Individuálna výročná správa
Obce Olešná
za rok 2021

Starosta obce
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1. Úvodné slovo starostu obce
Výročná správa, ktorú Vám predkladám, poskytuje reálny pohľad na činnosť obce
a dosiahnuté výsledky v roku 2021
V sledovanom roku sme sa snažili plniť všetky úlohy, ktoré nám vyplývajú z ustanovení
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p. Ide o činnosti vykonávané v rámci
samosprávnych kompetencií, originálnych kompetencií a kompetencií v rámci preneseného
výkonu štátnej správy. Našou snahou bolo zabezpečenie potrieb v prospech občanov obce pri
dodržiavaní rozpočtových pravidiel.
Rád by som sa poďakoval za Vaše porozumenie pretože kvôli pokračujúcej pandémii sme
museli aj v roku 2021 zrušiť niektoré podujatia a akcie. Nakoľko od začiatku roka platil
výnimočný stav a zákaz zhromažďovania prvou akciou v roku bolo stavanie mája a to bez
účasti občanov. V lete obec pri dodržaní opatrení pred Covid 19 zrealizovala uvítanie detí.
Novonarodeným deťom v tomto roku obec poskytla darček. V Jeseni sa začala tretia vlna
pandémie a tak sa nemohlo konať ani posedenie pre našich seniorov pri príležitosti mesiaca
úcty k starším. Aj napriek tomu sme našich seniorov – jubilantov obdarovali darčekom.
Nemohol prísť ani Mikuláš, všetky deti do 15 rokov boli obdarené mikulášskym balíčkom.
Celkovo bolo v minulom roku preinvestované z vlastných zdrojov cca 140 tis.eur. Vo výstavbe
bolo zamerané na oblasť školstva - areál ZŠ Olešná Polgrúň, stavebné úpravy vonkajšieho
schodiska a chodníka MŠ Olešná.
V sociálnej oblasti obec zamestnáva jednu opatrovateľku. Sociálna služba je poskytovaná
jednej občianke.
Záverom sa chcem poďakovať, poslancom obecného zastupiteľstva, pracovníkom obecného
úradu, všetkým občanom našej obce, pretože len spoločne s Vami môžeme byť úspešní.
Hospodárením obce vytvárame predpoklad pre ďalší rozvoj obce, čo krok za krokom
napomôže pri realizácií zámerov a programov v ďalšom období.

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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3. Organizačná štruktúra obce a identifikácia vedúcich predstaviteľov
Starosta obce: Štefan Cudrák
Zástupca starostu obce: Mgr. Mária Perďochová
Hlavný kontrolór obce: Ing. Marcel Nekoranec
Obecné zastupiteľstvo: 9 poslancov
Komisie pri Obecnom zastupiteľstve:
-

FINANČNÁ KOMISIA
KOMISIA STAVEBNÁ A ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
SOCIÁLNA KOMISIA
KULTÚRNA KOMISIA
ŠPORTOVÁ KOMISIA
KOMISIA PRE VEREJNÉ OBSTARÁVANIE
KOMISIA O OCHRANE VEREJNÉHO ZÁUJMU PRI VÝKONE FUNKCIE
VEREJNÝCH FUNKCIONÁROV
LIKVIDAČNÁ KOMISIA

Obecný úrad: - administratíva úradu : 5 zamestnancov, z toho kultúra a knižnica 1zamestnanec,
1 upratovačka , robotníci : 3 zamestnanci, opatrovateľská služba - 1 zamestnanec.
Rozpočtová organizácia 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

4. Poslanie, vízia, cieľ
• Poslanie obce: Poslaním obce je zabezpečiť starostlivosť o rozvoj obce, zabezpečenie
kvalitných služieb pre občanov a podnikateľov. Vytvoriť podmienky pre ekonomický rozvoj
obce, ktorý bude schopný efektívne využívať všetky zdroje, pri zachovaní zdravého
životného prostredia.
Vízia obce:
•

Zvýšenie schopnosti obce rozvíjať sa komplexne, so zámerom zabezpečenia trvalo
udržateľného rozvoja obce so zreteľom na svoj kopaničiarsky charakter, to je vnútorného
rozvoja obce vo svojich hraniciach tak i upevňovanie jej pozície ako neoddeliteľnej súčasti
mikroregiónu „Horné Kysuce“. Vízia bude pokračovaním rodinných tradícií v rozvoji
a živote obce. Obec bude príťažlivým a vyhľadávaným miestom pre bývanie ako aj
návštevníkov.

4

Cieľ obce:

• Bezpečná obec priateľských, vzdelaných a pracovitých občanov s pozitívnym vzťahom
k obci, ktorá rozvážnym a cieľavedomým rozvojom zabezpečuje obyvateľom zvyšovanie
kvality života. Úspešnou spoluprácou v regióne, realizáciou regionálnych politík a využitím
investícií má dôjsť k využitiu vnútorného potenciálu a k vyváženému rozvoju obce.

5. 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.
5.1 Geografické údaje
Geografická poloha obce : Kraj Žilinský, okr. Čadca
Susedné mestá a obce : Staškov, 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 31.12.2021 bol 1898
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 : cca 6%
Nezamestnanosť v okrese : cca 5,59%
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.
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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.
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, pôvodné drevenice v jednotlivých osadách
obce, 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.

6. 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
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Na mimoškolské aktivity ma ZŠ s MŠ Olešná 464 -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
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 :
•

Rozvíjanie externej formy sociálnych služieb a zdravotnej starostlivosti s dôrazom na
seniorov a osôb so zdravotným postihnutím.

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 :
• Zveľaďovanie hmotného a nehmotného kultúrneho dedičstva
• Zachovávanie kvality a rozmanitosti prírodného dedičstva
• Vytváranie podmienok pre rozvoj občianskeho, duchovného a športového života
(spolky,združenia,podujatia)
6.5 Hospodárstvo
Najvýznamnejší poskytovatelia služieb v obci :
- Pošta
- Pohostinstvá
- Predajne potravín
- Predajňa domácich potrieb
- Kaderníctvo a nechtové štúdio
Najvýznamnejší priemysel v obci :
- Stavebné spoločnosti poskytujúce komplexné služby v oblasti stavebníctva
- Kováčstva -výroba a opracovanie jednoduchých výrobkov z kovu
- Výroba náhradných dielov pre poľnohosp.stroje
Najvýznamnejšia poľnohospodárska výroba v obci :
- Chov oviec a hov. dobytka
- Lesné hospodárstvo – Urbár a súkr. vlastníci lesa s ťažbou dreva
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7. 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.
Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2021.
Obec v roku 2021 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 2021 bol zostavený ako prebytkový. Bežný rozpočet bol zostavený ako
prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa. 14.12.2020 uznesením č.267/2020
Zmeny rozpočtu:
Rozpočet bol zmenený krát: 10 krát

poradové
číslozme
ny
rozpočtu
1/2021
2/2021
3/2021
4/2021
5/2021
6/2021
7/2021
8/2021
9/2021
10/2021

dátum zmeny
rozpočtovým
opatrením
14.2.2021
23.4.2021
20.5.2021
24.6.2021
11.8.2021
16.9.2021
28.10.2021
25.112021
21.12.2021
30.12.2021

zmena rozpočtu rozpočtovým poznámka
opatrením schválená uzn.č. –
rozpočtové opatrenie podľa§
14 ods.2 písm a),b)c)
uzn.č.14/2021
uzn.č. 70/2021
uzn.č.89/2021
uzn.č.132/2021
uzn.č.158/2021
uzn.č.195/2021
uzn.č.210/2021
uzn.č.237/2021
uzn.č. 278/2021
starosta obce
kód 111

Rozpočet obce k 31.12.2021
7.1.Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov za rok 2021
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skutočnosť
k 31.12.2021

%plnenia

1238067,00

Schválený
rozpočet
po poslednej
zmene
1514492,34

1576816,74

104,11

1138067,000
0
100000,00
19900,00

1191250,40
33251,20
289990,74
22894,96

1282191,86
400,00
294224,88
97967,62

107,63
1,20
101,46
427,90

0
1218167,00

0
1496759,20

3929,37
1294599,85

86,49

1098167,00
100000,000
0
20000,00
595882,00

1181963,81
294795,39
0
20000,00
632723,69

1135370,16
138924,88

96,05
47,12

20340,81
647336,12

101,52
102,30

19900,00

17733,14

282216,89

Schválený
rozpočet
Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy
Príjmy RO s právnou
subjektivitou
Finančnépríjmy s Ro
Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Kapitálové výdavky RO
Finančné výdavky
Výdavky RO s právnou
subjektivitou
Rozpočet obce
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7.2. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2021
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

Skutočnosť k 31.12.2021 v EUR
1282191,86
1188153,61
94038,25
1135370,16
488034,04
647336,12
146821,70
400,00
400,00

kapitálové príjmy RO
Kapitálové výdavky spolu
z toho : kapitálové výdavky obce

0,00

138924,88
138924,88

kapitálové výdavky RO
Kapitálový rozpočet
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Vylúčenie z prebytku
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Príjmové finančné operácie
- účelový grant školstvo

Výdavkové finančné operácie
Rozdiel finančných operácií
PRÍJMY SPOLU
VÝDAVKY SPOLU
Rozpočtové hospodárenie obce
Vylúčenie z prebytku
Upravené rozpočtové hospodárenie obce

0,00

-138524,88
8296,82
21468,04
-13171,22
290295,51
3929,37
0,00
0,00
20304,81

273920,07
1576816,74
1294599,85
282216,89
21468,04
260 748,85

Výsledok rozpočtového hospodárenia za rok 2021 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 prebytok rozpočtu vo výške 8296,82€, Po
vylúčení vznikol schodok vo výške 13171,22€ ktorý bol vysporiadaný finančnými operáciami
vo výške 273920,07€.
Schodok vo výške 13171,22€ 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
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v znení neskorších predpisov vo výške: 260 748,85€, navrhujeme použiť na posilnenie
kapitálových výdavkov obce .
Z prebytku bežného rozpočtu boli vylúčené celkom v sume : 21 468,04€ z toho:
a) nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté
predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume 16 710,84 EUR, to na :
- bežné prevádzkové náklady Základnej školy Olešná 464.
- zábezpeka vedená na osobitnom účte spolu 304,77€
- Prenesený výkon ŠR transfer - depozit v sume: 523,06€
- Zostatok z účelového grantu v sume 3 929,37€ - 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.
7.3. Rozpočet na roky 2022 - 2024

Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy

Skutočnosť
k 31.12.2021
1576816,74

Rozpočet na
rok 2022
1359827,00

Rozpočet
na rok 2023
1143927,00

Rozpočet
na rok 2024
1143927,00

1282191,86
400,00
294224,88
97967,62

1159827,00
0
200000,00
18900,00

1143927,00

1143927,00

0
18900,00

0
18900,00

Príjmy RO s právnou
subjektivitou

Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové
výdavky
Finančné výdavky

Skutočnosť
k 31.12.2021
1294599,85

Rozpočet na
rok 2022
1328407,00

Rozpočet
na rok 2023
1261859,00

Rozpočet
na rok 2024
1261859,00

1135370,16
138924,88

1127407,00
181000,00

1151859,00
110000,00

1151859,00
110000,00

20304,81
647336,12

20000,00
612981,00

0
612219,00

0
612219,00

Výdavky
RO
s právnou subjektivitou

8. Informácia o vývoji obce z pohľadu účtovníctva
8.1 Majetok
Názov

Majetok spolu
Neobežný majetok spolu

skutočnosť
k 31.12.2020
3443864,68

skutočnosť
2021
3498533,87

2899986,69

2975154,94

Predpoklad
Predpoklad
na rok 2022 na rok 2023
3500 000.00
3500 000,00
3000000,00

3000000,00
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z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok

8727,54

8727,54

9000,00

9000,00

Dlhodobý hmotný majetok

2525704,49

2600872,74

2625445,34

2625445,34

Dlhodobý finančný majetok

365554,66

365554,66

365554,66

365554,66

Obežný majetok spolu

536040,38

521930,61

500 000,00

500 000,00

5827,50

5187,18

1000

1000

219028,11

212271,71

339500,00

339500,00

Dlhodobé pohľadávky

1207,57

1057,57

0

0

Krátkodobé pohľadávky

1993,76

3682,92

8000

8000

307983,44

299731,23

150000

150000

z toho :
Zásoby
Zúčtovanie medzi subjektami VS

Finančné účty
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.

0

0

0

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.

0

0

0

1500

1500

Časové rozlíšenie

7837,61

1448,32

8.2 Zdroje krytia
Názov

Vlastné imanie a záväzky spolu
Vlastné imanie

Skutočnosť
k 31.12.2020
3443864,68

skutočnosť
2021
3498533,87

2533570,24

2644212,47

Predpoklad
Predpoklad
na rok 2022 na rok 2023
3500 000,00
3500 000,00
2 600 000,00

2 600 000,00

z toho :
Oceňovacie rozdiely

0

0

0

Fondy

0

0

0

Výsledok hospodárenia

2533570,24

2644212,47

2 600 000,00

2 600 000,00

340236,90

292596,53

80000

80000

Rezervy

14654,38

9161,98

0

0

Zúčtovanie medzi subjektami VS

25738,31

16710,84

0

0

153,84

804,32

50

50

88237,84

58652,78

15000

15000

Bankové úvery a výpomoci

211452,53

207266,61

0

0

Časové rozlíšenie

570057,54

561724,87

500 000,00

500 000,00

Záväzky
z toho :

Dlhodobé záväzky
Krátkodobé záväzky

Analýza významných položiek z účtovnej závierky:
-

Prírastky majetku obce celkom vo výške 127467,33€ z obstarania investičných akcií v r.
2021 a z účtu 042
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-

Úbytky majetku obce na účte 042 vo výške 120207,61€ z dôvodu zaradenia majetku na
účty 021 a 022.

-

Prírastky pozemky vo výške 25 000,00€ - nákup pozemku pri ZŠ Olešná 464- účet 031

8.3 Pohľadávky
Pohľadávky

Zostatok
k 31.12 2020

Zostatok
k 31.12 2021

Pohľadávky do lehoty splatnosti

8515,01

10054,17

Pohľadávky po lehote splatnosti

0

0

8.4 Záväzky
Záväzky

Zostatok
k 31.12 2020

Zostatok
k 31.12 2021

Záväzky do lehoty splatnosti

88391,68

59457,10

Záväzky po lehote splatnosti

0

0

9 . Hospodársky výsledok za 2021 - vývoj nákladov a výnosov
Názov

Skutočnosť
k 31.12.2020

Skutočnosť
k 31.12.2021

Predpoklad
rok 2022

Predpoklad
rok 2023

Náklady
50 – Spotrebované nákupy

83276,52

67066,86

42000,00

42000,00

51 – Služby

113999,72

106918,24

125000,00

125000,00

52 – Osobné náklady

237241,54

244407,08

145000,00

148000,00

53 – Dane a poplatky

0

390,08

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

14856,97

17916,25

15000,00

15000,00

50406,69

54705,28

45000,00

45000,00

2132,20

7741,06

6200,00

6200,00

57 – Mimoriadne náklady

0

0

0

0

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

234057,79

251540,00

155000,00

155000,00

3,86

0,00

100,00

100,00

0

0

0

0

Výnosy
60 – Tržby za vlastné výkony
a tovar

13

61 – Zmena stavu
vnútroorganizačných služieb
62 – Aktivácia

0

0

0

0

0

0

0

0

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

719525,87

51761,44

480000,00

490000,00

7740,35

9880,33

50000,00

50000,00

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

2769,60

3995,92

6000,00

6000,00

20,40

0,00

600,00

600,00

68 – Výnosy od ost.subjVS

0

0,00

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/

107411,55

98706,42

90000,00

90000,00

101809,16

110642,23

+60000,00

+60000,00

Hospodársky výsledok v sume 110642,23 EUR bol zúčtovaný na účet 431 .

10 . Ostatné dôležité informácie
10.1 Prijaté granty a transfery
V roku 2021 obec prijala nasledovné granty a transfery:
Poskytovateľ dotácie
MDV a reg. rozvoja SR
OU – odbor živ. prostredia
MVSR - sekcia verejnej správy
MVSR- Civilná obrana
MVSR-register obyvateľstva
MVSR- Covid19
MVSR- reg.obyv.
ÚPSV a R Čadca

Suma
v EUR
273,64
2511,26
2474,20
214,80
668,74
13675,00
4466,53
447,25

Účelové určenie grantu, transferu
Životné prostredie a doprava
Stavebná agenda
Matrika,
Civilná obrana
Evidencia obyvateľstva
prevencia Covid19
sčítanie obyvateľstva
podpora zamestnanosti
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Prijaté granty od ostatných subjektov:
MDVSR Technickomat.vybavenie DHZ
FPU-doplnenie knižného
fondu

3000,00
2000,00

10.2 Poskytnuté dotácie
V roku 2021 obec poskytla zo svojho rozpočtu dotácie v zmysle VZN č.6/2015 o poskytovaní
dotácií a darov z rozpočtu obce Olešná
prijímateľ dotácie

Telovýchovná jednota Olešná - bežné
výdavky na činnosť klubu TJ Olešná
SRZ MO Turzovka-rybári
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

Účelové určenie
dotácie

Suma
poskytnutých
finančných
prostriedkov

činnosť
4998,02
futbalového klubu
Zarybnenie
120,00

počet

Spolu

9
35

603,00
1400,00

Rozdiel

0,00
0,00

10.3 Významné investičné akcie z obecných zdrojov v roku 2021
Najvýznamnejšie investičné akcie realizované v roku 2021:
Dokončenie rekonštrukcie obecného úradu a Zníženie energetickej náročnosti budovy 493.
Javisková konštrukcia, autobusové zástavky, kontajnery
Spevnená plocha – Areál ZŠ Olešná Polgrúň 464- Stavebné úpravy vonkajšieho schodiská
a spevnenej plochy pri ZŠ Olešná 464
Stavebné úpravy vonkajšieho schodiská MŠ Olešná 618
Projektová dokumentácia IBP Potôčky
Výkup pozemku pri ZŠ Olešná
10.4 Predpokladaný budúci vývoj činnosti
Predpokladané investičné akcie realizované v budúcich rokoch:
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•

Rekonštrukcia

a modernizácia

miestneho

rozhlasu

a v prípade

potreby

aj

rekonštrukcia verejného osvetlenia
•

Budovanie, rekonštrukcia, rozšírenie prístupových

miestnych komunikácií do

jednotlivých osád a dostavba chodníkov na území obce
•

Skvalitnenie systému zberu, separácie a zneškodňovania (zhodnocovania odpadu)

•

Dokončenie strategického dokumentu „Územný plán obce“

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 28.3.2022
Prílohy:
•
•

Individuálna účtovná závierka: Súvaha, Výkaz ziskov a strát, Poznámky
Výrok audítora k individuálnej účtovnej závierke

Schválené dňa ............... uzn.č.
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