu

áno/nie
A Všetky  petície, sťažnosti  a podania vybavené v zákonom stanovenej lehote

Rok
2022

R + 2

áno

áno

R + 1

áno

R

áno

Bázický rok

áno

2021

Skutočnosť

Plán

2020
R - 1

áno

2023

001.06 - Členstvo v samospráv.organiz. a reg.združeniach
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Komentár k projektu/prvku:
Mesto Nitra je členom organizácií a združení, kde aktívne presadzuje záujmy mesta Nitry (ZMOS, Únia miest Slovenska, Asociácia prednostov, Združenie  hlavných  kontrolórov,
RVC, Asociácia komunálnych ekonómov, Zdravé mesto, CITENERGO, Združenie K8, Asociácia informačných centier Slovenska, Regionálne ZMOS).

Zodpovedný útvar:
Prednosta MsÚ – Kancelária prednostu

Zodpovedná osoba:
Mgr. Zuzana Psotová – vedúca kancelárie prednostu MsÚ

Schválený Skutočnosť k 30.6.Upravený k 30.6.

Rozpočet za rok 2021: ( v eurách )

Bežné výdavky 12 000,00 16 000,00 14 357,31

Kapitálové výdavky 0,00 0,00 0,00

Výdavkové finančné operácie 0,00 0,00 0,00

Spolu 12 000,00 16 000,00 14 357,31

Komentár k monitorovaniu podprogramu:
Mesto uhradilo v priebehu prvého polroka členské v uvedených združeniach. Upravený rozpočet bol navýšený z dôvodu, že sa uhrádzalo členské RVC Nitra, ktoré bolo v minulých
rokoch realizované formou odpoču z výšky nájomného veľkej sály v budove mestského úradu. Nájom zasadacej miestnosti nebol realizovaný z dôvodu zlej epidemiologickej
situácie.

Cieľ:
1 Zabezpečiť presadenie záujmov mesta na národnej a regionálnej úrovni

Plnenie cieľa:
Zamestnanci sa priebežne podľa organizovania stretnutí jednotlivých združení zúčastňujú na pracovných stretnutiach a poradách, kde sa snažia presadzovať záujmy mesta.

MU:

MJ:

Výstupu

áno/nie
A Účasť  mesta na zasadnutiach organizácií a združení

Rok
2022

R + 2

áno

áno

R + 1

áno

R

áno

Bázický rok

áno

2021

Skutočnosť

Plán

2020
R - 1

áno

2023

002 - Propagácia a marketing

Zámer:
Nitra - moderné mesto

Komentár k projektu/prvku:
Propagácia a marketing sú hlavnými nástrojmi mesta na jeho zviditeľnenie a vytváranie pozitívneho imidžu doma i v zahraničí. V rámci  Programu sú financované  nástroje mesta
na mediálnu a marketingovú komunikáciu mesta jednak s domácimi obyvateľmi, ale aj návštevníkmi mesta. Program zahŕňa sumár činností a podujatí realizovaných
samosprávou, zabezpečenie transparentnosti mesta, informovanie občanov, médií...

Zodpovedný útvar:
Odbor komunikácie a propagácie, TIC

Zodpovedná osoba:
 Mgr. Tomáš Holúbek, Mgr. Terézia Zaujecová

Schválený Skutočnosť k 30.6.Upravený k 30.6.

Rozpočet za rok 2021: ( v eurách )

Bežné výdavky 256 550,00 381 468,96 126 860,94

Kapitálové výdavky 0,00 4 500,00 1 776,00

Výdavkové finančné operácie 0,00 0,00 0,00

Spolu 256 550,00 385 968,96 128 636,94

Komentár k monitorovaniu programu:
V rámci  Programu sú financované  nástroje mesta na mediálnu a marketingovú komunikáciu mesta jednak s domácimi obyvateľmi, ale aj návštevníkmi. Monitorovanie programu
prebieha na základe štatistických údajov online nástrojov, na základe počtu grafiky, fotoreportáží, vytlačených propagačných materiálov, Radničných novín a na základe položiek
pohyb skladu z interného systému úradu.

002.01 - Propagácia a prezentácia mesta

Zámer:
Mesto s pozitívnym imidžom.

Komentár k projektu/prvku:
Program zahŕňa sumár informácií o kultúrno-spoločenskom dianí v meste prostredníctvom tlačovín, prehľad o masmediálnej komunikácii  s mediálnymi partnermi a
zabezpečovaní informovanosti  vo vzťahu k verejnosti.  Taktiež obsahuje prehľad o odovzdaných  propagačných materiáloch a predmetoch s cieľom úspešnej prezentácie mesta.

Zodpovedný útvar:
Odbor komunikácie a propagácie

Zodpovedná osoba:
Ing. Tímea Galová - ref. pre propagáciu

Schválený Skutočnosť k 30.6.Upravený k 30.6.

Rozpočet za rok 2021: ( v eurách )

Bežné výdavky 135 000,00 145 000,00 44 520,52

Kapitálové výdavky 0,00 0,00 0,00

Výdavkové finančné operácie 0,00 0,00 0,00

Spolu 135 000,00 145 000,00 44 520,52
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Komentár k monitorovaniu podprogramu:
Podpogram je ľahko monitorovateľný, využívame štatistické ukazovatele FB profilu mesta a webu, interného systému skladových zásob, počty propagačných materiálov na
základe objednávok za sledované obdobie.

002.01.02 - Propagačné materiály a predmety

Komentár k projektu/prvku:
Rozpočtované výdavky  sú za tlač (propagačné  materiály -  letáky, plagáty, publikácie, polepy) a za propagačné predmety (prezenty pri oficiálnych návštevách mesta a drobné
upomienkové predmety pre turistov a návštevníkov podujatí a výstav).

Zodpovedný útvar:
Odbor komunikácie a propagácie

Zodpovedná osoba:
Ing. Timea Galová, Ing. Roman Oravec

Schválený Skutočnosť k 30.6.Upravený k 30.6.

Rozpočet za rok 2021: ( v eurách )

Bežné výdavky 60 000,00 70 000,00 16 008,72

Kapitálové výdavky 0,00 0,00 0,00

Výdavkové finančné operácie 0,00 0,00 0,00

Spolu 60 000,00 70 000,00 16 008,72

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:
Počet finálnej grafiky sledujeme cez pracovný výkaz referenta grafika - fotografa, počet plagátov A3 cez objednávky, počet upomienkových predmetov cez systém skladových
zásob.

Cieľ:
1 Zabezpečiť atraktívnu prezentáciu mesta a zaznamenanie udalostí zo života v meste

Plnenie cieľa:
Počet finálnej grafiky bol väčší, kultúrne podujatia sa síce rušili, ale veľa grafiky sa vytvorilo v súvislosti s informovaním občanov o koronakríze, celoplošnom testovaní, sčítaní obyvateľov a kultúrne akcie.
Počet vytlačených plagátov a odovzdaných plagátov bol nižší aj kvôli lockdownu a zrušeniu podujatí.

MU:

MJ:

Výstupu

ks
A Počet finálnej grafiky - plagáty, letáky, CTL, online banery

Rok
2022

R + 2

80

164

R + 1

60

R

80

Bázický rok

80

2021

Skutočnosť

Plán

2020
R - 1

80

2023

MU:

MJ:

Výstupu

ks
B Počet vytlačených a distribuovaných plagátov A3 (skruže, MAD, vitríny, reklamné plochy)

Rok
2022

R + 2

8 000

4 500

R + 1

1200

R

8 000

Bázický rok

8 000

2021

Skutočnosť

Plán

2020
R - 1

8 000

2023

MU:

MJ:

Výstupu

ks
C  Počet odovzdaných upomienkových predmetov, publikácií  (OC nad 5€) - výdaj zo skladu

Rok
2022

R + 2

450

220

R + 1

347

R

450

Bázický rok

450

2021

Skutočnosť

Plán

2020
R - 1

450

2023

002.01.03 - Prezentácia mesta a masmediálna komunikácia

Komentár k projektu/prvku:
Externá a masmediálna komunikácia zabezpečujú pravidelnú informovanosť o dianí v meste najmä prostredníctvom masovokomunikačných prostriedkov.

Zodpovedný útvar:
Odbor komunikácie a propagácie

Zodpovedná osoba:
Mgr. Tomáš Holúbek, Ing. Roman Oravec

Schválený Skutočnosť k 30.6.Upravený k 30.6.

Rozpočet za rok 2021: ( v eurách )

Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Výdavkové finančné operácie
Spolu

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:
Počet fotoreportáží monitorujeme na základe pracovných podkladov grafika, fotoalbumov uverejnených na FB a investičných akcií z investičnej mapy. Spravodajstvo na
www.nitra.sk je evidované v archíve článkov, televízne evidujeme cez monitoring médií, počet tlačových konferencií reflektuje počet stretnutí mestského zastupiteľstva. Počet
odoslaných sms evidujeme cez štatistiku SMS systému.
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Cieľ:
1 Zabezpečovanie a informovanie o dôležitých udalostiach v meste, komunikácia s médiami a SMS systém

Plnenie cieľa:
Počet fotoreportáži aj napriek koronakríze je väčší, nakoľko sme začali spracovávať investičné akcie mesta pre potreby investičnej mapy a propagácie na FB, počet spravodajských celkov na www.nitra.sk bol
vyšší, vznikla nová podstránka mesta www.koronavirus.nitra.sk , kde sme uverejňovali aktuálne informácie ku korone. Počet SMS bol nižší z dúvodu rušenia podujatí.

MU:

MJ:

Výstupu

ks
A Počet fotoreportáží počas podujatí, oficiálnych návštev, pracovných porád.

Rok
2022

R + 2

150

236

R + 1

51

R

150

Bázický rok

150

2021

Skutočnosť

Plán

2020
R - 1

150

2023

MU:

MJ:

Výstupu

ks
B Počet spravodajských celkov zverejnených na webe www.nitra.sk

Rok
2022

R + 2

730

750

R + 1

422

R

730

Bázický rok

730

2021

Skutočnosť

Plán

2020
R - 1

730

2023

MU:

MJ:

Výstupu

ks
C Počet tlačových konferencií a brífingov

Rok
2022

R + 2

15

15

R + 1

10

R

15

Bázický rok

15

2021

Skutočnosť

Plán

2020
R - 1

15

2023

MU:

MJ:

Výstupu

ks
D Počet televíznych vystúpení

Rok
2022

R + 2

300

300

R + 1

150

R

300

Bázický rok

300

2021

Skutočnosť

Plán

2020
R - 1

300

2023

MU:

MJ:

Výstupu

ks
E Počet odoslaných SMS oznamov cez SMS systém

Rok
2022

R + 2

25

15

R + 1

6

R

25

Bázický rok

25

2021

Skutočnosť

Plán

2020
R - 1

25

2023

002.01.04 - Internetová komunikácia

Komentár k projektu/prvku:
Mesto Nitra zabezpečuje  prevádzku internetového portálu mesta www.nitra.sk , aktuálne správy na sociálnej sieti www.facebook.com/nitramesto. Cieľom je komunikácia a
informovanosť občanov o  podujatiach a aktualitách v Nitre. Okrem toho posielame aktuálne informácie a dôležité  oznamy prostredníctvom SMS systému. V roku 2020 sme
založili instragramový profil mesta Nitra. V roku 2020 vznikla nová pracovná pozícia referent pre sociálne siete.

Zodpovedný útvar:
Odbor komunikácie a propagácie

Zodpovedná osoba:
Mgr. Tomáš Holúbek, Bc. Lenka Mareková,, Ing. Roman Oravec

Schválený Skutočnosť k 30.6.Upravený k 30.6.

Rozpočet za rok 2021: ( v eurách )

Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Výdavkové finančné operácie
Spolu

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:
Počet príspevkov a počet fanúšikov zisťujeme zo štatistických údajov sociálnej siete FB. Od septembra 2020 máme na odbore novú posilu - referentku pre sociálne siete.

Cieľ:
1 Zabezpečiť aktuálne on - line  informácie  zo života v meste

MU:

MJ:

Výstupu

počet príspevkov
A Počet príspevkov uverejnených na sociálnej sieti www.facebook.com/nitramesto  za rok

Rok
2022

R + 2

700

621

R + 1

336

R

700

Bázický rok

700

2021

Skutočnosť

Plán

2020
R - 1

700

2023

MU:

MJ:

Výstupu

počet fanúšikov
B Počet fanúšikov  facebookovskej stránky www.facebook.com/nitramesto

Rok
2022

R + 2

22 000

21 285

R + 1

24 169

R

19 000

Bázický rok

21 000

2021

Skutočnosť

Plán

2020
R - 1

9 000

2023
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Plnenie cieľa:
Počet príspevkov a počet fanúšikov vzrástol z dvoch dôvodov - platená reklama na FB a zvýšenie komunikácie radnice s obyvateľmi počas koronakrízy, celoplošného testovania aj celoslovenského sčítania
obyvateľov. Zvýšil sa počet príspevkov na Instagrame nástupom referentky pre sociálne siete.

MU:

MJ:

Výstupu

Počet podujatí na FB
C Počet vytvorených podujatí na FB Mesto Nitra

Rok
2022

R + 2

35

34

R + 1

19

R

25

Bázický rok

30

2021

Skutočnosť

Plán

2020
R - 1

20

2023

MU:

MJ:

Výstupu

počet príspevkov
D Počet uverejnených príspevkov na Instagrame mesta Nitra

Rok
2022

R + 2

300

123

R + 1

174

R

300

Bázický rok

300

2021

Skutočnosť

Plán

2020
R - 1

300

2023

MU:

MJ:

Výstupu

počet príspevkov
E Počet platených príspevkov na sociálnej sieti za rok.

Rok
2022

R + 2

10

2

R + 1

16

R

10

Bázický rok

10

2021

Skutočnosť

Plán

2020
R - 1

10

2023

002.01.05 - Radničné noviny

Komentár k projektu/prvku:
Radničné noviny sú pravidelné mesačné periodikum, ktoré nahradili existujúci Kultúrno-spoločenský mesačník, ktorý sa predával za 0,40 €. Radničné noviny sú k dispozícii pre
obyvateľov bezplatne.  Informujú  o   kultúrnom a spoločenskom dianí v meste, aktuálnych informáciách pre obyvateľov, ktorí sa nedostanú k informáciám online. Počet strán je v
rozmedzí 28-36.

Zodpovedný útvar:
Odbor komunikácie a propagácie

Zodpovedná osoba:
Mgr. Tomáš Holúbek - hovorca

Schválený Skutočnosť k 30.6.Upravený k 30.6.

Rozpočet za rok 2021: ( v eurách )

Bežné výdavky 75 000,00 75 000,00 28 511,80

Kapitálové výdavky 0,00 0,00 0,00

Výdavkové finančné operácie 0,00 0,00 0,00

Spolu 75 000,00 75 000,00 28 511,80

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:
Počet spravodajských a publicistických útvarov v Radničných novinách závisí od rozsahu (28 - 36 strán) a aktuálneho diania.

Cieľ:
1 Zabezpečiť pravidelnú informovanosť obyvateľov mesta o aktuálnom dianí v meste

Plnenie cieľa:
V súvislosti s pandémiou COVID 19 sa zvýšil počet  spravodajských a publicistických útvarov v novinách, nakoľko vydanie novín súviselo s pandemiou, celoplošným testovaním, sčítaním obyvateľstva.

MU:

MJ:

Výstupu

ks
A Počet spravodajských útvarov v radničných novinách

Rok
2022

R + 2

20

25

R + 1

39

R

20

Bázický rok

20

2021

Skutočnosť

Plán

2020
R - 1

20

2023

MU:

MJ:

Výstupu

ks
B Počet publicistických útvarov v radničných novinách

Rok
2022

R + 2

25

20

R + 1

7

R

25

Bázický rok

25

2021

Skutočnosť

Plán

2020
R - 1

25

2023

002.02 - Podpora cestovného ruchu

Zámer:
Nitra – lákavá destinácia pre turistov zo všetkých kútov sveta

Komentár k projektu/prvku:
Mesto Nitra zastrešuje oblasť cestovného ruchu v meste Nitra prostredníctvom Odboru TIC Nitra. Odbor spolupracuje s viacerými inštitúciami s presahom na CR, s
poskytovateľmi služieb CR, s oblastnou organizáciou CR  a prostredníctvom dotačnej politiky Mesta Nitry podporuje zaujímavé projekty v oblasti CR. Odbor TIC Nitra sa snaží
promovať Nitru ako zaujímavú turistickú destináciu aj prostredníctvom web stránky www.nitra.eu, sociálnych sietí a prevádzkovaním infocentra. Turistické informačné centrum
Nitra je miestom prvého kontaktu s návštevníkmi, slúži ako informačný kanál pre návštevníkov mesta, zabezpečuje sprievodcovské služby, ale aj preklady a tlmočnícke služby pre
potreby Mesta Nitry, je predajným miestnom suvenírov, zastrešuje službu výlepu plagátov na mestské výlepné skruže, poskytuje kopírovacie a scanovacie služby, ap.

Zodpovedný útvar:
Turistické informačné centrum Nitra
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Zodpovedná osoba:
Mgr. Terézia Zaujecová

Schválený Skutočnosť k 30.6.Upravený k 30.6.

Rozpočet za rok 2021: ( v eurách )

Bežné výdavky 114 550,00 162 650,00 81 093,85

Kapitálové výdavky 0,00 4 500,00 1 776,00

Výdavkové finančné operácie 0,00 0,00 0,00

Spolu 114 550,00 167 150,00 82 869,85

Komentár k monitorovaniu podprogramu:
Začiatok roku 2021 v oblasti cestovného ruchu výrazne ovplyvnila pandémia Covid-19, prevádzka TIC Nitra bola 19.4.2021 úplne zatvorená, informácie boli zákazníkom podávané
mailom a telefonicky. Veľtrhy a prezentácie sa nerealizovali, niektoré workshopy boli realizované online. Z týchto dôvodov boli ciele napĺňané iba čiastočne.

Cieľ:
1 Zabezpečiť propagáciu mesta ako turistickej destinácie a efektívne informovať návštevníkov mesta.

Plnenie cieľa:
Oblasť cestovného ruchu je jednou z najviac ekonomicky postihnutých oblastí, preto sa nerealizovali žiadne veľtrhy ani výstavy. Zároveň sa znížil počet klientov, ktorým boli poskytnuté služby TIC Nitra, keďže
bola prevádzka zatvorená. V tomto období sme zmenili druh a formu zasielaných on-line kampaní o dianí v meste a zvýšila sa ich frekvencia. Kvôli pandémii sú stanovené ciele napĺňané iba čiastkovo.

MU:

MJ:

Výstupu

ks
A Počet aktívnych účastí na  prezentáciách, výstavách, veľtrhoch a work-shopoch v cestovnom ruchu za rok spolu

Rok
2022

R + 2

7

0

R + 1

7

R

5

Bázický rok

7

2021

Skutočnosť

Plán

2020
R - 1

5

2023

MU:

MJ:

Výstupu

počet
B Počet klientov, ktorým boli poskytnuté služby TIC NItra

Rok
2022

R + 2

21 000

10 634

R + 1

2 686

R

20 000

Bázický rok

21 000

2021

Skutočnosť

Plán

2020
R - 1

18 000

2023

MU:

MJ:

Výstupu

Počet
C Počet návštev web stránky www.nitra.eu za rok

Rok
2022

R + 2

90 000

210 645

R + 1

54 549

R

80 000

Bázický rok

80 000

2021

Skutočnosť

Plán

2020
R - 1

80 000

2023

MU:

MJ:

Výstupu

Počet
D Počet zaslaných on-line kampaní o dianí v meste

Rok
2022

R + 2

25

10

R + 1

29

R

20

Bázický rok

25

2021

Skutočnosť

Plán

2020
R - 1

20

2023

Cieľ:
2 Zabezpečiť kvalitné sprievodcovské služby a preklady  pre návštevníkov mesta

Plnenie cieľa:
Plnenie cieľa bolo výrazne ovplyvnené pandémiou Covid-19, ktorá ovplyvnila pohyb ľudí a obmedzila cestovanie. Preto nastal výrazný pokles v dopyte po tejto službe.

MU:

MJ:

Výstupu

počet
A Počet návštevníkov mesta, ktorým boli poskytnuté sprievodcovské služby za rok

Rok
2022

R + 2

2 500

870

R + 1

269

R

2 000

Bázický rok

2 500

2021

Skutočnosť

Plán

2020
R - 1

2 000

2023

Cieľ:
3 Zabezpečiť podporu a rozvoj cestovného ruchu v meste

Plnenie cieľa:
V zmysle VZN č.9/2019 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Nitry bolo v roku 2021 pre cieľovú oblasť podpora a rozvoj cestovného ruchu v meste prijatých spolu 15 žiadostí, z toho 7 bolo podporených v
celkovej výške 20 000€.

MU:

MJ:

Výstupu

Počet
A Počet podporených projektov pre oblasť cestovného ruchu

Rok
2022

R + 2

7

R + 1

7

R

7

Bázický rok

7

2021

Skutočnosť

Plán

2020
R - 1

6

2023

002.03 - Medzinárodná a regionálna spolupráca

Zámer:
Vzťahy prinášajúce vzájomné obohatenie
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Komentár k projektu/prvku:
Financuje sa vzájomná spolupráca s partnerskými mestami, recipročné pobyty a aktivity v kultúrnej, spoločenskej a vzdelávacej oblasti a oficiálne návštevy mesta.
Nitra má 11 partnerských miest:
Báčsky Petrovec, Srbsko
České Budějovice, Česko
Kroměříž, Česko
Spišská Nová Ves, Slovensko
Osijek, Chorvátsko
Zielona Góra, Poľsko
Naperville, USA
Gosford, Austrália
Zoetermeer, Holandsko
Vesprém, Maďarsko
Gyeongju, Južná Kórea
Memorandum o spolupráci: Roding/Nemecko, Volgograd/Ruská federácia

Zodpovedný útvar:
Kancelária primátora

Zodpovedná osoba:
Mgr. Jarmila Juhásová - vedúca kancelárie primátora

Schválený Skutočnosť k 30.6.Upravený k 30.6.

Rozpočet za rok 2021: ( v eurách )

Bežné výdavky 7 000,00 73 818,96 1 246,57

Kapitálové výdavky 0,00 0,00 0,00

Výdavkové finančné operácie 0,00 0,00 0,00

Spolu 7 000,00 73 818,96 1 246,57

Komentár k monitorovaniu podprogramu:
Partnerská spolupráca bola výrazne ovplyvnená prebiehajúcou pandémiou Covid-19, ktorá znemožnila cestovanie a preto sa recipročné výmeny nerealizovali. Komunikácia s
partnerskými mestami prebiehala telefonicky,mailom a v online priestore.

Cieľ:
1 Zabezpečiť výmenu skúseností vo všetkých oblastiach spoločenského života s partnerskými mestami

Plnenie cieľa:
Recipročné aktivity boli úplne obmedzené z dôvodu pandémie a zároveń absencie referenta pre partnerskú spoluprácu. Prebehla formálna komunikácia, vyjadrenie vzájomnej spolupatričnosti a súdržnosti v
tomto ťažkom období.

MU:

MJ:

Výstupu

ks
A Počet recipročných aktivít s partnerskými mestami za rok

Rok
2022

R + 2

20

0

R + 1

0

R

20

Bázický rok

20

2021

Skutočnosť

Plán

2020
R - 1

35

2023

003 - Interné služby

Zámer:
Efektívne interné služby pre kvalitný chod samosprávy.

Komentár k projektu/prvku:
Program zahŕňa všetky interné činnosti vykonávané útvarmi MsÚ, ktorými  sa zabezpečuje chod samosprávy mesta -  odborné zmluvné služby, právne služby MsÚ, hospodárska
správa budov MsÚ, mestský informačný a telekomunikačný systém, doručovanie zásielok mesta, vzdelávanie zamestnancov, činnosť autodopravy MsÚ. Dôležitú oblasť
samosprávy predstavuje činnosť  orgánov samosprávy, ktorú vykonávajú poslanci Mestského zastupiteľstva v Nitre. Zahŕňa rokovania  mestskej rady, mestského zastupiteľstva,
komisií MZ, výborov mestských častí,  účasť poslancov na  podujatiach mesta.

Zodpovedný útvar:
Odbor služieb úradu, Kancelária prednostu

Zodpovedná osoba:
JUDr. I. Buranská, Mgr. Z. Psotová

Schválený Skutočnosť k 30.6.Upravený k 30.6.

Rozpočet za rok 2021: ( v eurách )

Bežné výdavky 1 901 190,00 1 857 190,00 547 465,92

Kapitálové výdavky 42 000,00 98 400,00 24 658,02

Výdavkové finančné operácie 0,00 0,00 0,00

Spolu 1 943 190,00 1 955 590,00 572 123,94

Komentár k monitorovaniu programu:
Vrámci interných služieb boli zabezpečené všetky služby nevyhnutné pre chod úradu. Priebežne sú zabezpečované všetky interné
činnosti jednotlivými útvarmi úradu, ktorými je celkovo zabezpečený chod samosprávy.

003.01 - Zmluvné a špeciálne služby, posudky a právne služby

Zámer:
Odborné a kvalitné služby pre orgány samosprávy a MsU v Nitre.

Komentár k projektu/prvku:
V danom podprograme sú zahrnuté  výdavky na revízie, posudky, všeobecné služby, špeciálne služby, právne, notárske, advokátske služby, poplatky a odvody. Ostatné bežné
výdavky na zabezpečenie činností tohto Podprogramu sú zahrnuté v programe Administratíva a predstavujú výdavky na mzdy, poistné a príspevky do poisťovní. Právne služby
vykonávajú interní zamestnanci mesta. Právny referát zabezpečuje aj vymáhanie daňových a nedaňových pohľadávok. Výdavky sú rozpočtované na prípadné súdne, notárske a
exekučné poplatky.
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Zodpovedný útvar:
Prednosta MsÚ – Kancelária prednostu

Zodpovedná osoba:
Mgr. Zuzana Psotová – vedúca kancelárie prednostu MsÚ

Schválený Skutočnosť k 30.6.Upravený k 30.6.

Rozpočet za rok 2021: ( v eurách )

Bežné výdavky 299 700,00 259 700,00 75 900,36

Kapitálové výdavky 0,00 0,00 0,00

Výdavkové finančné operácie 0,00 0,00 0,00

Spolu 299 700,00 259 700,00 75 900,36

Komentár k monitorovaniu podprogramu:
Priebežne boli vykonávané všetky potrebné revízie zariadení v budove, ako sú výťahy, elektromotory chladenia, klimatizačné jednotky, elektricné zariadenia a podobne. Podľa
potreby boli zadávané odborné posudky v zmysle požiadaviek odborov alebo útvarov. Uhrádzajú sa právne služby v zmysle uzatvorených rámcových zmlúv uzatvorených s
advokátskymi kanceláriami, ktoré zastupuju  mesto Nitra v súdnych sporoch. Uhrádzame platby exekútorským úradom, ktoré pre mesto vymáhajú pohľdávky občanov.  Z
uvedeného programu sú uhrádzané aj externe realizované verejné obstarávania.

Cieľ:
1 Zabezpečiť odborné a profesionálne riešenia pre chod MsÚ

Plnenie cieľa:
Priebežne podľa potrieb úradu sa zabezpečujú revízie, posudky, prebiehajú externé verejné obstarávania, prebiehajú stále zastupovania v súdnych sporoch, ktoré sú v gescii odboru majetku alebo odboru
služieb úradu.

MU:

MJ:

Výstupu

ks
A Počet zmluvných vzťahov za rok spolu

Rok
2022

R + 2

10

16

R + 1

10

R

10

Bázický rok

10

2021

Skutočnosť

Plán

2020
R - 1

10

2023

003.04 - Hospodárska správa MsÚ

Zámer:
Plynulá prevádzka budov MsÚ a vhodné pracovné podmienky zodpovedajúce normám

Komentár k projektu/prvku:
Vo výdavkoch podprogramu je zahrnutá spotreba energií – elektrická energia, teplo, vodné a stočného, údržba a opravy všetkých zariadení a sietí (výťahy, automatické dvere,
výmenníková stanica, kompresory, vzduchotechnika, klimatizácia, prístupový systém, dochádzkový systém, požiarna signalizácia, poplachový systém narušenia)  v budove MsÚ a
budovách s vysunutými pracoviskami  MsÚ (TIC) a v rekreačnom zariadení V. Meder, výmena,  nákup nového  a údržba  poškodeného interiérového  zariadenia.
Ostatné bežné výdavky na zabezpečenie činností tohto Podprogramu  sú zahrnuté v programe Administratíva a predstavujú výdavky na mzdy, poistné a príspevky do poisťovní.

Zodpovedný útvar:
Prednosta MsÚ – Kancelária prednostu

Zodpovedná osoba:
Mgr. Zuzana Psotová – vedúca kancelárie prednostu MsÚ

Schválený Skutočnosť k 30.6.Upravený k 30.6.

Rozpočet za rok 2021: ( v eurách )

Bežné výdavky 521 500,00 505 000,00 131 333,38

Kapitálové výdavky 0,00 0,00 0,00

Výdavkové finančné operácie 0,00 0,00 0,00

Spolu 521 500,00 505 000,00 131 333,38

Komentár k monitorovaniu podprogramu:
Pravidelnými mesačnými platbami sa uhrádza spotreba elektrickej energie, vody, teplej úžitkovej vody, mobilné a pevné linky  - telefóny. Realizujú sa údržbárske práce v
priestoroch budovy týkajúce sa elektriny, vody, sanity, maľovanie priestorov, poplachovom systéme narušenia, požiarnej signalizácii, telefónnej ústredni a priebežnými opravami a
údržbárskymi prácami podľa potrieb.

Cieľ:
1 Zabezpečiť funkčnú a reprezentatívnu prevádzku budov Mestského úradu

Plnenie cieľa:
Priestory budovy sa priebežne udržiavajú a pravidelne sa uhrádzajú všetky zálohové platby energií.

MU:

MJ:

Výstupu

m2
A Celková udržiavaná plocha budov v správe MsÚ v m2 spolu

Rok
2022

R + 2

10 250

10 250

R + 1

10 250

R

10 250

Bázický rok

10 250

2021

Skutočnosť

Plán

2020
R - 1

10 250

2023

003.05 - Činnosť orgánov samosprávy

Zámer:
Plynulý servis pre orgány samosprávy.

Komentár k projektu/prvku:
Podprogram zahŕňa komplexné zabezpečenie zasadnutí mestského zastupiteľstva, mestskej rady vrátane napr. prípravy materiálov na zasadnutia, organizačno-technického
zabezpečenia zasadnutí, vyhotovenia zápisníc, uznesení, zvukovo-obrazových záznamov, atď. Výdavky sú tiež spojené s akciami a stretnutiami s občanmi,  ktoré uskutočňujú
výbory v príslušných mestských častiach, ako aj s výdavkami spojenými s materiálno-technickým zabezpečením zasadnutí výborov v príslušných mestských častiach.
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Zodpovedný útvar:
Odbor služieb úradu – Referát organizačný

Zodpovedná osoba:
Ing. Andrea Trojanovičová – odborná referentka

Schválený Skutočnosť k 30.6.Upravený k 30.6.

Rozpočet za rok 2021: ( v eurách )

Bežné výdavky 227 500,00 248 000,00 72 476,18

Kapitálové výdavky 0,00 0,00 0,00

Výdavkové finančné operácie 0,00 0,00 0,00

Spolu 227 500,00 248 000,00 72 476,18

Komentár k monitorovaniu podprogramu:
Monitorovanie jednotlivých cieľov a ich merateľných ukazovateľov je realizované na úrovni prvkov sledovaného podprogramu.

003.05.01 - Zvolené  orgány  samosprávy

Komentár k projektu/prvku:
Výdavky s činnosťou orgánov samosprávy súvisia s  distribúciou pozvánok, materiálov, uznesení,  materiálno – technické zabezpečenie zasadnutí MZ, MR a servis pre poslancov
napr. občerstvenie, zabezpečenie EZČK  MHD, tlač, odmeny poslancov.

Zodpovedný útvar:
Odbor služieb úradu – Referát organizačný

Zodpovedná osoba:
Ing. Andrea Trojanovičová – odborná referentka

Schválený Skutočnosť k 30.6.Upravený k 30.6.

Rozpočet za rok 2021: ( v eurách )

Bežné výdavky 227 500,00 230 500,00 72 476,18

Kapitálové výdavky 0,00 0,00 0,00

Výdavkové finančné operácie 0,00 0,00 0,00

Spolu 227 500,00 230 500,00 72 476,18

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:
Zasadnutia MZ a MR sa V I. polroku 2021 realizovali aj formou videokonferencie z dôvodu šírenia sa Covid 19. V I. polroku 2021 bolo zvolaných 5 zasadnutí MZ. V dvoch
prípadoch boli zasadnutia mestského zastupiteľstva z objektívnych dôvodov prerušené uznesením a ich pokračovanie sa uskutočnilo v nasledujúcich dňoch. Možno konštatovať,
že počet  uskutočnených zasadnutí koncom roka dosiahne, prípadne prekročí plánovanú hodnotu.  Počet zasadnutí MR bol plánovaný na rok 2021 v počte 10 zasadnutí. Na
základe uskutočnených zasadnutí mestskej rady k 30.06.2021 možno konštatovať, že tento ukazovateľ koncom roka dosiahne, resp. prekročí plánovanú hodnotu.
Pri komparácii s inými samosprávami, napr. s mestom Trenčín je počet uskutočnených zasadnutí  MZ v Nitre porovnateľný s počtom zasadnutí MZ v Trenčíne, kde poslanci
mestského zastupiteľstva zasadali 4-krát.

Cieľ:
1 Vytvoriť kvalitné podmienky pre činnosť orgánov samosprávy

Plnenie cieľa:
"V I. polroku roku 2021 bolo zvolaných 5 zasadnutí MZ. MZ zasadalo spolu 6-krát, nakoľko dvakrát boli zasudnutia MZ prerušené a pokračovalo sa v rokovaní nasledujúce dni. Možno konštatovať, že skutočná
hodnota koncom roka bude vyššia v porovnaní s plánovaným počtom zasadnutí tohto orgánu.  Počet zasadnutí MR bol plánovaný v I. polroku 2021 v počte 10 zasadnutí. Uskutočnilo sa 5 zasadnutí MR, z
čoho vyplýva, že plánovaná hodnota koncom roka môže byť zhodná, resp. vyššia  v porovnaní so skutočnosťou.
"

MU:

MJ:

Výstupu

počet
A Počet uskutočnených  zasadnutí MZ za rok

Rok
2022

R + 2

10

12

R + 1

6

R

10

Bázický rok

10

2021

Skutočnosť

Plán

2020
R - 1

10

2023

MU:

MJ:

Výstupu

počet
B Počet uskutočnených zasadnutí MR za rok

Rok
2022

R + 2

10

10

R + 1

5

R

10

Bázický rok

10

2021

Skutočnosť

Plán

2020
R - 1

10

2023

003.05.02 - Výbory mestských  častí

Komentár k projektu/prvku:
Výdavky sú rozpočtované na činnosť 7 výborov mestských častí (VMČ), ich materiálno-technické vybavenie, občerstvenie pri  stretnutiach  s občanmi.
Zoznam VMČ mesta Nitry:
VMČ č.1: Dolné Krškany, Horné Krškany                VMČ č.5: Diely, Párovské Háje, Kynek, Mlynárce
VMČ č.2: Staré Mesto                                              VMČ č.6: Zobor
VMČ č.3: Čermáň                                                     VMČ č.7: Chrenová, Janíkovce
VMČ č.4: Klokočina

Zodpovedný útvar:
Odbor služieb úradu – Referát organizačný

Zodpovedná osoba:
Ing. Andrea Trojanovičová – odborná referentka
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Schválený Skutočnosť k 30.6.Upravený k 30.6.

Rozpočet za rok 2021: ( v eurách )

Bežné výdavky 0,00 17 500,00 0,00

Kapitálové výdavky 0,00 0,00 0,00

Výdavkové finančné operácie 0,00 0,00 0,00

Spolu 0,00 17 500,00 0,00

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:
Pandémia ochorenia  Covid-19 a s tým spojené opatrenia mali vplyv v sledovanom období na plnenie stanoveného cieľa.  Nakoľko bolo zakázané organizovať resp. usporadúvať
hromadné, kultúrne akcie a podujatia, stretnutia príslušných výborov s občanmi mesta sa konali v omedzenej miere.

Cieľ:
1 Zabezpečiť spoluprácu občanov a poslancov na stretnutiach v mestských častiach

Plnenie cieľa:
V I. polroku 2021 výbory mestských častí  realizovali vzhľadom na krízovú situáciu vyhlásenú v súvislosti s ochorením Covid 19  stretnutia s občanmi mesta, resp. kultúrne akcie len v obmedzenej miere. Z
toho dôvodu počet uskutočnených stretnutí výrazne klesol v porovnaní s plánovanou hodnotou, ako aj v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi. Počet plánovaných stretnutí 12, uskutočnených 2.

MU:

MJ:

Výstupu

počet
A Počet stretnutí  VMČ s občanmi spolu  za rok

Rok
2022

R + 2

12

18

R + 1

2

R

12

Bázický rok

12

2021

Skutočnosť

Plán

2020
R - 1

13

2023

003.06 - Mestský informačný systém

Zámer:
Jednotný, bezpečný a  funkčný  informačný systém

Zodpovedný útvar:
Prednosta MsÚ – Referát informačných technológií a Kancelária prednostu

Zodpovedná osoba:
Mgr. Zuzana Psotová – vedúca kancelárie prednostu MsÚ

Schválený Skutočnosť k 30.6.Upravený k 30.6.

Rozpočet za rok 2021: ( v eurách )

Bežné výdavky 648 890,00 640 890,00 206 012,49

Kapitálové výdavky 42 000,00 98 400,00 24 658,02

Výdavkové finančné operácie 0,00 0,00 0,00

Spolu 690 890,00 739 290,00 230 670,51

Komentár k monitorovaniu podprogramu:
Program zahŕňa všetky náklady na zabezpečenie informačného systému na meste Nitra, kde je zahrnuté hardwerové, softwarove vybavenie a všetky služby súvisiace s ich
funkčnosťou.

003.06.01 - Informačný  systém a technológie

Komentár k projektu/prvku:
Rozpočtované  sú výdavky na nákup a údržbu výpočtovej techniky, softvér a licencie,  všeobecný materiál súvisiaci s výpočtovou technika a servisné služby ISS.
Ostatné bežné výdavky na zabezpečenie činností tohto Prvku sú zahrnuté v programe Administratíva a predstavujú výdavky na mzdy, poistné a príspevky do poisťovní.

Zodpovedný útvar:
Prednosta MsÚ – Referát informačných technológií a Kancelária prednostu

Zodpovedná osoba:
Mgr. Zuzana Psotová – vedúca kancelárie prednostu MsÚ

Schválený Skutočnosť k 30.6.Upravený k 30.6.

Rozpočet za rok 2021: ( v eurách )

Bežné výdavky 452 190,00 453 190,00 132 251,90

Kapitálové výdavky 42 000,00 98 400,00 24 658,02

Výdavkové finančné operácie 0,00 0,00 0,00

Spolu 494 190,00 551 590,00 156 909,92

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:
Priebežne sa zabezpečuje výmena morálne a fyzicky zasatralej techniky. Nakupuje sa materiál potrebný na údržbu tejto techniky alebo jej prepojenie. Uhrádzajú sa servisné
služby Informačného systému samosprávy, ktorý zabezpečuje všetky funkcionality spracovania všetkej agendy úradu. Zakupujú sa licencie potrebné na používanie programov,
ktoré zabezpečujeme podľa potrieb jednotlivých odborov. Uhrádzajú sa domény a webhosting, služby za servis používaných programov, ktoré používajú zamestnanci.

Cieľ:
1 Zabezpečiť  funkčné  informačné prostredie pre zamestnancov  v MsÚ

MU:

MJ:

Výstupu

ks
A Počet spravovaných  PC v MsÚ spolu

Rok
2022

R + 2

300

303

R + 1

303

R

300

Bázický rok

300

2021

Skutočnosť

Plán

2020
R - 1

280

2023
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Plnenie cieľa:
Informačný systém samosprávy je plne funkčný, technika je zabezpečovaná priebežne vo vzťahu k jej technickému stavu. Priebežne sa zabezpečuje aktualizácia všetkých programov, ktoré sú v používaní
úradu

MU:

MJ:

Výstupu

ks
B Počet spravovaných  kopírovacích  zariadení  v  MsÚ spolu

Rok
2022

R + 2

50

52

R + 1

53

R

50

Bázický rok

50

2021

Skutočnosť

Plán

2020
R - 1

50

2023

MU:

MJ:

Výstupu

ks
C Počet spravovaných  softvérových programov a  modulov spolu

Rok
2022

R + 2

785

782

R + 1

782

R

785

Bázický rok

785

2021

Skutočnosť

Plán

2020
R - 1

785

2023

003.06.02 - Telekomunikačný a doručovací systém

Komentár k projektu/prvku:
Mesto má zriadené 2 pracovné miesta doručovateľov, ktorí zabezpečujú doručovanie zásielok klientom mestského úradu (fyzické a právnické osoby) z dôvodu vyššej
doručiteľnosti  a ekonomickej efektívnosti.
Rozpočtované sú výdavky na nákup a údržbu telekomunikačnej techniky, poštové a telekomunikačné  služby.
Ostatné bežné výdavky na zabezpečenie činností tohto Prvku sú zahrnuté v programe Administratíva a predstavujú výdavky na mzdy, poistné a príspevky do poisťovní.

Zodpovedný útvar:
Prednosta MsÚ – Kancelária prednostu

Zodpovedná osoba:
Mgr. Zuzana Psotová – vedúca kancelárie prednostu MsÚ

Schválený Skutočnosť k 30.6.Upravený k 30.6.

Rozpočet za rok 2021: ( v eurách )

Bežné výdavky 196 700,00 187 700,00 73 760,59

Kapitálové výdavky 0,00 0,00 0,00

Výdavkové finančné operácie 0,00 0,00 0,00

Spolu 196 700,00 187 700,00 73 760,59

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:
Každý deň sú poštové zásielky na území mesta roznášané do schránok občanov našimi doručovateľmi a počas piatkov sú nimi roznášané po inštitúciách na území mesta Nitry.
Prostredníctvom Slovenskej pošty sa zabezpečuje doručovanie mimo Nitru a mimo rozsah doručovateľov. Uhrádzajú sa pravidelné mesačné platby sa telekomunikačné služby a
to mobilné služby a služby pevných liniek.

Cieľ:
1 Zabezpečiť  komunikáciu  v rámci MsÚ

Plnenie cieľa:
Komunikácia v rámci MsÚ prebieha pevnými linkami a mobilnými telefónmi, ktoré sú zabezpečované podľa potrieb vyplývajúcich z náplne práce jednotlivých odborov a útvarov.

Komunikácia v rámci MsÚ prebieha pevnými linkami a mobilnými telefónmi, ktoré sú zabezpečované podľa potrieb vyplývajúcich z náplne práce jednotlivých odborov a útvarov.

MU:

MJ:

Výstupu

ks
A Počet spravovaných telefónnych prípojok spolu

Rok
2022

R + 2

28

28

R + 1

29

R

28

Bázický rok

28

2021

Skutočnosť

Plán

2020
R - 1

28

2023

MU:

MJ:

Výstupu

ks
B Počet spravovaných telefónnych aparátov v MsÚ  spolu

Rok
2022

R + 2

260

257

R + 1

259

R

260

Bázický rok

260

2021

Skutočnosť

Plán

2020
R - 1

260

2023

Cieľ:
2 Zabezpečiť účinné doručenie zásielok mesta občanom

Plnenie cieľa:
Občanom mesta Nitry sú zásielky odchádzajúce z mestského úradu doručované denne prostredníctvom doručovateľov a doručovaním Slovenskej poštou.

MU:

MJ:

Výstupu

%
A Podiel doručených zásielok mesta zo všetkých expedovaných  zásielok za rok v %

Rok
2022

R + 2

95

92

R + 1

93

R

95

Bázický rok

95

2021

Skutočnosť

Plán

2020
R - 1

95

2023

003.08 - Autodoprava

Zámer:
Efektívna a bezpečná  prevádzka autodopravy  MsÚ
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Komentár k projektu/prvku:
Vozový park MsÚ zahŕňa  osobné a špeciálne motorové vozidlá SMsS.  Výdavky sú rozpočtované na pravidelný servis a údržbu  vozidiel, povinné technické  a emisné kontroly,
diaľničné známky, povinné zákonné a havarijné poistenie, nákup  pohonných hmôt, olejov a mazadiel, povinnej výbavy jednotlivých vozidiel.
Ostatné bežné výdavky na zabezpečenie činností tohto Podprogramu  sú zahrnuté v programe Administratíva a predstavujú výdavky na mzdy, poistné a príspevky do poisťovní.
Podprogram zahŕňa od 1.4.2016 aj výdavky Strediska Mestských služieb (SMsS)

Zodpovedný útvar:
Prednosta MsÚ – Referát hospodárskej prevádzky a Kancelária prednostu

Zodpovedná osoba:
Mgr. Zuzana Psotová – vedúca kancelárie prednostu MsÚ

Schválený Skutočnosť k 30.6.Upravený k 30.6.

Rozpočet za rok 2021: ( v eurách )

Bežné výdavky 203 600,00 203 600,00 61 743,51

Kapitálové výdavky 0,00 0,00 0,00

Výdavkové finančné operácie 0,00 0,00 0,00

Spolu 203 600,00 203 600,00 61 743,51

Komentár k monitorovaniu podprogramu:
Podľa jednotlivých termínov sú vykonávané technické a emisné kontroly na všetkých vozidlách ako aj je realizovaná pravidelná úhrada povinného zmluvného poistenia. Vozidlá sú
pravidelne dotankované pohonnými hmotami a je na nich vykonávaný pravidelný servis a údržba. Tento program nezahŕňa však servis a údržbu vozidiel Strediska mestských
služieb.

Cieľ:
1 Zabezpečiť spoľahlivé a bezproblémové fungovanie vozového parku MsÚ

Plnenie cieľa:
Všetky vozidlá vozového parku sú pravidelne servisované a v zmysle predpísaných kontrol STK a emisných kontrol sú aj kontrolované. V priebehu roka boli vyradené vozidlá zo Strediska mestských služieb
odhlásené z evidencii vozidiel v počte 9 kusov a 4 vozidlá boli prihlásené ako zakúpené. Vozový park Strediska mestských služiebnemá  vykonané STK v prípade všetkých vozidiel a to z dôvodu zlého
technické stavu alebo prebiehajúcich rozsiahlych opráv. Z uvedeného dôvodu su však vozidlá dočasne ohlásené z evidencii vozidiel.

MU:

MJ:

Výstupu

ks
A Počet prevádzkovaných automobilov  spolu

Rok
2022

R + 2

70

74

R + 1

72

R

70

Bázický rok

70

2021

Skutočnosť

Plán

2020
R - 1

70

2023

MU:

MJ:

Výstupu

%
B Podiel realizovaných prehliadok z predpísaných za rok v %

Rok
2022

R + 2

100

100

R + 1

96

R

100

Bázický rok

100

2021

Skutočnosť

Plán

2020
R - 1

100

2023

003.10 - Voľby a referendá

Zámer:
Bezproblémový priebeh hlasovania voličov

Komentár k projektu/prvku:
Výdavky podprogramu predstavujú náklady na personálne, materiálno-technické zabezpečenie a bezproblémový priebeh volieb do Európskeho parlamentu, NR SR, volieb do
orgánov samosprávnych krajov, volieb starostov,  primátorov a poslancov obecných a mestských zastupiteľstiev ako aj prezidentských volieb.  Finančné prostriedky mesto
získava transferom zo štátneho rozpočtu.

Zodpovedný útvar:
Odbor služieb úradu

Zodpovedná osoba:
JUDr. Ivana Buranská – vedúca odboru a zástupca prednostu

Schválený Skutočnosť k 30.6.Upravený k 30.6.

Rozpočet za rok 2021: ( v eurách )

Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Výdavkové finančné operácie
Spolu

Komentár k monitorovaniu podprogramu:
Mesto Nitra zabezpečuje všetky úlohy vyplývajúce pre samosprávy z harmonogramu organizačno- technického zabezpečenia volieb do orgánov samosprávnych krajov, čo kladne
ovplyvnilo plnenie stanoveného cieľa.

Cieľ:
1 Zabezpečiť bezproblémové a bezporuchové hlasovanie občanov

Plnenie cieľa:
V I. polroku 2021 sa podľa plánu neuskutočnili žiadne voľby. Možno konštatovať, že plánovaná hodnota je zhodná so skutočnosťou.

MU:

MJ:

Výstupu

počet
A Počet očakávaných druhov volieb a referend v roku

Rok
2022

R + 2

0

1

R + 1

0

R

0

Bázický rok

2

2021

Skutočnosť

Plán

2020
R - 1

1

2023
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004 - Služby občanom

Zámer:
Nebyrokratická a flexibilne reagujúca samospráva.

Komentár k projektu/prvku:
Program predstavuje služby samosprávy pre občanov, ktorých spokojnosť s tými službami je prioritná. Ide o aktivity a činnosti mesta zabezpečujúce prenesený výkon štátnej
správy - matričné úkony, stavebný poriadok. Mesto poskytuje občanom služby osvedčovania podpisov a listín, evidencie obyvateľov, ulíc a budov, občianskych  obradov. Zahŕňa
aj služby občanom poskytované Klientskym centrom, systém informovania o dôležitých udalostiach a oznamoch mesta pre občanov a návštevníkov.

Zodpovedný útvar:
Odbor služieb úradu

Zodpovedná osoba:
JUDr. Ivana Buranská - vedúca odboru a zástupkyňa prednostu

Schválený Skutočnosť k 30.6.Upravený k 30.6.

Rozpočet za rok 2021: ( v eurách )

Bežné výdavky 135 400,00 513 082,67 400 775,33

Kapitálové výdavky 0,00 0,00 0,00

Výdavkové finančné operácie 0,00 0,00 0,00

Spolu 135 400,00 513 082,67 400 775,33

Komentár k monitorovaniu programu:
Služby občanom sú poskytované proklientsky a počas celej prevádzkovej doby MsÚ, pričom komentár k monitorovaniu dosiahnutých hodnôt je uvedený pri jednotlivých
podprogramoch a ich cieľoch.

004.01 - Matričný úrad

Zámer:
Matričný úrad dostupný občanom mesta.

Komentár k projektu/prvku:
"Zabezpečuje sa  prenesený výkon štátnej správy - zápisy narodenia, úmrtia, sobáše do matriky, uzatvorenie manželstva, príprava podkladov pre osobitnú matriku, vystavenie
druhopisu rodného, sobášneho a úmrtného listu, spracovanie zmien v osobných údajoch občanov,  štatistické hlásenia, vyhotovovanie zápisníc o určení otcovstva.
Podprogram je financovaný  dotáciou zo štátneho rozpočtu. Účelová dotácia zo štátu  je určená na mzdy, odvody a poistné matrikárok, na výdavky na materiálno-technické
vybavenie matričného úradu, údržbu, energie, služby, školenia, cestovné, poštovné a telekomunikačné  služby a ostatné výdavky spojené s činnosťou matričného úradu."

Zodpovedný útvar:
Odbor služieb úradu - Referát matričného úradu

Zodpovedná osoba:
Janka Rybárová - odborná referentka

Schválený Skutočnosť k 30.6.Upravený k 30.6.

Rozpočet za rok 2021: ( v eurách )

Bežné výdavky 126 400,00 126 400,00 48 193,76

Kapitálové výdavky 0,00 0,00 0,00

Výdavkové finančné operácie 0,00 0,00 0,00

Spolu 126 400,00 126 400,00 48 193,76

Komentár k monitorovaniu podprogramu:
Matričný úrad vedie matriky - knihu narodení, manželstiev, úmrtí , abecedný register všetkých matrík,nahráva matričné zápisy do elektronického systému matrík CISMA, vytvára
staršie zápisy a odrevidováva zápisy matričných údalostí aj pre iné matričné úrady ,  vyhotovuje úradné výpisy -druhopisy rodného, sobášneho a úmrtného listu,vyhotovuje k
druhopisom viacjazyčné prekladové formuláre do krajín EÚ,  prijíma , kontroluje a dopĺňa žiadosti o uzavretie manželstva,vyhotovuje zápisnice o súhlasnom vyhlásení o určení
otcovstva, prijíma a kontroluje zápisy matričných údalostí, ktoré nastali slovenským občanom v zahraničí a zasiela ich na MV SR, podáva na súd návrhy o určení mena a
priezviska dieťaťu, zapisuje do matrík  dodatočné záznamy a zmeny  na základe právoplatných rozhodnutí súdov alebo iného štátneho orgánu a to osvojenia, zapretia otcovstva,
zmena mena , priezviska, vyhlásenia za mŕtveho, vyhotovuje výpisu s uvedením mena v cudzojazyčnom ekvivalente..., plní oznamovaciu povinnosť  o matričných udalostiach
príslušným štátnym úradom .  Činnosť na matričnom úrade je zabezpečená v plnom rozsahu a odbornosti. Matrikárky sa pravidelne zúčastňujú odborných školení ako im to
vyplýva priamo zo zákona o matrikách.

Cieľ:
1 Zabezpečiť  činnosť matriky  v meste

Plnenie cieľa:
Počet matričných zápisov  ako aj ostatných ukazovateľov je v celku porovnateľný s predchádzajúcim rokom, okrem zápisov v úmrtnej matrike, ktoré stúpli cca o 500 a počet sobášnych zápisov mierne klesol.
Stanovený cieľ bol splnený podľa predpokladaného plánu. Matrikárky administratívne úkony vykonávajú a plnia priebežne.

MU:

MJ:

Výstupu

ks
A Priemerný počet úkonov vykonaných matrikou za rok

Rok
2022

R + 2

10 450

10 546

R + 1

5 657

R

10 350

Bázický rok

10 400

2021

Skutočnosť

Plán

2020
R - 1

10 300

2023

004.02 - Osvedčovanie listín a podpisov

Zámer:
Kvalitné a dostupné osvedčovanie listín pre občanov.

Komentár k projektu/prvku:
Zahŕňa činnosť, ktorá je  originálnou  kompetenciou mesta - zápisy do knihy osvedčení a  osvedčovanie listín, overovanie podpisov a pod.
Bežné výdavky na zabezpečenie činností tohto Podprogramu sú zahrnuté v programe Administratíva a predstavujú výdavky na mzdy, poistné a príspevky do poisťovní, tovary a
služby.
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Zodpovedný útvar:
Odbor služieb úradu - Referát Klientského centra

Zodpovedná osoba:
Zuzana Tvarožková – odborná referentka

Schválený Skutočnosť k 30.6.Upravený k 30.6.

Rozpočet za rok 2021: ( v eurách )

Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Výdavkové finančné operácie
Spolu

Komentár k monitorovaniu podprogramu:
Počet vykonaných úkonov na pracovisku osvedčovania podpisov a listín bude mať v budúcnosti klesajúcu tendenciu a to z dôvodu elektronizácie a dostupnosti získavania
informácií z informačných portálov.

Cieľ:
1 Zabezpečiť  dostupné osvedčenie listín a podpisov pre obyvateľov mesta

Plnenie cieľa:
Počet overených podpisov a listín bol v prvom polroku nižší z dôvodu pandemickej situácie a s ňou spojené uzatvorenie úradu pre verejnosť od januára 2021 do 06.04.2021.

MU:

MJ:

Výstupu

ks
A Počet osvedčených podpisov za rok

Rok
2022

R + 2

40 000

38 126

R + 1

17 854

R

40 000

Bázický rok

40 000

2021

Skutočnosť

Plán

2020
R - 1

45 000

2023

MU:

MJ:

Výstupu

ks
B Počet osvedčených fotokópií za rok

Rok
2022

R + 2

40 000

40 184

R + 1

16 823

R

40 000

Bázický rok

40 000

2021

Skutočnosť

Plán

2020
R - 1

45 000

2023

004.03 - Spoločný stavebný úrad

Zámer:
Výkon stavebného poriadku a rozhodovania s ohľadom  na  potreby stavebníkov

Komentár k projektu/prvku:
Zabezpečuje sa  prenesený výkon štátnej správy - územné konanie v zmysle stavebného zákona č. 50/1976 Zb. v platnom znení a zákona č.135/1961 Zb. o pozemných
komunikáciách v platnom znení - územné rozhodovanie, stavebné konanie a povolenie, kolaudačné konanie a rozhodnutie, oznámenia k ohláseným stavbám, stavebným
úpravám a udržiavacím prácam, povoľovanie pre informačné a propagačné zariadenia, vydávanie súhlasu k povoleniu stavby špeciálnym stavebným úradom, vyvlastnenie,
kontrolná činnosť štátneho stavebného dohľadu. Účelová dotácia zo štátu je určená na mzdy, odvody a  poistné pre zamestnancov stavebného úradu.

Zodpovedný útvar:
Odbor stavebného poriadku

Zodpovedná osoba:
Ing. Mária Jančovičová – vedúca odboru

Schválený Skutočnosť k 30.6.Upravený k 30.6.

Rozpočet za rok 2021: ( v eurách )

Bežné výdavky 0,00 182 675,42 183 027,13

Kapitálové výdavky 0,00 0,00 0,00

Výdavkové finančné operácie 0,00 0,00 0,00

Spolu 0,00 182 675,42 183 027,13

Komentár k monitorovaniu podprogramu:
Ciele: „Zabezpečiť efektívny a kvalitný výkon rozhodovacej činnosti v oblasti stavebného poriadku a územného plánovania“ aj  „Zvýšiť flexibilitu vybavovania žiadostí“ sa naplňajú
priebežné a ide o trvalú úlohu odboru stavebného poriadku.

Cieľ:
1 Zabezpečiť efektívny a kvalitný výkon rozhodovacej činnosti v oblasti stavebného poriadku a územného plánovania

MU:

MJ:

Výstupu

ks
A Počet  podaní  mesta spolu za rok

Rok
2022

R + 2

2 000

1 974

R + 1

952

R

2 000

Bázický rok

2 000

2021

Skutočnosť

Plán

2020
R - 1

2 000

2023

MU:

MJ:

Výstupu

ks
B Počet  vydaných stavebných povolení  mesta spolu za rok

Rok
2022

R + 2

400

282

R + 1

102

R

400

Bázický rok

400

2021

Skutočnosť

Plán

2020
R - 1

400

2023

18 /  85



Plnenie cieľa:
Cieľ podprogramu je priebežne plnený, ale počty vydaných stavebných povolení a kolaudačných rozhodnutí vychádzajú z požiadaviek obyvateľov mesta, preto ich nie je možne exaktne naplánovať.

MU:

MJ:

Výstupu

ks
C Počet  vydaných  kolaudačných rozhodnutí mesta spolu za rok

Rok
2022

R + 2

200

289

R + 1

97

R

200

Bázický rok

200

2021

Skutočnosť

Plán

2020
R - 1

200

2023

MU:

MJ:

Výstupu

ks
E Počet  vydaných stavebných povolení  z agendy  pozemných  komunikácií spolu za rok

Rok
2022

R + 2

40

49

R + 1

23

R

40

Bázický rok

40

2021

Skutočnosť

Plán

2020
R - 1

40

2023

004.04 - Evidencie

Zámer:
Dôsledná a odborná evidencia mesta

Zodpovedný útvar:
Odbor služieb úradu - Referát evidencie obyvateľstva a domov

Zodpovedná osoba:
Janette Bublincová – odborná referentka

Schválený Skutočnosť k 30.6.Upravený k 30.6.

Rozpočet za rok 2021: ( v eurách )

Bežné výdavky 4 000,00 182 276,91 152 824,10

Kapitálové výdavky 0,00 0,00 0,00

Výdavkové finančné operácie 0,00 0,00 0,00

Spolu 4 000,00 182 276,91 152 824,10

Komentár k monitorovaniu podprogramu:
Referát EOD zabezpečuje dôslednú evidenciu obyvateľov mesta v zmysle zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov SR. Poskytuje informácie o
mieste pobytu obyvateľa na základe dožiadaní. Zabezpečuje vydávanie oznámení o určení súpisného a orientačného čísla podľa § 2c zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov a podľa vyhlášky MV SR č. 31/2003 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a o číslovaní
stavieb v znení vyhlášky č. 141/2015 Z.z.

004.04.01 - Evidencia obyvateľstva

Komentár k projektu/prvku:
Vykonáva sa evidencia obyvateľstva a register občanov, ktorý sa zabezpečuje ako prenesený výkon štátnej správy. Poskytujú sa oznámenia o mieste pobytu obyvateľa na
základe písomnej žiadosti právnickej alebo fyzickej osoby.Dotácia zo štátu je určená na mzdy, odvody a poistné, energie a materiálne vybavenie registra občanov.

Zodpovedný útvar:
Odbor služieb úradu - Referát evidencie obyvateľstva a domov

Zodpovedná osoba:
Janette Bublincová – odborná referentka

Schválený Skutočnosť k 30.6.Upravený k 30.6.

Rozpočet za rok 2021: ( v eurách )

Bežné výdavky 0,00 178 276,91 151 052,90

Kapitálové výdavky 0,00 0,00 0,00

Výdavkové finančné operácie 0,00 0,00 0,00

Spolu 0,00 178 276,91 151 052,90

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:
Referát EOD zabezpečuje dôslednú evidenciu obyvateľov mesta v zmysle zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov SR. Poskytuje informácie o
mieste pobytu obyvateľa na základe dožiadaní. K vybaveniu väčšiny dožiadaní je potrebná spolupráca s inými odbormi resp. referátmi (odbor miestnych daní a poplatok, referát
právny a vymáhania pohľadávok, referát ochodu, služieb a podnikania, Mestská polícia).

Cieľ:
1 Zabezpečiť dôslednú  evidenciu obyvateľov mesta

Plnenie cieľa:
Stúpajúci počet dožiadaní je z dôvodu stúpajúcich žiadostí (exekútori, súdy).

MU:

MJ:

Výstupu

ks
A Počet dožiadaní  vybavených na  referáte EOD za rok

Rok
2022

R + 2

1 000

1 060

R + 1

691

R

1 000

Bázický rok

1 000

2021

Skutočnosť

Plán

2020
R - 1

1 200

2023

004.04.02 - Evidencia ulíc a budov

Komentár k projektu/prvku:
Zabezpečuje sa evidencia budov, ulíc, určovanie názvov ulíc a verejných priestranstiev, určovanie  a evidencia súpisných a orientačných čísel rodinných a bytových domov,
novostavieb v súlade s legislatívou. V prvku sa sledujú výdavky na materiál, tabule, všeobecné služby.
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Zodpovedný útvar:
Odbor služieb úradu - Referát evidencie obyvateľstva a domov

Zodpovedná osoba:
Janette Bublincová –odborná referentka

Schválený Skutočnosť k 30.6.Upravený k 30.6.

Rozpočet za rok 2021: ( v eurách )

Bežné výdavky 4 000,00 4 000,00 1 771,20

Kapitálové výdavky 0,00 0,00 0,00

Výdavkové finančné operácie 0,00 0,00 0,00

Spolu 4 000,00 4 000,00 1 771,20

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:
Referát EOD zabezpečuje vydávanie oznámení o určení súpisného a orientačného čísla podľa § 2c zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov a podľa vyhlášky MV SR č. 31/2003 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a o číslovaní stavieb v znení vyhlášky č.
141/2015 Z.z.

Cieľ:
1 Zabezpečiť  kvalitné  služby pri vydávaní súpisných čísel obyvateľom mesta

Plnenie cieľa:
Počet vydaných oznámení o určení súpisného a orientačného čísla je opäť oproti plánu vyšší z dôvodu rozsiahlej výstavby.

MU:

MJ:

Výstupu

ks
A Počet vydaných oznámení o určení súpisného a orientačného čísla za rok

Rok
2022

R + 2

200

285

R + 1

261

R

200

Bázický rok

200

2021

Skutočnosť

Plán

2020
R - 1

150

2023

004.06 - Klientské centrum

Zámer:
Občan vybavený k maximálnej spokojnosti  z jedného miesta

Komentár k projektu/prvku:
V Klientskom centre sú zastúpené všetky služby mesta pre občanov. Výdavky sú premietnuté v rozpočte jednotlivých  útvarov mesta a sú zahrnuté v programe Administratíva a
predstavujú výdavky na mzdy, poistné a príspevky do poisťovní, tovary a služby.

Zodpovedný útvar:
Odbor služieb úradu - Referát Klientského centra

Zodpovedná osoba:
Zuzana Tvarožková – odborná referentka

Schválený Skutočnosť k 30.6.Upravený k 30.6.

Rozpočet za rok 2021: ( v eurách )

Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Výdavkové finančné operácie
Spolu

Komentár k monitorovaniu podprogramu:
Z hľadiska naplánovaných cieľov boli ukazovatele skutočného stavu nižšie z dôvodu epidemiologickej situácie.

Cieľ:
1 Zabezpečiť dostupné administratívne úkony

Plnenie cieľa:
Počet vybavených klientov klesol z dôvodu zvýšenej elektronickej komunikácie občanov s mestom od januára do začiatku apríla 2021, a to z dôvodu uzatvorenia úradu pre verejnosť kvôli pandemickej situácii.

MU:

MJ:

Výstupu

počet
A Počet vybavených občanov v Klientskom centre za rok

Rok
2022

R + 2

90 000

64 126

R + 1

20 434

R

90 000

Bázický rok

90 000

2021

Skutočnosť

Plán

2020
R - 1

90 000

2023

004.08 - Informačné tabule a plochy mesta

Zámer:
Občan informovaný o  dianí v Nitre

Zodpovedný útvar:
Kancelária prednostu MsU,

Zodpovedná osoba:
Mgr. Zuzana Psotová,
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Schválený Skutočnosť k 30.6.Upravený k 30.6.

Rozpočet za rok 2021: ( v eurách )

Bežné výdavky 5 000,00 5 000,00 0,00

Kapitálové výdavky 0,00 0,00 0,00

Výdavkové finančné operácie 0,00 0,00 0,00

Spolu 5 000,00 5 000,00 0,00

Komentár k monitorovaniu podprogramu:
Mesto Nitra má v jednotlivých mestských častiach podľa požiadaviek poslancov za tieto časti rozmiestnené informačné vitríny, prostredníctvom ktorých informuje o svojej činnosti
a činnosti mesta občanov v dosahu umiestnených vitrín . Prostredníctvom týchto vitrín mesto doručuje verejné vyhlášky alebo potrebné oznamy.

Cieľ:
1 Zabezpečiť pravidelnú informovanosť občanov

Plnenie cieľa:
Tabule sú pravidelne využívané mestom na doručovanie verejných vhlášok, ktoré zabezpečujú doručovatelia mesta v stanovenej lehote.

MU:

MJ:

Výstupu

áno/nie
A Zverejňované verejné vyhlášky v zákonom stanovenej  lehote

Rok
2022

R + 2

áno

R + 1

áno

R

áno

Bázický rok

áno

2021

Skutočnosť

Plán

2020
R - 1

áno

2023

MU:

MJ:

Výstupu

Počet
B Počet  informačných  tabúľ  v meste spolu

Rok
2022

R + 2

55

R + 1

55

R

55

Bázický rok

55

2021

Skutočnosť

Plán

2020
R - 1

55

2023

004.09 -  Agenda štátneho fondu rozvoja bývania

Zámer:
Odborné a kvalitné služby agendy ŠFRB dostupné pre obyvateľov.

Komentár k projektu/prvku:
Štátny fond rozvoja bývania poskytuje pomoc štátu pri rozširovaní a zveľaďovaní bytového fondu pre fyzické osoby, právnické osoby – na výstavbu nájomných  bytov a na
odstránenie systémových  porúch bytových domov. Žiadatelia musia  spĺňať podmienky poskytnutia pôžičky, pričom časť úrokovej sadzby dotuje štát.
Zo štátnej účelovej dotácie na prenesený výkon štátnej správy pre mesto sa financujú  výdavky na mzdy, odvody, poistné do poisťovní, tovary a služby.

Zodpovedný útvar:
Odbor stavebného poriadku

Zodpovedná osoba:
Ing. Gabriela Ballayová – ref. agendy rozvoja bývania

Schválený Skutočnosť k 30.6.Upravený k 30.6.

Rozpočet za rok 2021: ( v eurách )

Bežné výdavky 0,00 16 730,34 16 730,34

Kapitálové výdavky 0,00 0,00 0,00

Výdavkové finančné operácie 0,00 0,00 0,00

Spolu 0,00 16 730,34 16 730,34

Komentár k monitorovaniu podprogramu:
Štátny fond rozvoja bývania poskytuje pomoc štátu pri rozširovaní a zveľaďovaní bytového fondu pre fyziscké a právnické osoby na účel výstavby bytov, na výstavby nájomných
bytov a na odstránení porúch na bytových domoch a na účely zateplenia a bezbariérového prístupu k bytovým domom a na obnovu a opravu výťahov.

Cieľ:
1 Zabezpečiť vysokokvalitné služby pre obyvateľov mesta pri získavaní vlastného bývania

Plnenie cieľa:
Tohto roka bola situácia z dôvodu pandemickej situácie veľmi ťažká, pretože sa nemohli konať domové schôdze , na ktorých by si mohli vlastníci bytov odsúhlasiť vykonanie stavebných prác a dodávok v
zmysle zákona. Tak isto aj fyzické osoby , ktoré mali záujem o výstavbu, alebo kúpu bytu boli z dôvodu Covidu v ťažkej finančnej situácii. Žiadostí bolo menej , ale výška finančných prostriedkov , žiadaných zo
ŠFRB bola podstatne vyššia. Suma požadovaných finančných prostriedkov je 2 011 213,53 Eur. Jedná sa hlavne o žiadosti právnických osôb, ktoré žiadajú o zateplenie bytových domov, výmenu rozvodov ,
opravu výťahov a inej modernizácie.

MU:

MJ:

Výstupu

počet  vybavených žiadostí
A Počet  vybavených žiadostí , ktoré spĺňali podmienky  pridelenia štátnej  pôžičky spolu za rok

Rok
2022

R + 2

30

R + 1

7

R

30

Bázický rok

30

2021

Skutočnosť

Plán

2020
R - 1

2023

MU:

MJ:

Výstupu

počet byt. jednotiek
B Počet  bytových  jednotiek, ktorým bola pridelená štátna pôžička spolu za rok

Rok
2022

R + 2

500

R + 1

286

R

500

Bázický rok

500

2021

Skutočnosť

Plán

2020
R - 1

2023
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Cieľ:
2  Zabezpečiť informovanosť obyvateľov o možnosti získania vlastného bývania

Plnenie cieľa:
Informovanosť zabezpečujeme osobne, mailom a aj písomne . Cieľ sa nám darí splniť.

MU:

MJ:

Výstupu

počet občanov
A Počet občanov, ktorým bola poskytnutá informácia za rok

Rok
2022

R + 2

13 150

R + 1

7 012

R

13 150

Bázický rok

13 150

2021

Skutočnosť

Plán

2020
R - 1

2023

Cieľ:
3 Zabezpečiť kontrolu čerpania finančných prostriedkov poskytnutých zo ŠFRB

Plnenie cieľa:
Kontrolu čerpania finančných prostriedkov plníme .

MU:

MJ:

Výstupu

Počet
A Počet fyzických kontrol stavieb zisťujúcich skutočné využitie finančných prostriedkov za rok

Rok
2022

R + 2

85

R + 1

60

R

85

Bázický rok

85

2021

Skutočnosť

Plán

2020
R - 1

2023

005 - Bezpečnosť

Zámer:
Nitra - mesto bezpečné  pre svojich obyvateľov a návštevníkov.

Komentár k projektu/prvku:
Program predstavuje komplexné zabezpečenie ochrany verejného poriadku v meste Nitra, kontrolu dodržiavania poriadku, čistoty, dodržiavania VZN mesta, spolupôsobenie pri
ochrane obyvateľov a iných osôb pred ohrozením ich života a zdravia, životného prostredia, plnenie stanovených úloh MsP na úseku prevencie, kamerový systém.  Zahŕňa aj
činnosti, ktoré plní samospráva v oblasti ochrany pred požiarmi a civilnej ochrany.

Zodpovedný útvar:
Mestská polícia  v Nitre

Zodpovedná osoba:
Mgr. Erik Duchoň – náčelník MsP v Nitre

Schválený Skutočnosť k 30.6.Upravený k 30.6.

Rozpočet za rok 2021: ( v eurách )

Bežné výdavky 2 408 600,00 2 428 678,81 1 037 955,68

Kapitálové výdavky 0,00 25 000,00 0,00

Výdavkové finančné operácie 0,00 0,00 0,00

Spolu 2 408 600,00 2 453 678,81 1 037 955,68

Komentár k monitorovaniu programu:
Mestská polícia mesta Nitry (ďalej len MsP) je poriadkový útvar, ktorý zriadilo Mestské zastupiteľstvo v Nitre (ďalej len MZ) všeobecným nariadením v roku 1991 na základe
zákona SNR č.564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších zmien a doplnkov.
Mestská polícia  je v zmysle ustanovenia § 10, ods. 2 zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení výkonným orgánom mestského zastupiteľstva, ktoré ju môže zriadiť alebo
zrušiť všeobecne záväzným nariadením.
Príslušníci mestskej polície sú zamestnancami mesta. Pri plnení úloh majú postavenie verejného činiteľa.
 Pracovnoprávne vzťahy všetkých zamestnancov s miestom výkonu práce MsP Nitra upravuje Zákonník práce a zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme, v
prípade príslušníkov MsP Nitra aj ustanovenia zákona č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii.
Hospodárenie a financovanie MsP Nitra je upravené zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy. Organizáciu, objem mzdových prostriedkov a rozsah technických prostriedkov MsP určuje mestské zastupiteľstvo s prihliadnutím na rozsah jej úloh.

005.01 - Verejný poriadok a bezpečnosť

Zámer:
Vysoká miera ochrany majetku, zdravia a života občanov a návštevníkov mesta

Komentár k projektu/prvku:
Mestská polícia v Nitre (MsP) vykonáva svoju činnosť v dvoch samostatných a rovnocenných obvodoch, čím adresnejšie priblížila dostupnosť ochrany a bezpečia  občanom
mesta. MsP zabezpečuje kontrolu dodržiavania verejného poriadku na teritóriu mesta pri kultúrnych, spoločenských, športových, cirkevných a politických podujatí.
Rozpočtované sú výdavky  na mzdy, poistné a príspevky poisťovní, energie, vodné stočné, režijné náklady  - cestovné náhrady, poštovné a telekomunikačné  služby, všeobecný
materiál, telekomunikačnú techniku, špeciálny materiál, prevádzkové stroje, knihy, časopisy, noviny, pracovné odevy, obuv, pomôcky, potraviny, softvér, dopravné - pohonné
hmoty, oleje, poistenie,  údržbu, nájomné, služby - školenia, súťaže, naturálne mzdy, stravovanie, sociálny fond, členské príspevky, poplatky.

Zodpovedný útvar:
Mestská polícia  v Nitre

Zodpovedná osoba:
Mgr. Erik Duchoň – náčelník MsP v Nitre

Schválený Skutočnosť k 30.6.Upravený k 30.6.

Rozpočet za rok 2021: ( v eurách )

Bežné výdavky 2 179 720,00 2 193 158,81 1 026 919,83

Kapitálové výdavky 0,00 25 000,00 0,00

Výdavkové finančné operácie 0,00 0,00 0,00

Spolu 2 179 720,00 2 218 158,81 1 026 919,83
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Komentár k monitorovaniu podprogramu:
Mestská polícia mesta Nitry (ďalej len MsP) je poriadkový útvar, ktorý zriadilo Mestské zastupiteľstvo v Nitre (ďalej len MZ) všeobecným nariadením v roku 1991 na základe
zákona SNR č.564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších zmien a doplnkov.
Mestská polícia  je v zmysle ustanovenia § 10, ods. 2 zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení výkonným orgánom mestského zastupiteľstva, ktoré ju môže zriadiť alebo
zrušiť všeobecne záväzným nariadením.
Príslušníci mestskej polície sú zamestnancami mesta. Pri plnení úloh majú postavenie verejného činiteľa.
 Pracovnoprávne vzťahy všetkých zamestnancov s miestom výkonu práce MsP Nitra upravuje Zákonník práce a zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme, v
prípade príslušníkov MsP Nitra aj ustanovenia zákona č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii.
Hospodárenie a financovanie MsP Nitra je upravené zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy. Organizáciu, objem mzdových prostriedkov a rozsah technických prostriedkov MsP určuje mestské zastupiteľstvo s prihliadnutím na rozsah jej úloh.

Cieľ:
1 Zabezpečiť kontrolou dodržiavanie verejného poriadku, čistoty a hygieny v meste

MU:

MJ:

Výstupu

počet
A Počet  hliadkujúcich príslušníkov MsP cez deň

Rok
2022

R + 2

27

24

R + 1

24

R

27

Bázický rok

27

2021

Skutočnosť

Plán

2020
R - 1

26

2023

MU:

MJ:

Výstupu

počet
B Počet  hliadkujúcich príslušníkov MsP v noci

Rok
2022

R + 2

9

6

R + 1

7

R

9

Bázický rok

9

2021

Skutočnosť

Plán

2020
R - 1

8

2023

Cieľ:
2 Zabezpečiť permanentnú zásahovú pripravenosť Mestskej polície

MU:

MJ:

Výstupu

min.
A Priemerná doba od prevzatia informácie stálou službou do uskutočnenia zásahu výjazdovej skupiny v minútach

Rok
2022

R + 2

8

8,2

R + 1

8

R

8

Bázický rok

8

2021

Skutočnosť

Plán

2020
R - 1

9

2023

005.02 - Kamerový systém mesta

Zámer:
Krízové ulice pod drobnohľadom

Komentár k projektu/prvku:
Kamerový systém Mestskej polície v Nitre monitoruje okolie peňažných inštitúcií a bankomatov v dosahu kamier, dopravnú situáciu v akčnom rádiu kamier a integrovaný systém
riadenia dopravy (nedovolené parkovanie vozidiel na chodníku, v zákazoch, na pešej zóne, plynulosť a bezpečnosť cestnej premávky, funkčnosť svetelného dopravného
zariadenia, dopravné nehody a pod.), správanie podozrivých osôb v nočných hodinách. Pomocou monitorovacích kamier príslušníci MsP zaznamenali prejavy vandalizmu, graffiti,
rasovo alebo inak motivovaných trestných činov.

Zodpovedný útvar:
Mestská polícia v Nitre

Zodpovedná osoba:
Mgr. Silvester Nitry – koordinátor MKS a PCO MsP v Nitre

Schválený Skutočnosť k 30.6.Upravený k 30.6.

Rozpočet za rok 2021: ( v eurách )

Bežné výdavky 129 020,00 129 020,00 489,41

Kapitálové výdavky 0,00 0,00 0,00

Výdavkové finančné operácie 0,00 0,00 0,00

Spolu 129 020,00 129 020,00 489,41

Komentár k monitorovaniu podprogramu:
Kamerový systém mestskej polície v prvom polroku rozširovaný nebol, pretože neboli naň vyčlenené finančné prostriedky mesta Nitry a nebolo možné žiadať ani finančné
prostriedky zo štátnej dotácie, pretože z Ministerstva vnútra SR ani minulý ani súčasný rok nebola vyhlásená výzva na predkladanie projektov v rámci prevencie kriminlaity a inej
protispoločenskej činnosti. Zrealizované boli opravy piatich poškodených kamier, táto činnosť bola financovaná z rozpočtu Mestskej polície v Nitre.

Cieľ:
1 Zabezpečiť celoplošné monitorovanie ulíc mesta s vysokou kriminalitou

MU:

MJ:

Výstupu

ks
A Počet kamier v kamerovom systéme  mesta

Rok
2022

R + 2

59

67

R + 1

67

R

59

Bázický rok

59

2021

Skutočnosť

Plán

2020
R - 1

56

2023
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005.03 - Prevencia kriminality a inej protispoločenskej činnosti

Zámer:
Koordinované preventívne pôsobenie na príčiny a vznik  kriminality

Komentár k projektu/prvku:
Program prevencie MsP je vo veľkej miere zameraný práve na deti a mládež, ktorá je  najviac ohrozená. Realizujú sa  preventívne aktivity so žiakmi v všetkých druhov škôl –
základných, materských i stredných.
Ďalšia skupina, s  ktorou  sú realizované preventívne aktivity, sú vodiči motorových vozidiel.
Rozpočtované sú výdavky na mzdy, poistné a príspevky do poisťovní, energie, súťaže, propagačný materiál, odmeny za spoluprácu s MsP, režijné náklady  - všeobecný materiál,
poštovné a telekomunikačné služby, špeciálny materiál, prevádzkové stroje, pracovné odevy, obuv, pomôcky, údržbu, služby - školenia, stravovanie, sociálny fond.

Zodpovedný útvar:
Mestská polícia v Nitre

Zodpovedná osoba:
Mgr. Miroslav Duchoň  veliteľ ŠVS, DDI a prevencie MsP

Schválený Skutočnosť k 30.6.Upravený k 30.6.

Rozpočet za rok 2021: ( v eurách )

Bežné výdavky 77 760,00 77 760,00 0,00

Kapitálové výdavky 0,00 0,00 0,00

Výdavkové finančné operácie 0,00 0,00 0,00

Spolu 77 760,00 77 760,00 0,00

Komentár k monitorovaniu podprogramu:
Prvý polrok 2021 bol opäť poznamenaný celoštátnymi preventívnymi opatreniami proti pandémii COVID-19 a núdzovým stavom. Z toho dôvodu boli mnohé preventívne aktivity
nezrealizované vrátane prevádzkovania detského dopravného ihriska.

Cieľ:
1 Zabezpečiť  informovanosť  občanov mesta v oblasti prevencie kriminality

MU:

MJ:

Výstupu

počet druhov
A Počet druhov  distribuovaného  metodicko-informačného materiálu občanom za rok

Rok
2022

R + 2

20

12

R + 1

8

R

20

Bázický rok

20

2021

Skutočnosť

Plán

2020
R - 1

20

2023

Cieľ:
2 Zabezpečiť predpoklady pre zníženie protispoločenskej činnosti  v meste

MU:

MJ:

Výstupu

ks
A Počet vykonaných preventívnych opatrení za rok spolu

Rok
2022

R + 2

300

65

R + 1

11

R

300

Bázický rok

300

2021

Skutočnosť

Plán

2020
R - 1

300

2023

MU:

MJ:

Výstupu

počet účastníkov
B Počet  účastníkov na stretnutiach  spolu za rok

Rok
2022

R + 2

6 000

790

R + 1

212

R

6 000

Bázický rok

6 000

2021

Skutočnosť

Plán

2020
R - 1

8 000

2023

MU:

MJ:

Výstupu

počet hodín
C Počet hodín prevencie spolu za rok

Rok
2022

R + 2

300

87

R + 1

22

R

300

Bázický rok

300

2021

Skutočnosť

Plán

2020
R - 1

400

2023

005.04 - Dobrovoľné hasičské zbory

Zámer:
Maximálna pripravenosť mesta v prípade ohrozenia požiarmi

Komentár k projektu/prvku:
V zmysle novelizovaného zák. NR SR č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi úlohy dobrovoľného hasičského zboru obce, podľa tohto zákona plní v obciach, ktoré sú mestami
Dobrovoľný hasičský zbor mesta (Dhzm Nitry). Dhzm Nitry je v zložení veliteľ a 10 členov. Hlavným cieľom Dhzm Nitry je v čase mimoriadnych  situácií zabezpečovať tylové a
záchranné práce pre obyvateľov mesta Nitry. Členovia zboru sú v priamej súčinnosti – vypomáhajú OR H a ZZ pri zásahoch a pri mimoriadnych situáciách (pri povodniach ťahajú
studne, pomáhajú odčerpávať vodu zo zatopených domov a priestorov a plnia ďalšie úlohy v rámci osobných a technických možností).
Rozpočtované sú výdavky na všeobecný materiál, špeciálny materiál, súťaže, údržbu strojov, hasičskej zbrojnice,  pohonné hmoty, oleje,  nácviky, odmeny za udržiavanie
techniky Dhzm Nitry."

Zodpovedný útvar:
Kancelária prednostu

Zodpovedná osoba:
Mgr. Milan Režo – referent obrany, ochrany a bezpečnosti
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Schválený Skutočnosť k 30.6.Upravený k 30.6.

Rozpočet za rok 2021: ( v eurách )

Bežné výdavky 8 600,00 15 240,00 3 889,99

Kapitálové výdavky 0,00 0,00 0,00

Výdavkové finančné operácie 0,00 0,00 0,00

Spolu 8 600,00 15 240,00 3 889,99

Cieľ:
1 Minimalizovať riziko vzniku požiarov na území mesta

MU:

MJ:

Výstupu

počet
A Počet vykonaných  preventívnych prehliadok budov za rok

Rok
2022

R + 2

15

0

R + 1

10

R

15

Bázický rok

15

2021

Skutočnosť

Plán

2020
R - 1

15

2023

MU:

MJ:

Výstupu

počet
B Počet  zrealizovaných hasičských cvičení  za rok

Rok
2022

R + 2

8

10

R + 1

11

R

8

Bázický rok

8

2021

Skutočnosť

Plán

2020
R - 1

10

2023

005.05 - Civilná ochrana

Zámer:
Zvládnuté  krízové  situácie

Komentár k projektu/prvku:
Rozpočtované sú výdavky na poplatky za správu CO krytov pre Službyt Nitra, s.r.o. Mesto je vlastníkom 18 CO krytov, pričom v meste je k dispozícii občanom celkovo 56 CO
krytov.

Zodpovedný útvar:
Kancelária prednostu

Zodpovedná osoba:
Mgr. Milan Režo – referent obrany, ochrany a bezpečnosti

Schválený Skutočnosť k 30.6.Upravený k 30.6.

Rozpočet za rok 2021: ( v eurách )

Bežné výdavky 13 500,00 13 500,00 6 656,45

Kapitálové výdavky 0,00 0,00 0,00

Výdavkové finančné operácie 0,00 0,00 0,00

Spolu 13 500,00 13 500,00 6 656,45

Komentár k monitorovaniu podprogramu:
Mesto sa podľa vzniknutých potrieb stara o funkčnosť a zabezpečenie 18 CO krytov.V predmetných krytoch sú priebežne vykonávané revízie a predpísané prehliadky.

Cieľ:
1 Zabezpečiť ochranu obyvateľov pri mimoriadnych bezpečnostných udalostiach

Plnenie cieľa:
Merateľný ukazovateľ sa priebežne plní, plánovaných 18 CO krytov je priebežne udržiavaných.

MU:

MJ:

Výstupu

ks
A Počet udržiavaných CO krytov mesta spolu

Rok
2022

R + 2

18

18

R + 1

18

R

18

Bázický rok

18

2021

Skutočnosť

Plán

2020
R - 1

18

2023

006 - Odpadové hospodárstvo

Zámer:
Efektívny systém nakladania s odpadom s dôrazom na ochranu životného prostredia.

Komentár k projektu/prvku:
Program je určený na zabezpečenie nakladania s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi vznikajúcimi na území mesta v zmysle platnej legislatívy - zber, odvoz,
uloženie a separovanie komunálneho odpadu. V programe sa financujú výdavky za komplexné udržiavanie a čistenie dažďových vpustí pre bezproblémový odvod dažďových vôd,
údržbu prevádzkových strojov, techniky, odplaty za čerpanie odpadových vôd.

Zodpovedný útvar:
Odbor životného prostredia

Zodpovedná osoba:
Ing. Štefan Lančarič. PhD.
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Schválený Skutočnosť k 30.6.Upravený k 30.6.

Rozpočet za rok 2021: ( v eurách )

Bežné výdavky 6 169 000,00 6 304 251,28 3 050 701,07

Kapitálové výdavky 0,00 14 900,00 0,00

Výdavkové finančné operácie 0,00 0,00 0,00

Spolu 6 169 000,00 6 319 151,28 3 050 701,07

Komentár k monitorovaniu programu:
Monitorujú sa všetky relevantné druhy odpadu, ktoré sa zberajú v rámci mesta Nitra t.j. zber komunálneho odpadu, zber vytriedených zložiek komunálneho odpadu a biologicky
rozložiteľný rastlinný odpad, ktorý sa vyváža a následne zhodnocuje v mestskej kompostárni.

006.01 - Zber a odvoz komunálneho odpadu

Zámer:
Čisté mesto prostredníctvom pravidelnej  a ekologickej  likvidácie odpadu

Komentár k projektu/prvku:
Komunálny odpad sa z mesta odváža na skládku, ktorá je vzdialená 44 km. Financujú sa výdavky za jarné a jesenné upratovanie, poplatok za uloženie odpadu, cyklický vývoz
komunálneho odpadu, vývoz nadrozmerného odpadu, dočisťovanie stojísk, vývoz malých odpadových nádob, likvidácia nelegálnych skládok odpadu, vývoz psích exkrementov,
cyklický vývoz nádob na bioodpad a budovanie a oprava stojísk zberných nádob.

Zodpovedný útvar:
Odbor životného prostredia, Nitrianske komunálne služby

Zodpovedná osoba:
Mgr. Martin Pavelka - referent pre OH

Schválený Skutočnosť k 30.6.Upravený k 30.6.

Rozpočet za rok 2021: ( v eurách )

Bežné výdavky 4 382 800,00 4 523 051,28 2 248 884,70

Kapitálové výdavky 0,00 11 300,00 0,00

Výdavkové finančné operácie 0,00 0,00 0,00

Spolu 4 382 800,00 4 534 351,28 2 248 884,70

Komentár k monitorovaniu podprogramu:
Počet vývozov jednotlivých typov  nádob na zber komunálneho odpadu zodpovedá celkovému trendu vývoja nakladania s komunálnymi odpadmi. Monitoruje sa množstvo odpadu
vyvezeného na skládku a tiež počet vývozov podľa jednotlivých typov nádob, ktoré sa používajú na území mesta Nitra.

Cieľ:
1 Zabezpečiť efektívne nakladanie s komunálnymi odpadmi na území mesta

Plnenie cieľa:
Cieľ sa darí plniť.

MU:

MJ:

Výstupu

tony
A Množstvo odvezeného odpadu na skládku za rok v tonách

Rok
2022

R + 2

24 000

23 817

R + 1

13 664

R

28 000

Bázický rok

25 000

2021

Skutočnosť

Plán

2020
R - 1

28 000

2023

MU:

MJ:

Výstupu

počet vývozov
B Počet vývozov zberných nádob 120 l

Rok
2022

R + 2

460 000

421 877

R + 1

210 764

R

440 000

Bázický rok

450 000

2021

Skutočnosť

Plán

2020
R - 1

440 000

2023

MU:

MJ:

Výstupu

počet vývozov
C Počet vývozov zberných nádob  240 l

Rok
2022

R + 2

5 500

R + 1

23 194

R

5 600

Bázický rok

5 500

2021

Skutočnosť

Plán

2020
R - 1

5 600

2023

MU:

MJ:

Výstupu

počet vývozov
D Počet vývozov zberných nádob  1 100 L a 5 000 L spolu.

Rok
2022

R + 2

240 000

286 022

R + 1

138 473

R

230 000

Bázický rok

235 000

2021

Skutočnosť

Plán

2020
R - 1

220 000

2023

MU:

MJ:

Efektivity

EUR
F Náklady na tonu zneškodneného odpadu v EUR

Rok
2022

R + 2

120

129

R + 1

159

R

115

Bázický rok

118

2021

Skutočnosť

Plán

2020
R - 1

112

2023

006.02 - Separovanie komunálneho odpadu
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Zámer:
Vyseparovaný odpad

Komentár k projektu/prvku:
Financujú sa výdavky za zber, odvoz a dotriedenie jednotlivých frakcií komunálnych odpadov.

Zodpovedný útvar:
Odbor životného prostredia a Nitrianske komunálne služby

Zodpovedná osoba:
Mgr. Martin Pavelka - referent pre OH

Schválený Skutočnosť k 30.6.Upravený k 30.6.

Rozpočet za rok 2021: ( v eurách )

Bežné výdavky 846 200,00 841 200,00 296 695,91

Kapitálové výdavky 0,00 0,00 0,00

Výdavkové finančné operácie 0,00 0,00 0,00

Spolu 846 200,00 841 200,00 296 695,91

Komentár k monitorovaniu podprogramu:
Percentuálny podiel vytriedených a zhodnotených zložiek komunálnych odpadov v posledných 2 rokoch mierne stagnuje. Zavedením zberu kuchynského odpadu z domácností,
ktorého spustenie je plánované na začiatku 2. polroku 2021 očakávame výraznejší nárast množstva vytriedeného odpadu. Aktívnejšia osveta a zavádzanie nových systémových
opatrení v oblasti odpadového hospodárstva ako množstvový zber a celková modernizácia nakladania s odpadmi sú kľúčom k  tomu aby kontinuálne rástla miera vytriedenosti, čo
má zásadný vplyv na finančné výdavky mesta v oblasti nakladania s odpadmi.

Cieľ:
1 Zabezpečiť  účinnú  separáciu odpadu v meste

MU:

MJ:

Výstupu

tony
A Množstvo vyseparovaného komunálneho odpadu za rok v tonách

Rok
2022

R + 2

28 000

19 379

R + 1

8 579

R

22 000

Bázický rok

25 000

2021

Skutočnosť

Plán

2020
R - 1

26 000

2023

MU:

MJ:

Výstupu

v %
B Podiel zhodnoteného odpadu v %

Rok
2022

R + 2

55

40,8

R + 1

39

R

46

Bázický rok

50

2021

Skutočnosť

Plán

2020
R - 1

48

2023

006.03 - Nakladanie s odpadovými vodami

Zámer:
Funkčná  a celoplošná sieť dažďovej kanalizácie

Komentár k projektu/prvku:
Podprogram zahŕňa komplexné udržiavanie a čistenie kanalizačných vpustí a bezproblémový odvod dažďových vôd v meste. Obsiahnuté sú tu výdavky za vodné a stočné z
mestských komunikácií a zároveň tento podprogram zahŕňa aj výdavky na budovanie kanalizácií, odvodňovacích kanálov a vpustí v meste.

Zodpovedný útvar:
Odbor životného prostredia

Zodpovedná osoba:
Mgr. Martin Pavelka - referent pre OH

Schválený Skutočnosť k 30.6.Upravený k 30.6.

Rozpočet za rok 2021: ( v eurách )

Bežné výdavky 650 000,00 650 000,00 327 107,65

Kapitálové výdavky 0,00 3 600,00 0,00

Výdavkové finančné operácie 0,00 0,00 0,00

Spolu 650 000,00 653 600,00 327 107,65

Komentár k monitorovaniu podprogramu:
Faktory ovplyvňujúce plnenie stanovených cieľov:
- poveternostné podmienky,
- technický stav vozového parku – poruchovosť.

Cieľ:
1 Zabezpečiť  účinnosť technologického systému odvodu dažďových vôd

Plnenie cieľa:
cieľ sa darí plniť.

MU:

MJ:

Výstupu

ks
A Počet vyčistených kanalizačných vpustí spolu za rok

Rok
2022

R + 2

2600

4072

R + 1

1 926

R

2500

Bázický rok

2550

2021

Skutočnosť

Plán

2020
R - 1

2500

2023
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006.04 - Kompostáreň

Zámer:
Účinný zber a spracovanie organického odpadu

Komentár k projektu/prvku:
Financujú sa výdavky na zber a spracovanie organického odpadu v meste Nitra s cieľom zabezpečiť ochranu životného prostredia.

Zodpovedný útvar:
Odbor životného prostredia

Zodpovedná osoba:
Mgr. Martin Pavelka   – referent pre OH

Schválený Skutočnosť k 30.6.Upravený k 30.6.

Rozpočet za rok 2021: ( v eurách )

Bežné výdavky 290 000,00 290 000,00 178 012,81

Kapitálové výdavky 0,00 0,00 0,00

Výdavkové finančné operácie 0,00 0,00 0,00

Spolu 290 000,00 290 000,00 178 012,81

Komentár k monitorovaniu podprogramu:
Sleduje sa množstvo biologicky rozložiteľného rastlinného odpadu v tonách, ktoré sa zhodnocuje v mestskej kompostárni. Na základe získaných dát z posledných rokov vidno
mierny pokles množstva bio-odpadu zhodnoteného na kompostárni.

Cieľ:
1 Zabezpečiť  zber a spracovanie organického odpadu

Plnenie cieľa:
Cieľ zabezpečiť zber a spracovanie organického odpadu je priebežne plnený.

MU:

MJ:

Výstupu

tony
A Množstvo zozbieraného organického odpadu v tonách

Rok
2022

R + 2

19 000

9 395

R + 1

6 042

R

15 000

Bázický rok

17 000

2021

Skutočnosť

Plán

2020
R - 1

14 000

2023

007 - Komunikácie

Zámer:
Kvalitná a bezpečná sieť miestnych komunikácií

Komentár k projektu/prvku:
Program Komunikácie zahŕňa všetky činnosti mesta súvisiace s opravami miestnych komunikácií a ich rekonštrukciami, správou a údržbou miestnych komunikácií  365 dní v roku
- t.j. bežnú údržbu, zimnú údržbu, čistenie miestnych komunikácií a verejných priestranstiev. V rámci  obslužných prvkov a činností v doprave zabezpečuje mesto funkčnosť
cestnej svetelnej signalizácie, systém parkovania v centrálnej mestskej zóne a obnovu prístreškov MHD

Zodpovedný útvar:
Odbor investičnej výstavby a rozvoja, Stredisko mestských služieb

Zodpovedná osoba:
Ing. Vladimír Matula , Ing. Muzika,

Schválený Skutočnosť k 30.6.Upravený k 30.6.

Rozpočet za rok 2021: ( v eurách )

Bežné výdavky 1 522 600,00 2 257 600,00 526 584,02

Kapitálové výdavky 0,00 7 110 470,00 61 756,02

Výdavkové finančné operácie 1 107 260,00 1 107 260,00 553 627,26

Spolu 2 629 860,00 10 475 330,00 1 141 967,30

Komentár k monitorovaniu programu:
Monitorovanie plnenia cieľov a ich merateľných ukazovateľov daného programu je realizované na úrovni jeho jednotlivých podprogramov a prvkov.

007.01 - Rekonštrukcie, výstavba a opravy miest. komunikácií

Zámer:
Bezpečné a kvalitné komunikácie

Komentár k projektu/prvku:
Neustále rastúca intenzita cestnej premávky so zvýšeným dynamickým zaťažením vozoviek, urýchľuje proces vzniku a rozvoj deformácií vozoviek. Rozsah a povaha zistených
závad (dilatačné praskliny, sieťový rozpad krytu vozovky,  vyjazdené koľaje, opotrebovaný živičný kryt vozoviek, deformácie krytu vozoviek a pod.) na miestnych komunikáciách
signalizuje prekročenie životnosti  konštrukčných prvkov vozoviek. K zlepšeniu  stavebného stavu komunikácií je potrebné uprednostniť pokračovanie  v periodickej obnove
živičných krytov vozoviek súvislými opravami, resp. rekonštrukciou vozoviek po prekročení ich časovej a technickej životnosti.

Zodpovedný útvar:
Odbor investičnej výstavby a rozvoja

Zodpovedná osoba:
Ing. Vladimír Matula
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Schválený Skutočnosť k 30.6.Upravený k 30.6.

Rozpočet za rok 2021: ( v eurách )

Bežné výdavky 1 000,00 28 000,00 21 219,61

Kapitálové výdavky 0,00 5 133 970,00 17 136,02

Výdavkové finančné operácie 1 107 260,00 1 107 260,00 553 627,26

Spolu 1 108 260,00 6 269 230,00 591 982,89

Komentár k monitorovaniu podprogramu:
Obidva ciele: „Zabezpečiť plynulosť a bezpečnosť cestnej premávky“ aj „Zvýšiť  kvalitu siete  miestnych komunikácií v meste“ boli napĺňané priebežne, podľa možnosti rozpočtu
mesta

Cieľ:
1 Zabezpečiť plynulosť a bezpečnosť cestnej premávky

Plnenie cieľa:
Ku stanovenému termínu 30.06.2021 hodnotenia boli zrealizované  nasledujúce investičné akcie: Revitalizácia vnútrobloku Wilson. nábr. - Za Ferenitkou

MU:

MJ:

Výstupu

počet
A Počet opravených miestnych komunikácií za rok

Rok
2022

R + 2

10

16

R + 1

1

R

10

Bázický rok

10

2021

Skutočnosť

Plán

2020
R - 1

10

2023

MU:

MJ:

Efektivity

v EUR/ m2
B Výdavky na m2 opravenej plochy  v EUR

Rok
2022

R + 2

100

120

R + 1

67

R

100

Bázický rok

100

2021

Skutočnosť

Plán

2020
R - 1

100

2023

Cieľ:
2 Zabezpečiť  kvalitu siete  miestnych komunikácií v meste

MU:

MJ:

Výstupu

%
A Podiel  zrekonštruovaných /opravených  miestnych komunikácií  zo všetkých v  %

Rok
2022

R + 2

1,9

2,09

R + 1

0,19

R

1,9

Bázický rok

1,9

2021

Skutočnosť

Plán

2020
R - 1

1,9

2023

007.02 - Správa a údržba miestnych komunikácií

Zámer:
Udržiavané a bezpečné komunikácie

Komentár k projektu/prvku:
Činnosť správy a údržby miestnych komunikácií vykonáva Stredisko mestských služieb.

Zodpovedný útvar:
Stredisko mestských služieb-  Referát správy a údržby miestnych komunikácií

Zodpovedná osoba:
Ing. Koprda - referent pre koordinovanie činnosti referátu

Schválený Skutočnosť k 30.6.Upravený k 30.6.

Rozpočet za rok 2021: ( v eurách )

Bežné výdavky 929 000,00 1 614 000,00 180 977,32

Kapitálové výdavky 0,00 0,00 0,00

Výdavkové finančné operácie 0,00 0,00 0,00

Spolu 929 000,00 1 614 000,00 180 977,32

Komentár k monitorovaniu podprogramu:
Faktory ovplyvňujúce plnenie stanovených cieľov:
- poveternostné podmienky,
- dodávateľ asfaltovej zmesi, u ktorého ju odoberáme,
- technický stav vozového parku – poruchovosť.

Cieľ:
1 Zabezpečiť sezónnu údržbu miestnych komunikácií

MU:

MJ:

Výstupu

km
A Celková dĺžka spravovaných miestnych komunikácií v km

Rok
2022

R + 2

275

275

R + 1

275

R

275

Bázický rok

275

2021

Skutočnosť

Plán

2020
R - 1

275

2023

29 /  85



Plnenie cieľa:
Stanovené ciele sú priebežne plnené podľa plánu.

MU:

MJ:

Výstupu

m2
B Plocha opravených komunikácií za rok v m2

Rok
2022

R + 2

5 000

9 181,3

R + 1

3 218,7

R

5 000

Bázický rok

5 000

2021

Skutočnosť

Plán

2020
R - 1

5 000

2023

007.03 - Čistenie  miestnych komunikácií a priestranstiev

Zámer:
Kvalitne a pravidelne udržované a čistené komunikácie

Komentár k projektu/prvku:
Čistenie miestnych komunikácií a verejných priestranstiev vykonáva Stredisko mestských služieb.
V tomto podprograme sú rozpočtované výdavky spojené s čistením miestnych komunikácií – zametanie komunikácií, chodníkov a krajníc, ich čistenie a kropenie. Bežné výdavky
na  mzdy, poistné a príspevky do poisťovní podprogramu zahrnuté v programe 16 Administratíva a časť režijných nákladov spojených s prevádzkou Strediska mestských služieb
je zahrnutá aj v podprograme 3.8. Autodoprava.

Zodpovedný útvar:
Stredisko mestských služieb - Referát správy a údržby miestnych komunikácií

Zodpovedná osoba:
Alexander Košičár - ref. správy a údržby miest. komunikácií

Schválený Skutočnosť k 30.6.Upravený k 30.6.

Rozpočet za rok 2021: ( v eurách )

Bežné výdavky 370 000,00 382 400,00 207 027,61

Kapitálové výdavky 0,00 1 000 000,00 44 620,00

Výdavkové finančné operácie 0,00 0,00 0,00

Spolu 370 000,00 1 382 400,00 251 647,61

Komentár k monitorovaniu podprogramu:
Čistenie komunikácií a chodníkov bolo realizované strojovo (4 zametacie vozidlá) aj ručne (pešia zóna, Svätoplukovo námestie, priľahlé ulice). Čistenie krajníc bolo v priebehu
sledovaného obdobia vykonávané vo vlastnej réžii.

Cieľ:
1 Zabezpečiť zjazdnosť a čistotu miestnych komunikácií

Plnenie cieľa:
Cieľ zabezpečiť zjazdnosť a čistotu miestnych komunikácií je priebežne plnený.
Faktory ovplyvňujúce plnenie stanovených cieľov:
- poveternostné podmienky,
- technický stav vozového parku – poruchovosť.

MU:

MJ:

Výstupu

počet
A Počet  komunikácií mesta čistených v dennom režime

Rok
2022

R + 2

85

86

R + 1

86

R

85

Bázický rok

85

2021

Skutočnosť

Plán

2020
R - 1

85

2023

MU:

MJ:

Výstupu

km2
B Rozloha všetkých udržiavaných spevnených plôch v meste v km2

Rok
2022

R + 2

3

3

R + 1

3

R

3

Bázický rok

3

2021

Skutočnosť

Plán

2020
R - 1

3

2023

MU:

MJ:

Výstupu

km
C Dĺžka čistených krajníc po zimnej údržbe spolu v km

Rok
2022

R + 2

200

278

R + 1

278

R

200

Bázický rok

200

2021

Skutočnosť

Plán

2020
R - 1

200

2023

007.04 - Obslužné prvky a činnosti v doprave

Zámer:
Mesto s funkčnou integrovanou a efektívnou dopravou

Zodpovedný útvar:
 Stredisko mestských služieb

Zodpovedná osoba:
Ing. Ľubomír Muzika
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Schválený Skutočnosť k 30.6.Upravený k 30.6.

Rozpočet za rok 2021: ( v eurách )

Bežné výdavky 222 600,00 233 200,00 117 359,48

Kapitálové výdavky 0,00 976 500,00 0,00

Výdavkové finančné operácie 0,00 0,00 0,00

Spolu 222 600,00 1 209 700,00 117 359,48

Komentár k monitorovaniu podprogramu:
Monitorovanie jednotlivých cieľov a ich merateľných ukazovateľov je realizované na úrovni prvkov sledovaného podprogramu.

007.04.01 - Cestná svetelná signalizácia mesta

Komentár k projektu/prvku:
Z celkového počtu zariadení CSS je 6 signalizačných  zariadení určených len pre prechod pre chodcov.

Zodpovedný útvar:
Stredisko mestských služieb

Zodpovedná osoba:
Ing. Ľubomír Muzika

Schválený Skutočnosť k 30.6.Upravený k 30.6.

Rozpočet za rok 2021: ( v eurách )

Bežné výdavky 37 600,00 38 200,00 35 654,14

Kapitálové výdavky 0,00 0,00 0,00

Výdavkové finančné operácie 0,00 0,00 0,00

Spolu 37 600,00 38 200,00 35 654,14

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:
Zabezpečiť priepustnosť cestných komunikácií je trvalý cieľ a na jeho plnenie má vplyv údržba a realizácia dopravného značenia. Úroveň jeho plnenia sa prejavuje na stave
dopravy v meste Nitra.

Cieľ:
1 Zabezpečiť plynulú premávku v meste

Plnenie cieľa:
Daný stav uvádza skutočne užívané zariadenia CSS. Počet súvisí s aktuálnym údajom od prevádzkovateľa týchto zariadení a súvisí s postupným budovaním okružných križovatiek.

MU:

MJ:

Výstupu

ks
A Počet zariadení CSS v meste spolu

Rok
2022

R + 2

30

25

R + 1

25

R

30

Bázický rok

30

2021

Skutočnosť

Plán

2020
R - 1

30

2023

007.04.02 - Parkovanie v centrálnej mestskej zóne

Komentár k projektu/prvku:
Činnosť prevádzky a údržby parkovacích automatov vykonáva Stredisko mestských služieb.

Zodpovedný útvar:
Stredisko mestských služieb

Zodpovedná osoba:
Ing. Ľubomír Muzika

Schválený Skutočnosť k 30.6.Upravený k 30.6.

Rozpočet za rok 2021: ( v eurách )

Bežné výdavky 155 000,00 165 000,00 76 560,78

Kapitálové výdavky 0,00 976 500,00 0,00

Výdavkové finančné operácie 0,00 0,00 0,00

Spolu 155 000,00 1 141 500,00 76 560,78

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:
Mesto Nitra s nástupom nového vedenia výrazným spôsobom mení parkovaciu politiku mesta. Cieľom je znížiť počet možností zľavnených spôsobov na parkovanie v centre
mesta, zlepšiť možnosti parkovania pre rezidentov a rozšíriť koncept o elektronické spôsoby platby. s tým súvisí potreba výmeny parkovacích automatov za nové, ktoré takýto
spôsob platby umožňujú.

Cieľ:
1 Zabezpečiť  vhodné umiestnenie  parkovacích automatov

Plnenie cieľa:
Na území mesta je aktuálne umiestnených 63 parkovacích automatov.

MU:

MJ:

Výstupu

ks
A Počet parkovacích automatov v meste spolu

Rok
2022

R + 2

880

63

R + 1

63

R

88

Bázický rok

88

2021

Skutočnosť

Plán

2020
R - 1

88

2023
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007.04.04 - Autobusové prístrešky

Komentár k projektu/prvku:
Kompletnú údržbu a opravy autobusových prístreškov euroAWK zabezpečuje na vlastné náklady spoločnosť euroAWK, spol. s r.o.. Ostatné autobusové prístrešky prevádzkuje
Stredisko mestské služby. Prvok zahŕňa aj investičné výdavky na budovanie autobusových prístreškov a výbočísk MAD.

Zodpovedný útvar:
Stredisko mestkých služieb

Zodpovedná osoba:
Ing. Ľubomír Muzika

Schválený Skutočnosť k 30.6.Upravený k 30.6.

Rozpočet za rok 2021: ( v eurách )

Bežné výdavky 30 000,00 30 000,00 5 144,56

Kapitálové výdavky 0,00 0,00 0,00

Výdavkové finančné operácie 0,00 0,00 0,00

Spolu 30 000,00 30 000,00 5 144,56

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:
Cieľ: Zabezpečiť príjemné prostredie pre čakajúcich cestujúcich je plnený priebežne podľa možností rozpočtu mesta. Údržbu a opravy autobusových prístreškov euroAWK
zabezpečuje na vlastné náklady spoločnosť euroAWK, spol. s r.o. Opravy a údržby ostatných prístreškov zabezpečuje Stredisko mestských služieb. V prvom polroku 2021 bola
zabezpečená oprava autobusových prístreškov na ul. Rastislavova a na križovatke Kláštorná-Hornozoborská. Rekonštrukcie autobusových zastávok zabezpečuje podľa potrieb a
možností mesta Odbor investičnej výstavby. V prvom polroku 2021 neboli realizované žiadne rekonštrukcie autobusových prístreškov.

Cieľ:
1 Zabezpečiť príjemné prostredie pre čakajúcich cestujúcich

Plnenie cieľa:
Cieľ: Zabezpečiť príjemné prostredie pre čakajúcich cestujúcich je plnený priebežne podľa možností rozpočtu mesta.

MU:

MJ:

Výstupu

Počet
A Počet vymenených autobusových prístreškov za rok spolu

Rok
2022

R + 2

3

R + 1

0

R

3

Bázický rok

3

2021

Skutočnosť

Plán

2020
R - 1

2023

008 - Doprava

Zámer:
Spokojní cestujúci obyvatelia a návštevníci Nitry

Komentár k projektu/prvku:
V programe je financovaná hromadná autobusová preprava osôb na území mesta Nitry. Mesto na zabezpečenie  prepravných služieb objednáva u prepravcu dohodnutý obslužný
výkon linkami hromadnej dopravy v meste, do mestských častí na základe potrieb občanov mesta.

Zodpovedný útvar:
Odbor dopravy

Zodpovedná osoba:
Ing. Matúš Maruniak

Schválený Skutočnosť k 30.6.Upravený k 30.6.

Rozpočet za rok 2021: ( v eurách )

Bežné výdavky 5 056 000,00 8 587 831,14 4 158 925,71

Kapitálové výdavky 30 000,00 320 898,00 0,00

Výdavkové finančné operácie 0,00 0,00 0,00

Spolu 5 086 000,00 8 908 729,14 4 158 925,71

Komentár k monitorovaniu programu:
Mesto na zabezpečuje  prepravné služby u dopravcu na dohodnutý obslužný výkon linkami hromadnej dopravy v meste do mestských častí na základe potrieb občanov mesta.

008.01 - Mestská verejná doprava

Zámer:
Kvalitná a efektívna verejná doprava pre všetkých

Zodpovedný útvar:
Odbor dopravy

Zodpovedná osoba:
Ing. Ivan Janček

Schválený Skutočnosť k 30.6.Upravený k 30.6.

Rozpočet za rok 2021: ( v eurách )

Bežné výdavky 4 800 000,00 8 331 831,14 4 087 190,22

Kapitálové výdavky 0,00 0,00 0,00

Výdavkové finančné operácie 0,00 0,00 0,00

Spolu 4 800 000,00 8 331 831,14 4 087 190,22

Komentár k monitorovaniu podprogramu:
V rámci ekonomických možností na základe schválených cestovných poriadkov je snaha o poskytnutie ponuky kvalitnej a efektívnej verejnej hromadnej dopravy
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008.01.01 - Mestská autobusová doprava

Komentár k projektu/prvku:
V prvku je zabezpečená hromadná preprav osôb na území mesta Nitry. Mesto finančne prispieva na výkony vo verejnom záujme v zmysle zákona č. 56/2012 Zb.

Zodpovedný útvar:
Odbor dopravy

Zodpovedná osoba:
Ing. Ivan Janček, referent pre mobilitu a MHD

Schválený Skutočnosť k 30.6.Upravený k 30.6.

Rozpočet za rok 2021: ( v eurách )

Bežné výdavky 4 800 000,00 8 331 831,14 4 087 190,22

Kapitálové výdavky 0,00 0,00 0,00

Výdavkové finančné operácie 0,00 0,00 0,00

Spolu 4 800 000,00 8 331 831,14 4 087 190,22

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:
Dôsledky pandémie COVID-19 výrazne poznačili všetky ekonomické ukazovatele verejnej dopravy, a to hlavne vo vzťahu k aplikovaným opatreniam. Vzhľadom na objektívne
zhodnotenie situácie je potrebné sa pozrieť i na porovnanie za rok 2019 a nie len vo vzťahu k údajom za rok 2020. Pri sledovaní a porovnaní rokov ukazovateľov k 30.06.2019,
30.06.2020 a 30.06.2021 evidujeme medziročný postupný pokles počtu cestujúcich a s tým spojený pokles tržieb:

Počet prepravených osôb:
• 2019 – 8 042 322 (100%)
• 2020 – 6 048 323 (75,2%)
• 2021 – 4 957 550 (61,6%)

Tržby z cestovného:
• 2019 – 1 545 752,97 € (100%)
• 2020 – 972 051,44 € (62,9%)
• 2021 – 833 625,03 € (53,9%)

Rok 2020 (nástup Covidu) priniesol v oboch ukazovateľoch zásadný prepad oproti roku 2019. Údaje k 30.6.2021 nateraz budia dojem, že rok 2021 môže byť ešte horším, v
skutočnosti to tak ale nemusí byť. Pri uvedených informáciách je potrebné si uvedomiť, že vzájomne porovnávame prvé polroky. Začiatok roka 2020 (do polovice marca) bol bez
aplikovaných obmedzení, a teda sa stihli bez obmedzení odjazdiť jedny z najsilnejších mesiacov v roku. Naproti tomu začiatok roka 2021 bol postihnutý lockdownom, kedy bola
miera mobility obyvateľstva mimoriadne nízka. Rok 2020 bol veľmi slabý v mesiacoch apríl a máj, tu ho rok 2021 presne v týchto mesiacoch tržobne predstihuje. O finálnom
výsledku rozhodne najmä posledný kvartál. Ak sa nitrianskemu okresu podarí pokračovať bez zásadnejších reštrikcií, rok 2021 má šancu byť do konca roka silnejší ako rok 2020
(vtedy sa v októbri opäť zatvorili školy).

Cieľ:
1 Zabezpečiť  dopravnú obslužnosť na celom území mesta

Plnenie cieľa:
Dopravná obslužnosť bola na celom území mesta Nitra zabezpečená v dostatočnom rozsahu a to aj vzhľadom na opatrenia znižujúce mobilitu obyvateľov v súvislosti s pandémiou COVID-19.

MU:

MJ:

Výstupu

v tis. km
A Počet objednaných km  mestskej autobusovej dopravy  za rok (v tis. km)

Rok
2022

R + 2

4 150

3 624,16

R + 1

3 624

R

4 150

Bázický rok

4 150

2021

Skutočnosť

Plán

2020
R - 1

4 150

2023

MU:

MJ:

Výstupu

ks
B Celkový počet autobusov poskytujúcich prepravu v rámci mestskej dopravy

Rok
2022

R + 2

92

93

R + 1

99

R

92

Bázický rok

92

2021

Skutočnosť

Plán

2020
R - 1

92

2023

MU:

MJ:

Výstupu

v tis. osôb
C Počet prepravených osôb za rok (v tis. osobách)

Rok
2022

R + 2

18 500

11 932,67

R + 1

12 000

R

18 500

Bázický rok

18 500

2021

Skutočnosť

Plán

2020
R - 1

18 500

2023

008.02 - Cyklodoprava a ekomobilita

Zámer:
Mesto podporujúce cyklodopravu.

Komentár k projektu/prvku:
V podprograme sú zahrnuté aktivity na podporu cyklodopravy a ďalších foriem ekologickej dopravy v meste Nitra.

Zodpovedný útvar:
Odbor dopravy

Zodpovedná osoba:
Ing. Ivan Janček, referent pre mobilitu a MHD
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Schválený Skutočnosť k 30.6.Upravený k 30.6.

Rozpočet za rok 2021: ( v eurách )

Bežné výdavky 0,00 0,00 0,00

Kapitálové výdavky 0,00 160 898,00 0,00

Výdavkové finančné operácie 0,00 0,00 0,00

Spolu 0,00 160 898,00 0,00

Komentár k monitorovaniu podprogramu:
V rámci systému zdieľania bicyklov bolo za rok 2020 v platnosti memorandum so spoločnosťou Arriva. Uvedenú službu a jej prevádzku výrazne ovplyvnila pandémia COVID-19.

Cieľ:
1 Zabezpečiť fungovanie bikesharingu v meste

Plnenie cieľa:
Fungovanie služby výrazne negatívne ovplyvnila pandémia COVID-19, ktorá ovplyvnila primárne počet výpožičiek v rámci bikesharingu v Nitre.  Presnými informáciami od prevádzkovateľa ku dňu 30.06.2021
aktuálne nedisponujeme. Údaje budú vyhodnotené na konci augusta 2021.

MU:

MJ:

Výstupu

počet užívateľov
A Počet registrovaných užívateľov bikesharingu v Nitre

Rok
2022

R + 2

8 000

-

R + 1

-

R

7 000

Bázický rok

7 500

2021

Skutočnosť

Plán

2020
R - 1

7 000

2023

MU:

MJ:

Výstupu

Počet výpožičiek
B Počet výpožičiek v rámci bikesharingu v Nitre

Rok
2022

R + 2

23 500

-

R + 1

-

R

22 500

Bázický rok

23 000

2021

Skutočnosť

Plán

2020
R - 1

22 000

2023

008.03 - Dopravné značenie a zariadenia

Zámer:
Mesto s kvalitným dopravným značením.

Komentár k projektu/prvku:
Činnosť údržby a realizácie dopravného značenia a dopravných zariadení vykonávala zabezpečuje Odbor dopravy. Uvedená činnosť zahŕňa obnovu, prípadne realizáciu nového
vodorovného a zvislého dopravného značenia a dopravných zariadení v zmysle cestného zákona, aktuálne platnej vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a ďalších
nadväzujúcich predpisov.

Zodpovedný útvar:
Odbor dopravy

Zodpovedná osoba:
Dalibor Repa

Schválený Skutočnosť k 30.6.Upravený k 30.6.

Rozpočet za rok 2021: ( v eurách )

Bežné výdavky 256 000,00 256 000,00 71 735,49

Kapitálové výdavky 30 000,00 160 000,00 0,00

Výdavkové finančné operácie 0,00 0,00 0,00

Spolu 286 000,00 416 000,00 71 735,49

Komentár k monitorovaniu podprogramu:
Plnenie povinností vyplývajúcich z Vyhlášky Federálneho ministerstva dopravy z 27. marca 1984,
ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách (cestný zákon) týkajúcich sa správy údržby miestnych komunikácií a aktuálne platnej vyhlášky Ministerstva vnútra
Slovenskej republiky č. 30/2020 o dopravnom značení a ďalších nadväzujúcich predpisov bolo vo vzťahu k dopravnému značeniu vo všeobecnosti realizované v súlade s
uvedenými predpismi, podľa potreby a so zohľadnením aktuálnych skutočností a možností.

Cieľ:
1 Zabezpečiť priepustnosť cestných komunikácií

Plnenie cieľa:
Cieľom bolo zabezpečiť priepustnosť miestnych komunikácií. Predložený cieľ bol plnený - dodržaný. Na uvedený cieľ negatívne vplývala okolnosť vyhlásenia verejnej súťaže na dodávateľa dopravného
značenia, dopravného zariadenia.

MU:

MJ:

Výstupu

ks
A Počet vymenených dopravných zariadení spolu za rok

Rok
2022

R + 2

22

R + 1

17

R

18

Bázický rok

20

2021

Skutočnosť

Plán

2020
R - 1

2023

009 - Vzdelávanie

Zámer:
Kvalitný, efektívny  a moderný systém školstva mesta Nitra

Komentár k projektu/prvku:
V programe sa sleduje zabezpečenie činnosti základných škôl, školských zariadení, materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, záujmové vzdelávanie detí a mládeže,
základné umelecké vzdelávanie, školské kluby a voľnočasové aktivity detí a mládeže. V programe je zahrnuté zákonom stanovené financovanie neštátnych škôl a školských
zariadení na území mesta.
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Zodpovedný útvar:
Odbor školstva, mládeže a športu

Zodpovedná osoba:
PaedDr. Mária Orságová - vedúca odboru

Schválený Skutočnosť k 30.6.Upravený k 30.6.

Rozpočet za rok 2021: ( v eurách )

Bežné výdavky 33 770 070,00 35 955 765,00 14 601 617,53

Kapitálové výdavky 0,00 417 830,00 18 786,79

Výdavkové finančné operácie 0,00 0,00 2 794,20

Spolu 33 770 070,00 36 373 595,00 14 623 198,52

Komentár k monitorovaniu programu:
V roku 2021 mesto zabezpečilo činnosť 14 základných škôl, 28 materských škôl a 2 zariadenia pre voľnočasové aktivity detí a mládeže.

009.01 - Predškolská výchova

Zámer:
Materské školy rešpektujúce potreby detí

Komentár k projektu/prvku:
Mesto Nitra spravuje za účelom zabezpečovania prevádzky predškolské zariadenia 27 materských škôl, 25 zariadení školského stravovania a  Mestské detské jasle na ul.
Ľ.Okánika  v mestskej časti Chrenová na ul. Bazovského v mestskej časti Klokočina. Pripravuje sa otvorenie MŠ Dobšinského v septembri 2020.

Zodpovedný útvar:
Odbor školstva, mládeže a športu

Zodpovedná osoba:
PaedDr. Mária Orságová - vedúca odboru

Schválený Skutočnosť k 30.6.Upravený k 30.6.

Rozpočet za rok 2021: ( v eurách )

Bežné výdavky 9 762 370,00 10 435 357,86 4 913 157,62

Kapitálové výdavky 0,00 90 554,00 10 433,39

Výdavkové finančné operácie 0,00 0,00 1 620,00

Spolu 9 762 370,00 10 525 911,86 4 925 211,01

Komentár k monitorovaniu podprogramu:
Mesto Nitra zrušilo 1 MŠ na Hospodárskej ulici. Zriaďovateľom tejto MŠ bude SPU Nitra.

009.01.02 - Materské školy

Komentár k projektu/prvku:
27 Materských škôl mesta Nitry sú organizačné jednotky bez právnej subjektivity a napojené na rozpočet Mesta Nitry, ktoré z rozpočtu a ostatných poplatkov financuje mzdové
náklady a odvody, prevádzkové náklady všetkých materských škôl. Zákonný zástupca dieťaťa uhrádza mesačne príspevok na čiastočnú úhradu výdavkov MŠ za pobyt dieťaťa v
MŠ.

Zodpovedný útvar:
Odbor školstva, mládeže a športu

Zodpovedná osoba:
Magdaléna Feketeová

Schválený Skutočnosť k 30.6.Upravený k 30.6.

Rozpočet za rok 2021: ( v eurách )

Bežné výdavky 7 628 110,00 7 627 111,97 3 390 235,68

Kapitálové výdavky 0,00 60 554,00 10 433,39

Výdavkové finančné operácie 0,00 0,00 0,00

Spolu 7 628 110,00 7 687 665,97 3 400 669,07

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:
V roku 2021 mesto zrušilo 1 MŠ na Hospodárskej ulici, ktorej zriaďovateľom od 1.9.2021 bude SPU Nitra.

Cieľ:
1 Zabezpečiť výchovno-vzdelávacie služby detí predškolského veku

MU:

MJ:

Výstupu

počet
A Počet detí v materských školách v meste spolu

Rok
2022

R + 2

2 700

2 664

R + 1

2 707

R

2 707

Bázický rok

2 700

2021

Skutočnosť

Plán

2020
R - 1

2 770

2023

MU:

MJ:

Efektivity

v EUR/ 1 dieťa
B Výdavky  na 1 dieťa MŠ v EUR

Rok
2022

R + 2

3 200

3 214

R + 1

3 214

R

3 214

Bázický rok

3 200

2021

Skutočnosť

Plán

2020
R - 1

2 834

2023
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Plnenie cieľa:
Výchovno-vzdelávacie služby pre deti predškolského veku boli zabezpečené.

MU:

MJ:

Výstupu

%
C Kapacitné využitie MŠ  v percentách

Rok
2022

R + 2

100

100

R + 1

100

R

100

Bázický rok

100

2021

Skutočnosť

Plán

2020
R - 1

100

2023

009.01.03 - Zariadenia školského stravovania pri MŠ

Komentár k projektu/prvku:
25 zariadení školského stravovania (ZŠS) pri materských školách bez právnej subjektivity ako preddavkové organizačné jednotky mesta Nitry. Z rozpočtu mesta Nitry sa financujú
mzdové náklady a poistné odvody, prevádzkové náklady. Zákonný zástupca dieťaťa uhrádza mesačne príspevok na čiastočnú úhradu nákladov za nákup potravín..

Zodpovedný útvar:
Odbor školstva , mládeže a športu

Zodpovedná osoba:
Ing. Dagmar Danášová

Schválený Skutočnosť k 30.6.Upravený k 30.6.

Rozpočet za rok 2021: ( v eurách )

Bežné výdavky 1 952 150,00 2 616 480,89 1 450 775,07

Kapitálové výdavky 0,00 30 000,00 0,00

Výdavkové finančné operácie 0,00 0,00 1 620,00

Spolu 1 952 150,00 2 646 480,89 1 452 395,07

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:
Mesto Nitra umiestnilo deti do MŠ do naplnenia kapacity a financuje prevádzku a mzdové náklady zamestnancov MŠ

Cieľ:
1 Zabezpečiť kvalitné a zdraviu prospešné stravovanie pre deti predškolského veku

Plnenie cieľa:
Cieľ sa plní.

MU:

MJ:

Výstupu

Počet strávnikov
A Počet stravníkov  v MŠ spolu

Rok
2022

R + 2

2 700

2 664

R + 1

2 707

R

2 707

Bázický rok

2 700

2021

Skutočnosť

Plán

2020
R - 1

2 424

2023

009.01.04 - Mestské detské jasle

Komentár k projektu/prvku:
Mestské zastupiteľstvo v Nitre od 1.9.2006 zriadilo Mestské detské jasle ( MDJ ). MDJ sa nachádzajú v mestskej časti Chrenová v budove MŠ na ulici Ľ. Okánika a v mestskej
časti Klokočina v budove MŠ na Bazovského ulici. Mzdové náklady, poistné a odvody, prevádzkové náklady MDJ sú financované z poplatkov rodičov za MDJ ako aj z rozpočtu
Mesta Nitry. Od 6.9.2018 sú MDJ zaregistrované v registri poskytovateľov sociálnych služieb ako zariadenie starostlivosti o deti do 3 rokov veku.

Zodpovedný útvar:
Odbor školstva, mládeže a športu

Zodpovedná osoba:
Magdaléna Feketeová, Bc. Iveta Gerhatová

Schválený Skutočnosť k 30.6.Upravený k 30.6.

Rozpočet za rok 2021: ( v eurách )

Bežné výdavky 182 110,00 191 765,00 72 146,87

Kapitálové výdavky 0,00 0,00 0,00

Výdavkové finančné operácie 0,00 0,00 0,00

Spolu 182 110,00 191 765,00 72 146,87

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:
Kapacita MDJ bola naplnená.

Cieľ:
1 Zabezpečiť  maximálnu opateru  a výchovnú  starostlivosť najmenším  deťom

MU:

MJ:

Výstupu

počet detí
A Počet detí v detských jasliach spolu

Rok
2022

R + 2

45

45

R + 1

45

R

45

Bázický rok

45

2021

Skutočnosť

Plán

2020
R - 1

45

2023
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Plnenie cieľa:
cieľ bol splnený

MU:

MJ:

Efektivity

EUR/ 1 dieťa
B Výdavky na 1 dieťa v EUR

Rok
2022

R + 2

4 100

4 046

R + 1

4 046

R

4 046

Bázický rok

4 100

2021

Skutočnosť

Plán

2020
R - 1

1 250

2023

MU:

MJ:

Výstupu

%
C Kapacitné využitie MDJ v percentách

Rok
2022

R + 2

100

100

R + 1

100

R

100

Bázický rok

100

2021

Skutočnosť

Plán

2020
R - 1

100

2023

009.02 - Základné školstvo mesta

Zámer:
Komplexné služby v oblasti výchovy a vzdelávania orientujúce sa na slobodný výber  rodičov a žiakov

Komentár k projektu/prvku:
Podprogram základné školstvo mesta zahŕňa zabezpečenie činnosť základných škôl a zariadení školského stravovania pri ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta.

Zodpovedný útvar:
Odbor školstva,  mládeže a športu

Zodpovedná osoba:
PaedDr. Mária Orságová - vedúca odboru

Schválený Skutočnosť k 30.6.Upravený k 30.6.

Rozpočet za rok 2021: ( v eurách )

Bežné výdavky 16 483 980,00 17 711 266,94 6 876 476,83

Kapitálové výdavky 0,00 318 922,00 0,00

Výdavkové finančné operácie 0,00 0,00 1 174,20

Spolu 16 483 980,00 18 030 188,94 6 877 651,03

Komentár k monitorovaniu podprogramu:
Kapacity ZŠ boli naplnené a základné školy poskytovali komplexné služby v oblasti výchovy a vzdelávania.

009.02.01 - Základné školy

Komentár k projektu/prvku:
Základné školy zabezpečujú  základné vzdelanie v súlade s platnou legislatívou. MŠVVaŠ SR prostredníctvom OÚ v Nitre posiela mesačne mestu dotácie na prenesený výkon
školskej správy a odbor školstva, mládeže a športu mesta zasiela podľa schváleného, resp. upraveného rozpisu rozpočtu na jednotlivé ZŠ  finančné prostriedky na osobné
náklady prevádzku.

Zodpovedný útvar:
Odbor školstva,  mládeže a športu

Zodpovedná osoba:
PaedDr. Mária Orságová

Schválený Skutočnosť k 30.6.Upravený k 30.6.

Rozpočet za rok 2021: ( v eurách )

Bežné výdavky 13 832 280,00 14 954 226,15 5 899 980,84

Kapitálové výdavky 0,00 308 922,00 0,00

Výdavkové finančné operácie 0,00 0,00 0,00

Spolu 13 832 280,00 15 263 148,15 5 899 980,84

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:
základné vzdelávanie pre žiakov 1. a 9. ročníka bolo zabezpečené.

Cieľ:
1 Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces rešpektujúc demografický vývoj v meste

MU:

MJ:

Výstupu

počet žiakov
A Počet žiakov navštevujúcich základné školy

Rok
2022

R + 2

6 600

6 475

R + 1

6 475

R

6 522

Bázický rok

6 600

2021

Skutočnosť

Plán

2020
R - 1

6 200

2023

MU:

MJ:

Výstupu

počet
B Počet základných škôl v meste

Rok
2022

R + 2

14

14

R + 1

14

R

14

Bázický rok

14

2021

Skutočnosť

Plán

2020
R - 1

14

2023

37 /  85



Plnenie cieľa:
cieľ sa plní.

009.02.02 - Zariadenia školského stravovania pri ZŠ

Komentár k projektu/prvku:
Školské stravovanie pri ZŠ sa zabezpečuje v zmysle  platnej legislatívy. Súčasťou 13 základných škôl sú školské jedálne.  Žiaci ZŠ Ščasného  majú možnosť stravovania v
Materskej škole Belopotockého.

Zodpovedný útvar:
Odbor školstva, mládeže a športu

Zodpovedná osoba:
Viera Gajdošová, Ing. Dagmar Današová

Schválený Skutočnosť k 30.6.Upravený k 30.6.

Rozpočet za rok 2021: ( v eurách )

Bežné výdavky 2 651 700,00 2 757 040,79 976 495,99

Kapitálové výdavky 0,00 10 000,00 0,00

Výdavkové finančné operácie 0,00 0,00 1 174,20

Spolu 2 651 700,00 2 767 040,79 977 670,19

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:
Stravovanie žiakov bolo plne zabezpečené.

Cieľ:
1 Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie v školských jedálňach pri základných školách

Plnenie cieľa:
cieľ sa plní

MU:

MJ:

Výstupu

počet stravníkov
A Počet stravníkov v ZŠ

Rok
2022

R + 2

6 500

6 475

R + 1

6 475

R

6 522

Bázický rok

6 500

2021

Skutočnosť

Plán

2020
R - 1

6 155

2023

009.03 - Záujmové vzdelávanie detí a mládeže

Zámer:
Komplexné služby v oblasti záujmového vzdelávania detí a mládeže.

Zodpovedný útvar:
Odbor školstva, mládeže a športu, ZUŠ

Zodpovedná osoba:
PaedDr. Mária Orságová - vedúca odboru

Schválený Skutočnosť k 30.6.Upravený k 30.6.

Rozpočet za rok 2021: ( v eurách )

Bežné výdavky 3 781 710,00 3 975 158,57 1 434 706,84

Kapitálové výdavky 0,00 0,00 0,00

Výdavkové finančné operácie 0,00 0,00 0,00

Spolu 3 781 710,00 3 975 158,57 1 434 706,84

Komentár k monitorovaniu podprogramu:
Záujmové vzdelávanie detí a mládeže bolo zabezpečené v rámci hygienických nariadení v zariadeniach ZUŠ J. Rosinského a Centre voľného času.

009.03.01 - Centrum voľného času

Komentár k projektu/prvku:
Rozpočtované  výdavky sú na  osobné náklady zamestnancov a prevádzku zariadenia. Zohľadnené sú náklady na  pravidelnú záujmovú činnosť i na príležitostné aktivity pre deti
a mládež.

Zodpovedný útvar:
Odbor školstva, mládeže a športu

Zodpovedná osoba:
Mgr. Marián Hlavatý, PhD.

Schválený Skutočnosť k 30.6.Upravený k 30.6.

Rozpočet za rok 2021: ( v eurách )

Bežné výdavky 501 290,00 501 416,00 145 310,41

Kapitálové výdavky 0,00 0,00 0,00

Výdavkové finančné operácie 0,00 0,00 0,00

Spolu 501 290,00 501 416,00 145 310,41

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:
Centrum voľného času poskytovalo služby v ŠKD pri ZŠ. CVČ začalo pracovať na príprave letných táborov.
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Cieľ:
1 Zabezpečiť aktívnu účasť mládeže na organizovaných voľno-časových aktivitách

Plnenie cieľa:
cieľ sa plní

MU:

MJ:

Výstupu

počet detí
A Počet detí a mládeže navštevujúcich pravidelné záujmové útvary

Rok
2022

R + 2

900

794

R + 1

794

R

900

Bázický rok

900

2021

Skutočnosť

Plán

2020
R - 1

920

2023

MU:

MJ:

Výstupu

počet detí
B Počet  detí v letných táboroch a letných školách

Rok
2022

R + 2

600

300

R + 1

300

R

600

Bázický rok

600

2021

Skutočnosť

Plán

2020
R - 1

600

2023

009.03.02 - Základná umelecká škola J. Rosínskeho

Komentár k projektu/prvku:
ZUŠ je od 1.1.2016 rozpočtová organizácia mesta, ktorá vytvára podmienky pre umelecké vzdelávanie a výchovu detí, žiakov, mládež i dospelých.

Zodpovedný útvar:
Odbor školstva, mládeže a športu

Zodpovedná osoba:
Mgr. Anna Fintová PhD.

Schválený Skutočnosť k 30.6.Upravený k 30.6.

Rozpočet za rok 2021: ( v eurách )

Bežné výdavky 1 314 440,00 1 507 762,57 583 974,82

Kapitálové výdavky 0,00 0,00 0,00

Výdavkové finančné operácie 0,00 0,00 0,00

Spolu 1 314 440,00 1 507 762,57 583 974,82

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:
ZUŠ v roku 2021 poskytovala záujmové vzdelávanie všetkým žiakom v skupinovej forme dištančne a individuálna forma prezenčne.

Cieľ:
1 Zabezpečiť výchovno- vzdelávací proces  pre umelecky nadané deti a mládež

Plnenie cieľa:
cieľ sa plní

MU:

MJ:

Výstupu

počet žiakov
A Celkový počet žiakov v ZUŠ

Rok
2022

R + 2

1 300

1 220

R + 1

1 220

R

1 300

Bázický rok

1 300

2021

Skutočnosť

Plán

2020
R - 1

1 300

2023

009.03.03 - Školské kluby

Komentár k projektu/prvku:
V rámci originálnych kompetencií sú takisto z rozpočtu mesta pravidelne mesačne poskytované finančné prostriedky na osobné náklady a prevádzkové výdavky školských klubov.
Súčasťou 13 základných škôl sú školské kluby s výnimkou ZŠ Krčméryho, kde školský klub nie je v prevádzke. Celkový počet oddelení školského klubu detí bol 114.

Zodpovedný útvar:
Odbor školstva, mládeže a športu

Zodpovedná osoba:
Viera Gajdošová

Schválený Skutočnosť k 30.6.Upravený k 30.6.

Rozpočet za rok 2021: ( v eurách )

Bežné výdavky 1 888 650,00 1 888 650,00 688 691,83

Kapitálové výdavky 0,00 0,00 0,00

Výdavkové finančné operácie 0,00 0,00 0,00

Spolu 1 888 650,00 1 888 650,00 688 691,83

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:
V čase dištančného vzdelávania školské kluby poskytovali žiakov voľnočasové aktivity, aby rodičia mohli chodiť do práce. Zamestnaci CVČ pracovali v  ŠKD pri ZŠ.

Cieľ:
1 Materiálno-technické zabezpečenie vzdelávania a výchovy v oblasti voľno-časových aktivít
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Plnenie cieľa:
cieľ sa plní

MU:

MJ:

Výstupu

počet žiakov
A Celkový počet žiakov v školských kluboch

Rok
2022

R + 2

2 700

2 669

R + 1

2 669

R

2 700

Bázický rok

2 700

2021

Skutočnosť

Plán

2020
R - 1

2 655

2023

009.03.04 - Voľnočasové aktivity v základných školách

Komentár k projektu/prvku:
Financovanie  záujmového vzdelávania prebiehalo formou vzdelávacích poukazov v zmysle platnej legislatívy a prostredníctvom finančných prostriedkov v rámci originálnych
kompetencií pre centrá voľného času na ZŠ.
Vzdelávací poukaz podľa zákona č. 597/2003 Z. z. „reprezentuje osobitný ročný príspevok štátu na záujmové vzdelávanie pre jedného žiaka základnej školy “. Je prostriedkom na
poskytovanie štátneho finančného príspevku na záujmové vzdelávanie žiaka, ktoré zabezpečujú základné školy a školské zariadenia (ďalej len „poskytovatelia“).
Záujmovým vzdelávaním na tieto účely rozumieme pravidelnú záujmovú činnosť organizovanú pre žiakov základných škôl v rozsahu najmenej 60 hodín v školskom roku
jednotlivými poskytovateľmi. Ide o záujmovú činnosť, ktorú poskytovatelia – základné školy a školské zariadenia poskytujú žiakom formou záujmových krúžkov, kurzov, súborov,
klubov a ďalšími formami záujmovej činnosti podľa záujmu žiakov a možností poskytovateľa zabezpečiť túto činnosť v požadovanom rozsahu a kvalite.

Zodpovedný útvar:
Odbor školstva , mládeže a športu

Zodpovedná osoba:
Viera Gajdošová

Schválený Skutočnosť k 30.6.Upravený k 30.6.

Rozpočet za rok 2021: ( v eurách )

Bežné výdavky 77 330,00 77 330,00 16 729,78

Kapitálové výdavky 0,00 0,00 0,00

Výdavkové finančné operácie 0,00 0,00 0,00

Spolu 77 330,00 77 330,00 16 729,78

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:
Vzdelávacie poukazy vzhľadom na dištančné vzdelávanie boli sčasti použité na nákup prostriedkov na zabránenie šírenia sa koronavírusu.

Cieľ:
1 Materiálno-technické zabezpečenie voľno-časových aktivít pre žiakov ZŠ prostredníctvom vzdelávacích poukazov

Plnenie cieľa:
cieľ sa plní

MU:

MJ:

Výstupu

ks
A Počet prijatých vzdelávacích poukazov

Rok
2022

R + 2

4 300

4 272

R + 1

 3 941

R

4272

Bázický rok

4 300

2021

Skutočnosť

Plán

2020
R - 1

3 975

2023

009.04 - Súkromné a cirkev.školy a  škol. zariadenia

Zámer:
Kvalitná a rôznorodá sieť škôl a školských zariadení v meste Nitra

Komentár k projektu/prvku:
Financovanie súkromných a cirkevných škôl a školských zariadení  z rozpočtu mesta sa zabezpečuje zmysle platnej legislatívy a v zmysle schváleného VZN o určení výšky
dotácie na prevádzku a mzdy žiaka ZUŠ, poslucháča jazykovej školy a dieťa MŠ a školského zariadenia so sídlom na území mesta Nitry.

Zodpovedný útvar:
Odbor školstva, mládeže a športu

Zodpovedná osoba:
Viera Gajdošová

Schválený Skutočnosť k 30.6.Upravený k 30.6.

Rozpočet za rok 2021: ( v eurách )

Bežné výdavky 2 631 370,00 2 631 370,00 1 315 650,00

Kapitálové výdavky 0,00 0,00 0,00

Výdavkové finančné operácie 0,00 0,00 0,00

Spolu 2 631 370,00 2 631 370,00 1 315 650,00

Komentár k monitorovaniu podprogramu:
Mesto Nitra zabezpečuje financovanie súkromných a cirkevných škôl a školských zariadení

Cieľ:
1 Dofinancovanie súkromných a cirkevných škôl a školských zariadení v zmysle platnej legislatívy

MU:

MJ:

Výstupu

počet
A Celkový počet žiakov do 15 rokov v súkromných  ZUŠ

Rok
2022

R + 2

2043

1 851

R + 1

1851

R

2043

Bázický rok

2043

2021

Skutočnosť

Plán

2020
R - 1

2 015

2023
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Plnenie cieľa:
cieľ sa plní

MU:

MJ:

Výstupu

počet
B Celkový počet detí do 15 rokov v súkromných  jazykových  školách

Rok
2022

R + 2

250

203

R + 1

203

R

250

Bázický rok

250

2021

Skutočnosť

Plán

2020
R - 1

206

2023

MU:

MJ:

Výstupu

počet
C Celkový počet detí do 15 rokov v súkromných a cirkevných školách a  školských zariadeniach

Rok
2022

R + 2

2 100

2 249

R + 1

1 370

R

2 100

Bázický rok

2 100

2021

Skutočnosť

Plán

2020
R - 1

2 119

2023

009.05 - Školský úrad mesta

Zámer:
Profesionálne a efektívne služby školského úradu

Komentár k projektu/prvku:
Finančné prostriedky  zabezpečujú osobné a prevádzkové  náklady zamestnancov školského úradu z dotácie ObÚ v Nitre na prenesený výkon štátnej správy v zmysle platnej
legislatívy.

Zodpovedný útvar:
Odbor školstva, mládeže a športu

Zodpovedná osoba:
PaedDr. Mária Orságová

Schválený Skutočnosť k 30.6.Upravený k 30.6.

Rozpočet za rok 2021: ( v eurách )

Bežné výdavky 0,00 37 304,23 37 304,23

Kapitálové výdavky 0,00 0,00 0,00

Výdavkové finančné operácie 0,00 0,00 0,00

Spolu 0,00 37 304,23 37 304,23

Komentár k monitorovaniu podprogramu:
Finančné prostriedky za prenesený výkon boli čerpané na osobné a prevádzkové náklady zamestnancov školského úradu.

Cieľ:
1 Zabezpečiť prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva v meste Nitra

Plnenie cieľa:
cieľ sa plní.

MU:

MJ:

Výstupu

ks
A Počet realizovaných odborno-pedagogických aktivít

Rok
2022

R + 2

6

6

R + 1

6

R

6

Bázický rok

6

2021

Skutočnosť

Plán

2020
R - 1

6

2023

009.06 - Podpora  výchovno - vzdelávacej činnosti

Zámer:
Kvalitné vzdelávanie v meste

Komentár k projektu/prvku:
V rámci rozpočtu podprogramu sú naplánované výdavky na zakúpenie kníh pre prvákov a tiež rôznych ocenení - knihy a upomienkové predmety pre žiakov. Rovnako sú tu
zahrnuté výdavky na ocenia v rámci Dňa učiteľov. Pri príležitosti dňa učiteľov sú odmeňovaní na základe hodnotenia riaditeľov škôl a školských zariadení každým rokom najlepší
pedagogickí zamestnanci.

Zodpovedný útvar:
Odbor školstva, mládeže a športu

Zodpovedná osoba:
PaedDr. Mária Orságová

Schválený Skutočnosť k 30.6.Upravený k 30.6.

Rozpočet za rok 2021: ( v eurách )

Bežné výdavky 1 110 640,00 1 165 307,40 24 322,01

Kapitálové výdavky 0,00 8 354,00 8 353,40

Výdavkové finančné operácie 0,00 0,00 0,00

Spolu 1 110 640,00 1 173 661,40 32 675,41

Komentár k monitorovaniu podprogramu:
Podmienky sú zabezpečené.
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Cieľ:
1 Zabezpečiť podmienky pre kvalitné vzdelávanie na ZŠ

Plnenie cieľa:
Cieľ sa plní.

MU:

MJ:

Výstupu

počet žiakov
A Počet  žiakov 1. ročníka ZŠ

Rok
2022

R + 2

800

774

R + 1

774

R

774

Bázický rok

800

2021

Skutočnosť

Plán

2020
R - 1

868

2023

Cieľ:
2 Odmeňovanie pedagogických zamestnancov škôl a školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Nitry

Plnenie cieľa:
Cieľ sa plní.

MU:

MJ:

Výstupu

Počet
A Počet odmenených  pedagogických  zamestnancov mesta spolu

Rok
2022

R + 2

20

20

R + 1

20

R

20

Bázický rok

20

2021

Skutočnosť

Plán

2020
R - 1

20

2023

010 - Šport

Zámer:
Mesto podporujúce šport

Komentár k projektu/prvku:
Program predstavuje zabezpečenie financovania športu v meste Nitra. Ide najmä o financovanie športových a voľnočasových aktivít, ktoré sú organizované  pre občanov mesta,
dotácie pre športové kluby na prevádzku a na  činnosť mládežníckych a seniorských oddielov a zabezpečenie prevádzky športových objektov, ktoré sú v správe mesta.

Zodpovedný útvar:
Odbor školstva, mládeže a športu

Zodpovedná osoba:
PaedDr. Mária Orságová

Schválený Skutočnosť k 30.6.Upravený k 30.6.

Rozpočet za rok 2021: ( v eurách )

Bežné výdavky 2 494 530,00 3 159 930,00 1 361 375,48

Kapitálové výdavky 0,00 1 809 380,00 75 834,20

Výdavkové finančné operácie 0,00 0,00 0,00

Spolu 2 494 530,00 4 969 310,00 1 437 209,68

Komentár k monitorovaniu programu:
Športové aktivity boli obmedzené sprísnenými hygienickými opatreniami na zabránenie šírenia vírusu COVID-19

010.01 - Šport pre všetkých

Zámer:
Rozsiahly výber športových aktivít podľa dopytu, želaní a preferencie obyvateľov

Komentár k projektu/prvku:
Rozvoj športu v meste pre všetkých prostredníctvom organizovania rôznorodých športových  aktivít s medzinárodnou a celoslovenskou pôsobnosťou, resp. na miestnej úrovni s
cieľom zapojenia  širokej verejnosti.

Zodpovedný útvar:
Odbor školstva, mládeže a športu

Zodpovedná osoba:
Mgr. Róbert Šiška

Schválený Skutočnosť k 30.6.Upravený k 30.6.

Rozpočet za rok 2021: ( v eurách )

Bežné výdavky 60 000,00 60 000,00 1 577,88

Kapitálové výdavky 0,00 5 600,00 4 596,00

Výdavkové finančné operácie 0,00 0,00 0,00

Spolu 60 000,00 65 600,00 6 173,88

Komentár k monitorovaniu podprogramu:
Cieľ nebol splnený, Mesto Nitra sa zameralo na podporu činnosti športových klubov v rámci dotačných schém Strategické športy, Ostatné športy.  Podpora športových podujatí
nebola v roku 2021 realizovaná prostredníctvom dotačnej schémy z dôvodu pretrvávajúcich protipandemických opatrení a s tým spojenými ťažkosťami s organizáciou športových
podujatí. Mesto tiež evidovalo nízky počet žiadostí o spoluprácu pri organizáci športových podujatí.
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Cieľ:
1 Zabezpečiť rozmanitosť  športových aktivít  v meste

Plnenie cieľa:
Cieľ nebol splnený. OŠMaŠ realizuje pravidelné podujatia, ktoré sú organizované a financované výlučne OŠMaŠ,  ale aj podujatia v spolupráci s inými subjektami, pri ktorých sa podieľa ako na organizácii tak i
na  čiastočnom financovaní podujatí.

MU:

MJ:

Výstupu

počet
A Počet druhov športových aktivít  podporovaných mestom

Rok
2022

R + 2

45

10

R + 1

24

R

45

Bázický rok

45

2021

Skutočnosť

Plán

2020
R - 1

40

2023

010.02 - Športové a rekreačné zariadenia

Zámer:
Športoviská a rekreačné zariadenia spĺňajúce európske parametre

Komentár k projektu/prvku:
Športové a rekreačné zariadenia v majetku mesta Nitry boli zverené na výkon správy spoločnosti Službyt Nitra, s.r.o.. Na základe uzatvorenej Komisionárskej zmluvy č.j
75/2020/OM  zo dňa 28.1.2020 v znení jej dodatkov zabezpečuje táto spoločnosť výkon ekonomicko-právnych a technických činností súvisiacich s nakladaním s týmto
nehnuteľným majetkom. Službyt Nitra, s.r.o. zabezpečuje výkon správy športových a rekreačných zariadení vo vlastníctve mesta Nitry, t.j. realizuje všetky činnosti súvisiace s
technickou správou budov, manažment prenájmu, ekonomické činnosti, účtovnú a analytickú evidenciu nehnuteľností.
V rámci podprogramu sú zaradené nasledovné športové a rekreačné zariadenia:
- Mestský kúpeľ (Kúpeľná 4), Letné kúpalisko (Jesenského 3), Zimný štadión (Jesenského 2), Tenisové kurty (Jesenského 4), Mestská športová hala (Dolnočermánska 105),
Športovo-rekreačný areál  Nitra-Diely (Skatepark, k.u. Mlynárce), Tenisový areál (Ďumbierska 2), Atletický štadión (Tr. A. Hlinku 55) Futbalový štadión Kynek (Ovocinárska 6),
Futbalový štadión Dolné Krškany (Biovetská 8),  Futbalový štadión Veľké Janíkovce (Dlhá 106), Multifunčné ihriská: ul. Ždiarska k.u. Chrenová, ul. Bolečkova k.u. Mlynárce, ul.
Hlavná k.u. Veľké Janíkovce, ul. Ovocinárska k.ú. Kynek, ul. Hydinárska  k.ú. Párovské Háje, ul. Pod Katrušou k.ú Horné Krškany, ul. Kmeťova-Popradská Diely k.ú. Mlynárce, Fit
park Topoľová

Zodpovedný útvar:
Odbor školstva, mládeže a športu, Odbor majetku

Zodpovedná osoba:
Mgr. Róbert Šiška, Helena Ocelková

Schválený Skutočnosť k 30.6.Upravený k 30.6.

Rozpočet za rok 2021: ( v eurách )

Bežné výdavky 1 780 000,00 1 851 000,00 717 069,61

Kapitálové výdavky 0,00 1 803 780,00 71 238,20

Výdavkové finančné operácie 0,00 0,00 0,00

Spolu 1 780 000,00 3 654 780,00 788 307,81

Komentár k monitorovaniu podprogramu:
Športové a rekreačné zariadenia sú v správe spoločnosti Službyt Nitra, s.r.o.. Na základe uzatvorenej Príkaznej zmluvy zabezpečuje táto spoločnosť výkon správy športových a
rekreačných zariadení vo vlastníctve mesta Nitry a realizuje všetky činnosti súvisiace s technickou správou budov, energetickou prevádzkou budov, právne služby, manažment
prenájmu, ekonomické činnosti a účtovníctvo nehnuteľností. V rámci podprogramu sú zaradené nasledovné športové a rekreačné zariadenia: Mestský kúpeľ, Letné kúpalisko,
Mestská športová hala, Zimný štadión, futbalové štadióny FC Nitra, Čermáň, Kynek, Drážovce, Krškany a Janíkovce, tenisové kurty na Jesenského ulici a Ďumbierskej ulici,
atletický štadión, zápasnícka hala.

Cieľ:
1 Zabezpečiť podmienky pre rozvoj telesnej kultúry a športu v meste

MU:

MJ:

Výstupu

Počet
A Počet objektov športových a rekreačných zariadení v správe Službytu Nitra, s.r.o.

Rok
2022

R + 2

20

R + 1

20

R

20

Bázický rok

20

2021

Skutočnosť

Plán

2020
R - 1

20

2023

010.03 - Podpora športu a voľnočasových  aktivít

Zámer:
Mesto reprezentované športovcami

Zodpovedný útvar:
Odbor školstva, mládeže a športu

Zodpovedná osoba:
Mgr. Róbert Šiška

Schválený Skutočnosť k 30.6.Upravený k 30.6.

Rozpočet za rok 2021: ( v eurách )

Bežné výdavky 654 530,00 1 248 930,00 642 727,99

Kapitálové výdavky 0,00 0,00 0,00

Výdavkové finančné operácie 0,00 0,00 0,00

Spolu 654 530,00 1 248 930,00 642 727,99

Komentár k monitorovaniu podprogramu:
OŠMaŠ realizuje aktivity a podujatia, ktoré sú spoluorganizované a spolufinancované v spolupráci s inými subjektami. Podujatia sú realizované prevažne pre širokú verejnosť a
cieľom zapájať obyvateľov do aktívneho trávenia voľného času.
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010.03.01 - Dotácie športovým klubom

Komentár k projektu/prvku:
Podpora športových klubov je vo forme dotácií, ktoré prispievajú ku skvalitneniu športovej činnosti klubov, zabezpečujú rozvoj a efektívne fungovanie športu v meste. Cieľom je
zabezpečiť vhodné podmienky na činnosť športových klubov v meste.

Zodpovedný útvar:
Odbor školstva, mládeže a športu

Zodpovedná osoba:
Mgr. Róbert Šiška

Schválený Skutočnosť k 30.6.Upravený k 30.6.

Rozpočet za rok 2021: ( v eurách )

Bežné výdavky 654 530,00 1 248 930,00 642 727,99

Kapitálové výdavky 0,00 0,00 0,00

Výdavkové finančné operácie 0,00 0,00 0,00

Spolu 654 530,00 1 248 930,00 642 727,99

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:
Dotácie poskytnuté  právnickým  a fyzickým  osobám  podnikateľom, ktorí pôsobia a vykonávajú činnosť v meste a svojou aktivitou v oblasti telesnej kultúry podporujú rozvoj
pohybových aktivít v meste Nitra.

Cieľ:
1 Zabezpečiť podporu strategických športových klubov

Plnenie cieľa:
Merateľný ukazovateľ nebol naplnený z dôvodu nesplnenia podmienok výziev zo strany niektorých žiadateľov.

MU:

MJ:

Výstupu

Počet
A Počet podporených strategických športových klubov v meste

Rok
2022

R + 2

10

R + 1

7

R

10

Bázický rok

10

2021

Skutočnosť

Plán

2020
R - 1

20

2023

Cieľ:
2 Zabezpečiť podporu ostatných športových klubov

Plnenie cieľa:
Merateľné ukazovateľ nebol naplnený z dôvodu nesplnenia podmienok výziev zo strany niektorých žiadateľov.

MU:

MJ:

Výstupu

Počet
A Počet podporených ostatných športových klubov v meste Nitra

Rok
2022

R + 2

30

R + 1

25

R

30

Bázický rok

30

2021

Skutočnosť

Plán

2020
R - 1

30

2023

010.03.02 - Dotácie  na športové podujatia

Komentár k projektu/prvku:
Dotácie poskytnuté  právnickým  a fyzickým  osobám  podnikateľom, ktorí pôsobia a vykonávajú činnosť v meste a svojou aktivitou v oblasti telesnej kultúry podporujú rozvoj
pohybových aktivít v meste Nitra. Dotácie sú poskytované podľa kritérií a návrhu limitov na realizáciu športových podujatí určených pre širokú verejnosť.

Zodpovedný útvar:
Odbor školstva, mládeže a športu

Zodpovedná osoba:
Mgr. Róbert Šiška

Schválený Skutočnosť k 30.6.Upravený k 30.6.

Rozpočet za rok 2021: ( v eurách )

Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Výdavkové finančné operácie
Spolu

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:
Cieľ nebol splnený nakoľko v roku 2021 nebola zriadená dotačná schéma určená na podporu športových podujatí z dôvodu protipandemických opatrení a stým spojených
komplikácií pri organizovaní podujatí.

Cieľ:
1 Podporiť široké spektrum športových aktivít

MU:

MJ:

Výstupu

ks
A Počet podporených žiadostí

Rok
2022

R + 2

50

50

R + 1

0

R

50

Bázický rok

50

2021

Skutočnosť

Plán

2020
R - 1

180

2023
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MU:

MJ:

Výstupu

počet
B Počet podporených druhov športu

Rok
2022

R + 2

45

45

R + 1

0

R

45

Bázický rok

45

2021

Skutočnosť

Plán

2020
R - 1

45

2023

011 - Kultúra

Zámer:
 Nitra  - kultúrne centrum Slovenska

Komentár k projektu/prvku:
Program predstavuje vytváranie vhodných podmienok pre obnovu a zachovávanie kultúrneho dedičstva, pre rôznorodú kultúrnu ponuku, prevádzku kultúrnej infraštruktúry,
zabezpečovanie občianskych obradov a realizáciu projektu Kreatívne centrum Nitra .

Zodpovedný útvar:
Odbor  kultúry

Zodpovedná osoba:
Mgr. Dagmar Bojdová - vedúca odboru

Schválený Skutočnosť k 30.6.Upravený k 30.6.

Rozpočet za rok 2021: ( v eurách )

Bežné výdavky 474 800,00 986 004,25 193 463,02

Kapitálové výdavky 0,00 350 000,00 4 200,00

Výdavkové finančné operácie 0,00 0,00 0,00

Spolu 474 800,00 1 336 004,25 197 663,02

Komentár k monitorovaniu programu:
Realizácia programu 011Kultúra bola v prvom polroku výrazne podmienená stanovenými podmienkami Úradu verejného zdravotníctva SR v súvislosti s pandémiou Covid 19.
Napriek tomu sa čiastočne darilo napĺňať vytýčený zámer. V oblasti strategického plánovania bol mestským zastupiteľstvom schválený Akčný plán k Stratégii rozvoja kultúry a
kreatívneho priemyslu v Nitre K31. Jeho postupnou implementáciou a realizáciou navrhnutých opatrení Nitra v súlade s vytýčeným zámerom podporuje kandidatúru na titul
Európske hlavné mesto kultúry 2026 a realizáciu projektu Kretívne centrum.

011.01 - Kultúrna ponuka

Zámer:
Atraktívna kultúrna ponuka rôznych umeleckých žánrov pre obyvateľov a návštevníkov mesta Nitry

Komentár k projektu/prvku:
Kultúrnu ponuku tvoria mestské kultúrne podujatia ( festivaly, slávnosti, kalendárne obyčaje, jarmoky, program kultúrnych zariadení) a projekty kultúrnych aktérov podporené
prostredníctvom dotácií pre cieľovú oblasť kultúra a kreatívny priemysel.

Zodpovedný útvar:
Odbor  kultúry

Zodpovedná osoba:
Mgr. Dagmar Bojdová - vedúca odboru

Schválený Skutočnosť k 30.6.Upravený k 30.6.

Rozpočet za rok 2021: ( v eurách )

Bežné výdavky 212 500,00 333 704,25 95 775,90

Kapitálové výdavky 0,00 0,00 0,00

Výdavkové finančné operácie 0,00 0,00 0,00

Spolu 212 500,00 333 704,25 95 775,90

Komentár k monitorovaniu podprogramu:
Kultúrna ponuka v prvom polroku bola značne obmedzená v súvislosti s objektívnymi príčinami ( pandémia), ktorá však podnietila nové realizačné formy a využívanie online
priestoru. Podpora kultúrnych aktérov v Nitre zaznamenáva rastúci trend vďaka zvýšenej finančnej čiastke vyčlenenej na dotácie pre kultúru a kreatívny priemysel.

011.01.01 - Mestské kultúrne podujatia

Komentár k projektu/prvku:
Realizácia tradičných mestských podujatí  a zabezpečenie celoročnej programovej náplne kultúrnych domov v mestských častiach, Amfiteátra  a Synagógy – koncertnej a
výstavnej siene mesta Nitry (literárne večery, divadelné predstavenia, workshopy, prehliadky kultúrnej pamiatky pre verejnosť). Financujú sa prevádzkové náklady - honoráre
účinkujúcich, ubytovanie, organizačno-technické zabezpečenie, ozvučovacia, osvetľovacia technika, dokumentácia, catering, poplatky licenčným spoločnostiam.

Zodpovedný útvar:
Odbor kultúry

Zodpovedná osoba:
Mgr.art. Silvia Zeumerová,  referentka pre kultúru

Schválený Skutočnosť k 30.6.Upravený k 30.6.

Rozpočet za rok 2021: ( v eurách )

Bežné výdavky 212 500,00 213 200,00 6 075,90

Kapitálové výdavky 0,00 0,00 0,00

Výdavkové finančné operácie 0,00 0,00 0,00

Spolu 212 500,00 213 200,00 6 075,90
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Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:
Pre pandemickú situáciu sa s realizáciou kultúrnych a spoločenských podujatí začalo až v druhom štvrťroku. Zorganizovaných podujatí bolo preto oproti plánu markantne menej. V
druhom kvartáli sa zároveň pozornosť sústredila na dramaturgickú a organizačnú prípravu podujatí Nitra, milá Nitra a Nitrianske kultúrne leto, ktoré sa realizovali v druhom polroku
(ten nie je predmetom monitorovania).

Cieľ:
1 Zabezpečiť žánrovú pestrosť a kvalitne vyváženú ponuku kultúrnych aktivít v meste

Plnenie cieľa:
Ponuka kultúrnych a spoločenských podujatí v meste pokrýva žánrové požiadavky obyvateľov Nitry aj jej okolia, ponúka hodnotné aj atraktívne kultúrno-spoločenské vyžitie. V rámci núdzového stavu a
stanovených hygienických opatrení sa podarilo zorganizovať menší než plánovaný počet podujatí, avšak v súlade s nariadeniami Vlády SR a Regionálneho úradu verejného zdravotníctva vyšiel odbor kultúry
verejnosti v ústrety v najväčšej možnej miere. Podarilo sa zrealizovať Fašiangy v online verzii, 6 koncertov v rámci programu Musica sacra a jednu výstavu v Synagóge. Zmienené podujatia boli dobrým
odrazovým mostíkom pre omnoho väčší počet podujatí naplánovaných na druhý polrok.

MU:

MJ:

Výstupu

počet podujatí
A Počet usporiadaných podujatí celomestského charakteru

Rok
2022

R + 2

25

R + 1

8

R

25

Bázický rok

25

2021

Skutočnosť

Plán

2020
R - 1

2023

MU:

MJ:

Výstupu

Počet
B Celkový počet účastníkov podujatí

Rok
2022

R + 2

120 000

R + 1

750

R

120 000

Bázický rok

120 000

2021

Skutočnosť

Plán

2020
R - 1

2023

MU:

MJ:

Výstupu

Počet
C Celkový počet  hudobných koncertov

Rok
2022

R + 2

50

R + 1

6

R

50

Bázický rok

50

2021

Skutočnosť

Plán

2020
R - 1

2023

MU:

MJ:

Výstupu

Počet
D Celkový počet  divadelných a filmových predstavení

Rok
2022

R + 2

40

R + 1

0

R

40

Bázický rok

40

2021

Skutočnosť

Plán

2020
R - 1

2023

MU:

MJ:

Výstupu

Počet
E Celkový počet  výstav (Synagóga,  a i.)

Rok
2022

R + 2

20

R + 1

1

R

20

Bázický rok

20

2021

Skutočnosť

Plán

2020
R - 1

2023

MU:

MJ:

Výstupu

Počet
F Celkový počet  workshopov a vedeckých aktivít (konferencie, semináre)

Rok
2022

R + 2

55

R + 1

0

R

55

Bázický rok

55

2021

Skutočnosť

Plán

2020
R - 1

2023

MU:

MJ:

Výstupu

Počet
G  Celkový počet spoločensko-zábavných podujatí

Rok
2022

R + 2

12

R + 1

1

R

12

Bázický rok

12

2021

Skutočnosť

Plán

2020
R - 1

2023

011.01.02 - Dotácie na kultúru a kreatívny priemysel

Komentár k projektu/prvku:
Financuje sa podpora projektov formou dotácií v súlade so stanovenými prioritami pre cieľovú oblasť .
V rámci predloženej ekonomickej špecifikácie každého projektu je možné podporiť napr. honoráre umelcom, dopravu, propagáciu, reklamu ap.

Zodpovedný útvar:
Odbor kultúry

Zodpovedná osoba:
Mgr. Lenka Sovičová – referentka pre kultúru

Schválený Skutočnosť k 30.6.Upravený k 30.6.

Rozpočet za rok 2021: ( v eurách )

Bežné výdavky 0,00 120 504,25 89 700,00

Kapitálové výdavky 0,00 0,00 0,00

Výdavkové finančné operácie 0,00 0,00 0,00

Spolu 0,00 120 504,25 89 700,00
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Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:
Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie bola oproti predchádzajúcim rokom zverejnená až po schválení rozpočtu na rok 2021. Oblasť podpory sa zamerala aj na
podporu projektov dotýkajúcich sa kandidatúry mesta Nitry na EHMK 2026. Žiadatelia v predložených projektoch počítali s alternatívnym riešením v čase pandémie súvisiacej s
ochorením Covid-19. V rámci predložených ekonomických špecifikácií boli najviac podporené položky honorárov, cestovných a stravovacích nákladov, propagácie a materiálno
technického zabezpečenia.

Cieľ:
1 Zabezpečiť podporu originálnych a kvalitných kultúrnych projektov

Plnenie cieľa:
Trend je rastúci. V rozpočte Mesta Nitry na rok 2021 bol uznesením číslo 11/2021-MZ vyčlenený objem finančných prostriedkov vo výške 120 000 € pre cieľovú oblasť kultúra a kreatívny priemysel. Mestské
zatupiteľstvo v Nitre na rok 2021 schválilo poskytnutie dotácie pre 54 žiadateľov. Vzľadom na zverejnenie výzvy na predkaldanie žiadosti o dotáciu až po schválení rozpočtu na rok 2021 boli dotácie
schvaľované na Mestskom zastupiteľstve v Nitre v mesiaci máj 2021. K 30.06.2021 bolo dotácia poskytnutá zatiaľ 35 žiadateľom.

.

MU:

MJ:

Výstupu

počet projektov
A Počet podporených projektov z oblasti  kultúry

Rok
2022

R + 2

40

R + 1

54

R

40

Bázický rok

40

2021

Skutočnosť

Plán

2020
R - 1

2023

011.02 - Kultúrne dedičstvo

Zámer:
Zachované  kultúrne dedičstvo pre ďalšie generácie

Komentár k projektu/prvku:
Kultúrne dedičstvo Nitry predstavujú kultúrne pamiatky, pamätihodnosti a ďalšie sakrálne a umelecké artefakty vo vlastníctve mesta, ale aj vo vlastníctve iných  vlastníkov, ktorých
mesto podporuje prostredníctvom dotácií.

Zodpovedný útvar:
Odbor kultúry

Zodpovedná osoba:
Mgr. Dagmar Bojdová - vedúca odboru

Schválený Skutočnosť k 30.6.Upravený k 30.6.

Rozpočet za rok 2021: ( v eurách )

Bežné výdavky 50 000,00 102 500,00 54 465,00

Kapitálové výdavky 0,00 0,00 0,00

Výdavkové finančné operácie 0,00 0,00 0,00

Spolu 50 000,00 102 500,00 54 465,00

Komentár k monitorovaniu podprogramu:
V súlade so Stratégiou rozvoja kultúry a kreatívneho priemyslu v Nitre K31 venuje mesto Nitra adekvátnu pozornosť zachovávaniu a obnove vzácnych hodnôt kultúrneho
dedičstva v rámci reálnych rozpočtových možností.

011.02.01 -  Kultúrne pamiatky a pamätihodnosti vo vlastníctve mesta

Komentár k projektu/prvku:
Financujú sa činnosti v rámci ochrany pamiatok a pamätihodností, zahŕňajú identifikáciu, výskum, evidenciu, zachovávanie, obnovu (údržba, konzervovanie, oprava, adaptácia a
rekonštrukcia), reštaurovanie, regeneráciu, využívanie a prezentáciu – prostredníctvom položiek rozpočtu :  oprava pamiatok a umeleckých artefaktov, štúdie, expertízy a
posudky.

Zodpovedný útvar:
Odbor kultúry

Zodpovedná osoba:
Mgr. Iveta Žitňanová – referentka pre pamätihodnosti

Schválený Skutočnosť k 30.6.Upravený k 30.6.

Rozpočet za rok 2021: ( v eurách )

Bežné výdavky 50 000,00 50 000,00 1 965,00

Kapitálové výdavky 0,00 0,00 0,00

Výdavkové finančné operácie 0,00 0,00 0,00

Spolu 50 000,00 50 000,00 1 965,00

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:
Mesto Nitra pokračovalo v reštaurovaní a koncepčnej obnove existujúcich diel v majetku mesta. V zmysle uznesenia č. 9/2021 Komisie MZ pre kultúru a kreatívny priemysel zo
dňa 14.4.2021 sa v prvom polroku podarilo verejným obstarávaním a autorským zákonom zadať realizáciu úpravy umeleckých artefaktov - pamätihodností mesta v objeme 38.735
eur z alokovanej sumy 50. 000 eur. V procese obnovy sú: 1. zhotovenie bronzovéhoodliatku sochy matky zo súsošia Protest proti vojne od akad. sochára Tibora Bartfaya v
mestskom parku na Sihoti reštaurátorským ateliérom Tri kamene /AZ/. 2. vyhotovenie rekonštrukčných kópií 2 sôch apoštolov a 6 podstavcov architektonicko - sochárskej
kompozície na Cyrilometodskom námestí Mgr. art. Marekom Repáňom /VO/. 3. reštaurovaniu predchádzalo zadanie vypracovania podrobnej prípravnej dokumentácie v
spolupráci s príslušnými odbornými inštitúciami. 4. reštaurovanie originálnej skulptúry Brána - Zoborské listiny od akad. sochárky Zuzany Marciňovej Hetminskej v mestskej č.
Zobor akademickým sochárom Milanom Marciňom /AZ/. 5. vyhotovenie nového podstavca s výstužou pre sochu Dievča v kvete od akad. sochára Milana Marciňu v mestskej č.
Chrenová firmou VORTEX SK s.r.o. /AZ/

Cieľ:
1 Zabezpečiť ochranu kultúrnych pamiatok a pamätihodností mesta
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Plnenie cieľa:
Trend je rastúci. Daný cieľ sa darí napĺňať vďaka 30 000 € navýšeniu finančných prostriedkov pre tento účel oproti minulému roku. Rozhodujúcim kritériom výberu  umeleckých diel určených na obnovu je
viacero kritérií: havarijný stav, umiestnenie na exponovanom mieste, záber viacerých mestských častí, spätosť s významnými osobnosťami mesta.

MU:

MJ:

Výstupu

Počet
A Počet opráv kultúrnych pamiatok  a pamätihodností za rok spolu

Rok
2022

R + 2

3

R + 1

2

R

3

Bázický rok

3

2021

Skutočnosť

Plán

2020
R - 1

2023

011.02.02 - Dotácie na kultúrne pamiatky a pamätihodnosti

Komentár k projektu/prvku:
Financuje sa podpora projektov formou dotácií v súlade so stanovenými prioritami pre cieľovú oblasť .V rámci predloženej ekonomickej špecifikácie každého projektu je možné
podporiť napr. prezentáciu, dokumentáciu, realizáciu stavieb - rekonštrukciu národných kultúrnych pamiatok a pamätihodností.

Zodpovedný útvar:
Odbor kultúry

Zodpovedná osoba:
Mgr. Iveta Žitňanová – referentka pre pamätihodnosti

Schválený Skutočnosť k 30.6.Upravený k 30.6.

Rozpočet za rok 2021: ( v eurách )

Bežné výdavky 0,00 52 500,00 52 500,00

Kapitálové výdavky 0,00 0,00 0,00

Výdavkové finančné operácie 0,00 0,00 0,00

Spolu 0,00 52 500,00 52 500,00

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:
Pandemický rok 2020 v súvislosti s ochorením COVID 19 spôsobil posunutie zverejnenia výziev na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie až na aktuálny rok poskytnutia
dotácie. Mesto Nitra v zmysle VZN č.9/2019 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Nitry pridelilo dotáciu 4 žiadateľom v súlade so stanovenými prioritami pre danú oblasť vo
výške 52 500 €. Išlo o podporu projektov na obnovu národných kultúrnych pamiatok a pamiatok, ktoré predstavujú sakrálnu architektúru mesta a podporu ochrany, obnovy a
prezentácie archeologického náleziska: RKC Biskupstvu Nitra na obnovu bastiónov nitrianskeho hradu, RKC Farnosť Kalvária na obnovu a reštaurovanie kaplniek Krížovej cesty,
RKC farnosť Dolné Krškany na obnovu vstupného schodiska kostola v Horných Krškanoch  Špecializovanej nemocnici sv. Svorada Zobor na údržbu ruín Kostola sv. Jozefa. O
čerpaní objemu finančných prostriedkov k 30. 6. je Mesto Nitra priebežne informované.

Cieľ:
1 Zabezpečiť podporu projektov na obnovu národných kultúrnych pamiatok a pamätihodností

Plnenie cieľa:
Zabezpečiť ochranu a obnovu týchto významných NKP sa darí vďaka výške vyčlenených finančných prostriedkov v mestskom rozpočte pre tento účel. V porovnaní s rokom 2020 sa počet podporených
projektov zvýšil, podporené boli všetky, ani v jednom prípade však predložené ekonomické špecifikácie v žiadostiach o grant nepokrývajú dostatočne ich pokrytie. Navýšenie finančných prostriedkov by viedlo k
väčšej spokojnosti subjektov žiadajúcich o podporu.

MU:

MJ:

Výstupu

počet projektov
A Počet podporených projektov z oblasti obnovy pamiatok

Rok
2022

R + 2

3

R + 1

4

R

3

Bázický rok

3

2021

Skutočnosť

Plán

2020
R - 1

2023

011.03 - Občianske obrady

Zámer:
Významné okamihy v živote občanov mesta  na dôstojnej a  profesionálnej úrovni

Komentár k projektu/prvku:
Zabezpečuje sa organizačno-materiálové zabezpečenie občianskych obradov, prijatí, spoločenské podujatia na pôde mesta. Rozpočtované výdavky pre občianske obrady sú na
kvety, blahoželania, darčekové predmety, pamätné listiny, plakety, vecné dary, ocenenia, odmeny  účinkujúcim, sobášiacim. Ostatné bežné výdavky na zabezpečenie činností
tohto Podprogramu sú zahrnuté v programe Administratíva a predstavujú výdavky na mzdy, poistné a príspevky do poisťovní.

Zodpovedný útvar:
Odbor kultúry

Zodpovedná osoba:
Mariana Krajmerová – referentka pre kultúru

Schválený Skutočnosť k 30.6.Upravený k 30.6.

Rozpočet za rok 2021: ( v eurách )

Bežné výdavky 9 000,00 9 000,00 45,90

Kapitálové výdavky 0,00 0,00 0,00

Výdavkové finančné operácie 0,00 0,00 0,00

Spolu 9 000,00 9 000,00 45,90

Komentár k monitorovaniu podprogramu:
Uvítania do života - trzv. "hromadný zápis do Pamätnej knihy mesta Nitry" uskutočňujeme  v obradnej sieni mesta Nitry, na základe predložeia súhlasov rodičov. Na požiadanie
rodičov uskutočňujeme aj individuálne uvítanie detí do života. Sobáše sa uskutočňujú priebežne počas roka, v zmysle podaných žiadostí. V prvom polroku  2021 v súvislosti s
platnými legislatívnymi opatreniami a nariadeniami prijatými na zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19 bola organizácia týchto obradov značne obmedzená. Až koncom
mesiaca jún sme obnovili uvítania detí do života. Sobáše taktiež výrazne obmedzila pandémia, ich počet stúpal ku koncu polroka 2021. Zatiaľ neboli udelené ani ocenenia: Cena
primátora mesta Nitry, Cene mesta Nitry a Čestné občianstvo mesta Nitry.
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Cieľ:
1 Zabezpečiť  reprezentatívnu  a bezproblémovú  organizáciu všetkých  občianskych obradov

Plnenie cieľa:
Plánované ciele plníme v súlade s plánom, ich plnenie považujeme za porovnateľné s inými samosprávami. Plnenie cieľov ovplyvňujú faktory vôle a rozhodnutia jednotlivých obyvateľov, v súčasnosti však
najmä opatrenia súvisiace s pandémiou COVID-19.

MU:

MJ:

Výstupu

Počet
A Počet uvítaní do života za rok spolu

Rok
2022

R + 2

10

R + 1

2

R

10

Bázický rok

10

2021

Skutočnosť

Plán

2020
R - 1

2023

MU:

MJ:

Výstupu

Počet
B Počet sobášov za  rok spolu

Rok
2022

R + 2

200

R + 1

78

R

200

Bázický rok

200

2021

Skutočnosť

Plán

2020
R - 1

2023

MU:

MJ:

Výstupu

Počet
C Počet  uskutočnených slávnostných aktov udelenia ocenení mesta Nitra  za  rok spolu

Rok
2022

R + 2

1

R + 1

0

R

1

Bázický rok

1

2021

Skutočnosť

Plán

2020
R - 1

2023

011.04 - Kultúrna infraštruktúra

Zámer:
Dôstojné priestory a mobiliár pre uspokojovanie kultúrnych potrieb návštevníkov

Komentár k projektu/prvku:
Kultúrna infraštruktúra predstavuje mestské kultúrne zariadenia a mobiliár pre realizáciu podujatí na verejných priestranstvách

Zodpovedný útvar:
Odbor kultúry

Zodpovedná osoba:
Mgr. Dagmar Bojdová - vedúca odboru

Schválený Skutočnosť k 30.6.Upravený k 30.6.

Rozpočet za rok 2021: ( v eurách )

Bežné výdavky 199 300,00 196 800,00 31 916,52

Kapitálové výdavky 0,00 150 000,00 0,00

Výdavkové finančné operácie 0,00 0,00 0,00

Spolu 199 300,00 346 800,00 31 916,52

Komentár k monitorovaniu podprogramu:
Kultúrna infraštruktúra je využívaná pre potreby zabezpečenia podujatí na verejných priestranstvách alebo v samotných kultúrnych zariadeniach. Mestský mobiliár je tiež
poskytovaný v rámci spolupráce s občianskymi združeniami, právnickými osobami a partnermi, ktorých náplňou je kultúrna tvorba.

011.04.04 - Verejné priestranstvá

Komentár k projektu/prvku:
Financujú sa výdavky na zabezpečenie podujatí na verejných priestranstvách – energie, čistenie, doprava, strážna služba, technické zabezpečenie, odvoz odpadov, údržba
stánkov a slávnostného osvetlenia.

Zodpovedný útvar:
Odbor kultúry

Zodpovedná osoba:
  Mgr. Pavol Ferčák – odborný referent

Schválený Skutočnosť k 30.6.Upravený k 30.6.

Rozpočet za rok 2021: ( v eurách )

Bežné výdavky 106 800,00 106 800,00 6 075,54

Kapitálové výdavky 0,00 0,00 0,00

Výdavkové finančné operácie 0,00 0,00 0,00

Spolu 106 800,00 106 800,00 6 075,54

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:
V prvom polroku neboli realizované žiadne trhy či jarmoky vzhľadom na rozhodnutie ÚVZ SR v súvislosti s pandémiou Covid19. Vynaložené finančné prostriedky boli použité na
technické zabezpečenie testovania.

Cieľ:
1 Zabezpečiť organizačné a prevádzkové  podmienky na správu verejných priestranstiev a služby pre  usporiadanie  jarmokov  v meste
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Plnenie cieľa:
V prvom polroku nerealizované

MU:

MJ:

Výstupu

počet jarmokov
A Počet usporiadaných  jarmokov

Rok
2022

R + 2

6

R + 1

0

R

6

Bázický rok

6

2021

Skutočnosť

Plán

2020
R - 1

2023

MU:

MJ:

Výstupu

počet jarmočníkov
B Počet predávajúcich jarmočníkov za rok

Rok
2022

R + 2

350

R + 1

0

R

350

Bázický rok

350

2021

Skutočnosť

Plán

2020
R - 1

2023

011.04.05 - Kultúrne zariadenia

Komentár k projektu/prvku:
Mestské kultúrne zariadenia : Amfiteáter, Synagóga - koncertná a výstavná sieň mesta Nitry, KC Zobor, KD Dražovce, KSC Janíkovce, KD Krškany, KD Párovské háje, KD
Mlynárce, KD Kynek. Financujú sa energie, interiérové vybavenie kultúrnych zariadení, upratovacie služby, všeobecný materiál, poistné.

Zodpovedný útvar:
Odbor kultúry

Zodpovedná osoba:
Mgr. Pavol Ferčák - odborný referent

Schválený Skutočnosť k 30.6.Upravený k 30.6.

Rozpočet za rok 2021: ( v eurách )

Bežné výdavky 92 500,00 90 000,00 25 840,98

Kapitálové výdavky 0,00 150 000,00 0,00

Výdavkové finančné operácie 0,00 0,00 0,00

Spolu 92 500,00 240 000,00 25 840,98

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:
Odbor kultúry monitoruje celkovú návštevnosť KZ. Do počtu návštevníkov sú zarátané aj počty účastníkov dlhodobých prenájmov (cvičenia, schôdze, tance, krúžky) či
jednorázových prenájmov (kary, svadby, hostiny). V prvom polroku 2021 kvôli pandémii nebolo možné v priestoroch KD, KC a KSC realizovať takmer žiadne spoločenské
podujatia, KZ boli zatvorené. Otvorili sa až v polovici mája 2021.

Cieľ:
1 Zabezpečiť  podmienky  pre  kultúrny život  obyvateľov v jednotlivých častiach mesta

Plnenie cieľa:
V prvom polroku 2021 kvôli pandémii nebolo možné v priestoroch KD, KC a KSC realizovať žiadne spoločenské podujatia. Realizovali sa len dlhodobé prenájmy s obmedzeným počtom účastníkov. Na
Amfiteátri sa nekonalo žiadne podujatie, v Synagóge sa konali prehliadky s obmedzeným počtom návštevníkov. V máji a v júni bolo možné po čiastočnom uvoľnení opatrení usporiadať 7 podujatí s
návštevnosťou 666 účastníkov. V kultúrnych domoch sa po uvoľnení opatrení konali 2 podujatia s návštevnosťou 148 ľudí, celkovo sa na aktivitách v KD vystriedalo 2228 ľudí.

MU:

MJ:

Výstupu

Počet
A Počet návštevníkov kultúrnych zariadení za rok spolu

Rok
2022

R + 2

5 000

R + 1

2 894

R

5 000

Bázický rok

5 000

2021

Skutočnosť

Plán

2020
R - 1

2023

MU:

MJ:

Výstupu

Počet
B Počet zorganizovaných všetkých verejných kultúrnych podujatí v KZ  za rok spolu

Rok
2022

R + 2

30

R + 1

9

R

30

Bázický rok

30

2021

Skutočnosť

Plán

2020
R - 1

2023

Cieľ:
2 Zabezpečiť  kultúrne vyžitie v historicky pôvodných priestoroch Synagógy

Plnenie cieľa:
Synagóga je vzácnou kultúrnou pamiatkou, ale zároveň od roku 2003 je aj výstavnou a koncertnou sieňou mesta Nitry. Podujatia v tomto priestore organizuje Mesto Nitra, ale i rôzni nájomcovi, resp. Mesto
Nitra v spolupráci s rôznymi mimovládnymi organizáciami a pod.  Prevádzku Synagógy v roku 2021 výrazne ovplyvňuje pandémia COVID-19 a aktuálne protipandemické opatrenia. V prvom štvrťroku nebola
Synagóga absolútne prístupná verejnosti, postupne, od apríla bolo možné realizovať prehliadky Synagógy, neskôr aj podujatia, avšak a s výrazným obmedzením kapacity. Uskutočnili sa podujatia: koncertný

MU:

MJ:

Výstupu

Počet
A Počet návštevníkov v Synagóge za rok spolu

Rok
2022

R + 2

10 000

R + 1

666

R

10 000

Bázický rok

10 000

2021

Skutočnosť

Plán

2020
R - 1

2023

MU:

MJ:

Výstupu

Počet
B Počet zorganizovaných všetkých kultúrnych podujatí v Synagóge za rok spolu

Rok
2022

R + 2

70

R + 1

7

R

70

Bázický rok

70

2021

Skutočnosť

Plán

2020
R - 1

2023
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program MUSICA AETERNA - koncert k sviatku sv. Cecílie,  koncert študentov stredných a vysokých škôl s Nitrianskym komorným orchestrom ZOE  -  "Pódium mladých - Barok dnes", koncert a výstava
výtvarných prác SZUŠ H. Madariovej,  diskusia primátora a vedenia mesta Nitry s občanmi - 2 roky primátorom.  Daná situácia výrazne ovplyvnila realizáciu podujatí vlastníka koncertnej a výstavnej siene ale i
nájomcov (obmedzená kapacita, situácia bola v dôsledku neprdvídateľne meniacich sa opatrení veľmi nepriaznivá pre plánovanie podujatí (propagácia, realizácia, predpredaj vstupeniek....) Plnenie cieľa
zodpovedá  danej situácii.

Cieľ:
3 Zabezpečiť podmienky pre uskutočnenie kultúrnych podujatí v letných mesiacoch pre obyvateľov a návštevníkov mesta

Plnenie cieľa:
Pre pandémiu Covid19 nerealizované

MU:

MJ:

Výstupu

Počet
A Počet návštevníkov Amfiteátra za rok spolu

Rok
2022

R + 2

8 000

R + 1

0

R

8 000

Bázický rok

8 000

2021

Skutočnosť

Plán

2020
R - 1

2023

MU:

MJ:

Výstupu

Počet
B Počet zorganizovaných všetkých kultúrnych podujatí v Amfiteátri za rok spolu

Rok
2022

R + 2

3

R + 1

0

R

3

Bázický rok

3

2021

Skutočnosť

Plán

2020
R - 1

2023

011.06 - Kreatívne centrum

Zámer:
Rozvinutý kultúrny a kreatívny priemysel v meste Nitra

Komentár k projektu/prvku:
Financovaná bude podpora na vytvorenie stimulujúceho prostredia pre inovácie, kultúru a kreatívny priemysel prostredníctvom rozvoja a podpory výskumných, technologických a
kreatívnych centier a inkubátorov. Podpora kultúrneho a kreatívneho priemyslu sa bude zameriavať na vytvorenie priaznivého podnikateľského prostredia pre dosiahnutie
ďalšieho rastu ekonomickej výkonnosti a zvyšovanie zamestnanosti v regióne. Projekt bude integrovať opatrenia k riešeniu fyzickej infraštruktúry KC s tzv. mäkkými opatreniami –
službami a poradenstvom určenými členom KC.

Zodpovedný útvar:
Odbor kultúry

Zodpovedná osoba:
Bojdová Dagmar, Mgr. – vedúca odboru

Schválený Skutočnosť k 30.6.Upravený k 30.6.

Rozpočet za rok 2021: ( v eurách )

Bežné výdavky 4 000,00 344 000,00 11 259,70

Kapitálové výdavky 0,00 200 000,00 4 200,00

Výdavkové finančné operácie 0,00 0,00 0,00

Spolu 4 000,00 544 000,00 15 459,70

Komentár k monitorovaniu podprogramu:
Projekt Kreatívneho centra Nitra bol v roku 2020 schválený, Nitra získala spolufinancovanie na jeho realizáciu a postupne sa budú realizované jednotlivé etapy, virtuálna fáza,
rekonštrukcia, poskytovanie služieb.

Cieľ:
1 Podpora udržateľnej zamestnanosti a tvorba pracovných miest v kultúrnom a kreatívnom priemysle

Plnenie cieľa:
Naplánované ciele sa darí plniť v súlade s projektom.

MU:

MJ:

Výstupu

áno/nie
A Zriadené kreatívne centrum

Rok
2022

R + 2

áno

áno

R + 1

áno

R

áno

Bázický rok

áno

2021

Skutočnosť

Plán

2020
R - 1

áno

2023

012 - Prostredie pre život

Zámer:
Udržateľný rozvoj priestoru, prírody a krajiny

Komentár k projektu/prvku:
Program predstavujú činnosti, ktoré pomáhajú ochraňovať a skvalitniť enviromentálne prostredie, zvyšovať ekologickú zodpovednosť celej  spoločnosti,  zabezpečujú  optimálne
podmienky života  a udržateľný rozvoj v oblasti ochrany prírody a krajiny, lesov, zvierat,  vodných tokov a plôch.  Financujú sa výdavky  v oblasti verejnej zelene,  detských
zariadení a ihrísk, fontán na území mesta, verejné hygienické zariadenia, verejnoprospešné aktivity občanov mesta.

Zodpovedný útvar:
Odbor životného prostredia a Stredisko mestských služieb

Zodpovedná osoba:
Ing. Štefan Lančarič. PhD., Ing. Ľubomír Muzika
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Schválený Skutočnosť k 30.6.Upravený k 30.6.

Rozpočet za rok 2021: ( v eurách )

Bežné výdavky 2 532 600,00 2 551 029,70 891 008,81

Kapitálové výdavky 0,00 989 000,00 116 865,40

Výdavkové finančné operácie 0,00 0,00 0,00

Spolu 2 532 600,00 3 540 029,70 1 007 874,21

Komentár k monitorovaniu programu:
Monitorovanie plnenia cieľov a ich merateľných ukazovateľov daného programu je realizované na úrovni jeho jednotlivých podprogramov a prvkov.

012.01 - Verejná zeleň

Zámer:
Mesto plné zelene

Komentár k projektu/prvku:
Starostlivosť o verejnú zeleň zabezpečuje Odbor životného prostredia v spolupráci s dodávateľmi prác na ÚVZ. Vzhľadom na klimatické zmeny sa realizuje postupnú výmenu
letničkových záhonov na trvalkové, hlavne na exponovaných stanovištiach. Rozšírenie rozlohy kvetinových záhonov sa neplánuje, nakoľko ich založenie patrí medzi finančne
náročnejšie položky verejnej zelene a tiež ich následná údržba je náročná na permanentnú manuálnu prácu ľudí.

Zodpovedný útvar:
Odbor životného prostredia

Zodpovedná osoba:
Ing. Štefan Lančarič. PhD.

Schválený Skutočnosť k 30.6.Upravený k 30.6.

Rozpočet za rok 2021: ( v eurách )

Bežné výdavky 1 051 200,00 1 106 600,00 313 117,66

Kapitálové výdavky 0,00 346 900,00 0,00

Výdavkové finančné operácie 0,00 0,00 0,00

Spolu 1 051 200,00 1 453 500,00 313 117,66

012.01.01 - Správa a údržba verejnej zelene

Komentár k projektu/prvku:
Starostlivosť o verejnú zeleň zabezpečuje Odbor životného prostredia v spolupráci s dodávateľmi prác na ÚVZ. V zmysle zmlúv je plánovaných 5 kosieb za rok na sídliskách a
prímestských častí (Chren. I,II,III,IV, Klok.I,II,III, Diely, Párovce, Mlynárce, Staré mesto II,III,IV, Čermáň, Zobor, Janíkovce, Drážovce, Kynek, Krškany, P. Háje, SPU) a 13 kosieb
za rok na I. intenzitkách (centrum mesta).

Zodpovedný útvar:
Odbor životného prostredia

Zodpovedná osoba:
Bc. Gavalovič, Ing. Sterdasová

Schválený Skutočnosť k 30.6.Upravený k 30.6.

Rozpočet za rok 2021: ( v eurách )

Bežné výdavky 814 000,00 859 400,00 294 050,17

Kapitálové výdavky 0,00 196 900,00 0,00

Výdavkové finančné operácie 0,00 0,00 0,00

Spolu 814 000,00 1 056 300,00 294 050,17

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:
Sledovaný cieľ: „Zabezpečiť  starostlivosť o  verejnú zeleň v meste“ a jeho priebežné plnenie, majú výrazný vplyv na úroveň životného prostredia a na zabezpečenie trvalo
udržateľného rozvoja v meste.

Cieľ:
1 Zabezpečiť  starostlivosť o  verejnú zeleň v meste

MU:

MJ:

Výstupu

Počet
A Frekvencia kosenia na sídliskách za rok

Rok
2022

R + 2

5

R + 1

3

R

5

Bázický rok

5

2021

Skutočnosť

Plán

2020
R - 1

2023

MU:

MJ:

Výstupu

Počet
B Frekvencia kosenia centrum mesta za rok

Rok
2022

R + 2

13

R + 1

6-7

R

13

Bázický rok

13

2021

Skutočnosť

Plán

2020
R - 1

2023
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Plnenie cieľa:
ciel sa darí plniť.

MU:

MJ:

Výstupu

ha
C Plocha  verejnej zelene so sezónnou starostlivosťou

Rok
2022

R + 2

265

R + 1

247

R

265

Bázický rok

265

2021

Skutočnosť

Plán

2020
R - 1

2023

012.01.02 - Kvetinové výsadby

Komentár k projektu/prvku:
Kvetinové záhony patria k nadštandardnej údržbe verejnej zelene, nakoľko plnia reprezentačný a estetický zámer.

Zodpovedný útvar:
Odbor životného prostredia

Zodpovedná osoba:
Bc.Gavalovič, Ing. Šterdasová

Schválený Skutočnosť k 30.6.Upravený k 30.6.

Rozpočet za rok 2021: ( v eurách )

Bežné výdavky 30 000,00 40 000,00 732,49

Kapitálové výdavky 0,00 0,00 0,00

Výdavkové finančné operácie 0,00 0,00 0,00

Spolu 30 000,00 40 000,00 732,49

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:
Z hľadiska adaptačných opatrení v oblasti  zelenej infraštruktúry sme vytypovali nové výsadby xerofytných trvalkových záhonov v mestskom prostredí z pohľadu kompozície a
ekologickej účinnosti. Pôvodné kvetinové - letničkové záhony postupne pretvárame na neformálne kvetinové záhony, prihliadnúc na klimatické zmeny.

Cieľ:
1 Prispôsobiť výsadby kvetinových záhonov ku klimatickým zmenám, zohľadniť náročnosť údržby a podporiť estetičnosť záhonu

Plnenie cieľa:
Cieľ sa darí plniť

MU:

MJ:

Výstupu

m2
A Plocha vysadených kvetinových záhonov za rok v m2

Rok
2022

R + 2

3 000

R + 1

3 115

R

2 800

Bázický rok

3 000

2021

Skutočnosť

Plán

2020
R - 1

2023

012.01.03 - Prevádzková bezpečnosť drevín

Komentár k projektu/prvku:
Údržba drevín je súčasťou nepretržitého procesu, ktorý vedie k zachovaniu a zlepšovaniu ekologických, estetických a spoločenských funkcií zelene a jej životných podmienok.

Zodpovedný útvar:
Odbor životného prostredia

Zodpovedná osoba:
Ing. Vencelová

Schválený Skutočnosť k 30.6.Upravený k 30.6.

Rozpočet za rok 2021: ( v eurách )

Bežné výdavky 177 200,00 177 200,00 18 335,00

Kapitálové výdavky 0,00 0,00 0,00

Výdavkové finančné operácie 0,00 0,00 0,00

Spolu 177 200,00 177 200,00 18 335,00

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:
Udržiavanie drevín rezom v intraviláne mesta je nutné k udržaniu bezpečného a zdravého životného prostredia, biodiverzity a trvalo udržateľného rozvoja.

Cieľ:
1 Zachovanie prevádzkovej bezpečnosti drevín rastúcich na pozemkoch v majetku mesta a areáloch Materských škôl

Plnenie cieľa:
cieľ sa darí plniť

MU:

MJ:

Výstupu

Počet
A Počet ošetrených drevín

Rok
2022

R + 2

1 200

R + 1

200

R

1 500

Bázický rok

1 200

2021

Skutočnosť

Plán

2020
R - 1

2023

012.01.04 - Výsadba drevín

Komentár k projektu/prvku:
Preukázané a predpokladané zmeny mestskej klímy, v súbehu s úbytkom plôch zelene a teda aj so zhoršovaním stanovištných podmienok pre novú výsadbu, si bude v naj
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bližších rokoch vyžadovať zvýšenie financií, v súvislosti s náročnou predvýsadbovou prípravou, intenzívnejšou údržbou a priebežným monitorovaním stavu drevín na
exponovaných a extrémnych stanovištiach, a tiež v súvislosti s vhodným výberom druhového sortimentu a vzrastových parametrov nových výsadieb

Zodpovedný útvar:
Odbor životného prostredia

Zodpovedná osoba:
Ing. Vencelová, Ing. Šterdasová

Schválený Skutočnosť k 30.6.Upravený k 30.6.

Rozpočet za rok 2021: ( v eurách )

Bežné výdavky 30 000,00 30 000,00 0,00

Kapitálové výdavky 0,00 150 000,00 0,00

Výdavkové finančné operácie 0,00 0,00 0,00

Spolu 30 000,00 180 000,00 0,00

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:
Výsadba drevín bude za rok 2021 zrealizovaná na jeseň, čo je najvhodnejší agrotechnický termín, vzhľadom na klimatické zmeny a tiež štatistické údaje , ktoré potvrdzujú lepšiu
ujateľnosť v tomto období.

Cieľ:
1 Zabezpečiť kvalitné životné podmienky obyvateľov v mestách a podporiť estetickosť sídlisk.

Plnenie cieľa:
cieľ sa darí plniť priebežne

MU:

MJ:

Výstupu

Počet
A Počet vysadených drevín

Rok
2022

R + 2

150

R + 1

0

R

200

Bázický rok

180

2021

Skutočnosť

Plán

2020
R - 1

2023

012.02 - Cintoríny

Zámer:
Dôstojné  miesto pre posledný odpočinok

Komentár k projektu/prvku:
Správu cintorínov na území mesta zabezpečuje Stredisko mestských služieb -Referát správy a prevádzky pohrebísk a cintorínov . Bežné výdavky na mzdy, poistné a príspevky do
poisťovní na zabezpečenie správy cintorínov sú zahrnuté v programe 16 Administratíva

Zodpovedný útvar:
Stredisko mestských služieb

Zodpovedná osoba:
Ida Jančíková ref. pre správu a prev. pohrebísk a cintorínov

Schválený Skutočnosť k 30.6.Upravený k 30.6.

Rozpočet za rok 2021: ( v eurách )

Bežné výdavky 111 000,00 118 929,70 75 275,38

Kapitálové výdavky 0,00 70 000,00 69 768,00

Výdavkové finančné operácie 0,00 0,00 0,00

Spolu 111 000,00 188 929,70 145 043,38

Komentár k monitorovaniu podprogramu:
Nitra má 13 cintorínov a počíta sa s ich rozšírením. Zabezpečuje sa údržba cintorínov, kosenie, hrabanie, opilovanie, postreky, odvoz a likvidácia odpadu, údržba domov smútku,
administratíva..

Cieľ:
1 Zabezpečiť  starostlivosť o cintoríny

Plnenie cieľa:
Cieľ: „Zabezpečiť starostlivosť o cintoríny“ je priebežne plnený.

MU:

MJ:

Výstupu

počet miest
A Počet nových hrobových miest za rok  spolu

Rok
2022

R + 2

65

126

R + 1

23

R

65

Bázický rok

65

2021

Skutočnosť

Plán

2020
R - 1

65

2023

MU:

MJ:

Výstupu

ha
B Plocha udržiavaných cintorínov  mesta v ha

Rok
2022

R + 2

22

22

R + 1

22

R

22

Bázický rok

22

2021

Skutočnosť

Plán

2020
R - 1

22

2023

012.03 - Verejné osvetlenie

Zámer:
Osvetlené  a bezpečné  mesto

54 /  85



Komentár k projektu/prvku:
V rámci podprogramu mesto zabezpečuje údržbu a prevádzku verejného osvetlenia a jeho rozširovanie, prípad. doplnenie svietidiel. Túto službu mesto zabezpečuje externe
zmluvným vzťahom s firmou ELcomp s.r.o. Nitra.

Zodpovedný útvar:
Stredisko mestských služieb

Zodpovedná osoba:
Ing. Ľubomír Muzika

Schválený Skutočnosť k 30.6.Upravený k 30.6.

Rozpočet za rok 2021: ( v eurách )

Bežné výdavky 877 000,00 864 740,00 412 050,70

Kapitálové výdavky 0,00 12 260,00 12 257,40

Výdavkové finančné operácie 0,00 0,00 0,00

Spolu 877 000,00 877 000,00 424 308,10

Komentár k monitorovaniu podprogramu:
V rámci podprogramu mesto zabezpečuje údržbu a prevádzku verejného osvetlenia a jeho rozširovanie, prípad. doplnenie svietidiel. Túto službu mesto zabezpečovalo v roku
2021 externe zmluvným vzťahom s firmou ELcomp s.r.o. Nitra.

Cieľ:
1 Zabezpečiť funkčnosť verejného osvetlenia

Plnenie cieľa:
Stanovené ciele a úlohy sú priebežne plnené, na základe požiadaviek VMČ a občanov a ich posúdenia je priebežne doplňované verejné osvetlenie.

MU:

MJ:

Výstupu

ks
A Počet prevádzkovaných svetelných bodov v meste

Rok
2022

R + 2

9 740

9 238

R + 1

9 238

R

9 700

Bázický rok

9 740

2021

Skutočnosť

Plán

2020
R - 1

9 650

2023

012.04 - Ochrana prírody a krajiny

Zámer:
Život  v zdravom životnom prostredí

Zodpovedný útvar:
Odbor životného prostredia,

Zodpovedná osoba:
Ing. Štefan Lančarič PhD.

Schválený Skutočnosť k 30.6.Upravený k 30.6.

Rozpočet za rok 2021: ( v eurách )

Bežné výdavky 101 000,00 103 200,00 24 412,06

Kapitálové výdavky 0,00 130 000,00 0,00

Výdavkové finančné operácie 0,00 0,00 0,00

Spolu 101 000,00 233 200,00 24 412,06

Komentár k monitorovaniu podprogramu:
Monitorovanie plnenia cieľov a merateľných ukazovateľov daného podprogramu je realizované na úrovni jeho prvkov.

012.04.01 - Starostlivosť o živočíchov v meste

Komentár k projektu/prvku:
Starostlivosť o živočíchov meste: zabezpečenie optimálnych podmienok pre ich život chovaných druhov zvierat, ich spolužitie s človekom, redukcia nežiadúcich živočíchov,
eliminácia ich množenia, zabránenie prenášania chorôb, ochrana detských ihrísk a výbehov pre voľný pohyb psov pred chorobami prenášanými zvieratami.

Zodpovedný útvar:
Odbor životného prostredia

Zodpovedná osoba:
Ing. Jana Königová – referent pre poľnohospodárstvo

Schválený Skutočnosť k 30.6.Upravený k 30.6.

Rozpočet za rok 2021: ( v eurách )

Bežné výdavky 91 000,00 93 200,00 24 179,56

Kapitálové výdavky 0,00 0,00 0,00

Výdavkové finančné operácie 0,00 0,00 0,00

Spolu 91 000,00 93 200,00 24 179,56

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:
Počet deratizácií a dezinsekcií na území mesta a počet sanovaných holubov v meste sa realizuje v roku 2021 podľa plánovaného harmonogramu. Počet psích ihrísk zostáva
rovnaký; sanácia holubov, deratizácie a dezinsekcie prebehnú až v II. polroku 2021
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Cieľ:
1 Podporovať riadený chov  zvierat a regulovať voľné žijúce živočíchy

Plnenie cieľa:
Všetky ciele boli splnené

MU:

MJ:

Výstupu

počet deratizácií a desinsekcií
A Počet deratizácií a dezinsekcií na území mesta

Rok
2022

R + 2

5

5

R + 1

0

R

5

Bázický rok

5

2021

Skutočnosť

Plán

2020
R - 1

5

2023

MU:

MJ:

Výstupu

počet
B Počet psích ihrísk na území mesta

Rok
2022

R + 2

7

7

R + 1

6

R

7

Bázický rok

7

2021

Skutočnosť

Plán

2020
R - 1

7

2023

MU:

MJ:

Výstupu

počet zvierat
C Počet chovaných zvierat v mestskom parku – ZOO kútik

Rok
2022

R + 2

30

25

R + 1

28

R

30

Bázický rok

30

2021

Skutočnosť

Plán

2020
R - 1

25

2023

MU:

MJ:

Výstupu

ks
D Počet sanovaných holubov v meste

Rok
2022

R + 2

2 400

1 225

R + 1

0

R

2 000

Bázický rok

2 200

2021

Skutočnosť

Plán

2020
R - 1

1 500

2023

012.04.02 - Ochrana životného prostredia

Komentár k projektu/prvku:
Maximálna starostlivosť o zachovanie trvalo udržateľného rozvoja  zelene a jej druhovej rozmanitosti, skvalitnenie environmentálneho prostredia, zvyšovanie ekologickej
zodpovednosti všetkých členov spoločnosti -  náhrada vyrúbaných stromov, ošetrovanie napadnutých a chorých jedincov, sledovanie poklesu, prípadne nárastu počtu vyrúbaných
drevín na mestských pozemkoch, sledovanie ich zdravotného stavu – eliminovanie havarijných situácií v súvislosti s výkyvmi počasia, zabezpečenie optimálnych podmienok
života zelene a následne zdravého a bezpečného života obyvateľov mesta.

Zodpovedný útvar:
Odbor životného prostredia

Zodpovedná osoba:
 Ing. Žuffa, Ing. Ľudmila Šterdasová

Schválený Skutočnosť k 30.6.Upravený k 30.6.

Rozpočet za rok 2021: ( v eurách )

Bežné výdavky 5 000,00 5 000,00 0,00

Kapitálové výdavky 0,00 100 000,00 0,00

Výdavkové finančné operácie 0,00 0,00 0,00

Spolu 5 000,00 105 000,00 0,00

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:
Trendy výrubov stromov za posledné roky nezaznamenali výraznejší pokles. Má na to výrazný vplyv vysoký nárast investičnej výstavby v meste. Záber zelených vegetačných
plôch s prítomnosťou stromov a krov na úkor výstavby nových budov, ciest, parkovísk pokračuje. V kontexte s opravou, výmenou, pokladaním nadzemných a podzemných
inžinierskych sietí zelené plochy vhodné na výsadby nových drevín v obytných zónach sa vytrácajú. Intaktné, nedotknuteľné zelené mestské plochy nemajú stabilizačnú  ochranu,
garanciu ich udržateľnosti ako trvalo zelené, ekostabilizujúce konkrétne územia. V záujme zlepšenia priestorovej, vekovej a taxonomickej skladby drevín v zeleni mesta je
žiaduce, v súbehu s pokračujúcim odstraňovaním nevhodných drevín, posilniť dôraz na zachovávaní a ochrane vitálnych perspektívnych drevín. Súbežne je potrebné zlepšiť
predpoklady technické a  finančné na zakladanie nových výsadieb  a ich systematickú povýsadbovú starostlivosť.

Cieľ:
1 Zabezpečiť trvalo udržateľnú biodiverzitu zelene v meste

MU:

MJ:

Výstupu

ks
A Počet povolených výrubov stromov za rok v ks

Rok
2022

R + 2

550

784

R + 1

448

R

550

Bázický rok

500

2021

Skutočnosť

Plán

2020
R - 1

400

2023

MU:

MJ:

Výstupu

ks
B Uložená náhradná výsadba stromov v ks

Rok
2022

R + 2

900

1 124

R + 1

579

R

800

Bázický rok

850

2021

Skutočnosť

Plán

2020
R - 1

700

2023

56 /  85



Plnenie cieľa:
Obmedzili sme druhovú výsadbu stromov chúlostivých na škodcov a choroby, zamerali sme sa na druhovú skladbu stromov, ktoré sa dokážu dobre aklimatizovať v našich zmenených klimatických
podmienkach aby sme obmedzili výdavky na ich chemické ošetrenie.

MU:

MJ:

Výstupu

ks
C Počet stromov ošetrených chemicky v ks

Rok
2022

R + 2

1100

1 901

R + 1

430

R

900

Bázický rok

1 000

2021

Skutočnosť

Plán

2020
R - 1

844

2023

MU:

MJ:

Výstupu

ks
D Počet vydaných rozhodnutí na výrub drevín rastúcich na mestských plochách

Rok
2022

R + 2

11

12

R + 1

5

R

10

Bázický rok

10

2021

Skutočnosť

Plán

2020
R - 1

9

2023

MU:

MJ:

Výstupu

počet zamietnutých podnetov
E Počet zamietnutých podnetov na výrub drevín rastúcich na mestských plochách

Rok
2022

R + 2

22

R + 1

6

RBázický rok

2021

Skutočnosť

2020
R - 1

2023

MU:

MJ:

Výstupu

m2
F Plošná výmera povolených výrubov krov a popínavých drevín v m2

Rok
2022

R + 2

500

2428

R + 1

1 866

R

500

Bázický rok

550

2021

Skutočnosť

Plán

2020
R - 1

300

2023

MU:

MJ:

Výstupu

ks
G Uložená náhradná výsadba krov a popínavých drevín v ks

Rok
2022

R + 2

400

 2 503

R + 1

690

R

400

Bázický rok

440

2021

Skutočnosť

Plán

2020
R - 1

200

2023

012.04.03 - Lesné pozemky v majetku mesta

Komentár k projektu/prvku:
Zabezpečiť maximálnu starostlivosť o lesy, nezmenšovať ich výmeru, nahrádzať suché a choré stromy, vybavením záujmových území označením trás, mobiliárom – altánkami a
lavičkami, docieliť zvýšený záujem obyvateľov o návštevu lesa. Zamerať sa na údržbu novovysadených vysadených jedincov a ich zimnú ochranu. Financuje sa správa mestských
lesných pozemkov v majetku mesta a zalesnenie  lesných pozemkov v majetku mesta.

Zodpovedný útvar:
Odbor životného prostredia

Zodpovedná osoba:
Ing. Ľudmila Šterdasová

Schválený Skutočnosť k 30.6.Upravený k 30.6.

Rozpočet za rok 2021: ( v eurách )

Bežné výdavky 5 000,00 5 000,00 232,50

Kapitálové výdavky 0,00 30 000,00 0,00

Výdavkové finančné operácie 0,00 0,00 0,00

Spolu 5 000,00 35 000,00 232,50

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:
Mesto Nitra zabezpečuje štandardnú údržbu lesov, ktoré sú vo vlastníctve mesta v zmysle zákona č. 326/2005 Z.z. o lesoch v rámci finančných možností mesta. Mieru výrubu a
výsadieb stromov v lesných porastoch mesta koordinuje v zmysle zákona lesný hospodár, ktorý v roku 2021 nenavrhol opatrenia v zmysle sledovaných ukazovateľov.

Cieľ:
1 Zabezpečiť  revitalizáciu lesných pozemkov v majetku  mesta

Plnenie cieľa:
V I.polroku 2021  sa nerealizoval žiaden výrub. Cieľ sa darí plniť.

MU:

MJ:

Výstupu

ks
A Počet vyrúbaných stromov rastúcich v lese

Rok
2022

R + 2

50

0

R + 1

0

R

50

Bázický rok

50

2021

Skutočnosť

Plán

2020
R - 1

50

2023

012.05 - Detské zariadenia a pieskoviská

Zámer:
Bezpečný priestor pre hry detí

Komentár k projektu/prvku:
Zabezpečujú sa zaujímavé voľnočasové aktivity všetkých vekových kategórií detí v najbližšom okolí bydliska. Monitorovaním pieskovísk pre najnižšiu vekovú kategóriu ŠZU sa
zabraňuje výskytu parazitov prenášaných voľne žijúcimi živočíchmi.
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Zodpovedný útvar:
Stredisko mestských služieb - Referát správy a údržby mestského mobiliáru a výkonu obslužných činností

Zodpovedná osoba:
Pavol Hamza - referent pre koordinovanie činnosti referátu

Schválený Skutočnosť k 30.6.Upravený k 30.6.

Rozpočet za rok 2021: ( v eurách )

Bežné výdavky 271 400,00 236 560,00 49 333,35

Kapitálové výdavky 0,00 384 840,00 34 840,00

Výdavkové finančné operácie 0,00 0,00 0,00

Spolu 271 400,00 621 400,00 84 173,35

Komentár k monitorovaniu podprogramu:
Pre zabezpečenie bezpečnej prevádzky hracích prvkov na detských ihriskách je vykonávaná pravidelná kontrola a údržba jednotlivých prvkov Strediskom mestských služieb.
SMsS zabezpečuje aj pravidelnú ročnú kontrolu detských ihrísk v zmysle EN 1176-1.

Cieľ:
1 Zabezpečiť pravidelnú údržbu a hygienu detských ihrísk

Plnenie cieľa:
Pre zabezpečenie bezpečnej prevádzky hracích prvkov na detských ihriskách je vykonávaná pravidelná kontrola a údržba jednotlivých prvkov Strediskom mestských služieb

MU:

MJ:

Výstupu

počet pieskovísk a DI
B Celkový počet udržiavaných pieskovísk a detských ihrísk

Rok
2022

R + 2

290

280

R + 1

280

R

285

Bázický rok

290

2021

Skutočnosť

Plán

2020
R - 1

280

2023

012.06 - Fontány

Zámer:
Optimálne klimatické podmienky v mestskom prostredí

Komentár k projektu/prvku:
Prevádzku a údržbu  fontán zabezpečuje Stredisko mestských služieb. Podprogram zahŕňa výdavky na čistenie a údržbu fontán, výmena vody, opravy potrubných rozvodov a
čerpadiel. Bežné výdavky na mzdy, poistné a príspevky do poisťovní podprogramu zahrnuté v programe 16 Administratíva.

Zodpovedný útvar:
Stredisko mestských služieb - Referát správy a údržby mestského mobiliáru a výkonu obslužných činností

Zodpovedná osoba:
Pavol Hamza -referent pre koordinovanie činnosti referátu

Schválený Skutočnosť k 30.6.Upravený k 30.6.

Rozpočet za rok 2021: ( v eurách )

Bežné výdavky 69 000,00 69 000,00 13 312,78

Kapitálové výdavky 0,00 45 000,00 0,00

Výdavkové finančné operácie 0,00 0,00 0,00

Spolu 69 000,00 114 000,00 13 312,78

Komentár k monitorovaniu podprogramu:
Zabezpečiť atraktívnosť oddychových zón mesta je plnený priebežne podľa plánu. Stredisko mestských služieb  spravuje 19 zariadení, z toho 12 fontán a 7 pitníkov.
V roku 2021 bola zabezpečovaná štandardne údržba fontán,výmena vody, opravy potrubných rozvodov a čerpadiel. Ich funkčnosť bola pravidelne kontrolovaná zamestnancom
Strediska mestských služieb.

Cieľ:
1 Zabezpečiť atraktívnosť oddychových zón mesta

Plnenie cieľa:
Prevádzka fontán v meste prebiehala bez poruchy, výmena  a dezinfekcia vody bola zabezpečovaná v pravidelných intervaloch.

MU:

MJ:

Výstupu

počet dní
A Počet dní  prevádzkovania  vodných zariadení za rok

Rok
2022

R + 2

168

106

R + 1

106

R

168

Bázický rok

168

2021

Skutočnosť

Plán

2020
R - 1

168

2023

012.07 - Verejné WC

Zámer:
Vysoká hygienická úroveň prevádzky WC v meste

Komentár k projektu/prvku:
Prevádzku verejných WC  vykonáva tieto činnosti Stredisko mestských služieb Referát správy a údržby verejnej zelene. Vrámci podprogramu sú zahrnuté výdavky na prevádzku a
údržbu verejných WC. Bežné výdavky na  mzdy, poistné a príspevky do poisťovní podprogramu zahrnuté v programe 16 Administratíva.

Zodpovedný útvar:
Stredisko mestských služieb

Zodpovedná osoba:
Rudolf Látečka- referent pre správu a údr. zelene
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Schválený Skutočnosť k 30.6.Upravený k 30.6.

Rozpočet za rok 2021: ( v eurách )

Bežné výdavky 42 000,00 42 000,00 1 690,84

Kapitálové výdavky 0,00 0,00 0,00

Výdavkové finančné operácie 0,00 0,00 0,00

Spolu 42 000,00 42 000,00 1 690,84

Komentár k monitorovaniu podprogramu:
Ciel: Zabezpečiť hygienickú úroveň  prevádzky verejných WC je cieľom trvalým.
Stredisko Mestských služieb prevádzkuje 4 verejných WC, ktoré  sú na: Nám.Kráľovnej pokoja, Štefánikova tr. Pri tržnici,Župné nám., Za hlav.poštou - samoobslužné WC.
Faktory ovplyvňujúce plnenie stanovených cieľov:
- personálne obsadenie,
- technický stav verejných WC.

Cieľ:
1 Zabezpečiť hygienickú úroveň  prevádzky verejných WC

Plnenie cieľa:
Počet verejných WC: 4

MU:

MJ:

Výstupu

počet wc
A Počet  prevádzkovaných verejných WC spolu

Rok
2022

R + 2

6

5

R + 1

4

R

6

Bázický rok

6

2021

Skutočnosť

Plán

2020
R - 1

6

2023

012.08 - Verejnoprospešné aktivity

Zámer:
Cielená a efektívna podpora verejnoprospešných aktivít v meste.

Komentár k projektu/prvku:
Financujú sa verejnoprospešné aktivity nezamestnaných občanov, ktorí sa podieľajú na čistení a upratovaní mesta.

Zodpovedný útvar:
Stredisko mestských služieb

Zodpovedná osoba:
Mgr. Bedešová, ref. pre v. p. a aktivačné práce

Schválený Skutočnosť k 30.6.Upravený k 30.6.

Rozpočet za rok 2021: ( v eurách )

Bežné výdavky 5 000,00 5 000,00 1 816,04

Kapitálové výdavky 0,00 0,00 0,00

Výdavkové finančné operácie 0,00 0,00 0,00

Spolu 5 000,00 5 000,00 1 816,04

Cieľ:
1 Dosiahnuť aktívnu účasť nezamestnaných občanov na aktivačných prácach

MU:

MJ:

Výstupu

počet hodín
A Počet hodín odpracovaných aktivačnými pracovníkmi za týždeň

Rok
2022

R + 2

16

R + 1

16

R

16

Bázický rok

16

2021

Skutočnosť

Plán

2020
R - 1

16

2023

012.09 - Vodné toky a plochy

Zámer:
Zdravotne nezávadné pramene v meste

Komentár k projektu/prvku:
Financuje sa odber a rozbor vzoriek vody z prameňov vyvierajúcich na území mesta a informovanie verejnosti
- rozbor vody
- dezinfekcia prameňov

Zodpovedný útvar:
Odbor životného prostredia

Zodpovedná osoba:
Ing. Štefan Lančarič. PhD
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Schválený Skutočnosť k 30.6.Upravený k 30.6.

Rozpočet za rok 2021: ( v eurách )

Bežné výdavky 5 000,00 5 000,00 0,00

Kapitálové výdavky 0,00 0,00 0,00

Výdavkové finančné operácie 0,00 0,00 0,00

Spolu 5 000,00 5 000,00 0,00

Komentár k monitorovaniu podprogramu:
Odbor životného prostredia  pravidelne vykonáva monitorovanie kvality vody na prameňoch  v lokalite Zobor, úloha priebežne plnená.

Cieľ:
1 Zabezpečiť monitoring kvality  prameňov v majetku mesta

Plnenie cieľa:
Cieľ sa podarilo splniť

MU:

MJ:

Výstupu

počet odberov
A Počet odberov vzoriek za rok

Rok
2022

R + 2

12

0

R + 1

4

R

12

Bázický rok

12

2021

Skutočnosť

Plán

2020
R - 1

24

2023

012.10 - Mobiliár

Zámer:
Príjemné a čisté mestské prostredie pre obyvateľov mesta

Komentár k projektu/prvku:
Financuje sa zabezpečenie vybavenosti sídlisk lavičkami a malými odpadovými nádobami na základe požiadaviek občanov a VMČ: - lavičky na sídliská,
- oprava a údržba malých odpadových nádob.

Zodpovedný útvar:
Stredisko mestských služieb

Zodpovedná osoba:
Ing. Ľubomír Muzika

Schválený Skutočnosť k 30.6.Upravený k 30.6.

Rozpočet za rok 2021: ( v eurách )

Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Výdavkové finančné operácie
Spolu

Komentár k monitorovaniu podprogramu:
V roku 2021 Stredisko mestských služieb rozmiestnilo nový mobiliár a zabezpečilo výmenu starých poškodených lavičiek a smetných nádob na základe všetkých prijatých
požiadaviek od občanov a VMČ.

Cieľ:
1 Zabezpečiť vybavenosť sídlisk mobiliárom

Plnenie cieľa:
Cieľ je plnený priebežne, podľa požiadaviek obyvateľov a finančných možností mesta.

MU:

MJ:

Výstupu

ks
A Počet osadených nových lavičiek za rok

Rok
2022

R + 2

60

23

R + 1

42

R

55

Bázický rok

60

2021

Skutočnosť

Plán

2020
R - 1

50

2023

MU:

MJ:

Výstupu

ks
B Počet osadených nových malých odpadových nádob za rok

Rok
2022

R + 2

70

18

R + 1

10

R

65

Bázický rok

70

2021

Skutočnosť

Plán

2020
R - 1

60

2023

013 - Sociálne služby

Zámer:
Nitra -  mesto prístupné pre všetkých

Komentár k projektu/prvku:
Program zahŕňa celú sociálnu oblasť, ktorá kompetenčne prislúcha obciam a mestám. Pri spracovaní programu sme vychádzali zo zákona o sociálnych službách, ďalších platných
zákonov v sociálnej oblasti a strategických dokumentov, ktoré má Mesto Nitra schválené v sociálnej oblasti. Cieľom je vytvoriť sieť sociálnych služieb  a sociálnej pomoci tak, aby
mesto Nitra bolo prístupné pre všetkých, aby dokázalo poskytnúť potrebné sociálne služby a ďalšiu pomoc adresne pre ľudí v sociálnej a hmotnej núdzi. Program sme rozdelili na
nasledovné oblasti: sociálne služby krízovej intervencie, sociálne služby poskytované Správou zariadení sociálnych služieb, sociálne služby poskytované neverejnými
poskytovateľmi, jednorazové dávky a finančné príspevky, ďalšie sociálne služby a sociálnu pomoc, podpora pre subjekty v sociálnej a zdravotnej oblasti, inštitút osobitného
príjemcu a nakoniec ochrana, podpora a rozvoj verejného zdravia.

Zodpovedný útvar:
Mestský úrad v Nitre – Odbor sociálnych služieb, SZSS
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Zodpovedná osoba:
PhDr. Naďa Šimová, PhDr. Libuša Mušáková

Schválený Skutočnosť k 30.6.Upravený k 30.6.

Rozpočet za rok 2021: ( v eurách )

Bežné výdavky 3 617 020,00 3 856 988,89 2 057 355,77

Kapitálové výdavky 0,00 10 300,00 10 300,00

Výdavkové finančné operácie 0,00 0,00 0,00

Spolu 3 617 020,00 3 867 288,89 2 067 655,77

Komentár k monitorovaniu programu:
Monitorovanie plnenia cieľov a ich merateľných ukazovateľov daného programu je realizovaná na úrovni jeho jednotlivých podprogramov a prvkov.

013.01 - Sociálne služby krízovej intervencie

Zámer:
Účinna a koordinovaná sieť služieb krízovej intervencie.

Komentár k projektu/prvku:
Mesto Nitra poskytuje sociálne služby krízovej intervencie  fyzickým osobám na riešenie rôznych nepriaznivých situácií (napr. ubytovanie, strava, základné ošatenie a obuv,
základná osobná hygiena), a to prostredníctvom komunitného centra, nocľahárne, útulku pre bezdomovcov, útulku pre jednotlivcov s deťmi, nízko prahovej nocľahárne a
nízkoprahového denného centra. Uvedené sociálne služby a zariadenia sa nelíšia len svojím názvom, ale aj v závislosti od toho, či a akým spôsobom sa rozhodla sama fyzická
osoba riešiť svoju situáciu. Možnosť výberu vyššej a kvalitnejšej formy napr. bývania alebo iných aktivít môže pre klienta znamenať významný posun smerom k bežnej integrácii.

Zodpovedný útvar:
Odbor sociálnych služieb

Zodpovedná osoba:
Mgr. Andrea Dirnbachová - referent sociálneho bývania

Schválený Skutočnosť k 30.6.Upravený k 30.6.

Rozpočet za rok 2021: ( v eurách )

Bežné výdavky 461 720,00 493 257,50 215 383,71

Kapitálové výdavky 0,00 0,00 0,00

Výdavkové finančné operácie 0,00 0,00 0,00

Spolu 461 720,00 493 257,50 215 383,71

Komentár k monitorovaniu podprogramu:
V podprograme je zahrnuté plánovanie finančných prostriedkov pre poskytovanie sociálnych služieb v zariadeniach krízovej intervencie. K 30.06.2021 nedošlo k vyčerpaniu
finančných prostriedkov z dotácie MPSVaR plánovaných pre sociálne služby krízovej intervencie z dôvodu neobsadenosti kapacity a vplyvu pandémie COVID-19.

013.01.01 - Útulok pre bezdomovcov, Štúrova č. 55

Komentár k projektu/prvku:
Poskytovanie sociálnej služby v Útulku pre bezdomovcov vyplýva zo zákona o sociálnych službách a zo strategických dokumentov  mesta Nitry.
V útulku pre bezdomovcov sa fyzickej osobe v nepriaznivej sociálnej situácii, ktorá nemá zabezpečené  ubytovanie alebo nemôže doterajšie bývanie užívať poskytuje: ubytovanie
na určitý čas, sociálne poradenstvo, pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov, pracovnú terapiu, nevyhnutné ošatenie, obuv a utvárajú sa podmienky na
prípravu stravy, vykonávanie nevyhnutnej základnej osobnej hygieny, pranie, žehlenie, údržbu bielizne a šatstva a záujmovú činnosť.

Zodpovedný útvar:
Odbor sociálnych služieb

Zodpovedná osoba:
Mgr. Beáta Furdová - sociálny pracovník

Schválený Skutočnosť k 30.6.Upravený k 30.6.

Rozpočet za rok 2021: ( v eurách )

Bežné výdavky 174 420,00 181 354,42 77 968,38

Kapitálové výdavky 0,00 0,00 0,00

Výdavkové finančné operácie 0,00 0,00 0,00

Spolu 174 420,00 181 354,42 77 968,38

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:
Vyššie stanovené ciele ovplyvňuje aj  zvyšujúci sa počet občanov odkázaných na sociálne služby. Napĺňanie  cieľa ovplyvňuje aj komplikovaná spolupráca s klientami, ktorí sa
nedokážu prispôsobiť a rešpektovať podmienky v zariadení  a Ubytovací poriadok v útulku. Sú konfliktní a neprispôsobí. Svoju životnú situáciu odmietajú riešiť iným spôsobom,
nie sú ochotní zmeniť svoje životné návyky, ktoré si priniesli z ulice. Chýba im  aktívny prístup k riešeniu vlastnej životnej situácie,  sú zmierení sa so svojím sociálnym statusom.
Odmietajú  pomoc v  meniacej sa legislatíve nedokážu sa zorientovať v problémovej implementácia zákona č. 448/2008 Z.z. v znení neskorších predpisov. Veľa krát za to môže aj
nízka vzdelanostná úroveň klientov, strata pracovných návykov, a rôzne druhy závislostí. Tento pol rok bol ovplyvnení  aj karanténnou situáciou pandémie COVID- 19.
Spolupráca s inými samosprávami ako aj s obcami a mestami v našom kraji, ale aj v rámci Slovenska sa  zintenzívňuje z dôvodu rozširovania sa okruhu pomoci a nárastu osôb
bez domova.
Mesto Nitra zabezpečuje poskytovanie sociálnych služieb aj prostredníctvom neverejných poskytovateľov. Klient má právo výberu poskytovateľa, ktorý pre odkázaných občanov
mesta Nitry zabezpečujú sociálne služby v zariadení pre seniorov, zariadení opatrovateľskej služby, dennom stacionári, opatrovateľskú službu a monitorovanie a signalizáciu
potreby pomoci v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách. Mesto Nitra pre všetkých odkázaných klientov vydáva posudok o odkázanosti klienta na sociálnu službu
a rozhodnutie o odkázanosti na danú sociálnu službu.V prípade sociálnej služby monitorovanie a signalizácia potreby pomoci rozhodnutie o odkázanosti nie je potrebné, sociálnu
službu Mesto Nitra zabezpečuje na žiadosť klienta."

Cieľ:
1 Zabezpečiť  základnú pomoc pre bezprístrešných občanov
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Plnenie cieľa:
Cieľ sa nám podarilo  plniť, ubytovanie sme poskytli všetkým žiadateľom o ubytovanie v útulku, napriek tomu, že boli sťažené podmienky  pandémiou COVID- 19. Boli sme pripravení aj na ubytovanie v
karanténe.

MU:

MJ:

Výstupu

počet klientov
A Počet ubytovaných klientov  zariadenia  za rok spolu

Rok
2022

R + 2

50

76

R + 1

74

R

50

Bázický rok

50

2021

Skutočnosť

Plán

2020
R - 1

50

2023

MU:

MJ:

Výstupu

počet prijatých žiadostí
B Počet prijatých žiadostí za rok.

Rok
2022

R + 2

50

46

R + 1

43

R

50

Bázický rok

50

2021

Skutočnosť

Plán

2020
R - 1

50

2023

013.01.02 - Útulok pre jednotlivca s deťmi, Krčméryho č. 22

Komentár k projektu/prvku:
Útulok pre jednotlivca s deťmi poskytuje sociálnu službu fyzickej osobe s deťmi,  ktorá nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb
a ktorá nemá zabezpečené ubytovanie alebo nemôže doterajšie ubytovanie užívať. Sociálna služba v útulku je  poskytovaná na určitý čas pobytovou formou. Ďalej sa prijímateľovi
v útulku poskytuje sociálne poradenstvo, pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov, pracovná terapia, nevyhnutné ošatenie a obuv. Vytvárajú sa podmienky na
prípravu stravy, výdaj stravy alebo výdaj potravín, vykonávanie nevyhnutnej základnej osobnej hygieny, pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva, záujmovú činnosť. Mesto
Nitra poskytuje v tomto zariadení sociálnu službu 35 klientom.

Zodpovedný útvar:
Odbor sociálnych služieb

Zodpovedná osoba:
Mgr. Dana Áčová - sociálny pracovník

Schválený Skutočnosť k 30.6.Upravený k 30.6.

Rozpočet za rok 2021: ( v eurách )

Bežné výdavky 92 110,00 92 110,00 26 866,46

Kapitálové výdavky 0,00 0,00 0,00

Výdavkové finančné operácie 0,00 0,00 0,00

Spolu 92 110,00 92 110,00 26 866,46

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:
Medzi faktory, ktoré ovplyvňujú plnenie vyššie stanovených cieľov patrí zvyšujúci sa počet občanov odkázaných na sociálne služby, komplikovaná spolupráca s príbuznými
(nezáujem príbuzných o riešenie sociálneho statusu svojich blízkych), zlyhávanie osobnej zodpovednosti za vlastný život a absencia aktívneho prístupu k riešeniu vlastnej životnej
situácie, meniace sa legislatívne prostredie, problémová implementácia zákona č. 448/2008 Z.z. v znení neskorších predpisov, riziko nesúladu plánovania financovania sociálnych
služieb s potrebami obyvateľov, nízka vzdelanostná úroveň klientov, strata pracovných návykov, ako dôsledok dlhodobej nezamestnanosti a v poslednom rade nemožnosť
zosúladiť pracovné povinnosti s rodinnými povinnosťami.

Cieľ:
1 Zabezpečiť dočasnú pomoc osamelým rodičom s maloletými  deťmi

Plnenie cieľa:
Cieľ sa nám darí napĺňať v plnom rozsahu, keďže väčšinou máme plne obsadenú kapacitu. Niektoré klientky, ktoré odišli z útulku sa osamostatnili, niektoré si našli bývanie.

MU:

MJ:

Výstupu

počet klientov
A Počet ubytovaných klientov  útulku  za rok spolu

Rok
2022

R + 2

35

66

R + 1

38

R

35

Bázický rok

35

2021

Skutočnosť

Plán

2020
R - 1

35

2023

MU:

MJ:

Výstupu

počet žiadostí
B Počet prijatých žiadostí (jednotlivec s deťmi) za rok.

Rok
2022

R + 2

15

18

R + 1

10

R

15

Bázický rok

15

2021

Skutočnosť

Plán

2020
R - 1

15

2023

013.01.03 - Nocľaháreň

Komentár k projektu/prvku:
Poskytovanie sociálnej služby v Útulku pre bezdomovcov vyplýva zo zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a zo strategických dokumentov  mesta Nitry. Nocľaháreň
poskytuje sociálnu službu klientom, ktorí nemajú zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb. V nocľahárni sa prijímateľom poskytuje
možnosť ubytovania počas noci, sociálne poradenstvo, nevyhnutné ošatenie a zároveň sa vytvárajú podmienky na  vykonávanie nevyhnutnej základnej osobnej hygieny.

Zodpovedný útvar:
Odbor sociálnych služieb

Zodpovedná osoba:
Mgr. Beáta Furdová - sociálny pracovník
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Schválený Skutočnosť k 30.6.Upravený k 30.6.

Rozpočet za rok 2021: ( v eurách )

Bežné výdavky 30 020,00 31 229,84 4 214,65

Kapitálové výdavky 0,00 0,00 0,00

Výdavkové finančné operácie 0,00 0,00 0,00

Spolu 30 020,00 31 229,84 4 214,65

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:
Napĺňanie  cieľa ovplyvňuje aj komplikovaná spolupráca s klientmi, ktorí sa nedokážu prispôsobiť a rešpektovať podmienky v zariadení  a Ubytovací poriadok v nocľahárni. Sú
konfliktní a neprispôsobí. Svoju životnú situáciu odmietajú riešiť a vyhovuje im život na ulici. Chýba im  aktívny prístup k riešeniu vlastnej životnej situácie,  sú zmierení sa so
svojím sociálnym statusom. Odmietajú  pomoc v  meniacej sa legislatíve nedokážu sa zorientovať v problémovej implementácia zákona č. 448/2008 Z.z. v znení neskorších
predpisov. Veľa krát za to môže aj nízka vzdelanostná úroveň klientov, strata pracovných návykov, a rôzne druhy závislostí. Tento rok bol ovplyvnení  aj karanténnou situáciou
pandémie COVID- 19.
Spolupráca s inými samosprávami ako aj s obcami a mestami v našom kraji, ale aj v rámci Slovenska sa  zintenzívňuje z dôvodu rozširovania sa okruhu pomoci a nárastu osôb
bez domova.
Mesto Nitra zabezpečuje poskytovanie sociálnych služieb aj prostredníctvom neverejných poskytovateľov. Klient má právo výberu poskytovateľa, ktorý pre odkázaných občanov
mesta Nitry zabezpečujú sociálne služby v zariadení pre seniorov, zariadení opatrovateľskej služby, dennom stacionári, opatrovateľskú službu a monitorovanie a signalizáciu
potreby pomoci v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách. Mesto Nitra pre všetkých odkázaných klientov vydáva posudok o odkázanosti klienta na sociálnu službu
a rozhodnutie o odkázanosti na danú sociálnu službu.V prípade sociálnej služby monitorovanie a signalizácia potreby pomoci rozhodnutie o odkázanosti nie je potrebné, sociálnu
službu Mesto Nitra zabezpečuje na žiadosť klienta.

Cieľ:
1 Zabezpečiť  základnú pomoc pre bezprístrešných občanov

Plnenie cieľa:
Cieľ sa nám podarilo plniť, napriek tomu, že ubytovanie sme mohli poskytnúť iba stálym klientom nocľahárne, kvôli   sťaženým podmienkam spojených s  pandémiou COVID- 19. Klientom ktorí boli v karanténe
bolo poskytnuté ubytovanie aj mimo zariadenia na mieste na to určenom.

MU:

MJ:

Výstupu

počet klientov
A Počet  klientov v nocľahárni za rok spolu

Rok
2022

R + 2

18

55

R + 1

28

R

18

Bázický rok

18

2021

Skutočnosť

Plán

2020
R - 1

18

2023

013.01.04 - Komunitné centrá

Komentár k projektu/prvku:
Mesto Nitra zabezpečuje prevádzku Komunitného centra Orechov Dvor za účelom  podpory a odbornej pomoci pre všetkých obyvateľov v lokalite, ktorí sa ocitli v nepriaznivej
sociálnej situácii a nie sú schopní nájsť sami primerané riešenie  svojho problému. Dôraz je kladený  na výchovu a vzdelávanie rómskych detí a mládeže, ale i dospelých  v danej
lokalite, ktorým sa vytvoril priestor pre prácu terénnych a komunitných sociálnych pracovníkov, rehoľné sestričky a dobrovoľníkov, ktorí svojou sociálnou prácou chcú prispieť k
rozvoju danej lokality, a tým zabrániť segregácii obyvateľstva lokality Orechov Dvor.

Zodpovedný útvar:
Odbor sociálnych služieb

Zodpovedná osoba:
PhDr. PaedDr. Martin Paška - komunitný pracovník

Schválený Skutočnosť k 30.6.Upravený k 30.6.

Rozpočet za rok 2021: ( v eurách )

Bežné výdavky 125 170,00 148 563,24 66 334,22

Kapitálové výdavky 0,00 0,00 0,00

Výdavkové finančné operácie 0,00 0,00 0,00

Spolu 125 170,00 148 563,24 66 334,22

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:
Realizáciou aktivít, t.j. doučovaním školopovinných detí, voľnočasovými aktivitami pre deti (krúžky), organizáciou brigád pre dospelých zameraných na čistenie okolia obydlí,
sprostredkovaním ponúk práce, vybavenia domácností, tuhého paliva, nábytku a pod. prispievajú sociálni pracovníci k zamedzeniu sociálneho vylúčenia cieľovej skupiny. V rámci
komunitných aktivít sú rodičia školopovinných detí motivovaní k plneniu povinnej školskej dochádzky. Realizáciou aktivit a upratovacích prác dospelí nadobúdajú základné
hygienické návyky. Burzou šatstva, ktorú komunitné centrum realizuje každý mesiac prispievajú pracovníci komunitného centra k zvýšeniu hygienického štandardu u cieľovej
skupiny. aktivity terénnych sociálnych pracovníkov uľahčujú komunikáciu klientov s inštitúciami, úradmi, školami a pod., tiež zabezpečujú sprievod do inštitúcií a sú nápomocní pri
uplatňovaní práv a zákonom chránených záujmov, čím prispievajú k zvýšeniu sociálnej inklúzie. Školopovinné deti majú počas školského roka zabezpečený terénnymi
pracovníkmi sprievod do základných škôl prostredníctvom školského autobusa. Komunitní pracovníci monitorovaním dochádzky školopovinných detí prispievajú k plneniu školskej
dochádzky, motivujú rodičov detí k zodpovednému prístupu v rámci dochádzky prostredníctvom možnosti prania oblečenia v prípade, ak ich deti majú pravidelnú školskú
dochádzku. Realizácia komunitných a skupinových aktivít bola tento rok do značnej miery ovplyvnená pandémiou COVID 19. Pracovníci komunitného centra nemohli realizovať
skupinové ani komunitné aktivity. Počas pandémie komunitní sociálni pracovníci spolu s terénnymi sociálnymi pracovníkmi rozdávali rúška pre klientov,  počas karantén v
domácnostiach zabezpečovali pre klientov potraviny, drogériu, lieky, tuhé palivo a pod., aktívne sa zapájali do testovania antigénovými testami, ktoré bolo viac krát realizované v
lokalite Orechov dvor.  Odovzdávali informácie o nariadeniach týkajúcich sa pandémie COVID 19, aktívne spolupracovali so základnými školami, ktoré navštevujú deti z lokality
Orechov dvor a pod.

Cieľ:
1 Prostredníctvom terénnej a komunitnej sociálnej práce zamedziť sociálnemu vylúčeniu obyvateľov  lokality Orechov Dvor

MU:

MJ:

Výstupu

počet klientov
A Počet klientov komunitného centra Orechov dvor za rok spolu

Rok
2022

R + 2

200

202

R + 1

207

R

200

Bázický rok

200

2021

Skutočnosť

Plán

2020
R - 1

200

2023
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Plnenie cieľa:
Počet komunitných aktivít bol ovplyvnený pandémiou COVID 19, počas ktorej pracovníci komunitného centra nemohli realizovať komunitné ani skupinové aktivity. K uvoľneniu protipandemických opatrení v
súvislosti s ochorením COVID 19 prišlo až na konci mája 2021.

MU:

MJ:

Výstupu

počet detí
B Počet detí navštevujúcich aktivity Komunitného centra za rok spolu

Rok
2022

R + 2

70

82

R + 1

87

R

70

Bázický rok

70

2021

Skutočnosť

Plán

2020
R - 1

70

2023

MU:

MJ:

Výstupu

počet aktivít KC
C Počet aktivít Komunitného centra za rok spolu

Rok
2022

R + 2

25

60

R + 1

2

R

25

Bázický rok

25

2021

Skutočnosť

Plán

2020
R - 1

25

2023

013.01.05 - Nízkoprahové denné centrum sv. Rafaela

Komentár k projektu/prvku:
Poskytovanie sociálnych služieb v Dome Charity sv. Rafaela vyplýva zo zákona č.448/2008 Z. z. o sociálnych službách. Súčasné zariadenie poskytuje sociálne služby:
prenocovanie pre bezprístrešných občanov, vytvorenie podmienok pre vykonávanie základnej osobnej hygieny, sociálne poradenstvo, poskytuje nevyhnutné ošatenie a obuv,
utvára podmienky na výdaj stravy, realizuje resocializáciu ľudí z okrajových sociálnych skupín obyvateľstva. Kapacita nízkoprahovej nocľahárne je 24 lôžok, kapacita denného
azylového centra je 25 miest.
Mesto Nitra je vlastníkom uvedenej nehnuteľnosti, prevádzku zariadenia zabezpečuje Diecézna Charita Nitra, u ktorej si danú sociálnu službu Mesto Nitra objednáva.

Zodpovedný útvar:
Odbor sociálnych služieb

Zodpovedná osoba:
Mgr. A. Dirnbachová – referent sociálneho bývania

Schválený Skutočnosť k 30.6.Upravený k 30.6.

Rozpočet za rok 2021: ( v eurách )

Bežné výdavky 40 000,00 40 000,00 40 000,00

Kapitálové výdavky 0,00 0,00 0,00

Výdavkové finančné operácie 0,00 0,00 0,00

Spolu 40 000,00 40 000,00 40 000,00

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:
Od vypuknutia pandémie COVID-19 sa bežné výdavky na prevádzkové náklady nízkoprahového denného centra zvýšili, čo ako predpokladáme bude pretrvávať počas celého
roka 2021. Očakávame tiež stabilizovanie počtu klientov a príjmov za poskytnuté sociálne služby.

Cieľ:
1 Vyhľadávať a poskytovať sociálnu pomoc bezprístrešným občanom a ľuďom v kríze

Plnenie cieľa:
Prvý polrok 2021 bol poznačený pandémiou COVID -19. Protiepidemiologické a karanténne opatrenia mali vplyv na počet klientov. Napriek zníženiu počtu intervencií, bolo poskytovanie služieb náročnejšie,
vzhľadom na potrebu prevádzkovania karantény v zariadení a zabezpečenia nepretržitej prevázky počas lockdownu.

MU:

MJ:

Výstupu

Počet občanov
A Počet občanov bez prístrešia  v nízkoprahovej nocľahárni za rok

Rok
2022

R + 2

130

105

R + 1

66

R

130

Bázický rok

130

2021

Skutočnosť

Plán

2020
R - 1

130

2023

MU:

MJ:

Výstupu

počet klientov
B Počet klientov v nízkoprahovom dennom centre za rok

Rok
2022

R + 2

300

210

R + 1

113

R

300

Bázický rok

300

2021

Skutočnosť

Plán

2020
R - 1

300

2023

013.03 - Sociálne služby poskytované Správou zariadení sociálnych služieb

Zámer:
Plnohodnotný život seniorov a handicapovaných občanov mesta

Komentár k projektu/prvku:
SZSS poskytuje sociálne služby v zmysle zákona 448/2008 formou pobytových, terénnych a ambulantných služieb a tiež podporné služby. Poskytovaním rôznych druhov
sociálnych služieb vplývame na zabezpečenie plnohodnotného života seniorov a handicapovaných občanov mesta.

Zodpovedný útvar:
Správa zariadení sociálnych služieb

Zodpovedná osoba:
PhDr. Libuša Mušáková
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Schválený Skutočnosť k 30.6.Upravený k 30.6.

Rozpočet za rok 2021: ( v eurách )

Bežné výdavky 2 653 100,00 2 723 302,24 1 357 167,04

Kapitálové výdavky 0,00 10 300,00 10 300,00

Výdavkové finančné operácie 0,00 0,00 0,00

Spolu 2 653 100,00 2 733 602,24 1 367 467,04

Komentár k monitorovaniu podprogramu:
Záujem o poskytované sociálne služby v rámci mesta Nitry má stagnujúci charakter. Prejavuje sa klesajúcim počtom zaevidovaných žiadosti o pobytové sociálnej služby v ZpS a v
ZOS. Naplánové ciele sme v tejto oblasti nedosiahli. Dôvodom je nestabilná epidemiologická situácia, čo spôsobuje že záujemcovia o poskytovanú sociálnu službu očakávajú
zlepšenie situácie ohľadom pandémie, aby mohli bezpečne a bez obmedzení nastúpiť do pobytového zariadenia. V rámci ambulantných sociálnych služieb evidujeme za
sledované obdobie pokles využívania sociálnej služby v dennom stacionári, čo sa negatívne premietlo do hodnoty merateľného ukazovateľa na naplnenie cieľa. Neustále meniaca
sa epidemiologická situácia pandémie COVID - 19, ktorá pokračuje aj v roku 2021, má vplyv na nestabilnú a meniacu sa situáciu v poskytovaní sociálnych služieb. Prijímatelia
sociálnej služby odkladajú nástup do pobytového zariadania. Dochádzka v Dennom stacionári nie je plne kapacitne obsadená. V rámci podporných sociálnych služieb za
sledované obdobie evidujeme od začiatku roka mierny pokles v počte odobratých jedál. Situácia sa  postupne začína stabilizovať, čo súvisí s postupným uvoľňovaním opatrení v
súvislosti s pandémiou COVID - 19. Konštatujem, že nastavené ciele neboli dosiahnuté v zmysle plánovania. Jedným z faktorov nedosahovania naplánovaných cieľov je
vyvíjajúca sa epidemiologická situácia, ktorá ovplyvňuje správanie sa a zdržanlivosť záujemcov o sociálne služby a rovnako aj prijímateľov sociálnej služby.

013.03.01 - Pobytové sociálne služby

Komentár k projektu/prvku:
Zariadenie pre seniorov:
Zariadenie pre seniorov poskytuje celoročnú pobytovú sociálnu službu pre fyzické osoby v zmysle zákona č.448/2008 Z. z. o sociálnych službách. Služba sa poskytuje na
Janského ul.7. V zariadení sa poskytujú sociálne služby pre fyzickú osobu, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osobe alebo poskytovanie
sociálnej služby v tomto zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodov. Kapacita zariadenia je 103 lôžok, ubytovanie sa poskytuje v jedno a dvojlôžkových izbách.

Zariadenie opatrovateľskej služby:
V zariadení opatrovateľskej služby sa poskytuje sociálna služba na určitý čas plnoletej fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby v  zmysle zákona
č.448/2008 Z. z. o sociálnych službách, ak jej nemožno poskytnúť opatrovateľskú službu. Služba sa poskytuje v zrekonštruovanej budove bývalej Detskej nemocnice na Janského
7, 949 01 Nitra  prostredníctvom príspevkovej organizácii mesta  Správa zariadení sociálnych služieb, Janského 7, 949 01 Nitra. Zariadenie opatrovateľskej služby má kapacitu 56
lôžok. Ubytovanie pre klientov je zabezpečované v jednoposteľových a dvojposteľových izbách.

Zodpovedný útvar:
Správa zariadení sociálnych služieb

Zodpovedná osoba:
PhDr. Libuša Mušáková

Schválený Skutočnosť k 30.6.Upravený k 30.6.

Rozpočet za rok 2021: ( v eurách )

Bežné výdavky 1 000 930,00 1 030 630,00 526 792,29

Kapitálové výdavky 0,00 10 300,00 10 300,00

Výdavkové finančné operácie 0,00 0,00 0,00

Spolu 1 000 930,00 1 040 930,00 537 092,29

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:
O sociálne služby poskytované celoročnou pobytovou službou za I. polrok 2021 záujem pretrváva avšak počet žiadostí sa znižuje. V zariadení pre seniorov a v zariadení
opatrovateľskej služby sme zaznamenali odklad nástupu žiadateľov o poskytnutie sociálnej služby z dôvodu prebiehajúcej pandémie ochorenia COVID-19

Cieľ:
1 Poskytovať kvalitné sociálne služby pobytovou formou

Plnenie cieľa:
Sociálna služba v zariadení pre seniorov je v zmysle zákona o sociálnych službách odborná, obslužná a ďalšia činnosť alebo súbor týchto činností, ktoré sú vo vzťahu k prijímateľovi sociálnej služby postavené
na kvalitných ukazovateľoch. Poskytovateľ sociálnej služby zavádza radu systémových opatrení na zvyšovanie kvality ním poskytovaných služieb. V zariadení pre seniorov sme v I. polroku 2021 zaznamenali
znížené množstvo žiadostí zo strany občanov odkázaných na tieto formy sociálnych služieb, čo môže byť spôsobené prebiehajúcou pandémiou ochorenia COVID-19.

MU:

MJ:

Výstupu

Počet
A Počet žiadostí o poskytnutie sociálnej služby  v zariadení pre seniorov za rok

Rok
2022

R + 2

75

79

R + 1

30

R

75

Bázický rok

75

2021

Skutočnosť

Plán

2020
R - 1

70

2023

MU:

MJ:

Výstupu

Počet
B Počet klientov, ktorým bola poskytnutá sociálna služba v  zariadení pre seniorov za rok

Rok
2022

R + 2

130

121

R + 1

114

R

130

Bázický rok

130

2021

Skutočnosť

Plán

2020
R - 1

130

2023

Cieľ:
2 Zabezpečiť dôstojný život v zariadení sociálnych služieb pre osoby odkázané na pomoc inej fyzickej osoby

MU:

MJ:

Výstupu

Počet
A Počet žiadostí o poskytnutie sociálnej služby  v zariadení opatrovateľskej služby za rok

Rok
2022

R + 2

70

61

R + 1

23

R

70

Bázický rok

70

2021

Skutočnosť

Plán

2020
R - 1

80

2023
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Plnenie cieľa:
Sociálna služba v zariadení pre seniorov je v zmysle zákona o sociálnych službách odborná, obslužná a ďalšia činnosť alebo súbor týchto činností, ktoré sú vo vzťahu k prijímateľovi sociálnej služby postavené
na kvalitných ukazovateľoch. Poskytovateľ sociálnej služby zavádza radu systémových opatrení na zvyšovanie kvality ním poskytovaných služieb. V zariadení opatrovateľskej služby v I. polroku zaznamenali
znížený počet žiadostí zo strany občanov odkázaných na tieto formy sociálnych služieb, čo môže byť spôsobené prebiehajúcou pandémiou ochorenia COVID-19.

MU:

MJ:

Výstupu

Počet
B Počet klientov, ktorým bola poskytnutá sociálna služba v zariadení opatrovateľskej služby za rok

Rok
2022

R + 2

80

77

R + 1

71

R

80

Bázický rok

80

2021

Skutočnosť

Plán

2020
R - 1

80

2023

013.03.02 - Ambulantné sociálne služby

Komentár k projektu/prvku:
Denný stacionár  je zariadenie s denným pobytom, ktoré poskytuje ambulantnú sociálnu službu podľa § 40 ods. 1 – 3 Zákona o sociálnych službách osobám odkázaným na
pomoc inej fyzickej osoby, ktoré sú odkázané na sociálnu službu v zariadení len na určitý čas počas dňa a to najmä seniorom, invalidným dôchodcom a ŤZP občanom žijúcim v
rodinách s ekonomicky aktívnymi príslušníkmi rodiny, ktorí nedokážu svojim blízkym v domácnosti poskytnúť potrebnú dennú starostlivosť a osamelým občanom, ktorí sú ohrození
sociálnou izoláciou. Hlavným cieľom  tohto typu ambulantnej sociálnej služby je vytvárať podmienky na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie človeka s ťažkým zdravotným
postihnutím a seniorov. V dennom stacionári pre seniorov sú sociálne služby poskytované v pracovných dňoch, dopĺňajú nevyhnutnú sieť sociálnych služieb.
Denný stacionár je zariadením sociálnych služieb, ktorého hlavným je vytvárať podmienky na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie človeka s ťažkým zdravotným postihnutím a
seniorov. V dennom stacionári sú sociálne služby poskytované v pracovných dňoch, dopĺňajú nevyhnutnú sieť sociálnych služieb.

Zodpovedný útvar:
Správa zariadení sociálnych služieb

Zodpovedná osoba:
PhDr. Sivia Lužáková

Schválený Skutočnosť k 30.6.Upravený k 30.6.

Rozpočet za rok 2021: ( v eurách )

Bežné výdavky 176 700,00 181 222,24 92 639,75

Kapitálové výdavky 0,00 0,00 0,00

Výdavkové finančné operácie 0,00 0,00 0,00

Spolu 176 700,00 181 222,24 92 639,75

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:
Vzhľadom na nepriaznivú epidemickú situáciu bolo plnenie cieľa ovplyvnené touto situáciu, sociálna služba bola poskytovaná obmedzenému počtu prijímateľov sociálnej služby v
jednej skupine za dodržiavania hygienických opatrení.

Cieľ:
1 Zabezpečiť rozvoj sociálnej práce so seniormi a osobami so zdravotným postihnutím

Plnenie cieľa:
Plnenie cieľa bolo výrazne ovplyvnené nepriaznivou epidemickou situáciou. Hoci boli denné stacionáre v bežnom prevádzkovom režime, mnohí prijímatelia sociálnej služby nevyužívali poskytovanie sociálnej
služby z dôvodu obáv o svoje zdravie a život (čo nám aj písomne potvrdili na čestnom vyhlásení).  V dennom stacionári sa poskytuje sociálna služba seniorom a osobám s ťažkým zdravotným postihnutím, a
teda sa zo zdravotného hľadiska jedná o zraniteľnú skupinu občanov. Uvedené skutočnosti sa preto markantne premietli do hodnoty merateľného ukazovateľa na napĺňanie cieľa k 30.06.2021.

MU:

MJ:

Výstupu

počet hodín za rok
A Počet hodín poskytnutej sociálnej služby v dennom stacionári

Rok
2022

R + 2

28 000

13 038

R + 1

6 523

R

28 000

Bázický rok

28 000

2021

Skutočnosť

Plán

2020
R - 1

25 000

2023

013.03.03 - Terénne sociálne služby

Komentár k projektu/prvku:
"Domáca opatrovateľská služba:
Domáca opatrovateľská služba je sociálna služba na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z
dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku. Tento druh sociálnej služby umožňuje staršiemu a ťažko zdravotne postihnutému občanovi čo najdlhšie zotrvať v rodinnom prostredí,
nevystavuje ho stresu spôsobenému zmenou prostredia odchodom do zariadení sociálnych služieb a skvalitňuje jeho prežívanie primerane k dosiahnutému veku a zdravotnému
stavu. Z týchto dôvodov je v súčasnosti  preferovaná pred pobytovými sociálnymi službami.

Prepravná služba:
Prevádzku prepravnej služby zabezpečujú od januára 2009 dve motorové vozidlá a dvaja vodiči. Objednávky na prepravnú službu prijíma pracovníčka Správy zariadení
sociálnych služieb v Nitre."

Zodpovedný útvar:
Správa zariadení sociálnych služieb

Zodpovedná osoba:
PhDr. Silvia Lužáková

Schválený Skutočnosť k 30.6.Upravený k 30.6.

Rozpočet za rok 2021: ( v eurách )

Bežné výdavky 865 470,00 865 470,00 432 735,00

Kapitálové výdavky 0,00 0,00 0,00

Výdavkové finančné operácie 0,00 0,00 0,00

Spolu 865 470,00 865 470,00 432 735,00

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:
Poskytovanie domácej opatrovateľskej služby bolo významne ovplyvnené epidemickou situáciu v okrese Nitre. Prvé mesiace sme zaznamenali nižší záujem  o poskytovanie
domácej opatrovateľskej služby, čo sa prejavilo nižším počtom nových žiadateľov o sociálnu službu. S uvoľnením protiepidemických opatrení ale prišlo k zmene aj v tejto oblasti. V
prepravnej službe podporujúcej mobilitu osôb so zdravotných postihnutím a seniorov a v domácej opatrovateľskej službe sa aj napriek zhoršenej epidemiologickej situácie na
začiatku roka 2021 podarilo dosiahnuť naplánovaný cieľ.
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Cieľ:
1 Zabezpečiť neinštitucionalizované formy sociálnych služieb

Plnenie cieľa:
Naplánované hodnoty merateľných ukazovateľov - počet hodín poskytnutej opatrovateľskej služby sa nám  k 30.06.2021 podarilo dosiahnuť, a to aj napriek faktorom uvedeným v časti "Komentár k
monitorovaniu projektu/prvku". Očakávame, že uvedený vývoj v domácej opatrovateľskej službe bude naďalej stabilný s predpokladom vyššieho počtu prijímateľov domácej opatrovateľskej služby vzhľadom na
demografický vývoj v meste Nitra.

MU:

MJ:

Výstupu

Počet
A Počet poskytnutých hodín opatrovateľskej služby za  rok

Rok
2022

R + 2

69 000

68 354

R + 1

30 172

R

67 000

Bázický rok

68 000

2021

Skutočnosť

Plán

2020
R - 1

67 000

2023

Cieľ:
2 Zabezpečiť mobilitu osôb so zdravotným postihnutím a seniorov

Plnenie cieľa:
V prvom polroku 2021 bola prepravná služba poskytnutá všetkým žiadateľom o sociálnu službu. Začiatkom roka bol záujem o využívanie sociálnej služby nižší (vzhľadom na nepriaznivú epidemickú situáciu v
okrese), avšak po uvoľnení opatrení, začala byť sociálna služba prijímateľmi sociálnej služby opäť veľmi využívaná, a to prevažne na prevoz na lekárske vyšetrenia. Môžeme konštatovať, že k 30.06.2021 boli
splnené naplánované hodnoty jednotlivých merateľných ukazovateľov.

MU:

MJ:

Výstupu

počet km
A Počet najazdených km

Rok
2022

R + 2

10 000

10 221

R + 1

6 526

R

10 000

Bázický rok

10 000

2021

Skutočnosť

Plán

2020
R - 1

10 000

2023

MU:

MJ:

Výstupu

%
B % uspokojených žiadateľov o službu

Rok
2022

R + 2

100

100

R + 1

100

R

100

Bázický rok

100

2021

Skutočnosť

Plán

2020
R - 1

100

2023

013.03.04 - Podporné služby

Komentár k projektu/prvku:
"Denné centrá
V  denných centrách (DC Olympia, DC 1 Baničova, DC 2 Baničova)  sú  vytvárané podmienky  na spoločenskú, záujmovú  a kultúrnu činnosť a na udržiavanie a rozvoj fyzickej a
psychickej aktivity seniorov. V DC sú organizované počítačové kurzy s počítačom a internetom, klienti sa venujú organizovanému  a individuálnemu kondičnému telocviku, čítaniu
v knižnici, spoločenským hrám, organizovaniu posedení s priateľmi, boli zapožičiavané knihy. Príležitostne sú organizované tanečné zábavy pre našich klientov. Ďalej sa členovia
DC zúčastňujú spoločenských akcií a podujatí organizovaných mestom Nitra, zdravotných prednášok, rekreácií, rekreačných zájazdov v rámci Slovenska i v zahraničí,
poznávacích zájazdov a prezentačných akcií.

Jedáleň
Mesto Nitra poskytuje sociálnu službu v jedálni seniorom mesta Nitry a osobám s ťažkým zdravotným postihnutím prostredníctvom príspevkovej organizácie Správy zariadení
sociálnych služieb.  Klienti majú možnosť stravovať sa priamo v jedálni na Baničovej 12, ul. Tr. A.Hlinku 57 - Olympia, DS Krčméryho ul. príp. si odniesť stravu v obedároch
domov. Denne prevádzka poskytuje 2 druhy jedál racionálnej stravy a diétu šetriacu a diabetickú."

Zodpovedný útvar:
Správa zariadení sociálnych služieb

Zodpovedná osoba:
PhDr. Silvia Lužáková, Mgr. Veronika Čičová

Schválený Skutočnosť k 30.6.Upravený k 30.6.

Rozpočet za rok 2021: ( v eurách )

Bežné výdavky 610 000,00 645 980,00 305 000,00

Kapitálové výdavky 0,00 0,00 0,00

Výdavkové finančné operácie 0,00 0,00 0,00

Spolu 610 000,00 645 980,00 305 000,00

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:
Významným faktorom, ktorý do 30.06.2021 ovplyvnil plnenie stanovených cieľov bola nepriaznivá epidemická situácia. Vzhľadom na  túto situáciu sa naplánovaný cieľ podarilo
naplniť len čiastočne.

Cieľ:
1 Vytvorenie podmienok pre plnohodnotný život a spoločenskú realizáciu seniorov

MU:

MJ:

Výstupu

Počet
A Počet denných centier

Rok
2022

R + 2

2

2

R + 1

2

R

2

Bázický rok

2

2021

Skutočnosť

Plán

2020
R - 1

2

2023

MU:

MJ:

Výstupu

Počet
B Počet počet prijímateľov sociálnej služby - denné centrum.

Rok
2022

R + 2

370

341

R + 1

66

R

370

Bázický rok

370

2021

Skutočnosť

Plán

2020
R - 1

350

2023
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Plnenie cieľa:
K 30.06.2021 sa nepodarilo naplniť hodnoty merateľného ukazovateľa - počet prijímateľov sociálnej služby denné centrum, a to z dôvodu zhoršenej epidemickej situácie, ktorá mala za následok aj pokles počtu
prijímateľov sociálnej služby. Aktivity a činnosti organizované v denných centrách sa realizovali do obdobia uvoľňovania protiepidemických opatrení prevažne individuálnou formou s dodržiavaním prísnych
hygienických opatrení.

Cieľ:
2 Zabezpečiť stravovanie seniorov a osôb so zdravotným postihnutím

Plnenie cieľa:
V prvom polroku 2021 sa vydalo 67 389 porcií. Strava bola poskytnutá poberateľom sociálnej služby v jedálni na Baničovej a Olympii, prostredníctvom rozvozu stravy do domácností, do bytového domu Senior
na  Krčméryho 2/C a pre domovy opatrovateľskej služby. Pokles odobratých obedov bol zapríčinený situáciou vyvolanou pandémiou Covid-19.

MU:

MJ:

Výstupu

Počet obedov
A Počet  obedov za rok

Rok
2022

R + 2

145 000

134 095

R + 1

67 389

R

145 000

Bázický rok

145 000

2021

Skutočnosť

Plán

2020
R - 1

145 000

2023

013.04 - Sociálne služby poskytované neverejnými poskytovateľmi pre fyzické osoby odkázané na pomoc inej fyzickej osoby

Zámer:
Dostupnosť sociálnych služieb aj prostredníctvom iných poskytovateľov

Komentár k projektu/prvku:
Mesto Nitra zabezpečuje poskytovanie sociálnych služieb aj prostredníctvom neverejných poskytovateľov. Klient má právo výberu poskytovateľa, ktorý pre odkázaných občanov
mesta Nitry zabezpečujú sociálne služby v zariadení pre seniorov, zariadení opatrovateľskej služby, dennom stacionári, opatrovateľskú službu a monitorovanie a signalizáciu
potreby pomoci v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách. Mesto Nitra pre všetkých odkázaných klientov vydáva posudok o odkázanosti klienta na sociálnu službu
a rozhodnutie o odkázanosti na danú sociálnu službu.V prípade sociálnej služby monitorovanie a signalizácia potreby pomoci rozhodnutie o odkázanosti nie je potrebné, sociálnu
službu Mesto Nitra zabezpečuje na žiadosť klienta.

Zodpovedný útvar:
Odbor sociálnych služieb

Zodpovedná osoba:
Ing. Katarína Lehoťáková ref. pre financovanie soc. služieb

Schválený Skutočnosť k 30.6.Upravený k 30.6.

Rozpočet za rok 2021: ( v eurách )

Bežné výdavky 302 500,00 274 543,00 214 094,43

Kapitálové výdavky 0,00 0,00 0,00

Výdavkové finančné operácie 0,00 0,00 0,00

Spolu 302 500,00 274 543,00 214 094,43

Komentár k monitorovaniu podprogramu:
V zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách, Mesto Nitra poskytuje finančný príspevok na prevádzku poskytovanej sociálnej služby 3 subjektom, ktorí zabezpečujú
opatrovateľskú službu a 8 subjektom, ktorí zabezpečujú sociálnu službu v zariadení pre seniorov a zariadení opatrovateľskej služby.

013.04.01 - Sociálne služby poskytované neverejnými poskytovateľmi

Komentár k projektu/prvku:
Mesto Nitra zabezpečuje poskytovanie sociálnych služieb prostredníctvom neverejných poskytovateľov, ktorí pre odkázaných občanov mesta Nitry zabezpečujú sociálnu službu
zariadení pre seniorov, zariadení opatrovateľskej služby, dennom stacionári, opatrovateľskú službu v zmysle § 35, § 36, § 40 §, 41§  Zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych
službách. Mesto Nitra pre všetkých odkázaných klientov vydáva posudok o odkázanosti klienta na sociálnu službu a rozhodnutie o odkázanosti na danú sociálnu službu.

Zodpovedný útvar:
Odbor sociálnych služieb

Zodpovedná osoba:
Ing. K. Lehoťáková ref. pre financovanie soc. služieb

Schválený Skutočnosť k 30.6.Upravený k 30.6.

Rozpočet za rok 2021: ( v eurách )

Bežné výdavky 300 000,00 272 043,00 211 987,83

Kapitálové výdavky 0,00 0,00 0,00

Výdavkové finančné operácie 0,00 0,00 0,00

Spolu 300 000,00 272 043,00 211 987,83

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:
V prvku sú zahrnuté sociálne služby poskytované neverejnými poskytovateľmi, nakoľko občania s trvalým pobytom v meste Nitra majú v zmysle zákona o sociálnych službách č.
448/2008 Z.z. právo výberu. Mesto Nitra má uzatvorené zmluvy s  neverejnými poskytovateľmi, ktorí zabezpečujú opatrovateľskú službu: Diecézna charita Nitra, Evanjelický
cirkevný zbor augsburského vyznania v Nitre, Seniorka Zvolen a neverejnými poskytovateľmi, ktorí zabezpečujú sociálnu službu v zariadení pre seniorov pobytovou formou:
OAZIS Komárno, Spoločnosť Božieho Slova Nitra, Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Nitra, Nestor Zázrivá, PE-ES Jacovce, Misijná kongregácia Ducha svätého Ivanka pri Nitre a
v zariadení opatrovateľskej služby: Spoločnosť Božieho Slova Nitra,  Komunita kráľovnej pokoja Močenok.

Cieľ:
1 Zabezpečiť poskytovanie opatrovateľskej služby pre odkázaných obyvateľov s trvalým pobytom v meste Nitra v domácnosti klienta neverejným poskytovateľom.

MU:

MJ:

Výstupu

počet subjektov
A Počet podporených neverejných poskytovateľov opatrovateľskej služby spolu za rok

Rok
2022

R + 2

3

3

R + 1

3

R

3

Bázický rok

3

2021

Skutočnosť

Plán

2020
R - 1

3

2023
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Plnenie cieľa:
Skutočná hodnota podporených subjektov vychádza z dopytu klientov na opatrovanie v domácom prostredí a uzatvorenými zmluvami s neverejnými poskytovateľmi sociálnej služby.

MU:

MJ:

Výstupu

priemerný počet opatrovaných/ za
mesiac

B Počet opatrovaných za rok

Rok
2022

R + 2

60

48

R + 1

52

R

60

Bázický rok

60

2021

Skutočnosť

Plán

2020
R - 1

60

2023

MU:

MJ:

Výstupu

priemerný počet hodín/ za mesiac
C Počet hodín poskytovanej opatrovateľskej služby za mesiac

Rok
2022

R + 2

5 000

2 483

R + 1

3538

R

5 000

Bázický rok

5 000

2021

Skutočnosť

Plán

2020
R - 1

5 000

2023

Cieľ:
2 Poskytnutie  finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby v zariadení pre seniorov, v zariadení opatrovateľskej služby  a v dennom stacionári pre
odkázaných občanov s trvalým pobytom v meste Nitra neverejným poskytovateľom.

Plnenie cieľa:
V roku 2021 požiadalo o príspevok na prevádzku poskytovanej sociálnej služby 8 subjektov, pre obyvateľov s trvalým pobytom v meste Nitra. Podporené boli zariadenia pre seniorov pobytovou formou:  OAZIS
Komárno (2 klienti), Spoločnosť Božieho Slova Nitra (5 klientov), Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Nitra (4 klienti), Nestor Zázrivá (1 klient), PE-ES Jacovce (1 klient), Misijná kongregácia Ducha svätého (2
klienti) a zariadenia opatrovateľskej služby: Spoločnosť Božieho Slova Nitra (7 klientov), Komunita kráľovnej pokoja Močenok (1 klient).

MU:

MJ:

Výstupu

počet subjektov
A Počet podporených neverejných poskytovateľov soc. služieb spolu za rok

Rok
2022

R + 2

5

6

R + 1

8

R

5

Bázický rok

5

2021

Skutočnosť

Plán

2020
R - 1

5

2023

MU:

MJ:

Výstupu

priemený počet odkázaných klientov za
mesiac

B Počet odkázaných klientov, ktorým Mesto Nitra poskytuje finančný príspevok na prevádzku

Rok
2022

R + 2

30

20

R + 1

23

R

30

Bázický rok

30

2021

Skutočnosť

Plán

2020
R - 1

30

2023

013.04.02 - Monitorovanie a signalizácia potreby pomoci

Komentár k projektu/prvku:
Sociálna služba monitorovanie a signalizácia potreby pomoci je poskytovaná ako nepretržitá, 24 hodinová, dištančná sociálna služba  určená pre starších ľudí žijúcich osamelo s
nepriaznivým zdravotným stavom. Od 1. apríla 2014 sa poskytovateľom stalo Mesto Nitra, ktoré sociálnu službu monitorovanie a signalizácia potreby pomoci zabezpečuje
prostredníctvom Asociácie samaritánov Slovenskej republiky

Zodpovedný útvar:
Odbor sociálnych služieb

Zodpovedná osoba:
Mgr. Marcela Brezinová  – ref. sociálnych služieb

Schválený Skutočnosť k 30.6.Upravený k 30.6.

Rozpočet za rok 2021: ( v eurách )

Bežné výdavky 2 500,00 2 500,00 2 106,60

Kapitálové výdavky 0,00 0,00 0,00

Výdavkové finančné operácie 0,00 0,00 0,00

Spolu 2 500,00 2 500,00 2 106,60

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:
Trend merateľných ukazovateľov má stúpajúcu tendenciu vzhľadom k tomu, že Mesto Nitra rozšírilo svoje portfólio produktov, a to zavedením pripojenia prostredníctvom GSM
(mobilného operátora).

Cieľ:
1 Zabezpečiť akútnu pomoc pre občanov v ohrození zdravia a života prostredníctvom technológií

Plnenie cieľa:
Sociálna služba monitorovanie a signalizácia potreby pomoci bola k 30.06.2021 poskytovaná 23 klientom.

MU:

MJ:

Výstupu

počet
A Počet občanov, ktorým bola poskytnutá pomoc za rok

Rok
2022

R + 2

50

20

R + 1

23

R

50

Bázický rok

50

2021

Skutočnosť

Plán

2020
R - 1

50

2023

013.07 - Jednorazové dávky a finančné príspevky

Zámer:
Adresná a okamžitá pomoc občanom mesta v hmotnej núdzi
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Komentár k projektu/prvku:
Mesto Nitra poskytuje finančnú pomoc  prostredníctvom jednorazovej dávky v hmotnej núdzi pre osoby a rodiny, ktoré sa nachádzajú v hmotnej núdzi na zabezpečenie
základných životných podmienok a zmiernenie situácie. Taktiež poskytuje príspevok pri narodení dieťaťa a pri odchode do dôchodku za splnenia podmienok v zmysle Smernice.

Zodpovedný útvar:
Odbor sociálnych služieb

Zodpovedná osoba:
Mgr. Denisa Cseriová - ref. soc. dávok a príspevkov

Schválený Skutočnosť k 30.6.Upravený k 30.6.

Rozpočet za rok 2021: ( v eurách )

Bežné výdavky 103 000,00 103 000,00 41 897,24

Kapitálové výdavky 0,00 0,00 0,00

Výdavkové finančné operácie 0,00 0,00 0,00

Spolu 103 000,00 103 000,00 41 897,24

Komentár k monitorovaniu podprogramu:
V podprograme sú zahrnuté príspevky na podporu osôb a rodín v hmotnej núdzi, príspevky pre seniorov pri odchode do dôchodku a zabezpečenie pomoci rodinám na úpravu a
obnovu rodinných pomerov.

013.07.01 - Príspevok pri narodení dieťaťa

Komentár k projektu/prvku:
Mesto Nitra poskytuje jednorazový finančný príspevok vo výške 85,- EUR pri narodení dieťaťa. Hlavným účelom poskytnutia príspevku je hmotná podpora a pomoc pri výkone
rodičovských práv a povinností manželom ako rodičom dieťaťa, matkám žijúcim v partnerskom vzťahu bez uzatvorenia manželstva, osamelým matkám a ovdovelým matkám
alebo otcom. Jednorazový príspevok patrí za splnenia podmienok:
a) narodenie dieťaťa a toto sa dožije viac ako 28 dní,
b) trvalý pobyt dieťaťa na území mesta viac ako 28 dní odo dňa narodenia, v prípade ak je dieťa narodené mimo územia SR matke s trvalým pobytom na území mesta Nitry, ktoré
následne bude prihlásené na trvalý pobyt v meste Nitra, o priznaní a udelení príspevku rozhodne primátor na základe individuálnej žiadosti matky,
c) dieťa po pôrode nebolo zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov alebo dieťaťu nebola nariadená ústavná starostlivosť podľa osobitných predpisov,
d) v prípade, ak manželia alebo jeden z manželov, ďalej pri matkách žijúcich v partnerskom vzťahu bez uzatvorenia manželstva matka alebo jej partner ako otec dieťaťa a ďalej pri
ovdovelých matkách alebo otcoch matka alebo otec majú záväzok voči Mestu Nitra, bude jednorazový príspevok započítaný proti hodnote záväzku v príslušnej výške, o čom budú
vyhotovené pokladničné doklady v pokladni MsÚ.

Zodpovedný útvar:
Odbor sociálnych služieb

Zodpovedná osoba:
Mgr. Cseriová – referent soc. dávok a príspevkov

Schválený Skutočnosť k 30.6.Upravený k 30.6.

Rozpočet za rok 2021: ( v eurách )

Bežné výdavky 59 500,00 59 500,00 23 120,00

Kapitálové výdavky 0,00 0,00 0,00

Výdavkové finančné operácie 0,00 0,00 0,00

Spolu 59 500,00 59 500,00 23 120,00

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:
Počet poskytnutých príspevkov sa odvíja od počtu narodených detí v sledovanom období, čo môžeme predpokladať iba odhadom podľa predchádzajúcich. Taktiež je potrebné
aby oprávnená osoba na prijatie príspevku udelila Mestu Nitra súhlas so spracovaním osobných údajov na účely vykonania administratívneho postupu vo veci preverenia splnenia
podmienok pre poskytnutie príspevku, a to najneskôr do 12 mesiacov odo dňa narodenia dieťaťa. Dosahovanie naplánovaných cieľov je závisle od počtu narodených detí za
uvedené obdobie a od počtu prevzatých súhlasov so spravovaním osobných údajov.

Cieľ:
1 Podporiť zvýšenie počtu obyvateľov mesta

Plnenie cieľa:
K 30.06.2021 je celkový počet 287 vyplatených príspevkov. Očakávané trendy sú nižšie s predchádzajúcim obdobím z dôvodu neodovzdania súhlasov so spravovaním osobných údajov zo strany rodičov a
pandemickou situáciou  COVID-19.

MU:

MJ:

Výstupu

počet príspevkov
A Počet príspevkov pri narodení dieťaťa za rok

Rok
2022

R + 2

800

553

R + 1

287

R

800

Bázický rok

800

2021

Skutočnosť

Plán

2020
R - 1

800

2023

013.07.02 - Jednorazové dávky v hmotnej núdzi pre rodiny

Komentár k projektu/prvku:
Jednorazová dávka v hmotnej núdzi sa poskytuje rodinám s deťmi, ktorí sa nachádzajú v hmotnej núdzi na zabezpečenie základných životných podmienok. Jednorazová dávka v
hmotnej núdzi sa poskytuje na úhradu mimoriadnych výdavkov na nevyhnutné ošatenie a obuv, základné vybavenie domácnosti, zakúpenie školských potrieb pre nezaopatrené
dieťa, na mimoriadne liečebné náklady, na úhradu cestovného na MHD pre dieťa do školy, s kúpou výbavičky pre novorodenca, atď. O výške jednorazovej dávky  rozhoduje
primátor mesta a hranica poskytnutej dávky sa poskytuje maximálne do výšky 165 EUR v závislosti od výdavku. Podmienkou poskytnutia jednorazovej dávky je, že žiadateľ musí
mať splnené všetky záväzky voči mestu Nitra v lehote splatnosti alebo po lehote splatnosti a to miestne dane a poplatky, vrátane poplatku za komunálny odpad.

Zodpovedný útvar:
Odbor sociálnych služieb

Zodpovedná osoba:
Mgr.Cseriová – referent soc. dávok a príspevkov
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Schválený Skutočnosť k 30.6.Upravený k 30.6.

Rozpočet za rok 2021: ( v eurách )

Bežné výdavky 1 000,00 1 000,00 155,00

Kapitálové výdavky 0,00 0,00 0,00

Výdavkové finančné operácie 0,00 0,00 0,00

Spolu 1 000,00 1 000,00 155,00

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:
Počet klientov, ktorým bola poskytnutá jednorazová dávka v hmotnej núdzi je v porovnaní s predchádzajúcim rokom nižší nakoľko väčšina žiadateľov nemá splnené všetky
záväzky voči mestu Nitra a to miestne dane a poplatky, vrátane poplatku za komunálny odpad.

Cieľ:
1 Zabezpečiť účinnú pomoc rodinám na zmiernenie hmotnej núdze

Plnenie cieľa:
Rozhodujúce obdobie je  začiatok kalendárneho roka a u rodín obdobie prázdnin a začiatok školského roka. Dávka je najviac poskytovaná na úhradu mimoriadnych výdavkov na nevyhnutné ošatenie a obuv.
Počet poberateľov jednorazovej dávky je vždy odhadovaný na základe predchádzajúcich rokov. Skutočná hodnota za sledované obdobie je nižšia ako plánovaná hodnota. Plnenie merateľného ukazovateľa
nevieme ovplyvniť, nakoľko závisí od počtu a poberateľov dávky v hmotnej núdzi.

MU:

MJ:

Výstupu

počet poberateľov
A Počet poberateľov dávky pre rodiny s deťmi za rok spolu

Rok
2022

R + 2

25

5

R + 1

2

R

25

Bázický rok

25

2021

Skutočnosť

Plán

2020
R - 1

25

2023

013.07.03 - Opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately finančného charakteru

Komentár k projektu/prvku:
Na úpravu a zachovanie vzťahov medzi dieťaťom a rodičom alebo osobou, ktorá sa osobne stará o dieťa, pre ktoré je centrom pre deti a rodiny (ďalej len „centrum“) vykonávané
pobytové opatrenie na základe rozhodnutia súdu a na podporu úpravy ich rodinných pomerov môže Mesto Nitra poskytnúť príspevok na dopravu do centra, v ktorom je dieťa
umiestnené. Príspevok sa môže poskytnúť v období do 1 roka od umiestnenia dieťaťa do centra. Súhlas na poskytnutie príspevku na dopravu vydá na obdobie šiestich mesiacov
na základe žiadosti oprávneného žiadateľa primátor mesta Nitry. Príspevok sa neposkytuje rodičom, ktorých dieťa bolo umiestnené do centra v mieste ich pobytu.
Mesto  Nitra   poskytne  mladému dospelému príspevok na osamostatnenie sa mladého dospelého vo výške 30% z jednorazového príspevku na uľahčenie osamostatnenia sa
mladého dospelého, ktorý bol mladému dospelému poskytnutý pri odchode z centra. Mladý dospelý požiada prostredníctvom odboru sociálnych služieb o poskytnutie príspevku
na osamostatnenie sa mladého dospelého. Mesto Nitra vydá rozhodnutie o poskytnutí príspevku na osamostatnenie sa mladého dospelého, v ktorom určí akou formou príspevok
poskytne a tiež môže rozhodnúť, že bude poskytnutý vo viacerých splátkach.
Mesto Nitra môže poskytovať akreditovanému subjektu, ktorý nie je centrom, a fyzickej alebo právnickej osobe finančný príspevok na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej
ochrany detí a sociálnej kurately podľa § 10 zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele, ak o to akreditovaný subjekt požiada. Cieľom je podporiť
subjekty pri vykonávaní uvedených opatrení pre obyvateľov mesta Nitry.

Zodpovedný útvar:
Odbor sociálnych služieb

Zodpovedná osoba:
Mgr. Soňa Labovská – referent sociálnej kurately

Schválený Skutočnosť k 30.6.Upravený k 30.6.

Rozpočet za rok 2021: ( v eurách )

Bežné výdavky 1 500,00 1 500,00 294,24

Kapitálové výdavky 0,00 0,00 0,00

Výdavkové finančné operácie 0,00 0,00 0,00

Spolu 1 500,00 1 500,00 294,24

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:
Rodičovi dieťaťa alebo osobe, ktorá sa osobne stará o dieťa, môže Mesto Nitra, ktorého je obyvateľom, v zmysle  § 64 ods. 1 písm. a) a ods. 2 zákona č. 305/2005 Z. z. o
sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele, poskytnúť príspevok na dopravu do centra pre deti a rodiny, v ktorom je dieťa umiestnené. K 30.06.2021 nebola podaná ani
jedna žiadosť o finančný príspevok na dopravu do centra. Predpokladaným dôvodom je snaha kompetentných orgánov umiestňovať  mal. deti do centier v mieste ich bydliska.
Mesto Nitra  poskytuje v zmysle § 69 zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele jednorazový príspevok na osamostatnenie sa mladého
dospelého po skončení poskytovania pobytového opatrenia v centre pre deti a rodiny. V období od 01.01.2021 do 30.06.2021 bol poskytnutý príspevok na osamostatnenie sa
mladého dospelého jednému mladému dospelému, ktorý splnil podmienky v zmysle § 69 zákona č.305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele. V roku 2021
boli finančným príspevkom na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí    a sociálnej kurately podporené dva akreditované subjekty.

Cieľ:
1 Zabezpečiť podporu úpravy rodinných pomerov dieťaťa

Plnenie cieľa:
V monitorovanom období nebola podaná ani jedna žiadosť o finančný príspevok na dopravu do centra pre deti a rodiny. Predpokladaným dôvodom je snaha kompetentných orgánov umiestňovať mal. deti do
centier pre deti a rodiny v mieste ich bydliska.

MU:

MJ:

Výstupu

počet poberateľov
A Počet poberateľov príspevku na cestovanie  za rok spolu

Rok
2022

R + 2

5

0

R + 1

0

R

5

Bázický rok

5

2021

Skutočnosť

Plán

2020
R - 1

5

2023

Cieľ:
2 Zabezpečiť podporu pri osamostatnení sa mladého dospelého
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Plnenie cieľa:
V monitorovanom období sa poskytol príspevok na osamostatnenie sa mladého dospelého jednému mladému dospelému, ktorý splnil podmienky v zmysle § 69 zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej
ochrane detí a sociálnej kuratele.

MU:

MJ:

Výstupu

počet poberateľov
A Počet  poberateľov dávok za rok spolu

Rok
2022

R + 2

5

2

R + 1

1

R

5

Bázický rok

5

2021

Skutočnosť

Plán

2020
R - 1

5

2023

Cieľ:
3 Zabezpečiť podporu akreditovaným subjektom

Plnenie cieľa:
V monitorovanom období  bol poskytnutý finančný príspevok dvom akreditovaným subjektom, ktoré splnili podmienky v zmysle zákona  č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a
VZN č.1/2005 o poskytovaní finančných príspevkov na vykonanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.

MU:

MJ:

Výstupu

Počet podporených subjektov
A Počet podporených akreditovaných subjektov

Rok
2022

R + 2

2

R + 1

2

R

2

Bázický rok

2

2021

Skutočnosť

Plán

2020
R - 1

1

2023

013.07.04 - Príspevok pri odchode na dôchodok

Komentár k projektu/prvku:
Mesto Nitra poskytuje finančný príspevok vo výške 85 EUR pre občanov s trvalým pobytom na území mesta Nitra pri odchode na predčasný starobný alebo starobný dôchodok.
Príspevok sa poskytuje v hotovosti alebo na účet  žiadateľa,  na základe  žiadosti  a splnenia podmienok, ktorými sú:  trvalý pobyt nepretržite najmenej 25 rokov na území mesta
Nitra pred priznaním nároku na predčasný starobný alebo starobný dôchodok. V prípade, že mu  k splneniu žiadosti chýba 5 mesiacov žiadateľovi bude poskytnutý príspevok v
zníženej výške 75 EUR, občan nesmie mať žiadne nesplnené finančné záväzky voči mestu. Žiadateľ podá žiadosť o príspevok najneskôr do 12 mesiacov odo dňa vzniku nároku
na dôchodok.

Zodpovedný útvar:
Odbor sociálnych služieb

Zodpovedná osoba:
Mgr. Denisa Cseriová, ref. soc. dávok a príspevkov

Schválený Skutočnosť k 30.6.Upravený k 30.6.

Rozpočet za rok 2021: ( v eurách )

Bežné výdavky 40 000,00 40 000,00 18 275,00

Kapitálové výdavky 0,00 0,00 0,00

Výdavkové finančné operácie 0,00 0,00 0,00

Spolu 40 000,00 40 000,00 18 275,00

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:
Počet žiadateľov závisí v značnej miere od informovanosti verejnosti o možnosti poskytnutia finančného príspevku pre obyvateľov mesta Nitra pri prvom odchode do predčasného
starobného alebo starobného dôchodku.

Cieľ:
1 Zabezpečiť  dôstojný odchod seniorov do dôchodku

Plnenie cieľa:
Skutočná hodnota za sledované obdobie má klesajúcu tendenciu ako plánovaná hodnota, plnenie merateľného ukazovateľa  nevieme ovplyvniť, nakoľko závisí od počtu žiadateľov o finančný príspevok.
Hodnotu ovplyvnila aj pandemická situácia COVID-19.

MU:

MJ:

Výstupu

počet príspevkov
A Počet podporených dôchodcov za rok spolu

Rok
2022

R + 2

450

271

R + 1

233

R

450

Bázický rok

450

2021

Skutočnosť

Plán

2020
R - 1

450

2023

013.07.05 - Jednorazové dávky v hmotnej núdzi pre jednotlivocov

Komentár k projektu/prvku:
Jednorazová dávka v hmotnej núdzi sa poskytuje rodinám s deťmi, ktorí sa nachádzajú v hmotnej núdzi na zabezpečenie základných životných podmienok. Jednorazová dávka v
hmotnej núdzi sa poskytuje na úhradu mimoriadnych výdavkov na nevyhnutné ošatenie a obuv, základné vybavenie domácnosti, zakúpenie školských potrieb pre nezaopatrené
dieťa, na mimoriadne liečebné náklady, na úhradu cestovného na MHD pre dieťa do školy, s kúpou výbavičky pre novorodenca, atď. O výške jednorazovej dávky  rozhoduje
primátor mesta a hranica poskytnutej dávky sa poskytuje maximálne do výšky 165 EUR v závislosti od výdavku. Podmienkou poskytnutia jednorazovej dávky je, že žiadateľ musí
mať splnené všetky záväzky voči mestu Nitra v lehote splatnosti alebo po lehote splatnosti a to miestne dane a poplatky, vrátane poplatku za komunálny odpad.

Zodpovedný útvar:
Odbor sociálnych služieb

Zodpovedná osoba:
Mgr. Denisa Cseriová, ref. soc. dávok a príspevkov
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Schválený Skutočnosť k 30.6.Upravený k 30.6.

Rozpočet za rok 2021: ( v eurách )

Bežné výdavky 1 000,00 1 000,00 53,00

Kapitálové výdavky 0,00 0,00 0,00

Výdavkové finančné operácie 0,00 0,00 0,00

Spolu 1 000,00 1 000,00 53,00

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:
Počet klientov, ktorým bola poskytnutá jednorazová dávka v hmotnej núdzi je v porovnaní s predchádzajúcim rokom mierne vyššia. Je potebné väčšina žiadateľov mala splnené
všetky záväzky voči mestu Nitra a to miestne dane a poplatky, vrátane poplatku za komunálny odpad.

Cieľ:
1 Zabezpečiť finančnú pomoc občanovi na zmiernenie  hmotnej núdze

Plnenie cieľa:
V sledovanom období Mesto Nitra poskytlo 3 jednorazové príspevky v hmotnej núdzi pre jednotlivcov. Väčší záujem o jednorazovú dávku v hmotnej núdzi je počas zimných mesiacov, nakoľko žiadatelia si v
letných mesiacoch finančne pomôžu ľahšie dostupnou sezónnou prácou ako aj brigádnickou prácou. Dávku najviac poskytujeme na úhradu mimoriadnych výdavkov na nevyhnutné ošatenie a obuv. Skutočná
hodnota je nižšia ako plánovaná. Taktiež pandemická situácia COVID -19 ovplyvnila počet podaných žiadostí  od občanov Mesta Nitry o tento druh sociálnej dávky.

MU:

MJ:

Výstupu

počet poberateľov
A Počet poberateľov dávok v hmotnej núdzi pre jednotlivcov za rok spolu

Rok
2022

R + 2

40

12

R + 1

3

R

40

Bázický rok

40

2021

Skutočnosť

Plán

2020
R - 1

50

2023

013.08 - Ďalšie sociálne služby a sociálna pomoc

Zámer:
Adresná a okamžitá sociálna pomoc občanom, ktorí z dôvodu nepriaznivej životnej a sociálnej  situácie, alebo zdravotného stavu potrebujú pomoc.

Komentár k projektu/prvku:
Odľahčovacia služba zabezpečuje pomoc občanovi, ktorý opatruje blízku osobu na určitý čas, kedy nemôže opatrovanie vykonávať.
Mesto Nitra zabezpečuje pochovávanie bezprístrešných občanov, ktorí zomreli na území mesta a nemajú príbuzných.
Pomocou sociálnej výdajne Mesto Nitra pomáha obyvateľom mesta, ktorí sa nachádzajú v hmotnej núdzi.

Zodpovedný útvar:
Odbor sociálnych služieb

Zodpovedná osoba:
Mgr. Marcela Brezinová - referent sociálnych služieb

Schválený Skutočnosť k 30.6.Upravený k 30.6.

Rozpočet za rok 2021: ( v eurách )

Bežné výdavky 6 000,00 6 250,00 1 346,30

Kapitálové výdavky 0,00 0,00 0,00

Výdavkové finančné operácie 0,00 0,00 0,00

Spolu 6 000,00 6 250,00 1 346,30

Komentár k monitorovaniu podprogramu:
V podprograme je zahrnutá sociálna výdajňa potravín a odľahčovacia služba. Vykonáva sa aj pochovávanie bezprístrešných občanov.

013.08.02 - Sociálna výdajňa

Komentár k projektu/prvku:
Mesto Nitra uznesením č.235/2010 zo dňa 09.09.2010 schválilo Smernicu primátora o poskytovaní sociálnej pomoci v sociálnej výdajni, v ktorej môžu ľudia v hmotnej núdzi získať
tovar  tesne pred ukončením doby trvanlivosti.
Sociálna výdajňa bola zriadená v priestoroch mestskej tržnice a prevádzku zabezpečuje Správa zariadení sociálnych služieb v Nitre pod gesciou Potravinovej banky Slovenska.
Mesto chce pomocou sociálnej výdajne pomôcť obyvateľom Nitry, ktorí sa nachádzajú v hmotnej núdzi.
Jej účelom  nie je zabezpečovať základné životné a stravovacie potreby obyvateľov v plnom rozsahu. Bezplatnou pomocou poskytnutou v sociálnej výdajni sa rozumie poskytnutie
tovaru, najmä potravinových výrobkov, ktorý sa nachádza v sociálnej výdajni a ktorý je bezplatne darovaný oprávnenému prijímateľovi.

Zodpovedný útvar:
Odbor sociálnych služieb

Zodpovedná osoba:
Mgr. Cseriová – ref. soc. dávok a príspevkov

Schválený Skutočnosť k 30.6.Upravený k 30.6.

Rozpočet za rok 2021: ( v eurách )

Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Výdavkové finančné operácie
Spolu

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:
Účelom sociálnej výdajne potravín je doplnkovou formou pomôcť obyvateľom mesta Nitry, ktorí sa nachádzajú v hmotnej núdzi alebo výška ich dôchodku neprekračuje hranicu
334,30 Eur . Cieľom je zmiernenie ich ťažkej sociálnej situácie a napomôcť im tak k zlepšeniu životnej úrovne.
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Cieľ:
1 Poskytnúť potravinovú pomoc pre sociálne odkázaných obyvateľov mesta Nitry

Plnenie cieľa:
K 30.06.2021 bolo 17 klientov, ktorí mali aktívnu čipovú kartu a stále využívajú pomoc v Sociálnej výdajni potravín.

MU:

MJ:

Výstupu

počet klientov
A Počet žiadateľov za rok

Rok
2022

R + 2

40

21

R + 1

17

R

40

Bázický rok

40

2021

Skutočnosť

Plán

2020
R - 1

40

2023

MU:

MJ:

Výstupu

priemený počet klientov za mesiac
B Priemerný počet klientov využívajúcich služby výdajne mesačne

Rok
2022

R + 2

40

21

R + 1

17

R

40

Bázický rok

40

2021

Skutočnosť

Plán

2020
R - 1

40

2023

MU:

MJ:

Výstupu

počet subjektov
C Počet subjektov poskytujúcich potravinovú pomoc

Rok
2022

R + 2

8

4

R + 1

4

R

8

Bázický rok

8

2021

Skutočnosť

Plán

2020
R - 1

8

2023

013.08.03 - Pochovávanie bezprístrešných občanov

Komentár k projektu/prvku:
Mesto Nitra zabezpečuje pochovanie bezprístrešných občanov, ktorých mŕtve telo sa našlo  na jeho  území, bez rozdielu trvalého pobytu občana a ktorí nemajú žiadnych
príbuzných, príp. ich nie je možné sa dopátrať a skontaktovať sa s nimi. V takom prípade je mesto  povinné zorganizovať poslednú rozlúčku so zosnulým a jeho kremáciu.

Zodpovedný útvar:
Odbor sociálnych služieb

Zodpovedná osoba:
Ing. K. Lehoťáková – ref. pre finan. soc. služieb

Schválený Skutočnosť k 30.6.Upravený k 30.6.

Rozpočet za rok 2021: ( v eurách )

Bežné výdavky 3 000,00 3 000,00 952,30

Kapitálové výdavky 0,00 0,00 0,00

Výdavkové finančné operácie 0,00 0,00 0,00

Spolu 3 000,00 3 000,00 952,30

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:
Mesto Nitra k 30.6. obdržalo 5 oznámení o úmrtí občanov, ktorí zomreli na území Mesta Nitry. Mesto Nitra zabezpečilo pochovanie spopolnením 4 občanov, ktorí nemali žiadnych
príbuzných, alebo rodina odmietla pochovanie. Pri 1 úmrtí pochovanie zabezpečili kamaráti zosnulého.

Cieľ:
1 Zabezpečiť dôstojné pochovanie bezprístrešných občanov mesta

Plnenie cieľa:
Skutočná hodnota za sledované obdobie závisí od počtu pochovaní bezprístrešných občanov.

MU:

MJ:

Výstupu

počet pohrebov
A Počet  pohrebov bezprístrešných občanov za rok

Rok
2022

R + 2

10

10

R + 1

4

R

10

Bázický rok

10

2021

Skutočnosť

Plán

2020
R - 1

10

2023

013.08.05 - Odľahčovacia služba

Komentár k projektu/prvku:
Odľahčovacia služba je sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe, ktorá opatruje fyzickú osobu s ťažkým  zdravotným postihnutím, ktorou sa poskytuje alebo zabezpečuje
fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím sociálna služba počas obdobia, v ktorom fyzická osoba, ktorá opatruje, nemôže opatrovanie a starostlivosť o túto osobu
vykonávať.  Odľahčovacia služba sa poskytuje na celé dni, najviac 30 dní v kalendárnom roku.

Zodpovedný útvar:
Odbor sociálnych služieb

Zodpovedná osoba:
Mgr. Marcela Brezinová – referent soc. služieb

Schválený Skutočnosť k 30.6.Upravený k 30.6.

Rozpočet za rok 2021: ( v eurách )

Bežné výdavky 3 000,00 3 250,00 394,00

Kapitálové výdavky 0,00 0,00 0,00

Výdavkové finančné operácie 0,00 0,00 0,00

Spolu 3 000,00 3 250,00 394,00
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Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:
Jedným z faktorov, ktorý ovplyvňuje plnenie stanoveného cieľa je skutočnosť, že mnohí občania si zabezpečujú odpočinok počas starostlivosti o opatrovanú osobu iným
spôsobom (pomoc zo strany rodinných príslušníkov alebo iných blízkych osôb). Nárast o tento druh sociálnej služby by mohol vzniknúť po aktívnej informovanosti o poskytovaní
odľahčovacej služby.

Cieľ:
1 Zabezpečiť  nevyhnutný odpočinok osobám vykonávajúcim starostlivosť o klientov s ŤZP

Plnenie cieľa:
K 30.06.2021 bola doručená 1 žiadosť o poskytovaní odlahčovacej služby. Plánovaná hodnota je vyššia ako skutočná hodnota.

MU:

MJ:

Výstupu

počet nových žiadostí
A Počet žiadostí klientov o zabezpečenie odľahčovacej služby

Rok
2022

R + 2

20

5

R + 1

1

R

20

Bázický rok

20

2021

Skutočnosť

Plán

2020
R - 1

20

2023

MU:

MJ:

Výstupu

počet klientov za rok
B Celkový počet klientov odľahčovacej služby

Rok
2022

R + 2

20

5

R + 1

1

R

20

Bázický rok

20

2021

Skutočnosť

Plán

2020
R - 1

20

2023

013.09 - Podpora pre subjekty v sociálnej a v zdravotnej oblasti

Zámer:
Účinný systém podpory subjektom pôsobiacich v sociálnej a zdravotnej oblasti

Komentár k projektu/prvku:
Mesto Nitra má vypracovaný dotačný program, na základe ktorého každoročne vyhlasuje výzvy na možnosť požiadať o poskytnutie dotácie z rozpočtu Mesta Nitry . Dotácia sa
poskytuje v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Nitry č.1/2001 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Nitry v znení neskorších dodatkov.
Mesto Nitra tiež poskytuje finančné transfery pre mimovládne neziskové organizácie pôsobiace v sociálne a v zdravotnej  oblasti, prostredníctvom ktorých podporuje ich odbornú
činnosť.
Mestské zastupiteľstvo v Nitre schválilo finančné prostriedky pre Nitrianske centrum dobrovoľníctva, ktoré zahájilo svoju činnosť 16.mája 2011, podpisom zmluvy medzi Mestom
Nitra a Komunitným centrom. Partnerskou zmluvou o spolupráci s Mestom Nitra sa Komunitné centrum zaviazalo zriadiť Nitrianske centrum dobrovoľníctva.

Zodpovedný útvar:
Odbor sociálnych služieb

Zodpovedná osoba:
Ing. Katarína Lehoťáková, Ing. Miroslava Palotášová

Schválený Skutočnosť k 30.6.Upravený k 30.6.

Rozpočet za rok 2021: ( v eurách )

Bežné výdavky 83 150,00 143 407,00 122 406,09

Kapitálové výdavky 0,00 0,00 0,00

Výdavkové finančné operácie 0,00 0,00 0,00

Spolu 83 150,00 143 407,00 122 406,09

Komentár k monitorovaniu podprogramu:
Mesto Nitra v súlade so VZN č. 9/2019 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Nitry zverejnilo výzvu na  predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácií na rok 2021 pre oblasť:
"Sociálna oblasť a podpora verejného zdravia". Na rok 2021 Komisia MZ v Nitre pre sociálne veci, bývanie a podporu verejného zdravia schválila nasledovné oblasti podpory:
Prístupnosť v meste Nitra, Podpora aktivít pre rodiny s deťmi, Aktívni aj v starobe, Integrácia Rómov, Žijú medzi nami, Podpora verejného zdravia.

Cieľ:
1 Podporiť sociálne a zdravotné aktivity v meste

Plnenie cieľa:
Možnosť požiadať o dotáciu z rozpočtu Mesta Nitry na rok 2021 v cieľovej oblasti "Sociálna oblasť a podpora verejného zdravia" využilo 14 subjektov. Podporených bolo 10 projektov.

MU:

MJ:

Výstupu

počet podrorených subjektov
A Počet podporených  subjektov v sociálnej a zdravotnej oblasti za rok

Rok
2022

R + 2

20

17

R + 1

10

R

20

Bázický rok

20

2021

Skutočnosť

Plán

2020
R - 1

15

2023

Cieľ:
3 Získať ľudí pre aktívnu dobrovoľnícku činnosť v prospech verejnosti

Plnenie cieľa:
Následné ciele boli naplnené aktivitami - zvyšovanie informovanosti a záujem ľudí s problematikou dobrovoľníctva, zvyšovanie kreditu dobrovoľníckej práce v očiach verejnosti, zvyšovanie citlivosti obyvateľov
mesta na potreby iných ľudí, zabezpečovanie servisu dobrovoľníckej práce, získavanie ľudí pre aktívnu dobrovoľnícku činnosť.

MU:

MJ:

Výstupu

Počet
A Počet evidovaných dobrovoľníckych aktivít spolu za rok

Rok
2022

R + 2

45

128

R + 1

37

R

45

Bázický rok

45

2021

Skutočnosť

Plán

2020
R - 1

45

2023
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Cieľ:
4 Podporiť fungovanie a činnosť MVO v sociálnej oblasti

Plnenie cieľa:
Podmienkou priznania nároku na určenie podielii a finančného príspevku Mesta Nitry na výdavoch za služby spojené s užívaním nebytových priestorov pre mimovládne organizácie je uzatvorená zmluva o
partnerstve a spolupráci a mestom Nitra.

MU:

MJ:

Výstupu

počet subjektov
A Počet podporených subjektov MVO spolu za rok

Rok
2022

R + 2

6

2

R + 1

3

R

6

Bázický rok

6

2021

Skutočnosť

Plán

2020
R - 1

6

2023

013.11 - Inštitút osobitného príjemcu

Zámer:
Rovnaké šance pre deti a žiakov bez rozdielu spoločenského postavenia

Komentár k projektu/prvku:
Mesto Nitra je určené vykonávať osobitného príjemcu v prípade, že prídavok na dieťa, dávka v hmotnej núdzi a rodičovský príspevok nie sú poberateľmi účelne využívané.
Finančné prostriedky poskytuje ÚPSVaR konečnému príjemcovi prostredníctvom mesta Nitry, ktoré ich učí k finančnej gramotnosti.

Zodpovedný útvar:
Odbor sociálnych služieb

Zodpovedná osoba:
Ing. Miroslava Palotášová – referent pre ekonomickú činnosť

Schválený Skutočnosť k 30.6.Upravený k 30.6.

Rozpočet za rok 2021: ( v eurách )

Bežné výdavky 0,00 63 495,15 61 358,05

Kapitálové výdavky 0,00 0,00 0,00

Výdavkové finančné operácie 0,00 0,00 0,00

Spolu 0,00 63 495,15 61 358,05

Komentár k monitorovaniu podprogramu:
Mesto Nitra je určené vykonávať osobitného príjemcu v prípade, že prídavok na dieťa, dávka v hmotnej núdzi a rodičovský príspevok nie sú poberateľmi účelne využívané.
Finančné prostriedky poskytuje ÚPSVaR konečnému príjemcovi prostredníctvom mesta Nitry, ktoré ich učí k finančnej gramotnosti.

Cieľ:
1 Zabezpečiť účelné nakladanie s financiami ľudí zo znevýhodneného prostredia

Plnenie cieľa:
Skutočná hodnota riešených prídavkov na dieťa za sledované obdobie  závisí od počtu písomného podania oznámení školskej dochádzky zo základných škôl. Skutočná hodnota riešených dávok v hmotnej
núdzi za sledované obdobie závisí od postupného zavádzania inštitútu osobitného príjemcu. Skutočná hodnota počtu riešených prípadov rodičovského príspevku závisí od počtu písomne podaných žiadostí od
klientov.

MU:

MJ:

Výstupu

počet prípadov
A Počet riešených prípadov prídavkov na dieťa  za rok

Rok
2022

R + 2

120

180

R + 1

200

R

120

Bázický rok

120

2021

Skutočnosť

Plán

2020
R - 1

120

2023

MU:

MJ:

Výstupu

počet prípadov
B Počet riešených prípadov dávok v hmotnej núdzi za rok

Rok
2022

R + 2

23

17

R + 1

15

R

23

Bázický rok

23

2021

Skutočnosť

Plán

2020
R - 1

23

2023

MU:

MJ:

Výstupu

počet prípadov
C Počet riešených prípadov rodičovský príspevok za rok

Rok
2022

R + 2

15

10

R + 1

13

R

15

Bázický rok

15

2021

Skutočnosť

Plán

2020
R - 1

10

2023

013.17 - Ochrana, podpora a rozvoj verejného zdravia

Zámer:
Podpora aktivít za účelom zdravého životného štýlu

Komentár k projektu/prvku:
"Zdravé mesto
Vrámci aktivít na podporu zdravého životného štýlu sa realizuje Primátorská kvapka krvi ako aj rôzne iné akcie, ktoré mesto Nitra finančne podporuje alebo realizuje.
Zdravotná posudková činnosť
Zdravotnú posudkovú činnosť je obec povinná zabezpečiť v zmysle zákona o sociálnych službách. Posudzujúci zdravotnícky pracovník obce vykonáva zdravotnú posudkovú
činnosť na účely posúdenia odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby. Na základe posudku o odkázanosti na sociálnu službu obec rozhodne o odkázanosti na
príslušnú sociálnu službu.

Zodpovedný útvar:
odbor sociálnych služieb
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Zodpovedná osoba:
Mgr. Lucia Obertová, PhD. - ref. sociálnych služieb

Schválený Skutočnosť k 30.6.Upravený k 30.6.

Rozpočet za rok 2021: ( v eurách )

Bežné výdavky 7 550,00 7 550,00 1 518,91

Kapitálové výdavky 0,00 0,00 0,00

Výdavkové finančné operácie 0,00 0,00 0,00

Spolu 7 550,00 7 550,00 1 518,91

Komentár k monitorovaniu podprogramu:
Projekt Zdravé mesto podporuje aktivity na rozvoj zdravia všetkých obyvateľov mesta Nitry. Plánovaná hodnota odkázanosti žiadateľov na sociálnu službu je vyššia ako skutočná
hodnota. Uvedený počet vychádza z potrieb obyvateľov, ktorí si podali príslušné žiadosti o poskytovaní sociálnej služby a nevieme jej nárast ovplyvniť.

Cieľ:
1 Zabezpečiť  informovanosť obyvateľov mesta o aktuálnych problémoch zdravia

Plnenie cieľa:
V rámci Projektu Zdravé mesto sa neuskutočnili žiadne akcie z dôvodu šíriacej sa pandémie COVID-19.

MU:

MJ:

Výstupu

počet aktivít
A Počet  aktivít mesta v rámci projektu Zdravé mesto za rok

Rok
2022

R + 2

20

6

R + 1

0

R

20

Bázický rok

20

2021

Skutočnosť

Plán

2020
R - 1

20

2023

Cieľ:
2 Zabezpečiť  posúdenie odkázanosti klientov na sociálnu službu

Plnenie cieľa:
Najviac žiadostí bolo doručených o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu v zariadení pre seniorov.

MU:

MJ:

Výstupu

Počet
A Počet vydaných zdravotných posudkov za rok

Rok
2022

R + 2

550

302

R + 1

146

R

550

Bázický rok

550

2021

Skutočnosť

Plán

2020
R - 1

500

2023

013.18 - Dotácie na stravu a školské pomôcky pre ZŠ a MŠ z MPSVaR

Komentár k projektu/prvku:
V zmysle zákona č. 544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVaR SR, príslušný ÚPSVaR poskytuje dotáciu na stravu a školské pomôcky pre  ZŠ a MŠ, ktoré sú v
zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Nitry. V zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Nitry je 14 základných škôl, 28 materských škôl. Dotácia prostredníctvom Mesta Nitry sa poskytuje aj
4 špeciálnym školám, ktorých zriaďovateľom je okresný úrad.
Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa sa poskytuje v sume 1,20 € za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovno-vzdelávacieho procesu. Ak dieťa
neodobralo stravu z dôvodu, že zriaďovateľ nezabezpečil diétne jedlo podľa osobitného predpisu, zriaďovateľ poskytnutú dotáciu vyplatí rodičovi.
Dotácia na podporu výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa sa poskytuje na deti, ktoré navštevujú posledný ročník MŠ a na deti ZŠ, ktoré žijú v domácnosti, ktorej sa
poskytuje pomoc v hmotnej núdzi. Dotácia sa poskytuje v sume 33,20 € na školský rok.
Dotácie sú poskytované vždy k polroku príslušného školského roka.

Zodpovedný útvar:
Odbor sociálnych služieb

Zodpovedná osoba:
Ing. Katarína Lehoťáková

Schválený Skutočnosť k 30.6.Upravený k 30.6.

Rozpočet za rok 2021: ( v eurách )

Bežné výdavky 0,00 42 184,00 42 184,00

Kapitálové výdavky 0,00 0,00 0,00

Výdavkové finančné operácie 0,00 0,00 0,00

Spolu 0,00 42 184,00 42 184,00

Komentár k monitorovaniu podprogramu:
Dotácia na stravu a školské pomôcky v zmysle zákona č. 544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVaR SR bola poskytnutá na základe žiadosti základným a materským
školám v pôsobnosti Mesta Nitry. Dotácia je poskytovaná v dvoch platbách v priebehu kalendárneho roka. Dotácia na stravovacie návyky vo výške 1 120 269,60 € bola poskytnutá
v mesiaci február  na obdobie 1.-8. 2021  a na školské pomôcky vo výške 597,60 € v mesiaci február na II. polrok školského roka 2020/2021.

Cieľ:
1 Zabezpečiť zdravý vývoj dieťaťa, ktoré sa zúčastňuje vzdelávacieho procesu v ZŠ a MŠ

MU:

MJ:

Výstupu

počet detí
A Počet detí, ktorým je poskytnutá dotácia na stravu

Rok
2022

R + 2

7280

R + 1

2540

R

7170

Bázický rok

7230

2021

Skutočnosť

Plán

2020
R - 1

2023
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Plnenie cieľa:
Na základe Vyhlášky RÚVZ so sídlom v Nitre, boli  z dôvodu pandemickej situácie dočasne prerušené prevádzky ZŠ a MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Nitry. Z uvedeného dôvodu bola dotácia na
stravu čerpaná len vo výške 397 330,80 €.

MU:

MJ:

Výstupu

počet detí
B Počet detí, ktorým je poskytnutá dotácia na školské pomôcky

Rok
2022

R + 2

45

R + 1

36

R

36

Bázický rok

40

2021

Skutočnosť

Plán

2020
R - 1

2023

014 - Správa majetku mesta

Zámer:
Mesto efektívne nakladajúce so svojím majetkom

Komentár k projektu/prvku:
Program zahŕňa činnosti a výdavky spojené so správou majetku mesta Nitry. Správu majetku mesto zabezpečuje prostredníctvom odboru majetku a tiež prostredníctvom svojej
100% dcérskej spoločnosti Službyt Nitra,s.r.o.

Zodpovedný útvar:
 Odbor Majetku

Zodpovedná osoba:
 Ing.Margaréta Nemová

Schválený Skutočnosť k 30.6.Upravený k 30.6.

Rozpočet za rok 2021: ( v eurách )

Bežné výdavky 2 012 970,00 2 252 616,15 997 372,56

Kapitálové výdavky 9 267 200,00 2 483 076,00 1 229 798,08

Výdavkové finančné operácie 5 734 660,00 6 388 680,00 3 270 345,96

Spolu 17 014 830,00 11 124 372,15 5 497 516,60

Komentár k monitorovaniu programu:
Monitorovanie plnenia cieľov a ich merateľných ukazovateľov daného programu je realizované na úrovni jeho jednotlivých podprogramov.

014.01 - Výstavba bytov

Zámer:
Kapacitne postačujúca výstavba mestského bytového fondu.

Komentár k projektu/prvku:
Podprogram sleduje financovanie výstavby nájomných bytov v meste Nitra. Okrem kapitálových výdavkov na výstavbu nájomných bytov sú v podprograme zahrnuté aj finančné
operácie - výdavky na splátky úverov ŠFRB (na výstavbu nájomných bytov), bežné výdavky na splátky úrokov z týchto úverov a výdavky na provízie za bankové záruky
(zabezpečenie za úvery ŠFRB).

Zodpovedný útvar:
Odbor investičnej výstavby a rozvoja

Zodpovedná osoba:
Ing. Vladimír Matula

Schválený Skutočnosť k 30.6.Upravený k 30.6.

Rozpočet za rok 2021: ( v eurách )

Bežné výdavky 135 500,00 135 500,00 68 880,55

Kapitálové výdavky 0,00 1 605 296,00 782 543,67

Výdavkové finančné operácie 456 920,00 456 920,00 214 010,45

Spolu 592 420,00 2 197 716,00 1 065 434,67

Komentár k monitorovaniu podprogramu:
Komentár zahŕňa výdavky a splátky úverov na už zrealizovanú výstavbu. Realizácia výstavby 33b.j. Diely III Nitra, BD Kmeťova ul. územie B C307 Tokajská ul + TV v zmysle ZoD
bola zahájená v mesiaci 10/2020, s termínom dokončenia 16 mesiacov od prevzatia staveniska.

Cieľ:
1 Zabezpečiť bytovú výstavbu v meste Nitra

Plnenie cieľa:
K termínu monitoringu k 30.06.2021 prebieha výstavba 33b.j. Diely III Nitra, BD Kmeťova ul. územie B C307 Tokajská ul + TV v zmysle ZoD

MU:

MJ:

Výstupu

počet bytov
A Počet nových bytov ročne

Rok
2022

R + 2

110

0

R + 1

33 vo výstavbe

R

33

Bázický rok

110

2021

Skutočnosť

Plán

2020
R - 1

33

2023

014.02 - Správa a evidencia bytov v majetku mesta

Zámer:
Mesto efektívne nakladajúce s bytmi vo svojom majektu

Komentár k projektu/prvku:
Službyt Nitra s.r.o. na základe Mandátnej zmluvy č. 2560/2016/OM v znení jej dodatkov vykonáva pre mesto nájom bytov a s nimi súvisiace práva - výkon a obstaranie všetkých
činností súvisiacich s nájmom bytov a údržbou bytov, ktoré sú vo vlastníctve mesta Nitra. Finančné prostriedky predstavujú odmenu pre mandatára.
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Zodpovedný útvar:
Odbor majetku, Službyt Nitra, s.r.o.

Zodpovedná osoba:
Ing. Margaréta Némová – vedúca odboru majetku

Schválený Skutočnosť k 30.6.Upravený k 30.6.

Rozpočet za rok 2021: ( v eurách )

Bežné výdavky 628 000,00 787 346,15 288 474,73

Kapitálové výdavky 0,00 5 000,00 0,00

Výdavkové finančné operácie 0,00 0,00 13 227,15

Spolu 628 000,00 792 346,15 301 701,88

Komentár k monitorovaniu podprogramu:
Zahŕňa výdavky na správu a údržbu bytov vo vlastníctve mesta Nitra v správe spoločnosti Službyt Nitra, s.r.o.

Cieľ:
1 Zabezpečiť efektívnu správu  a aktuálnu evidenciu bytov vo vlastníctve mesta

Plnenie cieľa:
k termínu monitoringu k 30.06.2021 prebieha výstavba 33 b.j. Diely III: Nitra, BD Kmeťová ul. územie B C307 Tokajská ul. + TV v zmysle ZoD.

MU:

MJ:

Výstupu

počet bytov
A Počet bytov v správe Službytu Nitra s.r.o. - komunálne byty, Dvorčanská, Olympia, Krčméryho

Rok
2022

R + 2

1 266

1004

R + 1

1004

R

1 046

Bázický rok

1 156

2021

Skutočnosť

Plán

2020
R - 1

1 040

2023

014.04 - Nakladanie s nehnuteľ. majetkom mesta v správe MsÚ

Zámer:
Efektívne využívanie majetku mesta a jeho dôsledná evidencia.

Komentár k projektu/prvku:
V rámci tohto podprogramu je zabezpečovaná komplexná a prehľadná evidencia majetku mesta. Zabezpečuje sa evidencia všetkých majetkových zmlúv (kúpnych aj nájomných).
Zmluvy sú vypracovávané na základe platných uznesení MZ. Následne  sa zabezpečuje evidencia v účtovníctve (vyradenie -pri predaji, zaradenie - pri nákupe, následné
doplnenie poistnej zmluvy a pod.).  Zároveň v rámci daného podprogramu je zabezpečované efektívne prevádzkovanie a využitie priestorov mestských tržníc. Pri prevádzke
Mestskej tržnice je zabezpečovaná dôsledná evidencia všetkých majetkových zmlúv. Zmluvy sú vypracovávané na základe platných uznesení MZ a cieľom mesta je zvýšenie
efektívnosti prevádzkovania a využívania priestorov objektu Mestskej tržnice.

Zodpovedný útvar:
Odbor majetku

Zodpovedná osoba:
Helena Ocelková – referentka pre evidenciu majetku

Schválený Skutočnosť k 30.6.Upravený k 30.6.

Rozpočet za rok 2021: ( v eurách )

Bežné výdavky 525 470,00 605 770,00 359 913,47

Kapitálové výdavky 9 267 200,00 872 780,00 447 254,41

Výdavkové finančné operácie 5 277 740,00 5 931 760,00 3 043 108,36

Spolu 15 070 410,00 7 410 310,00 3 850 276,24

Komentár k monitorovaniu podprogramu:
Odbor majetku zabezpečuje evidenciu majetkových zmlúv (kúpnopredajných a nájomných). Zmluvy sú vypracovávané na základe schválených uznesení MZ, resp. komisie správy
majetku. Počet objektov v správe MSÚ sa znížil na základe KZ č.j. 72/2021/OM - in time express s.r.o.

Cieľ:
1 Zabezpečiť  komplexnú a prehľadnú evidenciu  majetku mesta

Plnenie cieľa:
Odbor majetku bude i naďalej zabezpečevať evidenciu zmlúv, kontrolovať efektívné využitie nehnuteľností na základe uzatvorených nájomných zmlúv s užívateľmi.

MU:

MJ:

Výstupu

Počet
A Počet  spracovaných  zmlúv o odpredaji majetku za rok

Rok
2022

R + 2

25

R + 1

14

R

25

Bázický rok

25

2021

Skutočnosť

Plán

2020
R - 1

2023

MU:

MJ:

Výstupu

Počet
B Počet  spracovaných  nájomných zmlúv spolu za rok

Rok
2022

R + 2

25

R + 1

6

R

25

Bázický rok

25

2021

Skutočnosť

Plán

2020
R - 1

2023

MU:

MJ:

Výstupu

Počet
C Počet objektov v správe MsÚ

Rok
2022

R + 2

77

R + 1

61

R

77

Bázický rok

77

2021

Skutočnosť

Plán

2020
R - 1

2023
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Cieľ:
2  Zabezpečiť efektívne prevádzkovanie a využitie priestorov mestských tržníc

Plnenie cieľa:
Nájomné zmluvy v priestoroch mestskej tržnice sú uzatvorené na nebytové priestory a predajné zariadenia. Zmluvy sa uzatvárajú čo najefektívnejšie.

MU:

MJ:

Výstupu

Počet ks
A Počet  spracovaných  nájomných zmlúv spolu za rok

Rok
2022

R + 2

100

R + 1

39

R

100

Bázický rok

100

2021

Skutočnosť

Plán

2020
R - 1

2023

014.05 - Správa majetku mesta - Službyt  s.r.o.

Komentár k projektu/prvku:
Službyt Nitra s.r.o. na základe Komisionárskej  zmluvy  č.j. 75/2020/OM zo dňa 28.01.2020 (polikliniky, nebytové priestory a športoviská )zabezpečuje  výkon správy nebytových
priestorov vo vlastníctve Mesta Nitry. Komisionár zabezpečuje všetky činnosti súvisiace s tech. správou budov, energetickou prevádzkou budov, právne služby, manažment
prenájmu, ekonomické činnosti a účtovníctvo nehnuteľností. Pohyb počtu nebytových priestorov súvisia s predajom spravovaných objektov vo výkone správy spoločnosti Službyt
s.r.o.

Zodpovedný útvar:
Odbor majetku

Zodpovedná osoba:
Ing. Margaréta Némová – vedúca odboru majetku

Schválený Skutočnosť k 30.6.Upravený k 30.6.

Rozpočet za rok 2021: ( v eurách )

Bežné výdavky 724 000,00 724 000,00 280 103,81

Kapitálové výdavky 0,00 0,00 0,00

Výdavkové finančné operácie 0,00 0,00 0,00

Spolu 724 000,00 724 000,00 280 103,81

Komentár k monitorovaniu podprogramu:
Na základe kúpnej zmluvy č.j.262/2021/OM Mesto Nitra nadobudlo nehnuteľnosť na Radlinskehol.č.7 a v zmysle Dodatku č.3 č.j.487/2021/OM zo dňa 31.03.2021 odovzdalo na
výkon správy spoločnosti Službyt s.r.o. čím sa počet spravovaných NP v správe zvýšil.

Cieľ:
1 Zabezpečiť prevádzku nebytových priestorov mesta

Plnenie cieľa:
Službyt Nitra s.r.o. ako správca všetkých týchto priestorov má zabezpečiť efektívne využívanie týchto priestorov (prenájom), zabezpečovať starostlivosť, údržbu, prípadnú rekonštrukciu priestorov, zabezpečiť
všetky revízie v zmysle zákona... , a ďalšie povinnosti vyplývajúce z uzatvorenej zmluvy na správu a to Komisionárskej zmluvy č.j.75/2020/OM.

MU:

MJ:

Výstupu

Počet
A Počet spravovaných nebytových priestorov  v správe Službytu Nitra s.r.o.

Rok
2022

R + 2

89

R + 1

82

R

89

Bázický rok

89

2021

Skutočnosť

Plán

2020
R - 1

2023

015 - Projekty pre regionálny rozvoj

Zámer:
Vysoká kvalita života obyvateľov mesta.

Komentár k projektu/prvku:
Dlhodobý a udržateľný rast a vysoká kvalita života obyvateľov mesta. Prepojenie sociálneho kapitálu, inteligentnej dopravy s energetickou a informačno – komunikačnou
technológiou. Motivačné schémy s cieľom aktivizácie verejnosti a zvyšovanie jej záujmu o kvalitu života v meste Nitra.

Zodpovedný útvar:
Odbor projektového a strategického riadenia

Zodpovedná osoba:
Mgr. Vladimír Ballay -vedúci odboru

Schválený Skutočnosť k 30.6.Upravený k 30.6.

Rozpočet za rok 2021: ( v eurách )

Bežné výdavky 215 000,00 247 620,08 234 182,38

Kapitálové výdavky 924 000,00 2 287 618,50 1 166 976,74

Výdavkové finančné operácie 0,00 0,00 0,00

Spolu 1 139 000,00 2 535 238,58 1 401 159,12

Komentár k monitorovaniu programu:
Snahou odboru je pripraviť žiadosti o nenávratné príspevky alebo dotácie, ktoré je pre mesto možné získať. Snažíme sa zapojiť do všetkých typov projektov od investičných po
mäkké projekty. Prvý polrok 2021 bol poznačený šírením vírusu Covid-19, ktorý ovplyvnil fungovanie viacerých činností úradu, ale aj štátu. V rámci očakávaných výziev bolo
vyhlásených len zopár, do ktorých sme sa vedeli v prvom polroku zapojiť. Viacero projektov je vo fáze realizácie, resp. dokončovania.

015.02 - Participatívny rozpočet

Zámer:
Obyvatelia zapojení do rozhodovania o veciach verejných
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Komentár k projektu/prvku:
Hlavným cieľom projektu je aktivizácia obyvateľov a zvyšovanie záujmu o veci verejné prostredníctvom možnosti spolupodieľania sa na tvorbe projektov a zámerov formou
participatívneho plánovania a rozpočtu.

Zodpovedný útvar:
Odbor projektového a strategického riadenia

Zodpovedná osoba:
Mgr. Vladimír Ballay - vedúci odboru

Schválený Skutočnosť k 30.6.Upravený k 30.6.

Rozpočet za rok 2021: ( v eurách )

Bežné výdavky 0,00 7 405,00 4 000,00

Kapitálové výdavky 0,00 0,00 0,00

Výdavkové finančné operácie 0,00 0,00 0,00

Spolu 0,00 7 405,00 4 000,00

Komentár k monitorovaniu podprogramu:
Mesto Nitra v roku 2020 nevyčlenilo zdroje pre participatívny rozpočet - projekt Mením moje mesto. Nevyčlenenie rozpočtu bolo spôsobené hlavne šírením vírusu Covid-19, kedy
sa v rozpočte prioritizovali financie primárne na nevyhnutné. Z toho dôvodu sa tento projekt neuskutočnil. Snahou odboru bude vyčleniť zdroje na rok 2022, aby sa úspešný
projekt opäť začal realizovať.

Cieľ:
1 Zabezpečiť možnosti zapojenia obyvateľov pri tvorbe projektov a zámerov mesta formou participatívneho plánovania a rozpočtu.

Plnenie cieľa:
Na rok 2021 sa nevyčlenili zdroje na nový projekt Mením moje mesto. V roku 2020 v rámci projektu bolo vybratých 10 projektov, z ktorých sa v roku 2020 realizovalo len 8. Úspešní žiadatelia boli oslovení, či
budú projekt realizovať aj v čase kedy boli rôzne obmedzenia kvôli číreniu vírusu Covid- 19. Dvaja žiadatelia sa rozhodli projekty presunúť na rok 2021. z toho dôvodu boli vyčlenené zdroje iba na tieto 2
projekty, ktoré boli už v roku 2020 zazmluvnené.

MU:

MJ:

Výstupu

Počet
A Počet zrealizovaných projektov participatívneho rozpočtu

Rok
2022

R + 2

15

8

R + 1

2

R

15

Bázický rok

15

2021

Skutočnosť

Plán

2020
R - 1

15

2023

015.03 - Projekty s využitím dotácií a NFP

Zámer:
Kvalitné projekty – úspech v rozvoji mesta

Komentár k projektu/prvku:
Predloženie projektov a počet schválených žiadostí je závislé od vyhlásenia výziev jednotlivých operačných programov a dotačných schém. V obidvoch merateľných
ukazovateľoch je sledovaný počet úspešne podaných projektov a to tak zo štrukturálnych fondov ako i z dotačnej politiky jednotlivých rezortov v zmysle ich výnosov a vyhlásených
výziev v príslušnom rozpočtovom roku. Rozpočet podprogramu zahŕňa 5% spolufinancovanie pri implementácii konkrétneho projektu investičného/neinvestičného charakteru.

Zodpovedný útvar:
Odbor projektového a strategického riadenia  - Referát projektového riadenia

Zodpovedná osoba:
Mgr. Peter Velty – odborný referent

Schválený Skutočnosť k 30.6.Upravený k 30.6.

Rozpočet za rok 2021: ( v eurách )

Bežné výdavky 0,00 25 215,08 25 214,91

Kapitálové výdavky 674 000,00 1 731 568,50 1 166 976,74

Výdavkové finančné operácie 0,00 0,00 0,00

Spolu 674 000,00 1 756 783,58 1 192 191,65

Komentár k monitorovaniu podprogramu:
Z dôvodu obmedzení kvôli šíreniu vírusu Covid-19 v roku 2020 bol vyhlásený menší počet výziev ako sme očakávali. Z toho dôvodu sme sa vedeli zapojiť do menšieho počtu
výziev a tým podať menej žiadostí. Na podané projekty sme obdržali v prvej polovici roka 2021 aj kladné odpovede o schválení projektov a zdrojov.

Cieľ:
1 Zabezpečiť finančné prostriedky z cudzích zdrojov pre rozvoj mesta a jeho aktivít

Plnenie cieľa:
Viacero výziev bolo vyhlásených počas roka 2021, do ktorých sme sa zapojili a očakávame výsledky v druhej polovici roka 2021. V prvom polroku boli schválené 2 projekty financované z EŠIF a 2 projekty zo
zdrojov štátu. Stanovený cieľ by mohol byť dosiahnutý ku koncu roka, kedy očakávame rozhodnutia k zvyšným projektom.

MU:

MJ:

Výstupu

počet žiadostí
A Počet schválených žiadostí o NFP z Európskych štrukturálnych a investičných fondov a medzinárodných programov za rok

Rok
2022

R + 2

5

3

R + 1

2

R

5

Bázický rok

2

2021

Skutočnosť

Plán

2020
R - 1

2

2023

MU:

MJ:

Výstupu

počet žiadostí
B Počet schválených žiadostí o dotáciu zo všetkých rezortov vlády SR

Rok
2022

R + 2

10

4

R + 1

2

R

10

Bázický rok

10

2021

Skutočnosť

Plán

2020
R - 1

10

2023
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015.04 - Mestský rozvoj

Zámer:
Nitra – moderné mesto pre život

Komentár k projektu/prvku:
Oblasť mestského rozvoja zahŕňa vytvorenie a metodiku oblastí ďalšieho smerovania mesta pre budúce roky. Zahŕňa podporu projektov ako je postupná debarierizácia mesta,
znovuoživenie mestskej tržnice a jej ďalšie smerovanie, oživenie pešej zóny, zavedenie certifikácie mestských výrobkov, coworking, rozvoj baby friendly stratégie v meste
vlastnými zdrojmi a spoluprácou s inštitúciami zameranými na tieto oblasti.

Zodpovedný útvar:
Odbor projektového a strategického riadenia

Zodpovedná osoba:
Mgr. Vladimír Ballay - vedúci odboru

Schválený Skutočnosť k 30.6.Upravený k 30.6.

Rozpočet za rok 2021: ( v eurách )

Bežné výdavky 200 000,00 200 000,00 197 467,47

Kapitálové výdavky 250 000,00 556 050,00 0,00

Výdavkové finančné operácie 0,00 0,00 0,00

Spolu 450 000,00 756 050,00 197 467,47

Komentár k monitorovaniu podprogramu:
V prvom polroku mesto riešilo hlavne otázky ohľadom zlepšenia digitálnej kvality úradu, vďaka ktorej by mohol úrad reagovať na rôzne situácie ohľadom práce z domu, pri
obmedzeniach na úrade a podobne. Vysúťažila sa nová webstránka mesta, ktorá sa pripravuje. Pripravujeme podklady na projekt preferencie dopravy, získali sme zdroje na audit
osvetlenia ako predpoklad na realizáciu garantovanej energetickej služby - výmenu osvetlenia. Postupne pripravujeme podklady na rekonštrukciu mestských objektov Lipa a
Tržnica. Projekt Wifi pre teba, a teda 10 bezplatných prístupových bodov by malo vzniknúť v druhej polovici roka 2021.
V rámci kapitoly sú vyčlenené zdroje na kandidatúru Európske hlavné mesto kultúry 2026. Na začiatku roka mesto pripravovalo kandidatúru, avšak neskôr vzniklo Záujmové
združenie právnických osôb, ktoré pre mesto Nitra pripravuje kandidatúru do druhého kola.

Cieľ:
1 Zabezpečiť ďalší rozvoj mesta Nitra

Plnenie cieľa:
"V rámci rozpočtu neboli vyčlenené financie priamo na kapitolu Smart na tento rok. Jednotlivé projekty sú riešené na iných odboroch keďže majú presah na iné nesmart riešenia. Smart riešenia sú vo väčšine
prípadov len ako doplnok komplexného riešenia. Výnimkou je projekt webovej stránky, ktorá sa realizuje a ktorá komplexne zahŕňa všetky oddelenia úradu.
Evidovaný zvyšok rozpočtu je na rozvoj mesta z dani za rozvoj, ktorú mesto zaviedlo. Zdroje na rozvoj mesta z predmetnej dane sú predmetom interných rokovaní a ich následného čerpania podľa
schválených pravidiel. "

MU:

MJ:

Výstupu

počet projektov
A Počet realizovaných projektov v oblasti mestského rozvoja za rok

Rok
2022

R + 2

5

1

R + 1

2

R

5

Bázický rok

5

2021

Skutočnosť

Plán

2020
R - 1

5

2023

015.05 - Podpora Nitrianskej komunitnej nadácii

Zámer:
Nitra - lepšie miesto pre život

Komentár k projektu/prvku:
Mesto aktívne podporuje činnosť Nitrianskej komunitnej nadácie prostredníctvom dotácie na jej činnosť. Nitrianska komunitná nadácia poskytuje granty obyvateľom a
organizáciám v nitrianskom kraji a prostredníctvom grantových programov podporuje verejnoprospešné aktivity z rôznych oblastí ako sú napr.: vzdelávanie, zdravie, šport, kultúra,
sociálna pomoc, životné prostredie, dopravná výchova...Zlepšuje kvalitu života v meste Nitra rozvojom filantropie a dobrovoľníctva. Nadácia je v každodennom kontakte so
žiadateľmi o grant, najmä počas konzultácií a návštev podporených aktivít.

Zodpovedný útvar:
Odbor projektového a strategického riadenia

Zodpovedná osoba:
Mgr. Vladimír Ballay

Schválený Skutočnosť k 30.6.Upravený k 30.6.

Rozpočet za rok 2021: ( v eurách )

Bežné výdavky 15 000,00 15 000,00 7 500,00

Kapitálové výdavky 0,00 0,00 0,00

Výdavkové finančné operácie 0,00 0,00 0,00

Spolu 15 000,00 15 000,00 7 500,00

Komentár k monitorovaniu podprogramu:
Projekty podporené Nitrianskou komunitnou nadáciou boli v rôznych oblastiach. Primárne boli zamerané korona krízu a riešenie tejto situácie. Financie sú poskytnuté NKN na
realizáciu projektov a pokrytie nákladov spojených s činnosťou NKN.

Cieľ:
1 Zabezpečiť podmienky pre  komunitné aktivity.

Plnenie cieľa:
NKN podporila projekty cez viaceré programy ako Tu sme doma aj v čase pandémie, Tu sme doma, Inovatívne s Foxconnom Syncreon pomáha Nitre počas pandémie, Aby ľudia ľudom pomáhali a Karcher
upracme si spolu.

MU:

MJ:

Výstupu

počet projektov
A Počet podporených projektov nadáciou za rok

Rok
2022

R + 2

10

R + 1

40

R

10

Bázický rok

10

2021

Skutočnosť

Plán

2020
R - 1

2023
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016 - Administratíva a ľudské zdroje

Zámer:
Otvorená a nebyrokratická samospráva, orientovaná na služby obyvateľom.

Komentár k projektu/prvku:
Program predstavuje výdavky na administratívne činnosti, chod a agendu Mestského úradu v Nitre, ktoré sú zahrnuté v jednotlivých v programoch 1-15 na mzdy, poistné a
príspevky do poisťovní, tovary a služby - stravovanie zamestnancov, sociálny fond, cestovné náhrady, všeobecný materiál, knihy, časopisy, pracovné odevy a ostatné osobné
náklady. Program administratíva zahŕňa aj výdavky na zamestnancov Strediska Mestských služieb po ich začlenení do štruktúry Mestského úradu.

Zodpovedný útvar:
Prednosta MsÚ – Kancelária prednostu

Zodpovedná osoba:
Mgr. Zuzana Psotová – vedúca kancelárie prednostu MsÚ

Schválený Skutočnosť k 30.6.Upravený k 30.6.

Rozpočet za rok 2021: ( v eurách )

Bežné výdavky 8 301 860,00 7 798 596,17 3 666 585,94

Kapitálové výdavky 0,00 0,00 0,00

Výdavkové finančné operácie 0,00 0,00 0,00

Spolu 8 301 860,00 7 798 596,17 3 666 585,94

Komentár k monitorovaniu programu:
Denne sa zabezpečuje servis obsluha zamestnancov zabezpečovaním  potrebného materiálu od kancelárskych potrieb, kancelárskeho papiera, strojového vybavenia cez
ochranné pracovné prostriedky a pomôcky v zmysle Smernice o OPP, odbornej literatúry a odborných časopisov, úhrady cestovných náhrad a  mesačného vyplácania miezd,
pravidelnej realizácie odvodovej povinnosti a odvodu do sociálneho fondu na základe mesačne vyplatených miezd.

Cieľ:
1 Zabezpečiť odborný a profesionálny chod MsÚ

Plnenie cieľa:
Cieľ je plnený priebežne podľa potrieb.

MU:

MJ:

Výstupu

počet zamestanacov
A Priemerný prepočítaný počet zamestnancov MsU v Nitre (bez SMsS).

Rok
2022

R + 2

262

267,41

R + 1

264

R

262

Bázický rok

262

2021

Skutočnosť

Plán

2020
R - 1

262

2023

MU:

MJ:

Výstupu

počet zamestancov
B Priemerný prepočítaný počet zamestnancov MsU –Stredisko Mestských služieb.

Rok
2022

R + 2

93

97,71

R + 1

96

R

93

Bázický rok

93

2021

Skutočnosť

Plán

2020
R - 1

93

2023
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