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1. Úvodné slovo starostu obce
Výročná správa našej obce nám dáva informácie za minulý rok 2018. Obsahuje základné
informácie o obci, o stave v ktorom sa nachádza, ako aj ekonomické informácie z účtovnej
závierky za obec. Obsahuje prognózu vývoja obce na ďalšie obdobie. Obec dosiahla za
sledované obdobie prebytkový rozpočet, čo vytvára ďalšie zdroje na jej budúci rozvoj.
Zrealizovali sa investičné projekty, ktoré sú nosnými medzníkmi investičnej výstavby a
naplánované aktivity zamerané na rozšírenie a dobudovanie infraštruktúry, na zlepšovanie
životného prostredia a podporu kultúrno spoločenského života v obci. V roku 2018 sme podali
niekoľko projektov na čerpanie prostriedkov z EÚ a štátneho rozpočtu. V uplynulom roku sa
zrealizovala rekonštrukcia priestorov Pošty vlastnými zamestnancami obce. Zrealizovala sa
úprava okolia OÚ – výstavba parku a osadenie lavíc, informačných tabúľ . táto investícia bola
finančne podporená z VÚC Žilina. Vybudovanie pamätníka občanov obce Olešná, ktorí
bojovali v prvej a druhej svetovej vojne.
V oblasti prevencie kriminality obec bola finančne podporená MVSR na vybudovanie
kamerového systému, kde ma obec pokryté okolie OÚ, cintorín, Predná Olešná Potôčky,
ihrisko Potôčky.
K životu obce neodmysliteľne patria aj kultúrne, športové a spoločenské podujatia. K tým
tradičným podujatiam bol deň matiek, váľanie mája, deň detí, návštevy spojené s darovaním
vecných darov pri príležitostí životného jubileá. Celkom za uplynulý rok bolo 52 jubilantov,
uvítanie novonarodených detí, deň dôchodcov. Obec Olešná aj v r. 2018 dostala dotáciu na
materiálno technické vybavenie a taktiež na rekonštrukciu Hasičskej zbrojnice.
Každoročne sa stretávajú priaznivci futbalu na futbalovom ihrisku v časti obce Olešná –
Polgrúň, pri ZŠ s MŠ Olešná č. 464, kde sa koná „Turnaj o putovný pohár - „Memoriál
Miroslava Chrenšťa“. Tento turnaj sa koná pod záštitou starostu obce Olešná a poslancov
Obecného zastupiteľstva obce Olešná.
V sledovanom roku sme vykonali množstvo práce .Vyslovujem poďakovanie všetkým, ktorí
prispievajú k pokojnému a kvalitnému životu v našej obci.

2. Identifikačné údaje obce
Názov: Obec Olešná
Sídlo: Olešná 493
IČO:00314161
Štatutárny orgán obce: starosta obce : Štefan Cudrák
Telefón:0908925997
email:urad@obecolesna.sk
Webová stránka: www.obecolesna.sk
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1. Organizačná štruktúra obce a identifikácia vedúcich predstaviteľov
Starosta obce: Štefan Cudrák
Zástupca starostu obce: Milan Ficek do 5.12.2018 od 6.12.2018 -Mgr. Mária Perďochová
Hlavný kontrolór obce: Ing. Marcel Nekoranec
Obecné zastupiteľstvo: 9 poslancov
Komisie: : finančná, sociálno-kultúrna, stavebná , životného prostredia, športová, pre verejné
obstaranie.
Obecný úrad: - administratíva úradu : 5 zamestnancov, z toho kultúra a knižnica 1zamestnanec,
- robotníci : 3 zamestnanci,
Rozpočtové organizácie obce Olešná : ZŠ s MŠ Olešná 464,
Riaditeľka : PhDr. Darina Slováková ,
Základná činnosť: výchova a vzdelávanie detí
IČO: 37812343
Telefón: 041/4346155 e-mail : zsms@centrum.sk webová stránka : www. zsmsolesna.sk

2. Poslanie, vízie, ciele
• Poslanie obce: Aktívna účasti občanov a volených zástupcov obecného zastupiteľstva
Vytvoriť podmienky pre ekonomický rozvoj obce, ktorý bude schopný efektívne využívať
všetky zdroje, pri zachovaní zdravého životného prostredia.

•

Vízia obce: Zvyšovať kvalitu života obyvateľov pri rešpektovaní zásad trvalo
udržateľného života a pri ochrane životného prostredia.

•

Cieľ obce: Vytvorenie motivujúcich podmienok najmä mladých ľudí k aktivitám, ktoré
zvýšia hospodársky a sociálny rozvoj obce.

3. Základná charakteristika obce
Obec je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky. Obec je
právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári
s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami. Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy
je starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia a o potreby jej obyvateľov.
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5.1 Geografické údaje
Geografická poloha obce : Kraj Žilinský, okr. Čadca
Susedné mestá a obce : Podvysoká, Klokočov, Turzovka, Horní Lomná, Raková.
Celková rozloha obce :19,773 km2
Nadmorská výška : od 425 m.n.m do 950 m.n.m
5.2 Demografické údaje
Počet obyvateľov k 31.12.2018 bol 1942
Hustota a počet obyvateľov : 104 obyvateľov na km2
Národnostná štruktúra : slovenská
Štruktúra obyvateľstva podľa náboženského významu : rímskokatolická
Vývoj počtu obyvateľov : klesajúci
5.3 Ekonomické údaje
Nezamestnanosť v obci :
Nezamestnanosť v okrese : cca 5
Vývoj nezamestnanosti : klesajúci, závisí od sezónnych prác.
5.4 Symboly obce
Erb obce : V zelenom štíte z 3 zlatých trávnatých kopcov vyrastajú 3 strieborné Olše so
zlatými lístkami, na strednej najvyššej sedí strieborný vtáčik.
Vlajka obce : pozostáva z 5 pozdĺžnych pruhov vo farbách – biela, žltá, zelená, žltá, biela
s pomerom strán 2:3 ukončená dvomi zástrihmi do tretiny listu vlajky.
Pečať obce : je okrúhla uprostred s erbom obce a kruhopisom obec Olešná
5.5 Logo obce:

5.6. História obce
Olešná patrí k menším obciam v okrese Čadca. Má vyše 400-ročnú zdokumentovanú históriu.
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Už v roku 1325 sa územie spomína ako kopec “Holesne”, v roku 1438 ako “Wyrch Olessna”.
Obec vznikla počas kopaničiarskeho osídlenia Kysúc na začiatku 17. storočia na území
pôvodnej obce Turzovka. Z nej sa postupne osamostatnilo 7 obcí, medzi nimi aj Olešná. V
rámci osídľovania dostali prví osadníci od zemepána Juraja Thurzu tzv. zárubky - pásy rolí a
boli na 6 -20 rokov oslobodení od feudálnych dávok.
Prvá písomná zmienka o samostatnej obci “Olessna”
je už z roku 1580, ďalšia je z urbára Bytča - panstva
Thurzovcov - z roku 1619. Palatín Juraj Thurzo v
lokačnej listine pre obec Turzovka z 21. 2.1602
uvádza, že školtétovi Adamovi Bonecovi a jeho 40
sedliakom a valachom dáva možnosť usadiť sa v
dedine Turzovka, ktorej hranice vymedzuje:
“…schádzajúc popri tej istej rieke Kysuca, ktorá prechádza ku miestu, kde sa do nej vlieva
riečka Olešná. Odtiaľto hranica stúpa popri riečke Olešná až k jej prameňu, k Beskydám, kde
sú hranice s Moravou a Sliezskom. Toto územie ako náš majetok naši poddaní z Turzovky
budú povinní vždy brániť.”
Aj v súvislosti s touto históriou obec Olešná doteraz cirkevne patrí pod rímsko-katolícku
farnosť v Turzovke, kde boli od začiatku 18. storočia vedené cirkevné matriky narodených,
sobášených a zomrelých.
5.7 Pamiatky : Kaplnka v Kline, Zvonica Potôčky, ojedinele drevenice, chránené stromy 2 ks,
zachované tradície- rezbárstvo, košikárstvo, včelárstvo.
5.8 Významné osobnosti obce – Adam Bičanek ( pomník v Trenčíne), Andrej Cvinček,
kanonik. Letec rotmajster Štefan Jaroš, pôsobil v RAF v rokoch 1940-1944 ako
rádiotelegrafista a palubný strelec. Padol v protiponorkovom prieskume. Plukovník Pavel
Kudláč, zomrel na následky pri havárii s lietadlom v Kanade.

4. Plnenie funkcií obce (prenesené kompetencie, originálne kompetencie)
6.1. Výchova a vzdelávanie
V súčasnosti výchovu a vzdelávanie detí v obci poskytuje:
•

Základná škola s Materskou školou Olešná 464

Na mimoškolské aktivity je zriadená:
•

Centrum voľného času Olešná 464

Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že rozvoj vzdelávania sa bude
orientovať na :
• Zlepšenie stavu materiálno-technickej základne pri voľnočasových aktivitách detí
a mládeže v obci Olešná.

6.2. Zdravotníctvo
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Zdravotná starostlivosť sa v obci neposkytuje, služby sú zabezpečené v obci Staškov.
6.3. Sociálne zabezpečenie
Sociálne služby v obci zabezpečuje : Opatrovanie v byte klienta.
Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že rozvoj sociálnych služieb sa bude
orientovať na :
•

Vytvorenie

kapacít na zriadenie a rozvoj sietí poskytujúcich zabezpečovanie

sociálnych služieb.
6.4. Kultúra
Spoločenský a kultúrny život v obci zabezpečuje obec Olešná v priestoroch kultúrneho domu
postavený v r. 1961, kapacita sálu 130 ľudí. V budove MŠ 618 má obec zriadenú knižnicu
priemer čitateľov 250, knižný fond je v súčasnosti elektronický spracovaný.
Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že kultúrny a spoločenský život sa
bude orientovať na :
• záchranu, údržbu a obnovu kultúrnych a historických pamiatok
• zvýšiť kvalitu poskytovaných služieb ako i zvýšenie image obce prostredníctvom
cielenej propagácie.
7.5 Hospodárstvo
Najvýznamnejší poskytovatelia služieb v obci :
Pohostinstvo a obchod 2 x – Jednota COOP, Čečotka Ján, Stavon- predajňa domácich
potrieb a pohostinstvo.
Kaderníctvo a nechtové štúdio,
Najvýznamnejší priemysel v obci :
Kováčstvo výroba z kovaného kovu – Kovadlina a Kovačstvo -výroba a opracovanie
jednoduchých výrobkov z kovu.
Krajčírstvo – výroba prac. odevov, chránená dielňa- krajčírstvo
P.B. SAN – sklad
Najvýznamnejšia poľnohospodárska výroba v obci :
• chov oviec a hov. Dobytka – Timea s.r.o.
• výroba náhradných dielov pre poľnohosp.stroje – Delta ML s.r.o.
• lesné hospodárstvo – Urbár a súkr. Vlastníci lesa s ťažbou dreva
• stavebníctvo – Stavocom

5. Informácia o vývoji obce z pohľadu rozpočtovníctva
Obec je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky. Obec je
právnickou osobou, ktorá samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami.
Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia
a o potreby jej obyvateľov.
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Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2018.
Obec v roku 2018 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 2018 bol zostavený prebytkový.
Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2018.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 8.12.2017 uznesením č.354/2017
Zmeny rozpočtu:
1/2018
2/2018
3/2018
4/2018
5/2018
6/2018
7/2018
8/2018
9/2018

7.1.

15.03.2018
11.5.2018
25.5.2018
12.7.2018
16.8.2018
21.9.2018
18.10.2018
5.12.2018
27.12.2018

52/2018
99/2018
127/2018
155/2018
177/2018
211/2018
221/2018 Neschválené
263/2018
Starosta obce

Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov za rok 2018
Skutočnosť
K
31.12.2018

%
plnenia

1 046 164,00

Schválený
rozpočet
po poslednej
zmene
1 361 439,47

1338618,10

98,32

871 033,00
0
149 871,00
25260,00

963 208,00
138 196,77
234 774,70
25260,00

991 705,51
48 273,00
234774,70
63864,89

102,95
34,93
100,00
252,83

1003099,00

1279262,57

962044,61

75,20

389288,00
189052,00
0
9499,00
415260,00

442370,00
365767,85
0
9500,00
461624,72

375048,23
81488,89
0
9499,04
496008,45

84,78
22,27
0
99,99
107

43065,00

82176,90

376 573,69

8.
Schválený
rozpočet
Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy
Príjmy
RO
s právnou
subjektivitou
Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
kapitálové výdavky RO
Finančné výdavky obce
Výdavky RO s právnou
subjektivitou
Rozpočet obce
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4. Prebytok rozpočtového hospodárenia za rok 2018
Hospodárenie obce
Bežné príjmy spolu
z toho : bežné príjmy obce
bežné príjmy RO
Bežné výdavky spolu
z toho : bežné výdavky obce
bežné výdavky RO
Bežný rozpočet
Kapitálové príjmy spolu
z toho : kapitálové príjmy obce
kapitálové príjmy RO
Kapitálové výdavky spolu
z toho : kapitálové výdavky obce
kapitálové výdavky RO
Kapitálový rozpočet
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Vylúčenie z prebytku
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu

Skutočnosť k 31.12.2018

1 055 570,40
991705,51
63864,89

871056,68
375048,23
496008,45

184513,72
48273,00
48273,00
0

81488,89
81488,89
0

-33215,89
151297,83
36201,57
115096,26

príjmy z finančných operácií spolu

234774,70

Príjmy z finančných operácií

234774,70

príjmy z finančných operácií ZŠ
Výdavky z finančných operácií
Rozdiel finančných operácií
PRÍJMY SPOLU
VÝDAVKY SPOLU
Hospodárenie obce
Vylúčenie z prebytku
Upravené hospodárenie obce
Upravené hospodárenie obce

0
9499,04

225275,66
1338618,10
962044,61
376573,49
36 201,57
340371,92
340371,92

Prebytok rozpočtu po vylúčení v sume 115 096,26 EUR upravený 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 : 11 509,62EUR
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 boli vylúčené :
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a) nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté
predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume 5582,80 EUR, 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 30000,00 EUR, a to na :
- sume 30 000,00EUR a dotácia na rekonštrukciu hasičskej zbrojnice v sume 30000,00€
a zábezpeka vedená na depozite v sume: 304,77€ a dotáciu na prenesené kompetencie
v sume 314,00€ vedené na depozite.
Nevyčerpané fin. prostriedky 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 225 275,66€ na tvorbu rezervného fondu resp. podľa
návrhu Obecného zastupiteľstva

7.2 Rozpočet na roky 2019 - 2021

Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy
Príjmy RO s právnou
subjektivitou

Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové
výdavky
Finančné výdavky
Výdavky RO s právnou
subjektivitou

Skutočnosť
k 31.12.2018
1338618,10
991 705,51
48 273,00
234774,70
63864,89
Skutočnosť
k 31.12.2018
962044,41

Rozpočet na
rok 2019
1388738,00

Rozpočet
na rok 2020
1006023,00

Rozpočet
na rok 2021
1006023,00

1038838,00
0
330000,00
19900,00

988523,00
0
0
17500,00

988523,00
0
0
17500,00

Rozpočet na
rok 2019

Rozpočet
na rok 2020

Rozpočet
na rok 2021

375048,23
81488,89

569690,00
330000,00

403566,00
0

405066,00
0

9499,04
496008,45

0
488518,00

0
470868,00

0
470868,00

8 . Informácia o vývoji obce z pohľadu účtovníctva
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8.1 Majetok
skutočnosť
k 31.12.2017
2523519,17

skutočnosť
2018
2675809,40

2031753,92

2050842,67

5715,46

5282,74

Dlhodobý hmotný majetok

1660483,80

Dlhodobý finančný majetok
Obežný majetok spolu

Názov

Majetok spolu
Neobežný majetok spolu

Predpoklad
Predpoklad
na rok 2019 na rok 2020
2832235,00
2832235,00
2314588

2314588

1680005,27

1947809,10

1947809,10

365554,66

365554,66

365554,66

365554,66

489129,86

622480,31

516157,03

516157,03

2718,55

3470,65

1000

1000

240149,87

231557,47

277872,17

277872,17

Dlhodobé pohľadávky

1627,57

1297,57

0

0

Krátkodobé pohľadávky

7707,30

8165,95

8000

8000

236926,57

377988,67

150000

150000

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.

0

0

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.

0

0

1500

1500

z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok

z toho :
Zásoby
Zúčtovanie medzi subjektami VS

Finančné účty

Časové rozlíšenie

2635,39

2486,42

8.2 Zdroje krytia
Názov

Vlastné imanie a záväzky spolu
Vlastné imanie

Skutočnosť
Skutočnosť
k 31.12.2017 k 31.12.2018
2523519,17
2675809,40
2186312,77

2 339 775,63

Predpoklad
Predpoklad
na rok 2019 na rok 2020
2832235,00
2832235,00
2 500 000,00

2 500 000,00

Oceňovacie rozdiely

0

0

Fondy

0

0

z toho :

Výsledok hospodárenia

2186312,77

2339775,63

2 500 000,00

2 500 000,00

67215,99

59708,78

80000

80000

Rezervy

23681,03

700,00

0

0

Zúčtovanie medzi subjektami VS

14124,02

35582,80

0

0

518,97

304,77

50

50

19198,17

23156,01

15000

15000

9693,80

0

0

0

Záväzky
z toho :

Dlhodobé záväzky
Krátkodobé záväzky
Bankové úvery a výpomoci
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Časové rozlíšenie

269990,41

276324,99

500 000,00

500 000,00

Analýza významných položiek z účtovnej závierky:
-

Prírastky majetku obce celkom vo výške 80 833,89€ z nákupu DHM,DDNM,DDHM
,pozemkov obstarania investičných akcií v r. 2018.

-

Prírastky – Oprávky: 48 831,09€

8.3 Pohľadávky
Pohľadávky

Zostatok
k 31.12 2018

Zostatok
k 31.12 2017

Pohľadávky do lehoty splatnosti

16336,70

9334,87

Pohľadávky po lehote splatnosti

0

0

8.4 Záväzky
Záväzky

Zostatok
k 31.12 2018

Zostatok
k 31.12 2017

Záväzky do lehoty splatnosti

23457,78

19877,97

Záväzky po lehote splatnosti

0

0

9 . Hospodársky výsledok za 2018 - vývoj nákladov a výnosov
Názov

Skutočnosť
k 31.12.2017

Skutočnosť
k 31.12.2018

Predpoklad
rok 2019

Predpoklad
rok 2020

Náklady
50 – Spotrebované nákupy

66574,21

77991,36

42000,00

42000,00

51 – Služby

87090,02

72615,97

125000,00

125000,00

52 – Osobné náklady

175285,71

187125,51

145000,00

148000,00

53 – Dane a poplatky

524,68

514,54

1000,00

1000,00

54 – Ostatné náklady na
prevádzkovú činnosť
55 – Odpisy, rezervy a OP
z prevádzkovej a finančnej
činnosti a zúčtovanie časového
rozlíšenia
56 – Finančné náklady

19034,95

15827,62

15000,00

15000,00

55357,78

49963,81

45000,00

45000,00

6038,94

3511,35

6200,00

6200,00

57 – Mimoriadne náklady

0

0

0

0

58 – Náklady na transfery
a náklady z odvodov príjmov
59 – Dane z príjmov

165905,14

183175,66

155000,00

155000,00

87,20

155,60

100,00

100,00
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Výnosy
60 – Tržby za vlastné výkony
a tovar
61 – Zmena stavu
vnútroorganizačných služieb
62 – Aktivácia

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

63 – Daňové a colné výnosy
a výnosy z poplatkov
64 – Ostatné výnosy

600878,84

665876,72

480000,00

490000,00

52641,82

17696,11

50000,00

50000,00

65 – Zúčtovanie rezerv a OP
z prevádzkovej a finančnej
činnosti a zúčtovanie časového
rozlíšenia
66 – Finančné výnosy

4526,00

9118,00

6000,00

6000,00

494,27

850,50

600,00

600,00

68 – Výnosy od ost.subjVS

0

0

0

0

69 – Výnosy z transferov
a rozpočtových príjmov
v obciach, VÚC a v RO a PO
zriadených obcou alebo VÚC
Hospodársky výsledok
/+ kladný HV, - záporný HV/

56284,15

50789,05

+139013,65

153618,46

+60000,00

+60000,00

Hospodársky výsledok v sume 153462,86 EUR bol zúčtovaný na účet 428 – Nevysporiadaný
výsledok hospodárenia minulých rokov.

10 Ostatné dôležité informácie
10.1 Prijaté granty a transfery
V roku 2018 obec prijala nasledovné granty a transfery:
Poskytovateľ

Účelové určenie grantu, transferu

-1-

-2-

Suma
poskytnutých
finančných
prostriedkov
-3-

Životné prostredie – bežné výdavky,

267,11

MDV a reg.

Stavebná agenda a doprava- bežné

2165,61

SR

výdavky

MDV a reg.
Rozvoja SR

13

MVSR

Matrika - bežné výdavky

2019,92

MVSR

Evidencia obyvateľstva

679,43

MVSR

Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice

30000,00

MVSR

Civilná obrana- bežné výdavky

165,54

MFSR

Verejné osvetlenie

9000,00

MDVSR

Technicko-mat.vybavenie DHZ

3000,00

MVSR

Voľby

1545,58

OÚ Žilina

Prijaté granty od ostatných subjektov:
Obec
účelové určenie
Fyzické osoby- Umelecké
dielo „Rozletené duše“
Kysucké múzeum- za
vystúpenia speváckym
súborom Vigľašanka
z Olešnej
Mikroregión Kysuce – na
turnaj v obci Olešná
VUC Žilina -podpora
kultúry
VUC Žilina – verejná
zeleň

Suma prijatých
finančných
prostriedkov

2290,00
120,00

200,00
500,00
1500,00

Popis najvýznamnejších prijatých grantov a transferov:
V oblasti prevencia kriminality sa investovalo z dotácie zo ŠR celkom v sume 10000,00 a
3120,23€ z obecných zdrojov na montáž kamerového systému .
Rozšírenie verejného osvetlenia celkom 18700,00€ z toho z dotácie vo výške 9000€
a 9074,00 z obecného rozpočtu .
10.2 Poskytnuté dotácie
V roku 2018 obec poskytla zo svojho rozpočtu dotácie v zmysle VZN č.6/2015 o poskytovaní
dotácií a darov z rozpočtu obce Olešná

Prijímateľ dotácie

Účelové určenie dotácie

Suma

14

poskytnutých
prostriedkov
v EUR

Telovýchovná jednota Na činnosť futbalového klubu – bežné 5000,00
obce Olešná

výdavky

Klub Pohyb, Krása a Na prezentáciu obce-súťaž mažoretiek
Presnosť v obci
Staškov
Rímskoka.Cirkev,
Na dokončenia ubytovania kňaza v obci
Podvysoká
Farnosť v obci

300,00

3000,00

Podvysoká

Hodová výstava ovocia, zeleniny

SZZ ZOv obci

a kvetov v obci Podvysoká

250,00

Na kultúrne podujatie – koncert
hudobnej skupiny „Horkýže Slíže“
v obci Podvysoká
Na záujmové krúžky ZŠ v obci
Podvysoká pre deti s trvalým pobytom
obce Olešná

500,00

Podvysoká
FK Slovan v obci
Podvysoká
ZŠ v obci Podvysoká

Iné poskytnuté vecné dary z obce Olešná
vecné dary
hodnota
daru
Novonar.detí s trvalým pobyt.Olešná 67,00
Dôchodci obce Olešná -jubilanti

40,00

1980,00

počet

Spolu

9

603,00

52

2080,00

10.3 Významné investičné akcie v roku 2018
Najvýznamnejšie investičné akcie realizované v roku 2018:
Vybudovanie umeleckého diela celkom v sume: 24170,00€ z toho prispeli finančným darom
vo výške 2290,00€ - občania a 21880,00€ z rozpočtu obce.
10.4 Predpokladaný budúci vývoj činnosti
Predpokladané investičné akcie realizované v budúcich rokoch:
•
•

Dobudovanie a obnova lokálnej infraštruktúry ( detské ihrisko pre voľnočasové
aktivity).
Modernizácia a rozvoj dopravnej infraštruktúry – realizácia miestnej komunikácie v
lokalite Rovňany.

•

Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice, zateplenie administratívnej budovy, nákup
komposterov - tieto investície budú financované zo štátneho rozpočtu a z časti
z obecných zdrojov.
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10.5 Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia
Obec nezaznamenala žiadnu udalosť osobitného významu po skončení účtovného obdobia.
10.6 Významné riziká a neistoty, ktorým je účtovná jednotka vystavená
Vypracovala: ing. M. Palicová

Schválil: starosta obce :Štefan Cudrák

V Olešnej dňa, 13.05.2019
Prílohy:
• Individuálna účtovná závierka: Súvaha, Výkaz ziskov a strát, Poznámky
• Výrok audítora k individuálnej účtovnej závierke
Schválené dňa 13.6.2019 uzn.č. 139/2019
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