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1. ÚVOD
Výročná správa predstavuje súhrn činností obce a je vlastne kronikou uvedeného obdobia. Našou snahou bolo
zabezpečovanie potrieb v prospech občanov obce a to pri dodržiavaní rozpočtových pravidiel a použití hlavne
vlastných prostriedkov obce. Zároveň sme sa snažili získať prostriedky aj z iných zdrojov.
Výsledkom nášho snaženia je zabezpečenie sociálneho a kultúrneho vyžitia našich občanov, ale aj širokého
okolia.
Obec sa zameriava hlavne na plnenie zákonom daných povinností obce s cieľom vychádzať v ústrety
požiadavkám občanov obce a organizáciám sídliacich v obci, organizovanie akcií pre občanov hlavne za účelom
dobrého spolunažívania občanov v rámci obce.

1.1. ÚVODNÉ SLOVO STAROSTU OBCE
Ako starosta obce Vám predkladám individuálnu výročnú správu obce za rok 2019, ktorá zobrazuje aktuálny
stav našej obce a výsledky, ktoré sme v uplynulo roku dosiahli. Dozvieme sa z nej rôzne údaje, ktoré zobrazujú
verný obraz hospodárenia a nakladania s verejnými prostriedkami, ako aj samotného života obce.
Je potrebné vysloviť poďakovanie zamestnancom obecného úradu, základnej školy, materskej školy, školskej
jedálne a školského klubu za zodpovedné plnenie povinností, ako aj poslancom obecného zastupiteľstva za
spoluprácu a pomoc pri príprave a plnení stanovených úloh. V neposlednom patrí poďakovanie aj Vám, občanom,
za pomoc pri rozvoji a vytváraní vhodných podmienok pre život v našej obci a podporu nášho vzájomného kultúrnospoločenského života.
V budúcnosti čaká našu obec ešte mnoho projektov, ktoré chceme spoločne zrealizovať. Verím a spolieham sa
na aktívnu podporu a spoluprácu všetkých občanov, podnikateľov a ostatných organizácií pôsobiacich na území
obce, aby sme dosiahli čo najlepšie výsledky pri skvalitňovaní podmienok života pre nás všetkých. Zachovajme
všetky pekné a osvedčené tradície našich predkov a ponúknime nové a kvalitné podmienky pre bývanie a život
našich detí.
Tak ako po iné roky, aj v roku 2019 sme sa snažili zabezpečovať chod samosprávy pre najväčšiu spokojnosť
občanov a obyvateľov našej obce.
Ako starosta obce môžem konštatovať, že aj v roku 2019 sme boli aktívni v žiadaní externých zdrojov,
pričom podarilo sa nám získať niekoľko dotácií, vďaka ktorým sme mohli pokračovať v budovaní vyhliadkovej
veže a zahájení rekonštrukcie budovy obecného úradu, ako aj pokračovať v opravách na vodojeme obce.
Z Bratislavského samosprávneho kraja sa nám darí získavať dotácie na zveľaďovanie obce. V roku 2019 podporil
obec v dvoch projektoch v rámci územnej dotácie. Obec zakúpila stan, ktorý využije pri organizácii rôznych
kultúrnych podujatí, pričom tento rok sme ho využili pri podujatí Silvestrovského chôdzobehu a poskytol financie
na obstaranie informačných tabúľ na náučnom chodníku.
Obec tento rok podporila aj malokarpatská komunitná nadácia REVIA, a to podporou tradície v obci Jablonec
formou obstarania kroja pre starostu obce, ktorý sa bude používať pri reprezentovaní obce na podujatiach a
oficiálnych návštevách v obci.
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Obec by však potrebovala dotácie väčšieho charakteru na obnovu vodovodu, ktorý je už zastaralý, na
vybudovanie kanalizácie, na vybudovanie kultúrneho centra, trhoviska, či výstavbu chodníkov v obci a pod. Všetko
sa odvíja od financií a tých do obce neprichádza dostatok na všetky potrebné projekty.
V roku 2019 sme v obci realizovali mnohé podujatia, na ktorých spolupracovali ak združenia pôsobiace v obci.
Podporilo ich obecné zastupiteľstvo a spolupracovalo na nich mnoho dobrovoľníkov z radov obyvateľov obce.
Občianske združenie Chrobáčiky pri MŠ v Jablonci zorganizovalo detský karneval a v záhrade materskej školy
„Jabĺčkové hodovanie“. Obľúbenou akciou je aj februárové varenie kapustnice. Obyvatelia sa zapojili do obecnej
brigády ku Dňu Zeme. Stretli sme sa aj na podujatiach Stavanie mája, Deň matiek, Deň detí, Otvorenie Bufetu Pod
Lipkami, otvorenie Vyhliadkovej veže s altánkom a degustačnou pivnicou, podujatí Vinári od Gidry spojenom
s ochutnávkou vín, Hodových slávnostiach, výstave ovocia a zeleniny, Úcte k starším, a na záver roka na
Vianočných trhoch, Mikuláši či Silvestrovskom chôdzobehu.
Aby sme toto a mnoho ďalších vecí mohli zrealizovať, patrí poďakovanie všetkým, ktorí sa na tom podieľali.
Tiež sa chcem poďakovať občanom obce, ktorí nás reprezentujú a taktiež občanom, ktorí sa podieľali
a podieľajú na skrášľovaní našej obce, na jej zveľaďovaní a prispievajú k skrášleniu životného prostredia a dobrému
menu obce.
POCISK Slavomír – starosta
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1.2. POSLANIE, VÍZIE A CIELE
Poslanie:
Poslaním obce Jablonec je poskytovanie kvalitných služieb samosprávy, rozvoj obce po stránke ekonomickej,
sociálnej a kultúrnej s prvotným zameraním na tvorbu príjemného a bezpečného prostredia pre život občanov. Obec
financuje svoje potreby predovšetkým z vlastných príjmov a z dotácií zo štátneho rozpočtu.
Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia a o potreby
jej obyvateľov, podnikateľských subjektov a návštevníkov.
Obec vykonáva činnosti, ktoré sú ustanovené zákonom:
a) Vykonáva úlohy súvisiace s riadnym hospodárením s hnuteľným a nehnuteľným majetkom obce
a s majetkom vo vlastníctve štátu prenechaním obci do užívania.
b) Zostavuje a schvaľuje rozpočet obce a záverečný účet obce.
c) Rozhoduje vo veciach miestnych daní a miestnych poplatkov a vykonáva ich správu.
d) Usmerňuje ekonomickú činnosť v obci. Vydáva súhlas, záväzné stanovisko, stanovisko
k podnikateľskej a inej činnosti právnických a fyzických osôb a k umiestneniu prevádzky na
území obce, vydáva záväzné stanoviská k investičnej činnosti obce.
e) Zabezpečuje výstavbu a údržbu a vykonáva správu miestnych komunikácií, verejných
priestranstiev, obecného cintorína, kultúrnych, športových a ďalších obecných zariadení.
f) Zabezpečuje verejnoprospešné služby, najmä nakladanie s komunálnym odpadom a drobným
stavebným odpadom, udržiavanie čistoty v obci, správu a údržbu verejnej zelene a verejného
osvetlenia, odvádzanie odpadových vôd.
g) Utvára podmienky na zabezpečovanie zdravotnej starostlivosti, na vzdelávanie, kultúru, osvetovú
činnosť, záujmovú umeleckú činnosť, tlesnú kultúru a šport.
h) Obstaráva a schvaľuje územnoplánovaciu dokumentáciu sídelných útvarov a zón.
i) Vykonáva vlastnú investičnú činnosť.
j) Zakladá, zriaďuje, zrušuje a kontroluje podľa osobitných predpisov svoje rozpočtové
a príspevkové organizácie, iné právnické osoby a zariadenia.
k) Organizuje miestne referendum o dôležitých otázkach života a rozvoja obce.
l) Zabezpečuje verejný poriadok v obci. Nariadením môže ustanoviť činnosti, ktorých vykonávanie
je zakázané alebo obmedzené na určitý čas alebo na určitom mieste.
m) Plní úlohy na úseku sociálnej pomoci.
Vízie:
•
•
•
•
•
•
•
•

Formovať obec ako vidiecke centrum, ktoré využíva svoje ľudské, materiálne a ekonomické zdroje na
zvýšenie kvality občanov obce
Uplatňovať otvorenosť, individuálny a profesionálny prístup občanom
Zvyšovať záujem a zapojenie občanov do vecí verejných
Zvyšovať kvalitu života občanov v obci
Vytvoriť v obci podmienky pre podnikateľskú činnosť
Dobudovanie infraštruktúry
Vybudovanie priestorov na voľno časové aktivity
Posilniť služby a podporiť rast hospodárskeho života

Ciele:
Hlavným cieľom obce JABLONEC je zvýšiť kvalitu života jej obyvateľov a vytvoriť podmienky pre zvýšenie
jeho konkurencieschopnosti a ekonomickej výkonnosti s vyváženým rozvojom oblastí trvalo udržateľného rozvoja
prostredníctvom rozvoja verejnej infraštruktúry, verejných služieb a prostredníctvom zlepšenia životného prostredia.
•
•
•

Zabezpečiť trvalo udržateľný rozvoj obce Jablonec, po ekonomickej, sociálnej, kultúrnej
a environmentálnej stránke.
Vytvoriť priaznivé životné podmienky pre obyvateľov.
Zachovávať kultúrne dedičstvo.
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2.

ZÁKLADNÁ CHARAKTERISTIKA
OBCE JABLONEC

Panoramatický záber na obec Jablonec:

Obec Jablonec je v zmysle zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení samostatný územný samosprávny
a správny celok Slovenskej republiky, ktorý združuje osoby, ktoré majú na jeho území trvalý pobyt. 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.

2.1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE

Názov:
Sídlo účtovnej jednotky:
IČO:
DIČ:
Štatutárny orgán:

OBEC JABLONEC
Jablonec č.206, 900 87

00304794
2020662127
POCISK Slavomír – starosta obce
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2.2. GEOGRAFICKÉ ÚDAJE
Poloha obce na Slovensku:
Obec Jablonec leží na juhozápadnom Slovensku na samom konci Bratislavského kraja v Malokarpatskom regióne v
okrese Pezinok. Vzdialenosť od okresného mesta je cca 18 km a približne 40 km od hlavného mesta Bratislavy.
Obec leží v nadmorskej výške 160 m nad morom v Podmalokarpatskej pahokatine. Územie obce tvorí jedno
katastrálne územie na celkovej rozlohe 870 hektárov.

Jablonec

Poloha obce v rámci Slovenska

Geografická poloha obce:
Celková rozloha obce:
Nadmorská výška obce:

Podmalokarpatská pahorkatina
870 ha
160 metrov

Poloha obce v rámci
Bratislavského kraja
Obec leží 40 km od Bratislavy
v okrese Pezinok, neďaleko Trnavy
na samej hranici Bratislavského
kraja.
V obci sa nachádza náučný
chodník popri rieke Gidra, ktorý je
dlhý 4,3 km a je vybavený
lavičkami
a
informačnými
tabuľami.

Poloha obce v rámci Bratislavského
kraja

Výročná správa obce JABLONEC 2019

Strana 7

OBEC JABLONEC
Susedné obce:

Cífer, Báhoň, Vištuk, Budmerice, Ružindol

Zemepisné súradnice:

48°19′58″S 17°26′56″V

Celková rozloha obce:

869,5261 ha

Poľnohospodárska pôda zahŕňa 813,1670 ha rozlohy územia. Do tejto rozlohy patrí orná pôda, chmelnice, vinice,
záhrady, ovocné sady, a trvalé trávnaté porasty.
Plochy jednotlivých druhov pozemkov
Druh pozemku
Orná pôda
Chmelnice
Vinice
Záhrady
Ovocné sady
Trvalé trávnaté porasty
Lesné pozemky
Vodné plochy
Zastavané plochy a nádvoria
Ostatné plochy

SPOLU:

Výmera
v m2
7 821 325
0
86 220
192 205
0
31 920
0
37 496
452 765
73 330

8 695 261

Podiel jednotlivých druhov pozemkov na celkovej výmere katastrálneho územia je možné vidieť v nasledovnom
prehľade. Najväčší podiel pripadá na ornú pôdu, ktorá tvorí skoro až 90% celkovej výmery.

0,37%

2,21%

0,43%

Podiel druhu pozemkov na celkovej výmere

5,21%
0,84%

Orná pôda

0,99%

Vinice

Záhrady

89,95%

Trvalé trávnaté porasty
Vodné plochy

Zastavané plochy a nádvoria
Ostatné plochy

Zdroj: https://www.katasterportal.sk/
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Pozemky v zastavanom území obce tvoria 8% z celkovej výmery katastrálneho územia, pričom pozemky mimo
zastavaného územia až 92% z celkovej výmery obce.

Výmera v ha a podiel na celkovej výmere
68,1652
8%

Pozemky v zastavanom území
obce

801,3609
92%

Pozemky mimo zastavaného
územia obce

Zdroj: https://www.katasterportal.sk/

2.3.

DEMOGRAFICKÉ ÚDAJE

Počet Obyvateľov k 31.12.2019:

1.022 obyvateľov

V roku 2019 sa narodilo 7 detí z toho 2 chlapci a 5 dievčat, zomrelo 14 občanov z toho 8 muži a 6 ženy.
Na trvalý pobyt sa v roku 2019 prihlásilo 16 obyvateľov a z trvalého pobytu sa odhlásilo 18 obyvateľov.
Počet obyvateľov k 1.1.2019
Prisťahovaní
Odsťahovaní
Narodení
Zomrelí
Počet obyvateľov k 31.12.2019

1031
16
18
7
14
1022

Hustota obyvateľov:
Roky
Počet obyvateľov
na km2

116,44 obyvateľov / km2

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

94,30

96,49

97,52

102,35

103,96

106,15

104,42

106,09

106,15

108,33

112,53

114,55

116,44

118,28

118,05

Počet obyvateľov na km2 v obci zaznamenáva v období od roku 2005 rastúce hodnoty, čo je spôsobené rozširujúcou
sa bytovou výstavbou v obci.
V roku 2019 išlo o mierny pokles počtu obyvateľov na km2 v obci oproti roku 2018.
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HUSTOTA OBYVATEĽSTVA
130

118

Počet obyvateľov na km2

120
115

118
116

108

110

106
102

106

096
094

090

104

104

100

113

106

089

088

093

092
095

093

098
094

092

088

080
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Jablonec

Rok
Zdroj: http://datacube.statistics.sk/

Národnostná štruktúra :
Prevažná väčšina obyvateľov obce je slovenskej národnosti.

Štruktúra obyvateľstva podľa náboženského významu:
Z hľadiska náboženského zloženia obec charakterizuje výrazná prevaha katolíkov a to hlavne rímskokatolíckej
cirkvi.

Vývoj počtu obyvateľov:
Celkový počet obyvateľov v obci dlhodobo stúpa, čo je spôsobené tak priaznivým migračným saldom obyvateľstva,
ako aj celkovým prírastkom spôsobeným bytovou výstavbou.
Roky
Počet obyvateľov
Z toho:Muži
Z toho: Ženy

2005
830
418
412

2006
843
427
416

2007
850
429
421

2008
896
450
446

2009
914
462
452

2010
924
461
463

2011
919
451
468

2012
926
452
474

2013
920
448
472

2014
964
469
495

2015
993
481
512

2016
999
492
507

2017
1026
512
514

2018
1031
513
518

VÝVOJ POČTU OBYVATEĽOV
Počet obyvateľov

1100

1000

900

964

850

830

1031

999

920

919

914

1022

1026

993

926

924

896
843

800
2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Rok

2015

2016

2017

2018

2019

Počet obyvateľov

Zdroj: http://datacube.statistics.sk/
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V nasledujúcom prehľade možno vidieť vývoj počtu obyvateľov podľa pohlavia za obdobie 2005-2019.

Vývoj počtu obyvateľov podľa pohlavia
600
500

Počet obyvavateľov

446

421

416

412

463

452

468

474

495

472

512

518

514

507

515

400
300
200

462

461

451

452

513

448

469

512

507

429

450

492

427

481

418

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012
Rok

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

100
0
Muži

Ženy

Zdroj: http://datacube.statistics.sk/

Roky
Narodení
Zomrelí
Prisťahovaní
Odsťahovaní

2005
6
12
21
11

2006
6
9
24
8

2007
12
13
22
14

2008
11
9
56
12

2009
8
6
33
17

2010
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2.4. EKONOMICKÉ ÚDAJE

Nezamestnanosť v obci k 31.12.2019:

Počet nezamestnaných

Vývoj nezamestnanosti v obci od roku 2014 zaznamenal klesajúcu tendenciu. V priemere bolo v roku 2019
evidovaných 17 nezamestnaných, čo predstavuje len malé percento z ekonomicky aktívnych obyvateľov obce
Jablonec. Väčšinou ide o dlhodobo nezamestnaných, ktorí sú v evidencii viac ako 12 mesiacov.
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Zdroj: http://datacube.statistics.sk/

Nezamestnanosť v okrese:

RMN 2,41%

Evidovaná miera nezamestnanosti v okrese Pezinok sa pohybuje v priemere od roku 2005 vo výške 4,60%.
K 31.12.2019 bolo v okrese evidovaných nezamestnaných v počte 969, čo predstavuje nárast oproti roku 2018, kedy
bolo evidovaných nezamestnaných v okrese v počte 900.

Zdroj: http://datacube.statistics.sk/
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2.5. SYMBOLY OBCE
Symboly obce, ktoré je obec povinná používať pri výkone samosprávy sú erb, vlajka obce a pečať obce. . Na
tvorbu každého zo spomenutých symbolov sa vzťahujú osobitné heraldické /náuka o erboch/, vexikologické /náuka
o vlajkách/, a sigilografické /náuka o pečatiach/ pravidlá a zákonitosti, ktoré treba rešpektovať. Tieto symboly môžu
tiež používať právnické osoby zriadené alebo založené obcou, iné právnické a fyzické osoby, ale len so súhlasom
obce.
Obec označuje vlajkou obce a erbom obce budovu, ktorá je sídlom obecného úradu a orgánov obce, zasadaciu
miestnosť obecného zastupiteľstva a úradnú miestnosť starostu obce.

ERB OBCE
Symbolom obce je erb obce Jablonec. V modrom
štíte je umiestnený v strede veľký strieborný, z podhľadu
zobrazený hrotom nahor smerujúci lemeš, sprevádzaný po
bokoch heraldicky vpravo jedným päťlupeňovým a vľavo
štvorlupeňovým kvetom na zlatej listnatej stopke.

VLAJKA OBCE
Vlajka obce pozostáva zo siedmich pozdĺžnych
pruhov vo farbách žltej, červenej, modrej, bielej. Žlté
pruhy sú po krajoch vlajky, druhé v poradí od oboch
krajov sa nachádzajú červené pruhy, tretie v poradí od
oboch krajov sú modré pruhy a v strede je jeden biely
pruh. Vlajka má pomer strán 2:3 a ukončená je tzv.
lastovičím chvostom, t.j. zástrihmi, siahajúcimi do
tretiny listu vlajky.

PEČAŤ OBCE
Pečaťou orgánu územnej samosprávy je
podľa pečate obce vyhotovené pečiatkovadlo,
ktorým sa zhotovuje farebný odtlačok na listine.
Za úradnú pečiatku obce sa považuje len okrúhla
pečiatka. Pečať obce Jablonec je okrúhla,
uprostred s obecným symbolom a kruhopisom
OBEC JABLONEC. Pečať obce má priemer 35
mm, čo je v súlade s domácimi zvyklosťami
a predpismi o používaní pečiatok s obecnými
symbolmi.
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2.6. ŠTRUKTÚRA SAMOSPRÁVY

Starosta obce: POCISK Slavomír
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: MACKUROVÁ Helena
Hlavný kontrolór obce: Ing. GERGELOVÁ Alena
Funkciu hlavného kontrolóra obce zriaďuje obecné zastupiteľstvo. Hlavný kontrolór je zamestnancom obce, ktorý
vykonáva kontrolnú činnosť. Je volený na šesť rokov.
V roku 2019 hlavný kontrolór pracoval v zmysle plánu kontrol a práce schváleného obecným zastupiteľstvom.
Poslanci obecného zastupiteľstva:
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 10.11.2018 na obdobie 4 rokov.
• DELINČÁK Vladislav
• MACKUROVÁ Helena
• HOLANSKÁ Denisa
• KUCMAN Rudolf
• HORVÁTH Matej
• HAGARA Alexander
• Mgr.JARÁBEK Andrej
Obec má zriadené komisie:
1. Komisia športu
2. Komisia finančná
3. Komisia pre sociálne zabezpečenie
4. Komisia kultúry
5. Komisia pre výstavbu a územné plánovanie
6. Komisia pre poľnohospodárstvo, vodné a lesné hospodárstvo
Obecný úrad:
Obecný úrad je výkonným orgánom obecného zastupiteľstva a starostu obce. Zabezpečuje organizačné
a administratívne záležitosti. Prácu obecného úradu organizuje starosta obce, ktorý počas roka riadi svojich
zamestnancov.
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
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Personálne obsadenie obce:
• Mgr.JAŠURKOVÁ Jana
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

•

Mgr.HINČEKOVÁ Andrea
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

•

•
•
•

andrea.hincekova@jablonec.sk

správa daní (dane za stavby, byty a pozemky)
správa poplatkov za odpad
správa poplatkov za vodu
správa poplatkov za byty
evidencia hrobových miest a výber poplatkov
životné prostredie a odpadové hospodárstvo
pokladňa
osvedčovanie listín a podpisov
zverejňovanie zmlúv
nájomné byty
aktualizácia web stránky
zastupovanie pošty Partner

Mgr. MÁJEKOVÁ Miriam
o
o
o
o
o
o

•

jana.jasurkova@jablonec.sk

referát majetko-právnych a sociálnych vecí
verejné obstarávanie
žiadosti o informácie, sťažnosti
pokladňa
dotácie, eurofondy
zmluvy a ich zverejňovanie
všeobecno-záväzné nariadenia, smernice
krízový manažment a civilná ochrana
evidencia obyvateľov, domov a stavieb
osvedčovanie listín a podpisov
prenájom nebytových priestorov a nájomných bytov
stavebné konanie, vydávanie stanovísk a rozhodnutí
rozhodnutia o pridelení súpisného čísla
sociálna agenda

miriam.majekova@jablonec.sk

účtovníctvo
rozpočtovníctvo
mzdová a personálna agenda
správa majetku
aktivačné práce
zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok

OCHABOVÁ Slávka
o
Pošta PARTNER
MACKURA Pavol
o
správca budov a majetku
o
údržba majetku
PEŠKO Andrej
o
údržba verejnej zelene
HUJSIOVÁ Zuzana
o
upratovačka
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2.7. HISTÓRIA OBCE
Najstaršia písomná zmienka o obci pochádza z roku 1342 a to zo zbierky dokumentov Imreho Nagya 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. Originál listiny sa
nachádza v Maďarskom krajinskom archíve.
Prvý urbár obce z roku 1543 je uložený spolu s ďalšími urbármi obcí hradného panstva Červený Kameň v
Národnom archíve v Bratislave. Urbár je písaný v stredovekej nemčine. Táto účtovná kniha píše o všetkých
poddanských povinnostiach, každom užívaní majetkov menovaného panstva Červený Kameň. V urbári je zapísaný
celý majetok obce Halmeš, všetky domy a kto v nich býva. Tento urbár bol zostavený na základe príkazu grófa
Mikuláša Pálfiho, ktorého rod vlastnil Červený Kameň a celé panstvo.
O vzniku školy v Jablonci od jej začiatku nie sú záznamy. Prvá zmienka o učiteľoch a "rechtorovi" je v
kostolných zväzkoch z roku 1770.
Cirkevne patrí Jablonec ako filiálka pod faru v Budmericiach, kde faru zaznamenali už v roku 1390. V určitých
obdobiach obec Jablonec patrila cirkevne a správou pod cíferské panstvo. Posledné spory o pričlenenie obce k fare
Budmerice boli v 16.storočí. V obci a jej chotári sa nachádzajú viaceré cirkevné pamiatky ako napríklad socha
Márie Magdalény z 18storočia, socha sv. Floriána z 19.storočia atď.
V chotári obce sú bohaté archeologické nálezy z mladšej doby kamennej.
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2.8. 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.

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.

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.
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Pomník padlým vojakom, ktorý sa nachádza v areáli
kostola. Pomník bol postavený na úctu vojakom
padlým v 1.svetovej vojne a neskôr bol doplnený
o vojakov padlých v 2.svetovej vojne.

Barokový podstavec z 18. storočia s jednoduchým
krížom, ktorý sa nachádza na briežku pri kostole.

Kríž z konca 19.storočia, ktorý stojí v strede
cintorína

.

.
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Socha sv. Floriána z roku 1889 sa nachádza v strede
obce.

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

Kríž sa nachádza na začiatku obce od Cífera pri
autobusovej zastávke. Dal ho postaviť Ján Dzíbela ako
vďačnosť za to, že sa vrátil z 1.svetovej vojny.
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3. PLNENIE ÚLOH OBCE
3.1. ŠKOLSTVO, VZDELÁVANIE A VÝCHOVA
MATERSKÁ ŠKOLA
Obec Jablonec je zriaďovateľom Materskej školy v Jablonci bez právnej subjektivity, ktorej je súčasťou
Školská jedáleň. Budova sa nachádza na čísle domu 57. 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 2016 obec ukončila rekonštrukciu budovy formou zobytnenia podkrovia materskej
školy, ktorú financovala z dotácie zo štátneho rozpočtu, dotácií Bratislavského samosprávneho kraja, z dotácie ZSE,
z cudzích zdrojov – dočerpanie komunálneho úveru a vlastných zdrojov. V roku 2016 k 15.9. navštevovalo
materskú školu 50 detí. V roku 2017 k 15.9. navštevovalo 50 detí, z toho 10 predškolákov. V roku 2018 k 15.9.
navštevovalo materskú školu 51 detí, z toho 13 predškolákov. V roku 2019 k 15.9. navštevovalo materskú školu 54
detí, z toho 11 predškolákov.
Materská škola zabezpečuje predprimárne vzdelávanie v troch triedach.

Nový školský zákon:
Zákon č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon), a o zmene a doplnení niektorých zákonom
priniesol zmeny v školstve. Materské školy sú podľa uvedeného zákona od 1.9.2008 súčasťou školskej sústavy a v
poslednom roku pred povinnou školskou dochádzkou poskytujú vzdelanie bez poplatkov. Bezplatná dochádzka má
za cieľ zaškoliť čo najviac detí. Výška mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov za
pobyt dieťaťa v materskej škole je určená vo Všeobecne záväznom nariadení obce Jablonec. Dieťa po absolvovaní
predprimárneho vzdelávania získa osvedčenie.
Nový školský zákon znížil počty detí v jednotlivých triedach, čím vznikol problém s umiestnením detí do
verejných materských škôl.
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Prioritou novej legislatívy je prispôsobenie rozsahu a obsahu výchovy a vzdelávania a zrovnoprávnenie postavenia
materských škôl.
Materská škola rozvíja súčasné zameranie v oblastiach:
• Podpory zdravia a zdravého životného štýlu
• Prevencie obezity
• Enviromentálnej výchovy
• Ľudových tradícií
• Podpory estetického cítenia
• Odstraňovanie pohybovej negramotnosti detí
• Tvorivej dramatiky
• Podpory nadpriemerne nadaných detí
• Jazykového vzdelávania
Cieľom materskej školy je dosiahnuť priaznivú sociálnu, emocionálnu a kognitívnu úroveň detí pred vstupom do
základnej školy prirodzenou formou hry a zážitkovým učením.

•

•

Pedagogický zamestnanci materskej školy
o Bc. CÍFERSKÁ Mária - riaditeľka MŠ
o
FRIEDLOVÁ Zuzana
o
KROČKOVÁ Lenka
o
KOMÁROVÁ Ivana
o
MRUŠKOVIČOVÁ Pavlína
o
SABOVÁ Gabriela
o
ŠEBOVÁ Lucia
Nepedagogický zamestnanci materskej školy
o
OCHABOVÁ Gabriela - upratovačka

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ
Školská jedáleň poskytuje stravovanie deťom a zamestnancom materskej a základnej školy.
•

Nepedagogický zamestnanci školskej jedálne
o
Bc. CÍFERSKÁ Mária - vedúca ŠJ
o
ČERNÍKOVÁ Andrea - kuchárka
o
GAŠPAROVIČOVÁ Eva - kuchárka

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Obec Jablonec je zriaďovateľom Základnej školy v Jablonci bez právnej subjektivity, pri ktorej je zriadený
Školský klub detí. Budova sa nachádza na čísle domu 59. Riaditeľkou Základnej školy je Mgr. Štepánka Oscitá.
V základne škole sa vyučuje 1. až 4. ročník v dvoch triedach so spojenými ročníkmi tzv. dvojtriedkach. V škole
pracuje plne kvalifikovaný kolektív. V roku 2016 k 15.9. navštevovalo školu 44 detí, v roku 2017 k 15.9. 43
detí, v roku 2018 k 15.9. 41 detí, v roku 2019 k 15.9 43 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.
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Základná škola podporuje rozvoj osobnosti žiaka vychádzajúc zo zásad humanizmu, rovnakého zaobchádzania,
tolerancie, demokracie a vlastenectva a to po stránke rozumovej, mravnej, etickej, estetickej, pracovnej a telesne.
Poskytuje žiakovi základné poznatky, zručnosti a schopnosti a v oblasti jazykovej, prírodovednej,
spoločenskovednej, umeleckej, športovej, zdravotnej, dopravnej a ďalšie poznatky a zručnosti potrebné na jeho
orientáciu v živote a spoločnosti na jeho ďalšiu výchovu a vzdelávanie. Základná škola zabezpečuje povinnú
školskú dochádzku na 1.stupni, v ktorom sa vzdelávanie realizuje vzdelávacím programom, ktorý nadväzuje na
druhý stupeň. Prvý stupeň tvorí prvý až štvrtý ročník.

ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ
Zabezpečuje záujmovú a rekreačnú činnosť detí.. Usmerňuje rozvoj záujmov detí a utvára podmienky na
rozvíjanie a zdokonaľovanie ich praktických zručností, podieľa sa na formovaní návykov užitočného využívania
voľného času a zabezpečuje podľa potrieb súťaže detí. K 15.9 navštevovalo školský klub detí 40 žiakov.

•

•

Pedagogický zamestnanci ZŠ
o
OSCITÁ Štepánka – riaditeľka ZŠ
o
KRÁLOVIČOVÁ Andrea - učiteľka
o
SABOVÁ Martina - učiteľka
o
MORVAYOVÁ Iveta – vychovávateľka ŠKD
Nepedagogický zamestnanci ZŠ
o
OCHABOVÁ Slávka - upratovačka

3.2. ZDRAVOTNÍCTVO
V obci nie je zriadené zdravotné stredisko poskytujúce zdravotnú starostlivosť. Zdravotnú starostlivosť pre
dospelých poskytuje zdravotné stredisko v Budmericiach, ktorá je zabezpečovaná všeobecným lekárom MUDr.
HREŽO Eduard.
Zdravotná starostlivosť pre deti a dorast je zabezpečovaná zdravotným strediskom v Budmericiach, ktoré má od
roku 2018 vo svojej pôsobnosti doktorka pre deti a dorast MUDr.Zuzana NJAMBI TAREKOVÁ.
Najbližšia lekáreň sa nachádza v obci Cífer a Budmerice.
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3.3. HOSPODÁRSTVO
Najvýznamnejší poskytovatelia služieb v obci :
• v obci sa poskytujú poštové služby v budove obecného úradu na Pošte Partner Jablonec
• v obci sú :
o 2 prevádzky potravín
o 1 zariadenie reštauračného typu
o 1 kaderníctvo
o 1 realitná kancelária.
Najvýznamnejšia poľnohospodárska výroba v obci :
• v obci sa nachádza Poľnohospodárske družstvo Jablonec.

3.4. SOCIALNE ZABEZPEČENIE
Sociálne služby v obci sa poskytujú len formou opatrovateľskej služby. V roku 2019 obec nezamestnávala
žiadnu opatrovateľku, ktorá by počas kalendárneho roka vykonávala terénnu opatrovateľskú službu pre občanov
Jablonca.
Sociálne služby pre občanov zabezpečujú domovy sociálnych služieb v blízkych obciach Budmerice, Cífer a
Pezinok.

3.5. KULTÚRA A ŠPORT
Obec Jablonec disponuje veľkým spoločenským domom, v ktorom organizuje rôzne kultúrne podujatia,
stretnutia, školiace akcie. Kultúrny dom obec využíva na organizovanie kultúrnych podujatí a tiež ho prenajíma na
konanie rôznych osláv. Základná a materská škola tu organizujú svoje školské podujatia.
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
Zelený Jablonec je občianske združenie, ktorého hlavným cieľom je podpora a realizácia projektov a aktivít na
tvorbu a ochranu životného prostredia, skvalitňovanie života občanov obce a podpora voľnočasových aktivít detí
s ohľadom na ich zdravý vývoj. Hlasnými činnosťami združenia sú realizácia projektov a údržba, podpora
a organizovanie podujatí, iniciovanie aktivít v súvislosti s priamou ochranou životného prostredia, vytváranie
materiálnej základne potrebnej pre napĺňanie cieľov združenia.

✓ Hokejbalové združenie Jablonec
Hokejbalové združenie Jablonec vzniklo po vzájomného dohode nadšencov hokejbalu v našej dedinke a bolo
zaregistrované na Ministerstve vnútra dňa 18.1.2013 ako občianske združenie. Hlavnými cieľmi nášho združenia je
organizovať , podporovať, zabezpečovať, koordinovať, propagovať rozvoj hokejbalu v našej obci. Získavať nových
prívržencov, najmä detí a mládeže, napomôcť k vypestovaniu návykov k pravidelnej športovej činnosti.
Organizovanie športových a rekreačných podujatí, kultúrno-zábavných podujatí. Zabezpečovať účasť na športových
podujatiach - turnaje, priateľské stretnutia, športové dni pre deti - po stránke organizačnej, finančnej a materiálnotechnickej, propagovať vlastnú činnosť, telesnú výchovu a šport.
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✓ Futbalové združenie starí páni
V Jablonci funguje aj futbalové družstvo starých pánov, ktorí organizujú tradičný futbalový turnaj.

✓ TJ Družstevník Jablonec
Športový klub, ktorý udržuje futbalovú tradíciu v obci. Reprezentuje obec po športovej stránke a takisto sa snaží
podporovať aj kultúru v obci tým, že organizuje Futbalový majáles a zapája sa aj do iných kultúrno-spoločenských
akcií. Klub sa snaží podnecovať deti k aktívnemu pohybu prostredníctvom fungovania družstva prípraviek.

✓ Spolok vinárov Jablonca
V obci sa nachádza aj spolok Vinárov, ktorí každoročne organizuje Malokarpatskú vínnu cestu a taktiež sa zapája
do organizovania kultúrno-spoločenských akcií obce.

✓ Poľovné združenie Gidra
Ďalšie združenie v obci je Poľovné združenie Gidra Jablonec, ktoré má na starosti celý chotár. Pre obec vykonávajú
viacero aktivít ako napríklad výsadba stromov (doposiaľ cca 1800 ks), sponzorské príspevky pri obecných akciách
vo forme diviny, atď.

✓ Jednota dôchodcov
Základná organizácia jednoty dôchodcov Slovenska v Jablonci je svojim trvaním mladou organizáciou, ktorá
pomáha pri príprave občanov na život a prácu dôchodkovom veku. Vytvára podmienky na realizáciu záujmov
starších občanov – seniorov. Chráni práva a oprávnené požiadavky dôchodcov na spravodlivé a dôstojné
dôchodkové zabezpečenie, zdravotnú a sociálnu spravodlivosť. Spolupracuje so zákonodarnými orgánmi,
výkonnými orgánmi štátnej správy a samosprávy, s odbornými a ďalšími občianskymi organizáciami. Sleduje vývoj
životnej úrovne dôchodcov podľa preukázateľných životných nákladov a na ich základe navrhuje príslušné
opatrenia. Poskytuje sociálnu, zdravotnú a právno-poradenskú pomoc svojim členom v rámci svojich možností.
Pomáha vytvárať možnosti sebarealizácie dôchodcov. Svojim organizovaním dobrovoľníckej činnosti vedie starších
ľudí k vzájomnej pomoci pri uspokojovaní základných životných potrieb. Podieľa sa na organizovaní zdravotnej,
rekondičnej, kúpeľnej a rekreačnej starostlivosti o dôchodcov. Pomáha pri realizácii systému celoživotného
vzdelávania so zreteľom na vzdelávanie v produktívnom veku. Podporuje a rozvíja kultúrno-spoločenské aktivity
v jednotlivých formách. Vyvíja medzinárodné aktivity, smerujúce k spolupráci s organizáciami združujúcimi
dôchodcov v zahraničí. Pri realizácii svojich úloh a cieľov spolupracuje JDS najmä s Ministerstvom práce,
sociálnych vecí a rodiny SR, Ministerstvom zdravotníctva SR, Ministerstvom školstva SR, Ministerstvom kultúry
SR, Ministerstvom vnútra SR, Konfederáciou odborových zväzov SR, Slovenským červeným krížom, Združením
miest a obcí Slovenska, Slovenským zväzom protifašistických bojovníkov, Úniou žien, a ďalšími organizáciami.

✓ Chrobáčiky pri MŠ v obci Jablonec
Občianske združenie Chrobáčiky pri materskej škole v obci Jablonec vzniklo v roku 2017 s cieľom aktívne
napomáhať pri výchove a vzdelávaní detí a skvalitňovaní výchovno-vzdelávacieho procesu, pri riešení výchovných,
výučbových a vzdelávacích problémov. Zhromažďuje námety, pripomienky a požiadavky rodičov týkajúce sa
výchovy, výučby a vzdelávania detí a spolupracuje pri ich riešení. Organizuje a financuje podporu materskej školy
pri kultúrnych, športových a vedomostných akciách, pri organizovaní školských výletov a exkurzií. Združenie
vyvíja činnosť predovšetkým v oblasti organizovania stretnutí detí za účelom ich inkorporácie do života v škole,
v obci, v oblasti kultúry a športu formou činností primeraných ich veku, napomáha k výchove detí, k ich aktívnemu
prístupu k životu, umožňuje rozvoj schopnosti dieťaťa, organizuje akcie a podujatia mimo rámca štandardných
výchovných postupov a iných foriem edukačnej činnosti, spolupracuje s inými organizáciami a združeniami
podobného zamerania ako aj združuje rodičov a priateľov materskej školy v Jablonci.
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3.5.1. KULTÚRNE PODUJATIA 2019
STAROSTOVSKÝ PLES
18.01.2019 o 20:00 hodine
V piatok, 19. januára 2019, sa konal už 4. ročník starostovského plesu v Jablonci. Tentokrát témou plesu bol folklór.
Po červenom koberci vstupovali do sály dámy a páni v robách s ľudovofolklórnou
tematikou.
Čelenky, opasky, klobúky,
zástery, no i ďaleko viac –
samotné
kroje
dámske
i pánske,
popásli
oko
nejedného hosťa. Starosta
obce s manželkou privítali
hostí tradične páleným,
a chlebom s masťou

Ples slávnostne otvoril mladý jablonecký talent Matej Zigo hrou na tradičnom slovenskom ľudovom nástroji fujare.
A následne pán starosta svojím príhovorom, prípitkom a úvodným tancom. Plesu sa zúčastnili nielen občania
Jablonca ale aj z okolitých obcí.
Výzdoba na ľudovú
tému, folklórny kútik
na fotenie, kačka
s kapustou a lokšami,
štrúdle,
syrové
korbáče, pagáč, či
zemiakovobryndzové pirohy so
slaninkou a kyslou
smotanou nenechali
nikoho hladovať.

O zábavu na parkete sa celý večer postarala kapela z Považskej
Bystrice Aretic. Hosťom večera bola známa cimbalovka
z Trnavy.
Hrali úžasne
–
ľudové
i moderné
piestne
slovenskej
i zahraničnej
produkcie.
Hostia
sa
perfektne
bavili celý večer, tancovali, spievali i vyhrávali rôzne zaujímavé
a hodnotné ceny v tombole.
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KARNEVAL
09. február 2019 o 15:30 hod.
Druhý ročník karnevalu sa opäť tešil návštevnosti malých i veľkých. Občianske združenie Chrobáčiky pri Materskej
škole v obci Jablonec spolu s obcou pripravilo pre deti
pestrý program a zábavu. S príchodom návštevníkov sa
objavovali princezné, lienky, včielky, motýle, indiáni,
bosorky, policajt, doktori, spidermani, jednoducho
každá profesia či zvieratko mali svoje zastúpenie.

Pán starosta privítal všetkých účastníkov a potom už mal
v rukách mikrofón náš obľúbený detský zabávač Martin
Žák, ktorý karneval spestril skvelou detskou diskotékou
Deti sa bláznili, jašili a tancovali ako o život. V rytme
hudby sa pohupoval aj nejeden dospelý.
Súčasťou karnevalu bola aj tombola, v ktorej boli krásne ceny –
hračky, farbičky, bábiky, knižky, spoločenské hry či sladká torta
a iné. Vyhrať síce nemohol každý, ale veríme, že bolo potešených
veľa detských srdiečok.

Mamičky a babičky, ktoré majú zlaté ručičky nám do bufetu
napiekli chutné koláčiky, na ktorých si pochutnali všetci
účastníci karnevalu.
Po tombole OZ Chrobáčiky rozdalo deťom diplomy za účasť na karnevale
a sladkú
odmenu
v podobe
lízanky
a keksíka. Detská energia
je nekonečná a deti sa
naďalej bavili a skákali
v rytmoch hudby, ktorou
nás dídžej roztancovával počas celého karnevalu. Bolo to super
a dúfame, že všetky deti odchádzali domov spokojné a plné
nadšenia z karnevalu.
Výťažok z tomboly a z bufetu bol použitý na kúpu reproduktora pre Materskú školu v obci Jablonec.
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NAJLEPŠIA FAŠIANGOVÁ KAPUSTNICA
02.03.2019 o 12:30 hodine
Fašiangy sú symbolom veselosti, zábavy, hodovania a pitia. V duchu tohto hesla sa riadime aj v Jablonci. Rozlúčka
s fašiangovým obdobím je preto v našej dedinke už
tradične spojená so súťažou vo varení kapustnice
a sprievodom maškár.
Táto spoločenská akcia sa konala na bývalom kúpalisku na
kole.

Kapustnica sa na kole začala variť krátko po poludní.
Tento rok sa do súťaže prihlásil rekordný počet tímov – až
17. Len si predstavte tú vôňu, ktorá sa niesla vzduchom,
keď sa otvorili poklopy na 17 kotlíkoch.
Každý súťažný tím mal svoj overený recept, s ktorým chcel
zaujať nielen prítomných občanov, ale aj nekompromisnú
porotu. Jablončania i „cezpoľní“ hostia degustovali ostošesť, ale
ťažko povedať, či
niekto
ochutnal
z každej
kapustnice.
Napokon hlas ľudu
rozhodol,
že
najlepšiu
kapustnicu
mali
Halmešskí murári.
Svojho víťaza však
určila porota. Podľa nej bola tou najlepšou kapustnicou tá od tímu Autocross Halmeš. Na druhom mieste sa
umiestnili ich kolegovia z Autocross JALMA Jablonec a tretie miesto obsadilo družstvo Tím kapustnica.
Siedmy ročník obľúbenej akcie, ktorú tentoraz
zorganizovala obec Jablonec, bol úspešný, o čom svedčí aj

205 predaných misiek. Výťažok z ich predaja bol
použitý na výstavbu vyhliadkovej veže.
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POCHOVÁVANIE BASY, MAŠKARE
02.03.2019 o 12:30 hodine
Neodmysliteľnou súčasťou fašiangových osláv sú už dlhé roky maškare. Tradíciu, ktorú nám viacero okolitých obcí
môže len závidieť, udržuje partia mládencov. Aj tento rok sa
opäť dali dokopy a vytvorili krásny sprievod.

Na jeho čele, samozrejme, nechýbali ženích s nevestou,
doprevádzali ich svadobní hostia a skvelí hudobníci.i
Svoje identity dôsledne poschovávali najrôznejšími maskami a starým oblečením tak, že v mnohých prípadoch ich
nespoznala ani vlastná rodina či kamaráti. Sprievod maškár postupne prechádzal od domu k domu, spieval tradičné
ľudové
pesničk
y,
tancoval
a bavil
sa
s Jablon
čanmi.
Občania
si
pre
maškare
na
oplátku
pripravil
i malé pohostenie, aby im dodali síl na ďalšie putovanie
dedinou.
Radosť z maškár mali predovšetkým deti, ktoré sa zamaskovaných mládencov, až na pár výnimiek, vôbec nebáli.
Nakoniec maškare prešli celú dedinu a svoju púť
zakon
čili na
kole
v areál
i
staréh
o
kúpali
ska,
kde sa
počas
dňa konala súťaž vo varení fašiangovej kapustnice.
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DEŇ ZEME
6. apríla 2019 o 9:00 hod.
Možno ste ani nevedeli, ale aj planéta Zem má svoj sviatok. Deň Zeme si každoročne pripomíname 22.apríla. Pri
tejto príležitosti sa v Jablonci zvyknú v posledných rokoch konať jarné brigády. Inak tomu nebolo ani tento rok.
Množstvo ochotných a pracovitých Jablončanov sa zišlo 6. apríla, aby
mohlo skrášliť našu dedinku. Brigádnici sa rozdelili na tri skupiny.

Členovia Jednoty dôchodcov mali na starosti okolie kostola, rodičia
detí z materskej a základnej školy spolu so svojimi ratolesťami
pracovali na školskom dvore a v škôlkarskej záhrade a ostatní
prešli celý náučno-poznávací chodník od Silnice po Gocnog.
Zametalo
sa,
okopávalo, čistilo,
odhrabávalo lístie,
zbierali odpadky,
strihali
konáre.
Každý pomohol,
ako
vedel.
Výsledok
niekoľkohodinovej
práce stál skutočne zato. Dedina bola opäť o niečo krajšia a pri
pohľade na dobre odvedenú prácu určite každého hrialo pri srdci.

Koncom mesiaca sa uskutočnili ešte ďalšie menšie
brigády, tentokrát pri strednej zastávke smerom
k obecnému úradu.

Opäť sa tu stretlo viacero ochotných dedinčanov, ktorí pomohli
skrášliť tento priestor.
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VETERÁNSKA JAZDA
14.04.2019 o 14:45 hodine
Do Jablonca prišli dňa 14.apríla nablýskané veterány. Tento deň sa na svoju prvú jazdu v novej sezóne vydali
historické vozidlá z Veterán Tatra Clubu Šenkvice. Pri
svojej úvodnej púti po obciach Malokarpatského regiónu
sa nezabudli zastaviť ani v Jablonci.

Niekoľko desiatok nablýskaných veteránov, medzi ktorými nechýbali ani motorky, si dalo pauzu v areáli starého
kúpaliska, kde ich mohli zatiaľ obdivovať nielen dospelí, ale aj zvedavé deti. Mohli sme tu vidieť viacero skutočne
nádherných kúskov.

Každý si tu našiel toho svojho favorita, ktorého by
najradšej presťahoval do vlastnej garáže. To, bohužiaľ,
nebolo možné, a tak musela stačiť aj fotografia.

Cieľom občianskeho združenia VTC-Šenkvice v spolupráci
s obcou Jablonec bolo
priblížiť
históriu
motorizmu, čiže kúsok
národného,
kultúrneho
dedičstva našich predkov
a ukázanie
mladým
generáciám, akí zruční boli
naši otcovia, dedovia či
pradedovia.
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OTVORENIE BUFETU – OBČERSTVENIE POD LIPKAMI
24.04.2019 o 17:00 hodine
Už sme si zvykli, že každoročne na prelome mesiacov apríl a máj pribudne pri Spoločenskom dome niekoľko
metrov vysoká ozdoba. Tento rok však okrem tradičného mája
pribudlo aj niečo iné, a to „Občerstvenie pod lipkami“.

Práve v poslednú aprílovú sobotu sa konalo slávnostné otvorenie
nového bufetu „Pod lipkami“. Názov vznikol na základe
hlasovania
občanov a je
symbolom
pohodového
priestoru, príjemnej atmosféry a odkazuje na neďalekú lipovú
alej, ktorú sme vysadili minulý rok.

Ďalšie dve lipky sa zasadili pred vstupom do bufetu ešte pred
symbolickým prestrihnutím pásky.

Počas otvorenia si občania mohli pochutiť na výbornej pleskavici, deti
sa určite potešili
hranolkám
či
zmrzline, na pitie
bolo k dispozícii
čapované
pivečko, kofola
či vínečko.

O hudobnú kulisu sa staral Milan Olsiak starší so svojou cimbalovou
kapelou.
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STAVANIE MÁJA
27.04.2019 o 18:00 hodine
Po otvorení bufetu Pod lipkami sa občania presunuli pred Obecný úrad,
kde nasledovalo slávnostné vztyčovanie mája.
Na túto činnosť sa podujalo niekoľko silných a ochotných chlapov,
ktorí pod ,,velením´´ starostu obce napokon dostalo máj tam, kam patrí.

Na jeho počesť zahrala kapela pár ľudových pesničiek, prítomní si pri
pohľade na krásne vyzdobený ,,vršák´´ zaspievali a oslava pokračovala
,,Pod lipkami´´ do neskorého večera.
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UVÍTANIE DETÍ DO ŽIVOTA
12.05.2019 o 13:00 hodine
Dňa 12. mája sa v Spoločenskom dome v Jablonci uskutočnilo
slávnostné uvítanie detí do života, na ktoré boli pozvaní rodičia
s detičkami, ktoré sa narodili v období od júna 2017 do mája 2019
a majú trvalý pobyt v Jablonci.

Počas týchto dvoch rokov do našej obce pribudlo 31 nových
občiankov, z toho 15 dievčat a 16 chlapcov.
Na začiatku
rodičov s deťmi privítal pán starosta a následne o kultúrny
program postarala Cimbálová ľudová hudba FidliCanti
z Horných Orešian.

Pre detičky
knižku
Nezabudlo sa
mamičky
malú pozornosť v podobe krásnej červenej ruže.

boli nachystané darčekové tašky, v ktorých si našli pamätný list,
a detský
riad.
samozrejme ani na
ktoré tiež dostali

Po
skončení oficiálneho uvítania jednotlivých detičiek, počas ktorého sa rodičia
podpísali do knihy a vyfotili, si mohli mladé rodinky
ešte
posedieť
pri sladkom občerstvení či
nechať
dvoje
ratolesti odfotiť v drevenej
kolíske.
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OBEC JABLONEC
DEŇ MATIEK
12.05.2019 o 15:00 hodine
Druhá májová nedeľa sa od rána niesla v znamení nádherného sviatku.
Počasie akoby tušilo, že je sviatočný deň a slnko svojím jasom ozdobilo
oblohu.

.
V poludňajších hodinách sa kultúrny dom naplnil zástupcami všetkých generácií mužského i ženského pohlavia. Po
príhovore plnom vďaky všetkým mamám, ktorý predniesol pán starosta a jeho zástupkyňa všetci upriamili svoj zrak
na milé vystúpenia detí z materskej a základnej školy.

Po ich brilantnom výkone v sále zazneli nádherné tóny cimbalovej ľudovej hudby skupiny FidliCanti z Horných
Orešian. Vzduch bol nasýtený podmanivou vôňou kávy a sladkých dobrôt, ktoré s láskou pripravili starostlivé ruky
šikovných ľudí z Jablonca. Každá mamička sa potešila kvietku.
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OBEC JABLONEC
DEŇ DETÍ
01.06.2019 o 09:00 hodine
Začiatok júna je vždy spojený s oslavami dňa detí.
I v našej obci Jablonec si mohli deti naplno užiť svoj
deň. O zábavu sa im postarala obec na čele so starostom
a zamestnancami obecného úradu, poslanci obecného
zastupiteľstva, ako i občianske združenia fungujúce
v obci.
Tradične
nechýbali
skákací
hrad,
maľovanie
na
tvár,
súťaže
rôzneho
charakteru, hrnčiar i hasiči z Budmeríc, policajti z Trnavy i detský kútik.
Novinkou boli ,,kozmonauti´´ z Jablonca, ktorí deťom priniesli si vyskúšať oblečenie pre
kozmonauta i ponúkli im možnosť pozrieť sa do profesionálneho ďalekohľadu.

O hladné brušká našich detičiek sa postarali poľovníci, ktorí im upiekli špekačky a dobrovoľníkom navarili
vynikajúci srnčí guláš. Hokejbalisti z Jablonca
nenechali deti
o smäde a zabezpečili im kofolu a taktiež OZ
Zelený
Jablonec chutné ovocné džúsiky.

JDS Jablonec a OZ Chrobáčiky pri MŠ v obci Jablonec prichystali deťom stanovištia s hrami ako i rôzne maškrty,
ktoré dostali deti pri odchode domov.
Obec sa postarala o to, aby si deti v Jablonci svoj
sviatok
naplno užili. Skvelý program, sladkosti i diplom
potešili snáď
každého.
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OBEC JABLONEC
OTVORENIE VYHLIADKOVEJ VEŽE
01.06.2020 o 16:00 hodine
V sobotu, 1. júna v popoludňajších hodinách, obec Jablonec
slávnostne otvorila vyhliadkovú vežu, ktorá vznikla z myšlienok
nášho pána starostu, ako aj vďaka iniciatíve občanov z Jablonca
a okolia, ktorí finančne prispeli na jej výstavbu.
Je to miesto, ktoré by z pohľadu cestovného ruchu mohlo vzbudiť
záujem nie len v našom malokarpatskom regióne a pritiahnuť
návštevníkov. Je to aj priestor per nás všetkých, aby sme sa po práci
mali kde prejsť, vybehnúť, relaxovať, či zabaviť sa s priateľmi.
Rozhľadňa je súčasťou náučno-poznávacieho chodníka popri Gidre a vznikla na bývalej nelegálnej skládke na
Vŕškoch. Je postavená z dreva
a má približne 11 m. Jej súčasťou
je aj altánok a obecná vínna
pivnica, ktoré však na svoje
dokončenie ešte čakajú.
Vyhliadková veža bola slávnostne
otvorená
príhovorom

zamestnancov a poslancov
obecného úradu, ako aj
prestrihol červenú pásku za
ľudovej muziky z Horných
Následne
už
mohli
desiatok
schodova
výhľadom
na
okolitú
líp, ktoré si tu vysadili

samotným starostom, ktorý
spevu
a hry
folklórnej
Orešian – Fidlikanti.
návštevníci zdolať niekoľko
pokochať sa nádherným
krajinu i niekoľko desiatok
občania Jablonca.

Súčasťou akcie bolo aj posvätenie kaplnky Sv. Vendelína
(patróna životného prostredia), o ktoré sa postarali naši
duchovní – páni farári Branislav Trubač a Róbert Režný.

Kaplnka stojí len pár metrov od výhľadne. Sú pri nej osadené aj dve lavičky, ktoré slúžia na relax a oddych
v prírodnom prostredí.
Príjemná hudba, dobré vínko od našich lokálnych vinárov, super obsluha a skvelá atmosféra len umocnili ten super
zážitok z výhľadu, ktorý si mohli návštevníci užiť.
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OBEC JABLONEC
VINÁRI OD GIDRY
29.06.2019 o 12:00 hodine
Po minuloročnom mimoriadne úspešnom premiérovom ročníku sme všetci netrpezlivo očakávali deň, kedy si túto
vydarenú akciu budeme môcť zopakovať. Ten deň prišil
poslednú júnovú sobotu a Vinári od Gidry opäť prilákali
k potoku desiatky milovníkov vína.
Náučno-poznávací chodník sa po roku opäť zaplnil
Halmešanmi i návštevníkmi z okolitých dedín či miest,

ktorí prišli degustovať najlepšie vína od vinárov z Jablonca,
Budmeríc, Jarnej, Báhoňa, Vištuka a Štefanovej. Celkovo sa
do akcie zapojilo 33 vinárov, ktorí ponúkali 140 vzoriek vína.
Mohli sme okoštovať biele, červené, rúžové, ovocné
i bazové, suché aj sladké.

Každý si našiel to
svoje obľúbené, ktoré
si prípadne mohol aj
zakúpiť na vlastné
účely. Pri každom
vinárskom stánku bolo
navyše aj niečo pod
zub, takže ani od
hladu sme neumreli. Špeciálny stánok s jedlom mala naša Jednota dôchodcov, kde podávali fantastické langoše,
fazuľovicu či osúchy. Svoj stánok mali aj členovia OZ Chrobáčiky, ktorí ponúkali výborné koláče a limonády.
Rôzne výrobky z maku boli zas k dispozícii pri stanovišti Gabriely Čechovičovej z Jarnej.
O príjemnú atmosféru sa staral muzikant s heligónkou, ktorý prechádzal po chodníku z jedného konca na druhý
a dokonca hral aj na želanie.
S čistým svedomím môžeme skonštatovať, že

akcia Vinári od Gidry sa opäť vydarila. Tí, ktorí
sa zúčastnili, určite nebanujú V krásnom
prostredí, v kruhu známych, priateľov či susedov, sme strávili pekný deň a už teraz sa tešíme na ďalší ročník.
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OBEC JABLONEC
ZATMENIE MESIACA
16.07.2019 o 21:00 hodine
Zatmenie mesiaca patrí medzi najkrajšie astronomické úkazy. To v noci zo 16. na 17. júla bolo síce len čiastočné, no
počasie nám prialo, a tak sme si mohli užiť celý jeho priebeh. V spolupráci so Slovenskou organizáciou pre
vesmírne aktivity (SOSA) sme pripravili profesionálnu techniku, vďaka ktorej sme si na ploche medzi ihriskom a
bývalým kúpaliskom mohli pozrieť nie len zatmenie, ale aj planéty Saturn a Jupiter.

Podujatie sa uskutočnilo vďaka myšlienke Moniky Kubičákovej, ktorá spoločne s pánom Jakubom Kapušom toto
podujatie v našej obci dobrovoľnícky aj zorganizovali.
Program začal o 21:30 krátkym predstavením a informáciou o zatmení
od Jakuba Kapuša, ktorý je predsedom SOSA a otcom projektu prevej
slovenskej družice skCUBE.
Od 22:02 nášho času sa Mesiac zľava začal prekrývať s úplným tieňom
Zeme. Vrchol čiastočného zatmenia pripadol na 23:32, kedy bolo asi
65% povrchu Mesiaca ponorených do červeno sfarbeného úplného
tieňa. Zeme.
Sme radi, že ste sa spolu s nami zúčastnili tohto výnimočného

vesmírneho divadla a veríme, že sa
uvidíme aj na ďalších podobných
podujatiach.

Výročná správa obce JABLONEC 2019

Strana 38

OBEC JABLONEC
HODOVÉ SLÁVNOSTI
19.07. 2019-21.07.2019
Tento rok si obec Jablonec pripravila pre všetkých hodovníkov jedno veľké prekvapenie. Do našej dediny prišla
držiteľka ocenenia
OTO
v kategórii
speváčka
Sima
Martausová.
Víťazka prestížnej
ankety za rok 2018
predviedla
svoje
umenie hneď na
úvod
Hodových
slávností v piatok
po
oficiálnom
otvorení starostom
obce a fujaristom z Budmeríc Romanom Kuchtom. Na kole sa zišlo množstvo ľudí, nielen z Jablonca, ktorí boli
zvedaví na vystúpenie čoraz populárnejšej slovenskej speváčky. Sima zahrala spolu so svojou kapelou niekoľko
najobľúbenejších pesničiek, ktorých texty si píše sama.
Okrem krásneho spevu Sima upútala aj svojím prirodzeným a úprimným prejavom, ktorým si získala srdcia
nejedného z nás. Štart Hodových slávností sa tak vydaril na jednotku. Po
hodinovom koncerte Simy Martausovej nasledovala ešte Oldies párty,
ktorú ,,režíroval´´ DJ Michael G.
Sobotný večer patril už tradične hodovej zábave so skupinou Exil. Tento
rok nič nebránilo tomu, aby sa zábava uskutočnila pod holým nebom
v priestore nádherne vyzdobeného kola. Mnohí z nás opäť oprášili svoje
tanečné schopnosti a bavili sa do skorého rána.
V nedeľu bola najprv na programe slávnostná svätá omša v našom kostole
sv.Márie Magdalény .
Nedeľný podvečer sa uskutočnil
zápas, v ktorom sa proti sebe
a ženatí chlapi. V mužstve ženáčov sa
ani on nezabránil prehre svojho tímu
ženatých, ale aslobodní mali predsa
behavejší, ča sa aj odzrkadliko na
tomu sa všetci dobre zabavili

špeciálny, hodový futbalový
postavili slobodní mládenci
predstavil aj náš starosta, ale
Skúsenosti boli na strane
len o to kilečko menej, boli
konečnom výsledku. Napriek
a vyhrali vlastne oba tímy.

Po futbale pokračoval program ešte na ,,kole´´, kde zahrali najprv Myslíkovci z Častej a po nich kapela Gocnog.
Okrem kultúrneho programu
boli od piatka do pondelka
k dispozícii kolotoče a iné
atrakcie, z ktorých sa tešili
najmä naši najmenší.
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OBEC JABLONEC
SVATOJAKUBSKÁ CESTA
22.07.2019
V pondelok 22.7.2019 sme u nás v Jablonci privítali prvých pútnikov Svätojakubskej cesty, ktorá vedie aj cez náš
náučno-poznávací
chodník.
Prišli
zástupcovia CAMINO DE SANTIAGO
zo Španielska, Rakúska, Nemecka,
Poľska, a z Kolumbie. Zástupcov krajín
privítali starostovia Jablonca, Budmeríc
a zástupkyňa starostu z Jablonca. Náš
chodník bol kartograficky spracovaný
a zapísaný
do
všetkých
máp
Svätojakubskej cesty. Organizátori tejto
cesty prepájanú jednotlivé subjekty
a organizácie,
kultúrne
a historické
pamiatky,
a tak
vytvárajú
rozvoj
pútnického turizmu na Slovensku.

Symbolom Svätojakubskej cesty je mušľa, ktorou je označený aj náš náučno-poznávací
chodník.
Na Slovensku je cesta dlhá 603 km a je rozdelená na tri časti – východnú, strednú a západnú. Západná časť
vychádza z kláštora v Hronskom Beňadiku, prichádza do Malých Karpát, kde v tejto časti patrí do nej náš náučnopoznávací
chodník
a končí
v Bratislave.
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OBEC JABLONEC
LETNÉ KINO
03.08.2019 o 20:30 hodine ČIARA
10.08.2019 o 20:30 hodine BABOVŘESKY 3
17.08.2019 o 20:30 hodine ÚNOS
24.08.2019 o 20:30 hodine GYMPL
31.08.2019 o 20:30 hodine MUZZIKANTI
V mesiaci august si obec Jablonec pre svojich občanov pripravila letné kino pod hviezdami. Premietalo sa každú
sobotu v auguste na futbalovom ihrisku v Jablonci. Nadšení novinkou boli mladí aj starší občania. Pozrieť sme si
mohli prevažne české a slovenské filmy. Na sedenie boli pripravené lavice, no nadšenci letného kina si priniesli
deky a pozorovali pútavé filmy. Táto akcia malá u ľudí pozitívne ohlasy.
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OBEC JABLONEC
JABĹČKOVÉ HODOVANIE
27.09.2019 o 15:00 hod.
Už po druhýkrát sa nám podarilo zorganizovať jesennú akciu pre deti – Jabĺčkové hodovanie. Hneď v úvode sa
slávnostne otvoril nový drevený altánok, ktorého výstavbu OZ
Chrobáčiky zrealizovalo za pomocou finančnej podpory od nadácie SPP.

Hodovanie s jablkami sa začalo krátkym poučením
o význame jablka a prečítaním rozprávky o jabĺčku.

Deti si vypočuli pesničky o jablku a s radosťou a odhodlaním sa vrhli na súťaže. Bolo veľmi veselo a do súťaží sa
zapojili malí, veľkí a aj
rodičia.

Žiaden účastník neodišiel
bez
odmeny
–
samozrejme
v podobe
jablka, džúsika, koláčika
či lízatka a medaily.

Pre rodičov bolo pripravené občerstvenie, kávička a skvelé jablkové koláče.
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OBEC JABLONEC
VARENIE FAZUĽOVICE A VÝSTAVA OVOCIA A ZELENINY
12.10.2019 o 16:00 hod.
Do súťaže vo varení fazuľovice, ktorú organizovala obec Jablonec sa
prihlásilo 14 tímov. Súťaž sa konala v areáli futbalového ihriska.
Každý súťažiaci mal
osvedčený recept,
chcel
uspieť.
sa spoliehali na
ingredienciu, iní zas
klasiku.

svoj
s ktorým
Niektorí
tajnú
stavili na

Nakoniec sa najlepšou fazuľovicou podľa hlasovania poroty stala tá
od tímu Autocross Mantáci.

Súčasťou podujatia bola aj výstava ovocia a zeleniny, ktorá
sa už tradične konala v priestoroch Spoločenského domu.

Opäť sme tak mohli obdivovať plody záhrad našich
občanov a nejednému z nás pri pohľade na niektoré
kúsky doslova spadla sánka. Rozhodne sa bolo na čo
pozerať.
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OBEC JABLONEC
VETERÁNSKA JAZDA
12.10.2019 o 17:00 hod.
Súčasťou súťaže vo varení fazuľovice bola aj veteránska jazda.

Na svoje si v tento deň prišli aj milovníci starej dobrej klasiky.

Ako to už býva zvykom, aj túto jeseň nás svojou návštevou poctili veteráni z Tatra Clubu Šenkvice. Desiatky
nablýskaných ,,fár´´ sa nám predviedli v plnej svojej paráde.
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OBEC JABLONEC
OTVORENIE DETSKÉHO KLUBU
02.10.2019 o 9:30 hod.
Pre mamičky s deťmi do 3 rokov, ktoré nenavštevujú materskú školu, bol v utorok 2. októbra oficiálne otvorený
detský klub.
Nachádza sa v areáli futbalového ihriska, v starých kabínach. Pre
detičky bol pripravený detský kútik s hračkami a pre mamičky
dobrá káva a čaj.

Vďaka klubu sa mamičky porozprávajú o denných starostiach
i radostiach, ako si navzájom aj vymieňajú získané skúsenosti
z výchovy svojich detí.

Na svoje si prídu aj staršie deti, pre
ktoré sú tu prichystané spoločenské
hry, ktorými si môžu tráviť čas počas
týždňa je tu pre nich zabezpečený aj

dlhých chladných dní. Dva krát do
kvalifikovaný pedagogický dohľad.
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OBEC JABLONEC
ÚCTA K STARŠÍM
20.10.2019 o 12:00 hodine
V Jablonci si vážime našich dôchodcov a v mesiaci október,
ktorý
je
vyhlásený za
mesiac úcty
k starším, sa
im
obec
snažila
zorganizovať
pekné
nedeľné
odpoludnie
spojené
s chutným obedom, občerstvením, hudobným programom,
kvetinou i malým darčekom.

No hlavným cieľom stretnutia býva predovšetkým túžba
byť spolu. Počúvať jeden druhého, venovať si úsmev, či

podať ruku a stráviť nejaký ten čas spolu. Veď staroba nie je
choroba.

Našich

dôchodcov

potešili

svojim

vystúpením

deti

z materskej a základnej školy. Neskôr sa o príjemnú
zábavu postarala ľudová hudba Vieska z Vištuka.
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OBEC JABLONEC
MIKULÁŠ
01.12.2019 o 15:45 hodine
Tradične, aj do našej dediny, zavítal Svätý Mikuláš. No tentokrát
netradične
rovno
do
kostola, kde
ho už čakali
nedočkavé
deti
z Jablonca.
Tie si mohli
z úst
pána
farára
Branislava
Trubača vypočuť, kto to vlastne Sv. Mikuláš bol.

Ak keď už o ňom všetko
v sprievode anjelov vstúpil
sladkých balíčkov. Dei opäť
pripravili
kresby,
básne

vedeli,
Sv.
Mikuláš
do kostola s košom plných
nesklamali. Pre Mikuláša si
a piesne.

Po rozdaní sladkých balíčkov sme si mohli vypočuť vianočné
piesne v podaní ľudovej hudby Vieska z Vištuka. Vonku pred
kostolom na deti čakal teplý detský punč, no tých menej
poslušných i čert. Naprázdno neobišli ani rodičia. Punč
v mrazivom počasí zahrial aj ich.

Poslanci obecného zastupiteľstva sa postarali o skvelý punč, varené
vínko a čaj, ktoré podávali malým i veľkým Jablončanom pred
kostolom.
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OBEC JABLONEC

VIANOČNÉ TRHY
07. - 08.12.2019
Už po piaty krát sa uskutočnili Vianočné trhy v Jablonci, dva dni plné pohody v kruhu priateľov a známych, bohaté
stánky, chutné jedlo od našich dôchodcov, parádne vínko z pivníc
našich vinárov či
príjemné vianočné
piesne a koledy.

O kultúrny program sa postarali bábkoherec Martin Žák, ktorý predviedol divadielko pre deti. Ďalej svoje umenie
predviedlo Budmerické divadlo, Ľudová hudba Vieska z Vištuka,
Folklórny súbor Radosť z Pezinka a v neposlednom rade deti
z našej základnej školy, ktoré si spolu so svojimi pani učiteľkami
pripravili
Vianočnú
akadémiu.

Vianočné trhy nás opäť naladili na tú pravú sviatočnú atmosféru.
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OBEC JABLONEC
SILVESTROVSKÝ CHÔDZOBEH
31.12.2019 o 10:00 hod.
Silvestrovské oslavy sú v posledných rokoch už po piatykrát v našej obci spojené so Silvestrovských chôdzobehom.
Táto milá tradícia vznikla v roku 2016 a postupne si
získava
čoraz viac
fanúšikov.

Na záver minulého roka sa na jabloneckom náučnopoznávacom chodníku stretli opäť desiatky, nielen
športových nadšencov. Celkovo sa zapojilo 133
súťažiacich z Jablonca a okolitých dedín. Nechýbali známe tváre z predchádzajúcich rokov ani bežní „nováčikovia“.
Svoje sily si neváhali zmerať ani tí
najmenší. Nie však všetci
prišli súťažiť. Viacerí z prítomných poňali
chôdzobeh ako príjemnú
prechádzku na čerstvom vzduchu, možnosť
stretnúť sa s priateľmi či
známymi a zhodnotiť spolu končiaci rok.

Trasa viedla tento ročník najprv do Jarnej, odtiaľ naspäť
cez ihrisko až po Silnicu, kde sa súťažiaci otočili a išli
späť do cieľa.

Na futbalovom ihrisku mal stánok Autocross Jalma, pod
sušičkou ponúkali
malé občerstvenie
obecní
zamestnanci a pri lávke na splave malo svoje stanovište Občianske
združenie Gocnog. Pri futbalovom ihrisku sa mohli ľudia občerstviť
silvestrovskou kapustnicou, čajom a vareným vínkom.
Najrýchlejší bežci z každej kategórie získali víťazné trofeje, ale ani
ostatní neobišli naprázdno .Každý účastník bol odmenený pamätnou
medailou a na záver si všetci posedeli pri fajnovej kapustnici.
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ŠPORT v Jablonci v roku 2019
Na športovom dianí v obci sa v roku 2019 v značnej miere podieľali Športový futbalový klub Jablonec,
Hokejbalové združenie Jablonec a Starí páni Jablonec.
V športovom futbalovom klube je jedno družstvo - Prípravka. Hokejbalové združenie Jablonec má svoje
pôsobisko v bývalom areáli starého kúpaliska. Majú vybudované multifunkčné betónové ihrisko, na ktorom sa hráva
hokejbal, basketbal, tenis, volejbal a nohejbal. 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.

3.5.2. OBECNÁ KNIŽNICA
V obci je zriadená obecná knižnica pre obyvateľov obce, ktorá sa nachádza v priestoroch obecného úradu na
1.poschodí. V roku 2019 bola knižnica zatvorená, pretože je potrebné naplánovať rozsiahlu rekonštrukciu priestoru
a úpravu knižničného fondu. Knižnica sa plánuje byť otvorená v nedeľu od 16:00 do 17:00 v každý párny týždeň
v stredu od 16:00 do 17:00 hodiny. Knižnica disponuje knižničným fondom, ktorý sa pravidelne dopĺňa. Občania si
tu môžu zapožičať knihy rôzneho žánru a v prostredí knižnice si môžu prečítať aktuálne časopisy. Je tu možnosť
využitia aj pripojenia na internet.
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3.5.3. HALMEŠSKÝ HLÁSNIK

Halmešský Hlásnik začal písať svoju históriu začiatkom roka 2015. Dočítate sa v ňom o aktualitách obce,
obecného zastupiteľstva, o spoločenských akciách organizovaných v obci, o novinkách zo školstva, kultúry alebo
športu. Redakcia zároveň pripravuje nové pravidelné rubriky, v ktorých sa budete môcť dozvedieť zaujímavosti
z histórie obce a zo života našich občanov.

Toto periodikum, ktoré sa zmenilo od roku 2018 na občasník, ktorý občania dostávajú zdarma do svojich
poštových schránok.
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4. INFORMÁCIE O VÝVOJI OBCE
Z POHĽADU ÚČTOVNÍCTVA
4.1. BILANCIA AKTÍV
Aktíva obce tvorí neobežný majetok, obežný majetok a časové rozlíšenie majetku na strane aktív.

AKTÍVA

2015

MAJETOK SPOLU
Neobežný majetok

2016

2017

2018

2019

2 011 560,60 2 103 563,50 2 126 939,53 1 861 786,48 2 062 215,35

Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý hmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok

Obežný majetok
Zásoby
Zúčtovanie so subjektmi VS
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky
Finančné účty
Poskytnuté návratné fin.výpomoci-dlhodobé
Poskytnuté návratné fin.výpomoci-krátkodobé

Časové rozlíšenie
Náklady budúcich období

1 952 384,45

2 022 657,18

2 022 858,96

1 764 895,92

1 936 897,13

0,00
1 952 384,45
0,00

0,00
2 022 657,18
0,00

0,00
2 022 858,96
0,00

1 573,10
1 758 322,82
5 000,00

1 463,90
1 930 433,23
5 000,00

56 701,30

78 653,38

102 022,65

94 867,60

122 841,19

123,19
0,00
0,00
6 213,84
50 364,27
0,00
0,00

150,41
0,00
0,00
16 554,61
61 948,36
0,00
0,00

214,73
0,00
0,00
25 153,39
76 654,53
0,00
0,00

201,24
0,00
0,00
19 098,27
75 568,09
0,00
0,00

343,76
0,00
0,00
26 820,63
95 676,80
0,00
0,00

2 474,85

2 252,94

2 057,92

2 022,96

2 477,03

2 474,85

2 252,94

2 057,92

2 022,96

2 477,03

4.1.1. MAJETOK OBCE
K 31.12.2019 bol vykonaná inventarizácia majetku obce Jablonec v súlade so zákonom č.431/2002 Z.z.
o účtovníctve v znení neskorších predpisov a v súlade so Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom obce.
Na základe príkazných listov starostu obce boli vytvorené čiastkové inventarizačné komisie, ktoré vykonali
fyzickú a dokladovú inventarizáciu obce Jablonec. Výstupné údaje vyplývajúce z čiastkových inventarizácii boli
zosumarizované ekonomickým oddelením obce a porovnané s účtovnou evidenciou.
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2015

NEOBEŽNÝ MAJETOK
Dlhodobý nehmotný majetok
Software
Drobný dlhodobý nehmotný majetok

Dlhodobý hmotný majetok
Pozemky
Stavby
Samostatné hnuteľné veci
Dopravné prostriedky
Drobný dlhodobý hmotný majetok
Obstaranie dlhodobého majetku

Dlhodobý finančný majetok
Podielové CP a podiely v dcérskej UJ

2016

2017

2018

2019

1 952 384,45
0,00

2 022 657,18
0,00

2 022 858,96
0,00

1 764 895,92
1 573,10

1 936 897,13
1 463,90

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
1 573,10

0,00
1 463,90

1 952 384,45

2 022 657,18

2 022 858,96

1 758 322,82

1 930 430,23

43 091,21
1 622 806,63
2 286,78
7 829,48
0,00
276 370,35

42 552,14
1 643 519,51
82 308,42
10 695,19
0,00
243 581,92

122 049,45
1 589 185,18
74 639,46
6 887,95
0,00
230 096,92

122 049,45
1 544 689,73
69 872,58
3 080,71
0,00
18 630,35

121 040,76
1 689 958,22
66 051,18
392,15
0,00
52 990,92

0,00

0,00

0,00

5 000,00

5 000,00

0,00

0,00

0,00

5 000,00

5 000,00

Prírastky majetku obce v roku 2019 vznikli kúpou, finančným ukončením, darovaním a zaradením investícií do
majetku v celkovej hodnote 284 447,16 EUR.
• Pozemky
1.863,00
• Kultúrny dom – ukončenie súdneho sporu
156.332,53
• BJ 18 – ukončenie súdneho sporu
48.342,52
• Obslužný objekt futbalového štadióna
7.132,03
• Budova OÚ – rekonštrukcia a modernizácia
25.072,91
• Miestny rozhlas - dobudovanie
6.750,00
• Kamerový systém obce
3.390,60
• Vyhliadkova veža
31.013,57
• Vodozádržné opatrenia v obci
4.550,00

Úbytky hnuteľného a nehnuteľného majetku obce Jablonec vznikli vyradením opotrebovaného a nepoužiteľného
majetku a odpredajom majetku do osobného vlastníctva v celkovej hodnote 2.871,69
• Pozemok 1046/3
332,35
• Pozemok 1046/4
130,12
• Pozemok 1046/5
117,51
• Pozemok 1046/6
13,94
• Pozemok 1046/7
18,59
• Pozemok 1046/9
246,05
• Pozemok 1046/10
252,02
• Pozemok 1046/11
257,34
• Pozemok 1046/12
245,39
• Pozemok 1046/13
246,05
• Pozemok 1046/14
339,66
• Pozemok 1046/15
335,01
• Pozemok 1046/16
337,66
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FINANČNÉ ÚČTY
Pokladnica
Ceniny
Bankové účty

2015

2016

2017

2018

2019

50 364,27

61 948,36

76 654,53

75 568,09

95 676,80

2 346,31
590,70
47 427,26

3 269,26
593,40
58 085,70

2 712,52
927,50
73 014,51

4 337,88
548,00
70 682,21

6 934,86
232,00
88 509,94

Rozdiel majetku a záväzkov obce k 31.12.2019 je -75.742,17 EUR.
Trieda

MAJETOK

2015

2016

2017

2018

2019

2 009 085,75

2 101 310,56

2 124 881,61

1 859 763,52

2 059 738,32

Dlhodobý nehmotný majetok

01

918,68

918,68

918,68

2 555,48

2 555,48

Dlhodobý hmotný majetok-odpisovaný

02

2 943 687,45

3 145 811,05

3 184 367,29

3 243 416,33

3 490 436,92

Dlhodobý hmotný majetok-neodpisovaný

03

43 091,21

42 552,14

122 049,45

122 049,45

121 040,76

Obstaranie dlhodobého majetku

04

506 208,28

473 419,85

459 934,85

478 306,20

512 666,77

Poskytnuté preddavky na dlhodobý majetok

05

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Dlhodobý finančný majetok

06

0,00

0,00

0,00

5 000,00

5 000,00

Oprávky k dlhodobému nehmotnému majetku

07

-918,68

-918,68

-918,68

-982,38

-1 091,58

Oprávky k dlhodobému hmotnému majetku

08

-1 310 764,56

-1 409 287,93

-1 513 654,70

-1 625 773,31

-1 734 035,37

Opravné položky k dlhodobému majetku

09

-229 837,93

-229 837,93

-229 837,93

-459 675,85

-459 675,85

1 952 384,45

2 022 657,18

2 022 858,96

1 764 895,92

1 936 897,13

123,19

150,41

214,73

201,24

343,76

Neobežný majetok
Zásoby
Zúčtovanie so subjektmi VS

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6 213,84

16 554,61

25 153,39

22 751,59

31 766,77

50 364,27

61 948,36

76 654,53

75 568,09

95 676,80

0,00

0,00

0,00

-3 653,32

-4 946,14

Obežný majetok

56 701,30

78 653,38

102 022,65

94 867,60

122 841,19

ZÁVAZKY

-700 848,49

-724 335,43

-771 095,67

-1 043 219,75

-1 298 058,81

- 1 360 721,91

-1 396 813,67

-1 344 602,75

-892 285,94

-866 069,79

-52 484,65

-19 838,54

9 183,19

-75 742,17

-104 390,28

Pohľadávky
Finančné účty
Opravné položky k obežnému majetku

ČASOVÉ ROZLÍŠENIE
ROZDIEL MAJETKU A ZÁVAZKOV
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V roku 2019 predstavovali odpisy dlhodobého nehmotného majetku v evidencii obce, ktorého obstarávacia cena
bola 2 555,48 EUR sumu 109,20 EUR. Odpisy dlhodobého hmotného majetku, ktorého obstarávacia cena bola
4 124 144,45 EUR tvorili sumu 108 262,06 EUR.

Obstarávaci
Opravné
Oprávky
Zostatková
a cena
Odpisy 2019
položky
k 31.12.2018
cena
k 31.12.2019
k 31.12.2019
4 131 699,93 1 626 755,69
108 371,26
459 675,85 1 936 897,13

NEOBEŽNÝ MAJETOK
Dlhodobý nehmotný majetok
Software
Drobný dlhodobý nehmotný
majetok
Dlhodobý hmotný majetok
Pozemky
Stavby
Samostatné hnuteľné veci
Dopravné prostriedky
Drobný dlhodobý hmotný
majetok
Obstaranie dlhodobého majetku
Dlhodobý finančný majetok
Podielové CP a podiely v
dcérskej UJ

2 555,48
918,68

982,38
918,68

109,20
0,00

0,00
0,00

1463,90
0,00

1 636,80

63,70

109,20

0,00

1 463,90

4 124 144,45 1 625 773,31
121 040,76
0,00
3 328 262,92 1 539 943,20
121 060,11
47 796,93
15 228,40
12 147,69

108 262,06
0,00
98 361,50
7 212,00
2 688,56

459 675,85 1 930 433,23
0,00
121 040,76
0,00 1 689 958,22
0,00
66 051,18
0,00
392,15

25 885,49

25 885,49

0,00

0,00

0,00

512 666,77
5 000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

459 675,85
0,00

52 990,92
5 000,00

5 000,00

0,00

0,00

0,00

5 000,00

4.1.2. POHĽADÁVKY OBCE
V účtovnej evidencii obce sú k 31.12.2019 evidované pohľadávky v celkovej hodnote 26 820,63 EUR.
Z vykazovaných pohľadávok sú pohľadávky v hodnote 0,00 dlhodobého charakteru.
V medziročnom porovnaní pohľadávky obce vzrástli o 40,43%, pričom nárast je vykazovaný u pohľadávok
z daňových a nedaňových príjmov obce a poskytnutej a nezúčtovanej dotácie z obce.
Prehľad pohľadávok obce, vrátane zohľadnenej tvorby opravných položiek k pohľadávkam, je uvedený
v nasledovnom prehľade:
V netto hodnote, s tvorbou opravných
položiek

POHĽADÁVKY
Krátkodobé pohľadávky
Poskytnuté prevádzkové preddavky
Ostatné pohľadávky
Pohľadávky z daňových príjmov obcí a VUC
Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a VUC
Iné pohľadávky
Transfery so subjektmi mimo VS

Dlhodobé pohľadávky
Dlhodobé pohľadávky

2015

2016

2017

2018

2019

6 213,84

16 554,61

25 153,39

19 098,27

26 820,63

6 213,84

16 554,61

25 153,39

19 098,27

26 820,63

0,00
55,14
1 425,55
4 388,60
344,55
0,00

733,50
4 747,26
2 951,41
7 043,15
1 079,29
0,00

0,00
86,35
6 293,17
9 686,78
1 087,09
8 000,00

0,00
41,72
3 947,04
13 844,74
1 264,77
0,00

0,00
3,84
7 637,61
15 458,54
1 220,64
2 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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Prehľad pohľadávok obce, bez zohľadnenej tvorby opravných položiek k pohľadávkam, je uvedený v nasledovnom
prehľade:
V brutto hodnote, bez tvorby opravných položiek

2015

2016

POHĽADÁVKY
Pohľadávky z daňových príjmov obcí a
VUC

5 814,15

9 994,56

15 979,95

20 769,07

31 766,77

1 425,55

2 951,41

9 686,78

15 224,33

17 283,78

1 369,55

2 856,41

9 615,78

15 097,33

17 107,78

Daň z nehnuteľnosti

2017

2018

2019

Daň z pozemkov

675,50

673,13

5 363,73

8 958,94

10 583,68

Daň zo stavieb

694,05

2 183,28

4 252,05

6 138,39

6 524,10

Daň z bytov

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Daň za psa

56,00

95,00

71,00

127,00

176,00

Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí
a VUC

4 388,60

7 043,15

6 293,17

5 544,74

9 814,88

Poplatky - Voda
Poplatky - Komunálny odpad
Poplatky – Cintorínske
Poplatky – Za rozvoj
Poplatky – Pokuty, penále a úroky z omeškania
Poplatky - Prevádzka hazardných hier
Poplatky - Školné MŠ
Poplatky - Školné ŠKD
Prenájom majetku
Nájomné – BJ

874,37
1 736,46
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
389,20
1 388,57

3 764,20
2 408,96
0,00
0,00
0,00
0,00
20,00
0,00
849,99
0,00

2 788,92
2 153,02
0,00
0,00
0,00
3,55
0,00
0,00
1 347,68
0,00

2 793,37
2 390,51
0,00
0,00
0,00
0,00
10,00
0,00
350,86
0,00

2 808,80
2 820,26
90,00
3 030,00
250,00
0,00
0,00
0,00
815,82
0,00

55,14

5 480,76

86,35

41,72

3,84

0,00
55,14
0,00
0,00
0,00

733,50
1 778,08
299,18
2 670,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
86,35

0,00
41,72
0,00
0,00
0,00

0,00
3,84
0,00
0,00
0,00

344,55

1 079,29

1 087,09

1 940,80

2 164,27

0,00
344,55

635,94
443,35

1 087,09
0,00

1 940,80
0,00

2 164,27
0,00

0,00

0,00

8 000,00

0,00

2 500,00

0,00

0,00

8 000,00

0,00

2 500,00

Ostatné pohľadávky
Zaplatené preddavky
Dobropisy
Prenájom majetku
Zápočet pohľadávky
Mylné platby a preplatky

Iné pohľadávky
Nájomné – BJ
Záporný rozdiel SŠJ

Transfery a ostatné zúčtovanie so
subjektami mimo VS
Dotácia – TJ Družstevník

Obec eviduje k 31.12.2019 pohľadávky do lehoty splatnosti v sume 2 387,66 EUR a po lehote splatnosti
v sume 29 379,11 EUR.. Pohľadávky po lehote splatnosti vzrástli v roku 2019 o 6 020,10 EUR, čo predstavuje
nárast o 31,40% oproti roku 2018.

Pohľadávky

Stav k
31.12.2015

Stav k
31.12.2016

Stav
k 31.12.2017

Stav
k 31.12.2018

Stav
k 31.12.2019

Pohľadávky do lehoty splatnosti

683,75

2 620,27

937,58

392,58

2 387,66

Pohľadávky po lehote splatnosti

5 530,09

13 934,34

24 215,81

22 359,01

29 379,11
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Podľa lehoty
splatnosti

POHĽADÁVKY
Krátkodobé pohľadávky
Poskytnuté prevádzkové
preddavky
Ostatné pohľadávky
Pohľadávky z daňových
príjmov obcí a VUC
Pohľadávky z nedaňových
príjmov obcí a VUC
Iné pohľadávky
Transfery so subjektmi mimo
VS

Dlhodobé pohľadávky
Dlhodobé pohľadávky

Spolu

v lehote splatnosti
2018
2019

po lehote splatnosti
2018
2019

2018

2019

22 751,59

31 766,77

392,58

2 387,66

22 359,01

29 379,11

22 751,59

31 766,77

392,58

2 387,66

22 359,01

29 379,11

0,00
41,72
15 224,33

0,00
3,84
17 283,78

0,00
41,72
0,00

0,00
3,84
0,00

0,00
0,00
15 224,33

0,00
0,00
17 283,78

5 544,74
1 940,80
0,00

9 814,88
2 164,27
2 500,00

350,86
0,00
0,00

2 383,82
0,00
0,00

5 193,88
1 940,80
0,00

7 431,06
2 164,27
2 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Opravné položky k pohľadávkam v roku 2019 boli tvorené v sume 2 265,23 EUR, pričom dôvodom pre ich
tvorbu bolo neuhradenie pohľadávky po lehote splatnosti viac ako 360 dní. Na pohľadávky, ktoré boli po lehote
splatnosti viac ako 360 dní sa tvorila opravná položka vo výške 20%, na pohľadávky po lehote splatnosti viac ako
720 dní vo výške 50% a pohľadávky po lehote splatnosti viac ako 1 080 dní vo výške 100%.
OPRAVNÉ POLOŽKY K POHĽADÁVKAM

POHĽADÁVKY
Pohľadávky z daňových príjmov obcí a VUC
Daň z nehnuteľnosti
Daň z pozemkov
Daň zo stavieb

Zostatok OP
k 31.12.2018

Tvorba OP

Zrušenie OP

Zníženie OP

Zostatok OP
k 31.12.2019

3 653,32

2 265,23

972,41

0,00

4 946,14

1 379,59

1 099,32

653,67

0,00

1 2825,24

1 348,49

1 051,72

653,67

0,00

1 746,54

166,85

52,803

48,91

0,00

170,74

1 181,64

998,92

604,76

0,00

1 575,80

Daň z bytov

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Daň za psa

31,10

47,60

0,00

0,00

78,70

1 597,70

898,31

318,74

0,00

2 177,27

785,43
812,27

344,66
553,65

127,07
191,67

0,00
0,00

1 003,02
1 174,25

Iné pohľadávky

676,03

267,60

0,00

0,00

943,63

Nájomné – BJ

676,03

267,60

0,00

0,00

943,63

Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a
VUC
Poplatky - Voda
Poplatky - Komunálny odpad

K zrušeniu opravných položiek došlo z dôvodu celkovej alebo čiastočnej úhrady pohľadávok v aktuálnom účtovnom
obodobí, na ktoré boli v minulých účtovných obdobiach opravné položky tvorené.
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Pohľadávky z daňových príjmov obcí
Pohľadávky z daňových príjmov obce podľa lehoty splatnosti za jednotlivé roky sú uvedené v nasledovnom
prehľade. Najvyšší nedoplatok daňových príjmov obce je za rok 2019.
Druh dane

V lehote
splatnost
i

Daň z pozemkov

0,00

Daň zo stavieb
Daň z bytov
Daň za psa

0,00

SPOLU

0,00

Po lehote splatnosti za jednotlivé roky
2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Spolu

SPOLU

5,59

5,59

0,00

17,33

28,62

58,09

158,8

160,78

10 148,88

10 583,68

10 583,68

0,00

8,4

8,40

0,00

7,72

38,00

399,51

1 573,00

1 636,30

2 852,77

6 524,10

6 524,10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4,00

4,00

0,00

35,00

28,00

35,00

70,00

176,00

176,00

13,99

13,99

4,00

29,05

66,62

492,60

1 759,80

1 832,08

13 071,65

17 283,78

17 283,78

Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí
Pohľadávky z nedaňových príjmov obce podľa lehoty splatnosti za jednotlivé roky sú uvedené v nasledovnom
prehľade.
Po lehote splatnosti za jednotlivé roky

V lehote
splatnost
i

2010

2011

2012

Komunálny odpad

0,00

13,14

78,84

0,00

0,00

Voda

0,00

0,00

0,00

0,00

Cintorínske poplatky

0,00

0,00

0,00

0,00

1 568,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Druh poplatku

Poplatok za rozvoj
Sankcie
Prenájom pozemkov
Príjmy-Pošta
SPOLU

2013

2014

SPOLU

2015

2016

2017

2018

2019

Spolu

15,00

120,00

598,99

470,60

557,69

966,00

2 820,26

2 820,26

0,00

0,00

412,50

255,49

614,81

186,51

1 339,49

2 808,80

2 808,80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

90,00

90,00

90,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 462,00

1 462,00

3 030,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

250,00

250,00

250,00

1,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,00

814,82

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

814,82

2 383,82

13,14

0,00

0,00

15,00

532,50

854,48

1 085,41

744,20

4 107,49

7 431,06

9 814,88

78,84

Iné a Ostatné Pohľadávky
Ostatné pohľadávky podľa lehoty splatnosti za jednotlivé roky sú uvedené v nasledovnom prehľade.
Druh dane

V lehote
splatnosti

Po lehote splatnosti za jednotlivé roky
2014

2015

2016

2017

2018

SPOLU
2019

Spolu

Nájomné-BJ8, BJ18

0,00

451,15

0,00

449,73

0,00

213,60

Ostatné pohľadávky

3,84

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3,84

Dotácia – TJ Družstevník

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 500,00

2 500,00

2 500,00

SPOLU

3,84

451,15

0,00

449,73

0,00

213,60

3 549,79

4 664,27

4 668,11
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4.2. BILANCIA PASÍV
Pasíva obce tvorí vlastné imanie, záväzky a časové rozlíšenie majetku na strane pasív.

PASÍVA
VLASTNÉ IMANIE A
ZÁVAZKY

Vlastné imanie
Oceňovacie rozdiely
Fondy
Výsledok hospodárenia

Záväzky
Rezervy
Zúčtovanie so subjektmi VS
Dlhodobé záväzky
Krátkodobé záväzky
Bankové úvery a výpomoci

Časové rozlíšenie
Výdavky budúcich období
Výnosy budúcich období

2015

2016

2017

2018

2019

2 012 560,60 2 103 563,50 2 126 939,53 1 861 786,48 2 062 215,35
-51 484,65

-19 838,54

9 183,19

-75 742,17

-104 390,28

0,00
0,00
-51 484,65

0,00
0,00
-19 838,54

0,00
0,00
9 183,19

0,00
0,00
-75 742,17

0,00
0,00
-104 390,28

700 848,49

724 335,43

771 095,67

1 043 219,75

1 298 058,81

919,35
7 183,83
529 416,29
58 667,51
104 661,51

2 700,00
5 578,87
503 039,53
70 032,50
142 984,53

900,00
0,00
538 566,61
91 425,53
140 203,53

292 775,01
3 760,58
517 811,20
90 905,96
137 967,00

21 356,04
6 625,27
483 512,43
443 923,02
342 642,05

1 363 196,76

1 399 066,61

1 346 660,67

894 308,90

868 546,82

0,00
1 363 196,76

0,00
1 399 066,61

379,21
1 346 281,46

316,07
893 992,83

321,27
868 225,55

2018

2019

bí

4.2.1. ZDROJE KRYTIA OBCE

PASÍVA
VLASTNÉ IMANIE A
ZÁVAZKY

Vlastné imanie
Oceňovacie rozdiely
Fondy
Výsledok hospodárenia

Záväzky
Rezervy
Zúčtovanie so subjektmi VS
Dlhodobé záväzky
Krátkodobé záväzky
Bankové úvery a výpomoci

Časové rozlíšenie
Výdavky budúcich období
Výnosy budúcich období

2015

2016

2017

2 012 560,60 2 103 563,50 2 126 939,53 1 861 786,48 2 062 215,35
-51 484,65

-19 838,54

9 183,19

-75 742,17

-104 390,28

0,00
0,00
-51 484,65

0,00
0,00
-19 838,54

0,00
0,00
9 183,19

0,00
0,00
-75 742,17

0,00
0,00
-104 390,28

700 848,49

724 335,43

771 095,67

1 043 219,75

1 298 058,81

919,35
7 183,83
529 416,29
58 667,51
104 661,51

2 700,00
5 578,87
503 039,53
70 032,50
142 984,53

900,00
0,00
538 566,61
91 425,53
140 203,53

292 775,01
3 760,58
517 811,20
90 905,96
137 967,00

21 356,04
6 625,27
483 512,43
443 923,02
342 642,05

1 363 196,76

1 399 066,61

1 346 660,67

894 308,90

868 546,82

0,00
1 363 196,76

0,00
1 399 066,61

379,21
1 346 281,46

316,07
893 992,83

321,27
868 225,55

bí
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4.2.2. ZÁVÄZKY OBCE
Záväzky obce Jablonec pozostávajú predovšetkým z dodávateľských vzťahov, zo záväzkov voči zamestnancov,
inštitúciám sociálneho a zdravotného poistenia, z nesplatených bankových úverov a z neuhradených daní.
Prehľad záväzkov obce, mimo bankových úverov je uvedený v nasledovnom prehľade:

Dodávateľ

Lehota splatnosti
Úver - Škoda Octavia
Úver - Pozemok
Úver - BJ 8
Úver - BJ 18
Sociálny fond
Zábezpeka – Nájomné byty

VW Finančné služby, s.r.o.
KOMPLETING, s.r.o.
ŠFRB
ŠFRB
Zamestnanci
Nájomníci

Dlhodobé záväzky spolu
Dodávatelia
Prijaté preddavky - Strava ŠJ
Preplatky
Iné záväzky - Splátka telefónu
Iné záväzky – Ostatné
Iné záväzky – Súdne spory
Zamestnanci
Zákonné zdravotné poistenie
Zákonné sociálne poistenie
Daň zo závislej činnosti
Úver - Škoda Octavia
Úver - Pozemok
Úver - BJ 8
Úver - BJ 18

Spolu
0,00
40 600,00
105 096,26
318 373,51
4 776,20
14 666,46

0,00

190 387,14

293 125,29

483 512,43

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

21 368,05
5 569,63
1,44
669,28
150,00
346 247,11
20 534,03
3 395,57
8 780,49
2 501,45
0,00
10 000,00
5 231,19
18 474,78

443 923,02

0,00

0,00

443 923,02

Stravníci
Fyzické osoby
ORANGE, a.s.

Zdravotné poisťovne
Sociálna poisťovňa
Daňový úrad
VW Finančné služby, s.r.o.
KOMPLETING, s.r.o.
ŠFRB
ŠFRB

ZÁVAZKY SPOLU

0,00
40 600,00
35 116,99
95 227,49
4 776,20
14 666,46

1 - 5 rokov

21 368,05
5 569,63
1,44
669,28
150,00
346 247,11
20 534,03
3 395,57
8 780,49
2 501,45
0,00
10 000,00
6 231,19
18 474,78

Obchodní partneri

Krátkodobé záväzky spolu

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

viac ako 5
rokov
0,00
10 600,00
69 979,27
223 146,02
0,00
0,00

0 - 1 rok

443 923,02 190 387,14 293 125,29 927 435,045

Evidencia záväzkov podľa lehoty splatnosti.

Záväzky

Stav k
31.12.2015

Stav k
31.12.2016

Stav
k 31.12.2017

Stav
k 31.12.2018

Stav
k 31.12.2019

Záväzky do lehoty splatnosti

587 341,80

571 008,87

624 724,79

600 767,35

926 693,85

Záväzky po lehote splatnosti

742,00

2 063,16

5.267,35

7 949,81

741,60
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4.3. HOSPODÁRSKY VÝSLEDOK 2019
Názov

2015

2016

2017

2018

2019

NÁKLADY

520 149,68

595 634,32

669 541,05

1 237 283,35

1 137 699,66

VÝNOSY

519 067,17

630 760,68

698 562,78

1 152 357,99

1 109 051,55

HOSPODÁRSKY VÝSLEDOK

-1 082,51

35 126,36

29 021,73

-84 925,36

-28 648,11

2016

2017

4.3.1. PREHĽAD VÝNOSOV OBCE
Názov

2015

VÝNOSY
60 - Tržby za vlastné výkony a tovar
61 - Zmena stavu vnútroorganizačných
zásob
62 - Aktivácia
63 - Daňové a colné výnosy a výnosy z
poplatkov
64 - Ostatné výnosy
65 - Zúčtovanie rezerv a OP
z prevádzkovej a fin. činnosti
a zúčtovanie časového rozlíšenia
66 - Finančné výnosy
67 - Mimoriadne výnosy
69- Výnosy z transferov a rozpočtových
príjmov v obciach, VÚC a v RO a PO
zriadených obcou alebo VÚC

2018

2019

519 067,17

630 760,68

698 562,78

1 152 357,99 1 109 051,55

32 993,96

55 082,78

54 248,78

55 062,60

60 685,53

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 154,48

0,00

287 588,57

349 785,28

395 601,24

424 987,26

478 798,41

60 402,41

67 932,49

71 802,37

69 365,14

78 641,42

0,00

0,00

0,00

900,00

293 747,42

3,20
0,00

1 188,26
0,00

25,12
0,00

41,77
0,00

39,82
0,00

138 079,03

156 771,87

176 885,27

600 846,74

197 138,95

2016

2017

2018

4.3.2. PREHĽAD NÁKLADOV OBCE
Názov
NÁKLADY
50 - Spotrebované nákupy
51 - Služby
52 - Osobné náklady
53 - Dane a poplatky
54 - Ostatné náklady na prevádzkovú
činnosť
55 - Odpisy, rezervy a OP
z prevádzkovej a fin. činnosti
a zúčtovanie časového rozlíšenia
56 - Finančné náklady
57 - Mimoriadne náklady
58 - Náklady na transfery a náklady z
odvodov príjmov
59 - Dane z príjmov

2015

2019

520 149,68

595 634,32

669 541,05

80 506,78
64 330,21
248 745,86
172,00

91 886,33
83 700,80
280 884,35
414,96

95 517,13
116 742,86
322 187,82
536,41

84 305,24
133 211,87
349 637,00
361,36

108 141,87
131 872,53
395 621,80
349,16

1 722,70

1 966,37

5 013,85

2 268,10

353 704,14

97 142,04

105 704,55

110 204,37

638 448,56

131 992,53

17 509,59
0,00

17 494,03
0,00

15 750,85
0,00

14 391,72
0,00

14 939,80
0,00

10 020,00

13 574,98

3 583,05

14 651,62

1 070,32

0,50

7,95

4,71

7,88

7,51

Výročná správa obce JABLONEC 2019

1 237 283,35 1 137 699,66

Strana 61

OBEC JABLONEC

5. ROZPOČTOVÉ HOSPODÁRENIE OBCE
Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2019. Obec
v roku 2019 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 2019 bol zostavený ako vyrovnaný.

Schválený
rozpočet
PRÍJMY celkom

Schválený rozpočet
po poslednej zmene

661 890,45 €

1 006 523,18 €

z toho :
Bežné príjmy

661 890,45 €

772 689,90 €

Kapitálové príjmy

0,00 €

19 416,26 €

Finančné príjmy

0,00 €

214 417,02 €

661 890,45 €

1 006 523,18 €

618 568,29 €

683 560,24 €

Kapitálové výdavky

13 000,00 €

296 886,36 €

Finančné výdavky

30 322,16 €

26 076,58 €

0,00 €

0,00 €

VÝDAVKY celkom
z toho :
Bežné výdavky

ROZPOČTOVÉ HOSPODÁRENIE OBCE

5.1. ROZPOČET OBCE A JEHO PLNENIE

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2019.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 06.12.2018 uznesením č. 51/6/2018.
Rozpočet bol zmenený niekoľkokrát.
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.
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Prehľad zmien rozpočtu:
Číslo RO,
Dátum zmeny
zmeny
1/2019
02.01.2019
2/2019
13.03.2019
3/2019
15.03.2019
4/2019
05.06.2016
5/2019
05.06.2019
6/2019
30.09.2019
7/2019
30.09.2019
8/2019
11.12.2019
9/2019
11.12.2019
10/2019
11.12.2019

Popis zmeny
Účelové prostriedky
Zmena rozpočtu OZ
Účelové prostriedky
Zmena rozpočtu OZ
Účelové prostriedky
Účelové prostriedky
Zmena starostom 41/3/2015
Zmena rozpočtu OZ – Súdny spor
Účelové prostriedky
Zmena rozpočtu OZ

661 890,45

Schválený
rozpočet
po poslednej
zmene
1 006 523,18

661 890,45

Kapitálové príjmy
Finančné príjmy

Schválený
rozpočet
PRÍJMY celkom

Uznesenie
6/1/2019
6/1/2019
19/2/2019
19/2/2019
19/2/2019
31/3/2019
31/3/2019
48/4/2019
48/4/2019
48/4/2019

Čerpanie r.2019

% plnenia

1 001 010,10

99 %

772 689,90

765 998,63

99 %

0,00

19 416,26

19 416,26

100 %

0,00

214 417,02

215 595,21

101 %

661 890,45

1 006 523,18

975 709,36

97 %

618 568,29

683 560,24

652 746,42

95 %

Kapitálové výdavky

13 000,00

296 886,36

296 886,36

100 %

Finančné výdavky

30 322,16

26 076,58

26 076,58

100 %

0,00

0,00

25 300,74

z toho :
Bežné príjmy

VÝDAVKY celkom
z toho :
Bežné výdavky

ROZPOČTOVÉ
HOSPODÁRENIE OBCE

Príjmy rozpočtu 2019 sa plnili na 99%, výdavky rozpočtu na 97%, čoho výsledkom bol prebytok hospodárenia vo
výške 25 300,74 EUR.
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5.2. ROZPOČTOVÉ HOSPODÁRENIE OBCE 2019
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
765 998,63
19 416,26
215 595,21
1 001 010,10

Výdaje

Rozdiel

652 746,42
296 886,36
26 076,58
975 709,36

113 252,21
-277 470,10
189 518,63
25 300,74

BEŽNÝ ROZPOČET
Bežné príjmy obce boli vo výške 765 998,63 €, z toho príjem na prenesené kompetencie na Základnú
školu vo výške 103 935,00 €, Materskú školu vo výške 2 094,00 € a stravovanie v školskej jedálni vo
výške 6 757,20 €.
Schválený rozpočet bol naplnený na 99 %.
Bežné výdavky obce boli vo výške 652 746,42 €, čo predstavuje plnenie 95 % oproti schválenému
rozpočtu. Z prenesených kompetencií na Základnú školu boli vyčerpané prostriedky vo výške 98 516,93 €
z čoho vyplýva, že vznikla úspora v sume 5 418,07 € a nevyčerpané prostriedky z prenesených
kompetencii sa neprenášajú do roku 2020.
KAPITÁLOVÝ ROZPOČET
Príjmy kapitálového rozpočtu predstavujú dotácie z Bratislavského samosprávneho kraja v celkovej
výške 6 200,00 € na budovanie vyhliadkovej veže, granty z verejnej zbierky v hodnote 6 772,30 € na
budovanie vyhliadkovej veže a príjem z predaja pozemkov v celkovej výške 6 443,96 € .
Výdavky kapitálového rozpočtu predstavujú výdavky na investície do obstarania budovy
Spoločenského domu v sume 156 332,53 € a budovy BJ18 v sume 48 342,52 €, ktoré vyplynuli
z ukončeného súdneho sporu, nákup pozemku v obci Jablonec vo výške 10 660,00 EUR, obstaranie
obslužného objektu futbalového štadióna v sume 7 132,03, rekonštrukcia budovy obecného úradu v sume
25 072,91 €, dokončenie rekonštrukcie a modernizácie kabín v sume 146,85 €, vybudovanie kamerového
systému v obci v hodnote 3 390,60 €, vybudovanie vyhliadkovej veže v obci v hodnote 45 808,92 €
FINANČNÉ OPERÁCIE
Príjmové finančné operácie obce boli vo výške 215 595,21 €, z toho navýšenie bankového úveru
o 204 675,05 €, ktorý bol použitý na splatenie istiny obstarania kapitálových aktív z ukončeného súdneho
sporu. Prostriedky v sume 9 741,97 € boli zapojené do príjmov rozpočtu z nevyčerpaných prostriedkov
minulých rokov. Išlo o prostriedky z verejnej zbierky v sume 1.733,00, nevyčerpané prostriedky školskej
jedálne v sume 4 248,22 €, nevyčerpané prostriedky na normatívne financovanie ZŠ v sume 1 760,58 €,
a nevyčerpané prostriedky z Ministerstva vnútra v sume 2 000,00 € na vybudovanie kamerového systému
obce.
Výdavkové finančné operácie boli použité na úhradu splátok na úverov ŠFRB na BJ 8 vo výške
6 103,87 € a na BJ 18 vo výške 18 953,42 € , na splácanie úveru na motorové vozidlo vo výške 1 019,29
€.
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5.3. ROZPOČET NA ROKY 2020 - 2022

Čerpanie
rozpočtu 2019
PRÍJMY celkom

Rozpočet 2020

Rozpočet 2021

Rozpočet 2022

1 001 010,10

737 812,19

731 062,19

731 062,19

765 998,63

737 812,19

731 062,19

731 062,19

19 416,26

0,00

0,00

0,00

215 595,21

0,00

0,00

0,00

975 709,36

737 812,19

731 062,19

731 062,19

Bežné výdavky

652 746,42

696 356,22

696 356,22

696 356,22

Kapitálové výdavky

296 886,36

16 750,00

10 000,00

10 000 ,00

26 076,58

24 705,97

24 705,97

29 705,97

25 300,74

0,00

0,00

0,00

z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy

VÝDAVKY celkom
z toho :

Finančné výdavky

ROZPOČTOVÉ
HOSPODÁRENIE OBCE

Výročná správa obce JABLONEC 2019

Strana 65

OBEC JABLONEC

6. PREHĽAD O STAVE A VÝVOJI DLHU
OBCE
Obec má zriadené záložné právo na dlhodobý majetok: nájomné byty 8BJ, záložca obec Jablonec,
záložný veriteľ ŠFRB, Lamačská cesta 8, Bratislava vo výške 185 885,95 €.
Zriadenie záložného práva na dlhodobý majetok: nájomné byty 18BJ, záložca obec Jablonec, záložný
veriteľ ŠFRB, Lamačská cesta 8, Bratislava vo výške 564 927,31 €.
Obec v zmysle ustanovenia § 17 ods. 6 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p., môže na plnenie svojich úloh prijať
návratné zdroje financovania, len ak:
a) celková suma dlhu obce neprekročí 60% skutočných bežných príjmov predchádzajúceho
rozpočtového roka a
b) suma splátok návratných zdrojov financovania, vrátane úhrady výnosov a suma splátok záväzkov z
investičných dodávateľských úverov neprekročí v príslušnom rozpočtovom roku 25 % skutočných
bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka znížených o prostriedky poskytnuté v
príslušnom rozpočtovom roku obci z rozpočtu iného subjektu verejnej správy, prostriedky poskytnuté
z Európskej únie a iné prostriedky zo zahraničia alebo prostriedky získané na základe osobitného
predpisu.
a) Výpočet podľa § 17 ods.6 písm. a):
Text

Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2018:
- skutočné bežné príjmy obce
- skutočné bežné príjmy RO
Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2018
Celková suma dlhu obce k 31.12.2019:
- zostatok istiny z bankových úverov
- zostatok istiny z pôžičiek
- zostatok istiny z návratných finančných výpomocí
- zostatok istiny z investičných dodávateľských úverov
- zostatok istiny z bankových úverov na predfinancovanie projektov EÚ
- zostatok istiny z úverov zo ŠFRB na obecné nájomné byty
- zostatok istiny z úveru z Environmentálneho fondu
- zostatok istiny z ........
Spolu celková suma dlhu obce k 31.12.2019
Do celkovej sumy sa nezapočítavajú záväzky:
- z úverov zo ŠFRB obecné nájomné byty
- z úveru z Environmentálneho fondu
- z bankových úverov na predfinancovanie projektov EÚ
- z úverov ................
Spolu suma záväzkov, ktorá sa nezapočíta do celkovej sumy dlhu
obce
Spolu upravená celková suma dlhu obce k 31.12.2019
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Suma v EUR

676 419,44
0,00
626 177,89
342 642,05
0,00
0,00
0,00
0,00
448 175,74
0,00
0,00
790 817,79
448 175,74
0,00
0,00
0,00
448 175,74
342 642,05
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Zostatok istiny k 31.12.2019

Skutočné bežné príjmy
k 31.12.2018

§ 17 ods.6 písm. a)

342 642,05 €

676 419,44

50,66 %

Zákonná podmienka podľa § 17 ods.6 písm. a) zákona č.583/2004 Z.z. bola splnená.
Nakoľko celková suma dlhu obce k 31.12.2019 presiahla 50% a nedosiahla 58% starosta obce je
povinný do 15 dní od zistenia uvedených skutočností vypracovať a predložiť zastupiteľstvu obce
informáciu, v ktorej zdôvodní celkovú sumu dlhu obce spolu s návrhom opatrení na jeho zníženie
v lehote do 7 dní túto skutočnosť oznámiť ministerstvu financií. Obecné zastupiteľstvo musí prerokovať
informáciu starostu obce do 15 dní od predloženia.
Nakoľko sa celková výška dlhu k 1.1.2020 vzápätí znížila z dôvodu prepočtu celkovej sumy dlhu obce
na hodnotu 44,73% obec k tejto povinnosti nepristúpila.

b) Výpočet podľa § 17 ods.6 písm. b) :
Text

-

-

Suma v EUR

Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2018:
skutočné bežné príjmy obce
skutočné bežné príjmy RO
Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2018
Bežné príjmy obce a RO znížené o:
dotácie na prenesený výkon štátnej správy-312
dotácie z MF SR
príjmy z náhradnej výsadby drevín
účelovo určené peňažné dary
292027
Spolu bežné príjmy obce a RO znížené k 31.12.2018
Spolu upravené bežné príjmy k 31.12.2018

Splátky istiny a úrokov z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2019
s výnimkou jednorazového predčasného splatenia:
- 821004
- 821005
- 821007 – istina ŠFRB
- 821009 – istina VW Fin.služby
- Istina Kompleting, s.r.o.
- Istina spolu
- 651002 – úroky Úver Prima banka
- 651003 – úroky ŠFRB
- 651004 – úroky VW Fin.služby
- Úroky spolu
Spolu splátky istiny a úrokov k 31.12.2019
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676 419,44
0,00
676 419,44
126 313,18
0,00
0,00
0,00
0,00
126 313,18
550 106,26

0,00
0,00
24 302,87
1 019,29
10 000,00
25 322,16
3 208,81
8 022,97
26,57
11 258,35
36 580,51
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Suma ročných splátok vrátane
úhrady výnosov za rok 2019

Skutočné upravené bežné
príjmy k 31.12.2018

§ 17 ods.6 písm. b)

36 580,51 €

550 106,26 €

6,65 %

Zákonná podmienka podľa § 17 ods.6 písm. b) zákona č.583/2004 Z.z. bola splnená.
Podľa §17 odst.9 zákona 583/2004 Z.z. je obec povinná sledovať v priebehu rozpočtového roka vývoj
dlhu a splátok podľa §17 ods.6 citovaného zákona:
Pravidlá používania náhradných zdrojov financovania
Obec a vyšší územný celok sú povinní pri používaní náhradných zdrojov financovania dodržiavať pravidlá
určené v § 17 odsekoch 2 až 7 zákona 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samospráve v znení
neskorších zmien a doplnkov.
Obec a vyšší územný celok môžu na plnenie svojich úloh prijať návratné zdroje financovania:
- podľa odseku 2 na úhradu kapitálových výdavkov, na vyrovnanie časového nesúladu medzi príjmami a
výdavkami bežného rozpočtu v priebehu rozpočtového roka,
- podľa odseku 4 obec a VÚC môžu vstupovať len do záväzkov vyplývajúcich z návratných zdrojov
financovania a záväzkov z investičných dodávateľských úverov, ktorých úhrada nenaruší vyrovnanosť
bežného rozpočtu v nasledujúcich rokoch,
- podľa odseku 6a/ celková suma dlhu obce alebo vyššieho územného celku neprekročí 60 % skutočných
bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka
- podľa odseku 6b/ suma ročných splátok návratných zdrojov financovania vrátane úhrady výnosov a suma
záväzkov investičných dodávateľských úverov neprekročí
25 % skutočných bežných príjmov
predchádzajúceho rozpočtového roka
- podľa odseku 7/ celkovou sumou dlhu obce alebo vyššieho územného celku sa na účely tohto zákona
rozumie súhrn záväzkov vyplývajúcich zo splácania istín návratných zdrojov financovania, záväzkov z
investičných dodávateľských úverov a ručiteľských záväzkov obce.
S účinnosťou od 1. Januára 2015 je zákonom ustanovená povinnosť zabezpečiť dodržiavanie vyššej
rozpočtovej disciplíny aj zo strany subjektov územnej samosprávy a to dodržiavaním podmienok, ktoré
sprísňujú podmienky zadlžovania obcí /novela zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy/. Určuje
sa postup na prijatie opatrení na zabezpečenie zákonom stanovených podmienok a na vykonanie zmien, ak
celková suma dlhu subjektov územnej samosprávy nebude v zákonom stanovených limitoch.
Ak celková suma dlhu obce dosiahne hranicu:
1) 50 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka Obec bude povinná prijať
opatrenia, ktorých výsledkom bude zníženie celkovej sumy dlhu obce pod uvedenú hranicu
2) od 50 % vrátane do 58 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka
Starosta obce je povinný do 15 dní od zistenia uvedených skutočností vypracovať a predložiť
zastupiteľstvu informáciu v ktorej zdôvodní celkovú sumu dlhu obce spolu s návrhom opatrení na
jeho zníženie. OZ musí prerokovať informáciu starostu obce do 15 dní odo dňa predloženia. V lehote
do 7 dní od predloženia informácie OZ je povinný Starosta obce túto skutočnosť písomne oznámiť
ministerstvu financií.
3) 58 % vrátane do 60 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka Obec je
povinná do konca rozpočtového roka vykonať také zmeny rozpočtu, ktoré zabezpečia jeho
vyrovnanosť a schváliť na nasledujúci rozpočtový rok iba vyrovnaný alebo prebytkový rozpočet,
pričom schodok rozpočtu obce môže vzniknúť len z dôvodu použitia:
a) účelovo určených prostriedkov poskytnutých zo ŠR, z rozpočtu EÚ alebo na základe
osobitného predpisu nevyčerpaných v minulých rokoch
b) peňažných fondov obce
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4) 60 % a viac skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka obec okrem
uplatňovania predchádzajúcich opatrení bude povinná postupovať podľa čl. 6 odst. 3 a 4 ústavného
zákona č. 493/2011 o rozpočtovej zodpovednosti. Podľa tohto zákona v znení neskorších predpisov s
účinnosťou od 1. Januára 2015 je určené, že ak celková suma dlhu obce dosiahne 60 % skutočných
bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka a viac, obec je povinná zaplatiť pokutu, ktorú
ukladá ministerstvo financií vo výške 5 % z rozdielu medzi celkovou sumou dlhu a 60 % skutočných
bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka. Tieto zákonné postupy sa nebudú realizovať
24 mesiacov od prvého mesiaca, ktorý bude nasledovať po mesiaci v ktorom sa uskutočnilo
ustanovujúce zasadnutie OZ a v prípadoch, ktoré bližšie vymedzuje čl.5 odst. 11 a 12 a čl. 12 odst. 10
a 11 zákona 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti.
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7. OSTATNÉ DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE
7.1. PRIJATÉ GRANTY A TRANSFERY

Bežné granty a transfery:

Poskytovateľ

Účelové určenie grantu, transferu

Okresný úrad BA, Odbor

Normatívne finančné prostriedky na

školstva

Základnú školu (zostatok z roku 2018)

Okresný úrad BA, Odbor

Normatívne finančné prostriedky na

školstva

Základnú školu

Okresný úrad BA, Odbor

Nenormatívne finančné prostriedky na

školstva

Základnú školu – vzdelávacie poukazy

Okresný úrad BA, Odbor

Nenormatívne finančné prostriedky na

školstva

Základnú školu – učebnice

Okresný úrad BA, Odbor

Nenormatívne finančné prostriedky na

školstva

Základnú školu – asistent učiteľa

Okresný úrad BA, Odbor

Normatívne finančné prostriedky na

školstva

Materskú školu

Úrad práce sociálnych vecí a

Príspevok na stravovanie v školskej jedálni

rodiny

pre Materskú školu: Predškoláci

Úrad práce sociálnych vecí a

Príspevok na stravovanie v školskej jedálni

rodiny

pre Základnú školu

Okresný úrad BA, odbor
starostlivosti o životné
prostredie
Ministerstvo vnútra SR
Okresný úrad BA, odbor
cestnej dopravy a pozemných
komunikácií

Suma
poskytnutých
finančných
prostriedkov

Suma
skutočne
použitých
finančných
prostriedkov

1 760,58

1 760,58

0,00

101 250,00

95 831,93

5 418,07

1 312,00

1 312,00

0,00

264,00

264,00

0,00

1 109,00

1 109,00

0,00

2 094,00

2 094,00

0,00

2 872,80

2 068,80

804,00

3 884,40

3 481,20

403,20

959,19

959,19

0,00

1 258,32

1 190,51

67,81

677,44

630,03

47,41

44,32

44,32

0,00

1 339,96

1 339,96

0,00

Prenesené kompetencie v oblasti
starostlivosti o životné prostredie
Voľby prezidenta – bežné výdavky
Voľby do parlamentu EÚ
Prenesené kompetencie na úseku
pozemných komunikácií

Ministerstvo dopravy,

Prenesené kompetencie na úseku

výstavby

stavebného úradu
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Okresný úrad Pezinok, odbor

Prenesené kompetencie na úseku hlásenia

organizačný

pobytu a registra obyvateľov

ÚPSVaR
Ministerstvo financií SR

Príspevok na podporu rozvoja miestnej
regionálnej zamestnanosti § 50j
Transfer – oprava Hydroglobusu
Tabule na náučnom chodníku

kraj

367,78

0,00

4 702,13

4 702,13

0,00

13 500,00

a elektroinštalácie OÚ

Bratislavský samosprávny

367,78

7 235,00

0,00

6 265,00

2 658,00

2 658,00

Silvestrovský chôdzobeh

500,00

500,00

Občania a podnikatelia

Účelový grant – Mikuláš

360,00

360,00

0,00

Agentúra REVIA

Účelový grant – Krojové oblečenie

300,00

300,00

0,00

141 213,92

134 473,43

6 740,49

Suma
poskytnutých
finančných
prostriedkov

Suma
skutočne
použitých
finančných
prostriedkov

2 000,00

2 000,00

0,00

Vyhliadkova veža

6 200,00

6 200,00

0,00

Vyhliadkova veža

6 772,30

6 772,30

0,00

14 972,30

14 972,30

0,00

BEŽNÉ VÝDAVKY

SPOLU

0,00

Kapitálové granty a transfery:

Poskytovateľ

Účelové určenie grantu, transferu

Rozdiel

Dotácia na vybudovanie kamerového
Ministerstvo vnútra SR

systému v obci výdavky (zostatok z roku
2018)

Bratislavský samosprávny
kraj
Občania a podnikatelia –
verejná zbierka

SPOLU

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY
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7.2. POSKYTNUTÉ DOTÁCIE
Obec v roku 2019 poskytla dotácie v súlade so VZN č. 2/2015 o dotáciách, právnickým osobám,
fyzickým osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne prospešný
alebo verejnoprospešný účel.
Účelové určenie
dotácie : uviesť
- bežné výdavky
- kapitálové
výdavky

Suma
poskytnutých
finančných
prostriedkov

Telovýchovná jednota - TJ Družstevník

Bežné výdavky

2 500,00

0,00

2 500,00

Hokejbalové združenie
Občianske združenie Zelený Jablonec

Bežné výdavky
Bežné výdavky

500,00
0,00

500,00
0,00

0,00
0,00

Občianske združenie Budmeričania deťom

Bežné výdavky

200,00

200,00

0,00

CVČ-OZ AKTIV Budmerice

Bežné výdavky

370,32

370,32

0,00

Žiadateľ dotácie

Suma
skutočne
použitých
finančných
prostriedkov

Rozdiel

K 31.12.2019 nebola dotácia pre telovýchovnú jednotu TJ Družstevník v sume 2 500,00 EUR, ktorá
bola poskytnutá v súlade so VZN č. 2/2015 o dotáciách riadne vyúčtovaná.

7.3. VÝZNAMNÉ INVESTIČNÉ AKCIE A AKTIVITY 2019
Aj v roku 2019 obec Jablonec pokračovala v realizácii svojich investičných zámerov.
Kamerový systém obce
Obec realizovala aj investičné projekty, na ktoré sme získali finančné prostriedky ešte v roku 2018. Išlo
o dotáciu Ministerstva vnútra SR na vybudovanie kamerového
systému v obci, čím sme posilnili dozor nad verejným poriadkom.
Popredným cieľom vybudovania kamerového systému bude
zvýšenie bezpečnosti občanov v obci a bude napomáhať pri
ochrane majetku obce.. Bude slúžiť ako preventívne opatrenie ale
ak
ako
systém
včasnej
identifikácie
páchanej
kriminality.
Týmto spôsobom bude zabezpečená ochrana zdravia a majetku
obyvateľov,
ako
i majetku fyzických a
právnických
osôb
pôsobiacich na území
obce. Doplnenie digitálneho kamerového systému v obci
vychádzalo z požiadaviek občanov, ale i samotného
obecného úradu.
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Budova obecného úradu – rekonštrukcia a modernizácia
Ďalšou významnou investičnou akciou v roku 2019 bola rozsiahla, čiastočná rekonštrukcia
a modernizácia budovy obecného úradu. Boli na ňu použité finančné prostriedky
z vlastných zdrojov a finančné prostriedky získané z Ministerstva financií SR,
ktoré sme podľa zmluvy použili na bežnú opravu elektrických rozvodov na
obecnom úrade, pričom sa zrekonštruovali aj
samotné priestory obecného úradu, ktorý bol
v havarijnom stave. Oprava elektrického
vedenia bola nevyhnutná najmä z dôvodu
zabezpečenia
plynulej
prevádzky
a poskytovania
ďalších
elektronických
služieb, ako napríklad platba kartou, na ktoré
už pôvodné elektrické rozvody nepostačovali.
Celá rekonštrukcia na budove prebiehala v mesiaci august.
V rámci rekonštrukcie sa vymenilo 5 okien na prízemí budovy, spravili sa kompletné omietky po oprave
rozvodov elektriky, vymenili sa podlahy, dvere a osvetlenie, znížili sa stropy, zrušila sa stránková

miestnosť ako uzavretá časť a otvorila sa smerom do kancelárie, aby mali občania lepší prístup
k pracovníkom a necítili sa ako v katakombe, doplnila sa klimatizácia. Vstupná chodba sa presvetlila,
dala sa nová dlažba, nové omietky, znížil sa strop, v ktorom je umiestnené nové osvetlenie, ktoré hneď po
vstupe do úradu pôsobí oveľa príjemnejšie a vzdušnejšie. Vybudovalo sa nové zabezpečovacie zariadenie.
Vodojem – rozsiahle opravy
Vodojem, ktorý je jediným zdrojom pitnej vody pre našich občanov bol v minulom roku rekonštruovaný
a rekonštrukcia zároveň odkryla
ďalšie nedostatky, ktoré je nutné
riešiť tak, aby bol plne funkčný
a nebolo ohrozené zásobovanie
obyvateľstva pitnou vodou. V roku
2018 bola zahájená rozsiahla
oprava
vodojemu,
ktorý
je
vlastníctvom obce Jablonec
a jedinou zásobárňou pitnej vody pre
obyvateľov
našej
obce.
V potrebných
opravách
sa
pokračovalo aj v nasledujúcom
roku. Do opravy vodojemu boli
investované finančné prostriedky
z dotácie z Ministerstva financií SR
v sume 7 235,00 EUR a ostatné
opravy sa financovali z vlastných
zdrojov.
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Z finančných prostriedkov Ministerstva financií bola opravená vežová časť vodojemu, ktorá bola
v havarijnom stave nakoľko rekonštrukčné práce na veži prebiehali ešte v minulom storočí.

Vyhliadková veža v Lesoparku
Z výstavbou tohto projektu sa začalo už v roku 2018. Nasledujúci rok sa vo výstavbe vytrvalo
pokračovalo a v roku 2019 bola slávnostne čiastočne otvorená pre verejnosť. Vyhliadková veža
s altánkom a degustačnou pivnicou, výstavba ktorej bola financovaná predovšetkým z vlastných zdrojov
obce, ale aj z prostriedkov dotácie Bratislavského samosprávneho kraja a dobrovoľnej zbierky občanov
a podnikateľov sa vyníma v Lesoparku obce obklopená bohatou výsadbou
lipiek a záhonom levandúľ.
Vyhliadková veža v roku 2019 nebola dokončená do stavu, aby mohla byť
kolaudovaná. V jej dobudovaní sa
bude pokračovať aj v nasledujúcom
roku. Našim cieľom je dobudovanie
tejto vyhliadkovej veže spolu s obecnou pivnicou, ktorá bude
slúžiť na prezentáciu miestnych vinárov a ich vín, ktoré sú z nášho
regiónu.

Kaplnka sv.Vendelína
Pri vyhliadkovej veži sa nachádza aj kaplnka sv.Vendelína, ktorej sa tiež tento rok dostalo nemalej
pozornosti. Miestni obyvatelia pomohli s je úpravami, nátermi ako aj
s okolitou výsadbou.

Nachádza sa tu malá oddychová zóna pre turistov a veriacich s malým
posedením.
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Obslužný objekt futbalového štadióna
Pri futbalovom ihrisku máme objekt bufetu, ktorý je už v nevyhovujúcom stave, preto sme tento rok
našli spôsob, ako ho zveľadiť a zrekonštruovať tak, aby to bolo príjemné miesto na posedenie s priateľmi
a blízkymi aj s možnosťou ľahkého občerstvenia. Radi by sme využili
spoluprácu s miestnymi podnikateľmi.

V rámci
celkového
konceptu
budovania cestovného ruchu v obci bol
v spolupráci lokálnymi podnikateľmi
a z rozpočtu obce vybudovaný obslužný
objekt
futbalového
štadióna
–
Občerstvenie Pod Lipkami. Nakoľko sa
v obci udomácnili aj kultúrne akcie,
v ktorých chceme pokračovať, tento objekt napomáha k zachovaniu tradícií obce, spoločenského ducha
a podporuje spolupatričnosť k obci.
Vodzádržné opatrenia v intraviláne obce Jablonec
Z rozhodnutia obecného zastupiteľstva Uznesením č.20/2/2019 bolo schválené, že vzhľadom na aktuálnu
situáciu je potrebné riešiť vodozádržné opatrenia v intraviláne
obce Jablonec a odvádzanie dažďových vôd z verejných
priestorov územia obce. Účelom realizácie je odvádzanie
a neškodlivá likvidácia dažďových vôd dvoch lokalít, kde
dochádza k častej akumulácii dažďových vôd na verejných
komunikáciách a verejných priestranstvách po extrémnych
dažďoch. Tie sú aj vzhľadom na klimatické zmeny čoraz
častejšie.
Obe lokality sa nachádzajú v smere od zastávky v strede obce ku časti bývalého Suchého potoka, popri
Spoločenskom dome. Pre každú z riešených oblastí boli navrhnuté osobité spôsoby riešenia. Je to buď
odvádzanie dažďových vôd do jestvujúceho koryta suchého potoka alebo odvádzanie vôd pomocou
vsakovacieho zariadenia s nepriamym vypúšťaním dažďových vôd do zeme.
Je potrebné si uvedomiť, že sa v tomto prípade jedná o miestne komunikácie a priľahlé verejné plochy,
ktoré sú vystavené deštruktívnym účinkom stekajúcej vody. Stavba je v takomto prípade nevyhnutná. Po
vybudovaní vodozádržných prvkov sa jednoznačne zlepší životná úroveň obyvateľov.
Zrážkové vody sa rýchlo vrátia do zeme, čím sa zabráni kontaminácii vody na povrchu zeme. Zamedzí sa,
aby tieto lokality boli v budúcnosti zaplavené vodou. Stavba bude realizovaná s ohľadom na životné
prostredie. Opatrenia sú v prospech nás všetkých.
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V roku 2020 obec plánuje podať Žiadosť o nenávratný finančný príspevok na
vodozádržné opatrenia v obci z Operačného programu kvalita životného prostredia.
Vodozádržné opatrenia sú pre obec veľmi potrebné, nakoľko v prípade výdatných
dažďov naša obec pociťuje obrovské problémy so zrážkovou vodou, a preto by sme
sa radi pripravili na zvládnutie vrtochov počasia, nakoľko aj klimatické zmeny
k tomu len prispievajú.
Nakoľko pre podanie tejto žiadosti je potrebná kompletná projektová
dokumentácia, obec jej prípravu zabezpečila už v tomto roku. Následne
k tejto projektovej dokumentácii bude
pripravený návrh žiadosti o finančný
príspevok z fondu EÚ.

Realizácia rozhlasového a varovného systému obce
Takisto bolo nutné dokončiť rekonštrukciu obecného rozhlasu, nakoľko polovica dediny bola tzv.
analógová a polovica digitálna. V tomto roku sa to podarilo a celá obec funguje pomocou moderného
digitálneho rozhlasu.
Obecný rozhlas v našej obci je pre nás nevyhnutnou súčasťou. Na rozhlasové správy sú občania obce
zvyknutí dlhé roky. Obecné rozhlasy majú v obciach nie len svoju tradíciu, ale aj opodstatnenie. Rozhlas
umožňuje pracovníkom obce plošne informovať svojich obyvateľov a dianí v obci. Zároveň je však tento
systém možné využiť aj ako lokálny varovný systém v krízových situáciách. Z týchto dôvodov zje
nevyhnutné, aby bol rozhlas funkčný a spoľahlivý.
Realizácia rozhlasového a varovného systému v obci prebehla v mesiaci august a bola navrhnutá tak, aby
vedenie obce bolo schopné informovať o prípadných blížiacich sa hrozbách v priebehu niekoľkých
sekúnd.
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Súčasťou realizácie bolo vykonané aj preskúšanie funkčnosti systému. Po následnom odladení a uvedení
systému do prevádzky, bola zaškolená odborná obsluha
zariadenia. Pre dobrý chod bezdrôtového rozhlasového
a varovného systému sú boli dodržané požadované
technológie a postupy v súlade s technickými normami.
Na zachovanie požadovanej kvality je zabezpečený
pozáručný servis vrátane pravidelných skúšok
a revíznych prehliadok.
Varovný systém je ovládaný z riadiaceho centra,
vybaveného programovým vybavením, ktoré umožňuje
okrem
ovládania
a monitorovania
sirén
a komunikačných kanálov aj účinnú podporu procesov
prebiehajúcich na tomto pracovisku po vyhlásení
mimoriadnej situácie. Ide predovšetkým o automatické
vyrozumenie a zvolávanie kompetentných pracovníkov
havarijných a krízových štábov, ako aj záchranných
zložiek
a hasičských
tímov.
Na
pracovisko
a informovanie príslušných inštitúcií podľa krízových
plánov.

Oprava cesty IBV Sever
Určite si ešte pamätáte katastrofálny stav na križovatke na sídlisko IBV Sever. Hlboké výtlky na obecnej
komunikácii spôsobovali škody na autách, ktoré tadiaľ
prechádzali.
Oprava tejto cesty bola preto
nevyhnutná.

Realizátorom

cesty

Trnava,ktorá

tejto

opravy

predložila

cesty bola spoločnosť CS
najlepšiu ponuku.

Asfalt bol položený v dvoch vrstvách,
požiadavkami obce.

čo je v súlade s kvalitatívnymi

Opravou tejto komunikácie sa zvýšila
cestách.

bezpečnosť
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7.4. UDALOSTI OSOBITNÉHO VÝZNAMU PO SKONČENÍ ÚČTOVNÉHO
OBDOBIA
Obec zaznamenala udalosť osobitného významu po skončení účtovného obdobia, za ktoré sa
vyhotovuje výročná správa.
Obec zvážila potencionálne dopady COVID19 na naše podnikateľské prostredie a zvážila finančnú
situáciu, pričom sme dospeli k záveru, že súčasná situácia nemá významný vplyv na našu schopnosť
pokračovať nepretržite v činnosti a fungovať ako zdravý subjekt nasledujúcich 12 mesiacov.
Napriek tomu bude nutné implementovať určité opatrenia súvisiace s pandémiou s cieľom vyhnúť sa
medzere vo financovaní základných verejných potrieb.

7.5. VÝZNAMNÉ RIZIKÁ A NEISTOTY
Stav súdnych sporov
Obec Jablonec má súdne spory, o ktorých informoval právnik zastupujúci obec Jablonec v písomnom
oznámení zo dňa 08.03.2017, kde uviedol súdne spory obce a o ich priebehu. 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 , druh pozemku zastavené plochy a nádvoria o výmere 349 m2, parcela registra „C“
a pozemok parcela č. 1355/28 , druh pozemku orná pôda o výmere 1556 m2, parcela registra „C“.
, zapísané na liste vlastníctva č.1 pre katastrálne územie Jablonec, obec Jablonec, okres Pezinok.
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. Dôvodom podania odvolania zo strany obce Jablonec bol zle zistený skutkový stav
zo strany súdu, zlé právne posúdenie zisteného skutkového stavu ako aj chybné rozhodnutie súdu
o povinnosti nahradiť trovy konania.
K 31.12.2016 nebolo odvolacím súdom o podanom odvolaní Obce Jablonec voči rozhodnutiu
súdu prvej inštancie rozhodnuté.
K 31.12.2017 nebolo odvolacím súdom o podanom odvolaní Obce Jablonec voči rozhodnutiu
súdu prvej inštancie rozhodnuté.
K 31.12.2018 nebolo odvolacím súdom o podanom odvolaní Obce Jablonec voči rozhodnutiu
súdu prvej inštancie rozhodnuté.
Súdny spor bol 23.10.2019 ukončený zmierom a to tak, že parcela č.1355/29 o výmere 349 m2 a parcela
č. 1355/28 o výmere 1556 m2 patria do dedičstva po poručiteľovi Jozefovi Freivoltovi. Obec Jablonec sa
zaväzuje zaplatiť žalobcom náhradu trov konania vo výške 18 000,00 EUR v troch pravidelných
mesačných splátkach po 6 000,00 EUR, pričom prvá splátka je splatná do 21.01.2020, druhá splátka je
splatná do 21.02.2020 a tretia splátka je splatná do 21.03.2020 a to pod stratou výhody splátok v prípade
omeškania čo i len jednej splátky. Zároveň strany týmto vyhlasujú, že uzavretím tohto zmieru sú
vysporiadané všetky ich nároky súvisiace s konaním vedenom na Okresnom súde Pezinok sp. zn.
10C/177/2011.
✓ 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. Stav k 31.12.2016: konanie
prebieha od roku 2009 na Okresnom súde v Pezinku. Po vypočutí strán sporu, svedkov
a predložení návrhov na vykonanie dokazovania prebieha dokazovanie vo veci. Za účelom
ďalšieho skutkového zistenia veci, t.j. posúdenia oprávnenosti žalovaného nedoplatku, ktorý si
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nárokuje žalobca z titulu dodávky diela Bytový dom 18b.j. dala obec vypracovať súkromný
znalecký posudok, ktorý zadala vypracovať Ústavu stavebnej ekonomiky, s.r.o.. Predpokladaný
termín vyhotovenia a predloženia predmetného znaleckého posudku bol stanovený do termínu
31.03.2017. Predmetný znalecký posudok bude doručený súdu prvej inštancie za účelom
ďalšieho konania a rozhodnutia vo veci. Súd v roku 2017 rozhodol, že odporca je povinný
uhradiť požadovanú sumu vrátane trov konania navrhovateľovi. Voči tomuto rozhodnutiu bolo zo
strany obce dňa 14.12.2017 podané odvolanie na Krajský súc v Bratislave v zákonnej lehote.
K 31.12.2017 nebolo odvolacím súdom o podanom odvolaní Obce Jablonec voči rozhodnutiu
súdu rozhodnuté.
K 31.12.2018 nebolo odvolacím súdom o podanom odvolaní Obce Jablonec voči rozhodnutiu
súdu prvej inštancie rozhodnuté, pričom spis sa nachádza na Krajskom súde v Bratislave, kde vo
veci prebieha odvolacie konanie.
V roku 2019 bol tento súdny spor ukončený.
Dňa 23.10.2019 bol vydaný rozsudok v mene Slovenskej republiky, kde Krajský súd v Bratislave
potvrdil rozsudok Okresného súdu Pezinok zo dňa 15.11.2017. Žalobcovi priznáva nárok na náhradu trov
odvolacieho konania v celom rozsahu.
Súd rozsudkom uložil žalovanému zaplatiť istinu vo výške 204 675,05 EUR spolu s úrokom
z omeškania vo výške 14,25% p.a. zo sumy 13 938,62 EUR od 1.10.2008 do zaplatenia, 14,25% p.a. zo
sumy 943,66 EUR od 1.4.2008 do zaplatenia, 14,25% p.a. zo sumy 117 111,37 EUR od 1.10.2008 do
zaplatenia, 14,25% p.a. zo sumy 72 681,40 EUR od 1.10.2008 do zaplatenia a žalobcovi priznal voči
žalovanému nárok na náhradu trov konania v rozsahu 100%.
Celková výška úrokov bola vyčíslená na sumu 328 247,11 EUR, pričom tieto boli v roku 2019
účtované do nákladov. Predbežné trovy konania boli vyčíslené vo výške 20 256,04 EUR. V tejto výške
obec Jablonec tvorila rezervu v roku 2019 podľa postupov účtovania.
Obec Jablonec dňa 27.12.2019 uhradila istinu vo výške 204 675,05 EUR na bankový účet právneho
zástupcu spoločnosti R.J.R:STAV, s.r.o., vedeného v Tatrabanke, pričom istina bola pripísaná na účet dňa
30.12.2019.
Následne zo dňa 30.12.2019 existuje dohoda o spoločnom postupe so spoločnosťou R.J.R.STAV,
s.r.o., v ktorej sa obec Jablonec zaviazala uhradiť prvú splátku úrokov z omeškania vo výške 40 000,00
EUR do 3.februára 2020 na bankový účet ich právneho zástupcu.
Sumu vo výške 100 000,00 EUR, ktorá predstavuje druhú časť splátky úrokov z omeškania zaplatí
obec na bankový účet právneho zástupcu nasledovne:
▪ 25 000,00 EUR – do 30.09.2021
▪ 25 000,00 EUR – do 31.12.2021
▪ 25 000,00 EUR – do 31.03.2022
▪ 25 000,00 EUR – do 30.06.2022
Zvyšnú časť nezaplatených úrokov z omeškania zaplatí obec najskôr 01.07.2022 v lehote a výške, na
ktorej sa strany písomne dohodnú v lehote do 31.12.2022.
Náhradu trov konania vo výške 100% uhradí obec po vyčíslení presnej sumy, v akej budú tieto súdom
právoplatným rozhodnutím o ich výške vyčíslené.

✓ Okresný súd Pezinok, sp.zn. 9C/28/2014. Žalobca J.Plank a J.Planková, žalovaný Obec Jablonec.
Predmetom sporu je určenie vlastníckeho práva k nehnuteľnosti parcela č.213/20 a parcela
č.213/22. Stav k 31.12.2016: Okresný súd Pezinok ako súd prvej inštancie rozsudkom zo dňa
19.12.2016 rozhodol tak, že žaloba sa zamieta a žalovanému t.j. Obci Jablonec sa priznáva
náhrada trov konania v celom rozsahu. Voči rozsudku Okresného súdu Pezinok bolo žalobcami
podané odvolanie zo dňa 27.12.2016. Dôvodom podania odvolania zo strany žalobcov, ako oni
sami uvádzajú, majú byť skutočnosti uvedené v §365 odst1 písm b,f,h, t.j. porušenie práva na
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spravodlivý proces, nesprávne skutkové zistenia súdu, nesprávne právne posúdenie zisteného
skutkového stavu veci.
V roku 2017 Obec Jablonec podala dňa 30.01.2017 k predmetnému odvolaniu vyjadrenie,
v obsahu ktorého uviedol dôvody, pre ktoré považuje podané odvolanie zo strany žalobcov za
účelové, nulitné a právne irelevantné a v ktorom navrhol, aby odvolací súd rozsudok prvej
inštancie ako vecne správne potvrdil podľa ust. 387 CSP a zároveň, aby súd priznal žalovanému
náhradu trov odvolacieho konania.
K 31.12.2017 nebolo odvolacím súdom o podanom odvolaní Obce Jablonec voči rozhodnutiu súdu
rozhodnuté.
K 31.12.2018 nebolo odvolacím súdom o podanom odvolaní Obce Jablonec voči rozhodnutiu súdu prvej
inštancie rozhodnuté.
K 31.12.2019 nebolo odvolacím súdom o podanom odvolaní Obce Jablonec voči rozhodnutiu súdu prvej
inštancie rozhodnuté.

Z uvedeného vyplýva, že roku 2019 pominulo riziko z podmieneného záväzku s následným vplyvom
na rozpočet obce v nasledujúcich rokoch, nakoľko negatívne súdne spory boli v roku 2019 ukončené.
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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.
Stanovenými cieľmi na rok 2020 chceme pokračovať v plnení úloh samosprávy v zmysle zákona č.
461/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce.
Obec Jablonec bude aktívna v žiadaní o externé zdroje aj v roku 2020, napriek situácii súvisiacej
s výskytom COVID-19, ktorá výrazným spôsobom ochromila možnosti žiadania podpory a realizovania
podujatí.
Obec neustále potrebuje dotácie väčšieho charakteru na obnovu vodovodu, ktorý je už zastaralý, na
vybudovanie kanalizácie, na vybudovanie kultúrneho centra, trhoviska a pod. Všetko sa odvíja od financií
a do obce ich neprichádza dostatok na všetky potrebné projekty.
Vodozádržné opatrenia v intraviláne obce
V roku 2020 obec podá Žiadosť o nenávratný finančný príspevok na vodozádržné opatrenia v obci z
Operačného programu kvalita životného prostredia.. Vodozádržné opatrenia sú pre obec veľmi potrebné,
nakoľko v prípade výdatných dažďov naša obec pociťuje obrovské problémy so zrážkovou vodou, a preto
by sme sa radi pripravili na zvládnutie vrtochov počasia, nakoľko aj klimatické zmeny k tomu len
prispievajú.

Odkanalizovanie obce Jablonec
Obec plánuje v roku 2020 vyvíjať aktivity aj smerom ku kompletnému odkanalizovaniu obce, kde
sme začali komunikovať s Trnavskou vodárenskou spoločnosťou.
Podpora cestovného ruchu v Jablonci
Začiatkom roka chceme využiť príležitosť a zapojiť sa do Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy,
v rámci ktorej obec podá dve žiadosti, a to na podporu športu v obci Jablonec a rozvoj cestovného ruchu.
Sme pripravení aj na finálnu etapu v podobe skolaudovania Vyhliadkovej veže s altánkom a degustačnou
pivnicou.
Budova obecného úradu – pokračovanie rekonštrukcie a modernizácie
Z Ministerstva financií SR plánujeme žiadať
o finančné prostriedky s cieľom pokračovať
v modernizácii obecného úradu tak, aby sme mohli rozšíriť služby poskytované občanom.
V roku 2020 obec plánuje začať s výstavbou aspoň časti chodníkov obci z prostriedkov výberu
poplatku za rozvoj.
Vodovod v obci – dobudovanie IBV Juh
Je nutné upriamiť pozornosť aj na časté absencie na prívode vody v obecnom vodovode do
niektorých častí obce. Preto bude potrebné spojazdniť studňu pri BJ a zapojiť ju do obehu vody. Táto
voda umožní aj pripojenie plánovanej výstavby IBV Juh. Bude na to potrebná investícia, na ktorej časti
sa bude podieľať aj investor tejto individuálnej bytovej výstavby.
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Chodník - IBV Sever
V roku 2020 je naplánované vybudovanie časti chodníka pri IBC Sever. Vybudovaním tejto miestnej
komunikácie sa zabezpečí bezpečný presun občanov v obci. Budovanie je plánované zo zaplatených
poplatkov za rozvoj v obci, pričom čiastočne sa bude podieľať na tejto investícii aj občianske združenie
Zelený Jablonec, ktoré prisľúbilo finančný dar na zabezpečenie vypracovania projektovej dokumentácie
pre túto investíciu.

Situácia ohľadom výskytu COVID-19 zapríčinila aj to, že mnohé inštitúcie nevyhlásili výzvy tak,
ako mali plánované, ale upriamili možnosti podpory na projekty, ktoré si v tejto situácii vyžiadala
situácia. Aj napriek tomu vyhľadávame možnosti, aby sme mohli získať externé finančné prostriedky na
podporu našich aktivít, a tým odľahčili obecný rozpočet.
Na vývoj a činnosti obce majú vplyv aj záväzky a platby, ktoré ovplyvňujú finančné možnosti obce.
Obec Jablonec v roku 2019 definitívne prehrala súdny spor s firmou RJR Stav Budmerice s.r.o., ktorý
trval od r. 2008. Pre obec Jablonec to znamená, že je povinná firme RJR stav zaplatiť čiastku istiny
204 675,05 € a úrokov z omeškania vo výške 328 247,11 €, ku ktorej sa pripočíta ešte suma za trovy
konania, ktoré zatiaľ nie sú súdom vyčíslené. Ich odhadovaná čiastka potvrdená aj právnymi odhadcami
sa pohybuje na úrovni 20 256,04 €.
Z tohto dôvodu Obec Jablonec koncom roka 2019 navýšila municipálny úver do výšky 400 000 €, z
ktorého už uhradila celú istinu vo výške 204 675,05 €, čo zodpovedná čiastke 4 neuhradených faktúr. Na
základe Dohody o spoločnom postupe bola 3.2.2020 uhradená prvá splátka úrokov z omeškania vo výške
40 000€. Spolu s touto poslednou splátkou bol úverový rámec vyčerpaný vo výške 382 642,05 €.
Zostávajúca čiastka z úverového rámca vo výške 17 357,95 € bude použitá v zmysle Dohody o
spoločnom postupe na náhradu trov konania firme RJR Stav s.r.o.
Obec tak musí splácať municipálny úver a zároveň v priebehu nasledujúcich rokov uhradiť firme R.J.R
STAV, s.r.o zostatok neuhradenej čiastky vo výške 288 247,11 € podľa platných splátkových kalendárov.
Tento prehratý súdny spor má pre obec dlhodobé dopady. Najbližších 15 rokov bude obec fungovať
v úspornom režime, nakoľko musíme zabezpečiť financovanie bežných verejných funkcií obce (ako
verejné osvetlenie, odpadové hospodárstvo, školstvo, sociálne služby, ...), musíme pokračovať v splácaní
záväzkov voči R.J.R STAV, s.r.o. podľa platnej Dohody o spoločnom postupe a v splácaní úverového
zaťaženia obce.
Dôsledkom týchto krokov je aj obmedzenie investičných akcií, ako aj uchádzanie sa o externé zdroje
formou dotácii, pri ktorých sa vyžaduje finančná spoluúčasť z vlastných zdrojov. Zároveň je potrebné
spomenúť, že všetky dotácie, o ktoré chceme požiadať si vyžadujú aj prvotné investície do projektovej
dokumentácie, do spracovania projektu ako takého a to bez akejkoľvek istoty, že danú dotáciu aj reálne
dostaneme. Pri súčasnej finančnej situácii a postavení obce na úrovni maximálnej zadlženosti nemá
priestor. Preto sa budú sa realizovať predovšetkým projekty, na ktoré sa zabezpečia externé zdroje
a pokiaľ to bude možné s čo najnižšou spoluúčasťou obce, tak aby obec mohla aj naďalej zabezpečovať
plnenie svojich verejných funkcií na všetkých úsekoch národného hospodárstva.
Podstatnou úlohou je určite tvorba šancí na získanie akýchkoľvek dotácií. Každá dotácie vyžaduje
vysokú odbornosť pri príprave, spracovaní dokumentácie, vrátane náročnosti celkového priebehu pri jej
realizácii. Chceme sa zamerať hlavne na dotácie, ktoré budú mať všeobecne prospešný charakter pre čo
najväčšiu skupinu našich obyvateľov.
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9. ZÁVER
Obec Jablonec v roku 2019 pokračovala v realizácii svojich zámerov prostredníctvom rozpočtu obce
Jablonec na rok 2019 s výhľadom na roky 2020-2022.
Podrobná správa o plnení rozpočtu obce Jablonec za rok 2019 bola spracovaná prostredníctvom
Záverečného účtu obce Jablonec za rok 2019, ktorý bol schválený 11.06.2020 obecným zastupiteľstvom
uznesením č.25/3/2020.
Hlavným cieľom dokumentu je napĺňanie strategickej vízie obce, ktorá bude poskytovať zázemie pre
kvalitný život jej obyvateľov.

10. PRÍLOHY
•

Individuálna účtovná závierka obce Jablonec za rok 2019
o Súvaha
o Výkaz ziskov a strát
o Poznámky – tabuľková časť
o Poznámky – textová časť

•

Výrok audítora k individuálnej účtovnej závierke

V Jablonci 30.06.2020
Vypracovala:

Mgr.MÁJEKOVÁ Miriam

Predkladá:

POCISK Slavomír
starosta obce
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