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Záverečný účet obce  

a rozpočtové hospodárenie za rok 2015 

 

 
 

1. Rozpočet obce na rok 2015  

 
Základným   nástrojom  finančného  hospodárenia  obce  bol   rozpočet   obce   na  rok   2015. 

Obec zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 10 odsek 7) zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov. Rozpočet obce na rok 2015 bol zostavený ako prebytkový. Bežný rozpočet bol 

zostavený ako prebytkový  a  kapitálový   rozpočet ako  schodkový. 

 

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2015.  

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 30.01.2015 uznesením č.35/2015. 

Zmeny rozpočtu : 

- prvá zmena , písm. a /  schválená dňa  03.02.2015 rozpočtovým opatrením  starostu obce 

- druhá zmena písm.a /schválená dňa 11.02.2015 rozpočtovým opatrením  starostu obce 

- tretia zmena  písm.a,b,c/ schválená dňa 20.02.2015 rozpočtovým opatrením  starostu obce 

      a uzneseniami čísla:  76/2015 uzn.č.56,57,58,59,60/2015 

- štvrtá zmena schválená dňa 10.04.2015 uznesením č. 96/2015 

- piata zmena  schválená dňa .07.05.2015 uznesením č. 139/2015  

- šiesta zmena schválená dňa 12.06.2015 uznesením č. 186/2015 

- siedma zmena schválená dňa 12.06.2015 rozpočtovým opatrením  starostu obce  

- osma zmena schválená dňa 10.07.2015 uznesením č. 214/2015 

- deviata zmena schválená dňa 14.08.2015 uznesením č. 252/2015 

- desiata zmena schválená dňa 18.09.2015 uznesením č. 267/2015 

- jedenásta zmena schválená dňa 09.10.2015 uznesením č. 307/2015 

- dvanásta zmena schválená dňa  30.10.2015 rozpočtovým opatrením  starostu obce  

- trinásta zmena schválená dňa 12.11.2015 uznesením č. 334/2015 

- štrnásta zmena schválená dňa 02.12.2015 rozpočtovým opatrením  starostu obce 

- pätnásta zmena schválená dňa 11.12.2015 uznesením č. 374/2015 

- šestnásta zmena schválená dňa 28.12.2015 uznesením č. 401/2015 

- sedemnásta zmena schválená dňa 29.12.2015 rozpočtovým opatrením  starostu obce. 

 

 

 

 



 4 

Rozpočet obce k 31.12.2015  

 

1.1. Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov za rok 2015 

 

  

Schválený  

rozpočet  

Schválený 

rozpočet  

po poslednej 

zmene 

Príjmy celkom 805765,00 1086205,05 

z toho :   

Bežné príjmy 790165,00 847126,00 

Kapitálové príjmy 0,00 83300,00 

Finančné príjmy 0,00 139179,05 

Príjmy RO s právnou subjektivitou 15600,00 16600,00 

Výdavky celkom 799002,00 1020876,77 

z toho :   

Bežné výdavky 356376,00 399302,00 

Kapitálové výdavky 22000,00 166019,91 

Finančné výdavky 19000,00 19000,00 

Výdavky RO s právnou subjektivitou 401626,00 436554,86 

Rozpočet  obce 6763,00 65328,28 

 

 

 

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2015  

 
Rozpočet na rok 2015 Skutočnosť k 31.12.2015 % plnenia 

1086205,05    1098325,14 101,12 

 

Z rozpočtovaných celkových príjmov 937 305,92 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume 

9372 378,27 EUR, čo predstavuje 103,74% plnenie.  

 

1. Bežné príjmy 

 

Rozpočet na rok 2015 Skutočnosť k 31.12.2015 % plnenia 

847126,00 861594,59 101,70 

 

Z rozpočtovaných bežných príjmov 771 995 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume 

790 960,74 EUR, čo predstavuje  .102,46% plnenie.  

 

a) daňové príjmy  

 

Rozpočet na rok 2015 Skutočnosť k 31.12.2015 % plnenia 

486379,00 493625,49                101,48 

 

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve  

Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 464178,00 EUR z výnosu dane z príjmov boli 

k 31.12.2015 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 473728,37 EUR, čo predstavuje 

plnenie na 102,06 %.  
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Daň z nehnuteľností 

Z rozpočtovaných 20 171,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 18319,85 EUR, čo 

je 90,82 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 5865,12 EUR, dane zo stavieb boli 

v sume 12 286,09 EUR a dane z bytov boli v sume 168,002 EUR. K 31.12.2015 obec eviduje 

pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 2241,02  EUR. 

 

Daň za psa  1044,00eur 

Daň za užívanie verejného priestranstva 63,57eur 

Daň za nevýherné hracie prístroje 469,70eur 

Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad 26522,67eur 

 

b) nedaňové príjmy:  

  

Rozpočet na rok 2015 Skutočnosť k 31.12.2015 % plnenia 

53540,00                60764,35       113,49            

 

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku 

Z rozpočtovaných  53540,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 60764,35 EUR, čo 

je 113,49 % plnenie. Príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov  v sume 6038,98 EUR.  

 

 

 Z toho  - Administratívne poplatky a iné poplatky a platby 

Administratívne poplatky - správne poplatky: 

Z rozpočtovaných 5070,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 8883,65 EUR, čo je 

175,22 % plnenie.  

 

c)  iné nedaňové príjmy:  

  

Rozpočet na rok 2015 Skutočnosť k 31.12.2015 % plnenia 

7910,00                 8 511,96                 107,61 

 

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 7910,00 EUR, bol skutočný príjem vo výške 

8511,96 EUR, čo predstavuje  107,61% plnenie.  

Medzi iné nedaňové príjmy boli rozpočtované príjmy z dobropisov a z vrátky.  

 

Prijaté granty a transfery 

Z rozpočtovaných grantov a transferov  281 352,00 EUR bol skutočný príjem vo výške 

281 352,00 EUR, čo predstavuje 100,00% plnenie. 

 

Poskytovateľ dotácie Suma v EUR Účel 

 Rozpočtová organizácia obce 281 352,00 Bežný transfer na prevádzku 

a osobné náklady 

 

Granty a transfery boli účelovo učené a boli použité v súlade s ich účelom. 

2. Kapitálové príjmy:  

  

Rozpočet na rok 2015 Skutočnosť k 31.12.2015 % plnenia 

83 300,00 76 385,00 124,90 
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Z rozpočtovaných kapitálových príjmov ( pozemky) 83 300,00 EUR bol skutočný príjem 

k 31.12.2015 v sume 76 385,00 EUR, čo predstavuje  91,70% plnenie.  

 

Granty a transfery 

Z rozpočtovaných 13 000,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 13 000,00 EUR, čo 

predstavuje 100,00 % plnenie. 

 

 

Prijaté granty a transfery 

 

Poskytovateľ dotácie Suma 

v EUR 

Účel 

MDV a reg. rozvoja SR 182,48 Životné prostredie 

OU – odbor živ. prostredia 1 812,57 Stavebná agenda 

MVSR - sekcia verejnej správy 2 695,06 Matrika, evidencia obyvateľstva, 

civilná ochrana 

MFSR –individuálne potreby obcí 13 000,00 Modernizácia verejného osvetlenia 

MVSR – referendum v r. 2015  1280,00 Referendum 

ÚPSV a R Čadca 1345,36 Hmotná núdza  stravné a uč.pomôcky 

ÚPSV a R Čadca  17733,08 šanca na zamestnanie, podpora 

zamestnávania § 54  

 

3. Príjmové finančné operácie:  

  

Rozpočet na rok 2015 Skutočnosť k 31.12.2015 % plnenia 

139 179,05 139 179,05 100 

 

Z rozpočtovaných finančných príjmov 139 179.05 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 

v sume 139 179,05 EUR, čo predstavuje  100% plnenie. Z toho zostatok z dotácie na verejné 

osvetlenie v sume 7305,91€ a zostatok  dotácie pre ZŠ s MŠ Olešná 464  v sume : 6959,58€ 

 

4. Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou: 

 

Bežné príjmy  

Rozpočet na rok 2015 Skutočnosť k 31.12.2015 % plnenia 

16 600,00 21 166,50 127,50 

 

Z rozpočtovaných bežných  príjmov 16 600,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 

21 166,50 EUR, čo predstavuje 127,50 % plnenie.  

 

 

 

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2015  
 

Rozpočet na rok 2015 Skutočnosť k 31.12.2015 % čerpania 

1020876,77 904 697,58 88,62 
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Z rozpočtovaných celkových výdavkov 1020876,770EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2015 

v sume  904 697,58 EUR, čo predstavuje  88,62% čerpanie.  

 

1. Bežné výdavky  

  

Rozpočet na rok 2015 Skutočnosť k 31.12.2015 % čerpania 

399302,00 388005,73                97,17 

 

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 399302,00 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2015 

v sume 388005,73 EUR, čo predstavuje 97,17% čerpanie.  

 

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.  

 

Medzi významné položky bežného rozpočtu patrí:  

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 

Z rozpočtovaných 114108,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2015 v sume 116175,39 

EUR, čo je 101,81 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ, starostu obce, 

kontrolóra obce,  matriky, stavebnej agendy, opatrovateľskej služby, robotníkov, pracovníkov 

podľa § 54 – z Úradu práce.  

Poistné a príspevok do poisťovní 

Z rozpočtovaných  47 175,50 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2015 v sume 47959,53EUR, 

čo je 101,66 % čerpanie.  

Tovary a služby 

Z rozpočtovaných 219343,50 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2015 v sume 206255,90 EUR, 

čo je 94,03 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých odvetví obce, ako sú cestovné 

náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, nájomné za nájom a ostatné 

tovary a služby. 

Bežné transfery 

Z rozpočtovaných 16396,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2015 v sume 15122,45 EUR, 

čo predstavuje 92,23 % čerpanie. 

Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými     

finančnými výpomocami 

Z rozpočtovaných  2279,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2015 v sume 2492,46EUR, 

čo predstavuje 109,36 % čerpanie.  

 

2. Kapitálové výdavky : 

  

Rozpočet na rok 2015 Skutočnosť k 31.12.2015 % čerpania 

166 019,91 70 945,52                       42,73 

 

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 166019,91 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2015 

v sume 70 945,52 EUR, čo predstavuje  42,73% čerpanie.  

 

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek kapitálového rozpočtu je prílohou Záverečného 

účtu.  

 

Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:  

 

a) Nákup výpočtovej techniky spolu so softvérom  vo výške 1437,52€ 
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b) Nákup vybavenia – OcÚ, poličky, stoličky, skrine, dvere informačné tabule, kuchynská 

linka, záhradný set, stan celkom vo výške: 3800,95€   

c) Nákup strojov prístrojov zariadenia, technika – čerpadlo, vysokotlakový čistič,  

bubnová kosačka, dopravné zrkadla, krovinorez, ohrievač vody, fotoaparát, chladiaci box  

spolu vo výške: 5842,78€ 

d) Špeciálne : zásahová súprava Golem pre DHZ v sume: 669,00€ 

e) Nákup obecného osobného mot. vozidla Suzuki v sume: 14760,00€ 

f) Nákup pluhy a rozmetadlo k traktoru v sume 17000,00€ 

g) Projekty: rozšírenie verejného osvetlenia v sume 300,00€ 

h) Rozšírenie verejného osvetlenia : zo zostatku dotácie z roku 2014 v sume 7305,91€ 

z novej dotácie v sume 4548,83€ a z vlastných zdrojov obce 1707,21€ spolu : 13 561,95€. 

i) IBV Potôčky výstavba MK v sume: 2095,17€ 

j) K vodovodu Rovňany  lokalita u „Grigu“ montáž ventilu na odberné miesto v sume: 

1305,79€. 

k) Modernizácia ihriska Rovňany –mantinely v sume: 9780,00€   

 

 

3. Výdavkové finančné operácie : 

  

Rozpočet na rok 2015 Skutočnosť k 31.12.2015 % čerpania 

19 000,00              19 000,00       100               

 

Z rozpočtovaných finančných  výdavkov 19 000 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2014 

v sume 19 000 EUR, čo predstavuje  100% čerpanie. Splátka istiny z prijatého úveru z r. 2010) 

 

 4. Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou: 

 

Bežné výdavky  

Rozpočet na rok 2015 Skutočnosť k 31.12.2015 % plnenia 

436554,86                   426 746,33                97, 75 

Bežné výdavky rozpočtovej organizácie s právnou subjektivitou  z toho: 

 

 

4. Prebytok rozpočtového hospodárenia za rok 2015 
 

Hospodárenie obce 
 

Skutočnosť k 31.12.2015 

 
 
Bežné  príjmy spolu 882761,09 

z toho : bežné príjmy obce  861594,59 

             bežné príjmy RO 21166,50 

Bežné výdavky spolu 810111,65 

z toho : bežné výdavky  obce  388005,73 

             bežné výdavky  RO 422105,92 

Bežný rozpočet 72649,44 

Kapitálové  príjmy spolu 76385,00 

z toho : kapitálové  príjmy obce  76385,00 

             kapitálové  príjmy RO 0,00 

Kapitálové  výdavky spolu 75585,93 
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z toho : kapitálové  výdavky  obce  70945,52 

             kapitálové  výdavky  RO 4640,41 

Kapitálový rozpočet  799,07 

Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu 73448,51 

Vylúčenie z prebytku  17280,21 

Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu 56168,30 

Príjmy z finančných operácií 139179,05 

Výdavky z finančných operácií 19000,00 

Rozdiel finančných operácií 120179,05 
PRÍJMY SPOLU   1098325,14 

VÝDAVKY SPOLU 904697,58 

Hospodárenie obce  193627,56 
Vylúčenie z prebytku 17280,21 

Upravené hospodárenie obce 176347,35 

 

 

Prebytok rozpočtu v sume  56 168,30 EUR  zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) 

zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, navrhujeme použiť na:  

-  tvorbu rezervného fondu vo výške 10%  v sume : 5616,83EUR  

V zmysle ustanovenia § 16  odsek 6 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa na účely 

tvorby peňažných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu obce podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b)  

citovaného zákona,  z tohto  prebytku vylučujú :  

a) nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté 

predchádzajúcom  rozpočtovom roku  v sume  8829,04 EUR, a to na :  

- bežné prevádzkové náklady Základnej školy Olešná 464 

b) nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na kapitálové  výdavky  poskytnuté v 

predchádzajúcom rozpočtovom roku  v sume   8451,17  EUR, a to na : 

- výmenu rozvádzačov verejného osvetlenia v sume 8451,17EUR 

ktoré je možné použiť v rozpočtovom roku v súlade s ustanovením § 8 odsek 4 a 5 zákona 

č.523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov.  

Zostatok  finančných operácií  v sume 120 179,05 EUR na tvorbu rezervného fondu a následne 

použiť na tvorbu rezervného fondu resp. podľa návrhu Obecného zastupiteľstva. 

 

5. Tvorba a použitie prostriedkov peňažných fondov (rezervného fondu) 

a sociálneho fondu 
 

Rezervný fond 

Obec vytvára rezervný fond v zmysle ustanovenia § 15 zákona č.583/2004 Z.z. v z.n.p.. 

O použití rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo. 

              

Fond rezervný Suma v EUR 

ZS k 1.1.2015  8 457,04       

Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý  

                  rozpočtový rok  

13 946,95 
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                - z finančných operácií  

Úbytky  

 

0,00 

- Ostatné úbytky      12,85 

KZ k 31.12.2015 22 391,14       

 

 

Sociálny fond 

Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje vnútorný predpis a smernica SF. 

 

Sociálny fond Suma v EUR 

ZS k 1.1.2015 87,30 

Prírastky - povinný prídel -       1 %                    858,45 

Úbytky   - stravovanie                     695,50 

KZ k 31.12.2015 250,25 

 

 

 

 

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2015  

 

A K T Í V A  

Názov   ZS  k  1.1.2015  v EUR KZ  k  31.12.2015 v EUR 

Majetok spolu 2706874,14 2854599,58 

Neobežný majetok spolu 2273196,92 2353494,04 

z toho :   

Dlhodobý nehmotný majetok 3509,14 

 

3860,42 

Dlhodobý hmotný majetok 1904133,12 1984078,96 

Dlhodobý finančný majetok 365554,66 365554,66 

Obežný majetok spolu 1904133,12 1984078,96 

z toho :   

Zásoby 1255,11 930,40 

Zúčtovanie medzi subjektami VS 258672,17 252943,03 

Dlhodobé pohľadávky 0 0 

Krátkodobé pohľadávky  14116,82 31357,74 

Finančné účty  158142,84 213253,06 

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh. 0 0 

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát. 0 0 
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Časové rozlíšenie  1490,28 2621,31 

P A S Í V A  

Názov ZS  k  1.1.2015 v EUR KZ  k  31.12.2015 v EUR 

Vlastné imanie a záväzky spolu 2232235,68 2320663,06 

Vlastné imanie  1868250,52 1957319,90 

z toho :   

Oceňovacie rozdiely  0 0 

Fondy 0 0 

Výsledok hospodárenia  1868250,52 1957319,90 

Záväzky 102447,46 99768,54 

z toho :   

Rezervy  0 4526,00 

Zúčtovanie medzi subjektami VS 14265,49 17280,21 

Dlhodobé záväzky 133,86 493,08 

Krátkodobé záväzky 21549,06 29970,20 

Bankové úvery a výpomoci 66499,05 47499,05 

Časové rozlíšenie 261537,70 263574,62 

   

 

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2015 
 

Obec k 31.12.2015 eviduje tieto záväzky: 

- voči bankám                                      47 499,05 EUR 

- voči dodávateľom                               3245,93EUR 

- nevyfakturované dodávky                12 807,18EUR  

- voči zamestnancom                            8012,13EUR         

- voči poisťovniam a daňovému úradu 5904,96EUR 

  

 

Obec uzatvorila v roku 2010 Zmluvu o úvere na opravu miestnej komunikácie. Úver je dlhodobý 

s dobou splatnosti do r. 2018, splátky úveru budú polročné a splátky úrokov mesačné. 

 

 
Poskytovateľ 

úveru 

Účel Výška 

prijatého 

úveru 

Výšk

a 

úrok

u 

Zabezpečenie 

úveru 

Zostatok 

k 31.12.2015 

Splatnosť 

 

Prima 

banka a.s. 

Čadca 

Oprava miestnej 

komunikácie 

Predná Olešná 

132999,04 4,08 Bianco zmenka 47499,05 r. 2018 
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8. Prehľad o poskytnutých dotáciách  právnickým osobám a fyzickým osobám 

- podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z.z. 
 

Obec v roku 2015 poskytla dotácie v súlade so VZN  o dotáciách, právnickým osobám, fyzickým 

osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb,  na všeobecne prospešný 

alebo verejnoprospešný účel.  

 

a/ 
Žiadateľ dotácie 

Účelové určenie dotácie :  

 

Suma poskytnutých 

finančných 

prostriedkov 

 

- 2 - 

Suma skutočne 

použitých 

finančných 

prostriedkov 

- 3 - 

Rozdiel 

(stĺ.2 - stĺ.3 ) 

 

 

- 4 - 

Telovýchovná jednota Olešná - bežné 

výdavky na činnosť klubu 

4613,14 4613,14 0,00 

MASKA- členský príspevok 50,00 50,00 0,00 

ZMOK- členský príspevok 271,67 271,67 0,00 

Mikroregión Horné Kysuce- členský 

príspevok 

129,39 129,39 0,00 

Región Beskydy –členský príspevok 194,50 194,50 0,00 

Klub Pohyb,Krása,Presnosť Staškov  100,00 100,00 0,00 

Rímskokatolícka Cirkev Farnosť Podvysoká 1000,00 1000,00 0,00 

Združenie rodičov ZŠ s MŠ Olešná 464 140,00 140,00 0,00 

Združenie rodičov ZŠ s MŠ Olešná 464 100,00 100,00 0,00 

 

Poskytnuté vecné dary z obce Olešná     

vecné dary  hodnota 

daru 

počet spolu 

Novonar.detí s trvalým pobyt.Olešná 67,00 17 1139,00 

jubilantka -100 rokov 100,00 1 100,00 

Dôchodci obce Olešná -jubilanti 33,00 9 297,00 

Dôchodci obce Olešná -jubilanti 40,00 24 960,00 

Remeselníci,reprezentujúci obec 50,00 1 50,00 

 

K 31.12.2015 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade s VZN 2013 

o poskytovaní dotácií a darov z rozpočtu obce Olešná.  
 

9. Finančné usporiadanie vzťahov voči  

 
a) zriadeným a založeným právnickým osobám 

b) štátnemu rozpočtu 

c) štátnym fondom 

d) rozpočtom iných obcí 

 

V súlade s ustanovením § 16 ods.2 zákona č.583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov má obec 

finančne usporiadať svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k zriadeným alebo 

založeným právnickým osobám,  fyzickým osobám - podnikateľom a právnickým osobám, 
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ktorým poskytli finančné prostriedky svojho rozpočtu, ďalej usporiadať finančné vzťahy 

k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a k rozpočtom VÚC. 

 

a) Finančné usporiadanie voči zriadeným a založeným právnickým osobám 

 

 

 

Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. rozpočtovým organizáciám: 

 

- prostriedky zriaďovateľa, vlastné prostriedky RO 

 

Rozpočtová organizácia Suma poskytnutých 

finančných 

prostriedkov 

Suma skutočne 

použitých finančných 

prostriedkov   

Rozdiel – vrátenie 

ZŠ s MŠ Olešná 464 136645,22 136645,22 0,00 

CVČ Olešná-bežné 

výdavky 

4640,00 4640,00 0,00 

    

  

b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu: 

 
Poskytovateľ  

 

 

    

        - 1 - 

Účelové určenie grantu, transferu  

 

 

 

- 2 - 

Suma  

poskytnutých 

finančných 

prostriedkov  

- 3 - 

Suma skutočne 

použitých 

finančných 

prostriedkov   

- 4 - 

Rozdiel 

(stĺ.3 - stĺ.4 ) 

 

 

- 5 - 

MDV a reg. 

Rozvoja SR 

Životné prostredie – bežné výdavky,        182,48 182,48 0 

MDV a reg. 

SR 

Stavebná agenda a doprava- bežné 

výdavky 

1896,77 1896,77 0 

MVSR  Matrika a evidencia obyvateľstva- 

bežné výdavky 

2507,86 2507,86 0 

MFSR Individuálne potreba obcí – 

modernizácia VO – kapitálový výdavok 

13000,00 4548,83 8451,17 

MVSR  Civilná obrana- bežné výdavky 178,20 178,20 0 

ÚPSV a R Hmotná núdza stravné a učebné 

pomôcky 

1345,36 1202,36 143,00 

vrátené  

ÚPSV 

Čadca 

podpora zamestnanosti, šanca na 

zamestnanie § 54 

17733,08 17733,08 0 

MVSR Referendum 1280,00 865,34  414,66 

vrátené 
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c) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom 

 

Obec neuzatvorila v roku 2015 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.  

 

Obec Olešná poskytla dotáciu na Centrum voľného času Turzovka 

Obec  Suma poskytnutých 

finančných 

prostriedkov 

Suma skutočne 

použitých finančných 

prostriedkov   

Rozdiel  

CVČ Turzovka 60,00 60,00 0 

 

Obec Olešná prijala dotácie:  

Obec  Suma prijatých 

finančných 

prostriedkov 

Suma skutočne 

použitých finančných 

prostriedkov   

Rozdiel  

Obec Podvysoká  500,00 500,00 0 

Kysucké múzeum 120,00 120,00 0 

Mikroregión Kysuce 100,00 100,00 0 

 

 

V Olešnej dňa 17.03.2016 


