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Rámcový rozpočet obce na roky 2010 až 2012 
 
Program 1 Plánovanie, manažment a kontrola 
Zámer: Profesionálny manažment , administratíva a kontrola garantujúce rast a rozvoj obce 
Zodpovednosť: Obecný úrad 

 

Rozpočet (v EUR) 2010 2011 2012 
 47 790 41 916 41 916 

Komentár  
Program zahŕňa  manažment obce na čele so starostom obce, aktivity a činnosti obce súvisiace s 
rozpočtovou, daňovou politikou obce, komplexné vedenie účtovníctva, audítorské služby, kontrolu 
hospodárenia kontrolórom obce, účasť obce v samosprávnych organizáciách a združeniach, plánovanie 
rozvoja obce a všetky ostatné aktivity súvisiace so zabezpečením administratívnych služieb pre chod 
Obecného úradu s cieľom napomôcť všestrannému rozvoju a prosperite obce pre spokojnosť obyvateľov. 
Celý program 1 najlepšie vystihuje  Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Komárany: " Zabezpečiť 
trvalo udržateľný rozvoj obce Komárany, ktorý bude zameraný hlavne na trvalý ekonomický rast pri 
rešpektovaní environmentálnych požiadaviek a obmedzení súvisiacich s existenciou tunajších prírodných 
hodnôt. Ekonomický, kultúrny a spoločenský rast bude zabezpečený prostredníctvom disponibilného 
potenciálu nachádzajúceho sa v ľudských , prírodných a ekonomických zdrojoch. 
Podprogram 1.1 Manažment 
Zámer: Maximálne zodpovedné a objektívne riadenie samosprávy 
Zodpovednosť: Obecný úrad 

 

Rozpočet (v EUR) 2010 2011 2012 
 40 631 41 581 41 581 

 

Ciele a ukazovatele 

Cieľ Zabezpečiť efektívne riadenie obce 

Merateľný ukazovateľ Schválenie ročného hospodárenia audítorom bez výhrad 

Rok R-2 R-1 R R+1 R+2 

Plánovaná hodnota   áno áno áno 

Skutočná hodnota áno áno    

Cieľ Zabezpečiť činnosť orgánov samosprávy 

Merateľný ukazovateľ počet zasadnutí obecného zastupiteľstva v obci spolu 

Rok R-2 R-1 R R+1 R+2 

Plánovaná hodnota   7 7 7 

Skutočná hodnota 9 7    

Cieľ Zabezpečiť nezávislú kontrolu hospodárenia samosprávy 

Merateľný ukazovateľ realizovaná priebežná finančná kontrola 

Rok R-2 R-1 R R+1 R+2 

Plánovaná hodnota   áno áno áno 

Skutočná hodnota áno áno    
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Komentár  
Podprogram Manažment obce zahŕňa všetky aktivity a činnosti obce súvisiace s profesionálnym 
zabezpečením chodu obce vo všetkých aspektoch, t.j. činnosti a aktivity starostu obce , poslancov OZ a 
obecného úradu vrátane zabezpečenia bezpečnosti obce - civilnej ochrany. Dôležitou súčasťou je komplexné 
zabezpečenie zasadnutí orgánov obce- Obecné zastupiteľstvo je tvorené 5 poslancami a má zriadené 3 
odborné komisie a zabezpečenie kontroly súladu činností a rozhodnutí obce so zákonmi , všeobecne 
záväznými nariadeniami a vnútornými normami obce kontrolórom obce. Finančné prostriedky vo výške 40 
631  EUR  na rok 2010 predstavujú plánované bežné výdavky určené na mzdy, platy a ostatné osobné 
vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní zamestnancov obecného úradu vrátane starostu , pracovníčky 
a kontrolóra obce. Na rok 2010 je naplánované odstupné vo výške 6 000,– EUR , keďže v r. 2010 sa budú 
konať voľby do orgánov samosprávy. 
Výdavky na tovary a služby : energie, vodu a komunikácie, materiál - všeobecný materiál, knihy a pod. 
dopravné palivá do auta, kosačiek, poistenie motorového vozidla, údržba kosačiek, všeobecné služby, 
audítorské   služby, stravovanie zamestnancov, prídel do sociálneho fondu, školenia zamestnancov , 
poistné objektov obce, reprezentačné výdavky a pod., výdavky na vyplatenie odmien poslancom Obecného 
zastupiteľstva. 
Z dôvodu hospodárskej krízy a nedostatku finančných prostriedkov sa úprava odmien mení na rok 2010 

tak, že poslanci Obecného zastupiteľstva nebudú poberať odmeny v roku 2010. Starostovi obce sa 

pozastavuje odmena z 30% , upravuje sa na 15 % k základnému platu v zmysle §5 zákona 253/1994 Z.z. 

počnúc od 01.01.2010. 

 
 
Podprogram 1.2 Členstvo v organizáciách a združeniach 
Zámer: Celoslovensky reflektované záujmy samosprávy 
Zodpovednosť: Obecný úrad 

 

Rozpočet (v EUR) 2010 2011 2012 
 135 135 135 

 

Ciele a ukazovatele 

Cieľ Dosiahnuť najvyššiu možnú účasť obce na významných samosprávnych fórach 

Merateľný ukazovateľ % účasť na zasadnutiach obce na významných samosprávnych fórach 

Rok R-2 R-1 R R+1 R+2 

Plánovaná hodnota   100% 100 %  100% 

Skutočná hodnota 90% 80 %    

 
 
Komentár  
Obec Komárany je členom v 3 samosprávnych združeniach : Združenie miest a obcí Slovenska, Združenie 
miest a obcí Vranovského regiónu,  Mikroregión Hlinné. 
Finančné prostriedky vo výške 135 EUR predstavujú bežné výdavky na úhradu ročného členského v týchto 
organizáciách. 
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Podprogram 1.3 Propagácia a prezentácia obce 
Zámer: Aktuálne informácie o obci prístupné širokej verejnosti 
Zodpovednosť: Obecný úrad 

 

Rozpočet (v EUR) 2010 2011 2012 
 150 200 200 

 

Ciele a ukazovatele 

Cieľ Zabezpečiť on-line informácie pre občanov a návštevníkov o dianí obce 

Merateľný ukazovateľ Počet aktualizácií web stránky za rok spolu 

Rok R-2 R-1 R R+1 R+2 

Plánovaná hodnota   20 20 20 

Skutočná hodnota 20 10    

Komentár  
V rámci podprogramu Obec Komárany zabezpečuje aktivity na zviditeľnenie obce a jej kultúrno-
historického potenciálu, prezentáciu činnosti , kultúrnych , spoločenských a športových aktivít vrátane 
uchovania informácií o dianí v obci pre budúce generácie prostredníctvom internetovej prezentácie obce, 
mediálnej  propagácie a kroniky obce 
 

Program 2 Služby občanom 
Zámer: Komárany - obec, pre ktorú je občan na prvom mieste 
Zodpovednosť: Obecný úrad 

 

Rozpočet (v EUR) 2010 2011 2012 
 8 395 8 395 8 395 

Komentár  
Program Služby občanom predstavuje poskytovanie cintorínskych a pohrebných služieb, vysielanie 
obecného rozhlasu. V rámci programu Služby občanom obec financuje všetky vyššie uvedené aktivity. 
Komárany sú obcou, pre ktorú je občan na prvom mieste. 
Podprogram 2.1 Obecné médiá 
Zámer: Informovanosť obyvateľov obce 
Zodpovednosť: Obecný úrad 

 

Rozpočet (v EUR) 2010 2011 2012 
 150 150 150 

 

Ciele a ukazovatele 

Cieľ Zabezpečiť informovanosť  obyvateľov obce 

Merateľný ukazovateľ priemerný počet vysielaní obecného rozhlasu  

Rok R-2 R-1 R R+1 R+2 

Plánovaná hodnota   30 30 30 

Skutočná hodnota 30 28    
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Komentár  
V rámci prvku obec zabezpečuje sprostredkovanie informácii jej obyvateľom vysielaním v obecnom 
rozhlase. Finančné prostriedky vo výške 150 EUR predstavujú bežné výdavky na údržbu obecného rozhlasu 
a zaplatenie poplatkov ochranným autorským zväzom. 
 
 
Podprogram 2.2 Obecné cintoríny a Domy smútku 
Zámer: Dôstojné miesto posledného odpočinku občanov obce 
Zodpovednosť: Obecný úrad 

 

Rozpočet (v EUR) 2010 2011 2012 
 8 245 8 245 8 245 

 

Ciele a ukazovatele 

Cieľ Zabezpečiť starostlivosť  o obecný cintorín 

Merateľný ukazovateľ počet spravovaných cintorínov v obci 

Rok R-2 R-1 R R+1 R+2 

Plánovaná hodnota   1 1 1 

Skutočná hodnota 1 1    

Merateľný ukazovateľ počet udržiavaných domov smútku spolu 

Rok R-2 R-1 R R+1 R+2 

Plánovaná hodnota   1 1 1 

Skutočná hodnota 1 1    

 
 
Komentár  
Podprogram obecné cintoríny a Domy smútku zahŕňa starostlivosť o obecný cintorín , dom smútku na území 
obce ( údržba zelene, zber a likvidácia cintorínskeho odpadu, prevádzka a údržba domu smútku) Finančné 
prostriedky vo výške 966 EUR predstavujú bežné výdavky na energie, údržbu domov smútku a pod. 
Finančné prostriedky vo výške 7 279 EUR predstavujú  výdavky na splátku úroku z prijatého úveru a  
splátku istiny z poskytnutého úveru , ktorú obec zapožičala pri Dostavbe domu smútku v našej obci. 
 
 

Program 3 Odpadové hospodárstvo 
Zámer: Účinný systém zberu a likvidácie odpadu v obci s dôrazom na kvalitu životného prostredia 
 

Rozpočet (v EUR) 2010 2011 2012 
 6 000 6 000 6 000 

 
Komentár  
Obec Komárany je v zmysle právnych predpisov povinná v plnej miere zabezpečovať likvidáciou 
komunálneho odpadu na svojom území od fyzických a právnických osôb. Zber, vývoz a uloženie 
komunálneho odpadu sa realizuje z 3 ks veľkoobjemových kontajnerov,  140 ks 120 litrových nádob a vriec 
na odpad pre separovanie zberu. 
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Podprogram 3.1 Nakladanie s odpadom 
 

Rozpočet (v EUR) 2010 2011 2012 
 6 000 6 000 6 000 

 

Ciele a ukazovatele 

Cieľ Zabezpečiť pravidelný zvoz a odvoz odpadu v obci 

Merateľný ukazovateľ frekvencia odvozu odpadu za mesiac 

Rok R-2 R-1 R R+1 R+2 

Plánovaná hodnota  2x za mesiac 2 x za mesiac 2 x za mesiac 2 x za mesiac 

Skutočná hodnota 2x za mesiac 2 x za mesiac    

Cieľ Zabezpečiť pravidelné separovanie odpadu v obci 

Merateľný ukazovateľ frekvencia separovaného zberu za mesiac 

Rok R-2 R-1 R R+1 R+2 

Plánovaná hodnota   1 x za mesiac 1 x za mesiac 1 x za mesiac 

Skutočná hodnota 1x za mesiac 1 x za mesiac    

Cieľ Zabezpečiť pravidelný vývoz objemových kontajnerov 

Merateľný ukazovateľ frekvencia vývozu objemových kontajnerov 

Rok R-2 R-1 R R+1 R+2 

Plánovaná hodnota   podľa potreby podľa potreby podľa potreby 

Skutočná hodnota podľa potreby podľa potreby    

Komentár  
Podprogram predstavuje všetky aktivity a činnosti pre zabezpečenie vývozu komunálneho odpadu od 
fyzických a právnických osôb, separovanie zberu odpadu, zabezpečenie efektívnej a ekologickej likvidácie 
odpadu. Odpad je vyvážaný a likvidovaný na skládke ...... 
Finančné prostriedky vo výške 6 000 EUR predstavujú bežné výdavky na úhradu vyššie uvedených činností 
zabezpečovaných externým dodávateľom. 

 
Program 4 Komunikácie 
Zámer: Bezpečné , pravidelne udržované komunikácie 
Zodpovednosť: Obecný úrad 

 

Rozpočet (v EUR) 2010 2011 2012 
 500 500 500 

 

Ciele a ukazovatele 

Cieľ Zabezpečiť zimnú údržbu  komunikáciu v obci 

Merateľný ukazovateľ odhrňovanie snehu v obci 

Rok R-2 R-1 R R+1 R+2 

Plánovaná hodnota   podľa potreby podľa potreby podľa potreby 

Skutočná hodnota podľa potreby podľa potreby    
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Komentár  
Program Komunikácie zahŕňa  činnosti obce súvisiace s údržbou miestnych komunikácií počas zimného 
obdobia. 
Finančné prostriedky vo výške 500 EUR predstavujú bežné výdavky na zabezpečenie  predmetných služieb. 
 
 

Program 5 Vzdelávanie 
Zámer: Úspešné školy rešpektujúce potreby , záujmy a slobodné rozhodnutie žiakov 
Zodpovednosť: Obecný úrad 

 

Rozpočet (v EUR) 2010 2011 2012 
 46 798 46 798 46 798 

 
Komentár  
V rámci starostlivosť o najmenších - deti v predškolskom a školskom veku .Obec Komárany zabezpečuje 
činnosť a prevádzku v materskej škole, základnej škole, školskej jedálne a školského klubu detí. Finančné 
prostriedky na realizáciu programu predstavujú výdavky na podprogramy Materská škola, Základná škola, 
Školská jedáleň a Školský klub deti. 
 
 
Podprogram 5.1 Materská škola 
Zámer: Predškolské vzdelávania spĺňajúce potreby detí a požiadavky rodičov 
Zodpovednosť: riaditeľ MŠ 

 

Rozpočet (v EUR) 2010 2011 2012 
 14 255 14 255 14 255 

 

Ciele a ukazovatele 

Cieľ Zabezpečiť výchovno - vzdelávací proces v materskej škole 

Merateľný ukazovateľ Počet detí v Materskej škole 

Rok R-2 R-1 R R+1 R+2 

Plánovaná hodnota   9 12 12 

Skutočná hodnota 19 16    

 
 
 
 
Komentár  
Podprogram zahŕňa zabezpečenie  predškolskej výchovy v zmysle vyhlášky Ministerstva školstva č. 
353/1994 Z.z. o predškolských zariadeniach v znení neskorších predpisov. 
Finančné prostriedky vo výške 14 255 EUR. predstavujú bežné výdavky na mzdy, a ostatné osobné 
vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní, tovary a služby na zabezpečenie prevádzky  a údržbu 
materskej školy. 
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Podprogram 5.2 Základná škola 
Zámer: Kvalitný vzdelávací systém 
Zodpovednosť: riaditeľ ZŠ 

 

Rozpočet (v EUR) 2010 2011 2012 
 15 601 15 601 15 601 

 

Ciele a ukazovatele 

Cieľ Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces žiakov základnej školy 

Merateľný ukazovateľ Počet detí v Základnej škole 

Rok R-2 R-1 R R+1 R+2 

Plánovaná hodnota  9 11 11 11 

Skutočná hodnota 9     

 
 
Komentár  
Podprogram Základná škola predstavuje zabezpečenie prijemného a kvalitného prostredia pre žiakov 
základnej školy a zabezpečenie základného vzdelania v súlade so zákonom č. 29/1984 Zb. o sústave 
základných a stredných škôl v znení neskorších predpisov. 
Finančné prostriedky vo výške 15 601 EUR predstavujú bežné výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné 
vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní a tovary a služby na zabezpečenie prevádzky základnej školy. 
 
Podprogram 5.3 Stravovanie v jedálňach predškolských zariadení 
Zámer: Dostupné stravovanie pre potreby deti v obci 
Zodpovednosť: vedúca jedálne 

 

Rozpočet (v EUR) 2010 2011 2012 
 8 348 8 348 8 348 

 

Ciele a ukazovatele 

Cieľ Zabezpečiť dostupné stravovanie deti ZŠ , MŠ a dôchodcov obce 
 
Komentár  
V rámci podprogramu obec zabezpečuje školské stravovanie detí materskej a základnej školy v zmysle 
vyhlášky MŠ SR č. 366/ 2007 Z.z. 
Finančné prostriedky vo výške 8348 EUR predstavujú výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, 
poistné a príspevok do poisťovní a tovary a služby na zabezpečenie prevádzky školskej jedálne. 
 
Podprogram 5.4 Školský klub 
Zámer: Rozvinutá osobnosť žiakov a detí 
Zodpovednosť: riaditeľ ZŠ 
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Rozpočet (v EUR) 2010 2011 2012 
 8 594 8 594 8 594 

 

Ciele a ukazovatele 

Cieľ Zvýšiť záujem deti a rodičov o ŠKD 

Merateľný ukazovateľ Počet oddelení v ŠKD 

Rok R-2 R-1 R R+1 R+2 

Plánovaná hodnota   1 1 1 

Skutočná hodnota 1 1    

 
Komentár  
Podprogram zabezpečuje aktivity na úseku záujmového vzdelávania v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 28/1995 
Z.z. o školských kluboch detí a č. 351/1994 Z.z. o školských strediskách záujmovej činnosti v znení 
neskorších predpisov. 
Finančné prostriedky vo výške 8 594EUR predstavujú bežné výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné 
vyrovnania , poistné a príspevok do poisťovní a tovary a služby na zabezpečenie prevádzky školského klubu 
detí. 

Program 6 Šport 
Zámer: Športujúca obec 
Zodpovednosť: Predseda TJ 

 

Rozpočet (v EUR) 2010 2011 2012 
 3 520 3 520 3 520 

 

Ciele a ukazovatele 

Cieľ Podporiť futbalovú tradíciu v obci 

Merateľný ukazovateľ funkčný športový areál 

Rok R-2 R-1 R R+1 R+2 

Plánovaná hodnota   áno áno áno 

Skutočná hodnota áno áno    

 
Komentár  
Podprogram zahŕňa podporu rozvoja športu v obci. V obci je areál futbalového ihriska TJ Družstevník 
Komárany. Areál futbalového ihriska udržuje TJ Družstevník Komárany s 2 mužstvami v kategórii dorast,  
 A -mužstvo dospelých. 
Finančné prostriedky vo výške  3320 EUR predstavujú poskytnutie bežnej dotácie pre TJ Družstevník 
Komárany na prevádzkovú činnosť.( pranie dresov, dopravné, vyplácanie rozhodcov ......). 
Ďalej v našej obci sa koná tradičný uličkový turnaj a tradičný stolnotenisový turnaj , kde obec poskytuje 
finančné prostriedky na tieto aktivity. Bez finančnej podpory obce , by sa tieto tradičné turnaje nekonali. 

 
Program 7 Kultúra 
Zámer: Kultúrne a spoločenské aktivity 
Zodpovednosť: Obecný úrad 
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Rozpočet (v EUR) 2010 2011 2012 
 1671 4 171 4 171 

Komentár  
Program predstavuje podporu kultúrnych aktivít poskytnutím priestorov v kultúrnom dome 
 
Podprogram 7.1 Kultúrna infraštruktúra 
Zodpovednosť: Obecný úrad 

 

Rozpočet (v EUR) 2010 2011 2012 
 1 336 3 836 3 836 

 

Ciele a ukazovatele 

Cieľ Vytvoriť podmienky pre aktivity v Kultúrnom dome 
 
Komentár  
Podprogram zahrňuje prevádzkovanie kultúrneho  domu s kapacitou 200 miest . 
Finančné prostriedky vo výške  1 336 EUR na rok 2010  predstavujú bežné výdavky na tovary a služby - 
energie, vodu, materiál  
Podprogram 7.2 Podpora organizácií a kultúrnych podujatí 
Zodpovednosť: Obecný úrad 

 

Rozpočet (v EUR) 2010 2011 2012 
 335 335 335 

 

Ciele a ukazovatele 

Cieľ Podporiť cirkev  

Merateľný ukazovateľ Počet dotácií do roka  

Rok R-2 R-1 R R+1 R+2 

Plánovaná hodnota   podľa 
finančných 
možností 

podľa 
finančných 
možností 

podľa 
finančných 
možností 

Skutočná hodnota 1x za rok bez  podpory 
dotácie 

   

Cieľ Posedenie Jubilantov obce 

Merateľný ukazovateľ Počet posedení 

Rok R-2 R-1 R R+1 R+2 

Plánovaná hodnota   1 x za rok 1 x za rok 1 x za rok 

Skutočná hodnota 1 x za rok 1 x za rok    

 
 
Komentár  
Podprogram zahŕňa tradičné posedenie jubilantov našej obce  . 
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Program 8 Prostredie pre život 
Zámer: Obec, kde sa dobre žije 
Zodpovednosť: Obecný úrad 

 

Rozpočet (v EUR) 2010 2011 2012 
 3 900 3 900 3 900 

Komentár  
Program Prostredie pre život zahŕňa činnosti a aktivity pre zabezpečenie bezpečného prostredia pre život 
obyvateľov v obci- funkčné a kvalitné verejné osvetlenie v obci a dokončenie vodohospodárskeho diela : 
Skupinový vodovod Komárany -Nižný Kručov- Merník -Čičava- IV. časť. 
Podprogram 8.1 Verejné osvetlenie 
Zámer: Osvetlená a bezpečná obec 
Zodpovednosť: Obecný úrad 

 

Rozpočet (v EUR) 2010 2011 2012 
 2 900 2 900 2 900 

 

Ciele a ukazovatele 

Cieľ Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku verejného osvetlenia 

Merateľný ukazovateľ Priemerné náklady na prevádzku 1 svetelného bodu za rok  

Rok R-2 R-1 R R+1 R+2 

Plánovaná hodnota   66,39  EUR  66,39 EUR 66,39 EUR 

Skutočná hodnota 66,39 EUR 66,39 EUR    

Cieľ Vytvoriť sviatočnú atmosféru v obci 

Merateľný ukazovateľ Počet svetelných vianočných ozdôb spolu 

Rok R-2 R-1 R R+1 R+2 

Plánovaná hodnota   23 23 23 

Skutočná hodnota 20 20    

Komentár  
Podprogram predstavuje zabezpečenie prevádzky verejného osvetlenia v obci vrátane vianočného 
osvetlenia. Verejné osvetlenie je zabezpečované výbojkovými svietidlami. Finančné prostriedky vo výške 
 2 900 EUR predstavujú bežné výdavky na elektrickú energie, údržbu verejného osvetlenia a montáž a 
demontáž vianočných ozdôb. 
Podprogram 8.2 Zásobovanie obce vodou 
Zámer: Zdravé prostredie pre život 
Zodpovednosť: Obecný úrad 

 

Rozpočet (v EUR) 2010 2011 2012 
 1 000 1 000 1 000 

 

Ciele a ukazovatele 

Cieľ Zabezpečiť finančné prostriedky na dokončenie diela skupinový vodovod   
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Komentár  
Podprogram Zásobovanie  vodou predstavuje kapitálové výdavky na dostavbu skupinového vodovodu v 
našom katastrálnom území. 

 
Program 9 Sociálne služby 

Zámer: Obec so sociálnymi službami 
Zodpovednosť: Obecný úrad 

 

Rozpočet (v EUR) 2010 2011 2012 
 1080 1 180 1 180 

Komentár  
Program sociálne služby predstavuje starostlivosť o obyvateľov obce odkázaných na opatrovateľskú službu . 
 
Podprogram 9.1 Opatrovateľská služba 
Zámer: Poskytnutie sociálnej služby 
Zodpovednosť: Obecný úrad 

 

Rozpočet (v EUR) 2010 2011 2012 
 980 980 980 

 

Ciele a ukazovatele 

Cieľ Zabezpečiť opatrovateľskú službu 

Merateľný ukazovateľ Počet opatrovaných občanov za rok spolu 

Rok R-2 R-1 R R+1 R+2 

Plánovaná hodnota   1 1 1 

Skutočná hodnota 1 1    

 
Komentár  
Podprogram predstavuje poskytovanie občanom obce pri nevyhnutných úkonoch - osobnej hygiene,  
príprave alebo donáške obeda, práce v domácnosti , kontakt občanov s okolitým prostredím. 
Finančné prostriedky vo výške 980 EUR predstavujú bežné výdavky na mzdy , poistné a príspevok do 
poisťovní pre opatrovateľov 
 
 
Podprogram 9.2 Príspevok pre zväz zdravotne postihnutých v Komáranoch 
Zámer: Poskytnutie príspevku pre ZOZP v Komáranoch 
Zodpovednosť: Obecný úrad 
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Rozpočet (v EUR) 2010 2011 2012 
 100 200 200 

 

Ciele a ukazovatele 

Cieľ Zabezpečiť organizovanie aktivít ZOZP v Komáranoch 

Merateľný ukazovateľ Počet organizovania zájazdov a výletov 

Rok R-2 R-1 R R+1 R+2 

Plánovaná hodnota   1 2 2 

Skutočná hodnota 4 1    

 
 
Komentár  
Podprogram predstavuje poskytnutie finančných prostriedkoch na výlety a zájazdy pre túto organizáciu. 
 
 
 
 
Rozpočet na rok 2010 schválený OZ dňa 14. decembra 2009 : UZNESENIE číslo 7/I/6 

 

 

Spracoval : Glodová Mária 
 

Vyvesené dňa : 14. decembra 2009 

Zvesené dňa : 31. decembra 2009 
 
 


