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Záverečný účet obce  

a rozpočtové hospodárenie za rok 2020 

 

 
 

1. Rozpočet obce na rok 2020  

 
Základným   nástrojom  finančného  hospodárenia  obce  bol   rozpočet   obce   na  rok   2020. 

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 2020 bol zostavený ako prebytkový. Bežný rozpočet bol 

zostavený ako prebytkový  a  kapitálový   rozpočet ako  schodkový. 

 

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2020.  

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 4.12.2019  uznesením č.260/2019 

Zmeny rozpočtu:  

 

poradové 

číslozme

ny  

rozpočtu 

dátum zmeny  

rozpočtovým 

opatrením 

zmena rozpočtu rozpočtovým 

opatrením schválená uzn.č. – 

rozpočtové opatrenie podľa§ 

14 ods.2 písm a),b)c) 

poznámka 

1/2020 29.4.2020 uznč.70/2020  

2/2020 14.5.2020 uzn.č.83/2020  

3/2020 3.6.2020 uzn.č.105/2020  

4/2020 5.8.2020 uzn.č.134/2020  

5/2020 21.10.2020 uzn.200/2020  

6/2020 26.11.2020 uzn.č.223/2020  

7/2020 14.12.2020 uzn.č.265/2020  

8/2020 28.12.2020 starosta obce  zoštát.rozpo

čtu 

    

 

 

 

Rozpočet obce k 31.12.2020  

 

1.1. Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov za rok 2020 

 

  

Schválený  

rozpočet  

Schválený 

rozpočet  

po poslednej 

zmene 

Príjmy celkom 1182210,00 1776132,21 

z toho :   

Bežné príjmy 1132210,00 1152549,94 

Kapitálové príjmy 0 180479,42 

Finančné príjmy 50000,00 343290,17 
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Príjmy RO s právnou 

subjektivitou 

19900,00 82182,45 

Finančnépríjmy s Ro 0 17630,23 

Výdavky celkom 1153895,00 1660606,54 

z toho :   

Bežné výdavky  505051,00 532706,42 

Kapitálové výdavky 90094,00 479089,12 

Kapitálové výdavky RO 0 0 

Finančné výdavky 0 6700,00 

Výdavky RO s právnou 

subjektivitou 

558750,00 642171 

Rozpočet  obce 28315,00 115465,67 

 

 

 

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2020  

 
Rozpočet na rok 2020 Skutočnosť k 31.2020 % plnenia 

1182210,00 1820627,87 154 

 

Z rozpočtovaných sú celkové príjmy 1182210 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 

1820627,87 EUR, čo predstavuje 154% plnenie.  

 

1. Bežné príjmy 

 

Rozpočet na rok 2020 Skutočnosť k 31.12.2020 % plnenia 

1132210,00 1271424,43 112,29 

 

Z rozpočtovaných bežných príjmov obce po zmene 1132210EUR bol skutočný príjem 

k 31.12.2020 v sume  1271424,43 EUR, čo predstavuje 112,29% plnenie.  

 

a) daňové príjmy  

 

Rozpočet na rok 2020 Skutočnosť k 31.12.2020 % plnenia 

672630,00 672994,43 100,05 

 

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve  

Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 650 000,00 EUR z výnosu dane z príjmovi po 

zmenách zníženie výnosu na sumu 626384,00 k 31.12.2020 poukázané finančné prostriedky zo 

ŠR v sume 646661,17 EUR, čo predstavuje plnenie na 103,23%.  

 

Daň z nehnuteľností 

Rozpočet na rok 2020 Skutočnosť k 31.12.2020 % plnenia 

21 400,00 24928,75 116,48 

 

Z rozpočtovaných 21 400,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 24928,75 EUR, čo 

je 116,48% plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 8855,60 EUR, dane zo stavieb boli 
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v sume 15 909,32 EUR a dane z bytov boli v sume : 163,75 EUR. K 31.12.2019 obec eviduje 

pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume  :707,28EUR. 

 

Daň za psa  1249eur 

Daň za užívanie verejného priestranstva 6eur 

Daň za nevýherné hracie prístroje 149,51€ 

Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad 

 

Rozpočet na rok 2020 Skutočnosť k 31.12.2020 % plnenia 

45000,00 42701,12 94,89 

 

Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad z rozpočtovaných 45000,00€ je 

skutočnosť k 31.12.2020 vo výške:  42701,12eur čo je 94,89% plnenie. 

  

b) nedaňové príjmy:  

  

Rozpočet na rok 2020 Skutočnosť k 31.12.2020 % plnenia 

4000,00              3891,85      97,29            

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby 

Administratívne poplatky - správne poplatky: 

Z rozpočtovaných 4000,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 3891,85EUR, čo je 

97,29 % plnenie.  

 

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku 

Z rozpočtovaných  4000,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 4070,93 EUR, čo je 

101,77 % plnenie. Príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov.  

 

c)  iné nedaňové príjmy:  

  

Rozpočet na rok 2020 Skutočnosť k 31.12.2020 % plnenia 

5100,00               7931,17 155 

 

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov po zmenách 7950,00 EUR, bol skutočný príjem vo 

výške 7931,17 EUR, čo predstavuje  199,76% plnenie.  

Medzi iné nedaňové príjmy boli rozpočtované príjmy za služby občanom, poplatky za vyhlásenie 

rozhlasom, vodné, cintorínske poplatky, kopírovanie, za smetné nádoby, úroky a  príjmy z 

dobropisov a  vratiek.  

 

Granty a transfery 
 

a) Prijaté granty a transfery pre obec 

 

Poskytovateľ dotácie Suma 

v EUR 

Účel 

MDV a reg. rozvoja SR 184,00 Životné prostredie a doprava 

OU – odbor živ. prostredia 2911,51 Stavebná agenda 

MVSR - sekcia verejnej správy 2407,58 Matrika 

MVSR- Civilná obrana 199,98 Civilná obrana 

MVSR-register obyvateľstva 671,61 Evidencia obyvateľstva 
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MVSR – voľby  1629,98 Voľby 

MVSR- Covid19 7693,99 prevencia Covid 19  

MVSR- reg.obyv. 3896,00 sčítanie obyvateľstva 

ÚPSV a R Čadca 8532,06 podpora zamestnanosti 

DPOSR Bratislava 3000,00 Na materiálno-technické vybavenie 

DHZ Olešná 

   

MŽP 179969,42 Zníženie energ. náročnosti budovy493 

 

Z rozpočtovaných grantov a transferov  211 096,13 EUR bol skutočný príjem vo výške 

211096,13EUR, čo predstavuje 100,00% plnenie. 

B ) Prijaté granty a transfery pre RO 

Poskytovateľ dotácie Suma v EUR Účel 

 Ministerstvo školstva SR 373770,00 Bežný transfer na prevádzku 

a osobné náklady pre ZŠ s MŠ 

ÚPSVa R  28391,23 Stravovanie školstvo 

MŠ SR 2728,00 Príspevok pre MŠ 

MŠ SR 33034,00 Vzdelávacie poukazy 

 

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

 

 

2. Kapitálové príjmy:  

  

Rozpočet po 

zmenách 

Skutočnosť 

k 31.12.2020 

% plnenia k rozpočtu 

po zmenách 

180 479,42 180 479,42 100 

 

a) Z rozpočtovaných kapitálových príjmov za predaj obecných pozemkov 510,00 EUR bol 

skutočný príjem k 31.12.2020 v sume510 EUR, čo predstavuje  100% plnenie.  

b) Kapitálová dotácia z MŽP  

            Z rozpočtovaných po zmenách 179969,42EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume     

            179969,42 EUR, čo predstavuje 100,00 % plnenie. Fin. prostriedky určené na projekt 

“Zníženie energetickej náročnosti budovy 493“. 

 

3. Príjmové finančné operácie:  

  

Rozpočet na rok 2020 Skutočnosť k 31.12.2020 % plnenia 

343290,17 351566,05 102,41 

 

Z rozpočtovaných finančných príjmov 343290,17 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 

351566,05 EUR, čo predstavuje  102,41% plnenie. Z toho zábezpeky 24000€ Zostatok  fin. 

prostriedkov  ZŠ s MŠ Olešná 464  v sume : 6120,57€.  Štátna návratná finančná výpomoc 

v sume 35600,00€ . Investičný bankový úver v sume :184185,88€. 

 

4. Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou: 

 

Bežné príjmy  

Rozpočet na rok 2019 Skutočnosť k 31.12.2019 % plnenia 
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19900,00 100 760,65 506,33 

 

Z rozpočtovaných bežných  príjmov 19 900 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume  

100 760,65EUR, čo predstavuje  506,33% plnenie.  

 

 

 

 

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2020  
 

Rozpočet  na rok 2020 Skutočnosť k 31.12.2020 % čerpania 

1 153 895,00 1523012,49 131,98 

 

Z rozpočtovaných celkových výdavkov obce vrátane právneho subjektu : 1153895EUR bolo 

skutočne čerpané  k 31.12.2020 v sume 1523012,49 EUR, čo predstavuje 131,98% čerpanie.  

 

1. Bežné výdavky obce 

  

Rozpočet na rok 

2020 

Rozpočet po 

zmenách 

Skutočnosť 

k 31.12.2020 

% čerpania 

505051,00 532706,42 455564,92               85,51 

 

Z rozpočtovaných bežných výdavkov po zmenách 532706,42 EUR bolo skutočne čerpané  

k 31.12.2020 v sume 455564,92EUR, čo predstavuje 85,51% 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 po zmenách 165612,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2020 v sume 

160519,33 EUR, čo je 96,92 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ, 

starostu obce, kontrolóra obce,  matriky, stavebnej agendy,  robotníkov, upratovačky.   

Poistné a príspevok do poisťovní 

Z rozpočtovaných po zmenách 59 654 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 

63822,59EUR, čo je 106,98 % čerpanie.  

Tovary a služby 

Z rozpočtovaných  po zmenách 300050,82 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 

224703,02 EUR, čo je 74,88% 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 po zmenách 7289,60EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 

6331,95 EUR, čo predstavuje 86,86 % čerpanie. 

 

2. Kapitálové výdavky : 

  

Rozpočet na rok 

2020 

Rozpočet po 

zmenách 

Skutočnosť 

k 31.12.2020 

% čerpania 
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90094,00 479089,12 384384,02 80,23 

 

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov po zmenách 479089,12 EUR bolo skutočne čerpané  

k 31.12.2020 v sume 384384,02 EUR, čo predstavuje  80,23% čerpanie.  

 

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek kapitálového rozpočtu je prílohou 

Záverečného účtu.  

 

Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:  

 

- Rekonštrukcia  budovy obecného úradu a KD spolu zo zateplením  v sume: 376146,12€ 

- Územný plán obce 4000,00€ 

- Nákup autobusových zastávok 2 ks v sume 2758,00€  

 

3. Finančné výdavkové operácie: 

 

Rozpočet na rok 

2020 

Rozpočet po 

zmenách 

Skutočnosť 

k 31.12.2020 

% čerpania 

0 6700,00 8333,35             124,37 

0 0 24000,00 zábezpeky 

 

Banka v zmysle zmluvy o úvere  inkasovala splátky  -celkom  5 splátok vo výške 1666,67€ - 

mesačne.  

Zábezpeky : 24000€ - z verejného obstarania na výber dodávateľa „Zníženie energetickej 

náročnosti budovy493“. 

 

          4.  Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou: 

 

 

Rozpočet 2019 Rozpočet po 

zmenách 

skutočnosť viac 

o vlastné príjmy 

% čerpania 

ZŠ  407984,00 408074,00 100,02% 

ŠKD 22029,00 21939,00 100,41% 

ŠJ 96108,00 96000,00 99,88% 

MŠ 110084,00 110243,00 100,14% 

CVČ 5966,00 5966,00 100% 

 

 

4. Prebytok rozpočtového hospodárenia za rok 2020 
 

Hospodárenie obce  

Skutočnosť k 31.12.2020   

Bežné  príjmy spolu 1271424,43 

z toho : bežné príjmy obce  1170663,78 

             bežné príjmy RO 100760,65 

Bežné výdavky spolu 1106295,12 

z toho : bežné výdavky  obce  455564,92 

             bežné výdavky  RO 650730,20 
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 Prebytok bežného  rozpočtu 165129,31 

Vylúčenie z prebytku bežného rozpočtu  33274,67 

Kapitálové  príjmy spolu 180479,42 

z toho : kapitálové  príjmy obce  180479,42 

             kapitálové  príjmy RO 0 

Kapitálové  výdavky spolu 384384,02 

z toho : kapitálové  výdavky  obce  384384,02 

             kapitálové  výdavky  RO 0 

Schodok kapitálového ý rozpočtu  -203904,60 

schodok bežného a kapitálového rozpočtu -38775,29 

príjmy z finančných operácií spolu  368724,02 

Príjmy z finančných operácií 351566,05 

príjmy z finančných operácií ZŠ 17157,97 

Výdavky z finančných operácií 32333,35 

Rozdiel finančných operácií 336390,67 
PRÍJMY SPOLU   1820627,87 

VÝDAVKY SPOLU 1523012,49 

Hospodárenie obce  297615,38 
Vylúčenie z prebytku  33274,67 

Upravené hospodárenie obce 264 340,71 

 

 

Výsledok rozpočtového hospodárenia za rok 2020  zistený podľa § 10, ods. 3, písm. a) a b) 

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

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je schodok rozpočtu vo výške  38 775,29€, 

ktorý bol vysporiadaný finančnými operáciami vo výške 336 390,67€.  

Celkový schodok vo výške :72 049,96€ (pozostáva 38775,29€ + 33274,67€-vylúčenie 

z prebytku) navrhujeme použiť zo zostatku finančných operácií. Zostatok  finančných operácií 

po úprave podľa § 15 ods. 1 písm. c) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách 

územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vo 

výške: 264 340,71€, navrhujeme použiť na posilnenie kapitálových výdavkov obce . 

 

 

Z prebytku bežného rozpočtu boli vylúčené celkom v sume : 33274,67€ z toho:  

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

predchádzajúcom  rozpočtovom roku  v sume  25 738,31 EUR,  to na :  

- bežné prevádzkové náklady Základnej školy Olešná 464.  

-  Zábezpeka vedené na osobitnom účte spolu  304,77€  

- Prenesený výkon ŠR transfer - depozit v sume: 3451,52€  

- Zostatok z účelového grantu v sume 3780,07€ - ZŠ s MŠ  poukázaný na príjmový účet 

školy zostatok na účte 384 v rozpočtovej organizácií.  

 

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.  
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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 1.1.2020  14500,87     

Prírastky – 10% z prebytku rozpočtu za uplynulý  

                  rozpočtový rok  

    

0 

 

-  úhrady za vedenie účtu   78,80 

KZ k 31.12.2020 14422,07 

 

 

Sociálny fond 

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

 

Sociálny fond Suma v EUR 

ZS k 1.1.2020 350,88 

Prírastky - povinný prídel -       1 %                    1442,68 

Úbytky   - stravovanie    a vian.príspevok                 1468,43 

KZ k 31.12.2020 325,11 

 

 

 

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2020   

 

A K T Í V A  

Názov   ZS  k  1.1.2020  v EUR KZ  k  31.12.2019 v EUR 

Majetok spolu 3443864,68 2873696 

Neobežný majetok spolu 2899986,69 2500435,29 

z toho :   

Dlhodobý nehmotný majetok 8727,54 4966,94 

Dlhodobý hmotný majetok 2525704,49 2129913,69 

Dlhodobý finančný majetok 365554,66 365554,66 

Obežný majetok spolu 536040,38 370364,62 

z toho :   

Zásoby 5827,50 4816,94 

Zúčtovanie medzi subjektami VS 219028,11 226618,17 
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Dlhodobé pohľadávky 1207,57 1297,57 

Krátkodobé pohľadávky  1993,76 5979,40 

Finančné účty  307983,44 131652,54 

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.   

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát. 0  

Časové rozlíšenie  7837,61 2896,09 

P A S Í V A  

Názov ZS  k  1.1.2020 EUR KZ  k  31.12.2019 v EUR 

Vlastné imanie a záväzky spolu 3443864,68 2873696,00 

Vlastné imanie  2533570,24 2431761,08 

z toho :   

Oceňovacie rozdiely    

Fondy   

Výsledok hospodárenia  2533570,24 2431761,08 

Záväzky 340236,90 43387,04 

z toho :   

Rezervy  14654,38 2769,60 

Zúčtovanie medzi subjektami VS 25738,31 6248,20 

Dlhodobé záväzky 153,84 281,84 

Krátkodobé záväzky 88237,84 34087,40 

Bankové úvery a výpomoci 211452,53 0 

Časové rozlíšenie 570057,54 398547,88 

   

 

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2020 

 
    Krátkodobé záväzky  

 

Obec k 31.12.2020 eviduje tieto  krátkodobé záväzky: 

- voči dodávateľom .......................................48482,29EUR 

- voči zamestnancom......................................9181,62EUR         

- voči poisťovniam a daňovému úradu...........12190,73EUR 

- zábezpeky........................................................304,77€ 

-   nevyfakturované dodávky...........................18078,43EUR 

-   štátna výpomoc........................................... 35600,00EUR 

-  bankový úver.............................................. 175852,53EUR 
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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 2020 poskytla dotácie v súlade so VZN  o dotáciách, právnickým osobám, fyzickým 

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

alebo verejnoprospešný účel.  

 
Žiadateľ dotácie 

Účelové určenie dotácie :  

Suma poskytnutých 

finančných 

prostriedkov 

Suma skutočne 

použitých 

finančných 

prostriedkov 

Rozdiel 

 

 

Telovýchovná jednota Olešná - bežné 

výdavky na činnosť klubu TJ Olešná 

3855,06 3855,06 0,00 

SRZ MO Turzovka-rybári 150,00 150,00 0,00 

ZPG- Kelčov 160,00 160,000 0,00 

ZŠ Podvysoká -záujmové krúžky deti obce 

Olešná 

432,27 432,27 0,00 

 

 

K 31.12.2020 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade s VZN  č.6/2015 

o poskytovaní dotácií a darov z rozpočtu obce Olešná.  
 

 

 

9. Finančné usporiadanie 

Iné  poskytnuté vecné dary z obce Olešná      

vecné dary  hodnota 

daru 

počet Spolu 

   € 

Novonar.detí s trvalým pobyt.Olešná 67,00 13 871 

Dôchodci obce Olešná -jubilanti 40,00 36 1440 

 

 
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, 

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 
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Rozpočtová organizácia Suma poskytnutých 

finančných 

prostriedkov 

Suma skutočne 

použitých finančných 

prostriedkov   

Školské zariadenia ZŠ 

s MŠ Olešná 464 

155099,48 155099,48 

Vlastné prostriedky RO  100760,65 100760,65 

spolu 255860,13 255860,13 

 

  

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  SR doprava a reg.rozvoj 184,00 184,00 0 

OU-ŽP Stavebná agenda 2911,51 2911,51 0 

MVSR  Matričná činnosť 2407,58 2407,58 0 

MVSR- CO Civilná obrana 199,98 199,98 0 

MVSR-RO register obyvateľstva 671,61 671,61 0 

MVSR –  Voľby 1629,98 1629,98 0 

MVSR-  Civilná obrana Covid19 7693,99 7693,99 0 

MVSR- 

reg.obyv. 

Sčítanie obyvateľstva 3896,00 3896,00 0 

ÚPSV a R 

Čadca 

podpora zamestnanosti 8532,06 8532,06 0 

MŽP Zníženie energetickej náročnosti 

budovy 493 

179969,42 179969,42 0 

 

c) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom 

 

 

 

Prehľad o prijatých dotáciách, grantoch, daroch  od subjektov:  

Obec  

účelové určenie 

Suma prijatých 

finančných 

prostriedkov 

Suma skutočne 

použitých finančných 

prostriedkov   

Rozdiel  

MDVSR Technicko-

mat.vybavenie DHZ 

3000,00 3000,00 0 

 

 

V Olešnej, dňa 2.6.2021 

Vypracovala:  Ing. M. Palicová 
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