
Ozorovské listy December 2019 

Rozpočtované a skutočne vynaložené náklady na kultúrno spoločenské podujatia v roku 

2019: 

1. Silvester 2018/2019 

Predpokladané náklady:                               0,00 € 

Skutočne vynaložené finančné prostriedky:                  222,31 € 

2. Obecný ples 09.02.2019         

Skutočne vynaložené finančné prostriedky:                        1791,75 € 

Príjem na vstupnom a tombole:              1 800,00 € 

3. Deň žien – 10.03.2019 Spevácke a recitačné predstavenie detí, pohostenie, darček 

Predpokladané náklady:             1 500,00 € 

Skutočne vynaložené finančné prostriedky:                 1 297,34 € 

4. Spojené kultúrno-spoločenské podujatie Rusadľa s oslavou Dňa detí 

Predpokladané a rozpočtované náklady:          0,00 € 

Skutočne vynaložené finančné prostriedky:                    436,00 € 

5. Letný výlet autobusmi na kúpanie Júl 2019        

Predpokladané náklady:                  820,00 € 

Skutočne vynaložené finančné prostriedky:                     666,00 € 

6. Výlet na Kriváň 

Predpokladané a rozpočtované náklady:           0,00 € 

Skutočne vynaložené finančné prostriedky:                     250,00 € 

7. Divadelné predstavenie v Štátnom divadle v Košiciach 

Predpokladané a rozpočtované náklady:           0,00 € 

Skutočne vynaložené finančné prostriedky:                     100,00 € 

8. Oslava 400 ročného výročia zvonice - 1619 otvorenie verejných priestranstiev obce 

15.09.2019 

Predpokladané náklady:              3 500,00 €  

Skutočne vynaložené finančné prostriedky:                 3 081,10 € 

  



9. Mesiac úcty k starším    20.10.2019 

Predpokladané náklady:               2 000,00 € 

Skutočne vynaložené finančné prostriedky:                 1 686,64 € 

10.   Brigáda dobrovoľníkov – upratovanie katastra obce  

Predpokladané náklady:                   0,00 € 

Skutočne vynaložené finančné prostriedky:                  0,00 € 

11.  Súbor Gerečovka 

Predpokladané a rozpočtované náklady:           600,00 € 

Skutočne vynaložené finančné prostriedky:                           70,00 € 

_______________________________________________________________ 

V súvislosti s organizáciou týchto podujatí je potrebné poznamenať, že k týchto nákladom 

je potrebné zahrnúť náklady na užívanie budov, elektrickú energiu, plyn, odpadové 

hospodárstvo, dopravu a platy zamestnancov, ktorí tieto podujatia pripravujú.  

Organizáciu a výzdobu robia zamestnanci obce a v týchto činnostiach dosahujú 

a v mnohom prekračujú profesionálnu úroveň. 

Podstarosta pán Ľubomír Varga nám zabezpečuje nákup a dovoz nápojov a iného 

materiálu na podujatia. Potraviny na podujatia a profesionálnu prípravu jedál zabezpečuje 

pani Iveta Bejdová. Na podujatiach aktívne pomáhajú poslanci obecného zastupiteľstva. 

Spolu za rok 2019 

Predpokladané náklady:                           6 820,00 € 

Bezprostredne vynaložené finančné prostriedky:                8 228,29 € 

Celkové náklady približne:       11 000,00 € 

Počet podujatí je i úroveň prípravy je vysoká. Overte si prosím koľko podujatí, na akej 

úrovni a za aké finančné náklady organizujú v okolitých obciach a mestách, keď volajú 

profesionálny catering a drahých interprétov.  Na budúci rok navrhnem výrazné zníženie 

počtu akcií a zníženie rozpočtov na akcie a sústredenie sa na rozvoj obce. 


