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Úvod
Programový rozpočet obce Staškov predstavuje snahu o zmenu pohľadu na
rozpočet, jeho funkciu, obsah, prezentáciu.
Jeho hlavným cieľom je snaha o väčší prehľad nakladania s verejnými prostriedkami,
stanovenie si jednotlivých cieľov, o ktoré sa bude snažiť obec v danom roku
dosiahnuť.
V programovom rozpočte na roky 2012 – 2014 sú výdavky obce Staškov zahrnuté do
10 programov:
1. Plánovanie, manažment a kontrola
2. Služba občanom
3. Odpadové hospodárstvo
4. Údržba obce
5. Vzdelávanie
6. Kultúra
7. Prostredie pre život
8. Chod obecného úradu
9. Náklady súvisiace s prenájmom
10. Malé obecné služby

Každý program predstavuje rozpočet obce pre danú oblasť, ktorý má definovaný
zámer, vyjadrujúci želaný dlhodobý dôsledok plnenia cieľov, ktoré si samospráva
stanovila.
Programy a ich časti obsahujú konkrétne merateľné ciele, ktoré prezentujú
plánované výstupy a výsledky práce obce a jeho rozpočtových organizácií v
nasledujúcich troch rokoch.
Obecný úrad a obecné zastupiteľstvo verí, že strategické plánovanie v kombinácii
s programovým rozpočtovaním účinne pomôžu obci Staškov zamerať sa na skutočne
dôležité úlohy a sledovať úspešnosť ich riešenia.
Programový rozpočet obce bude pravidelne monitorovaný a hodnotený, vďaka čomu
je umožnené sledovať vývoj finančného plnenia rozpočtu a účinnosť plnenia
jednotlivých cieľov.

Výsledky plnenia rozpočtu obce budú prezentované prostredníctvom
monitorovacích správ a záverečného účtu obce a budú verejne dostupné na úradnej
tabuli obce a súčasne na internetovej stránke www.staskov.sk
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Programový rozpočet Obce Staškov na roky 2012-2014 je zostavený v súlade
s nasledovnými právnymi normami:
so zákonom č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
so zákonom č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
so zákonom č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej
samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
s nariadením vlády č. 668/2004 Z.z. o rozdeľovaní a poukazovaní výnosu dane z príjmov
územnej samospráve
so zákonom č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov
so zákonom č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských
zariadení v znení neskorších predpisov
s opatrením MF SR z 8. 12.2004 č. MF/010175/2004-42, ktorým sa ustanovuje druhová
klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie
v znení opatrenia z 28.3.2006 č. MF/008978/2006-421 a opatrenia z. 23.4.2008 č.
MF/009212/2008-421 .

Glosár - význam jednotlivých termínov
Programové rozpočtovanie
Programové rozpočtovanie je systém založený na plánovaní úloh a aktivít subjektov
samosprávy v nadväznosti na ich priority a rozdeľovanie disponibilných rozpočtových
zdrojov do programov, s dôrazom na výsledky a efektívnosť vynakladania
rozpočtových prostriedkov. Programové rozpočtovanie - ako systém plánovania,
rozpočtovania a hodnotenia - kladie dôraz na vzťah medzi verejnými rozpočtovými
zdrojmi a očakávanými (plánovanými) výstupmi a výsledkami realizovaných činností,
ktoré sú financované z rozpočtu obce.
Programový rozpočet
Programový rozpočet je rozpočet, ktorý rozdeľuje výdavky rozpočtu do jednotlivých
programov a jeho častí. Programový rozpočet kladie dôraz na prezentáciu
plánovaných a dosahovaných výstupov a výsledkov.
Program
Program je skupina navzájom súvisiacich aktivít (prác, činností, dodávok)
vykonávaných na splnenie definovaných cieľov a zámerov mesta. Program môžeme
obrazne považovať za rozpočet istej kompetenčnej oblasti, ktorú mesto vykonáva.
Program sa vo všeobecnosti delí na podprogramy, prvky a/alebo projekty. Každý
program obsahuje zámery, ciele a merateľné ukazovatele. Každý program má
priradený stručný, výstižný názov.

Podprogram
Podprogram je ucelená časť programu, ktorá obsahuje vzájomne súvisiace aktivity.
Podprogram je štruktúra, ktorá zvyšuje transparentnosť programu a špecifikuje
súvisiace tematické a výdavkové skupiny programu. Podprogram vo všeobecnosti
tvoria prvky a/alebo projekty. Každý podprogram má priradený stručný, výstižný
názov.
Prvok
Prvok je časovo neohraničená bežná aktivita/aktivity, ktorá „produkuje“ tovar alebo
službu. Každý prvok má priradený stručný, výstižný názov.
Projekt
Projekt je časovo ohraničená aktivita, ktorá produkuje špecifický tovar alebo službu.
Každý projekt má priradený stručný, výstižný názov.
Zámer
Zámer vyjadruje očakávaný pozitívny dôsledok/dopad dlhodobého plnenia
príslušných cieľov, resp. budúci stav, ktorý chce obec Staškov v konečnom dôsledku
dosiahnuť realizáciou programov a jeho časti a plnením príslušných cieľov.
Cieľ
Cieľ je forma na vyjadrenie výstupu alebo výsledku, prostredníctvom ktorého sa
dosahuje plnenie zámeru.
Merateľný ukazovateľ
Merateľný ukazovateľ je nástroj na monitorovanie a hodnotenie plnenia cieľa, resp.
nástroj, prostredníctvom ktorého meriame pokrok pri plnení cieľa.
Monitorovanie
Monitorovanie je systematický proces zberu, triedenia a uchovávania relevantných
informácií o vecnom a finančnom plnení programov. Údaje získané monitorovaním
sa využívajú pri monitorovaní výkonnosti. Monitorovanie výkonnosti je priebežné
sledovanie plnenia cieľov a merateľných ukazovateľov programu počas celého
obdobia jeho realizácie. Výsledky monitorovania sa prezentujú v monitorovacej
správe.
Hodnotenie
Hodnotenie je systematická a analytická činnosť, ktorá na základe analýzy kritérií
relevantnosti, účinnosti, efektívnosti, hospodárnosti, užitočnosti, dopadu, stability a
udržateľnosti poskytuje spoľahlivé závery o výstupoch, výsledkoch, dôsledkoch
a celkových účinkoch programu. Výsledky hodnotenia sa prezentujú v hodnotiacej
správe, ktorá je súčasťou záverečného účtu obce Staškov.

