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Záverečný účet obce  

a rozpočtové hospodárenie za rok 2022 

 

 
 

1. Rozpočet obce na rok 2022  

 
Základným   nástrojom  finančného  hospodárenia  obce  bol   rozpočet   obce   na  rok   2022. 

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 2022 bol zostavený ako prebytkový. Bežný rozpočet bol 

zostavený ako prebytkový  a  kapitálový   rozpočet ako  schodkový. 

 

 

 

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2022 

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa uznesením 

 uznesením č.290/2021 .dňa :21.12.2021  

 

Zmeny rozpočtu:  rozpočet obce bol zmenený 8 krát 

 

 

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 

1/2022 04.2.2022 uzn.č.21/2022  

2/2022 24.3.2022 uzn.č. 55/2022  

3/2022 05.5.2022 uzn.č.80/2022  

4/2022 26.5.2022 uzn.č.105/2022  

5/2022 25.8.2022 uzn.č.198/2022  

6/2022 26.9.2022 uzn.č.235/2022  

7/2022 14.12.2022 uzn.č.300/2022  

8/2022 31.12.2022 Starosta obce-na vedomie 

OZ 

 

 

 

Rozpočet obce k 31.12.2022  

 

1.1. Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov za rok 2022 
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Schválený  

rozpočet  

Schválený 

rozpočet  

po poslednej 

zmene 

Príjmy celkom 1 359 827,00 1 640 514,76 

z toho :   

Bežné príjmy 1 140 927,00 1 242 492,00 

Kapitálové príjmy 0 46 158,51 

Finančné príjmy 200 000,00 277 459 ,69 

Príjmy RO s právnou 

subjektivitou 

18 900,00 74 404,56 

Finančnépríjmy s Ro 0 0 

Výdavky celkom 1 328 407,00 1 532 559,83 

z toho :   

Bežné výdavky  1 127 407,00 1 258 952,46 

Kapitálové výdavky 181 000,00 253 607,37 

Kapitálové výdavky RO 0 0 

Finančné výdavky 20000,00 20000,00 

Výdavky RO s právnou 

subjektivitou 

612 981,00 663 250,97 

Rozpočet  obce 31 420,00 107 954,93 

 

 

 

 

2. Rozbor plnenia príjmov obce  za rok 2022  

 
Rozpočet na rok 2022 Skutočnosť k 31.2022 % plnenia 

1 340 927,00 1 579 885,86 117,82 

 

Z rozpočtovaných sú celkové príjmy 1 340 927 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2022 v sume 

1 579 885,86 EUR, čo predstavuje 117,82% plnenie.  

 

1. Bežné príjmy 

 

Rozpočet na rok 2022 Skutočnosť k 31.12.2022 % plnenia 

1 140 927,00 1 255 105,19 110 

 

Z rozpočtovaných bežných príjmov obce po zmene 1 140 927,00UR bol skutočný príjem 

k 31.12.2022 v sume  1 255 105,19 EUR, čo predstavuje 110,% plnenie.  

 

a) daňové príjmy  

 

Rozpočet na rok 2022 Skutočnosť k 31.12.2022 % plnenia 

673 500,00 764 029,24 113,44 
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Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve  

Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 673 500,00 EUR , po zmenách  v sume: 764 029,44€ 

k 31.12.2022  

- z toho  

- b) Výnos dane pre samosprávu predpokladaný rozpočet  bol 650 000,00€ po zmenách 

736 405,00€ skutočnosť 738 158,44€-finančné prostriedky zo ŠR určený pre samosprávu.  

 

c) Daň z nehnuteľností 

Rozpočet na rok 2022 Skutočnosť k 31.12.2022 % plnenia 

22 200,00 24 539,24 110,53 

 

Z rozpočtovaných 22 200,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2022 v sume 24539,24 EUR, čo 

je 110,53% plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 8209,95 EUR, dane zo stavieb boli 

v sume 16 174,52 EUR a dane z bytov boli v sume : 154,77 EUR. K 31.12.2022 obec eviduje 

pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume  :153,08EUR. 

 

Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad 

 

Rozpočet na rok 2022 Skutočnosť k 31.12.2022 % plnenia 

42 000,00 43 080,60 102,57 

 

Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad z rozpočtovaných 42000,00€ je 

skutočnosť k 31.12.2022 vo výške:  43080,60eur čo je 102,57% plnenie. 

  

d) nedaňové príjmy:  

  

Rozpočet na rok 2022 Skutočnosť k 31.12.2022 % plnenia 

5 930,00              4 849,40      81,77            

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby 

Administratívne poplatky - správne poplatky: 

Z rozpočtovaných 5930,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2022 v sume 4849,40EUR.  

 

 

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku 

Z rozpočtovaných  3000,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2022 v sume 3253,73 EUR, čo je 

108,45 % plnenie. Príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov.  

 

e)  iné nedaňové príjmy:  

  

Rozpočet po zmenách na 

rok 2022 

Skutočnosť k 31.12.2022 % plnenia 

5024,90           8179,22 162,77 

 

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov po zmenách 5024,90 EUR, bol skutočný príjem vo 

výške 8179,22 EUR, čo predstavuje  162,77% 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 príjmy od FO  a  vratiek.  
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Granty a transfery 
 

a) Prijaté granty a transfery pre obec 

b) Poskytovateľ dotácie Suma 

v EUR 

Účel 

MDV a reg. rozvoja SR 273,71 Životné prostredie a doprava 

OU – odbor živ. Prostredia 2473,83 Stavebná agenda 

MVSR - sekcia verejnej správy 2380,02 Matrika,   

MVSR- Civilná obrana 222,80 Civilná obrana 

MVSR-register obyvateľstva 662,70 Evidencia obyvateľstva 

MVSR-sekcia verejnej správy 5355,62 Voľby do samosprávy,VÚC, 

referendum 

MVSR- sekcia verejnej správy 4457,70  Dotácia na Územný plán  

MŽP 33686,01 Zníženie energ. náročnosti budovy 

493 

MFSR 2802,00 Transfer pre ubytovanie Ukrajinci 

 

 

B ) Prijaté granty a transfery pre RO 

Poskytovateľ dotácie Suma v EUR Účel 

 Ministerstvo školstva SR 388529,00 Bežný transfer na prevádzku 

a osobné náklady pre ZŠ s MŠ,ŠJ 

 MŠ SR 8259,59 Škola projekty 

MŠ SR 8695,00 Príspevok pre MŠ 

MŠ SR 2880,00 Vzdelávacie poukazy 

 

Z rozpočtovaných grantov a transferov 407 156,59€ bol skutočný príjem vo výške 

408 363,59EUR, čo predstavuje 100,29% plnenie. 

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

 

 

2. Kapitálové príjmy:  

 

 

Rozpočet po 

zmenách rok 2022 

Skutočnosť 

k 31.12.2022 

% plnenia k rozpočtu 

po zmenách 

46 158,51 47 016,21 101,85 

 

a) Z rozpočtovaných kapitálových príjmov bolo rozpočtované  po zmenách na dokončenie 

budovy OcÚ 493 Fin. prostriedky z MŽP .“Zníženie energetickej náročnosti budovy 493“ 

príjme vo výške:  33 686,01. Príjem  z predaja pozemkov vo výške 8872,50€ - z predaja 

pozemku.   

 

 

3. Príjmové finančné operácie:  
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Rozpočet po zmenách na 

rok 2022 

Skutočnosť k 31.12.2022 % plnenia 

277 459,69 277 764,46 100,10 

 

Z rozpočtovaných finančných príjmov po zmenách 277 459,69 EUR bol skutočný príjem 

k 31.12.2022 v sume 277 764,46 EUR, čo predstavuje  100,10% plnenie. Z toho zábezpeka 

304,77€. Zostatok  fin. prostriedkov  ZŠ s MŠ Olešná 464  v sume : 16 710,84€.   

 

4. Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou: 
(z výkazu 1-12) 

Bežné príjmy  

 

Rozpočet  rok 2022 Skutočnosť k 31.12.2022 % čerpania 

18 900,00 75 484,51 399,38 

 

Z rozpočtovaných  bežné príjmy 18 900,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2022 v sume 

75 484,51EUR, čo predstavuje  399,38% plnenie.  

 

Príjmové finančné operácie RO 

 

Rozpočet po zmenách rok 

2022 

Skutočnosť k 31.12.2022 

0 11 450,67 

 
Príjmy RO s právnou subjektivitou celkom:  86 935,17€ 

 

 

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2022  
 

Rozpočet  na rok 2022 Skutočnosť k 31.12.2022 % čerpania 

1 328 407,00 1 341 848,92 101,01 

 

Z rozpočtovaných celkových výdavkov obce vrátane právneho subjektu : 1 328 407EUR bolo 

skutočne čerpané  k 31.12.2022 v sume 1 341 848,92 EUR, čo predstavuje 101,01% čerpanie.  

 

1. Bežné výdavky obce 

  

Rozpočet na rok 

2022 

Rozpočet po 

zmenách rok 2022 

Skutočnosť 

k 31.12.2022 

% čerpania 

514 426,00 595 701,49 549 324,47   106,78   

 

Z rozpočtovaných bežných výdavkov  514 426,00 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2022 

v sume 549 324,47EUR, čo predstavuje 106,78% čerpanie.  

 

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou Záverečného 

účtu.  

 

Medzi významné položky bežného rozpočtu patrí:  
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Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 

Z rozpočtovaných po zmenách  184 187 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2022 v sume 184 

058,40EUR, čo je 99,93% čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ, starostu 

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

Poistné a príspevok do poisťovní 

Z rozpočtovaných po zmenách 71446,50  EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2022 v sume 

71353,99 EUR, čo je  99,87% čerpanie.  

Tovary a služby 

Z rozpočtovaných  po zmenách 305768,71 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2022 v sume 

261738,80  EUR, čo je 85,60% 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 33502,28EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2022 v sume 

31068,44 EUR, čo predstavuje 92,73 % čerpanie. 

Kategória 650 z rozpočtovaných 800€ skutočnosť 1104,84€ - úroky z úveru , čo predstavuje 

138,1% čerpanie. 

 

2. Kapitálové výdavky : 

  

 

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov po zmenách 253 607,37 EUR bolo skutočne čerpané  

k 31.12.2022 v sume 70 252,64 EUR, čo predstavuje 27,70% čerpanie.  

 

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek kapitálového rozpočtu je prílohou 

Záverečného účtu.  

 

Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:  

 

Najvýznamnejšie investičné akcie realizované v roku 2022: 

 

Dokončenie   rekonštrukcie obecného úradu a Zníženie energetickej náročnosti budovy 493. 

Výkup pozemkov 

Nákup : autobusové zastávky, nákup umývačky riadu. 

Projektová dokumentácia:   Zberný dvor , Odstavná plocha. 

  

3. Finančné výdavkové operácie: 

 

Rozpočet na rok 

2022 

Rozpočet po 

zmenách rok 2022 

Skutočnosť 

k 31.12.2022 

% čerpania 

20000,00 20000,00 20000,04           splátky úveru 

0 0 304,77 zábezpeka 

Spolu 20000,00 20 304,81 101,52 

 

Banka v zmysle zmluvy o úvere  inkasovala splátky  - celkom  12 splátok celkom  vo výške 

20000,04€. Zábezpeka : 304,77€ - Kovadlina,s.r.o. 
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4. Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou: 

 

Stredisko 
Rozpočet        

2022 

Rozpočet po 

zmenách 2022 

Skutočnosť       

2022 
% plnenia 

ZŠ 399804 418511 415924 99,38% 

ŠK 25387 27086 26871 99,21% 

ŠJ 54076 63910 59759 93,50% 

MŠ 126623 143943 143943 100,00% 

CVČ 7091 9801 9801 100,00% 

 
 

4.Prebytok rozpočtového hospodárenia za rok 2022 

 

Hospodárenie obce   

Skutočnosť k 31.12.2022 v EUR   

Bežné  príjmy spolu 1330589,69 

z toho : bežné príjmy obce  1255105,19 

             bežné príjmy RO 75484,51 

Bežné výdavky spolu 1251291,47 

z toho : bežné výdavky  obce  549324,47 

             bežné výdavky  RO 701967,00 

Bežný rozpočet 79298,22 

Kapitálové  príjmy spolu 47016,21 

z toho : kapitálové  príjmy obce  47016,21 

             kapitálové  príjmy RO 0,00 

Kapitálové  výdavky spolu 70252,64 

z toho : kapitálové  výdavky  obce  70252,64 

             kapitálové  výdavky  RO 0,00 

Kapitálový rozpočet  -23236,43 

Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu 56 061,79 

Vylúčenie z prebytku 5 852,08 

Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu 50 209,71 

Príjmové finančné operácie   

- účelový grant školstvo 

  

277764,46 

11450,67 

0,00 

0,00 

výdavkové finančné operácie   
 

20304,81  
Rozdiel finančných operácií 268910,32 
PRÍJMY SPOLU   1666821,03 

VÝDAVKY SPOLU 1341848,92 

Rozpočtové hospodárenie obce  324972,11 

Vylúčenie z prebytku 5852,08 

Upravené rozpočtové hospodárenie obce 319120,03 
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Výsledok rozpočtového hospodárenia za rok 2022  : 

1. Prebytok rozpočtu v sume 50 209,71 EUR  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, upravený o nevyčerpané 

prostriedky zo ŠR a podľa osobitných predpisov v sume 5852,08 EUR  navrhujeme použiť na: 

  

- tvorbu rezervného fondu v sume 50 209,71  EUR  

 

Z prebytku bežného rozpočtu boli vylúčené celkom v sume : 5852,08€ z toho:  

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

predchádzajúcom  rozpočtovom roku  v sume 3873,81 EUR,  to na :  

z rozpočtu normatívnych finančných prostriedkov ZŠ 2 586,81€ 

- z dotácie na podporu výchovy k strav. návykom UPSVaR  ŠJ   1 287,00€ 

- zábezpeka vedená na osobitnom účte spolu  304,77€  

- Prenesený výkon ŠR transfer - depozit v sume: 1673,50€  

 

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 : 268 910,32  EUR 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 upravený  o návratné zdroje financovania (úver,)  v sume 

20 000,04  EUR. 

 

Na základe uvedených skutočností navrhujeme upravený zostatok finančných operácií za rok 

2022 vo výške  248 910,28 EUR použiť na posilnenie kapitálových výdavkov obce na rok 2023. 

 

 

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 1.1.2022  14 339,27     

Prírastky – 10% z prebytku rozpočtu za uplynulý  

                  rozpočtový rok  

    

0 

 

-  úhrady za vedenie účtu   82,80 

KZ k 31.12.2022 14 256,47 

 

 

Sociálny fond 

Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje vnútorný predpis a smernica SF. 
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Sociálny fond Suma v EUR 

ZS k 1.1.2022 1220,20 

Prírastky - povinný prídel - 1 %                     259,75 

Úbytky   - stravovanie                    825,31 

KZ k 31.12.2022 654,64 

 

 

 

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2022   

 

A K T Í V A  

Názov   ZS  k  1.1.2022  v EUR KZ  k  31.12.2021 v EUR 

Majetok spolu 3577772,16 3498533,87 

Neobežný majetok spolu 3007028,28 2975154,94 

z toho :   

Dlhodobý nehmotný majetok 15871,14 8727,54 

Dlhodobý hmotný majetok 2625602,48 2600872,74 

Dlhodobý finančný majetok 365554,66 365554,66 

Obežný majetok spolu 567828,59 521930,61 

z toho :   

Zásoby 8030,78 5187,18 

Zúčtovanie medzi subjektami VS 205515,31 212271,71 

Dlhodobé pohľadávky 1057,57 1057,57 

Krátkodobé pohľadávky  7147,92 3682,92 

Finančné účty  344279,07 299731,23 

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.   

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.   

Časové rozlíšenie  2915,29 1448,32 

P A S Í V A  

Názov ZS  k  1.1.2022 EUR KZ  k  31.12.2021 v EUR 

Vlastné imanie a záväzky spolu 3577772,16 3498533,87 

Vlastné imanie  2731901,41 2644212,47 

z toho :   

Oceňovacie rozdiely    
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Fondy   

Výsledok hospodárenia  2731901,41 2644212,47 

Záväzky 262231,25 2929596,53 

z toho :   

Rezervy  10 681,98 9161,98 

Zúčtovanie medzi subjektami VS 3873,81 16710,84 

Dlhodobé záväzky 371,32 804,32 

Krátkodobé záväzky 60037,574 58652,78 

Bankové úvery a výpomoci 187 266,57 207266,61 

Časové rozlíšenie 583 639,50 561724,87 

   

 

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2022 

 
    Krátkodobé záväzky  

 

Obec k 31.12.2022 eviduje tieto  krátkodobé záväzky: 

- voči dodávateľom .......................................28 245,18EUR 

- voči zamestnancom......................................14 946,79EUR         

- voči poisťovniam a daňovému úradu...........12 123,21EUR 

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

-   nevyfakturované dodávky...........................4722,39EUR 

-  bankový úver.............................................. 151 666,57EUR 

     - MFSR- finančná výpomoc...........................35 600,00EUR 

 

8. Prehľad o poskytnutých dotáciách  právnickým osobám a fyzickým osobám 

- podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z.z. 
 

Obec v roku 2022 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 

6000,00 6000,00 0,00 

Bimaček  n.o. Podvysoká  500,00 500,00 0,00 

 

 

K 31.12.2022 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade s VZN  č.2/2019 

o poskytovaní dotácií a darov z rozpočtu obce Olešná.  
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9. Finančné usporiadanie 

Iné  poskytnuté vecné dary z obce Olešná      

vecné dary  hodnota 

daru 

počet Spolu 

   € 

Novonar.detí s trvalým pobyt.Olešná 67,00 18 1206,00 

Dôchodci obce Olešná -jubilanti 50,00 52 2600,00 

 

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  

     
 

Rozpočtová organizácia Suma poskytnutých 

finančných 

prostriedkov 

Suma skutočne 

použitých finančných 

prostriedkov   

Školské zariadenia ZŠ 

s MŠ Olešná 464 

203 454,00 

+5546,36 

200 374,75€ 

 2 773,17€ 

Vlastné prostriedky RO  23024,39 23 024,39 

Spolu   
(Obci boli vrátené nevyčerpané fin. prostriedky v sume 5852,42€) 

  

     
 

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 273,71 273,719 0 

OU-ŽP Stavebná agenda 2473,83 2273,83 0 

MVSR  Matričná činnosť 2380,02 2380,02 0 
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MVSR- CO Civilná obrana 222,80 222,80 0 

MVSR-RO register obyvateľstva 662,70 662,70 0 

MVSR Voľby, referendum 5 355,62 4055,15 1300,47 

MVSR Sekcia VS 4457,70 4457,70 0 

MFSR Ukrajinci -ubytovanie 2802,00 2802,00 0 

MŽP Zníženie energ. náročnosti budovy 493 33686,01 33686,01 0 

 

c) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom 

 

Prehľad o prijatých dotáciách, grantoch, daroch  od ost. subjektov:  

Obec  

účelové určenie 

Suma 

prijatých 

finančných 

prostriedkov 

Suma 

skutočne 

použitých 

finančných 

prostriedkov   

Rozdiel   

 DPOSR                          

      

     3000,00 

 

                              

3000,00 

0 Technicko-mat. vybavenie 

DHZ 

Kysucké múzeum 150,00 150,00 0 Grant Vystúpenia spev. 

súboru 

Mikroregión Kysuce 

Turzovka 

200,00 200,00 0 Grant na verejné podujatie 

Urbár Olešná 2044,90 2044,90 0 Grant na oprava ciest 

Fyzické osoby 900,00 900,00 0 Skalka MŠ, obrusy 

 

 

V Olešnej, dňa  8.3.2023 

Vypracovala:  Ing. M. Palicová 
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