VÝROČNÁ SPRÁVA OBCE

JABLONEC
za rok 2015

1. Základná charakteristika obce
1.1 Identifikačné údaje
Názov:
Sídlo účtovnej jednotky:
IČO:
DIČ:
Starosta obce:

Obec Jablonec
900 87 Jablonec č.d. 206

00304794
2020662127
Slavomír Pocisk

Geografická poloha obce:
Podmalokarpatská pahorkatina
Celková rozloha obce:
780 ha
Nadmorská výška obce:
146 metrov
Počet obyvateľov k 31.12.2015: 956 obyvateľov
Obec Jablonec je v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení samostatný územný celok
samosprávy a správny celok SR, združuje osoby, ktoré na jeho území majú trvalý pobyt. Je právnickou
osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári s vlastným majetkom a s
vlastnými príjmami. Jej základnou úlohou pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj
jej územia a potreby jej obyvateľov.
1.2 Demografické údaje

Národnostná štruktúra : obyvateľstvo je slovenskej národnosti
Štruktúra obyvateľstva podľa náboženského významu: prevažne rímsko-katolícke
V roku 2015 sa narodilo 10 detí z toho 4 chlapci a 6 dievčat, zomrelo 6 občanov z toho 4 mužovi a 2
ženy, prisťahovalo sa 39 ľudí a odsťahovalo sa 9 občanov.
1.3 Ekonomické údaje
Nezamestnanosť (dlhodobo nezamestnaný) v obci: k 31.12.2015 bolo evidovaných 17
nezamestnaných občanov Jablonca.

1.4 Symboly obce
Erb obce :

1.5 História obce
Najstaršia písomná zmienka o obci pochádza z roku 1342 a to v zbierke dokumentov Codex
diplomaticus Andegavesis, kde sa riešili spory o polia, ktoré vyšiel 19.08.1342 krajinský sudca gróf
Pavol.
Okolie Jablonca, Budmeríc, Vištuka, Báhoňa a Cífera patrilo v 12. A 13. storočí do bratislavského
kráľovského hradného panstva. Postupne sa z neho vyčleňovali osady a majetky v prospech
služobníkov kráľovského hradu, ako forma odmeny za verné služby. Pôvodná osada dostala meno od
nového vlastníka, alebo nový majiteľ si osvojil názov osady vytvorený už v staršej dobe.
Už v rokoch 1230 až 1240 vzniklo na úbočí Malých Karpát hradné panstvo Červený Kameň, ktoré
bolo súčasťou vena kráľovnej Konštancie, dcéry uhorského kráľa Bélu III. A manželky českého kráľa
Přemysla Otakara I.
O existencii názvu osady – dediny Helmeš – Jablonec sa dozvedáme vďaka sporom Lefantovských
so susedmi, hlavne s báhonským feudálom, ale aj súdnymi spormi medzi samotnými
Lefantovskovcami. Zatiaľ sa nepodarilo nájsť starší historický dokument ako z 13. storočia s názvom
našej obce. V rokoch 1296 až 1321 sa celé okolie i s panstvom Červený Kameň dostalo do rúk Matúša
Čáka.
Z dôvodu neistého zápisu prvej zmienky o obci Halmeš – Jablonec sa obecné zastupiteľstvo
a redakčná rada publikácie o obci Jablonec rozhodli uznať až rok 1342 ako rok prvej zmienky o obci
a tým aj osláviť 665. výročie zmienky o Halmeši – Jablonci v roku 1997. Do roku 1928 sa používal
názov našej obce Halmeš.

1.6 Kultúrne pamiatky v obci
Kostol v obci Jablonec postavili v 17. Storočí. Starý kostol na
mieste dnešného dostavali a posvätili v roku 1656. Kostol
zasvätili sv. Márii Magdaléne, z úcty a na pamiatku starej
matky Mikuláša IV., Márii Magadléne Pálfiovej, rod.
Fuggerovej.

V obci a jej chotári sa nachádza viacero cirkevných pamiatok.
Obrázok 1

Obrázok 2

Obrázok 3

Obrázok 4

Obrázok 5

Obrázok 6

Obrázok 7

Obrázok 8

Obrázok č. 1 – Kaplnka sv. Vendelína, patróna chovateľov dobytka, ktorá stojí na vyústení poľnej
cesty tzv. Hlbokej cesty. Kaplnka bola postavená v 90 rokoch 20 storočiach na mieste, kde stála
pôvodná kaplnka, o ktorej sa nenašli žiadne písomné záznamy. Pri stavbe novej kaplnky sa našla
minca z roku 1861, čo by mohlo dokazovať v akom období už na mieste mohla stáť pôvodná kaplnka.
Obrázok č. 2 –Socha sv. Márii Magdalény z 18. storočia na vysokom kamennom stĺpe. Stojí na
križovatke bývalých poľných ciest Budmerice – Báhoň a Jablonec – Vištuk. V minulosti sa k tejto
soche robili procesie.
Obrázok č. 3 – Barokový podstavec z 18. storočia s jednoduchým krížom, ktorý sa nachádza na
briežku pri kostole.
Obrázok č. 4 – Pomník padlým vojakom, ktorý sa nachádza v areály kostola. Pomník bol postavený
na úctu vojakom padlým v 1. svetovej vojne a neskôr bol doplnený o vojakov padlých v 2. svetovej
vojne.
Obrázok č. 5 – Kríž z konca 19. storočia, ktorý stojí v strede cintorína.
Obrázok č. 6 – Socha sv. Jána Nepomuckého, ktorá je umiestnená z ľavej strany budovy obecného
úradu na vyschnutom toku potoka. Pôvodná socha sv. Jána Nepomuckého stála na tehlovom moste
nad potokom Gidra.
Obrázok č. 7 – Kríž sa nachádza na začiatku obce od Cífera pri autobusovej zástavke. Dal ho postaviť
Ján Dzíbela ako vďačnosť za to, že sa vrátil z 1. svetovej vojny.
Obrázok č. 8 – Socha sv. Floriána z roku 1889 sa nachádza v strede obce.
1.7 Výchova a vzdelávanie
Materská škola a Školská jedáleň
Obec Jablonec je zriaďovateľom Materskej školy v Jablonci bez právnej subjektivity, ktorej je
súčasťou Školská jedáleň. Riaditeľkou Materskej školy je Bc. Mária Cíferská. Materská škola
poskytuje celodennú výchovu a vzdelávanie deťom vo veku od troch do šesť rokov. Škola pracuje
podľa školského vzdelávacieho programu „Chrobáčiky spoznávajú svet“, ktorý je v súlade so štátnym

vzdelávacím programom ISCED 0. V roku 2015 obec začala s rekonštrukciou budovy formou
zobytnenia podkrovia materskej školy, ktorú financuje z dotácie zo štátneho rozpočtu, dotácie
Bratislavského samosprávneho kraja a vlastných zdrojov. V roku 2015 k 15.9. navštevovalo materskú
školu 43 detí. Školská jedáleň poskytuje stravovanie deťom a zamestnancom materskej a základnej
školy.
Základná škola a Školský klub detí
Obec Jablonec je zriaďovateľom Základnej školy v Jablonci bez právnej subjektivity, pri ktorej je
zriadený Školský klub detí. Riaditeľkou Základnej školy je Mgr. Štepánka Oscitá. V škole sa vyučuje
1. až 4. ročník v dvoch triedach so spojenými ročníkmi tzv. dvojtriedkach. V škole pracuje plne
kvalifikovaný kolektív a v roku 2015 k 15.9. navštevovalo školu 40 detí. Vyučuje sa tu cudzí jazyk –
anglický už od 1. ročníka a škola je zapojená do viacerých projektov. Škola je plne vybavená aj po
stránke informačných technológií – 15 ks počítačov, interaktívna tabuľa, dataprojektor. Cieľom školy
je vytvoriť kvalitné podmienky pre vzdelávanie detí v pokojnom rodinnom prostredí. Školský klub
detí je zameraný na výchovno-vzdelávaciu činnosť, kde sa stretávajú deti rôznych ročníkov. Deti sa
venujú príprave na vyučovanie, neskôr sa venujú voľnočasovým aktivitám.

1.8 Hospodárstvo
Najvýznamnejší poskytovatelia služieb v obci :
- v obci sa poskytujú poštové služby v budove obecného úradu na Pošte Partner Jablonec,
- v obci sú 2 prevádzky potravín, 2 pohostinstvá, 1 kaderníctvo a 1 realitná kancelária.
Najvýznamnejšia poľnohospodárska výroba v obci :
- v obci sa nachádza Poľnohospodárske družstvo Jablonec.
1.9 Kultúra
Spoločenský a kultúrny život v obci zabezpečujú v spolupráci s obecným úradom spoločenské
organizácie, ktoré obec podporuje formou dotácie z rozpočtu obce.
Spoločenské organizácie:
Občianske združenie Zelený Jablonec
Hokejbalové združenie Jablonec
Futbalové združenie starý páni

Športový futbalový zväz
Spolok vinárov Jablonca
Poľovné združenie Gidra
KULTÚRNE PODUJATIA 2015
14.2.2015 Fašiangová kapustnica a Maškare
3. ročník súťaže vo varení kapustnice s názvom „Fašiangová kapustnica“, ako každý rok
zorganizovali aktivisti Martin Bacigal a Rudolf Kucman v priestoroch pred Spoločenským domom.
Súťaže sa zúčastnilo 9 družstiev. Fašiangovú kapustnicu spríjemnili mládenci prezlečený za Maškare,
ktorí svojim spevom a tancom obchádzali dedinu od domu k domu a svoju cestu ukončili pred
Spoločenským dom medzi účastníkmi súťaže vo varení kapustnice.

7.3.2015 Pingpongový turnaj
3. ročník Pingpongového turnaj sa zúčastnilo 24 hráčov. Organizáciu turnaja zabezpečovali aktivisti
Martin Bacigal a Rudolf Kucman. Veková účasť hráčov bola od 11 rokov do 75 rokov.

15.3.2015 Otvorenie detského klubu
Starosta obce v spolupráci s poslankyňou OZ Helenou Mackurovou otvorili činnosť detského klubu,
nachádzajúceho sa v priestoroch starých kabín v areáli futbalového ihriska.

21.3.2015 Obecná brigáda
V marci sa obec pustila do obnovy a rekonštrukcie detskej záhrady pri Materskej škole v Jablonci.
K obnove prispeli prácou aj dobrovoľníci, ktorý vyzbierali konáre a pripravili pôdu na výsadbu
trávnatej plochy.

25.4.2015 Uvítanie detí do života
Na uvítanie detí do života sa z 24 rodín prijalo pozvanie 20 rodín s malými detičkami, ktoré boli
obdarované malým darčekom spolu s pamätným listom. O kultúrny program sa postarala žiaci ZŠ
Jablonec.

30.4.2015 a 1.5.2015 Stavanie Mája
Tradične na konci apríla bol postavený máj pri budove obecného úradu a v areály detského ihriska na
sídlisku Sever, hoci v minulosti mládenci stavali máj pod okná svojim vyvoleným. Týmito

podujatiami si pripomíname tradície našich predkov. Pre tých, ktorí sa prišli pozrieť bolo nachystané
občerstvenie. Počas oboch akcií bola uskutočnená zbierka na obnovu školskej záhrady pri MŠ.

17.5.2015 Deň matiek
Deti zo ZŠ a MŠ potešili svoje mamičky a taktiež babičky programom, v ktorom odzneli básne, piesne
a tance za ich opateru a lásku. Každá mama dostala kvietok a chutné pohostenie.

30.5.2015 Medzinárodný deň detí
MDD sme oslávili predčasne 30.5.2015 čo deťom vôbec nevadilo. Deti mali pripravené súťaže,
maľovanie na tvár, nafukovací hrad, výstava vojenskej techniky. Každé dieťa bolo odmenené
diplomom, špekačkou, sladkosťou a nanukom. Na konci podujatia boli radostné úsmevy na tvárach
detí, čo bolo cieľom tejto oslavy.

17. až 19.7.2015 Hody
Hodové slávnosti boli v podaní Posedenia pri muzike na futbalovom ihrisku v piatok a v sobotu
pripravilo Hodovú zábavu Hokejbalové združenie Jablonec. Nedeľu spestrili kolotoče a futbalový
zápas seniorov.
8.8.2015 Slávnosť 310. výročie bitky pri Silnici
Slávnosť sa organizovala v spolupráci s obcami Budmerice, Báhoň, Cífer a Vištuk, na ktorej sme si
pripomínali Bitku pri Budmericiach medzi povstaleckými uhorskými vojskami Františka II. Rákociho
a vojskami cisárskeho generála Ľudovíta Hebervilla. Bitkou chceli povstalecké vojská potvrdiť svoju
prevahu a konečne poraziť cisárske sily. Vďaka znalostiam terénu avšak cisárske vojsko vyhralo. Pri
príležitosti tejto bitky bol obnovený kríž medzi Jabloncom a Budmericami. Atmosféra bola doplnená
prednesom poézie, hrou na fujare a výstrelmi z historického dela. Súčasne so slávnosťou prebiehala
v areáli bývalého školiaceho strediska súťaž vo varení guláša, kde družstvo z Jablonca získalo
ocenenie za najlepší guláš o ktorom rozhodovali návštevníci podujatia. O zábavu sa postaral bohatý
kultúrny program v podaní folklórnej skupiny Viničan, Radosť z Pezinka, tanečníci z budmerickej
školy School Dance, hudobná skupina Jano Budmerice a Backovci z Jablonca.

19.8.2015 Dôchodci - výlet o obce Doľany a hrad Červený Kameň
Pre jabloneckých dôchodcov bol zorganizovaný zájazd do obce Doľany, kde navštívili kostol sv.
Kataríny, ďalej pokračovali do arboréta, ktoré je súčasťou Kalvárie. Navštívili barokovú kaplnku
s tromi kamennými krížmi. Po ukončení návštevy Dolian pokračovali na obed do Častej a potom na
prehliadku hradu Červený kameň.

29.8.2015 Old Boys Cup
V poradí už 8. Ročník Old Boys Cup, ktorý organizovali starí páni Jablonca sa uskutočnil v areáli
futbalového ihriska. Vo futbalovom turnaji si zmeralo 7 družstiev. Dve družstvá z Jablonca ( starí páni
a družstvo poľovníckeho združenia Gidra), dve družstvá z Budmeríc, starí páni z Vištuka, Gocnogané,

Nované a tím Empíria z Bratislavy. Okrem tradičného turnaja starých pánov sa uskutočnil aj turnaj
prípraviek. Pre divákov, ktorí prišli povzbudiť hráčov čakalo bohaté občerstvenie a kultúrny program.
Po ukončení turnaja zábava pokračovala v podaní skupiny Jano a veľkolepého ohnostroja.

28.9.2015 Výlet na hrad Devín
Starosta obce pre Jednotu dôchodcov zorganizoval autobusový výlet na hrad Devín. Pozreli si
historické zrúcaniny hradu Devín, sútok Dunaja a Moravy a široké okolie Bratislavy a Rakúska.

17.10.2015 Obecná brigáda
Jablončania, ktorým nie je ľahostajná čistota obce, prišli na obecnú brigádu. Zveľadili a vyčistili
okolie kostola, detskú záhradu pri MŠ a priestory pred obecným úradom. Brigádnici pri kostole
pokosili a vyhrabali trávu, okopali záhony ruží, ostrihali stromy a kríky a namaľovali zábradlie.
V detskej záhrade upravili svah, ktorý pokryli geotextíliou a vysadili novú zeleň, ďalej pozvárali plot.
Pre účastníkov brigády čakal dobrý guláš v Spoločenskom dome.

18.10.2015 Úcta starším
Už tradične v októbri si uctievame našich starších občanov príjemným posedením v Spoločenskom
dome, kde im spríjemnili posedenie deti zo ZŠ a MŠ.

24.10.2015 Súťaž vo varení gulášu, Výstava ovocia a zeleniny a Veteráni
Úspešnú súťaž vo varení gulášu, ktorú organizovali Martin Bacigal a Rudolf Kucman sa zúčastnilo
šesť tímov. Aj tento rok prišlo akciu podporiť hojný počet domácich, ale aj cezpoľných návštevníkov,
ktorí vyhodnotili najlepšiu kapustnicu z tímu Tomra. Odborná porota zas vybrala najlepšiu kapustnicu
z tímu futbalistov. P. Bacigal spolu s p. Kucmanom pripravili aj sprievodnú akciu v priestoroch
spoločenského domu „Výstavu ovocia a zeleniny“. Na výstave si návštevníci mohli prezrieť nádherné
kusy rôznych druhov ovocia a zeleniny zo záhrad našich občanov. Ďalšou sprievodnou akciu bola
prehliadka veteránov, ktoré si urobili prestávku vo svojej jazde pri Spoločenskom dome. Posledný
spokojný návštevníci celej akcie odchádzali neskoro večer za zvuku harmoniky v podaní L. Delinčáka.

6.12.2015 Mikuláš
Aj tento rok sa deti dočkali sv. Mikuláša, ktorého netradične priviezli sane s konským záprahom hoci
na ceste chýbal sneh. Sv. Mikulášovi robili spoločnosť anjeli a nezbedný čert, z ktorého mali deti
trochu strach. Deti, ktoré nemali strach a sv. Mikulášovi zarecitovali básničku či zaspievali pesničku
dostali sladkú odmenu. Mikulášske balíčky potešili každé detské očká, ktoré prišli pozdraviť sv.
Mikuláša. Mikuláš sa zhostil aj ďalšej dôležitej úlohy a to rozsvietenie vianočného stromčeka pred
obecným úradom, ktorý ozdobili deti svojimi ozdobami.

12.-13.12.2015 Vianočné trhy a Vianočná akadémia
Starosta obce v spolupráci s Jednotou dôchodcov, Základnou školou a Spolkom vinárov v Jablonci
zorganizovali 1. ročník vianočných trhov. Cieľom bolo spríjemniť a umocniť predvianočnú atmosféru.
Okrem kultúrneho programu boli pripravené predajné stánky s výrobkami šikovných žien a mužov,
výrobky z medu, ikebany, knihy, sušené hríby, čerstvé ovocie, perníkové chalúpky či perníky. Jednota
dôchodcov sa postarala o domáce dobroty – kapustnicu, pagáče, lokše a iné dobroty. Dobré vínko
pripravili spolu s vianočným punčom Spolok vinárov. Nechýbal bohatý kultúrny program – koledy,
spievané i hrané piesne, ochotnícke divadlo s predstavením „Vánočné trhi po Cíferski“, prezentácia
o Ríme a Vatikáne. Nedeľu spríjemnili deti zo ZŠ Jablonec svojim programom na „Vianočnej
akadémií“ a výrobkami detí vo svojom stánku.

ŠPORT v Jablonci v roku 2015
Na športovom dianí v obci sa v roku 2015 v značnej miere podieľali Športový futbalový klub
Jablonec, Hokejbalové združenie Jablonec a Starí páni Jablonec.
V športovom futbalovom klube boli na začiatku roka 2015 tri družstvá ( Muži, Žiaci a Prípravka ), čo
sa na začiatok futbalovej jeseni zmenilo, tým že družstvo žiakov skončilo. V letnej prestávke medzi
sezónami hráči skrášlili areál futbalového ihriska – natreli plot, zábradlie, bránky, striedačky a tribúnu.
Hokejbalové združenie Jablonec prešlo významnými zmenami. Združenie sa pustilo do rozsiahlej
rekonštrukcie bývalého bazénu v areáli starého kúpaliska. Cieľom je vybudovať multifunkčné
betónové ihrisko, na ktorom sa bude dať hrať hokejbal, basketbal, tenis, volejbal a nohejbal. V roku
2015 stihli vybudovať vysoko kvalitnú podlahu a zabetónovať debniace tvárnice za bránami aj so
stĺpmi na osadenie ochranných sietí, ktoré aj omietli. V združení pôsobia dve družstvá, hráči
seniorského mužstva a dorastenci.
V futbalovom družstve Starí páni Jablonca pôsobia hráči, ktorí ukončili hráčske kariéry a majú naďalej
chuť hrať. Členovia tohto mužstva sa pravidelne stretávajú a hrajú priateľské zápasy proti okolitým
obciam. Veľkým prínosom združenia je organizovanie športovo-kultúrnej akcie Old Boys Cup, kde si
zmerajú sily s inými družstvami a neskôr pokračujú zábavou spolu s priaznivcami futbalu, ale aj
občanmi, ktorí majú chuť zabaviť sa.
Obecná knižnica:
Obec má zriadenú obecnú knižnicu pre obyvateľov obce, ktorá sa nachádza v priestoroch obecného
úradu na 1. poschodí . Knižnica je otvorená v nedeľu od 16:00 hod. do 17:00 hod a každý párny
týždeň v stredu od 16:00 hod. do 17:00 hod.
Štvrťročník Halmešský Hlásnik
Hlásnik informuje občanov Jablonca o aktualitách z obce, obecného zastupiteľstva, spoločenských
akciách a novinkách zo školstva a športu. Štvrťročník občania dostávajú zdarma do svojich poštových
schránok.

1.10 Organizačná štruktúra obce
Starosta obce: Slavomír Pocisk
Predstaviteľom obce a najvyšším výkonným orgánom obce je starosta. Jeho funkcia je verejná.
Funkčné obdobie začína zložením sľubu a trvá 4 roky.
Zástupca starostu obce: Helena Mackurová
Hlavný kontrolór obce: Ing. Alena Gergelová

Funkciu hlavného kontrolóra obce zriaďuje obecné zastupiteľstvo. Hlavný kontrolór je
zamestnancom obce, ktorý vykonáva kontrolnú činnosť. Je volený na šesť rokov.
Poslanci obecného zastupiteľstva:
Ing. Pavlína Bulejčíková, Marek Dzíbela, Ing. Matúš Fekete, Helena Mackurová, Ing. Miroslava
Minaričová, Ján Podmanický a Martin Richnák MBA.
Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor obce zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách
obyvateľmi obce. Funkčné obdobie OZ sa začína zložením sľubu poslancov novozvoleného obecného
zastupiteľstva na štyri roky. Obecné zastupiteľstvo obce Jablonec je zastupiteľský zbor zložený zo 7
poslancov zvolených v priamych voľbách, ktoré sa konali dňa 11.12.2014 na obdobie 4 rokov.
Obec má zriadené komisie:
1. Komisia športu
2. Komisia finančná, pre sociálne zabezpečenie
3. Komisia kultúry
4. Komisia pre výstavbu a územné plánovanie
5. Komisia pre poľnohospodárstvo, vodné a lesné hospodárstvo
Obecný úrad:
Sídlo: Jablonec č.206, 900 87
IČO: 00304794
DIČ: 2020662127
Tel.č.: +421 33 64 88 113
Web stránka obce: www.jablonec.sk
E-mail: jablonec@jablonec.sk
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s., číslo účtu: SK57 5600 0000 0066 0100 3001

2. Rozpočet obce na rok 2015 a jeho plnenie
Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2015. Obec
v roku 2015 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 2015 bol zostavený ako vyrovnaný.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2015.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 31.03.2015 uznesením č. 4/1/2015.
Rozpočet bol zmenený dvakrát:
- prvá zmena schválená dňa 29.06.2015 uznesením č. 22/2/2015
- druhá zmena schválená dňa 18.12.2015 uznesením č. 57/4/2015

Rozpočet bol upravený tiež rozpočtovými opatreniami podľa Uznesenia č. 41/3/2015, v ktorom OZ
schválilo starostovi obce podľa ustanovenia § 14 zákona č. 583/2004 Z. z. v znení neskorších
predpisov o rozpočtových pravidlách, vykonať v rámci operatívnej potreby k nepredvídaným
skutočnostiam presuny v rámci rozpočtu vo výške finančného limitu 4 000,00 EUR/štvrťrok.
Rozpočtové opatrenia (ďalej iba RO) starostu v zmysle Uznesenia č.41/3/2015:
RO č.1/2015 zo dňa 30.09.2015
RO č.2/2015 zo dňa 31.12.2015
Prehľad rozpočtu:

461 554,00 €

Schválený
rozpočet
po poslednej
zmene
526 852,16 €

461 554,00 €
0,00 €
0,00 €
461 554,00 €

474852,16 €
52 000,00 €
0,00 €
519 943,02 €

435 193,00 €
683,00 €
25 678,00 €
0,00 €

443 265,35 €
49 731,11 €
26 946,56 €
6 909,14 €

Schválený
rozpočet
Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy
Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
Rozpočet obce

3. Hospodárenie obce a rozdelenie prebytku hospodárenia za rok 2015
Pretože obec nie je zriadená na podnikanie, výsledok hospodárenia je rozdiel medzi príjmami a
výdavkami k 31.12. bežného roka.
Skutočné čerpanie rozpočtu
Bežný
Kapitálový
Finančné operácie
Spolu

Príjmy
466 439,75 €
52 000,00 €
0,00 €
518 439,75 €

Výdaje
435 018,52 €
43 091,43 €
26 946,56 €
505 056,51 €

Rozdiel
31 421,23 €
8 908,57 €
-26 946,56 €
13 383,24 €

BEŽNÝ ROZPOČET
Bežné príjmy obce boli vo výške 466 439,75 €, z toho príjem na prenesené kompetencie na Základnú
školu vo výške 73 887,00 € a Materskú školu vo výške 1 953,00 €.
Schválený rozpočet bol naplnený na 101 %.
Bežné výdavky obce boli vo výške 435 018,52 €, čo predstavuje plnenie 100 % schváleného rozpočtu.
Z prenesených kompetencií na Základnú školu boli vyčerpané prostriedky vo výške 70 341,17 €
z čoho vznikla úspora vo výške 3 545,83 €. Tieto nevyčerpané prostriedky z prenesených kompetencii
sa preniesli do roku 2016.
KAPITÁLOVÝ ROZPOČET
Príjmy kapitálového rozpočtu predstavujú dotácie na rekonštrukciu budovy Materskej školy zo
štátneho rozpočtu vo výške 43 000,00 €, dotácie Bratislavského samosprávneho kraja vo výške
4 000,00 € a dotácie od Západoslovenskej energetiky, a.s. vo výške 5 000,00 €.

Výdavky kapitálového rozpočtu predstavujú rekonštrukciu budovy Materskej školy. Práce na
rekonštrukcii budovy neboli dokončené do konca roka 2015 a budú pokračovať v nasledujúcom roku.
Poskytnuté dotácie boli vyčerpané vo výške 43 091,43 €. Zostatok dotácii sa prenáša do nasledujúceho
roka.
FINANČNÉ OPERÁCIE
Výdavkové finančné operácie boli použité na splátku Komunálneho úveru vo výške 3 000,00 €, na
úhradu splátok na úveru ŠFRB na BJ 8 vo výške 5 584,76 a na BJ 18 vo výške 17 562,10 € a na
splácanie úveru na motorové vozidlo vo výške 799,70 €.

4. Bilancia aktív a pasív
AKTÍVA
Názov
Majetok spolu
Neobežný majetok spolu
z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý hmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok
Obežný majetok spolu
z toho :
Zásoby
Zúčtovanie medzi subjektmi VS
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky
Finančné účty
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.
Časové rozlíšenie

Skutočnosť k
31.12.2013
2 172 585,16 €
2 135 797,00 €

Skutočnosť k Skutočnosť k
31.12.2014
31.12.2015
2 041 087,31 € 2 011 560,60 €
1 993 126,71 € 1 952 384,45 €

18,68 €
2 135 778,32 €
0,00 €
34 968,41 €

0,00 €
1 993 126,71 €
0,00 €
47 065,51 €

0,00 €
1 952 384,45 €
0,00 €
56 701,30 €

80,81 €
0,00 €
0,00 €
3 574,09 €
31 313,51 €
0,00 €
0,00 €
1 819,75 €

69,99 €
0,00 €
0,00 €
17 020,28 €
29 975,24 €
0,00 €
0,00 €
895,09 €

123,19 €
0,00€
0,00 €
6 213,84 €
50 364,27 €
0,00 €
0,00 €
2 474,85 €

PASÍVA
Názov
Vlastné imanie a záväzky spolu
Vlastné imanie
z toho :
Oceňovacie rozdiely
Fondy
Výsledok hospodárenia
Záväzky
z toho :
Rezervy
Zúčtovanie medzi subjektmi VS
Dlhodobé záväzky
Krátkodobé záväzky
Bankové úvery a výpomoci
Časové rozlíšenie

Skutočnosť k
Skutočnosť k
31.12.2013
31.12.2014
2 172 585,16 € 2 041 087,31 €
-12 125,50 €
-51 402,14 €

Skutočnosť k
31.12.2015
2 011 560,60 €
-51 484,65 €

0,00 €
0,00 €
-12 125,50 €
749 676,19 €

0,00 €
0,00 €
-51 402,14 €
722 864,84 €

0,00 €
0,00 €
-51 484,65 €
700 848,49 €

19 858,16 €
0,00 €
590 673,21 €
31 131,71 €
108 013,11 €
1 435 034,47 €

0,00 €
0,00 €
546 246,63 €
70 605,10 €
106 013,11 €
1 369 624,61 €

919,35 €
7 183,83 €
529 416,29 €
58 667,51 €
104 661,51 €
1 363 196,76 €

Prehľad o účte 042 – obstaranie dlhodobého hmotného majetku
Názov nedokončenej
investície
Rekonštrukcia budovy MŠ
Motorové vozidlo NISSAN
Kanalizácia - čistička
odpadových vôd

Skutočnosť
k 31.12.2014

Skutočnosť
k 31.12.2015

Výška
Dôvod tvorby
opravnej
opravnej položky
položky
0,00 €
40 532,43 €
0,00 €
0,00 €
6 000,00 €
0,00 €
459 675,85 € 459 675,85 €
229 837,93 € Čistička nie je
dobudovaná

5. Vývoj pohľadávok a záväzkov
5.1. Pohľadávky brutto
Pohľadávky

Stav k
31.12. 2013

Stav k
31.12.2014

Stav k
31.12.2015

Pohľadávky do lehoty splatnosti

0,00 €

366,75 €

683,75 €

Pohľadávky po lehote splatnosti

3 574,09 €

16 653,53 €

5 530,09 €

Pohľadávky do lehoty splatnosti sú:
Vystavená faktúra na Slovenskú poštu: 339,20 Eur
Účtovanie školskej jedálne k 31.12.2015: 344,55 Eur
Pohľadávky po lehote splatnosti sú:
Nájom obecných priestorov na OU: 50,00 Eur
Voda za rok 2015: 663,70 Eur
Voda za minulé obdobia pred rokom 2015: 210,67 Eur
Nájom BJ za rok 2015: 937,42 Eur
Nájom BJ obdobia pred rokom 2015: 451,15 Eur
Poplatok za komunálny odpad za rok 2015: 825,00 Eur
Poplatok za komunálny odpad pred rokom 2015: 911,46 Eur
Daň za psa: 56,00 EUR

Daň za pozemky za rok 2015: 323,81 Eur
Daň za pozemky pred rokom 2015: 351,69 Eur
Daň za stavby za rok 2015: 325,17 Eur
Daň za stavby pred rokom 2015: 368,88 Eur
Ostatné pohľadávky: 55,14 Eur
Opravné položky k pohľadávkam sa k 31.12.2015 netvorili.
5.2 Záväzky
Záväzky
Záväzky do lehoty splatnosti

Stav k
31.12.2013
621 804,92 €

Stav k
31.12.2014
614 014,35 €

Stav k
31.12.2015
587 341,80 €

Záväzky po lehote splatnosti

0,00 €

2 837,38 €

742,00 €

Záväzky prestavujú:
- záväzky zo zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane vo výške 57 925,51 Eur
predstavujú záväzky voči:
zamestnancom 11 308,30 Eur
zdravotným poisťovniam 1 941,31 Eur
sociálnej poisťovni 5 014,70 Eur
daňovému úradu 1 191,33 Eur
zrážky zo mzdy zamestnancom 145,00 Eur
záväzok voči mobilnému operátorovi za mobilný telefón 55,80 Eur
iné záväzky 423,84 Eur
vyfakturované dodávky za rok 2015: 4 885,02 Eur
nevyfakturované dodávky za rok 2015: 1 878,20 Eur
preddavky ŠJ 1 345,12 Eur
úvery ŠFRB 22 568,30 Eur
úver na dopravný prostriedok Škoda 1598,50 Eur
ostatné záväzky 570,09 Eur
zúčtovanie so subjektom mimo verejnej správy ZSE-dar na rekonštrukciu MŠ 5 000,00 Eur.
- záväzky zo zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane vo výške 121 359,39
Eur predstavujú záväzky:
sociálny fond 2 497,53 Eur
úver ŠFRB 112 163,03 Eur
úver na dopravný prostriedok Škoda 4 673,80 Eur
finančná zábezpeka k nájomným bytom 2 025,03 Eur
- záväzky zo zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov vo výške 406 510,61 Eur predstavujú
záväzky z úverov ŠFRB.
- záväzky po lehote splatnosti vo výške 742 Eur predstavujú záväzky z dodávateľských faktúr:
VRANA s.r.o. 42,00 Eur
PROMT AUDIT s.r.o. 700,00 Eur.

6. Hospodársky výsledok za konsolidovaný celok
Názov

Skutočnosť
k 31.12.2013
790 749,33 €

Skutočnosť k
31.12.2014
558 026,66 €

Skutočnosť k
31.12.2015
520 149,68 €

64 338,40 €

65 626,56 €

80 506,78 €

52 56,50 €

57 082,29 €

64 330,21 €

52 – Osobné náklady

240 472,01 €

259 133,54 €

248 745,86 €

53 – Dane a poplatky

224,00 €

224,00 €

172,00 €

3 993,99 €

1 699,65 €

1 722,70 €

393 265,25 €

142 670,30 €

97 142,04 €

15 476,44 €

17 338,77 €

17 509,59 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

20 470,00 €

14 250,00 €

10 020,00 €

2,74 €

1,55 €

0,50 €

513 256,48 €

518 750,02 €

519 067,17 €

97 599,89 €

101 458,42 €

32 993,96 €

252 547,79 €

262 3763,75 €

287 588,57 €

2 875,04 €

8 847,41 €

60 402,41 €

65 – Zúčtovanie rezerv a OP z prevádzk. a fin.
činnosti a zúčt. časového rozlíšenia
66 – Finančné výnosy

18 441,61 €

19 858,16 €

0,00 €

15,60 €

8,85 €

3,20 €

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

135 804,18 €

132 175,80 €

138 079,03 €

-277 492,85 €

-39 276,64 €

-1 082,51 €

Náklady
50 – Spotrebované nákupy
51 – Služby

54 – Ostatné náklady na prevádz. činnosť
55 – Odpisy, rezervy a OP z prevádzk. a finanč.
činnosti a zúčtovanie čas. rozlíšenia
56 – Finančné náklady
57 – Mimoriadne náklady
58 – Náklady na transfery a náklady z odvodu
príjmov
59 – Splatná daň z príjmov
Výnosy
60 – Tržby za vlastné výkony a tovar
63 – Daňové a colné výnosy a výnosy z
poplatkov
64 – Ostatné výnosy

7. Ostatné dôležité informácie
7.1 Poskytnuté dotácie
Obec v roku 2015 poskytla dotácie v súlade s VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce zo dňa
14.12.2009. K 31.12.2015 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN
o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce zo dňa 14.12.2009 o dotáciách okrem dotácie Poľovnému
združeniu Gidra, ktorá bola vrátená 29.12.2015 v celej sume poskytnutej dotácie.

Žiadateľ dotácie
Účelové určenie dotácie : uviesť
- bežné výdavky

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

-1-

-2-

Telovýchovná jednota
Hokejbalové združenie
Občianske združenie Zelený Jablonec
Poľovné združenie Gidra
Občianske združenie Budmeričania deťom

9 000,00 €
400,00 €
400,00 €
400,00 €
200,00 €

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-3-

9 000,00 €
400,00 €
400,00 €
0,00 €
200,00 €

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

-4-

0,00 €
0,00 €
0,00 €
400,00 €
0,00 €

7. 2 Prijaté granty a transfery
Poskytovateľ dotácie
Ministerstvo vnútra SR
ÚPSVaR

Okresný úrad BA, odbor školstva
Okresný úrad BA, odbor školstva
Okresný úrad BA, odbor školstva
Ministerstvo dopravy, výstavby
a regionálneho rozvoja SR
Okresný úrad Pezinok, odbor
organizačný
Okresný úrad BA, odbor cestnej
dopravy a pozemných komunikácií
Okresný úrad BA, odbor
starostlivosti o životné prostredie
Súkromné osoby

H-SET s.r.o.

Suma v EUR
Účel
640,00 € Referendum 2015
6 739,80 € Príspevok na podporu rozvoja miestnej
regionálnej zamestnanosti § 50j
482,00 €
72 795,00 € Normatívne finančné prostriedky ZŠ
1092,00 € Nenormatívne finančné prostriedky vzdelávacie poukazy
1 953,00 € Nenormatívne finančné prostriedky –
príspevok pre 5 ročné deti MŠ
855,60 € Prenesené kompetencie na úseku
stavebného poriadku
303,60 € Prenesené kompetencie na úseku hlásenia
pobytu a registra obyvateľov
39,74 € Prenesené kompetencie na úseku
pozemných komunikácií
86,13 € Prenesené kompetencie v oblasti
starostlivosti o životné prostredie
484,53 € Zbierka na detskú záhradu pri MŠ od
občanov Jablonca pri príležitosti stavania
Mája
400,00 € Sponzorský dar – na nákup prístroja na
čistenia vzduchu do MŠ

7.3 Významné investičné akcie v roku 2015
V roku 2015 sa začalo s rekonštrukciou budovy formou vstavby podkrovia materskej školy, ktorú
obec financuje z dotácie zo Štátneho rozpočtu 43 000,00 €, dotácie Bratislavského samosprávneho
kraja 4 000,00 €, dotácie Západoslovenskej energetiky, a.s. vo výške 5 000,00 € a vlastných zdrojov.
Práce na rekonštrukcii budovy neboli dokončené do konca roka 2015 a budú pokračovať
v nasledujúcom roku. Poskytnuté dotácie boli vyčerpané vo výške 43 091,43 €. Zostatok dotácii sa
prenáša do nasledujúceho roka. Plánované ukončenie rekonštrukcie je koniec augusta 2016.

7.4 Stav súdnych sporov
Po 31. decembri 2015 nastali udalosti, ktoré mali byť vykázané a zverejnené v účtovnej závierke.
Obec Jablonec má súdne spory, o ktorých informoval právnik zastupujúci obec Jablonec v písomnom
oznámení zo dňa 16.02.2016, kde uviedol súdne spory obce a o ich priebeh. Ide o nasledujúce spory:
- Okresný súd Pezinok, sp.zn. 10C/177/2011. Navrhovateľka Alena Bilčíková a spol., odporca Obec
Jablonec. Predmetom sporu je určenie vlastníckeho práva k nehnuteľnosti parcela č.1355/29 o výmere
349 m2 a parcela č. 1355/28 o výmere 1556 m2. Súd 18.11.2015 rozhodol, že pozemky patria do
dedičstva po poručiteľovi a odporca je povinný nahradiť trovy konania navrhovateľom v celkovej
výške 87 149,96 Eur. Voči rozhodnutiu Okresného súdu Pezinok bolo dňa 28.1.2016 podané
odvolanie na Krajský súd v Bratislave.
- Okresný súd Pezinok, sp.zn. 33Cb/80/2009. Navrhovateľ R.J.R STAV s.r.o., odporca Obec Jablonec.
Predmetom sporu je zaplatenie sumy 204 675,05 Eur. Súdny spor prebieha.
- Okresný súd Pezinok, sp.zn. 9C/28/2014. Navrhovatelia J. Plank a J. Planková, odporca Obec
Jablonec. Predmetom sporu je určenie vlastníckeho práva k nehnuteľnosti parcela č.213/20 a parcela
č.213/22. Súdny spor prebieha.
7.5 Prehľad o stave a vývoji dlhu
Obec má zriadené záložné právo na dlhodobý majetok: nájomné byty 8 b.j., záložca obec Jablonec,
záložný veriteľ ŠFRB, Lamačská cesta 8, Bratislava vo výške 185 885,95 €.
Zriadenie záložného práva na dlhodobý majetok: nájomné byty 18 b.j., záložca obec Jablonec, záložný
veriteľ ŠFRB, Lamačská cesta 8, Bratislava vo výške 564 927,31 €.
Podľa zákona č. 584/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších
predpisov môže obec prijať návratné zdroje financovania, len ak celková suma dlhu neprekročí 60 %
skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka a suma ročných splátok návratných
zdrojov financovania neprekročí 25 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového
roka. Do celkovej sumy dlhu obce sa nezapočítavajú záväzky z úveru poskytnutého zo Štátneho fondu
rozvoja bývania na výstavbu obecných nájomných bytov.
Obec spĺňa obidve zákonné požiadavky, čo uvádzame v nasledujúcich tabuľkách:
60 % suma celkového dlhu a jej podiel na bežných príjmoch:
Úver
Stav k 31.12.2015
Komunálny úver
103 013,11 €
Dodávateľský úver –motorové vozidlo
6 272,30 €
Celková suma dlhu
109 285,41 €
Skutočné bežné príjmy predchádzajúceho roka
411 648,45 €
Podiel v %
26,55
25 % suma ročných splátok a jej podiel na bežných príjmoch:
Ročné splátky
Rok 2015
Komunálny úver
6 100,26 €
Dodávateľský úver –motorové vozidlo
1 045,86 €
Celková suma ročných splátok (istina+úroky)
7 146,12 €
Skutočné bežné príjmy predchádzajúceho roka
411 648,45 €
Podiel v %
1,74

8. Predpokladaný budúci vývoj činnosti obce
Z hľadiska budúcich cieľov obec Jablonec aj naďalej bude prostredníctvom svojich orgánov plniť
hlavne samosprávne funkcie, na ktoré bola zriadená a prenesené úlohy štátnej správy, tak ako je to
stanovené z zákone č. 416/2001 Z. z. o prechod niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na
obce.
V roku 2016 chce obec dokončiť rekonštrukciu budovy Materskej školy, opravu strechy a interiéru
Domu smútku, zrekonštruovať autobusové zástavky, rekonštrukciu verejného osvetlenia formou
koncesie, vytvoriť náučno-poznávací chodník pri potoku Gidra a dobudovať detskú záhradu pri
Materskej škole.

V Jablonci 06.06.2016

Vypracovala: Jana Zápražná

Predkladá: Slavomír Pocisk
starosta obce
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