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PRÍJMOVÁ ČASŤ
A. B E Ž N É

PRÍJMY

1. Daňové príjmy
1.1. Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve – 1 792 tis. €
Daň z príjmov poukazovaná územnej samospráve v zmysle zák. č. 564/2004 Z. z. o
rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve v znení neskorších
predpisov sa vypočítava mesačne, a to nasledovne:
a) 23 % podľa počtu obyvateľov obce s trvalým pobytom na území obce k 1. januáru
predchádzajúceho kalendárneho roka, z toho 44 % prepočítaný koeficientom nadmorskej
výšky stredu obce,
b) 32 % podľa počtu obyvateľov obce s trvalým pobytom na území obce k 1. januáru
predchádzajúceho kalendárneho roka prepočítaného koeficientom v závislosti od zaradenia
obce do veľkostnej kategórie,
c) 40 % podľa počtu žiakov ZUŠ a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti
obce, vrátane neštátnych škôl a školských zariadení k 15. septembru predchádzajúceho
kalendárneho roka prepočítaného koeficientom ZUŠ a školského zariadenia
d) 5 % podľa počtu obyvateľov obce, ktorí dovŕšili vek 60 rokov, s trvalým pobytom na
území obce k 1. januáru predchádzajúceho kalendárneho roka
Z uvedenej dane sa financujú samosprávne kompetencie mesta.
1.2. Daň z nehnuteľnosti – 414 tis. €
Daň z nehnuteľnosti je upravená zákonom č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a
miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších
predpisov. Mesto Želiezovce zaviedlo daň z nehnuteľnosti na rok 2010 Všeobecne záväzným
nariadením č. 13/2009. Uvedeným všeobecne záväzným nariadením boli upravené podmienky
určovania a vyberania dane z nehnuteľnosti na území mesta Želiezovce v zdaňovacom období
roku 2010. Daň z nehnuteľnosti zahŕňa daň z pozemkov, daň zo stavieb a daň z bytov.
Daň z pozemkov

Základ dane

Sadzba dane Sadzba
zo
základu dane
dane v %
€/m2

Orná pôda, vinice, chmeľnice, Hodnota pozemku x výmera
ovocné sady

0,40

-

Trvalé trávne porasty

Hodnota pozemku x výmera

0,30

-

Záhrady

Hodnota pozemku x výmera

0,70

-

Lesné pozemky na ktorých sú Hodnota pozemku x výmera
hospodárske lesy

0,30

-

Rybníky a ostatné hospodársky Hodnota pozemku x výmera
využívané vodné plochy

0,30

-

Zastavané plochy a nádvoria

Hodnota pozemku x výmera

0,70

-

Stavebné pozemky

Hodnota pozemku x výmera

0,50

-

okrem Hodnota pozemku x výmera

0,70

-

Ostatné
plochy
stavebných pozemkov

v

Hodnota pozemkov je uvedená v prílohe č. 1 a č. 2 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych
daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
Hodnota pozemkov u druhu lesné pozemky na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s
chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy sa zisťuje podľa zákona č.
382/2004 Z. z. O znalcoch, tlmočníkoch prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých
zákonov a vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR č. 492/2004 Z. z. o ustanovení všeobecnej
hodnoty majetku.
Daň zo stavieb

Základ
dane

Sadzba dane Sadzba
zo
základu dane v
€/m2
dane v %

Stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú
doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu

m2

-

0,099

Stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky,
stavby pre vodné hospodárstvo, stavby využívané na
skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie
vrátane stavieb na vlastnú administratívu

m2

-

0,099

Stavby rekreačných a záhradkárskych chát
domčekov na individuálnu rekreáciu

a

m2

-

0,232

Samostatne stojace garáže a samostatné stavby
hromadných garáží a stavby určené alebo používané na
tieto účely, postavené mimo bytových domov

m2

-

0,431

Priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby
slúžiace stavebníctvu, stavby využívané na skladovanie
vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú
administratívu

m2

-

0,663

Stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť,
skladovanie a administratívu súvisiacu s ostatným
podnikaním a so zárobkovou činnosťou

m2

-

1,493

Ostatné stavby

m2

-

0,497

Daň z bytov

Základ dane

Byty
Nebytové priestroy

Sadzba
dane
základu dane v %

zo Sadzba dane v €/m2

m2

-

0,099

2

-

0,099

m

Daň z nehnuteľnosti správca dane vyrubuje každoročne podľa stavu k 1. januáru
príslušného zdaňovacieho obdobia. Na zmeny skutočností rozhodujúcich pre daňovú
povinnosť , ktoré nastanú v priebehu zdaňovacieho obdobia sa neprihliada, ak zák. č.
582/2004 Z. z. V znení neskorších predpisov neustanovuje inak.
1.3. Daň za psa – 6 tis. €
Daň za psa je zavedená v zmysle § 98 zák. č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a
miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Všeobecne záväzným
nariadením mesta Želiezovce č. 9/2008, ktorým sa zároveň upravili podmienky určovania a
vyberania dane na území mesta Želiezovce.

Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou osobou alebo
právnickou osobou.
Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je vlastníkom psa alebo
držiteľom psa, ak sa nedá preukázať kto psa vlastní. Daňová povinnosť vzniká dňom
kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom sa pes stal predmetom dane a
zaniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom daňovník už nie je
vlastníkom alebo držiteľom psa.
Daň za psa pre fyzické osoby

Základ dane

Sadzba dane v €/ 1 pes

V rodinnom dome

Počet psov

7,00

V bytovom dome, ak sa predmet dane nachádza v
obytnom priestore

Počet psov

17,00

V bytovom dome , ak sa predmet dane nachádza
mimo obytného priestoru

Počet psov

10,00

Daň za psa pre právnické osoby

Počet psov

17,00

1.4. Daň za nevýherné hracie prístroje – 500 €
Daň za nevýherné hracie prístroje zavedená v zmysle § 98 zák. č. 582/2004 Z. z. o
miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Všeobecne záväzným nariadením mesta Želiezovce č. 15/2008, ktorým sa zároveň upravili
podmienky určovania a vyberania dane za nevýherné hracie prístroje na území mesta
Želiezovce.
Predmetom dane sú hracie prístroje, ktoré sa spúšťajú alebo prevádzkujú za odplatu,
pričom tieto hracie prístroje nevydávajú peňažnú výhru a sú prevádzkované v priestoroch
prístupných verejnosti.
Daňovníkom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá nevýherné hracie prístroje
prevádzkuje.
Daňová povinnosť vzniká dňom začatia prevádzkovania nevýherných hracích prístrojov a
zaniká dňom skončenia ich prevádzkovania.
Daň za
prístroje

nevýherné

hracie Základ dane

Sadzba dane v €/1
nevýherný hrací
prístroj/rok

nevýherných
Elektronické hracie prístroje na Počet
počítačové hry (biliard, stolný prístrojov
futbal, šípky, bowling)

hracích

166,00

Mechanické hracie prístroje

Počet
nevýherných
prístrojov

hracích

67,00

Ostatné hracie prístroje

Počet
nevýherných
prístrojov

hracích

34,00

1.5. Daň za predajné automaty – 300 €
Daň za predajné automaty zavedená v zmysle § 98 zák. č. 582/2004 Z. z. o miestnych
daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Všeobecne
záväzným nariadením mesta Želiezovce č. 16/2008, ktorým sa zároveň upravili podmienky

určovania a vyberania dane za predajné automaty na území mesta Želiezovce.
Predmetom dane sú prístroje a automaty, ktoré vydávajú tovar za odplatu a sú umiestnené
v priestoroch prístupných verejnosti.
Daňovníkom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá predajné automaty prevádzkuje.
Daňová povinnosť vzniká dňom začatia prevádzkovania predajných automatov a zaniká
dňom skončenia ich prevádzkovania
Daň za predajné automaty

Základ dane

Sadzba dane v €/1 predajný
automat/rok

Predajný automat obsahujúci v skladbe Počet
predajných
ponúkaného tovaru najviac 10 druhov automatov

34,00

Predajný automat obsahujúci v skladbe Počet
predajných
ponúkaného tovaru viac ako 10 druhov automatov

67,00

1.6. Daň za ubytovanie – 200 €
Daň za ubytovanie zavedená v zmysle § 98 zák. č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a
miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Všeobecne záväzným
nariadením mesta Želiezovce č. 12/2008, ktorým sa zároveň upravili podmienky určovania a
vyberania dane za ubytovanie na území mesta Želiezovce.
Predmetom dane je prechodné odplatné ubytovanie fyzickej osoby v ubytovacom
zariadení, ktorého kategorizáciu určuje § 2 vyhlášky Ministerstva hospodárstva SR č.
419/2001 Z. z.
Daňovníkom je fyzická osoba, ktorá sa v zariadení odplatne prechodne ubytuje a
platiteľom dane je prevádzkovateľ zariadenia, ktorý odplatné prechodné ubytovanie
poskytuje. Sadzba dane je 0,30 € za osobu a prenocovanie.

1.7. Daň za užívanie verejného priestranstva – 6,5 tis. €
Daň za užívanie verejného priestranstva zavedená v zmysle § 98 zák. č. 582/2004 Z. z. o
miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Všeobecne záväzným nariadením mesta Želiezovce č. 13/2008, ktorým sa zároveň upravili
podmienky určovania a vyberania dane za užívanie verejného priestranstva na území mesta
Želiezovce. Predmetom dane je osobitné užívanie verejného priestranstva, za ktoré sa
považuje umiestnenie:


zariadenia na poskytovanie služieb,



predajného zariadenia,



zariadenia cirkusu,



zariadenia lunaparku a iných atrakcií,



stavebného zariadenia a skládky stavebného materiálu,



zariadenia na prezentáciu
Daňovníkom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá verejné priestranstvo užíva. Daňová

povinnosť vzniká dňom začatia osobitného úžívania verejného priestranstva a zaniká dňom
skončenia osobitného užívania verejného priestranstva.

Daň za užívanie verejného priestranstva

Základ dane

Sadzba dane

2

m

0,80 €/m2/deň

Predajné zariadenie na predaj ovocia,zeleniny, potravín

m2

0,80 €/m2/deň

Predajné zariadenie na predaj priemyselného tovaru

m2

1,70 €/m2/deň

m2

0,30 €/m2/deň

m2

0,20 €/m2/deň

Zaradenie poskytujúce občerstvenie

bm

20,00 €/bm/deň

Zariadenie na predaj priemyselného a ostatného tovaru

bm

13,00 €/bm/deň

Zariadenia na predaj kníh, kaziet, CD a DVD, časopisov

bm

6,60 €/bm/deň

Zariadenia poskytujúce občerstvenie

bm

10,00 €/bm/deň

Zariadenia na predaj priemyselného a ostatného tovaru

bm

6,60 €/bm/deň

Predaj vlastných výrobkov všetkého druhu

bm

3,30 €/bm/deň

Umiestnenie cirkusu

2

m

0,10 €/m2/deň

Umiestenie lunaparku a iných atrakcií

m2

0,06 €/m2/deň

Umiestenie stavebného zariadenia a stavebného materiálu

m2

0,06 €/m2/deň

Umiestenie inej skládky

m2

0,06 €/m2/deň

Kozmetických výrobkov, politickej strany, produktov
komerčných a zdravotných poisťovní

m2

1,70 €/m2/deň

Vozidiel

m2

3,30 €/m2/deň

Zariadenie na poskytovanie služieb
V priebehu zdaňovacieho obdobia mimo trvania jarmoku

Predaj kníh,
výrobkov

časopisov,

remeselných

a

umeleckých

Pojazdné predajné zariadenie
Počas trvania a na miestach konania Ondrejského jarmoku

Počas trvania a na miestach konania mestských dní

Umiestnenie na prezentáciu

1.8. Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady – 200 tis. €
Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa platí za komunálne
odpady okrem elektroodpadov a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území mesta.
Vyberať uvedený miestny poplatok je pre mesto taxatívne vymedzené paragrafom 2 ods. 2
zák. č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a
drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov. Podmienky určovania a vyberania
miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2010 sú upravené
Všeobecne záväzným nariadením mesta Želiezovce č. 14/2009 . Poplatok platí poplatník,
ktorým je
1)
fyzická osoba, ktorá má v meste
a) trvalý pobyt alebo prechodný pobyt
b) ktorá je na území mesta oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť na iný účel
ako na podnikanie

2)

právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa
na území mesta na iný účel ako podnikanie
3)
podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa
na území mesta na účel podnikania
Sadzba poplatku je u fyzickej osoby, ktorá má v meste trvalý alebo prechodný pobyt alebo
ktorá je na území mesta oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť na iný účel ako na
podnikanie stanovená vo výške 0,050 € za každú osobu a deň.
U poplatníkov, ktorými sú právnické osoby, ktoré sú oprávnené užívať alebo užívajú
užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území mesta na iný účel ako podnikanie a
podnikateľov, ktorí sú oprávnení užívať alebo užívajú nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na
území mesta na účel podnikania je zavedený množstevný zber a sadzba poplatku je
nasledovná:

0,018 € za jeden liter komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu pri
nádobách s objemom 50 l (vrecia), 110 l , 120 l a 240 l,

0,008 € za jeden liter komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu pri nádobe
s objemom 1100 l a 8000 l (veľkokapacitný kontajner)
2. Nedaňové príjmy

2.1. Príjmy z prenajatých pozemkov (8 tis. €) vyplývajúce z uzatvorených nájomných
zmlúv na pozemky vo vlastníctve mesta užívané fyzickými a právnickými osobami
2.2. Príjmy z vecného bremena na pozemky (2 tis. €), a to od SPP za uloženie
protikorózneho vedenia na pozemku parcely pri CVČ na ul. Ľ. Štúra.
2.3. Príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov (220 tis. €) vyplývajúce z
uzatvorených nájomných zmlúv na budovy, bytové a nebytové priestory vo vlastníctve mesta
ako napríklad príjem z prenájmu Domu služieb, nájomných bytov na ul. Rákócziho, bytov v
Dome s opatrovateľskou službou, priestorov Slobodárne, nebytových priestorov Amfiteátra,
bývalého Bytového podniku, bytu v priestoroch mestského športového klubu, priestorov v
kultúrnom dome v Želiezovciach a vo Svodove a garáží.
2.4. Ostatné poplatky (150 tis. €) . Ide o správne poplatky vyberané v zmysle zákona č.
145/1995 Z. z. O správnych poplatkoch, ako sú napríklad správne poplatky za návrh na
obnovu konania alebo podnet na preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania, za
vyhotovenie odpisu, výpisu alebo písomnej informácie z úradných kníh, záznamov, evidencií,
registrov listín, za osvedčenie podpisu, listiny, za vydanie potvrdenia o trvalom pobyte, za
miestne zisťovanie, za vydanie individuálnej licencie a za zmenu licencie na prevádzkovanie
hazardných hier prostredníctvom výherných prístrojov, za vydanie rozhodnutia mestom v
daňovom konaní na základe žiadosti daňového subjektu, za žiadosť o písomný súhlas správcu
dane s výmazom z obchodného registra, za žiadosť o poskytnutie úľavy zo sankcií alebo
odpustenie sankcií, za žiadosť o udelenie súhlasu s nakladaním s predmetom záložného práva,
za žiadosť o prerušenie daňového konania, za vydanie súhlasu na výrub stromov, správne
poplatky vyberané stavebným úradom, a podobne.
2.5. Za predaj výrobkov, tovarov a služieb (68 tis. €), ako sú preddavky na energie a
dodávku tepla za prenajaté priestory vo vlastníctve mesta, za predaj a inzerciu v
Želiezovskom spravodajcovi, príjmy zo vstupeniek z podujatí organizovaných Domom
kultúry.
2.6. Školné a zápisné – MŠ, ZUŠ, CVČ (15 tis. €) vyberané na základe Všeobecne
záväzného nariadenia mesta Želiezovce č. 16/2009 , ktorým sa určuje výška príspevku na
čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti
mesta Želiezovce.
2.7. Za opatrovateľské služby (1,6 tis. €) hradené občanmi za kalendárny mesiac v
ktorom sa občanovi poskytla opatrovateľská služba v zmysle Všeobecne záväzného
nariadenia mesta Želiezovce č.4/2009 o poskytovaní opatrovateľskej služby a o úhradách za

opatrovateľskú službu, ktorá bola stanovená vo výške 0,30 € na jednu hodinu
2.8. Za stravné – cudzí stravníci ŠJ pri MŠ (3 tis. €). Táto položka zahŕňa finančný
príspevok na stravovanie v školských jedálňach a výdajniach školských jedální, ktorých
zriaďovateľom je mesto Želiezovce vyberaný v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia
mesta Želiezovce č. 16/2009 , ktorým sa určuje výška príspevku na čiastočnú úhradu
nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Želiezovce.
2.9. Za prebytočný hnuteľný majetok (2 tis. €) zahŕňa tržby z predaja hnuteľného
majetku vyradeného z evidencie majetku mesta na základe rozhodnutia inventarizačnej
komisie.
2.10. Za znečisťovanie ovzdušia (1 tis. €) zahŕňa poplatky za znečisťovanie ovzdušia
hradené prevádzkovateľmi malých zdrojov znečisťovania ovzdušia.
2.11. Úroky z termínovaných vkladov (1 tis. €). Patria sem úroky z kreditných zostatkov
peňažných prostriedkov.
2.12. Z výťažkov lotérií a iných podobných hier (13 tis. €) Patria sem príjmy z odvodov
podľa § 37 zák. č.171/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov, t.j. odvody prevádzkovateľov
hazardných hier ako sú stávkové kancelárie, prevádzkovateľov hazardných hier
prostredníctvom technických zariadení obsluhovaných priamo hráčmi a videohier.
3. Granty a transfery
Granty a transfery v celkovej výške1 340,6 tis. € predstavujú príjmy zo štátneho
rozpočtu, z fondov EÚ, z rozpočtu vyššieho územného celku a z rozpočtov obcí ako napríklad
dotácia na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úsekoch starostlivosti o
životné prostredie, pozemných komunikácií, stavebného poriadku, vedenia matriky, na úseku
hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov, dotácie na zabezpečenie činnosti školského
úradu a účelové dotácie poskytované v pôsobnosti MPSVaR SR.

B. K A P I T Á L O V É

PRÍJMY

1. Príjem z predaja kapitálových aktív vo výške 228,6 tis. € predstavuje príjem z
predaja nehnuteľnosti v areáli bývalého Bytového podniku na ul. Schubertova 28 verejnou
obchodnou súťažou na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva Želiezovce č. 164/2009 zo
dňa 24.9.2009 a budova Kina na základe uznesenia MsZ č. 127/2009 zo dňa 25.6.2009,
ktorým bol uvedený majetok vyhlásený za prebytočný a schválený na odpredaj.
2. Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív vo výške 172,5 tis. € za pozemky vo
vlastníctve mesta, ktoré boli na základe uznesenia MsZ č. 127/2009 zo dňa 25.6.2009
vyhlásené za prebytočný majetok a schválené na odpredaj, okrem par. č. 497/1, ktoré
navrhujeme takisto vyhlásiť za prebytočný majetok a dať na odpredaj.
3. Granty a transfery vo výške 5 824,7 tis. € predstavujú nenávratné finančné príspevky
zo štátneho rozpočtu a z prostriedkov EU. Jedná sa o projekty podané zo strany mesta
Želiezovce na základe výzvy.
3.1. Regionálne centrum na zhodnotenie BRO Želiezovce vo výške 1 922,6 tis. €
(Operačný program 2410000 OP Životné prostredie, kód výzvy OPZP-PO4-09-1). Jedná sa o
nenávratný finančný príspevok na vybudovanie zariadenia na zhodnocovanie biologicky
rozložiteľných odpadov a na realizáciu aktivít na podporu osvety a propagácie v oblasti
zhodnocovania biologicky rozložiteľných odpadov.
3.2. Odkanalizovanie existujúcich priemyselných areálov pri železničnej stanici
Želiezovce (kanalizácia za železnicou) vo výške 192 tis. €. Predmetom predkladaného
projektu je vybudovanie hlavného kanalizačného zberača jednotnej sústavy pre potreby 1.
etapy – PVC DN 600.
3.3. Rozšírenie vodovodu pre mesto Želiezovce západná časť pri železničnej stanici

(vodovod za železnicou) vo výške 340 tis. €. Predkladaný projekt rieši návrh vybudovania
vodovodného potrubia pre zásobovanie pitnou vodou, jednotnej stokovej siete pre
odkanalizovanie plánovaných prevádzok, ktoré má záujem vybudovať investor mesto
Želiezovce.
3.4.Dobudovanie kanalizačnej siete vo výške 679 tis. € ( Operačný program životné
prostredie, kód výzvy OPŽP-PO1-09-), zahŕňa nenávratný finančný príspevok na
dobudovanie kanalizácie v meste Želiezovce v uliciach Jarmočná, Cintorínska, Hronská,
Poštová, Zlatnícka, Jókaiho, Gorkého, Krátka, Pionierska, Tichá, Fr. Kráľa, Kossuthova,
Jesenského, Školská, Sládkovičova, Vrbová, Potočná, Ružová, Kpt. Nálepku, Železničná,
Hviezdoslavova, Adyho, Dózsova, Fučíkova a rozšírenie kanalizácie v uliciach Nemocničná,
Letná, Úzka.
3.5.Verejné osvetlenie cestných komunikácií (operačný program 2510002 OP
Konkurencieschopnosť a hospodársky rast, kód výzvy KaHR-22VS-0801). Jedná sa o
nenávratný finančný príspevok na zefektívnenie sústavy verejného osvetlenia v meste
Želiezovce a následné zvýšenie bezpečnosti.
3.6.Rekonštrukcia verejných priestorov CMZ Želiezovce vo výške 555 tis. € (Operačný
program: regionálny operačný program, kód výzvy ROP-4.1a-2009/01). Cieľom je zvýšenie
konkurencieschopnosti a kultúrno – turistického potenciálu mesta a zvýšenie kvality a
bezpečnosti verejných priestranstiev a infraštruktúry.
3.7. Rekonštrukcia a modernizácia základnej školy na Mierovej ulici vo výške 574 tis.
€ (Operačný program: Regionálny operačný program, kód výzvy ROP-1.1-2009/01) za
účelom zlepšenia existujúcich podmienok pre realizáciu vzdelávacieho procesu, racionalizácia
nákladov prostredníctvom zníženia energetickej náročnosti budovy.
3.8. Udržateľné osídlenie vo výške 108 tis. € Strategickým cieľom podaného projektu je
zvýšiť úroveň hospodárskej a sociálnej integrácie v cezhraničnej oblasti.
3.9. Rozšírenie a zefektívnenie separovaného zberu odpadu v meste Želiezovce vo
výške 85 tis. € (operačný program 2410000 OP životné prostredie, kód výzvy OPZP-PO4-091). Jedná sa o nenávratný finančný príspevok na rozšírenie infraštruktúry odpadového
hospodárstva, vybudovanie zberného dvora a investície do modernizácie a mechanizácie
systému separácie komunálneho odpadu.
3.10. Mestské múzeum – soví dom vo výške 74 tis. €. Finančný príspevok v rámci
projektu Spoločný rozvoj cestovného ruchu prostredníctvom integrovanej turistickej
destinácie miest Želiezovce a Isaszeg.
3.11. Podnikateľské centrum - Dom služieb vo výške 113 tis. € . Ide o finančný
príspevok na projekt Rozvoj podnikateľskej infraštruktúry miest želeizovce a Isaszeg
prostredníctvom centier podnikateľských služieb.
3.12. Zazelenanie a revitalizácia zelene vo výške 418,1 tis. € ako opatrenie na zlepšenie
kvality ovzdušia. Jedná sa o finančný príspevok na zazelenanie a revitalizáciu zelene v
siedmych vybratých lokalitách mesta Želiezovce.
3.13. Riešenie kvality ovzdušia vo výške 692 tis.- €. Ide o nenávratný finančný príspevok
na zlepšenie kvality ovzdušia v meste Želiezovce prostredníctvom nákupu a používania
čistiacej techniky pozemných cestných komunikácií.
3.14. Parkovisko pri KD vo výške 70 tis. € zahŕňa príjem na financovaní výstavby
parkoviska zo strany COOP Jednota Nové Zámky .

VÝDAJOVÁ

ČASŤ

Program 1: Pôdohospodárstvo
Správca programu:

Gestor programu:

Zámer programu:

Ing. Gubíková Emese

Ing. Récsei Róbert

Zabezpečiť efektívne a hospodárne využitie
pôdneho fondu

Podprogram

Zámer podprogramu

04 ekonomická oblasť majetkovo právne vysporiadanie pozemkov ako nástroj realizácie
územného plánu mesta
Prvok
04.2.1.
úpravy

Cieľ

Ukazovateľ

Pozemkové výkup pozemkov pre realizáciu projektu výmera pozemkov v m2
ekologickej stability a biodiverzity

04.2.3. rybárstvo
poľovníctvo

a evidencia a vydávanie rybárskych lístkov

počet
vydaných
rybárskych lístkov

04.2.3.
Ekologická zabezpečenie
ekologicky
stabilného Počet projektov
stabilita a biodiverzita územia so zachovaním biologickej
rozmanitosti živočíchov a rastlín

Program 2: Životné prostredie a rekreácia

Správca programu:

Gestor programu:

Ing. Gubíková Emese

Ing. Vékony Ladislav Zabezpečiť kvalitné životné prostredie

Podprogram

Zámer programu:

Zámer podprogramu

05 Ochrana životného starostlivosť o životné prostredie a zníženie environmentálneho
prostredia
zaťaženia
Prvok

Cieľ

Ukazovateľ

05.1.0. Nakladanie s zabezpečiť efektívne a hospodárne hmotnosť vyzbieraného
odpadmi
nakladanie s odpadmi v meste Želiezovce a vyvezeného odpadu v
v zmysle zákona č. 223/2001 Z. z. O tonách
odpadoch v znení neskorších predpisov
05.3.0.
Znižovanie prispieť k celkovému zlepšeniu kvality výmera revitalizovaných
znečisťovania
ovzdušia vďaka všetkým pozitívnym plôch a výmera nových
výsadieb
faktorom zelene
05.4.0.
Ochrana zabezpečenie ochrany zložiek krajiny a
prírody krajiny
životného prostredia a aktivity s tým
spojené
za
účelom
zamedzenia
premnoženia hlodavcov, bodavého hmyzu
a šírenia chorôb, ošetrovanie stromov v
záujme ochrany zdravia a majetku

počet
deratizovaných
objektov,
počet
ošetrených
stromov,
výmera
dezinsektovaných plôch

05.6.0.
Ochrana zvýšenie environmentálneho povedomia množstvo vyzbieraného
a
výmera
životného prostredia obyvateľstva a ochrana a vytvorenie odpadu
ošetrených plôch
inde neklasifikovaná vhodné

Podprogram

Zámer podprogramu

04 ekonomická oblasť bezpečná, kvalitná a pohodlná cestná premávka a zabezpečenie
budúceho efektívneho nakladania s biologicky rozložiteľným
odpadom
Prvok

Cieľ

Ukazovateľ

04.5.1 Cestná doprava oprava a výkon letnej a zimnej údržby výmera opravených a
miestnych komunikácií
vyčistených
komunikácií
04.4.3. Výstavba

horizont
zefektívnenie odpadového hospodárstva časový
prostredníctvom znižovania množstva realizácie výstavby
zmesového komunálneho odpadu

Podprogram

Zámer podprogramu

08 Rekreácia, kultúra, zviditeľnenie mesta a rozvoj športových aktivít
náboženstvo
Prvok
08.2.0. Mesto
Schuberta

Cieľ

Ukazovateľ

Fr. kvalitná
prezentácia
investičných počet prezentácií
príležitostí mesta Želiezovce

vybudovaných
08.1.0 Rekreačné a rozšírenie priestorov pre multišportové počet
a
športové služby
aktivity a zníženie rizík úrazov na detských športovísk
zabezpečených detských
ihriskách
ihrísk

Program 3: Výstavba a územný rozvoj

Správca programu:

Gestor programu:

Zámer programu:

Ing. Gubíková Emese

Ing. Melczer Gabriel

predprojektové, projektové a realizačné
zabezpečenie investičnej činnosti mesta

Podprogram

Zámer podprogramu

04 Ekonomická oblasť obstaranie projektových dokumentácií, územno - plánovacích
nástrojov a realizácia investičných zámerov, zabezpečenie
preneseného výkonu štátnej správy na úseku všeobecnej stavebnej
činnosti1
Prvok

Cieľ

Ukazovateľ

04.4.3. Výstavba

obstaraných
rekonštrukcia
existujúcich
objektov, počet
počet
zníženie energetickej náročnosti budov, projektov,
prevádzkové zabezpečenie všeobecného vydaných rozhodnutí
stavebného úradu

01.1.1.
Výdavky Obstaranie cenín na zabezpečenie podania Počet
verejnej správy
projektov
známok,
uhradených
poplatkov

Program 4: Infraštruktúra

kolkových
výška
správnych

Správca programu:

Gestor programu:

Zámer programu:

Ing. Gubíková Emese

Ing. Gulyás Róbert

zabezpečenie poskytovania kvalitných
služieb energetických sietí a pozemných
komunikácií

Podprogram

Zámer podprogramu

04 Ekonomická oblasť dobudovanie chýbajúcich prvkov miestnych komunikácií
Prvok

Cieľ

Ukazovateľ

04.5.1 cestná doprava

vybudovaných
výstavba chodníkov pre cyklistov a dĺžka
počet
peších, dobudovanie parkoviska, , chodníkov,
stavebná údržba miestnych komunikácií opravených
autobusových
prístreškov,
mostov,
lávok,
výmera
opravených miestnych
komunikácií

Podprogram

Zámer podprogramu

06
Bývanie
a Dobudovanie chýbajúcich inžinierskych sietí
občianska vybavenosť
Prvok

Cieľ

06.4.0
osvetlenie
06.3.0.
vodou

verejné Skvalitnenie verejného osvetlenia
Zásobovanie Rozšírenie siete verejného vodovodu

06.2.0 Rozvoj obcí

Skvalitnenie životného prostredia

Podprogram

Zámer podprogramu

Ukazovateľ
Počet
vymenených
osvetľovacích telies
Výmera v bm
Zrekonštruovaná plocha
v m2

05 Ochrana životného Skvalitnenie životného prostredia na poli odpadových vôd
prostredia
Prvok

Cieľ

Ukazovateľ

05.2.0 nakladanie s Rozšírenie služieb pre obyvateľov na Výmera
vybudovanej
odpadovými vodami
úseku odvádzania splaškových vôd
kanalizácie v bm

Program 5: Hospodárstvo

Správca programu:

Gestor programu:

Zámer programu:

Ing. Šedivá Marianna

Ing. Martosy Peter

Zviditeľnenie mesta v záujme získania
investorov do danej lokality

Podprogram

Zámer podprogramu

01 Všeobecné verejné Rozšírenie priemyselného parku
služby
Prvok

Cieľ

0.1.1.1.6 Obce

novozískaných
Výroba
kvalitných
reklamných
a Počet
propagačných materiálov na prezentáciu investorov
mesta

Program 6: Ekonomika

Ukazovateľ

Správca programu:

Gestor programu:

Zámer programu:

Ing. Šedivá Marianna

Ing. Cserba Ján

Zabezpečiť priebežné monitorovanie
kvality hospodárenia mesta

Podprogram

Zámer podprogramu

01 Všeobecné verejné Zabezpečiť pravidelné monitorovanie plnenia rozpočtu
služby
Prvok

Cieľ

Ukazovateľ

01.7.0
Transakcie Pravidelné splácanie úrokov na základe Počet monitorovaní
verejného dlhu
zmlúv
01.1.2 Finančná
rozpočtová oblasť

a Zabezpečiť dôslednú nezávislú kontrolu počet zrealizovaných
hospodárenia a vedenia účtovníctva mesta audítorských kontrol za
rok

08.4.0 Náboženské a Podpora neziskových právnických osôb
iné spoločenské služby

Program 7: Organizačné veci

Počet projektov

Správca programu:
Mgr.
Alžbeta

Gestor programu:

Kádasiová Mocsyová Katarína

Podprogram

Zámer programu:
Organizačné zabezpečenie zasadnutí MsZ a
zabezpečenie
občianskych
obradov,
slávností a obradov na území mesta a
reprezentácia mesta

Zámer podprogramu

01 Všeobecné verejné Materiálno – technické zabezpečenie zasadnutí MsZ
služby
Prvok

Cieľ

01.1.1.6 Obce

Zvýšenie
efektívnosti
zasadnutí orgánov mesta

Podprogram

Zámer podprogramu

Ukazovateľ
zabezpečenia Počet zasadnutí

08 rekreácia, kultúra a Zabezpečenie občianskych obradov
náboženstvo
Prvok

Cieľ

Ukazovateľ

08.4.0 Náboženské a Uspokojenie potrieb občanov v oblasti Počet obradov
iné spoločenské služby občianskych obradov
08.6.0
rekreácia, Materiálno – technické zabezpečenie Počet podujatí
organizovaných
mesto
kultúra, náboženstvo podujatí
Želiezovce
inde neklasifikované

Program 8: Vzdelávanie

Správca programu:

Gestor programu:

Mgr. Hostačný Pavol

Mgr. Tomašovič Vojtech, Moderné školy a školské zariadenia
RNDr. Horváth Géza

Podprogram

Zámer podprogramu

09 Vzdelávanie

Zabezpečenie výchovno – vzdelávacieho procesu

Prvok

Cieľ

09.1.1.1.
výchova

Zámer programu:

Ukazovateľ

Predškolská zabezpečenie výchovných a vzdelávacích počet prevádzkovaných
služieb
v
materských
školách, materských škôl a počet
detí
navštevujúce
dosahovanie najvyššej možnej kvality
materské školy

stravovacie
zariadenie počet vydaných jedál
09.6.0.1
Školské moderné
stravovanie
v rešpektujúce zásady zdravej výživy
predškolských
zariadeniach
09.5.0.1 zariadenia pre dosiahnutie čo najvyššej kvality a počet žiakov
záujmové vzdelávanie rôznorodosti poskytovania voľnočasových
vzdelávacích aktivít
- ZUŠ
09.5.0.2
Centrum dosiahnutie čo najvyššej kvality a počet žiakov a počet
voľného času
rôznorodosti poskytovania voľnočasových záujmových útvarov
vzdelávacích aktivít
09.1.2.1
vzdelanie
09.8.0.2
centrá

Základné moderné
školy
a
prevádzkové počet žiakov
zabezpečenie výchovno- vzdelávacieho
procesu v meste Želiezovce
Metodické prevádzkové
úradu

Program 9: Kultúra

zabezpečenie

školského počet
prednášok
konzultácií

a

Správca programu:

Gestor programu:

Zámer programu:

Mgr. Hostačný Pavol

Mgr. Tomašovič Vojtech, zabezpečenie podmienok
RNDr. Horváth Géza
kultúry a športu

Podprogram

Zámer podprogramu

pre

rozvoj

08 rekreácia, kultúra a finančné zabezpečenie prevádzkovania kultúrnych a športových
náboženstvo
zariadení
Prvok

Cieľ

08.2.0.5. Knižnice

prevádzkové
Knižnice

Ukazovateľ
zabezpečenie

činnosti počet kníh a čitateľov

08.2.0.9 Kultúrny dom organizovanie
kultúrnych
podujatí, počet
výstav,
udržiavanie umeleckého potenciálu mesta divadelných predstavení,
koncertov a ostatných
kultúrnych podujatí
08.1.0. rekreačné
športové služby

a prevádzkové
priestorov

Program 10. Úsek vnútra

zabezpečenie

športového počet
podujatí

športových

Správca programu:
Mgr.
Alžbeta

Gestor programu:

Kádasiová Polka Pavol

Podprogram

Zámer programu:
Zabezpečenie
mesta

samosprávnych

funkcií

Zámer podprogramu

03 verejný poriadok a Minimalizovať protispoločenskú činnosť aktívnym prístupom
bezpečnosť
hliadok Mestskej polície
Prvok

Cieľ

Ukazovateľ

policajné Zabezpečiť permanentnú zásahovú
pripravenosť Mestskej polície

Počet hodín MsP vo
výjazdovej službe za rok

03.2.0 ochrana pred Minimálne riziko vzniku požiarov
požiarmi

Počet zorganizovaných
protipožiarnych cvičení
za rok a počet prednášok

03.1.0.
služby

Podprogram

Zámer podprogramu

02 Obrana
Prvok

Cieľ

Ukazovateľ

02.2.0 Civilná ochrana Maximálna pripravenosť mesta v čase Počet cvičení, na
krízovej situácie
ktorých sa podieľajú
zloţky mesta

Podprogram

Zámer podprogramu

08 Rekreácia, kultúra a Včasné a úplné a voľne dostupné informácie poskytované verejnosti
náboženstvo
Prvok

Cieľ

08.3.0 vysielacie a Zvýšenie kvality a informačnej hodnoty
vydavateľské služby
novín,
zabezpečenie
kvalitného
a
širokodostupného vysielania mestského
rozhlasu

Podprogram

Ukazovateľ
Počet
predaných
výtlačkov,
počet
externých
spolupracovníkov,
počet
funkčných
a
vyhovujúcich
zosilovacích staníc

Zámer podprogramu

01 všeobecné verejné Zabezpečenie prenesených kompetencií na úseku matriky, volieb, a
služby
činností MsÚ
Prvok

Cieľ

Ukazovateľ

01.3.3 iné všeobecné Osvedčovanie listín, podpisov, vydávanie Počet
služby
oznámení o narodení a úmrtí
občanov
01.6.0

všeobecné Zabezpečenie priebehu volieb

Počet

vybavených
vytlačených

a

verejné služby
neklasifikované
01.1.1.6 obce

inde

distribuovaných
oznámení o konaní
volieb
Zabezpečiť profesionálne služby MsÚ v Počet
vybavených
styku s obyvateľmi
podaní,
a
počet
vydaných rozhodnutí

Program 11: Sociálne veci a zdravotníctvo

Správca programu:
Mgr.
Alžbeta

Gestor programu:

Zámer programu:

Kádasiová PaedDr. Turzová Irena Komplexná,
sociálna sieť

Podprogram

koordinovaná

a

účinná

Zámer podprogramu

10
Sociálne Starostlivosť o seniorov
zabezpečenie
Prvok

Cieľ

Ukazovateľ

10.2.0.1
zariadenia Možnosti vlastnej realizácie dôchodcov
sociálnych služieb staroba
10.2.0.2
sociálne
staroba

Počet dôchodcov a
poskytovaných aktivít

ďalšie Kvalitný a plnohodnotný život seniorov a Priemerný ročný stav
služby
- zdravotne handicapovaných obyvateľov v klientov
domácom prostredí

10.7.0.2
zariadenia Núdzové ubytovanie pre
sociálnych služieb – najslabšie skupiny obyvateľov
pomoc občanom v
hmotnej a sociálnej
núdzi

sociálne Počet ubytovaných

10.4.0.3
ďalšie Okamžitá pomoc pre rodiny s deťmi v Počet detí
sociálne služby – náhlej núdzi
rodina a deti
rozlúčka
so
zomrelým Počet pohrebov
10.7.0.4
príspevky Dôstojná
neštátnym subjektom – obyvateľom bez rodinných príslušníkov
pomoc občanom v
hmotnej a sociálnej
núdzi

Program 12: Služby a obchod

Správca programu:
Mgr.
Alžbeta

Gestor programu:

Kádasiová Ing. Csenger Tibor

Podprogram

Zámer programu:
Kvalitné a flexibilné služby samosprávy
pre občanov

Zámer podprogramu

04 Ekonomická oblasť Dlhodobo nezamestnaní bez straty pracovných návykov
Prvok
04.1.2
pracovná
aktivačná

Cieľ

Ukazovateľ

všeobecná Zabezpečenie získania a udržanie Počet nezamestnaných
oblasť .- pracovných návykov nezamestnaných zaradených do prác v
meste
občanov

Podprogram

Zámer podprogramu

06
Bývanie
a Ekonomicky efektívna správa bytov
občianska vybavenosť
Prvok

Cieľ

Ukazovateľ

potrieb
nájomníkov Počet
spravovaných
06.6.0
bývanie
a Zabezpečenie
nájomných bytov
občianska vybavenosť vyplývajúcich z uzatvorených zmlúv
inde neklasifikovaná

Podprogram

Zámer podprogramu

09 Vzdelávanie

Profesne a odborne zdatní zamestnanci MsÚ

Prvok

Cieľ

09.5.0 nedefinovateľné Zvýšenie kvalifikácie,
vzdelávanie
zručností zamestnancov

Podprogram

Ukazovateľ
schopností

a počet školení, tréningov
a počet zamestnancov
zúčastnených
na
školeniach

Zámer podprogramu

01 Všeobecné verejné Zabezpečiť vysokokvalitné služby v oblasti právneho poradenstva, a
služby
výpočtovej techniky
Prvok

Cieľ

Ukazovateľ

01.1.1.6 obce

Kvalitné a širokodostupné služby

Počet
súdnych
pojednávaní a externých
spolupracovníkov

