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1. Ú V O D
Programový rozpočet Obce Pavlovce nad Uhom pre roky 2013 – 2015 predstavuje
významný krok pri riadení rozpočtových zdrojov v podobe zmeny pohľadu na rozpočet, jeho
funkciu, obsah a prezentáciu.
Hlavným cieľom zavedenia programového rozpočtovania v Obci Pavlovce nad Uhom
je snaha o maximalizovanie transparentnosti pri nakladaní s verejnými zdrojmi mesta a
prezentovanie zámerov a vybraných cieľov samosprávy, ktoré sú základom pre tvorbu
rozpočtu a rozdeľovanie verejných zdrojov.
V programovom rozpočte na roky 2013 – 2015 sú výdavky Obce Pavlovce nad Uhom
rozdelené do 13 programov:
1. Plánovanie, manažment a kontrola
2. Propagácia a marketing
3. Interné služby obce
4. Služby občanom
5. Bezpečnosť
6. Odpadové hospodárstvo
7. Komunikácie
8. Vzdelávania
9. Šport
10. Kultúra
11. Prostredie pre život
12. Bývanie
13. Sociálne služby
Každý program predstavuje rozpočet obce pre danú oblasť, ktorý má definovaný
zámer, vyjadrujúci želaný dlhodobý dôsledok plnenia príslušných cieľov, ktoré si samospráva
stanovila.
Programy a ich časti obsahujú konkrétne merateľné ciele, ktoré prezentujú plánované
výstupy a výsledky práce obce v nasledujúcich troch rokoch.
Keďže verejné finančné zdroje sú výrazne obmedzené (vždy prevažuje dopyt nad
ponukou disponibilných zdrojov, čo je zrejmé už pri zostavovaní rozpočtu, kedy rozpočtové
požiadavky niekoľkonásobne prevyšujú rozpočtové príjmy samosprávy), obecné
zastupiteľstvo verí, že strategické plánovanie v kombinácii s programovým rozpočtovaním
účinne pomôžu Obci Pavlovce nad Uhom, zamerať sa na skutočne dôležité úlohy a sledovať
úspešnosť ich riešenia.
Programový rozpočet Obce Pavlovce nad Uhom bude podliehať pravidelnému
monitorovaniu a hodnoteniu, prostredníctvom ktorého je možné sledovať nielen vývoj
finančného plnenia rozpočtu, ale aj programového plnenia rozpočtu, čo znamená sledovať
účinnosť plnenia deklarovaných cieľov.

Výsledky plnenia rozpočtu obce budú prezentované prostredníctvom monitorovacích
správ a záverečného účtu obce a budú verejne dostupné na úradnej tabuli obce a súčasne na
internetovej stránke obce.

2. V Y M E D Z E N I E

POJMOV

Programové rozpočtovanie
Programové rozpočtovanie je systém založený na plánovaní úloh a aktivít subjektov
samosprávy v nadväznosti na ich priority a rozdeľovanie disponibilných rozpočtových
zdrojov do programov, s dôrazom na výsledky a efektívnosť vynakladania rozpočtových
prostriedkov. Programové rozpočtovanie – ako systém plánovania, rozpočtovania a
hodnotenia – kladie dôraz na vzťah medzi verejnými rozpočtovými zdrojmi (rozpočet obce) a
očakávanými (plánovanými) výstupmi a výsledkami realizovaných činností, ktoré sú
financované z rozpočtu obce.
Programový rozpočet
Programový rozpočet je rozpočet, ktorý rozdeľuje výdavky rozpočtu do jednotlivých
programov a jeho častí. Programový rozpočet kladie dôraz na prezentáciu plánovaných a
dosahovaných výstupov a výsledkov.
Programová štruktúra
Programová štruktúra je logická, hierarchicky usporiadaná konštrukcia, ktorá je účelne
vytváraná vo vzťahu k zámerom a cieľom Obce Pavlovce nad Uhom. Programovú štruktúru
vo všeobecnosti tvoria programy, podprogramy a prvky (projekty).
Program
Program je skupina navzájom súvisiacich aktivít (prác, činností, dodávok)
vykonávaných na splnenie definovaných cieľov a zámerov obce. Program môžeme obrazne
považovať za rozpočet istej kompetenčnej oblasti, ktorú obec vykonáva. Program sa vo
všeobecnosti delí na podprogramy, prvky alebo projekty. Každý program obsahuje zámery,
ciele a merateľné ukazovatele. Každý program má priradený stručný, výstižný názov.
Podprogram
Podprogram je ucelená časť programu, ktorá obsahuje vzájomne súvisiace aktivity.
Podprogram je štruktúra, ktorá zvyšuje transparentnosť programu a špecifikuje súvisiace
tematické a výdavkové skupiny programu. Podprogram vo všeobecnosti tvoria prvky alebo
projekty. Každý podprogram má priradený stručný, výstižný názov.
Prvok
Prvok je časovo neohraničená bežná aktivita, ktorá „produkuje“ tovar alebo službu.
Každý prvok má priradený stručný, výstižný názov.
Projekt
Projekt je časovo ohraničená aktivita, ktorá produkuje špecifický tovar alebo službu.
Každý projekt má priradený stručný, výstižný názov.

Vízia
Vízia prezentuje predstavu o ideálnom stave Obce Pavlovce nad Uhom, resp.
ideálnom stave jeho fungovania.
Poslanie
Poslanie prezentuje zmysel existencie Obce Pavlovce nad Uhom (čo robí, prečo to
robí a pre koho).
Zámer
Zámer vyjadruje očakávaný pozitívny dôsledok/dopad dlhodobého plnenia príslušných
cieľov, resp. budúci stav, ktorý chce Obec Pavlovce nad Uhom v konečnom dôsledku
dosiahnuť realizáciou programov a jeho časti a plnením príslušných cieľov.
Cieľ
Cieľ je forma na vyjadrenie výstupu alebo výsledku, prostredníctvom ktorého sa
dosahuje plnenie zámeru. Rozlišujeme:
a) výstupové ciele, ktoré vyjadrujú konkrétne výstupy, tzn. tovary a služby produkované
obcou;
b) krátkodobé výsledkové ciele, ktoré vyjadrujú okamžité výsledky, ktoré sa prejavia po
relatívne krátkom čase (približne do, resp. okolo 1 roka) ako priamy efekt pôsobenia
výstupov;
c) strednodobé výsledkové ciele, ktoré vyjadrujú výsledky, ktoré sa majú dosiahnuť za
obdobie dlhšie ako jeden rok v horizonte 3 rokov
Výstup
Výstupy sú tovary a služby produkované Obcou Pavlovce nad Uhom.
Výsledok
Výsledky sú spoločensko – ekonomické zmeny spôsobené plnením programov, ktoré
sú dosahované v strednodobom a krátkodobom rámci.
Merateľný ukazovateľ
Merateľný ukazovateľ je nástroj na monitorovanie a hodnotenie plnenia cieľa, resp.
nástroj, prostredníctvom ktorého meranie pokrok pri plnení cieľa.
Monitorovanie
Monitorovanie je systematický proces zberu, triedenia a uchovávania relevantných
informácií o vecnom a finančnom plnení programov. Údaje získané monitorovaním sa
využívajú pri monitorovaní výkonnosti. Monitorovanie výkonnosti je priebežné sledovanie
plnenia cieľov a merateľných ukazovateľov programu počas celého obdobia jeho realizácie.
Výsledky monitorovania sa prezentujú v monitorovacej správe.
Hodnotenie
Hodnotenie je systematická a analytická činnosť, ktorá na základe analýzy kritérií
relevantnosti, účinnosti, efektívnosti, hospodárnosti, užitočnosti, dopadu, stability a
udržateľnosti poskytuje spoľahlivé závery o výstupoch, výsledkoch, dôsledkoch a celkových
účinkoch programu. Výsledky hodnotenia sa prezentujú v hodnotiacej správe, ktorá je
súčasťou záverečného účtu Obce Pavlovce nad Uhom.

