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ČO JE PROGRAMOVÝ ROZPOČET?
ROČNÁ PRÁCA PRINIESLA
VÝSLEDKY!

Od 1. septembra 2007 nadobudla
účinnosť novela zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy,
podľa ktorej sa zavádza programové
rozpočtovanie. Mestá a obce majú
v tomto roku po prvýkrát povinnosť
schváliť viacročné, programové rozpočty na roky 2009 až 2011. Možno si
poviete, že to zas bude hŕba papiera,
plná tabuliek, ktorým nerozumie
nikto, iba ekonómovia. Je to však
presne naopak.
Čo teda programový rozpočet
je?
Programové rozpočtovanie vychádza
z metodiky, ktorá bola schválená
v rámci EÚ pre prípravu projektov
a metodiku logických rámcov. V praxi
to znamená, že plánujeme po krokoch,
logicky analyzujeme problém, nájdeme
prekážky, ktoré musíme prekonať, aby
sme dosiahli cieľ.
Najväčšie rozdiely
Doteraz mestá a obce spracovávali
rozpočty vo forme ekonomicko funkčnej klasifikácie, ktorej drvivá väčšina
obyvateľov nerozumela. Programový
rozpočet prináša prehľadné roztriedenie nákladov nie podľa účtov ale
podľa oblastí, ktorých sa týkajú napr.
propagácia mesta, bezpečnostné služ-

by, čistota a poriadok. Každá kapitola
obsahuje aj komentáre a doplnkové
informácie.
Manažérsky nástroj
Programový rozpočet prináša nielen
prehľadnosť pre obyvateľov a väčšiu
transparentnosť v nakladaní s verejnými financiami, ale je aj výborným
manažérskym nástrojom. Jednotliví
vedúci pracovníci si totiž okrem
prípravy programového rozpočtu,
stanovujú aj ciele a merateľné ukazovatele, podľa ktorých sa dá jednoducho
a jasne zhodnotiť, ako sa počas roka
tieto ciele darilo napĺňať. Najdôležitejší
je konečný efekt a tým má byť kvalita
poskytovaných verejných služieb a
spokojnosť občanov.
Benchmarking
Všetko so všetkým súvisí. Merateľné
ukazovatele, ktoré si stanovia jednotliví
manažéri neslúžia len k tomu, aby sme
vedeli na konci roka povedať, či ich
splnili alebo nie. Slúžia aj na benchmarking. Benchmarking je možnosť
porovnávať efektivitu výkonu jednotlivých samospráv. Predstavte si to na
takomto príklade: HATER Handlová
s.r.o. si stanoví merateľné ukazovatele
v oblasti ukladania odpadu. Z programového rozpočtu sa dozviete, koľko
nás bude stáť tona odpadu uloženého
na skládku. Ak sa vám to bude zdať
veľa, porovnáte si, koľko takáto služba

NOVÁ SPOLOČENSKÁ MIESTNOSŤ
PRE SENIOROV
Príjemná predmikulášska
atmosféra sa koncom minulého roka niesla aj obytným
domom na Partizánskej
ulici. Popisné čísla 36,38 a
40 patria bytom osobitého
určenia, ktoré sú prideľované na základe Všeobecne
záväzného nariadenia mesta
(VZN). Svoj nový domov tam
nachádzajú občania, ktorí
majú nepriaznivý zdravotný
stav, poberajú dôchodok,
majú zavedenú opatrovateľskú službu Mesta Handlová.
Zázemie tam nachádzajú i tí, u ktorých je predpoklad potreby zavedenia opatrovateľskej služby, vzhľadom na postupné
strácanie sebestačnosti a zhoršenie zdravotného stavu v blízkej budúcnosti. Štridsaťosem bytov vytvára často domov aj
ľuďom, ktorí zostali sami. Našli tu nových známych a pocit,
že je o nich dobre postarané.

stojí inde. Do práce samospráv tak
vstupuje konkurencia, ktorá je vždy a
všade hnacím motorom.
Benchmarkingom k úsporám
Vďaka programovému rozpočtu sa teda
budú dať porovnávať výkony a náklady.
To ukáže, kto za tie isté peniaze dokáže
urobiť aký výkon. Tí, ktorí budú v
hodnotení v plusových polohách budú
príkladom a tí, ktorí nebudú dosahovať
ani priemernú úroveň výkonov sa budú
musieť zamyslieť a zodpovedať.
Chceme to
Vymyslieť dobrú vec nestačí. A nestačí ju ani nariadiť novelou zákona.
Najdôležitejšie je zmenu prijať. Mesto
Handlová na príprave programového
rozpočtu na roky 2009-2011 spolupracovala s firmou HAYEK Consulting.
Príprava trvala niekoľko mesiacov a
rozpočet má celkom 89 strán.
“Dôležité je, že ak niečo musíme, tak
to aj chceme. V Handlovej bola vôľa
ísť do tejto zmeny a ja musím naozaj
všetkých pochváliť za výbornú spoluprácu. V zahraničí sú tieto metódy
rozpočtovania známe už od 60-tych
rokov min. storočia a pristúpili k nim
najmä progresívnejšie mysliace bohaté
krajiny. Som rád, že Slovensko k nim
bude patriť”, povedal pre Handlovské
noviny p. Grolmus z Hayek Consulting.
/Rd/

Málo využívané priestory na prízemí od decembra minulého
roka, vďaka osobnému
daru primátora mesta
Ing. Rudolfa Podobu,
majú nový nielen šat,
ale aj zmysel. Slávnostné
otvorenie spoločenskej
miestnosti, kde sa môžu
naši seniori stretávať
v príjemnom prostredí,
voňalo novotou a koláčikmi, ktoré upiekli
obyvateľky domu.
Primátor mesta v priateľskej atmosfére predstavil seniorom úspechy
a zámery mesta a odovzdal malé mikulášske prekvapenie.
Obyvatelia nájomného domu získali možnosť stráviť svoj
voľný čas stretávaním sa priamo v dome, porozprávať sa
medzi sebou, prísť na veselšie myšlienky. V budúcom roku
plánuje sociálne oddelenie MsÚ osloviť viaceré subjekty
v meste a pripravovať v priestoroch spoločenskej miestnosti
pravidelné stretnutia a podujatia.
JP

Staňte sa príslušníkom
Mestskej polície Handlová!
Mesto Handlová príjme do zamestnania uchádzačov na pracovné miesto
príslušník Mestskej polície
v Handlovej.
Uchádzači, ktorí spĺňajú nasledovné
podmienky pre prijatie do zamestnania, môžu svoje žiadosti aj so
životopisom zasielať na adresu MsP
Handlová, Námestie baníkov 8,
972 51 Handlová.
Termín pre zaslanie žiadostí: do
26.1.2009.
Podmienky pre uchádzačov: úplné
stredné vzdelanie, vek minimálne
21rokov, bezúhonnosť, dobrý zdravotný stav, fyzická zdatnosť a duševná
spôsobilosť,vodičské oprávnenie
min.skupina B.
Ďalšie informácie na t. č. 168 00,
5475 007, alebo osobne u náčelníka
MsP.

Mesto Handlová,
v spolupráci s Help, n. o.
naďalej organizujú

vzdelávacie kurzy
V ponuke sú:
jazykové kurzy
- anglický, nemecký,
francúzsky - pre začiatočníkov,
mierne pokročilých a pokročilých
počítačové kurzy
- pre začiatočníkov a mierne
pokročilých
V januári 2009 plánujeme otvoriť:
Kurz NJ pre začiatočníkov
Kurz PC pre začiatočníkov
Vo februári 2009 plánujeme otvoriť:
Kurz AJ pre mierne
pokročilých
Ostané kurzy budú otvorené podľa
záujmu občanov.
Ceny už od 2,52 eur/hod (76 Sk/hod)
Možnosť úhrady kurzu na dve splátky.
Viac informácií:
Kontaktná osoba: Bc. Dana Kmeťová
Tel- 046/519 25 50, 0905 88 48 13
E-mail: kmetova@handlova.sk
Novootvorené prevádzkarne
obchodu a služieb
v novembri 2008
- kancelária – sprostredkovanie
predaja T-COM v objekte Hotela Baník

