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Úvod
Keďže verejné finančné zdroje sú obmedzené (vždy prevažuje dopyt nad ponukou
disponibilných zdrojov), je to práve strategické plánovanie v kombinácii s programovým
rozpočtovaním, ktoré účinne pomáhajú zamerať sa na skutočne dôležité úlohy a sledovať
úspešnosť ich riešenia. Predstava o smerovaní mesta Myjava, ktorá vyjadruje ekonomické
a sociálne záujmy jej občanov a zároveň je v súlade s prijatými koncepciami štátu, vyššieho
územného celku, stratégiou rozvoja príslušného mikroregiónu, prípadne rezortnými
stratégiami,

záujmami

ochrany

životného

prostredia, kultúrneho

dedičstva

,

je

zakomponovaná v Pláne hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja (ďalej jen PHSR).
PHSR a súvisiaci programový rozpočet jednoduchým spôsobom definujú budúcnosť mesta
Myjava prostredníctvom vízie, poslania, zámerov, cieľov a súčasne aj spôsoby (programy
a aktivity), ktoré jej umožnia ich dosiahnuť.

Poslanie a vízia mesta prezentujú podstatu existencie mesta (čo robí, prečo a pre koho)
a predstavu o ideálnom stave fungovania mesta Myjava.

Zámery a strednodobé ciele

(primárne obsiahnuté v PHSR) určujú priority, ktoré by mala samospráva zohľadňovať pri
príprave rozpočtu. Programový rozpočet obsahuje finančné zdroje mesta rozdelené medzi
programy, ktoré predstavujú rozpočty jednotlivých kompetenčných oblastí mesta, a ktorých
realizáciou sa napĺňajú ciele a zámery mesta. Keďže PHSR predstavuje strednodobý pohľad
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na budúcnosť mesta, detailné informácie o krátkodobých (výstupových a výsledkových)
cieľoch mesta sa nachádzajú priamo v programovom rozpočte mesta Myjava.

Je dôležité informovať verejnosť čo samospráva robí, prečo to robí a ako si predstavuje
budúcnosť mesta.
Programová štruktúra je výsledkom implementácie programového rozpočtovania pre
zvýšenie efektívnosti vynakladania verejných zdrojov a účinnosti dosahovania cieľov a
zámerov na úrovni územnej samosprávy.

Vízia mesta Myjava
Myjava sa stane moderným mestom, so zachovávaním kultúrneho dedičstva pre naše
deti, s trvalo udržateľným rozvojom, ktoré poskytuje svojim obyvateľom podmienky
k dosiahnutiu vysokej kvality života.

V procese napĺňania vízie si mesto Myjava stanovilo cieľ a to :
Zvýšiť prosperitu mesta Myjava do roku 2013 prostredníctvom kvalitného
podnikateľského prostredia, efektívnych verejných služieb a efektívneho spoločenského
života.
V rámci tohto cieľa sú stanovené priority a to:
Priorita 1 : Podpora rozvoja podnikateľskej výroby a služieb cestovného ruchu
Priorita 2 : Zvýšenie kvality infraštruktúry a životného prostredia
Priorita 3 : Zvýšenie vzdelanostnej úrovne obyvateľstva a rozvoj kultúrneho a spoločenského
života

ramovýchštruktúr
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Programová štruktúra mesta Myjavy s vnútorným členenim programov na
jeho ďalšie časti - podprogramy
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola
Zámer : Transparentná a efektívna samospráva s poskytovaním kvalitnej životnej
úrovne.
Účinné riadenie mestského úradu, mestských organizácií, či iných subjektov pod ingerenciou
mesta si vyžaduje dôsledné strategické a flexibilné operatívne plánovanie, vďaka ktorému
môže vedenie mesta, zamestnanci mesta a volení predstavitelia samosprávy reagovať na
aktuálne i dlhodobé potreby verejnosti. Jedným zo základných nástrojov mesta pre napĺňanie cieľov
a zámerov je rozpočtová a daňová politika. Snahou samosprávy v tejto oblasti nie je len riadiť a uskutočňovať
výber miestnych daní a poplatkov, ale najmä čo najracionálnejšie a na základe vopred pripravených plánov
prerozdeľovať verejné prostriedky pre dosahovanie

stanovených cieľov a zámerov. Nevyhnutnou

súčasťou správneho riadenia výkonu kompetencií mesta je i dôsledná kontrola činností mesta
a monitorovanie efektívnosti a účinnosti dosahovaných cieľov z pohľadu samosprávy a najmä
z pohľadu občana – prijímateľa služieb.
Základnými reguláciami, ktoré upravujú činnosti a úlohy samosprávy a mestského úradu –
ako výkonného aparátu mesta – je zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších zmien a doplnkov. Riadenie a realizovanie rozpočtovej politiky mesta upravuje
napríklad zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy, či zákon
č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. Dlhodobé plánovanie
zámerov mesta podlieha napríklad zákonu č. 503/2001 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja.
Výkon kontroly pre zabezpečenie transparentnosti činností samosprávy upravuje napríklad
zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov, zákon č.
502/2001 Z. z. o finančnej kontrole, ale aj Rozpočtové pravidlá mesta Myjava.
Chceme dosiahnuť:
Skvalitniť podmienky pre rast a rozvoj mesta Myjava a kvalitu života obyvateľov mesta
Ukazovatele:
% nárast cudzích nenávratných zdrojov na príjmoch mesta
% nárast prisťahovaných obyvateľov

% nárast obyvateľov spokojných so životnými podmienkami v meste
Podprogram 1.1: Manažment
Podprogram 1.2: Plánovanie a regionálny rozvoj
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Podprogram 1.3: Kontrolná činnosť
Podprogram 1.4: Ekonomická činnosť
Podprogram 1.5 Investičná činnosť
Podprogram 1.6: Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach

Program 2: Propagácia a marketing
Zámer : Myjava – mesto známe doma i v zahraničí
Jednou z dôležitých úloh a povinností samosprávy je informovať obyvateľov Myjavy
o cieľoch a zámeroch mesta, ako inštitúcie, ktorá v súlade so svojím poslaním pracuje pre
ľudí. Druhou základnou skupinou činností patriacich do oblasti propagácie a marketingu je
propagovať mesto Myjava doma i v zahraničí a tým podporovať rozvoj cestovného ruchu na
území mesta. Súčasťou tejto stratégie sú však aj priame služby mesta pre turistov, napríklad
prostredníctvom prevádzkovania turistickej informačnej kancelárie.
Mandát na realizáciu aktivít v oblasti propagácie a prezentácie mesta tvorí na jednej strane
rozhodnutie vedenia mesta, ktorého cieľom je maximalizovať otvorenosť komunikácie
s verejnosťou a na druhej strane Komunikačná stratégia mesta Myjava, ale napríklad aj snaha
mesta podporovať rozvoj podnikania v cestovnom ruchu na území mesta.
Chceme dosiahnuť :
Podporiť rozvoj podnikania v cestovnom ruchu v Myjave
Ukazovatele:
% nárast návštevníkov mesta
Zabezpečiť maximálnu možnú mieru informovanosti obyvateľov o cieľoch a zámeroch
mesta
Ukazovatele:
% nárast obyvateľov spokojných s poskytovanými informáciami
Podprogram 2.1: Propagácia a prezentácia mesta
Podprogram 2.2.: Rozvoj cestovného ruchu
Podprogram 2.3.: Turistické informačné centrum
Podprogram 2.4.: Komunikácia s prostredím
Podprogram 2.5: Medzinárodná spolupráca
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Program 3: Interné služby
Zámer: Flexibilná a kvalitná činnosť samosprávy

Predpokladom pre zabezpečovanie kvalitných služieb obyvateľom mesta, podnikateľom či
návštevníkom a celkový plynulý chod samosprávy a jej orgánov je dôsledný denný operatívny
manažment a realizácia profesionálnych interných služieb. Tieto zahŕňajú celú škálu aktivít
počnúc obstarávaniami tovarov, služieb a prác, cez interné právne poradenstvo a zastupovanie
mesta pri súdnych sporoch až po udržiavanie počítačovej siete, zálohovanie dát
či aktualizovanie a zverejňovanie informácií, ktoré slúžia aj obyvateľom mesta. Samospráva
mesta Myjava disponuje aj nemalým majetkom – budovami, pozemkami, bytovými a
nebytovými priestormi. Efektívne spravovanie aktív takéhoto rozsahu a zabezpečovanie jeho
maximálnej výnosnosti je možné len za predpokladu existencie prehľadnej a aktuálnej
evidencie, ktorá slúži vedeniu mesta a poslancom mestského zastupiteľstva. Významnú úlohu
zohráva aj odborné vzdelávanie zamestnancov úradu s cieľom zabezpečiť ich ďalší
profesionálny rast, vedúci k zvýšeniu kvality samosprávou poskytovaných služieb. Medzi
významné činnosti - a to najmä z pohľadu obyvateľov mesta – patrí administrovanie zasadnutí
orgánov mesta a výborov mestských častí. Práve tieto autority rozhodujú o všetkých
dôležitých zmenách, ktoré sa premietajú do života obyvateľov, napr. prostredníctvom
všeobecne záväzných nariadení.
Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov je „základným“
zákonom samosprávy a určuje v tomto kontexte okrem iného aj právomoci orgánov mesta, ich
postavenie a úlohy. Ďalšími dôležitými normami, ktoré súvisia s plnením interných činností,
sú napríklad zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v platnom znení, ktorý je
aplikovaný pri zabezpečovaní zákaziek na dodanie tovaru, zákaziek na uskutočnenie
stavebných prác a zákaziek na poskytnutie služby, či z pohľadu správy majetku mesta zákon
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.

chceme dosiahnuť :
Zvýšiť rozlohu vysporiadaných pozemkov pre investičnú činnosť mesta
Ukazovatele:
% vysporiadaných pozemkov z celkovej rozlohy nevysporiadaných pozemkov
Podprogram 3.1.: Správa, oprava a údržba majetku mesta
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Podprogram 3.2: Vysporiadanie nehnuteľností
Podprogram 3.3.: Prevádzka úradu
Podprogram 3.4: Vzdelávanie zamestnancov
Podprogram 3.5. Voľby a referendá
Vzorovépríkladyprogramovýchštruktúr
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Program 4: Služby občanom
Zámer: Kvalitné a flexibilné služby mesta Myjava pre všetkých obyvateľov
a podnikateľov v meste
Mesto realizuje pre svojich občanov celé spektrum priamych služieb, ako sú matričné
činnosti, osvedčovanie listín a podpisov, povoľovacie činnosti pre podnikateľov, vedenie
rôznych evidencií, organizácia občianskych obradov a podobne.
Služby ktoré samospráva vykonáva pre obyvateľov mesta, sú poskytované na základe spektra
rôznych noriem, pričom ústrednou reguláciou je zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.

Chceme dosiahnuť :
Zvýšiť kvalitu služieb pre občanov mesta
Ukazovatele:
% nárast spokojných klientov s poskytovanými službami

Podprogram 4.1: Matrika
Podprogram 4.2: Organizácia občianskych obradov
Podprogram 4.3: Evidencie
Podprogram 4.4.: Spoločná obecná úradovňa

Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok
Zámer : Myjava s minimálnou kriminalitou v rámci Slovenska
Jedným zo základných predpokladov rozvoja mesta je dodržiavanie zákonnosti a pravidiel
miestnej samosprávy, ochrana života a osobného majetku občanov, ale aj životného
prostredia. V súlade s poslaním mesta Myjavy všetky tieto úlohy realizuje Mestská polícia.
K dosiahnutiu zámeru - vybudovať najbezpečnejšie mesto v SR - Mestská polícia vykonáva
všeobecnú prevenciu kriminality, aktívnu ochranu verejného poriadku, života, zdravia
občanov a majetku, pasívnu ochranu prostredníctvom kamerového a záznamového systému,
dohľad nad bezpečnosťou a plynulosťou cestnej premávky, riešenie statickej dopravy, ako aj
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ochranu životného prostredia v meste. Súčasťou bezpečnostne politiky mesta je aj výkon
ochrany pred požiarmi a civilnej ochrany obyvateľov.
Pri vykonávaní svojich úloh sa mestská polícia riadi zákonom č. 564/1991 Zb. o obecnej
polícii, zákonom č.372/1990 Zb. o priestupkoch, zákonom č.315/1996 Z. z. o premávke na
pozemných komunikáciách, všeobecne záväznými nariadeniami mesta, uzneseniami
mestského zastupiteľstva a rozhodnutiami primátora mesta. Činnosti smerujúce k ochrane
pred požiarmi sú definované zákonom č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi a civilná
ochrana je regulovaná zákonom č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva.

Chceme dosiahnuť
Zvýšiť bezpečnosť obyvateľov a návštevníkov mesta Myjava
Ukazovatele:
% pokles výskytu protispoločenskej činnosti
% nárast objasnenosti prípadov
% nárast občanov, ktorí sa cítia v meste bezpečne
% pokles dopravných priestupkov
Podprogram 5.1: Verejný poriadok
Podprogram 5.2: Civilná obrana
Podprogram 5.3: Požiarna ochrana
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Program 6: Odpadové hospodárstvo
Zámer:: Pravidelná a ekologická likvidácia odpadu.
Mesto vykonáva úlohy, ktoré mu vyplývajú z programu odpadového hospodárstva
a všeobecne záväzných právnych predpisov prijatých a platných v Slovenskej republike.
V oblasti odpadového hospodárstva ide najmä o zber a prepravu komunálnych odpadov
a drobných

stavebných

odpadov

na

účely

ich

zhodnotenia

alebo

zneškodnenia,

zabezpečovanie zberných nádob zodpovedajúcich systému zberu komunálneho odpadu,
zabezpečovanie priestoru, kde môžu obyvatelia mesta

odovzdávať oddelené zložky

komunálnych odpadov či zabezpečovanie zberu a prepravy objemných odpadov. V súčasnosti
samospráva

poskytuje

tieto

služby

pre
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054

obyvateľov

a 233 podnikateľských subjektov. Na území mesta je v súčasnosti rozdistribuovaných 1 475
ks 110l a 297 ks 1100l zberných nádob na komunálny odpad, 168 ks nádob na separovaný
zber papiera, 125 ks nádob na separovaný zber plastov, 172 ks nádob na separovaný zber skla,
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15 ks nádob na viacvrstvové kombinované materiály, 17 ks nádob na kovové obaly, 78 ks
uličných smetných nádob a 10 ks nádob na zber psích exkrementov. Pre podporu separácie
bude počet nádob na zber separovateľných druhov odpadov rásť.
V zmysle zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch v znení neskorších zmien a predpisov je mesto
Myjava povinné v plnej miere zabezpečovať likvidáciu komunálneho odpadu na svojom
území od fyzických a právnických osôb a všetky činnosti s tým súvisiace. Fyzické a právnické
osoby platia poplatok za nakladanie s komunálnym odpadom, ktorý vzniká na území mesta.
Mesto je povinné poplatok vyberať, pričom získané príjmy sa použijú len pre účel nakladania
s komunálnym odpadom. Povinnosť platiť poplatok vyplýva z trvalého alebo prechodného
pobytu fyzickej osoby na území mesta, resp. z oprávnenia užívať nehnuteľnosť na území
mesta. Právnické osoby a fyzické osoby - podnikatelia sú povinné platiť poplatok z titulu
vykonávania činnosti v nehnuteľnosti na území mesta.

chceme dosiahnuť :
Zvýšiť kvalitu životného prostredia v meste Myjava
Ukazovatele:
% nárast vyseparovaného odpadu
Podprogram 6.1: Zber, odvoz a zneškodnenie odpadu
Podprogram 6.2: Rekultivácia skládok

Program 7 - Komunikácie
Zámer:
plochy.

Bezpečné, pravidelne podľa potreby udržované komunikácie a spevnené

Pravidelná oprava a stavebná údržba mestských pozemných komunikácií, letná a zimná
údržba či rekonštrukcia vybraných miestnych komunikácií, v rámci kompetencií mesta
v oblasti pozemných komunikácií.
Mesto Myjava je v zmysle zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný
zákon) v znení neskorších predpisov cestným správnym orgánom pre miestne komunikácie.
Miestne komunikácie sú majetkom mesta. Mestá využívajú svoj majetok najmä na výkon
samosprávy a verejný účel. Komunikácie sú typickým verejným statkom, z ktorého úžitok
môžu čerpať všetci občania nerozdielne.

Starostlivosť o komunikácie je jednou zo
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základných a nezastupiteľných úloh – služieb mesta, ktoré vykonáva pre občana a služba je
občanovi dostupnú už bez ďalšieho priameho spoplatnenia.

Chceme dosiahnuť :
Zvýšiť bezpečnosť cestnej premávky na miestnych komunikáciách
Ukazovatele:
% nárast občanov spokojných so zimnou údržbou
% nárast hustoty chodníkovej siete na území mesta
% nárast spevnených plôch
Podprogram 7.1: Výstavba pozemných komunikácií
Podprogram 7.2: Správa a údržba miestnych komunikácií
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Program 8: Vzdelávanie
Zámer: Myjava, regionálne centrum vzdelania.
Mesto Myjava v rámci existujúcich kompetencií zabezpečuje výchovno-vzdelávací proces
v materských školách, základných školách a školských zariadeniach. Ponúka rôznorodé
záujmové a doplnkových vzdelávacie služby v rámci voľno-časových a záujmových aktivít
pre deti a žiakov, prevádzkuje moderné stravovacie zariadenia, rešpektujúce zásady zdravej
výživy. Mesto Myjava

zároveň vytvorenú Koncepciu rozvoje školstva, v rámci ktorej sa

zameriavame aj na podporu práce s deťmi a mládežou v ich voľnom čase, podporu
neformálneho vzdelávania, informácií pre mládež a participácie detí a mládeže na živote
mesta.

Mandát mesta v oblasti výchovy a vzdelávania vyplýva najmä zo zákona č.596/2003 Z. z.
o štátnej správe v školstve a školskej samospráve, zákona č. 245 / 2008 Z. z. o výchove
a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

( školský zákon ),

zákona č.

597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl a školských zariadení a ďalších zákonov
a vyhlášok určujúcich pravidlá v jednotlivých druhoch škôl a školských zariadeniach a z
Koncepcie štátnej politiky voči deťom a mládeži v Slovenskej republike.

Chceme dosiahnuť do roku 2011
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Udržať vysoký štandard výchovy a vzdelávania detí a žiakov v zariadeniach zriadených
mestom
% nárast spokojných rodičov so vzdelávaním
% nárast organizovanosti detí a mládeže v ich voľnom čase
Podprogram 8.1: Predškolská výchova
Podprogram 8.2: Základné školstvo
Podprogram 8.3: Školské kluby
Podprogram 8.4. Školské jedálne
Podprogram 8.5: Záujmové vzdelávanie
Podprogram 8.6: Školský úrad

Program 9: Šport
Zámer: Širokospektrálna športová infraštruktúra, prístupná každému obyvateľovi, ale
i návštevníkovi mesta.
Mesto vytvára podmienky na zmysluplné trávenie voľného času detí, mládeže a obyvateľov
mesta, ako najvhodnejšiu prevenciu proti drogám a civilizačným chorobám. V rámci tejto
filozofie samospráva organizuje alebo podporuje celý rad rekreačných a športových aktivít.
Súčasťou politiky mesta je subvencovanie športových klubov a telovýchovných jednôt
prostredníctvom dotácií z rozpočtu mesta. Samospráva sa významne finančne angažuje aj v
prevádzke Mestského športového zariadenia.........

Mandát na podporu rekreačného a výkonnostného športu v meste vyplýva zo zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení, Všeobecne záväzného nariadenia o poskytovaní dotácií
z rozpočtu mesta Myjava či koncepčných a strategických dokumentov prijatých mestským
zastupiteľstvom. Vytváranie vhodného prostredia pre rekreačný a výkonnostný šport z peňazí
daňovníkov, je jednou z ciest tvorby a prezentácie dobrého mena mesta. Vhodné podmienky
pre šport a ponuka verejných športovísk sú súčasťou konkurenčného boja miest o lepšie
podmienky pre život. Prínosy z financovania a podpory športu na území mesta sa prejavia vo
forme zdravšieho života obyvateľov, zvýšeného záujmu o bývanie v meste, v náraste
členských základní podporovaných športov. Budovanie profesionálneho športu v meste môže
byť súčasne predpokladom pre zvýšenie turistického ruchu a nástrojom pre prezentáciu
Myjavy na národnej a nadnárodnej úrovni.

10

chceme dosiahnuť :
Skvalitniť podmienky pre zdravý život obyvateľov mesta Myjava
Ukazovatele:
% nárast obyvateľov využívajúcich športovú infraštruktúru
% nárast spokojných obyvateľov s možnosťami športovania v meste
% nárast mládeže v oblasti športu - organizovanej a na fáze dobrovoľnosti
Podprogram 9.1: MŠZ
Podprogram 9.2: Športovo - rekreačné služby

Program 10: Kultúra
Zámer: Kultúrna a spoločenské vyžitie pre každého a počas celého roka.
Mesto Myjava v súlade so svojim zámerom každoročne organizuje kultúrne podujatia
celomestského charakteru, zabezpečuje kultúrne programy profesionálnych scén pre
obyvateľov Myjavy, prevádzkuje knižnicu, zabezpečuje opravy a údržbu kultúrnych pamiatok
na území mesta. Súčasťou kultúrnej politiky je aj dotovanie činnosti záujmových združení či
jednotlivcov. Snahou mesta je udržiavať kultúru nielen v centrálnej časti mesta, ale aj
v jednotlivých mestských častiach, čo sa prejavuje organizovaním kultúrno - spoločenských
akcií v miestnej časti Turá Lúka..
Rámec pre činnosť a aktivity samosprávy mesta je v oblasti kultúry tvorený najmä zákonom
č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení, zákonom č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých
pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky , zákonom č. 61/2000
Z. z. o osvetovej činnosti, zákonom č. 4/1958 Zb. o ľudovej umeleckej výrobe a umeleckých
remeslách a zákonom č. 96/1991 Zb. o verejných kultúrnych podujatiach.

Chceme dosiahnuť do roku 2011
Zvýšiť kvalitu kultúrnej ponuky pre obyvateľov mesta Myjava
Ukazovatele:
% nárast spokojných obyvateľov s ponukou kultúry
% nárast účastníkov podujatí
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Podprogram 10.1: Kultúrne podujatia
Podprogram 10.2: Mestská knižnica
Podprogram 10.3: Kino
Podprogram 10.4: Starostlivosť o kultúrne pamiatky
Podprogram 10.5. Starostlivosť o tradičnú kultúru
Podprogram 10.6. Granty

Program 11: Prostredie pre život
Zámer: Ekologické prostredie pre život, prácu a oddych obyvateľov a návštevníkov
mesta so zachovaním širokospektrálnej flóry.
Udržiavanie a zveľaďovanie mesta neznamená len ochranu a údržbu existujúcej verejnej
zelene, ale aj zabránenie ďalšiemu znižovaniu podielu zelených plôch v zastavanom území
mesta, ich rozdrobovaniu a zmysluplné riadenie výstavby a využívania územia. V súlade
s touto filozofiou mesto každoročne zabezpečuje ošetrovanie a udržovanie 45,74 ha zelene drevín, trávnikov, kvetinových záhonov. Súčasťou prostredia, v ktorom Myjavčania žijú, sú aj
verejné priestranstvá, chodníky, miestne komunikácie, námestia, ktoré sú mestom pravidelne
čistené, ale aj detské a športové ihriská so zabezpečením pravidelnej údržby a obnovy.
K ďalším činnostiam, ktoré sa podieľajú na vytváraní atraktívneho a zdravého prostredia patrí
deratizácia územia mesta, či správa cintorínov vo výmere 12,08 ha. Významným prvkom
kvality života v meste je funkčný systém verejného osvetlenia. Hlavnou úlohou samosprávy je
v tomto kontexte prevádzkovanie už vybudovaného verejného osvetlenia a samozrejme
priebežné opravy a údržba existujúcich svetelných bodov, prípadne rozšírenie verejného
osvetlenia. Mesto v súčasnosti spravuje 1564 svetelných bodov a jeho ambíciou je túto sieť
kontinuálne rozširovať.

Oblasťou, ktorá patrí medzi priority samosprávy, je udržiavanie a zveľaďovanie atraktívneho
a zdravého prostredia pre svojich obyvateľov. Úloha starostlivosti o životné prostredie a
verejnú zeleň vyplýva mestu zo zákona č.369/1990 Z. z. o obecnom zriadení a zákona č.
543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny. Mesto zároveň vykonáva v prvom stupni štátnu
správu vo veciach ochrany drevín v rozsahu ustanovenom zákonom č. 543/2002 Z. z.
o ochrane prírody a krajiny.
Zo zákona o obecnom zriadení mestu vyplýva povinnosť zabezpečenia

starostlivosti a

bezpečnosti obyvateľov mesta. Verejné osvetlenie prispieva k predĺženiu času bezpečnejšieho
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užívania ciest a chodníkov v meste obyvateľmi. Funkčné verejné osvetlenie prispieva
k zvýšeniu bezpečnosti občanov mesta a zvýšeniu životnej úrovne.

Chceme dosiahnuť
Zvýšiť kvalitu života a všeobecnú bezpečnosť obyvateľov mesta Myjava

% nárast kvality údržby zelených plôch mesta
% nárast spokojnosti obyvateľov s údržbou verejných priestranstiev
% nárast osvetlenej plochy mesta
% nárast obyvateľov spokojných s funkčnosťou verejného osvetlenia
Podprogram 11.1: Verejná zeleň
Podprogram 11.2.: Verejné osvetlenie
Podprogram 11.3: Detské a športové ihriská
Podprogram 11.4.: Správa a údržba verejných priestranstiev
Podprogram 11.5.: Ochrana pred povodňami

Program 12: Bývanie
Zámer: Dostupné bývanie v meste Myjava.
Dôležitou úlohou mesta je vytvárať podmienky pre rozvoj bytovej výstavby a v tejto
súvislosti mesto Myjava zabezpečuje komplexnú administráciu žiadostí obyvateľov, ktorí sa
rozhodli využiť financovanie bytovej výstavby zo Štátneho fondu rozvoja bývania, ktorá
zahŕňa príjem žiadostí na pridelenie pôžičky, vyhodnocovanie podkladov k žiadosti o úver
a overenie žiadosti, zasielanie spisov na ústredie ŠFRB, kontrolu a sledovanie čerpania
finančných prostriedkov, overovanie faktúr, kontrolu dodržiavania zmluvných podmienok
a čerpania úveru a samozrejme aj konzultačná činnosť. V rámci služieb obyvateľom v tejto
oblasti samospráva realizuje aj poradenstvo pre občanov, ktorí majú bytové problémy
a poskytuje im podľa možnosti mestské byty alebo náhradné ubytovanie. Mesto ako vlastník
– v súčasnosti spravuje a udržiava mestskú ubytovňu na ul. Trokanovej 236, v ktorej sa
nachádza 40 buniek, 32 mestských malometrážnych bytov na ul. Trokanovej 234, 10 bytov
osobitného určenia na

sídlisku Kamenné č. 1060/28 a 47 nájomných bytov na sídlisku

Kamenné č. 22,24 a 26.
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Mesto v zmysle zákona č. 607/2003 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania využíva ponuku
finančných prostriedkov na zabezpečenie bývania pre nízkopríjmové

rodiny a súčasne

realizuje administráciu žiadostí obyvateľov o finančné príspevky. Prideľovanie mestských
bytov, náhradného ubytovania a prístrešia mesto realizuje v zmysle niekoľkých VZN Mesta
Myjava.

Chceme dosiahnuť
Kontinuálne zlepšovať podmienky pre rozvoj bytovej výstavby na území mesta
% nárast skolaudovaných nových bytov v meste
počet nových lokalít s infraštruktúrou pre výstavbu bytových domov a rodinných domov

Podprogram 12.1: Individuálna bytová výstavba
Podprogram 12.2. Komplexná bytová výstavba
Podprogram 12.3: Údržba obytných domov
Podprogram 12.4.: Správa bytov a nebytových priestorov
Podprogram 12.5.: Štátny fond rozvoja bývania

Program 13: Sociálne služby
Zámer: Komplexná starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny občanov mesta.
Činnosť samosprávy - vzhľadom na existujúce kompetencie - je v oblasti sociálnej politiky
veľmi rozsiahla. Pre občanov v hmotnej núdzi mesto poskytuje jednorazové dávky v hmotnej
núdzi a jednorazovú finančnú pomoc. Pre zdravotne ťažko postihnutých a seniorov mesto
poskytuje sociálne služby, medzi ktoré patrí opatrovateľská služba, organizovanie spoločného
stravovania a úľava dane za garáž. Najmä pre zdravotne ťažko postihnuté deti a mladých ľudí
je určený Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých ÚSVIT, ktoré Mesto Myjava
zriadilo. Všetkým občanom sa poskytuje návratná bezúročná pôžička.

Mesto podporuje

neštátne subjekty, ktorých činnosť je zameraná na pomoc sociálne alebo zdravotne
handicapovaným občanom. Pre udržiavanie spoločenských väzieb seniorov mesto Myjava
dotuje chod klubu dôchodcov. Pre zachovanie rovnakých podmienok a šancí pre všetkých
žiakov mesto zabezpečuje prenos štátnych dotácií (na stravu, motivačný príspevok a školské
pomôcky) pre školopovinné deti zo sociálne slabších rodín. Do portfólia služieb patrí aj
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starostlivosť o bezprístrešných občanov v Útulku – nocľahárni a útulku s celodennou
starostlivosťou a starostlivosť o osamelé matky, tehotné

príp. týrané ženy, ktorým sa

poskytuje starostlivosť v Domove pre osamelých rodičov ISTOTA na ul. Trokanovej.

Poskytované sociálne služby sú regulované celým radom zákonov a usmernení – počnúc
ústavou Slovenskej republiky, zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, zákonom č.
36/2005 Z. z. o rodine, zákonom č.195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci, zákonom č. 599/2003
Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi, zákonom č.305/2005 Z. z.

o sociálnej ochrane detí

a sociálnej kuratele končiac Občianskym zákonníkom či mnohými Všeobecne záväznými
nariadeniami mesta. Mesto Myjava považuje pomoc a podporu pre svojich obyvateľov za
jednu zo svojich prirodzených priorít.

Chceme dosiahnuť
Zvýšiť populáciu v meste Myjava a zlepšiť podmienky pre život handicapovaných
spoluobčanov

Ukazovatele:
% nárast novonarodených detí
% nárast kapacity Domu zlúčených sociálnych služieb na ul. Hurbanovej , opatrovateľskej
služby a zariadenia pre seniorov
% pokles bezprístrešných obyvateľov

Vzorov

Podprogram 13.1: Klub dôchodcov
Podprogram 13.2: Stravovanie dôchodcov
Podprogram 13.3 Opatrovateľská služba
Podprogram 13.4: Sociálne dávky a pomoc
Podprogram 13.5: Granty
Podprogram 13.6.: Osobitný príjemca
Podprogram 13.7: Dotácie na žiakov MŠ, ZŠ, ŠZŠ

Program 14: Podnikateľské prostredie
Zámer: Vynikajúce podmienky pre investorov, šanca pre zvýšenie zamestnanosti
a zvýšenie kvality života obyvateľov mesta.
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Základnou úlohou samosprávy je rozvoj územia mesta a zvyšovanie kvality života jeho
obyvateľov. Všeobecne uznávaným nástrojom pre miestnu hospodársku politiku je budovanie
priemyselných zón. Mesto Myjava v súlade s touto filozofiou vybudovalo priemyselný park,
ktorý v súčasnosti poskytuje kapacitu pre 7 podnikateľských subjektov a jeho rozlohu plánuje
naďalej rozširovať.

Priemyselný park o rozlohe cca 16 ha s vybudovanou infraštruktúrou vytvára vhodné
podmienky pre pôsobenie strategických investorov a tým zvyšuje konkurencieschopnosť
mesta v regióne . Využitie kapacity priemyselného parku znamená priame zamestnanecké
príležitosti pre obyvateľov a zvýšenie kvality ich života.

Chceme dosiahnuť do roku 2011
Zabezpečiť rast miestnej ekonomiky
% obsadenia kapacity priemyselného parku
% pokles nezamestnanosti v meste

Podprogram 14.1: Priemyselný park Javorinská ul.
Podprogram 14.2: Priemyselný park v SAM
Podprogram 14.3: Prevádzková budova

Program 15 : Administratíva
orovépríkladyprogramovýchštruktú

Terminológia
Programové rozpočtovanie
Programové rozpočtovanie je systém založený na plánovaní úloh a aktivít subjektov
samosprávy v nadväznosti na ich priority a alokovanie disponibilných rozpočtových zdrojov
do programov, s dôrazom na výsledky a efektívnosť vynakladania rozpočtových prostriedkov.
Inými slovami, programové rozpočtovanie je systém plánovania, rozpočtovania
a hodnotenia, ktorý kladie dôraz na vzťah medzi verejnými rozpočtovými zdrojmi (rozpočet
samosprávy) a očakávanými (plánovanými) výstupmi a výsledkami realizovaných činností,
ktoré sú financované z rozpočtu subjektu samosprávy. Ako synonymá sa veľmi často
používajú pojmy rozpočtovanie orientované na ciele alebo rozpočtovanie orientované na
výkonnosť.
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Rozpočet zostavený v programovej štruktúre
Rozpočet zostavený v programovej štruktúre (ďalej len „programový rozpočet“) je rozpočet,
ktorý alokuje (rozdeľuje) výdavky rozpočtu do jednotlivých programov a jeho častí.
Programový rozpočet kladie dôraz na prezentáciu plánovaných a dosahovaných výstupov
a výsledkov.
Programová štruktúra (rozpočtu)
Je logická, hierarchicky usporiadaná konštrukcia, ktorá je účelne vytváraná vo vzťahu k
zámerom a cieľom subjektu samosprávy. Programovú štruktúru vo všeobecnosti tvoria
programy, podprogramy a prvky (projekty).
Program
Je súhrn/skupina navzájom súvisiacich aktivít (prác, činností, dodávok) vykonávaných na
splnenie definovaných cieľov a zámerov. Program môžeme obrazne považovať za „mini
rozpočet“ istej kompetenčnej oblasti, ktorú vykonáva subjekt samosprávy
Projekt: Pilotná implementácia programového rozpočtovania (s dôrazom na využitie
strategického plánovania) pre zvýšenie efektívnosti vynakladania verejných zdrojov a
účinnosti dosahovania cieľov a zámerov na úrovni územnej samosprávy
Vzorovépríkladyprogramovýchštruktúr
Strana 26
Program môže byť časovo ohraničený a časovo neohraničený:
časovo ohraničený program má určený počiatočný a koncový dátum realizácie,
obsahuje všetky úrovne štruktúry programu časovo ohraničené.
časovo neohraničený program nemá určený rok skončenia, môže mať podprogramy,
projekty a prvky časovo ohraničené. Ak niektorá z týchto úrovní je časovo
ohraničená, potom všetky úrovne pod ňou sú časovo ohraničené.
Program sa vo všeobecnosti delí na (obsahuje) podprogramy, prvky a/alebo projekty (ďalej
len „časti programu“). Každý program obsahuje zámery, ciele a merateľné ukazovatele.
Každý program má priradený stručný, výstižný názov.
Podprogram
Je ucelená časť programu, ktorá obsahuje vzájomne súvisiace aktivity (napríklad v rámci
Programu vzdelávanie môže byť Podprogram materské školy a Podprogram základné školy).
Podprogram teda môžeme považujeme za štruktúru, ktorá zvyšuje transparentnosť programu
a špecifikuje súvisiace tematické a výdavkové skupiny programu. Podprogram vo
všeobecnosti tvoria prvky alebo projekty. Každý podprogram má priradený stručný,
výstižný názov.
Prvok
Prvok je časovo neohraničená bežná aktivita/aktivity, ktorá „produkuje“ (v rámci ktorej sa
produkuje) tovar alebo službu (napríklad v rámci Programu vzdelávanie môže byť
Podprogram základné školy a v rámci neho Prvok základná škola so zameraním na
informačné technológie a Prvok základná škola so zameraním na cudzie jazyky ). Každý
prvok má priradený stručný, výstižný názov.
Projekt
Projekt je časovo ohraničená aktivita, ktorá produkuje špecifický tovar alebo službu. Projekt a
prvok sú z hľadiska významu rovnocenné časti podprogramu a sú súhrnom aktivít, ktoré je
možné na základe ich zamerania zoskupiť do podprogramu. Každý projekt má priradený
stručný, výstižný názov.
Používa sa aj synonymum ukazovatele výkonnosti.
V z o r o v é p r í k l a d y p r o g r a m o v ý c h š t r u k t ú Strana 27
Vízia
Vízia prezentuje predstavu o ideálnom stave samosprávy, resp. ideálnom stave jej
fungovania.
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Poslanie
Poslanie prezentuje zmysel existencie samosprávy (čo robí, prečo a pre koho).
Zámer
Zámer vyjadruje očakávaný pozitívny dôsledok/dopad dlhodobého plnenia príslušných
cieľov (budúci stav, ktorý chceme v konečnom dôsledku dosiahnuť realizáciou
programu/jeho časti a plnením príslušných cieľov v rámci programu/jeho častí).
Cieľ
Cieľ je forma na vyjadrenie výstupu alebo výsledku, prostredníctvom ktorého sa dosahuje
(ktorý prispieva k) plnenie zámeru. Existujú:
· výstupové ciele (výstupovo orientované ciele) - vyjadrujú konkrétne výstupy, tzn. tovary a
služby produkované subjektom samosprávy;
· krátkodobé výsledkové ciele (výsledkovo orientovaný cieľ) – vyjadrujú okamžité výsledky,
ktoré sa prejavia po relatívne krátkom čase (približne do, resp. okolo 1 roka) ako priamy
efekt pôsobenia výstupov;
· strednodobé výsledkové ciele (výsledkovo orientovaný cieľ) – vyjadrujú výsledky, ktoré sa
majú dosiahnuť za obdobie dlhšie ako jeden rok.
Výstup
Výstupy sú tovary a služby produkované samosprávou. V programovom rozpočte sú
definované výstupovo orientovanými cieľmi a ukazovateľmi výstupu, napríklad: služba hliadkovanie zabezpečované mestskou políciou (počet hliadok mestskej polície); služba zabezpečovanie výučby na základnej škole (počet žiakov základnej školy); služba - oprava
miestnych komunikácií (dĺžka opravených ciest za rok) služba - organizovanie kultúrnych
podujatí (počet zorganizovaných predstavení); služba - starostlivosť o seniorov , služba zabezpečovanie verejného osvetlenia (počet prevádzkovaných svetelných bodov) a pod.
Výsledok
Výsledky sú spoločensko-ekonomické zmeny spôsobené plnením programov, ktoré sú
dosahované v strednodobom a krátkodobom rámci. V programovom rozpočte sú
definované výsledkovo orientovanými cieľmi a ukazovateľmi výsledku, napríklad: zvýšenie
návštevnosti knižnice školopovinnými deťmi (zmena oproti minulosti), zníženie (výskytu)
protispoločenskej činnosti/zvýšenie bezpečnosti, zníženie dopravnej nehodovosti
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.
Pre potreby manuálu sa monitorovanie výkonnosti bude nazývať monitorovanie. Výsledky
monitorovania sa prezentujú v monitorovacej správe.
Hodnotenie
Hodnotenie je systematická a analytická činnosť, ktorá na základe analýzy kritérií
relevantnosti, účinnosti, efektívnosti/hospodárnosti, a prípadne aj užitočnosti/dopadu
či stability/udržateľnosti, poskytuje spoľahlivé závery o výstupoch, výsledkoch, dôsledkoch
a celkových účinkoch programu, pričom:
Relevantnosť – je posúdenie vzájomnej súvislosti priorít samosprávy, zámerov a
cieľov programovV z o r o v é p r í k l a d y p r o g r a m o v ý c h š t r u k t ú r
Účinnosť – je hodnotenie miery dosiahnutia cieľov programu, širších plánovaných aj
neplánovaných prínosov a pozitívnych a negatívnych vplyvov realizácie programu.
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Efektívnosť a hospodárnosť – je posúdenie efektívnosti vstupov k dosiahnutým
výstupom. Posúdenie, či za rovnaké vstupy bolo možné získať vyššie výstupy alebo či
bolo možné za nižšie vstupy dosiahnuť rovnaké výstupy.
Užitočnosť a dopad – je porovnanie plánovaného, resp. dosiahnutého vplyvu cieľov
programu s potrebami cieľovej skupiny.
Stabilita a udržateľnosť – je posúdenie perspektívnosti pôsobenia očakávaných
kladných zmien vyplývajúcich z realizácie častí programu po ich ukončení (či sa
očakávané kladné zmeny nestanú zastaranými v krátkom časovom období).
Výsledky hodnotenia sa prezentujú v hodnotiacej správe, ktorá je súčasťou záverečného
účtu.
Logický rámec programu
Logický rámec programu predstavuje vnútornú logiku programu. Je to spôsob, akým sa o
programe, jeho zámeroch, cieľoch a vstupoch uvažuje. Pomocou neho sa systematicky
buduje, vyjadruje a sleduje priama, preukázateľná logická súvislosť medzi víziou, poslaním,
zámermi, strednodobými výsledkovými cieľmi, krátkodobými výsledkovými cieľmi,
výstupovými cieľmi a vstupmi programu.
Vzorovépríkladyprogramovýchštruktúr
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