
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hodnotiaca správa  programového 

rozpočtu  

 

Obce Olešná  

 

 

za rok 2013 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Olešná, marec 2014 

 

 



2 

 

 

Hodnotenie  k  programovému rozpočtu Obce Olešná k 31.12. 2012  

 
 

               Programový rozpočet Obce Olešná na rok 2013 bol navrhnutý ako prebytkový  t.j. 

rozdiel medzi príjmami a výdavkami (vrátane príjmových a výdavkových finančných 

operácií) .V priebehu roka boli OZ schválené 5 rozpočtových opatrení.  

 

Posledná úprava rozpočtu obce na rok 2013 bola zostavená celkovo  ako prebytková. Bežný 

rozpočet bol zostavený po poslednej úprave ako prebytkový  vo výške: 53 494€  a kapitálový 

rozpočet ako schodkový –127 613€.  Finančné operácie  ako prebytkové  vo výške :112 624€.  

 

Rozpočet obce na rok 2013 bol zostavený ako prebytkový. Bežný   rozpočet   bol   zostavený   

ako  prebytkový  a  kapitálový   rozpočet ako  schodkový. Do 8.3.2013, kedy bol schválený 

rozpočet obce na rok 20130, obec hospodárila podľa rozpočtového provizória.  

 

Základným   nástrojom  finančného  hospodárenia  obce  bol   rozpočet   obce   na  rok   2013. 

Obec v roku 2013 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 2013 bol zostavený ako prebytkový. 

Bežný   rozpočet   bol   zostavený   ako  prebytkový  a  kapitálový   rozpočet ako  schodkový.  

 

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2013.  

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 08.03.2013 uznesením č.53/2013 

Rozpočet bol zmenený päťkrát: 

- prvá zmena   schválená dňa 24.5. 13uznesením č. 133/2013. 

- druhá zmena schválená dňa  09.08.13 uznesením č.220/2013. 

- tretia zmena  schválená dňa  11.10.13 uznesením č. 284/2013 

- štvrtá zmena schválená dňa  15.11.13. uznesením č. 310/2013 

- piata zmena  schválená dňa  20.12.13 uznesením č. .367/2013 

 

 

Rozpočet obce k 31.12.2013 v celých € 

 

   
 

 

1.   P  R  Í  J  M  O V  Á     Č  A S  Ť 
  

Celkové príjmy sú rozpočtované vo výške v štruktúre uvedenej v tabuľke č.1. 

            

           Tabuľka 1 

 

Príjmy celkom 

 Skutočnosť  

k 31.12. 2012 

Skutočnosť 

2013 

Plán na rok 

2014 

Plán na rok 

2015 

Príjmy celkom 804 500 917 796 754 836  

z toho :     

Bežné príjmy 750 656 765 742 754 836  
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Kapitálové príjmy 3465 162   

Finančné príjmy 33 841 131625   

Príjmy RO 16 630 20268   

 
           Tabuľka 2 

Príjmy  bežné rok 2013 v € 

Zdroj Názov  Schválený 

rozpočet 

Rozpočet  

po zmenách 

Skutočnosť 

2013 

Skutočnosť 

k 31.12.2012 

111 transféry a dotácie 292 586 291 057 295 123 304 288,45 

1162 UPSVa R 0 1400 1151 328,78 

71 kysucké múzeum 0 80 80 60,00 

41 vlastné príjmy 432 740 460 060 469 388 445 887,59 

Spolu  725 326 752 597 765 742 750 564,82 

 

  

11..  DDaaňňoovvéé  pprrííjjmmyy                                                                                                                                                        442266  334477€€    

 Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve  

Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 397 000,00 € z výnosu dane z príjmov boli 

k 31.12.2013 poukázané prostriedky zo ŠR v sume 398 943,401 €, čo predstavuje plnenie na 

100,48 %.  

 Daň z nehnuteľností 
Z rozpočtovaných 19 190,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2013 v sume 19 473,55 €, čo je 

101,47 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 7 329,73 €, dane zo stavieb boli 

v sume 11 961,74 € a dane z bytov boli v sume 182,08 €. . K 31.12.2013 obec eviduje 

pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume  3065,31 €. 

c) Daň za psa 4€ 

  
           Tabuľka 3 

 

Príjmy kapitálového rozpočtu v € 

Zdroj Názov  Schválený 

rozpočet 

Rozpočet  

po zmenách 

Skutočnosť 

k 31.12.2013 

skutočnosť 

k 31.12.2012 

111 transféry a dotácie 

rekonštrukcia MR 

0 0  3 000,00 

41 vlastné príjmy 0 162 162 465,00 

Spolu  0 162 162 3 465,00 

           Tabuľka 4 

 

 

 

Finančné  operácie  rozpočtu v € 

Zdroj Názov  Schválený 

rozpočet 

Rozpočet  

po zmenách 

Skutočnosť 

k 31.12.2013 

skutočnosť 

k 31.12.2012 

1318 zostatok z min.r. 92 511 115 625 115 625 33 014,80 

1319 zostatok škola 12 706 12 706 12 706 826,20 
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zostatok  dotácia 

VO 

3000  3000 3000 

Spolu  108 217 131 625 131 625 33 841,00 

 
  

 
Plnenie výdavkove1 časti programového rozpočtu tvorí prílohu č.1 

 

 

 

 

 

 

  

V  Ý  D  A  V  K  O  V  Á      Č  A  S   
 

 

PPrrooggrraamm  čč..  11::  PPlláánnoovvaanniiee,,  mmaannaažžmmeenntt  aa  kkoonnttrroollaa  
  

ZZáámmeerr  pprrooggrraammuu::  

SSAAMMOOSSPPRRÁÁVVAA,,    FFLLEEXXIIBBIILLNNEE    RREEAAGGUUJJÚÚCCAA    NNAA    PPOOTTRREEBBYY  

OOBBYYVVAATTEEĽĽOOVV,,    PPOODDNNIIKKAATTEEĽĽOOVV,,    ČČII    NNÁÁVVŠŠTTEEVVNNÍÍKKOOVV    OOBBCCEE  OOlleeššnnáá    

PPLLÁÁNNUUJJÚÚCCAA    VV    ZZMMYYSSLLEE    TTRRVVAALLOO    UUDDRRŽŽAATTEEĽĽNNÉÉHHOO  RROOZZVVOOJJAA    AA  

  RRIIAADDIIAACCAA    VVŠŠEETTKKYY    PPRROOCCEESSYY    SS    MMAAXXIIMMÁÁLLNNOOUU  EEFFEEKKTTÍÍVVNNOOSSŤŤOOUU    AA    

TTRRAANNSSPPAARREENNTTNNOOSSŤŤOOUU  

  

  

Bežné výdavky  pre program č.1: 
 

01.1.1.6 Výdavky samosprávy   k 31.12.2013 celkom rozpočet po zmenách : 132 315€ 

skutočnosť : 117 122€    

  

  

  

  

  
RRookkyy  RRoozzppooččeett  

ppoo  zzmmeennáácchh  

22001133  

SSkkuuttooččnnoossťť  

kk  3311..1122..22001133  
sskkuuttooččnnoossťť  

  3311..1122..22001122  

RRoozzppooččeett  pprrooggrraammuu  

VV  €€  
113322  331155  111177  112222  9977  885599,,4444  

        

  

Zodpovednosť : Starosta obce,  zamestnanci obce.  

Podprogram  1.1:  Správa obce                      

 
Zámer Podprogramu : Efektívna administratíva podporujúca plnenie výsledkov 
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Podprogram  1.2:   Výkon funkcie starostu .                

 
Zámer Podprogramu :  Moderná obec s transparentným a otvoreným manažmentom 

a reprezentáciou 

 

 

Cieľ Ukazovateľ výkonnosti 
Cieľová 

hodnota  

Skutočnosť 

Dosiahnuť vysoký stupeň otvorenosti 

informovania občanov  a 

podnikateľov Obce Olešná 

 percento zodpovedaných podnetov a žiadostí 

o informácie zo všetkých 

 100% 90% 

   

   

   

Zabezpečiť dôsledné a kontinuálne 

riadenie obecného úradu 

 Počet porád starostu obce za rok   Min.6 13 

Percento včasného plnenia úloh z celkového počtu 

stanovených úloh  

  

Zabezpečiť aktívnu reprezentáciu 

Obce Olešná 

 Počet stretnutí  starostu za rok  min 6 11 

    

   

 

 

Podprogram  1.2:   Členstvo v samosprávnych organizáciách 

                         a združeniach  
 
Zámer  Podprogramu :  Záujmy    Obce    Olešná     presadzované      na    regionálnych, 

celoslovenských organizáciách 

 

 

Cieľ Ukazovateľ výkonnosti Cieľová hodnota Skutočnosť 

Zabezpečiť aktívnu účasť Obce Olešná 

v záujmových organizáciách a združeniach 

 počet členstiev obce v organizáciách 

a združeniach 

 6 3 

 
Podprogram  zahŕňa zabezpečenie aktívnej účasti obce v záujmových združeniach a organizáciách. 

 

- ročné poplatky obce za členstvo  v organizáciách a združeniach uvádza nasledujúca tabuľka:                 

 

 

 

  

P.č. 
Organizácia, združenie 

Členský 

poplatok 

/rok2013/ 

V € 

1. Regionálne združenie miest a obcí 232 

2. Mikroregión Kysuce 137 

3. Združenie kontrolórov  

SPOLU 369 

 

Poprogram  1.3:   Strategické plánovanie               
Zámer  Podprogramu :  Cieľavedomý    rozvoj     kvality   života    v obci Olešná  na     základe  

jasne stanovených priorít 
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Cieľ Ukazovateľ výkonnosti Cieľová hodnota  

Zabezpečiť napĺňanie opatrení Plánu 

hospodárskeho a sociálneho rozvoja 

 počet implementovaných opatrení podľa PHSR za 

rok 

 5 0 

 podiel včasne splnených úloh z celkového počtu 

stanovených úloh 

 100% 0 

Zabezpečiť aktualizácie Plánu 

hospodárskeho a sociálneho rozvoja 

 aktualizovaný PHSR  1 0 

 
 

Podprogram  1.4:  Príprava a vydávanie noriem Obce Olešná                 

 
Zámer  Podprogramu :  Normotvorná     činnosť     obce    v     súlade    s   legislatívnymi   zmenami 

v právnom systéme a požiadavkami obce 

 

 

Cieľ Ukazovateľ výkonnosti Cieľová hodnota Skutočnosť 

Zabezpečiť relevantnú 

normotvornú činnosť 

súvisiacu s funkciami 

obce  

 počet pripravených a vydaných VZN  7 8 

   

 počet pripravených a vydaných smerníc   2 6 

 počet pripravených a vydaných rozhodnutí a príkazov starostu  50 85 

   

 percento včasného splnenia úloh uložených legislatívnym 

plánom  

 100% 90% 

 
Príprava a vydávanie nariadení obce schvaľovaných mestským zastupiteľstvom (VZN, Štatút obce, Organizačný 

poriadok OÚ, odmeňovací poriadok) a ostatných noriem obce (smernice  rozhodnutia  a príkazy starostu). 

 

 

Podprogram  1.5: Komunikácia s verejnými inštitúciami v mene  

                        obce  
Zámer Podprogramu :  Profesionálna komunikácia s verejnými inštitúciami 

 

 

Cieľ Ukazovateľ výkonnosti Cieľová hodnota skutočnosť 

Dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu 

komunikácie s verejnými inštitúciami 

 percento spokojných verejných inštitúcií 

s poskytovanými informáciami 

 100% 90% 

 

 

Podprogram  1.6:  Vnútorná kontrola     

 
Zámer  Podprogramu :   Súlad činnosti a rozhodnutí samosprávy so zákonmi, všeobecne  záväznými   

nariadeniami    a    vnútornými     normami     obce   a efektívne fungujúca 

samospráva  

 

 

Cieľ Ukazovateľ výkonnosti Cieľová hodnota skutočnosť 

Zabezpečiť účinnú kontrolu úloh  kontrolné úlohy podľa plánov kontrolnej činnosti   100%  100% 

 počet vykonaných kontrol za rok  12 12 
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schválených OZ obce   počet vykonaných kontrol plnenia opatrení 

prijatých na odstránenie nedostatkov za rok 

 4  

 

 

Podprogram  1.7:  Petície, sťažnosti a podania  
Zámer Podprogramu :   Promptná reakcia samosprávy na podnety obyvateľov 

 

 

Cieľ Ukazovateľ výkonnosti Cieľová hodnota skutočnosť 

 

Vybavovanie petícií, sťažností a podaní v termínoch 

určených zákonom, vnútornými normami 

a rozhodnutiami  obce,  

 počet sťažností  

 percento vybavených sťažností 

v termíne za rok  

 20 

 100% 

 100% 

 

 percento vybavených petícií 

v termíne za rok 

 100% 0 

 
 

Podprogram  1.8:  Daňová agenda                                                   

 
Zámer Podprogramu : Efektívny a účinný výber daní a poplatkov 

 

 

Cieľ Ukazovateľ výkonnosti Cieľová hodnota Skutočnosť 

Zabezpečiť efektívne plnenie rozpočtu 

miestnych daní a poplatkov 

 počet riešených  podaní daňových subjektov 0 0 

 počet uverejňovaných oznámení o vymáhaní daňových 

nedoplatkov za rok 

10 6 

 

 

Hodnotenie:   cieľ bol splnený čiastočne. 

 

Podprogram  1.9:  Rozpočtová politika              

 
7Zámer Podprogramu : Zodpovedná fiškálna politika obce Olešná 

 

Cieľ Ukazovateľ výkonnosti Cieľová hodnota skutočnosť 

Zabezpečiť plynulý priebeh 

rozpočtového procesu 

 rozpočet schválený OZ  do konca kalendárneho 

roka 

 áno Áno 

 priemerná odchýlka od časového harmonogramu 

rozpočtového procesu 

 0 0 

Zabezpečiť pravidelné monitorovanie 

plnenia rozpočtu 

 počet vypracovaných monitorovacích  

a hodnotiacich správ za rok 

 2 2 

 

 

 

Hodnotenie:  

Plnenie rozpočtu  za rok  2013 sa Obecnému zastupiteľstvu predkladalo  vždy po 

skončení štvrťroka. 

Monitorovanie programového rozpočtu bolo zrealizované  k 30.6.2013 Návrhy na 

operatívne riešenie zistených nedostatkov:  Pravidelne monitorovanie a predkladanie správ 

programového plnenia rozpočtu . 

 

Podprogram  1.10:  Účtovníctvo                        
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Zámer Podprogramu :   Verné   a   pravdivé   zobrazenie   majetku,   záväzkov,   príjmov   

                              a výdavkov obce  

 

 

Cieľ Ukazovateľ výkonnosti Cieľová 

hodnota 

Skutočnosť 

Zabezpečiť vedenie účtovníctva 

v súlade so zákonom o účtovníctve 

 výrok audítora  bez výhrad  Bez výhrad 

 nedostatky zistené kontrolami  0 0 

Vypracovanie výstupov pre interné 

a externé subjekty 

 počet vypracovaných správ pre manažérske rozhodovania  12 5 

 počet správ pre OZ  6 6 

 
 

Hodnotenie : 

Inventarizácia majetku, záverečný účet audit bol načas urobený. V oblasti úverov  : obec 

s plnením svojich záväzkov nemala problémy.  

Vnútorná kontrola obce prostredníctvom kontrolóra sa robila podľa plánu. 

Bolo sledované zabezpečenie vedenia účtovníctva v súlade s platnými predpismi , splácanie 

úverov, vnútorná kontrola obce. 

Podľa stanoveného cieľa – splnený  

 

Podprogram  1.11: Evidencia  budov 
 
Zámer Podprogramu :   Komplexná    a  efektívna   evidencia   budov,   

 

Cieľ Ukazovateľ výkonnosti Cieľová hodnota Skutočnosť 

Zabezpečiť promptné služby pri vydávaní 

súpisných čísel 

 čas potrebný pre vydanie rozhodnutia 

o určení súpisného čísla od prijatia podnetu  

 max. 10 dní   

 počet vydaných rozhodnutí za rok  do15  

 

 
Hodnotenie celého programu : Určené ciele sa primerane napĺňajú 

Návrhy na operatívne riešenie zistených nedostatkov :  Zatiaľ nie sú potrebné 

 

 V programe č. 1 V ňom boli sledované zasadnutia OZ, Obecné rady,  odborné komisie pri 

OZ , výbery daní a poplatkov  administratívne práce pri zabezpečovaní chodu obce , 

vybavovanie sťažnosti a žiadostí občanov,  

  

 

PPrrooggrraamm  čč..  22::  IInntteerrnnéé  sslluužžbbyy  oobbccee  
  

ZZáámmeerr  pprrooggrraammuu::  

PPLLYYNNUULLÁÁ    AA  FFLLEEXXIIBBIILLNNÁÁ    ČČIINNNNOOSSŤŤ    OOBBEECCNNEEJJ    SSAAMMOOSSPPRRÁÁVVYY    

VVĎĎAAKKAA    KKVVAALLIITTNNÝÝMM    AA  EEFFEEKKTTÍÍVVNNYYMM    

  IINNTTEERRNNÝÝMM    SSLLUUŽŽBBÁÁMM  
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Podprogram  2.1: Právne služby obci Olešná  interný servis    
 
Zámer Podprogramu :   Profesionálne právne služby pre efektívne fungovanie obce 

 

 

Cieľ Ukazovateľ výkonnosti Cieľová hodnota 

Zabezpečiť rýchle, profesionálne a kvalitné 

právne poradenstvo  

  

 Počet situácií obecného úradu, pri ktorých sa 

poskytnuté právne poradenstvo prejavilo ako 

nedostatočné 

  

 

Podprogram 2.2.  Právne služby zastupovanie  obce navonok 
 
Zámer Podprogramu :   Profesionálne právne zastupovanie obce navonok 

 

 

Cieľ Ukazovateľ výkonnosti Cieľová hodnota skutočnosť 

Zabezpečiť profesionálne zastupovanie 

obce  v súdnych sporoch  

 počet vyhraných súdnych sporov  0 0 

 podiel vyhraných  súdnych sporov na všetkých 

vedených súdnych sporoch 

 50% 0 

Zabezpečiť účinné presadzovanie 

záujmov, práv a nárokov obce 

 Suma získaná vymáhaním v €  ................

..... 

0 

 % podiel sumy získanej vymáhaním na celkovej 

vymáhanej sume 

 40% 0 

   

   

 

 

Hodnotenie: 

V rámci predmetnej Podprogramu  sa realizovalo  zastupovanie obce pred súdmi a inými 

orgánmi, evidencia súdnych sporov (poverenie na zastupovanie obce, účasť na súdnych 

pojednávaniach, evidencia sporu, výzvy, platenie súdnych poplatkov, kontrola a riešenie 

vykonania rozhodnutia), vymáhanie pohľadávok a exekučné konanie (komunikácia 

s neplatičom, riešenie žaloby až po zaplatenie, podanie návrhu na exekúciu, vypracovanie 

zmluvy s exekútorom a pod.). obec tieto právne služby zabezpečovala  externe. 

 

 
 

Podprogram  2.3: Zasadnutia orgánov obce        
 
Zámer Podprogramu : Bezproblémový priebeh zasadnutí orgánov obce  

 

 

Cieľ Ukazovateľ výkonnosti Cieľová hodnota skutočnosť 

Organizačne zabezpečiť zasadnutia  počet zorganizovaných zasadnutí OZ/OR za rok  min. 12 15 
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orgánov obce  počet zorganizovaných zasadnutí /OZ  za rok  min. 6  13 

 Počet zorganizovaných zasadnutí komisií  min. 12  

Zvýšiť efektívnosť  zabezpečenia 

zasadnutí orgánov obce 

 zavedená tlačená distribúcia materiálov na zasadnutia  áno Áno 

 

Hodnotenie:  ciele podprogramu  boli splnené.   . 
 

Podprogram  2.3:  Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami VÚC  
( v úprave rozpočtu , podľa určenia zo štátneho rozpočtu.) 

Zámer Podprogramu :   bezproblémový priebeh  

 

 

Cieľ Ukazovateľ výkonnosti Cieľová 

hodnota 

skutočnosť 

Zabezpečiť efektívnu 

administráciu   

    

 množstvo pripravených a rozdistribuovaných hlasovacích lístkov  0 1600 

 Počet problémov alebo sťažností súvisiacich s nedokonalým 

zabezpečením úloh 

 0 0 

 

 

 

 

 

 

Hodnotenie: 

V r. 2013 sa konali voľby do VÚC   

stanovené ukazovatele boli splnené. 

 

 

Podprogram  2.4: Hospodárska správa a evidencia hnuteľného  

                       majetku 
 

Zámer Podprogramu : Aktuálna a informačné prehľadná evidencia majetku vo vlastníctve obce 

Olešná 

 

 

Cieľ Ukazovateľ výkonnosti Cieľová hodnota skutočnosť 

Dosiahnuť najvyššiu možnú efektívnosť prenájmu a predaja 

nepotrebného a nadbytočného majetku 

 čas potrebný na realizáciu  

predaja 

 max. 3 mesiace 3 mesiace 

 

 

Podprogram  2.6: Hospodárska správa a evidencia nehnuteľného  

                       majetku obce – pozemky 
Zámer Podprogramu : Ekonomicky efektívna a informačne prehľadná evidencia a správa 

pozemkov vo vlastníctve obce 

 Ukazovateľ výkonnosti 

 

Cieľová hodnota skutočnosť 

Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu 

evidenciu pozemkov vo vlastníctve obce 

   

 výmera pozemkov v m2   m2   

 priemerná doba registrácie zmien  max.5dní   
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Dosiahnuť najvyššiu možnú efektívnosť prenájmu 

a predaja pozemkov 

 príjem z prenájmu   ...........   

 čas potrebný na realizáciu predaja  max.6 mesiacov   

 priemerné náklady na znalecký posudok  .....€   

 

Podprogram  zahŕňa hospodársku správu a evidenciu pozemkov obce  Olešná 

zabezpečuje pracovníkom obce. 

 

 

Podprogram  2.7. : Hospodárska správa a evidencia nehnuteľného 

                       majetku Obce  

Zámer  Podprogramu :   Ekonomicky  efektívna  a  informačne  prehľadná   evidencia  a správa 

nebytových priestorov vo vlastníctve obce 
 

Cieľ Ukazovateľ výkonnosti Cieľová hodnota skutočnosť 

Zabezpečiť informačne prehľadnú 

a aktuálnu evidenciu majetku vo 

vlastníctve obce  

 počet nehnuteľností v majetku obce   

 počet nájomných zmlúv  4 7 

 priemerná doba registrácie zmien  max. 24 hodín  

Dosiahnuť najvyššiu možnú flexibilitu 

predaja obecného majetku 

 čas potrebný na zrealizovanie predaja  max.6 mesiacov  

 

Hodnotenie : v r. 2013 zámer v tomto podprograme bol zrealizovaný  čiastočne. 

 

Návrhy na operatívne riešenie zistených nedostatkov :   Formou inzercie zverejniť ponuky  

na prenájom priestorov v obecných budovách . 

 

 

Podprogram  2.8:  

 

Prevádzka a údržba budov    

 
Zámer Podprogramu : Maximálne funkčné a využité priestory obecného úradu 

 

 

Cieľ Ukazovateľ výkonnosti Cieľová hodnota skutočnosť 

Maximalizovať obsadenie prenajatých 

priestorov v budovách obecného úradu 

 % celkového využitia priestorov v budove OÚ  20% 20 

Zabezpečiť funkčnú a reprezentatívnu 

prevádzku budov obecného úradu 

 celkový počet týždenne odpracovaných hodín pri 

zabezpečovaní čistoty priestorov v budovách oÚ 

  20hod. 10 h. 

 celková udržiavaná plocha budov  60 m2 60 

Zabezpečiť operatívne  odstránenie  

prevádzkových problémov v budovách 

obecného úradu vlastnými zamestnancami 

 priemerná doba od nahlásenia problému do jeho 

riešenia 

 max. 1 hod. 2 h. 

 

 
Hodnotenie:  podľa stanovených ukazovateľov  zámer je splnený čiastočne. 

 

Podprogram  2.9: Vzdelávanie zamestnancov obce            
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Zámer Podprogramu :    Odborne zdatní zamestnanci obecného úradu 

 

 

Cieľ Ukazovateľ výkonnosti Cieľová hodnota skutočnosť 

Zvýšiť kvalifikáciu, 

schopnosti a zručnosti 

zamestnancov  

 priemerný počet tréningov alebo školení na 1 zamestnanca v danom 
roku 

 2 0 

 počet zamestnancov, ktorí absolvovali tréning alebo školenie v danom 
roku 

 4 5 

   

   

   

 

 

Hodnotenie : zámer podprogramu splnený čiastočne. 

 

Podprogram  2.9: Archív a registratúra  
 
Zámer Podprogramu : Kvalitné služby archívu a registratúry s minimom byrokracie 

 

 

Cieľ Ukazovateľ výkonnosti Cieľová hodnota skutočnosť 

Zabezpečiť efektívne plnenie 

zákonných požiadaviek na 

archiváciu dokumentov 

 priemerný objem udržiavaných archivovaných 

dokumentov 

    

 priemerná doba na vybavenie 1 externej žiadosti 

o vydanie archivovaného dokumentu 

 30 dní 25 

Hodnotenie :  cieľ podprogramu splnený . 
 

Hodnotenie celého programu  vedenie agend sa primerane napĺňa. 

 

Návrhy na operatívne riešenie zistených nedostatkov : zatiaľ nie sú potrebné. 

 

 

PPrrooggrraamm  čč..  33::  SSlluužžbbyy  oobbččaannoomm  
  

ZZáámmeerr  pprrooggrraammuu::    

MMAAXXIIMMÁÁLLNNEE    KKVVAALLIITTNNÉÉ    AA  FFLLEEXXIIBBIILLNNÉÉ    SSLLUUŽŽBBYY      SSAAMMOOSSPPRRÁÁVVYY    

PPRREE    VVŠŠEETTKKÝÝCCHH    OOBBYYVVAATTEEĽĽOOVV    AA    PPOODDNNIIKKAATTEEĽĽOOVV      

OOBBCCEE    OOlleeššnnáá  

 
Podprogram  3.1: Občianske obrady 

 
Zámer Podprogramu :  Najdôležitejšie okamihy života občanov na vysokej spoločenskej úrovni 
Predmetom Podprogramu  je zabezpečovanie občianskych obradov, slávností a iných podujatí na území obce ( 

občianske sobáše a pohreby, svadby. 

 

Podprogram  3.2: Činnosť matriky   
Zámer Podprogramu : Kvalitné a promptné matričné činnosti 
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Cieľ Ukazovateľ výkonnosti Cieľová hodnota Skutočnosť 

Zabezpečiť činnosť matriky v obci   priemerný počet úkonov vykonaných 

matrikou v priebehu roka 

 50 48 

Matričná agenda sa plní podľa platných predpisov agenda využíva evidencií program IVES .  

Vybavovanie občanov prebiehalo plynule.,  

 

Podprogram  3.3: Osvedčovanie listín a podpisov  

Zámer aktivít: Osvedčovanie vykonané na počkanie 

 

 

Cieľ Ukazovateľ výkonnosti Cieľová hodnota Skutočnosť 

Zabezpečiť promptné osvedčenie listín 

a podpisov 

 počet podpisov  občana pri jednom 

osvedčení 

 1500 1178 

 počet overených listín  200 102 

 

 

Hodnotenie činnosti matriky : 

Prostriedky na prenesený výkon ŠR na úseku matričnej agendy zúčtované k 31.12.2013 

podľa skutočných nákladov týkajúcich sa mzdových a prevádzkových nákladov. ( príloha 

č.3) 

 

Návrhy : nie sú  

 

Podprogram  3.4: Evidencia obyvateľstva  
 
Zámer Podprogramu :  Integrovaná evidencia obyvateľov obce poskytujúca všetky potrebné 

výstupy a informácie 

 

 

Cieľ Ukazovateľ výkonnosti Cieľová hodnota Skutočnsť 

Zabezpečiť promptnú a flexibilnú 

evidenciu obyvateľov   

 priemerný čas potrebný na evidenciu  max. 

24 

hodín 

  

 priemerný čas potrebný na zabezpečenie súvisiacej 

administratívy  

 max. 

10 dní 

  

 

Hodnotenie  v podprograme Evidencia obyvateľstva : 

Za rok  2013 prihlásených  14,    občanov na trvalý pobyt, 

2 občanov na prechodný pobyt  

odhlásených  24 občanov 

počet zomretých  občanov: 24 

počet narodených občanov: 17 

 

Návrhy : nie sú  
 

Podprogram  3.5: web Obce Olešná  rozpočet €                                        
Zámer Podprogramu : Včasné a úplné informácie o zámeroch samosprávy poskytované verejnosti 

 
 

Cieľ Ukazovateľ výkonnosti Cieľová hodnota skutočnosť 
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Promptne a transparentne informovať 

občanov obce  

 doba aktualizácie    max.48 hodín, v prípade potreby  

        ihneď resp. v zmysle platnej   

        legislavíty 

24 h.  

 

 
Hodnotenie: zámer podprogramu  splnený 

Podprogram  3.6: Evidencia psov  
Zámer Podprogramu : Prehľadná evidencia stavu psov v obci 

  
 

Cieľ Ukazovateľ výkonnosti Cieľová hodnota Skutočnosť 

Zabezpečiť presnú evidenciu  všetkých  

druhov psov na území obce 

 priemerný čas potrebný na vykonanie 

evidencie 

 max. 10 min. 10 min. 

 

 

Hodnotenie:  

V roku 2013 bolo evidovaných  275 psov.  

 

Podprogram  3.7: Rybárske lístky   
Zámer Podprogramu : Promptný, na zákazníka orientovaný výdaj rybárskych lístkov 

 

 

Cieľ Ukazovateľ výkonnosti Cieľová hodnota Skutočnosť 

Zabezpečiť dôslednú evidenciu a promptné vydávanie  

rybárskych lístkov 

 priemerný čas potrebný na vydanie 

rybárskeho lístka 

 max. 10 minút 10 min. 

 
Podprogram  zahŕňa vydávanie rybárskych lístkov za základe písomnej žiadosti občana s trvalým pobytom na 

území obce. Mzdy a odvody v programe č.1 

 

 

Program   4: Ochrana pred požiarmi 

 

Cieľom programu: Znížiť riziko vzniku požiarov prevenciou a kontrolou 

Podprogram 4.1:  Zámer Podprogramu :   podporovať a rozvíjať činnosť dobrovoľných 

hasičských zborov. 

 
 

Cieľ Ukazovateľ výkonnosti Cieľová 

hodnota 

skutočnosť 

Znížiť riziko vzniku požiarov 

prevenciou a kontrolou 

   

   

 Počet zorganizovaných protipožiarnych cvičení za rok  4 6 

 Počet preventívnych protipožiarnych kontrol za rok  4 4 

Podporovať a rozvíjať činnosť  

dobrovoľných hasičských zborov 

 Počet členov  DHZ  20 45 

 Počet zásahov DHZ  2 2 

 Zabezpečená súčinnosť DHZ  pri povodniach  Áno Áno 
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Hodnotenie: v programe bolo sledované zabezpečenie obecného hasičského zboru a ochrana 

pred povodňami. 

Plnenie : obec vynakladá každoročne finančné prostriedky na zabezpečenie úlohy ochrany 

majetku a zdravia občanov pred požiarmi prostredníctvom DHZ , ktorý pracuje dobrovoľne 

.Finančné prostriedky sú rozpočtované na vybavenie nevyhnutnými zásah. prostriedkami, 

PHM, a chod hasičskej zbrojnice.  

 

 
 

 

PPrrooggrraamm  čč..  55    DDoopprraavvnnáá  iinnffrraaššttrruukkttúúrraa    
  

ZZáámmeerr  pprrooggrraammuu::  

BBEEZZPPEEČČNNÉÉ,,      KKVVAALLIITTNNÉÉ    AA  PPRRAAVVIIDDEELLNNEE    UUDDRRŽŽOOVVAANNÉÉ    PPOOZZEEMMNNÉÉ    

KKOOMMUUNNIIKKÁÁCCIIEE  

  

  

Podprogram  5.1: Správa a údržba miestnych komunikácií,chodníkov a mostov      
 

Zámer Podprogramu :    Zabezpečenie s úprava povrchov MK a ich postupné 

vysporiadanie do vlastníctva obce. 

 
 

Cieľ Ukazovateľ výkonnosti Cieľová 

hodnota 

Skutočnosť 

Zabezpečiť opravu miestnych  

komunikácií (MK) a dopravného 

značenia MK  

 Pokládka  na výtlkoch     

      

      

 Oprava  autobusových prístreškov     

      

Zabezpečiť výkon zimnej služby 

podľa zimného plánu 

 Dĺžka posypaných MK     

 Dĺžka prehŕňaných MK     

 Odvoz snehu     

 Pohotovosť     

 

04.5.1.    C e s t n á    d o p r a v a    

1) Stavebná údržba miestnych komunikácií  zabezpečenie opráv a údržby na MK (výtlky, 

opravy chodníkov po zime r. 2012 a čiastočne z obecných zdrojov a časť 

fin.prostriedkov bola poskytnutá zo ŠR na opravu ciest po zime r. 2012. 

 

Kapitálové výdavky  

V r. 2013  sa  z časti vykonali stavebné práce na MK IBV  Rovňany. 

 

Hodnotenie programu :  - celkovo program čiastočne splnený, podrobnejšie (viď  správa  

stavebnej komisie OZ). 

 

 

Podprogram  5.2: Správa a údržba verejných priestranstiev  
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Zámer Podprogramu :  Čisté a udržiavané chodníky,  a ďalšie verejné priestranstvá, dotvárajúce 

príťažlivý výzor obce pre obyvateľov a turistov 

 

 

Cieľ Ukazovateľ výkonnosti Cieľová hodnota skutočnosť 

Zabezpečiť pravidelnú údržbu 

a čistenie verejných priestranstiev 

a komunikácií 

 Ručné čistenie .     

      

 Čistenie odvodňovacích žľabov     

 Čistenie krajníc od buriny     

      

 

PPrrooggrraamm  čč..  66::  OOddppaaddoovvéé  hhoossppooddáárrssttvvoo  
  

ZZáámmeerr  pprrooggrraammuu::  

MMAAXXIIMMÁÁLLNNEE    AADDRREESSNNÝÝ,,    KKOOMMEERRČČNNEE    OORRIIEENNTTOOVVAANNÝÝ    SSYYSSTTÉÉMM    

OODDPPAADDOOVVÉÉHHOO    HHOOSSPPOODDÁÁRRSSTTVVAA,,    VV  ČČOO    NNAAJJVVAAČČŠŠEEJJ    MMIIEERREE    

ZZOODDPPOOVVEEDDAAJJÚÚCCII    SSUUBBJJEEKKTTÍÍVVNNYYMM    PPRREEDDSSTTAAVVÁÁMM    JJEEDDNNOOTTLLIIVVCCOOVV,,      

KKLLAADDÚÚCCII    DDOORRAAZZ    NNAA    ZZAACCHHOOVVAANNIIEE    AA  OOCCHHRRAANNUU    ŽŽIIVVOOTTNNÉÉHHOO    

PPRROOSSTTRREEDDIIAA  

 

Podprogram   6.1: Zvoz a odvoz odpadu          
 
Zámer Podprogramu :   Pravidelný odvoz odpadu v obci Olešná, zlepšenie stavu pri separovaní 

odpadu v obci zabezpečením väčšieho množstva kontajnerov na triedený odpad. Rozšírenie záberu  

vývozu  o viaceré lokality obce.  
Cieľ Ukazovateľ výkonnosti Cieľová hodnota Skutočnosť 

Zabezpečiť nákladovo efektívny zvoz a odvoz 

odpadov rešpektujúci potreby obyvateľov 

 objem zvezeného a odvezeného odpadu za 

rok 

    

 celkový objem zberných nádob     

Zabezpečiť mimoriadny zvoz a odvoz odpadu 

v zvláštnych prípadoch 

 objem zvezeného a odvezeného 

nadrozmerného odpadu za rok 

    

 počet poskytnutých špeciálnych kontajnerov     

Zvýšiť stupeň ochrany životného prostredia 

formou separovaného zberu odpadu 

 objem separovaného zberu odpadu za rok     

 podiel separovaného zberu na celkovom 

zvoze a odvoze odpadu 

    

 

 

 

Podprogram 6.2: Nakladanie s odpadovými vodami  

 
Zámer podprogramu :  Zabezpečenie bezchybnej obecnej  kanalizačnej siete vrátane 

čističky odpadových vôd ,ktoré zostanú v majetku a správe obce, znižovanie energetickej 

náročnosti obce, v priestoroch a zariadeniach v správe a vlastníctve obce. V r. 2013   

vybudovanie kanalizácie pre  ZŠ Olešná 464 

Rozpočet po zmenách. 20 000€  skutočnosť: 17 243€. 

Vybudovanie kanalizačnej a vod. prípojky pre ZŠ Olešná 464 vo výške : 17  243€. 

Táto stavba bola zapísaná do majetku obce. 
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Hodnotenie:  cieľ čiastočne splnený 

 

 

 
Správa o vývoze odpadu za rok 2013   : 

 

 

VOK  lokalita VOK lokalita VOK  lokalita 110 l žetóny – počet 

4x ČOV 3 x Vigľaška 1 x Šulkov potok 18 x cint. Predná 

Olešná a cint. Potôčky 

3x Dolina 2 x Kramarčík 3 x u Hrobara  

2x Potôčky 2 x Jaroši 15 x vývoz ČOV  

2 x u Čornika 2 x u Hruškov   

4x Olešná Cintorín 2 x Sklený vrch   

 

Názov odpadu Množstvo odpadu v tonách 

Zmesový komunálny odpad 348,27. 

Plasty 1,54 

Sklo 5,65. 

Papier, Lepenka 8,3 

Objemový odpad 8,08. 

Kovový odpad 5.53 

Opotrebované pneumatiky 1,7. 

Obaly z kovu 2,53 

Elektro. odpad 25,60 

Kompozit.obaly 6,8 

  

Spolu 414,59 

 

 

Hodnotenie : v tomto programe sa sleduje zber, odvoz a likvidácia  TKO, separovaného 

odpadu a likvidácia nájdených divokých skládok odpadu. 

Celkovo    zámer programu bol splnený čiastočne.   

 

 

Program č.7 

Vodné hospodárstvo 
 

Zámer programu:  Zabezpečenie a  sprevádzkovanie pitnej vody v celej obci. 

Zabezpečenie bezchybnej prevádzky obecnej vodovodnej siete. Oprava vod.zdroja Vigľaška.  

Aktivity v zmysle PHSR obce: 
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Doregulovanie  potokov a vypracovanie projektovej dokumentácie  v spolupráci s Povodím 

Váhu VÚC – štrukturálne fondy predpokladaná výška nákladov:  1 161 787€    

 

 

 Vodné hospodárstvo  

V priebehu roka sa  mala dokončiť  oprava starého vodného zdroja v osade Vigľaška. 

Správu obecného vodovodu v r. 2013 vykonával Sevak. V majetku obce zostali vodné zdroje 

v osade Vigľaška, Lovasov, ZŠ s MŠ 464, Bockov. 

  

HHooddnnootteenniiee::  cciieeľľ  ččiiaassttooččnnee  ssppllnneennýý  

  

PPrrooggrraamm  čč..  88::  PPrroossttrreeddiiee  pprree  žžiivvoott  

  
Globálnym cieľom rozvoja obce je všestranná revitalizácia obce Olešná ,zvýšenie 

ekonomickej prosperity a kvality žívota jej obyvateľov. Znižovať energetickú náročnosť 

obce energiami  el.en.plyn v priestoroch a zariadeniach v správe alebo vlastníctve obce.  

 

 

 Zmysle PHSR obce program zahŕňa nasledovné aktivity:  

 

Podprogram 8.1: Verejné osvetlenie                        

ZZáámmeerr  ppooddpprrooggrraammuu::  

RREEKKOONNTTRRUUKKCCIIAA  RROOZZVVOODDNNEEJJ  SSIIEETTEE  VV  OOBBCCII  AA  RROOZZŠŠÍÍRREENNIIEE  

RROOZZVVOODDNNEEJJ  EELLEEKKTTRRIICCKKEEJJ  SSIIEETTEE  SSÚÚVVIIAASSIIAACCEE  SS  RREEAALLIIZZÁÁCCIIOOUU  

BBYYTTOOVVEEJJ  VVÝÝSSTTAAVVBBYY  

ZZNNIIŽŽOOVVAANNIIEE  EENNEERRGGEETTIICCKKEEJJ  NNÁÁRROOČČNNOOSSTTII    NNAA  EEFFEEKKTTÍÍVVNNUU  

AA  HHOOSSPPOODDÁÁRRNNUU  PPRREEVVÁÁDDZZKKUU  VVEERREEJJNNÉÉHHOO  OOSSVVEETTLLEENNIIAA..         

 

Cieľ Ukazovateľ výkonnosti Cieľová hodnota Skutočnosť 

Zabezpečiť efektívne fungovanie 

verejného osvetlenia v obci  

 Celková svietivosť svetelných bodov (v %)     

 funkčnosť (v %)     

 priemerné ročné náklady na prevádzku 1 

svetelného bodu v € 

    

 Počet prevádzkovaných svetelných bodov v obci     

   

Zabezpečiť operatívne odstraňovanie 

nedostatkov a porúch na verejnom 

osvetlení 

 doba odstránenia poruchy od zistenia chyby 

(v hod.) 

    

 

 

Kapitálové výdavky- pokračovanie modernizácie VO – modernizácia VO  

V r. 2013 sa  zrealizovalo predĺženie VO v časti Olešná II. - Dolina  

 

Hodnotenie : nakoľko neboli oznámené cieľové ukazovatele, v obci sa vykonávala  

pravidelná údržba  podľa potreby .    
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Hodnotenie :  zámer čiastočne splnený  

 

Podprogram  8.2: Manažment ochrany životného prostredia  

 
Zámer Podprogramu :  Vysokokvalitný výkon prenesených kompetencií v oblasti ochrany ovzdušia 

a vody 

 

  Cieľová hodnota skutočnosť 

       

Zabezpečiť promptný a kvalitný servis 

v prenesených kompetenciách v oblasti 

ochrany ovzdušia 

 % vybavených podnetov zo všetkých     

 Priemerná doba vybavenia podnetu     

Zabezpečiť promptný a kvalitný servis 

v prenesených kompetenciách v oblasti 

ochrany vôd 

 % vybavených podnetov zo všetkých     

 Priemerná doba vybavenia podnetu     

Zabezpečiť kvalitný servis v prenesených 

kompetenciách v oblasti ochrany drevín 

 % vybavených podnetov zo všetkých     

 Priemerná doba vybavenia žiadosti     

 

Podprogram  8.3: Stavby        
 

Cieľom v zmysle PHSR obce je vybudovanie individuálnej bytovej výstavby v lokalitách 

Rovňany, Potôčky, Polgrúň,, príprava infraštruktúry.  

 

Zámer Podprogramu : Efektívne, rýchle a na potreby obyvateľov a podnikateľov 

orientované stavebné konanie, zohľadňujúce rozvoj a záujmy obce 

 

Cieľ Ukazovateľ výkonnosti Cieľová hodnota skutočnosť 

Zabezpečiť promptné 

služby  stavebného 

konania 

 počet stavebných konaní (v kompetencii obce)  .50 39 

 doba vybavenia žiadosti pri stavebnom konaní (v kompetencii 
obce)  

 max.30 dní   

Zabezpečiť dôsledný a 

účinný stavebný dozor 

 pomer prijatých podnetov a vykonaných kontrol   100%   

 dĺžka vybavenia podnetu v dňoch  max.30 dní   

 

HHooddnnootteenniiee::    Hodnotenie:  túto sa sleduje počet rozhodnutí na výruby stromov,  o ktoré 

požiadajú Fyzické a právnické osoby. Ďalej sa sleduje výkon prenesenej kompetencie 

v oblasti stavebného zákona , vybavovanie podaní v zákonnej lehote, kontrola nepovolených 

stavieb(  druhy rozhodnutí a počty v prílohe č. 1)    

 

zzáámmeerr    ččiiaassttooččnnee  ssppllnneennýý    

  

PPrrooggrraamm  čč..  99::  ŠŠppoorrtt  aa  cceessttoovvnnýý  rruucchh  
  
celkom v tomto odvetví  rozpočet :47424€   skutočnosť:46 275€     

  

  

ZZáámmeerr  pprrooggrraammuu::  
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RROOZZSSIIAAHHLLYY    VVÝÝBBEERR    ŠŠPPOORRTTOOVVÝÝCCHH    AAKKTTIIVVÍÍTT    PPOODDĽĽAA    DDOOPPYYTTUU,,    

ŽŽEELLAANNÍÍ    AA  RROOZZHHOODDNNUUTTÍÍ    OOBBYYVVAATTEEĽĽOOVV    OOBBCCEE  OOLLEEŠŠNNÁÁ  

DDOOBBUUDDOOVVAANNIIEE  ZZNNAAČČEENNIIAA  CCYYKKLLOOTTRRÁÁSS  AA  PPEEŠŠÍÍCCHH  TTUURRIISSTTIICCKKÝÝCCHH  TTRRÁÁSS,,  

PPOOŽŽIIČČOOVVŇŇAA  AA  SSEERRVVIISS  PPRREE  ZZIIMMNNÉÉ  AA  LLEETTNNÉÉ  ŠŠPPOORRTTYY  

 

Aktivíty v zmysle  PHSR obce a) vypracovanie štúdie rozvoja cestovného ruchu 

a vyber lokalít pre zimnú a letnú turistiku, výber lokalít pre športoviska  

 

Hodnotenie – zámer nesplnený  

Podprogram 9.1: Podpora športových podujatí    
Zámer Podprogramu :   Športové podujatia prispievajúce k rozvoju telesnej zdatnosti detí, 

mládeže a dospelých 

 

 

Cieľ Ukazovateľ výkonnosti Cieľová hodnota skutočnosť 

Zabezpečiť široké spektrum športových 

aktivít pre deti, mládež a dospelých 

 počet podporených športových podujatí za rok     

 počet zapojených do športových podujatí     

 percentuálna spokojnosť účastníkov s organizovanými 

športovými podujatiami 

 95%   

Podprogram  zahŕňa realizovanie športových aktivít pre deti, mládež a dospelých  z cieľom zmysluplného 

využívania voľného času a upevňovania zdravia športovou činnosťou. 

 Obci je založená TJ Olešná, kde formou dotácie  obec podporuje športové aktivity 

telovychovnej jednoty Olešná . 

 
Zámer Podprogramu : Intenzívna činnosť telovýchovných jednôt 

Bežné výdavky na činnosť TJ Olešná 

 

 

Cieľ Ukazovateľ výkonnosti Cieľová hodnota skutočnosť 

Podporiť široké spektrum 

športových aktivít pre deti, 

mládež a dospelých 

      

 počet členov v TJ     

 počet podporených druhov športov  2  1 

 Percento spokojných občanov 

s ponukou športov 

 50%  30 

 

Podprogram  podporuje činnosť  telovýchovnej jednoty Olešná v ktorých realizujú ich  

 

Hodnotenie : 

 v tomto programe je sledovaná činnosť TJ Olešná, využívanie ihriska, na ktorých 

prevádzke sa obec podieľa finančnými prostriedkami.   

    V r. 2013 sa zrealizovala rekonštrukcia ihriska v časti obce Rovňany v sume: 39 533€ 

Finančná podpora  na činnosť pre TJ Olešná bola vyčerpaná vo výške  4847€ .  

  

 

PPrrooggrraamm  čč..  1100::  KKuullttúúrraa  aa  rroozzhhllaass    
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ZZáámmeerr  pprrooggrraammuu::  

RROOZZSSIIAAHHLLYY    VVÝÝBBEERR    ZZ  KKUULLTTÚÚRRNNYYCCHH    AAKKTTIIVVÍÍTT    PPOODDĽĽAA  

    DDOOPPYYTTUU,,    ŽŽEELLAANNÍÍ    AA  RROOZZHHOODDNNUUTTÍÍ    OOBBYYVVAATTEEĽĽOOVV  OOBBCCEE  

    OOLLEEŠŠNNÁÁ  

 
Ostatné kultúrne služby vrátane kultúrnych domov celkom v tejto kapitole 

 

V zmysle rozvojovej stratégie v PHSR obce Olešná  je udržanie existujúcich 

ľudových tradícií. Postupné oživenie ďalších miestnych ľudových tradícií, zvykov 

–stavanie májov, Deň matiek, MDD.   

 

Podprogram  10.1: Podpora kultúrnych podujatí  
Zámer Podprogramu :    Zabezpečenie podmienok pre vyvážený rozvoj kultúry priamou 

finančnou podporou kultúrnych podujatí a činnosti záujmových umeleckých združení 

 

 

Cieľ Ukazovateľ výkonnosti Cieľová hodnota skutočnosť 

Zabezpečiť tradičné kultúrne podujatia pre 

zachovávanie a rozvíjanie tradícií - posilnenie 

kultúrneho života komunity 

 Počet podporených kultúrnych podujatí za 

rok 

 . 7 

 Celková návštevnosť podporených 

podujatí 

  100 

      

 

V Podprograme sa v priebehu roka sledovali kultúrne podujatia. Kult. podujatia pozostávali: 

MDD, Deň matiek, deň dôchodcov,    Celkovo sa zúčastnilo cca 100 občanov. 

Podprogram čiastočne splnený. 

 

V podprograme knižnica  hodnotenie. : tento podprogram nekorenšponduje s programom 

s názvom Kultúra  a rozhlas ale je súčasťou kultúry v obci. 

 Z celkového počtu kníh t.j. 6569 ks. v priebehu roka bolo požičaných   4734 ks. počet 

čitateľov bolo 158, 

-  počet výstav: 10  

Počet exkurzií: 2 

Počet  použivateľov internetu 0  

Besedy so žiakmi 0 

Činnosť záujmového súboru Vigľašanka , ktorá je 11 členná,  počet  akcií 7 .a 13 krát skúšky. 

Počet rozhlasových relácií : 155 

Vyššie uvedené ukazovatele výkonnosti neboli splnené. 

 

 

 

 PROGRAM č. 11  Náboženské a iné spoločenské služby 

 
Aktivitý v zmysle PHSR obce pre obdobie roky 2009 až 2013 je rozšírenie kapacity 

cintorína, vybudovanie chodníkov, parkovacej plochy, osvetlenia, realizácia 

priestorových úprav, výsadba zelene. 
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Podprogram -  údržba cintorínov  

 
Zámer programu :  Dôstojné miesto pre posledný odpočinok obyvateľov obce Olešná 

Cieľ Ukazovateľ výkonnosti Cieľová 

hodnota 

skutočnosť 

Zabezpečiť vysokokvalitné cintorínske 

a pohrebné služby 

Dostavba Domu smútku 

Miestna komunikácia k domu smútku  

 celkový počet udržiavaných hrobových miest 1447  

Celková rozloha udržiavaných 

cintorínskych miest 

6344                                      

m2 

 

 

Podprogram  zahŕňa činnosti na zabezpečenie cintorínskych a pohrebných služieb pre 

vytvorenie dôstojného miesta pre posledný odpočinok obyvateľov obce Olešná v nasledujúcej 

štruktúre: 
 

 

Činnosti Merná 

jednotka 

- údržba cint Potôčky   5099 m2 

- údržba cint Sklený vrch  1225 m2 

- údržba cint. Predná Olešná 

* 

  .......... 

  

 Cintorín Predná Olešná v súčasnosti má vysporiadané 20 m2 pod cintorínom   

 

Náboženské a iné spoločenské služby 

 

Hodnotenie :  

Väčšina žijúcich obyvateľov obce, ktorí navštevujú miesto posledného odpočinku svojich 

blízkych  majú záujem o poriadok a pravidelnú údržbu cintorína, preto sa sleduje v tomto 

programe pravidelná údržba  t.j. najmä kosenie . Obec má zmluvne zabezpečenú pohrebnú 

službu s firmou EXIT, kde si občania priamo objednávajú službu u poskytovateľa.  

Ukazovatele  výkonnosti čiastočne splnené .  
 

 

  

  

  

PPrrooggrraamm  čč..  1122::  VVzzddeelláávvaanniiee  

  
ZZáámmeerr  pprrooggrraammuu::  

MMOODDEERRNNÉÉ    ŠŠKKOOLLYY    AA  ŠŠKKOOLLSSKKÉÉ    ZZAARRIIAADDEENNIIAA    RREEŠŠPPEEKKTTUUJJÚÚCCEE    

IINNDDIIVVIIDDUUÁÁLLNNEE    PPOOTTRREEBBYY    AA  ZZÁÁUUJJMMYY    ŽŽIIAAKKOOVV,,    RREEAAGGUUJJÚÚCCEE    NNAA  

AAKKTTUUÁÁLLNNEE    TTRREENNDDYY,,    PPRRIIČČOOMM    VVÝÝCCHHOOVVNNOO--VVZZDDEELLÁÁVVAACCÍÍ    PPRROOCCEESS    

JJEE  DDEETTEERRMMIINNOOVVAANNÝÝ    VVÝÝLLUUČČNNEE    SSLLOOBBOODDNNÝÝMM      
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RROOZZHHOODDOOVVAANNÍÍMM    RROODDIIČČOOVV    AA    ŽŽIIAAKKOOVV  

 

Podprogram  12.1:  Materské školy         
Zámer Podprogramu :  Moderné materské školy rešpektujúce individuálne potreby detí 

a záujmy rodičov 

 

 

Cieľ Ukazovateľ výkonnosti Cieľová hodnota skutočnosť 

Zabezpečiť výchovné a vzdelávacie služby 

v materských školách a dosiahnuť najvyššiu možnú 

kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb 

v materských školách 

      

 Počet detí navštevujúcich MŠ  48 57 

 % spokojnosť rodičov detí 

s poskytovanými službami 

 80%  

 

 

Hodnotenie:  Priestory MŠ sa nachádzajú v samostatnej budove, 1 trieda je elokovaná v 

budove ZŠ. 2 triedy sú s poldennou prevádzkou, 1 trieda s celodennou prevádzkou. 

Materská škola má tieto ciele: celostne  rozvinúť osobnosť dieťaťa formou 

všestranného vzdelávania, pripraviť dieťa na úspešný štart do ZŠ.  Vytvárať 

podmienky pre rozvoj samostatnej, tvorivej, múdrej, humánnej a zodpovednej 

osobnosti pripravenej uplatniť sa v oblasti spoločenského života, zamerať sa na 

zrelosť a vyspelosť v emocionálnej sfére, komunikácií detí,  profilovať materskú školu 

ako Školu zdravého spôsobu života prepojením s environmentálnou výchovou. 

Plánujeme zateplenie vonkajšej fasády a výmenu okien. 

 
 

       

Podprogram  12.2:  Základné školy       

 
Zámer Podprogramu : Moderné školy rešpektujúce individuálne potreby detí a záujmy 

rodičov,  pričom výchovno-vzdelávací proces je determinovaný výlučne 

slobodným rozhodovaním rodičov a žiakov 
 

 

Cieľ  Ukazovateľ výkonnosti Cieľová hodnota skutočnosť 

Zabezpečiť kvalitný Školský úrad – zabezpečiť odbornú a poradenskú 

 pomoc riaditeľom škôl a školských zariadení v  

oblasti metodickej, pedagogickej a personálnej 

realizovať oceňovanie pedagógov a žiakov ZŠ, 

 vytvárať pozitívnu atmosféru knižnou odmenou 

 pre prvákov, uľahčenie budúceho povolania, Podprogramu  v oblasti školstva, 

vzdelávania  

výchovno-vzdelávací proces v obci Olešná 

  

163 

 

162 

Počet žiakov navštevujúcich ZŠ ...131     

Počet prijatých žiakov  na stredné školy zo všetkých 100% 100% 

prvákov  ...29 

 

    

Hodnotenie 

Prepočítaný počet žiakov na kalendárny rok je 131 ( za r. 2013)  
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Hodnotenie: A) v jazykovej oblasti–rozvoj jazykových kompetencií v rodnom jazyku, ponuka 

cudzích jazykov – ANJ, RUJ. Bol ukončený projekt: Vzdelávanie učiteľov ZŠ v oblasti cudzích 

jazykov, 

B) informatívna oblasť – práca s PC a využitie IKT na vyučovacích hodinách – bol ukončený 

projekt: Modernizácia vzdelávacieho procesu na ZŠ. Vyučujúci absolvovali vzdelávanie: Využitie 

interaktívnej tabule v procese vyučovania, 

C) rozvoj talentovaných žiakov v príprave na rôzne súťaže a olympiády, - podnet na sebarealizáciu 

a rozvoj vlastných schopností, 

D) zdravý životný štýl, realizácia protidrogových opatrení a predchádzanie negatívnym vplyvom 

súčasnej doby: násilie, kriminalita, šikanovanie, záškoláctvo prostredníctvom rozvoja zdravotnej, 

telesnej výchovy, boj proti civilizačným chorobám. Realizácia projektov: Školské ovocie, Program 

Školské mlieko. Prebieha projekt: Zvýšenie kvalifikácie učiteľov telesnej a športovej výchovy, 

E) mimoškolské aktivity, vytváranie vhodných podmienok pre záujmovú činnosť, príležitosti pre 

športové podujatia, kultúrne podujatia. Pri škole bolo zriadené CVČ. 

 

     

     

  

 

 

 

 

Podprogram  12.3: Vzdelávacie  voľno-časové  aktivity  (ŠKD)   
 

Zámer Podprogramu : Moderné školské zariadenia rešpektujúce individuálne požiadavky 

a záujmy detí, žiakov a študentov 

 

 

Cieľ Ukazovateľ výkonnosti Cieľová hodnota skutočnosť 

Dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu 

a rôznorodosť poskytovania voľnočasových 

vzdelávacích aktivít 

 počet detí  50 25 

 počet žiakov  135 131 

 počet vzdelávacích aktivít  19 11 

 percento spokojných rodičov a detí 

s poskytnutými službami 

 100%  

Rozšíriť spektrum voľnočasových aktivít  počet novozavedených druhov aktivít  2 1 

Zvýšiť záujem žiakov o voľnočasové   percento zvýšenia žiakov využívajúcich voľno-

časové  

 10%  

Realizovať Podprogramu  v oblasti školstva, 

výchovy, vzdelávania a voľno-časových 

aktivít 

 Počet podaných projektov  100%  

 Percento podporených projektov  75%  

 

 

Hodnotenie : 
 Cieľ splnený, o čom svedčí i kvalita a rôznorodosť poskytovaných aktivít v ŠKD, taktiež 

záujem detí a spokojnosť rodičov. 

 

Podprogram  12..4: Školské jedálne  

Zámer Podprogramu : Moderné stravovacie zariadenia rešpektujúce zásady zdravej výživy 

 

Cieľ Ukazovateľ výkonnosti Cieľová hodnota skutočnosť 

 

Zabezpečiť vysokokvalitné 

a dostupné stravovanie 

 počet vydaných hlavných jedál pri ZŠ                                15 341       17 175 

 počet vydaných hlavných jedál pri MŠ 4076  6 582 

 počet vydaných doplnkových jedál pri MŠ 6549 8 268 

 počet žiakov využívajúcich stravovanie pri ZŠ       85 
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v školských zariadeniach pri 

základných školách 

a materských školách 

 počet žiakov využívajúcich stravovanie pri MŠ      42 

 náklady na vydanú porciu pre ZŠ   

 náklady na hlavné a doplnkové jedlo pre MŠ 

 počet vydaných dopl. jedál pri ZŠ 

  

4 352 

 

 

Hodnotenie:  

Obec má 2 jedálne, v ktorých sú kvalifikované prac. sily. Materiálno- techn. zabezpečenie 

bolo vyhovujúce a dostatočné. 

Zabezpečené kvalitné a dostupné stravovanie v školských zariadeniach splnilo svoj účel. 

 

  

  

PPrrooggrraamm  čč..  1122::  VVzzddeelláávvaanniiee  

  
ZZáámmeerr  pprrooggrraammuu::  

MMOODDEERRNNÉÉ    ŠŠKKOOLLYY    AA  ŠŠKKOOLLSSKKÉÉ    ZZAARRIIAADDEENNIIAA    RREEŠŠPPEEKKTTUUJJÚÚCCEE    

IINNDDIIVVIIDDUUÁÁLLNNEE    PPOOTTRREEBBYY    AA  ZZÁÁUUJJMMYY    ŽŽIIAAKKOOVV,,    RREEAAGGUUJJÚÚCCEE    NNAA  

AAKKTTUUÁÁLLNNEE    TTRREENNDDYY,,    PPRRIIČČOOMM    VVÝÝCCHHOOVVNNOO--VVZZDDEELLÁÁVVAACCÍÍ    PPRROOCCEESS    

JJEE  DDEETTEERRMMIINNOOVVAANNÝÝ    VVÝÝLLUUČČNNEE    SSLLOOBBOODDNNÝÝMM      

RROOZZHHOODDOOVVAANNÍÍMM    RROODDIIČČOOVV    AA    ŽŽIIAAKKOOVV  

 

Podprogram  12.1:  Materské školy         
Zámer Podprogramu :  Moderné materské školy rešpektujúce individuálne potreby detí 

a záujmy rodičov 

 

 

Cieľ Ukazovateľ výkonnosti Cieľová hodnota skutočnosť 

Zabezpečiť výchovné a vzdelávacie služby 

v materských školách a dosiahnuť najvyššiu možnú 

kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb 

v materských školách 

      

 Počet detí navštevujúcich MŠ  48 57 

 % spokojnosť rodičov detí 

s poskytovanými službami 

 80%  

 

 

Hodnotenie:  Priestory MŠ sa nachádzajú v samostatnej budove, 1 trieda je elokovaná v 

budove ZŠ. 2 triedy sú s poldennou prevádzkou, 1 trieda s celodennou prevádzkou. 

Materská škola má tieto ciele: celostne  rozvinúť osobnosť dieťaťa formou 

všestranného vzdelávania, pripraviť dieťa na úspešný štart do ZŠ.  Vytvárať 

podmienky pre rozvoj samostatnej, tvorivej, múdrej, humánnej a zodpovednej 

osobnosti pripravenej uplatniť sa v oblasti spoločenského života, zamerať sa na 

zrelosť a vyspelosť v emocionálnej sfére, komunikácií detí,  profilovať materskú školu 

ako Školu zdravého spôsobu života prepojením s environmentálnou výchovou. 

Plánujeme zateplenie vonkajšej fasády a výmenu okien. 
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Podprogram  12.2:  Základné školy       

 
Zámer Podprogramu : Moderné školy rešpektujúce individuálne potreby detí a záujmy 

rodičov,  pričom výchovno vzdelávací proces je determinovaný výlučne 

slobodným rozhodovaním rodičov a žiakov 
 

 

Cieľ  Ukazovateľ výkonnosti Cieľová hodnota skutočnosť 

Zabezpečiť kvalitný Školský úrad – zabezpečiť odbornú a poradenskú 

 pomoc riaditeľom škôl a školských zariadení v  

olasti metodickej, pedagogickej a personálnej 

ralizovať oceňovanie pedagógov a žiakov ZŠ, 

 vytvárať pozitívnu atmosféru knižnou odmenou 

 pre prvákov, uľahčenie budúceho povolania, Podprogramu  v oblasti školstva, 

vzdelávania  

výchovno-vzdelávací proces v obci Olešná 

  

163 

 

162 

Počet žiakov navštevujúcich ZŠ ...142     

Počet prijatých žiakov  na stredné školy zo všetkých 100% 100% 

prvákov  ...23 

 

    

Hodnotenie 

Prepočítaný počet žiakov na kalendárny rok je 148  (za r. 2013)  

 

Hodnotenie: A) v jazykovej oblasti–rozvoj jazykových kompetencií v rodnom jazyku, ponuka 

cudzích jazykov – ANJ, RUJ. Prebieha projekt: Vzdelávanie učiteľov ZŠ v oblasti cudzích 

jazykov, 

B) informatívna oblasť – práca s PC a využitie IKT na vyučovacích hodinách – prebieha projekt: 

Modernizácia vzdelávacieho procesu na ZŠ 

C) rozvoj talentovaných žiakov v príprave na rôzne súťaže a olympiády, - podnet na sebarealizáciu 

a rozvoj vlastných schopností, 

D) zdravý životný štýl, realizácia protidrogových opatrení a predchádzanie negatívnym vplyvom 

súčasnej doby: násilie, kriminalita, šikanovanie, záškoláctvo prostredníctvom rozvoja zdravotnej, 

telesnej výchovy, boj proti civilizačným chorobám. Realizácia projektov: Školské ovocie, Program 

Školské mlieko 

E) mimoškolské aktivity, vytváranie vhodných podmienok pre záujmovú činnosť, príležitosti pre 

športové podujatia, kultúrne podujatia. Plánujeme zriadiť ŠSZČ. 

 

     

   

     

     

     

  

 

 

 

 

 

 

PPrrooggrraamm  čč..  1133::  SSoocciiáállnnee  sslluužžbbyy  
  

ZZáámmeerr  pprrooggrraammuu::  

KKOOMMPPLLEEXXNNÁÁ,,    KKOOOORRDDIINNOOVVAANNÁÁ    AA  ÚÚČČIINNNNÁÁ    SSOOCCIIÁÁLLNNAA    SSIIEEŤŤ,,    

OORRIIEENNTTOOVVAANNÁÁ    NNAA    VVŠŠEETTKKYY  HHAANNDDIICCAAPPOOVVAANNÉÉ    SSKKUUPPIINNYY    

OOBBYYVVAATTEEĽĽOOVV    OOBBCCEE    OOLLEEŠŠNNÁÁ  

 

Aktivity v zmysle PHSR obce: 

Zriadenie klubu pre dôchodcov v priestoroch KD  v celkových nákladov 9958€ 



27 

 

 

Podprogram  13.1: Opatrovateľská služba v byte občana   
Zámer Podprogramu : Kvalitný a plnohodnotný život seniorov a zdravotne handicapovaných 

obyvateľov v domácom prostredí 

 

 

Obec Olešná poskytovala občanom opatrovateľskú službu v zmysle VZN o poskytovaní 

opatrovateľskej služby, o spôsobe úhrady a výške úhrady za sociálne služby a VZN  o soc. 

službách po doplnení zákona č. 448/2008 o sociálnych službách. 

  

Opatrovateľskú službu u občanov počas roka zabezpečovali 2 kvalifikované opatrovateľky.  

 

Obec prispieva novonarodeným deťom v obci Olešná na nákup pre dieťa v sume 670€  Obec 

prispieva na nákup vecných darov pre jubilantov – dôchodcov. Celkom na dary 1212€ 

 

 

Cieľ  Ukazovateľ výkonnosti Cieľová hodnota Skutočnosť 

 Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní 

bežných životných úkonov  

                                                                

 priemerný ročný stav klientov opatrovateľskej  služby 

poskytovanej v byte občana  

 Počet terénnych šetrení                                           

 

 10 

 

 2 

3 

 

2 

 

Podprogram : Dávky v hmotnej núdzi  

 

Zámer : Pomoc občanom v nepriaznivej životnej situácií. 

Pomoc občanov s dôrazom na zapojenie znevýhodnených skupín do aktívneho života 

komunity cez možnosť využívania projektov v štrukturálnych fondov EÚ. V spolupráci so 

živnostníkmi a združeniami. 

 

HHooddnnootteenniiee    

SSlleeddoovvaanniiee    ppooččttuu  ooppaattrroovvaannýýcchh    ffoorrmmoouu  tteerréénnnneejj  OOSS  zzaabbeezzppeeččoovvaanneejj  oobbccoouu  22  pprraaccoovvnnííkkmmii  ,,  

  kkttoorríí    ssppĺĺňňaajjúú    kkvvaalliiffiikkaaččnnéé  pprreeddppookkllaaddyy..  VV  pprriieebbeehhuu  rrookkaa  bboolloo  ppoosskkyyttoovvaannéé  ooppaattrroovvaanniiee  33  

oobbyyvvaatteeľľoomm..    

OObbeeccnnýý  úúrraadd    oorrggaanniizzoovvaall  ppoosseeddeenniiee  ddôôcchhooddccoovv..  VV  rr..  22001133  oobbeecc  ppoosskkyyttllaa  pprrii  pprríílleežžiittoossttii  

žžiivvoottnnééhhoo  jjuubbiilleeaa  ddôôcchhooddccoomm    vveeccnnéé  ddaarryyvv  hhooddnnoottee  3333  €€  pprree  11  jjuubbiillaannttaa..  ..        

CCiieellee  bboollii  ssppllnneennéé..  

FFiinnaannččnnéé    OOppeerráácciiee  **  
  Prima banka a.s. – splatenie dlhodobého úveru  

  v zmysle §10 ods.6 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej  

Úver je dlhodobý s dobou splatnosti do r. 2018, splátky úveru sú za opravu MK Priečnica  

polročne  (t.j. 2 x po 9500 €) . 

Za rok 2013  bolo vyplatené  vo výške : 19 000,00€   

 

 

 

Záver : z celkového počtu   13 programov a 43 podprogramov  bo   splnených 29                                     

čiastočne 12 a nesplnených 2 a 4 sa nedali bilancovať .  

 


