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Mesto PieMesto Pieššťťany: any: 30.000 obyvate30.000 obyvateľľovov
OrganizaOrganizaččnnáá šštrukttruktúúra Mesta Piera Mesta Pieššťťanyany: : 
Mestský Mestský úúradrad (98)(98)
MestskMestskáá polpolííciacia (45)(45)
Zariadenia sociZariadenia sociáálnych slulnych služžiebieb (56)(56)
PrPrííspevkovspevkovéé organizorganizááciecie::
SluSlužžby mesta Pieby mesta Pieššťťanyany
MestskMestskáá kniknižžnica mesta Pienica mesta Pieššťťanyany
MestskMestskéé kultkultúúrne stredisko mesta Pierne stredisko mesta Pieššťťanyany
RozpoRozpoččtovtovéé organizorganizááciecie::
10 10 MMŠŠ zlzlúúččených do 4 prených do 4 práávnych subjektovvnych subjektov
5 5 ZZŠŠ, CV, CVČČ, ZU, ZUŠŠ



VyuVyužžitie ukazovateitie ukazovateľľov z benchmarkinguov z benchmarkingu

*  *  ŠŠtatisticktatistickéé hodnoteniahodnotenia
*  Koncep*  Koncepččnnéé materimateriáály    ly    
*  V*  Vššeobecne zeobecne záávvääznznéé nariadenianariadenia
*  Programový rozpo*  Programový rozpoččetet



ŠŠTATISTICKTATISTICKÉÉ HODNOTENIAHODNOTENIA
RoRoččnnéé hodnotenia nakladania s hodnotenia nakladania s 
komunkomunáálnymi odpadmi:lnymi odpadmi:

•• PorovnPorovnáávanie poplatku za KO a DSOvanie poplatku za KO a DSO
•• PorovnPorovnáávanie separvanie separáácie v %cie v %
•• PorovnPorovnáávanie kompostvanie kompostáácie v %cie v %
•• PorovnPorovnáávanie mnovanie množžstva odpadu ulostva odpadu uložženenéého ho 
na sklna skláádkudku

•• PorovnPorovnáávanie mnovanie množžstva odpadu v t/obstva odpadu v t/obččanan



KONCEPČNÉ MATERIÁLY

Koncepcia sociálnej politiky mesta Piešťany
• Porovnanie úhrad za opatrovateľskú službu v 
domácnosti

• Porovnanie počtu lôžok v zariadeniach 
sociálnych služieb

• Výdavky na zariadenia sociálnych služieb na 
občana v €/ tis. SKK

• Podiel výdavkov na zariadenia sociálnych 
služieb v rozpočte mesta v %



VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIA

• VZN o miestnych daniach
• VZN o poplatku za komunálne odpady a drobné

stavebné odpady

Výška miestnych daní a poplatkov na 1 obyv. v €/SKK
Ročný predpis daní a poplatkov
Celkový počet obyvateľov k 31.12.20XX

Podiel miestnych daní a poplatkov na celkových príjmoch mesta
Príjem z miestnych daní a poplatkov
Celkové príjmy mesta, r.o., p.o., vrátane finančných operácií



PROGRAMOVÝ ROZPOPROGRAMOVÝ ROZPOČČETET
•• Program: SPRProgram: SPRÁÁVA MESTAVA MESTA
•• Program: SPRProgram: SPRÁÁVA MAJETKUVA MAJETKU
•• Program: PROPAGProgram: PROPAGÁÁCIA A CESTOVNÝ RUCHCIA A CESTOVNÝ RUCH
•• Program: BEZPEProgram: BEZPEČČNOSNOSŤŤ
•• Program: SOCIProgram: SOCIÁÁLNA STAROSTLIVOSLNA STAROSTLIVOSŤŤ A BÝVANIEA BÝVANIE
•• Program: Program: ŠŠKOLSTVOKOLSTVO
•• Program: KULTProgram: KULTÚÚRARA
•• Program: Program: ŠŠPORTPORT
•• Program: Program: ŽŽIVOTNIVOTNÉÉ PROSTREDIEPROSTREDIE
•• Program: DOPRAVAProgram: DOPRAVA
•• Program: DLHOVProgram: DLHOVÁÁ SLUSLUŽŽBABA



Program : BEZPEProgram : BEZPEČČNOSNOSŤŤ

Podprogram: Mestská polícia

Podprogram: Civilná ochrana

Podprogram: Požiarna ochrana



Program : Program : BEZPEBEZPEČČNOSNOSŤŤ

Celkový počet zamestnancov mestskej polície na 1000 obyvateľov
Celkový počet zamestnancov mestskej polície
Celkový počet obyvateľov k 31.12.20XX

Pokrytie mesta kamerovým systémom na 1000 obyvateľov
Počet kamier v systéme monitorujúcich verejné priestranstvá
mesta k 31.12. príslušného roku
Celkový počet obyvateľov k 31.12.20XX

Realizácia podujatí zameraných na prevenciu na 1000 obyv.
Počet preventívnych podujatí pre školy a občanov za rok
Celkový počet obyvateľov k 31.12.20XX



Program : Program : BEZPEBEZPEČČNOSNOSŤŤ

Podiel výdavkov na bezpečnosť občana v €/ tis. SKK
Výdavky na mestskú políciu (vrátane kamerového systému), civilnú
ochranu a požiarnu ochranu
Celkový počet obyvateľov k 31.12.20XX

Podiel kapitálových výdavkov na bezpečnosť v rozpočte mesta v %
Kapitálové výdavky na mestskú políciu (vrátane kamerového 
systému), civilnú ochranu a požiarnu ochranu
Celkové výdavky mesta, vrátane výdavkov r.o. a p.o.

Podiel výdavkov na bezpečnosť v rozpočte mesta v %
Výdavky na mestskú políciu (vrátane kamerového systému), civilnú
ochranu a požiarnu ochranu
Celkové výdavky mesta, vrátane výdavkov r.o. a p.o



Program : Program : DOPRAVADOPRAVA

Podiel dĺžky miestnych komunikácií na dĺžke všetkých 
komunikácií v %

Dĺžka miestnych komunikácií (v km)
Celková dĺžka všetkých komunikácií (miestnych komunikácií a     
1.,2. a 3. triedy)

Podiel rekonštrukcie miestnych komunikácií za rok v %
Dĺžka zrekonštruovaných komunikácií za rok v km (nie výtlky)
Dĺžka miestnych komunikácií

Výdavky na zimnú údržbu miestnych komunikácií v €/ tis. SKK 
na km

Výdavky na zimnú údržbu miestnych komunikácií
Dĺžka miestnych komunikácií



Program : Program : DOPRAVADOPRAVA

Celkové výdavky na údržbu miestnych komunikácií v €/ tis. 
SKK na km

Výdavky na údržbu miestnych komunikácií
Dĺžka miestnych komunikácií

Výdavky mesta na mestskú autobusovú dopravu na občana v €/ 
tis. SKK

Celkové výdavky na MAD
Celkový počet obyvateľov k 31.12.20XX

Podiel výdavkov na mestskú autobusovú dopravu v rozpočte 
mesta v %

Celkové výdavky na MAD
Celkové výdavky mesta, vrátane výdavkov r.o. a p.o.



Program : Program : DOPRAVADOPRAVA

Podiel kapitálových výdavkov na dopravu v rozpočte mesta
Kapitálové výdavky na dopravu mestského úradu a SMP, p.o.
Celkové výdavky mesta, vrátane výdavkov r.o. a p.o.

Výdavky mesta na dopravu na občana v €/ tis. SKK
Celkové výdavky na dopravu mestského úradu a SMP, p.o.
Celkový počet obyvateľov k 31.12.20XX

Podiel celkových výdavkov na dopravu v rozpočte mesta v %
Celkové výdavky na dopravu mestského úradu a SMP, p.o.
Celkové výdavky mesta, vrátane výdavkov r.o. a p.o.



ODPORODPORÚÚČČANIA:ANIA:
•• PokraPokraččovaovaťť v projektev projekte
•• ZZíískaskaťť ďďalalššie mestie mestáá
•• ZnZníížžiiťť popoččet domet doméén a ukazovaten a ukazovateľľovov
•• V jednotlivých domV jednotlivých doméénach vnach vžždy uvdy uváádzadzaťť
ukazovatele na 1 obukazovatele na 1 obččana a ako podiel k ana a ako podiel k 
rozporozpoččtu mestatu mesta

•• Do benchmarkingu uvDo benchmarkingu uváádzadzaťť vvžždy dy úúdaje za daje za 
mesto, jeho prmesto, jeho prííspevkovspevkovéé a rozpoa rozpoččtovtovéé
organizorganizááciecie

•• UvUváádzadzaťť mestmestáá a nie ka nie kóódydy
•• Kontrola zadania pre vKontrola zadania pre vššetky ukazovateleetky ukazovatele
•• VytvoriVytvoriťť jednotnjednotnéé ukazovatele pre ukazovatele pre 
programovprogramovéé rozporozpoččtovanietovanie



Ďakujem za pozornosť

Mesto Piešťany
Mestský úrad Piešťany

Námestie SNP 3
921 01 Piešťany

RNDr. Denisa Bartošová, prednostka MsÚ
bartosova@piestany.sk
00421 33 7765313


