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Zhrnutie

1.  Vyhodnotenie skúmaných oblastí na základe 
spoločne definovaných ukazovateľov ukazuje na 
značné diferencie v dosahovaných hodnotách

2.  Veľká diferenciácia znamená potenciál pre 
hľadanie iných, možno efektívnejších,spôsobov 
zabezpečovania úloh jednotlivými mestami



Celková charakteristika vzorky miest

• Pokles počtu obyvateľov
• Rast celkových príjmov miest

• Rast celkového dlhu, okrem 1 mesta
• Rast počtu obyvateľov 62+
• Rast počtu prepočítaných žiakov v 52 % miest

• Rast podielu na dani z príjmov 2008/2006 
cca 20 – 40%



Štruktúra ukazovate ľov



Administratíva

� stagnácia podielu investícií do informačných systémov
� rastúca vybavenosť výpočtovou technikou, ale v šiestich 

mestách nie je 100%pokrytie výpočtovou technikou
� rast po čtu zamestnancov/obyvate ľa



Bezpečnos ť

� väčšie pokrytie kamerovým systémom
� podiel výdavkov na bezpečnosť je okolo 2% celkových výdavkov
� celkové zvýšenie výdavkov  za obdobie  + 55% 
� rast preventívnych podujatí



Doprava, miestne komunikácie

� výrazné rozdiely v nákladoch na údržbu, vyplývajúce z 
hustoty siete

� podiel výdavkov na MHD je cca 2%, v mestách nad 50 000 
obyvateľov 4,7%

� potreba zaviesť ukazovateľ do vzorca prerozdeľovania DPFO



Investície

� objem ro čných investícií vzrástol  priemerne 2,3 násobne
� rastie aj objem investícií do rekonštrukcií
� investície do novostavieb vzrástli 4x
� investície do cestnej infraštruktúry vzrástli 2 x



Komunikácia, marketing

� 3 násobný rast návštev internetovej stránky, výrazn é rozdiely
� podnety cez internet  9/1000 obyvateľov
� rast počtu žiadostí na základe zákona o slobodnom prístupe k 

informáciám + 36%, v roku 2007 to bolo 0,6 žiadosti / 1000 obyv.
� nízky podiel výdavkov na propagáciu - 0,33% celkových výdavkov



Kontrola

� rast počtu vnútorných kontrol
� pokles počtu sťažností
� mierny rast po čtu opodstatnených s ťažností
� minimálny počet sťažností na zamestnancov MsÚ
� petičné právo využívajú viac menšie mestá



Kultúra

� výdavky na kultúru sú 2- 2,3 % celkových výdavkov
� výdavky na obyvate ľa stagnujú
� znižuje sa podiel výdavkov na obnovu a ochranu pamiatok
� stagnuje kapacita kultúrnych zariadení
� ročná návštevnosť, 2-3 lístky na obyvateľa/rok



Majetok

� rast ú čtovnej hodnoty evidovaných nehnute ľností
� výnos z mestských pozemkov klesá
� pomerne drahá správa majetku



Odpadové hospodárstvo

� rast hmotnosti vyprodukovaného, separovaného a 
kompostovaného odpadu

� pokles hmotnosti odpadu  vyvážaného na skládku
� rast výdavkov na odpadové hospodárstvo
� rast miestneho poplatku v období 2004-2007  +13%



Sociálne veci

� mestá nereagujú dostatočne na zmenu demografickej situácie, 
počet lôžok sa nemení, výdavky na opatrovateľskú službu 
stagnujú

� výdavky na zariadenia vzrástli o cca 11%



Stavebný poriadok a výstavba bytov

� Stagnácia, až pokles po čtu stavebných povolení
� Rast pokút
� Počet ročne povolených bytov – 4/1000 obyvateľov, z toho 

verejný sektor cca 50%



Verejná zele ň

� rast rozlohy udržiavanej zelene
� 1 detské ihrisko na 1000 obyvateľov
� veľká diferenciácia výdavkov na zele ň : 90-500.-Sk/1 obyv.
� pokles počtu stromov rastúcich mimo les



Verejné financie

� rast miestnych daní a poplatkov o 32%, 
� stagnácia podielu MDaP na celkových príjmoch
� rast dlhu na 1 obyvateľa
� priemer rastu MDaP a rastu dlhu je nižší ako priemer SR



Verejné osvetlenie

� rast prevádzkových a kapitálových výdavkov na 1 svetelný bod
� pokles podielu výdavkov na verejné osvetlenie z rozpo čtov 

mesta



Školstvo

� rast prevádzkových nákladov, tvoria 95-100% celkových nákladov
� rast výdavkov na originálne kompetencie  + 47%
� rast záujmu o mimoškolskú výchovu
� počet miest prevyšuje počet detí v predškolskom veku
� obsadenosť MŠ klesla z 95% na 91%



Šport

� mestá podporujú širokú škálu športov
� výdavky na šport nie sú prioritou, napriek tomu rastú
� bežné výdavky na šport : 0,17- 0,50 Sk/obyvateľa
� 50% prostriedkov na šport tvoria dotácie



Životné prostredie

� rast počtu malých znečisťovateľov
� rast počtu napojených na verejný vodovod a kanalizáciu
� nízky objem prostriedkov na čistenie mesta
� pokles podielu výdavkov na životné prostre die
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