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Návrh uznesenia:

MsZ schvaľuj e Dopinenie Programu 9 — Životné prostredie v Programovom rozpočte Mesta
Stará Ľubovňa na rok 20W a nasledujúce roky o cide a merateľné ukazovatele

v zmysle predloženého návrhu bez pripomienok.

Dóvodová správa:

Materiál sa predkladá na základe kontroly a prijatých opatrení Najvyššieho kontrolného
úradu Slovenskej republiky.



- NÁVRH ZMENY - dopinenie -

Programový rozpočet Mesta Stará Ľubovňa
na roky 2019 — 2021

prerokovaný a schválený
dňa 25. 10. 2018, číslo uznesenia XXXVII/2018

Uverejnený na webovej stránke Mesta Stará L‘ubovňa a úradncj tabuli dňa 01. 10. 2018

PhDr. Ľuboš Tomko, v. r.
primátor mesta



- NÁVRH ZMENY — dopinenie -

MESTSKÝ tIRÁD STARÁ ĽUBOVŇA
Obchodná ul. č. 1, 064 01 Stará Eubovňa

Program 9: Životné prostredie

Zámcr programu:

Efektívne a kvalitné vykonávanie činnosti v oblasti životného prostredia.

Aktivita 9.01 — Údržba zelene a nakiadanie s odpadom

Zámer aktivity: Vysoko kvalitný výkon činnosti v oblasti údržby verejnej zelene, nakiadania s odpadom, prevádzkou
kompostárne a karanténnej stanice na území mesta

Cid‘ Ukazovatel‘ výkonnosti Cieľová hodnota

Zabezpečiť účinnú údržbu a obnovu verejných plóch • splnenie všetkých úloh stanovených v pláne údržby zelene na území • 100 % splnených úloh
zelene na území mesta mesta v príslušnom roku

Zabezpečit‘ účinnú kontrolu údržby a obnovy . kontrola plnenia úloh v tejto oblasti počas samotnej realizácie prác . kontrola plnenia každej
verejných plóch zelene na území mesta v oblasti verejnej zelene úlohy
Zabezpečit‘ efektívnu likvhláciu odpadu na území . vyhl‘adávacia a kontrolná činnost‘ v oblasti nakladania s odpadmi . minimálne dvakrát
mesta, v zmysle cieľov POH SR na roky 2016-2020 a kontrola efektívnosti likvidácie odpadu, vyhodnotenie štvrt‘roěne
aS-POR Mesta Stará Eubovňa na roky 2016-2020 merateľných ukazovateľov v ztnysle cieľov POH SR na roky 2016- .

2020 a S-POH Mesta Stara Eubovňa na roky 20 16-2020 jedenkrat ročn~

Zabezpečit‘ cfektívny výkon činností spojených . kontrola efektívnosti výkonu týchto činností počas celého roka • minimálne dvakrát
s prevádzkovaním kompostárne a karanténnej stanice štvrťročne

Vnesený na úradnei tabuli mesta dňa: 11022019
Zvercjneny na internetovej stranke mesta dňa 12 02 2019
Vypracoval Ing Miroslav Pristaš


