Rekapitulácia prác za cele funkčné obdobie od r. 2015 do 30.10.2018
Vybudované betónové cesty za obdobie rok 2015-až 2018 lokality:
Sklený vrch – trafo- p. Bribilinec 226m
Parkovisko – p. Čagala 71m
Autoservis- p. Belko – do Palice :130m
Šulkov potok – Točňa p. Dočár + cesta p. Čimbora 66m
p.Gajdoš- do Chrenšči + parkovisko – 264m
Predná Olešná – cintorín parkovisko -p. Stopková – 172m
MK od Pionteka – p. Capkovej – 131m
MK k p. Michalinovi -152m
u Bytčankov – MK k lávke – Podvysoká – 107m
MK p. Lovasovej – 190m
MK k p. Plechovi -251m
U Grigov -MK od p. Rudinskej -p. Bockovi – 350m
Potôčky – MK k.p. Smútkovi – 96m
MK k p. Perďochovi-28m
MK k p. Blažkovi R.- 180m
MK k p. Krenželakovi- 96m
MK k p. Marcovej- 98m
Cesta Kolonia- Mk k p. Badžgoňovi M. -165m
Solisko – točňa-MK k p. Fojtikovi- 90m
Vigľaška- priepust k p. Dadikovi- 20m
u Jaroši – Mk Dolina -179m
Celková dĺžka vybetónovaných ciest za uvedené obdobie bolo 3062m
Ostatné prácev obci
u Žubrina – mostík cez potok – vybudovanie nového mostíka
Šulkov potok -výroba bet. žľabov a regulácia potoka- u p. Koniara,
spevnenie a osadenie oporných múrov do potoka u p. Saksona.
Rovňany- výstavba chodníka u p. Janačika ,osadenie betónový žľabov u p. Janačika
Ihrisko Rovňany – výroba žľabov a regulácia časti potoka,
IBV Rovňany - vybudovanie vodovodnej a kanalizačnej siete
Ihrisko Rovňany- vybudovanie mantinelov, vyčistenie potoka od nánosov, osvetlenie ihriska
z projektu zo štátneho rozpočtu.
Obecný úrad – v budove sa vymenili vchodové dvere, rekonštrukcia kuchynky, úprava
schodiska marmolitom, zavedenie plynu do budovy obecného úradu ,kuchynky, zakúpenie
sporáka, výmena plynového kotla na kúrenie.
Úprava okolia OÚ – výstavba parku a osadenie lavíc, informačných tabúľ, odstránenie
drevených skladov pred obecným úradom. Vybudovanie pamätníka občanov obce Olešná,
ktorí zahynuli v prvej a druhej svetovej vojne.
Kamerový systém – je pokryté okolie OÚ , cintorín, Predná Olešná Potôčky, ihrisko Potôčky
financované z projektu.
Vybudovanie novej vodovodnej siete a pripojenie sa na vodu a kanalizáciu od Sevaku celého
areálu budov obce Olešná t.j. . budova OÚ, Hasičská zbrojnica, dielni, starého úradu,
vybudovanie odvodu dažďovej vody s budov a odvod do rieky Olešňanka.

Rozšírenie verejného osvetlenia – z projektov : Solisko, Grečmalov potok, IBV Potôčky
z obecných zdrojov: rozšírenie VO – cintorín Predná Olešná ,cesta k lávke Podvysoká,
Polgrúň u p. Kovačikovej .
Rekonštrukcia miestneho rozhlasu taktiež z projektu – Rovňany- Potôčky,
Z obecných zdrojov: výmena rozhlasového vedenia p. Friščaková do Kubiši, od Delty
smerom do Hruškov.
Vybudovanie šatni TJ - pripojenie na vodovodnú a kanalizačnú sieť a napojenie šatni na
elektriku.
Materská škola – výmena svietidiel, maľovanie MŠ, výmena oplotenia,v areáli MŠ, oprava
malej telocvične, vybudovanie preliezok, a domčeka, kolotoč pre deti v MŠ , výstavba
parkoviska pred MŠ,
IBV Potôčky- vybudovanie vodovodnej a kanalizačnej siete v réžii Sevaku.
DHZ – z ministerstva vnútra sme dostali do majetku protipovodňový vozík , obec Olešná
zakúpila čerpadlo v sume 7200€, ktoré sa využije pri súťažiach DHZ. Obec podala žiadosť na
nové hasičské vozidlo značky IVECO.
Dom smútku
- vybudovanie parkoviska pred domom smútku Predná Olešná u Bytčankov
- vybudovanie oporných múrov pri dome smútku a výsadba okrasných drevín a rastlín v okolí
domu smútku. Prívod vody na cintorín zo zdroja ktorý sa nachádza pri Dome smútku.
Cintorín – Sklený vrch – osadenie nového kríža, výmena brány na cintoríne. Cintorín Predná
Kaplnka Matky ustavičnej pomoci, nachádzajúca sa v Olešnej – Burkov vrch časť Klinvybudovanie nového oplotenia v okolí kaplnky, výmena vodovodného potrubia, zhotovenie
lavíc, stolov, WC, prístupová cesta, informačné tabule, úprava okolia kaplnky. Tieto práce sa
mohli realizovať vďaka občanom, ktorí darovali pozemky pod kaplnku v obci Olešná, ďalej
občanom, ktorí na úpravu kaplnky odpracovali veľa hodín zadarmo, vďaka patrí aj
podnikateľom a občanom, ktorí finančne a materiálne prispeli na úpravu kaplnky. Ďalej
pracovníkom obce, ktorí pomohli pri úprave kaplnky, tiež obci Olešná, ktorá poskytla stroje
a pracovníkov vo vlastnej réžií. Vďaka patrí občianke, ktorá sa celoročne stará o výzdobu
a údržbu kaplnky.
S pýchou môžem povedať, že kaplnka v Kline je jeden z najkrajších miest v obci Olešná
Šport
Turnaje – nohejbalový, futbalový, stolný tenis, hokejový, snežné skútre,
Poďakovanie patrí športovcom TJ Olešná za vzornú reprezentáciu obce Olešná.
Dobrovoľný hasičský zbor obce Olešná (DHZ) obce Olešná aj v r. 2018 dostala na
materiálno technické vybavenie a taktiež na rekonštrukciu Hasičskej zbrojnice bola obec
úspešná a máme podpísanú zmluvu dotáciu.
DHZ -Hasičská súťaž mládeže o pohár Starostu obce Olešná. Poďakovanie patrí všetkým
členom DHZ, ktorí pomáhajú pri obecných akciách, zásahoch pri požiaroch, odstraňovaní
odpadov v obci Olešná a rôznych hasičských súťažiach.
Kultúra
Obec každoročne organizuje :
- ples, Deň matiek, Deň dôchodcov, vianočný punč, vianočná burza,
- divadelné predstavenia, vystúpenie hudobnej skupiny:
V r. 2017 sa uskutočnil Krst CD- obecného folklórneho súboru Vigľašanka. Týmto ďakujem
folk. súboru Vigľašanka, za vzornú reprezentáciu obce a za aktívnu účasť na všetkých

akciách obce Olešná. Poďakovanie patrí vedúcej súboru p. T. Škuľavikovej a kultúrnej
pracovníčke obce p. Ing. A.Moskalovej.
Výstava k I.a II.svetovej vojny.
Nákupy
1.Sypač a pluh,
2. Nákup osobného motorového vozidla Suzuki,
3.Nákup mantinelov k ihrisku Rovňany,
4. Nákup chladiaceho zariadenia do domu smútku.
5.Nákup mulčovača.
6. Z dotácie kamerový systém
V súčasnosti prebieha rekonštrukcia Pošty pre nevyhovujúci stav elektroinštalácie okien
a dverí a kúrenia je hrozba zatvorenie prevádzky Pošty, preto sme nútení vykonať
rekonštrukciu Pošty.

Úspešné a podporené projekty /dotácie a granty/:
Informácia o tom, ako sa obec uchádza o čerpanie finančných prostriedkov v oblasti
dotácií a fondov EÚ. Snažíme sa zapájať do výziev, ktoré sú pre našu obec vhodné a ktorých
žiadateľom môže obec byť. Najstručnejšie informácie o tom, koľko žiadostí o dotácie
a financií z iných zdrojov obec podala, koľko bolo úspešných. Za každou podanou žiadosťou
sa nachádza mnoho práce no nie vždy môžeme byť úspešnými žiadateľmi.
Rok 2015- Rozšírenie a rekonštrukciu verejného osvetlenia v sume 13000,00€
Národný projekt z Úradu práce šanca na zamestnanie – obec získala 17 733,00€
Celkom za rok 2015 v sume: 30 733,00€
Rok 2016 – Fond na podporu umenia z verejných zdrojov podporil projekt obce Olešná s
názvom Nová KNIHA – krásna nová inteligentná hmotná aktivita pre malých aj
veľkých vo výške 1 000,- €. – nákup kníh do Obecnej knižnice Olešná
- Rekonštrukcia a rozšírenie verejného osvetlenia v sume 10 000,00€
- NP z Úradu práce v sume 18134,00€
- Na športovú súťaž v sume 100,00€ Celkom za rok 2016 v sume: 29 234,00€
Rok 2017 –
Rok 2018

Na materiálno technické vybavenie DHZ obce Olešná v sume 3000.00€
Na miestny rozhlas v sume 10 000,00€
V oblasti prevencie kriminality na kamerový systém v sume 10 000,00€
Na šport v sume 441,00 €
NP z Úradu práce v sume: 4226,00€
Fond na podporu umenia z verejných zdrojov podporil projekt obce Olešná s
názvom "Čítame srdcom" vo výške 1 000,- €.
Žilinský samosprávny kraj finančne podporil projekt obce Olešná pod názvom
Tradície starých materí uchované v piesni – vydanie CD vo výške 300,- €.
Na športovú súťaž v sume 100€ Celkom za rok 2017 v sume: 29067,00€

– Na materiálno technické vybavenie DHZ obce Olešná v sume 3000.00€
- Na športové vybavenie v sume 1518,00€
- Na rozšírenie verejného osvetlenia v sume 9000,00€

- Na nákup okrasných rastlín v obci Olešná /verejná zeleň/ v sume 1500,00€
Podpora aktívneho rozvíjania kultúrno-osvetovej činnosti v obci“ pre Obec OLEŠNÁ
Žilinským samosprávnym krajom utvárať podmienky na tvorbu, prezentáciu a rozvoj
kultúrnych hodnôt a kultúrnych aktivít vo výške 500,00 €.
Na športovú súťaž v sume 200,00€
Na rekonštrukciu hasičskej zbrojnice v sume 30 000,00€ – v súčasnosti je podpísaná zmluva
na finančné prostriedky v týchto dňoch budú poukázané na účet obce .
Zakúpenie kompostérov do každej domácnosti a obec /BRKO/ v sume 89 923,00€ - taktiež je
podpísaná zmluva na dotáciu – do konca roka by mali byť na účte.
Obec bola úspešná v schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok vo výške 258 755€
na projekt „ Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu v obci Olešná.
Obec je čelnom organizácie Maska, kde máme možnosť čerpať dotáciu v rámci „PRV“
a IROP“ na rozvoj obce vo výške cca 44 000€.
Na účet obce poukázali fyzické osoby na pamätník sumu : 2020,00€.
Celkom za rok 2018 bude v sume: 395 716,00€
Celkom za volebné obdobie : 484 750,00€
Stavy na účtoch obce Olešná k 18.10.2018 :
Bežný účet : 291 990,89€
Rezervný účet: 3079,75€
Sociálny účet: 1262,03€, Dotačný účet:3080,66€

Starosta obce: Štefan Cudrák

