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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 dodrţiavaní rozpočtových pravidiel a pouţití hlavne
vlastných prostriedkov obce. Zároveň sme sa snaţili získať prostriedky aj z iných zdrojov.
Výsledkom nášho snaţenia je zabezpečenie sociálneho a kultúrneho vyţitia našich občanov, ale aj širokého
okolia.
Obec sa zameriava hlavne na plnenie zákonom daných povinností obce s cieľom vychádzať v ústrety
poţiadavkám občanov obce a organizáciám sídliacich v obci, organizovanie akcií pre občanov hlavne za účelom
dobrého spolunaţívania občanov rámci obce.

1.1. ÚVODNÉ SLOVO STAROSTU OBCE
V roku 2017 sme sa snaţili zabezpečovať, tak ako po iné roky, chod samosprávy pre najväčšiu spokojnosť
občanov.
Ako starosta obce môţem konštatovať, ţe v roku 2017 sme úspešne pokračovali v rekonštrukcii autobusových
zastávok, zvládli sme aj rekonštrukciu Domu smútku, zakúpili sme pozemok – areál bývalého kúpaliska, robili sa
rôzne spoločenské akcie. Ţivot v obci nabral na obrátkach o čom svedčí aj účasť našich občanov a návštevníkov
z okolia. Netreba zabudnúť ani na to, ţe obec získala ocenenie za najlepší projekt energetickej efektívnosti
v kategórii verejné osvetlenie v rámci projektu EFEKTIA 2017 spomedzi 13 najlepších projektov energetickej
efektívnosti z celej Slovenskej republiky v 4 kategóriách. Veľmi pekne sa zapájajú do diania aj miestne organizácie
ako Klub dôchodcov, Hokejbalové zdruţenie, OZ Zelený Jablonec, Klub vinárov, TJ Druţstevník a aj nové
občianske zdruţenie Chrobáčiky pri MŠ v Jablonci, ktoré vzniklo v roku 2017. Medzi zaujímavé akcie obce ako
lákadlá pre našich občanov patrí aj silvestrovský chôdzobeh, ktorý sa v roku 2017 konal druhý krát, varenie
kapustnice, varenie guľášu spojené s výstavou ovocia a zeleniny, posedenie s našimi staršími občanmi, privítanie
nových občanov Jablonca, hodové slávnosti, stavanie mája, Deň matiek, Deň detí, Vianočné trhy. Veľmi ma teší aj
účasť občanov na obecných brigádach.
Aby sme toto a mnoho ďalších vecí mohli zrealizovať, patrí poďakovanie všetkým, ktorí sa na tom podieľali.
Tieţ sa chcem poďakovať občanom obce, ktorí nás reprezentujú a taktieţ občanom, ktorí sa podieľali
a podieľajú na skrášľovaní našej obce, na jej zveľaďovaní a prispievajú k skrášleniu ţivotného 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 sluţieb samosprávy, rozvoj obce po stránke ekonomickej,
sociálnej a kultúrnej s prvotným zameraním na tvorbu príjemného a bezpečného prostredia pre ţivot 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 uţívania.
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 údrţbu a vykonáva správu miestnych komunikácií, verejných
priestranstiev, obecného cintorína, kultúrnych, športových a ďalších obecných zariadení.
f) Zabezpečuje verejnoprospešné sluţby, najmä nakladanie s komunálnym odpadom a drobným
stavebným odpadom, udrţiavanie čistoty v obci, správu a údrţbu 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 dôleţitých otázkach ţivota a rozvoja obce.
l) Zabezpečuje verejný poriadok v obci. Nariadením môţe 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 vyuţíva 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 ţivota občanov v obci
Vytvoriť v obci podmienky pre podnikateľskú činnosť
Dobudovanie infraštruktúry
Vybudovanie priestorov na voľno časové aktivity
Posilniť sluţby a podpodriť rast hospodárskeho ţivota

Ciele:
Hlavným cieľom obce JABLONEC je zvýšiť kvalitu ţivota jej obyvateľov a vytvoriť podmienky pre zvýšenie
jeho konkurencieschopnosti a ekonomickej výkonnosti s vyváţeným rozvojom oblastí trvalo udrţateľného rozvoja
prostredníctvom rozvoja verejnej infraštruktúry, verejných sluţieb a prostredníctvom zlepšenia ţivotného prostredia.




Zabezpečiť trvalo udrţateľný rozvoj obce Jablonec, po ekonomickej, sociálnej, kultúrnej
a environmentálnej stránke.
Vytvoriť priaznivé ţivotné 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 zdruţuje 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
Výročná správa obce JABLONEC 2017
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2.2. GEOGRAFICKÉ ÚDAJE
Poloha obce na Slovensku:
Obec Jablonec leţí na juhozápadnom Slovensku na samom konci Bratislavského kraja v Malokarpatskom regióne v
okrese Pezinok. Vzdialenosť od okresného mesta je cca 18 km a pribliţne 40 km od hlavného mesta Bratislavy.
Obec leţí 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 leţí 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
kra
Susedné obce:
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Cífer, Báhoň, Vištuk, Budmerice, Ruţindol

Zemepisné súradnice:

48°19′58″S 17°26′56″V

Celková rozloha obce:

869,5261 ha

Poľnohospodárska pôda zahŕňa 813,5368 ha rozlohy územia.
Plochy jednotlivých druhov pozemkov
Výmera
v m2

Druh pozemku
Orná pôda
Chmelnice
Vinice
Záhrady
Ovocné sady
Trvalé trávnaté porasty
Lesné pozemky
Vodné plochy
Zastavané plochy a nádvoria
Ostatné plochy

SPOLU:

7 824 800
0
86 220
192 428
0
31 920
0
37 496
450 148
72 250

8 695 261

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

0,37%
2,21%

0,43%

Podiel druhu pozemkov na celkovej výmere

5,18%
0,83%

Orná pôda

0,99%

Vinice
Záhrady

89,99%

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 aţ 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 31.12.2017:

1.026 obyvateľov

V roku 2017 sa narodilo 20 detí z toho 13 chlapcov a 7 dievčat, zomrelo 5 občanov z toho 2 muţi a 3
ţeny. Na trvalý pobyt sa v roku 2017 prihlásilo 29 obyvateľov a z trvalého pobytu sa odhlásilo 40 obyvateľov.
Počet obyvateľov k 1.1.2017
Prisťahovaní
Odsťahovaní
Narodení
Zomrelí
Počet obyvateľov k 31.12.2017

999
29
40
20
5
1026

Hustota obyvateľov:
Roky
Počet obyvateľov na
km2

2005
94,30

116,44 obyvateľov / km2
2006
96,49

2007
97,52

2008
102,35

2009
103,96

2010
106,15

2011
104,42

2012
106,09

2013
106,15

2014
108,33

2015
112,53

2016
114,55

2017
116,44

Počet obyvateľov na km2 v obci zaznamenáva v období od roku 2005 rastúce hodnoty, čo je spôsobené rozširujúcou
sa bytovou výstavbou v obci.
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HUSTOTA OBYVATEĽSTVA
120,00

116,44
112,53

Počet obyvateľov na km2

114,55

106,15

110,00
103,96

104,42
106,15

108,33

106,09

97,52

100,00

96,49

87,63

90,00
88,21

102,35

94,30

94,53

92,23

92,69
93,50

92,00

93,15

89,24

80,00

70,00
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Jablonec

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

Národnostná štruktúra :
Prevaţná väčšina obyvateľov obce je slovenskej národnosti.

Štruktúra obyvateľstva podľa náboţenského významu:
Z hľadiska náboţenského zloţenia 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:Muţi
Z toho: Ţeny

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

Zdroj: http://datacube.statistics.sk/
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V nasledujúcom prehľade moţno vidieť vývoj počtu obyvateľov podľa pohlavia za obdobie 2005-2017.

Vývoj počtu obyvateľov podľa pohlavia
600
500
Počet obyvavateľov

452

446

421

416

412

474

468

463

495

472

512

514

507

400
300
462

450

429

427

418

200

461

451

452

492

481

469

448

512

100
0
2005

Roky
Narodení
Zomrelí
Prisťahovaní
Odsťahovaní

2006

2005
6
12
21
11

2007

2006
6
9
24
8

2008

2007
12
13
22
14

2009
2010
2011
2012
Zdroj: http://datacube.statistics.sk/
Rok

2008
11
9
56
12

2009
8
6
33
17

2010
8
7
19
10

2011

2013

2012
15
14
24
18

8
12
42
16

2014

2013
10
10
29
35

2015

Muži

2014
16
14
67
25

2016

2015
11
6
39
15

Ženy

2017

2016
13
11
24
20

2017
19
5
29
16

Prirodzený prírastok / úbytok a migrácia obce
140
120
100
80
60
40
20
0
2005

2006

2007

2008
Narodení

2009

2010
Zomrelí

2011

2012

2013

Prisťahovaní

2014

2015

2016

2017

Odsťahovaní

Zdroj: http://datacube.statistics.sk/
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2.4. EKONOMICKÉ ÚDAJE

Nezamestnanosť v obci k 31.12.2017:

Počet nezamestnaných

Vývoj nezamestnanosti v obci od roku 2014 zaznamenal klesajúcu tendenciu. V priemere bolo v roku 2017
evidovaných 23 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.

Počet evidovaných nezamestnaných

55

60

53
46

40

50

49

40

35

31
20

24

23

19

19

18

2005

2006

2007

20

29

29

2010

2011

33

49
38

36

23

14

0
1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2008

2009

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Jablonec

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

Nezamestnanosť v okrese:

RMN 3,05%

Evidovaná miera nezamestnanosti v okrese Pezinok sa pohybuje v priemere od roku 2005 vo výške 5,10%.
K 31.12.2017 bolo v okrese evidovaných nezamestnaných v počte 1110.

Vývoj miery nezamestnanosti v okrese
%

10,00
5,00
0,00

5,68
7,35

5,96

2,78
6,32

5,84

4,41

3,50

3,12

7,81

7,10
6,98

2,49

7,41

5,63

4,85

3,05

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Rok
Okres Pezinok
Zdroj: http://datacube.statistics.sk/
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2.5. SYMBOLY OBCE
Symboly obce, ktoré je obec povinná pouţívať pri výkone samosprávy sú erb, vlajka obce a pečať obce. . Na
tvorbu kaţdého 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 môţu
tieţ pouţívať právnické osoby zriadené alebo zaloţené 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 umestnený 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 pozdĺţnych
pruhov vo farbách ţltej, červenej, modrej, bielej. Ţlté
pruhy sú po krajoch vlajky, druhé v poradí od obnoch
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 povaţuje 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 pouţívaní 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 zloţením 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 2017 hlavný kontrolór pracoval v zmysle plánu kontrol a práce schváleného obecným zastupiteľstvom.
Poslanci obecného zastupiteľstva:
Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor obce zloţený z poslancov zvolených v priamych voľbách
obyvateľmi obce. Funkčné obdobie OZ sa začína zloţením sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva
na štyri roky. Obecné zastupiteľstvo obce Jablonec je zastupiteľský zbor zloţený zo 7 poslancov zvolených
v priamych voľbách, ktoré sa konali dňa 11.12.2014 na obdobie 4 rokov.
 Ing. BULEJČÍKOVÁ Pavlína
 DZÍBELA Marek
 Ing.FEKETE Matúš - (ktorý sa vzdal mandátu 22.11.2016)
 MACKUROVÁ Helena
 Ing. MINARIČOVÁ Miroslava
 PODMANICKÝ Ján
 RICHNÁK Martin, MBA
 MESZÁROŠ Ján, ml. - Náhradníkom na uvoľnený post poslanca OZ po Ing. Feketovi, ktorý bol
menovaný za poslanca OZ dňa 24.11.2016.
Obec má zriadené komisie:
1. Komisia športu
2. Komisia finančná, pre sociálne zabezpečenie
3. Komisia kultúry
4. Komisia pre výstavbu a územné plánovanie
5. Komisia pre poľnohospodárstvo, vodné a lesné hospodárstvo
Obecný úrad:
Obecný úrad je výkonným orgánom obecného zastupiteľstva a starostu obce. Zabezpečuje organizačné
a administratívne záleţitosti. 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
Personálne obsadenie obce:
 Mgr.JAŠURKOVÁ Jana
o

jana.jasurkova@jablonec.sk

referát majetko-právnych a sociálnych vecí
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Mgr.HINČEKOVÁ Andrea
andrea.hincekova@jablonec.sk
o správa daní (dane za stavby, byty a pozemky)
o správa poplatkov za odpad
o správa poplatkov za vodu
o správa poplatkov za byty
o evidencia hrobových miest a výber poplatkov
o pokladňa
o osvedčovanie listín a podpisov
o zverejňovanie zmlúv
o nájomné byty
o aktualizácia web stránky
o zastupovanie pošty Partner
Mgr. MÁJEKOVÁ Miriam
miriam.majekova@jablonec.sk
o
o
o
o
o
o






verejné obstarávanie
ţiadosti o informácie, sťaţnosti
pokladňa
dotácie, eurofondy
zmluvy a ich zverejňovanie
ţivotné prostredie a odpadové hospodárstvo
všeobecno-záväzné nariadenia, smernice
krízový manaţment 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

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
údrţba majetku
SZABÓOVÁ Anna
o
upratovačka
BACKOVÁ Jana
o
Kultúra
o
opatrovateľská sluţba
o
Vodovod

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 sluţobníkov kráľovského hradu, ako
forma odmeny za verné sluţby. Pôvodná osada dostala meno od nového vlastníka, alebo nový majiteľ si osvojil
názov osady vytvorený uţ v staršej dobe.
Uţ v rokoch 1230 aţ 1240 vzniklo na úbočí Malých Karpát hradné panstvo Červený Kameň, ktoré bolo
súčasťou vena kráľovnej Konštancie, dcéry uhorského kráľa Bélu III. A manţelky 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
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nájsť starší historický dokument ako z 13. storočia s názvom našej obce. V rokoch 1296 aţ 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 aţ 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 pouţíval názov našej obce Halmeš. Originál listiny sa
nachádza v Maďarskom krajinskom archíve.
Prvý urbár obce z roku 1543 je uloţený 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, kaţdom uţívaní 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 uţ 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.

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.
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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 ţiadne písomné záznamy. Pri
stavbe novej kaplnky sa našla minca z roku 1861, čo
by mohlo dokazovať v akom období uţ na mieste
mohla stáť pôvodná kaplnka.

Socha sv. Márii Magdalény z 18. storočia na
vysokom kamennom stĺpe. Stojí na kriţovatke
bývalých poľných ciest Budmerice – Báhoň
a Jablonec – Vištuk. V minulosti sa k tejto soche
robili
procesie.

Barokový podstavec z 18. storočia s jednoduchým
kríţom, ktorý sa nachádza na brieţku pri kostole.
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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.

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

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

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.
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 zníţil počty detí v jednotlivých triedach, čím vznikol problém s umiestnením detí do
verejných materských škôl.
Prioritou novej legislatívy je prispôsobenie rozsahu a obsahu výchovy a vzdelávania a zrovnoprávnenie postavenia
materských škôl.
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Materská škola rozvíja súčasné zameranie v oblastiach:
 Podpory zdravia a zdravéhoţ ţivotného 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 záţitkovým učením.





Pedagogický zamestnanci materskej školy
o Bc. CÍFERSKÁ Mária - riaditeľka MŠ
o
FRIEDLOVÁ Zuzana
o
KROČKOVÁ Lenka
o
KOMÁROVÁ Ivana
o
SABOVÁ Gabriela
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. aţ 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.
Vyučuje sa tu cudzí jazyk – anglický uţ 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 ţiaka vychádzajúc zo zásad humanizmu, rovnakého zaobchádzania,
tolerancie, demokracie a vlastenectva a to po stránke rozumovej, mravnej, etickej, estetickej, pracovnej a telesne.
Poskytuje ţiakovi 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 ţivote 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 aţ 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 uţitočného vyuţívania
voľného času a zabezpečuje podľa potrieb súťaţe detí.





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 Budmeriaciach, ktorá je zabezpečovaná všeobecným lekárom MUDr.
HREŢO Eduard.
Zdravotná starostlivosť pre deti a dorast je zabezpečovaná zdravotným strediskom v Budmericiach, ktoré má vo
svojej pôsobnosti doktorka MORAVČÍKOVÁ Blaţena. Od roku 2018 bude bude zabezpečovať zdravotnú
starostlivoť pre deti a dorast MUDr.Zuzana NJAMBI TAREKOVÁO.
Najbliţšia lekáreň sa nachádza v obci Cífer a Budmerice.
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3.3. HOSPODÁRSTVO
Najvýznamnejší poskytovatelia sluţieb v obci :
 v obci sa poskytujú poštové sluţby v budove obecného úradu na Pošte Partner Jablonec
 v obci sú :
o 2 prevádzky potravín
o 2 pohostinstvá
o 1 kaderníctvo
o 1 realitná kancelária.
Najvýznamnejšia poľnohospodárska výroba v obci :
 v obci sa nachádza Poľnohospodárske druţstvo Jablonec.

3.4. SOCIALNE ZABEZPEČENIE
Sociálne sluţby v obci sa poskytujú len formou opatrovateľskej sluţby. V roku 2017 obec zamestnáva jednu
opatrovateľku, ktorá počas kalendárneho roka vykonáva terénnu opatrovateľskú sluţbu pre občanov Jablonca.
Sociálne sluţby pre občanov zabezpečujú domovy sociálnych sluţieb v blízkych obciach Budmerice, Cífer,
Pezinok.

3.5. KULTÚRA A ŠPORT
Obec Jablonec disponuje veľkým spoločenským domom, v ktorom organizuje rôzne kultúrne podujatia,
stretnutia, školiace akcie. Kultúrny dom obec vyuţíva na organizovanie kultúrnych podujatí a tieţ ho prenajíma na
konanie rôznych osláv. Základná a materská škola tu organizujú svoje školské podujatia.
Spoločenský a kultúrny ţivot v obci zabezpečujú v spolupráci s obecným úradom spoločenské organizácie,
ktoré obec podporuje formou dotácie z rozpočtu obce.
Spoločenské organizácie:

 Občianske zdruţenie Zelený Jablonec
Zelený Jablonec je občianske zdruţenie, ktorého hlavným cieľom je podpora a realizácia projektov a aktivít na
tvorbu a ochranu ţivotného prostredia, skvalitňovanie ţivota občanov obce a podpora voľnočasových aktivít detí
s ohľadom na ich zdravý vývoj. Hlasnými činnosťami zdruţenia sú realizácia projektov a údrţba, podpora
a organizovanie podujatí, iniciovanie aktivít v súvislosti s priamou ochranou ţivotného prostredia, vytváranie
materiálnej základne potrebnej pre napĺňanie cieľov zdruţenia.

 Hokejbalové zdruţenie Jablonec
Hokejbalové zdruţenie Jablonec vzniklo po vzájomného dohode nadšencov hokejbalu v našej dedinke a bolo
zaregistrované na Ministerstve vnútra dňa 18.1.2013 ako občianske zdruţenie. Hlavnými cieľmi nášho zdruţenia je
organizovať , podporovať, zabezpečovať, koordinovať, propagovať rozvoj hokejbalu v našej obci. Získavať nových
prívrţencov, najmä detí a mládeţe, 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 zdruţenie starí páni
V Jablonci funguje aj futbalové druţstvo starých pánov, ktorí organizujú tradičný futbalový turnaj.

 TJ Druţstevník Jablonec
Športový klub, ktorý udrţuje futbalovú tradíciu v obci. Reprezentuje obec po športovej stránke a takisto sa snaţí
podporovať aj kultúru v obci tým, ţe organizuje Futbalový majáles a zapája sa aj do iných kultúrno-spoločenských
akcií. Klub sa snaţí podnecovať deti k aktívnemu pohybu prostredníctvom fungovania druţstva prípraviek.

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

 Poľovné zdruţenie Gidra
Ďalšie zdruţenie v obci je Poľovné zdruţenie 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 ţivot a prácu dôchodkovom veku. Vytvára podmienky na realizáciu záujmov
starších občanov – seniorov. Chráni práva a oprávnené poţiadavky 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
ţivotnej úrovne dôchodcov podľa preukázateľných ţivotných nákladov a na ich základe navrhuje príslušné
opatrenia. Poskytuje sociálnu, zdravotnú a právno-poradenskú pomoc svojim členom v rámci svojich moţností.
Pomáha vytvárať moţnosti sebarealizácie dôchodcov. Svojim organizovaním dobrovoľníckej činnosti vedie starších
ľudí k vzájomnej pomoci pri uspokojovaní základných ţivotných potrieb. Podieľa sa na organizovaní zdravotnej,
rekondičnej, kúpeľnej a rekreačnej starostlivosti o dôchodcov. Pomáha pri realizácii systému celoţivotného
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 zdruţujúcimi
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 kríţom, Zdruţením
miest a obcí Slovenska, Slovenským zväzom protifašistických bojovníkov, Úniou ţien, a ďalšími organizáciami.

 Chrobáčiky pri MŠ v obci Jablonec
Občianske zdruţenie 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. Zhromaţďuje námety, pripomienky a poţiadavky 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. Zdruţenie
vyvíja činnosť predovšetkým v oblasti organizovania stretnutí detí za účelom ich inkorporácie do ţivota v škole,
v obci, v oblasti kultúry a športu formou činností primeraných ich veku, napomáha k výchove detí, k ich aktívnemu
prístupu k ţivotu, umoţňuje rozvoj schopnosti dieťaťa, organizuje akcie a podujatia mimo rámca štandardných
výchovných postupov a iných foriem edukačnej činnosti, spolupracuje s inými organizáciami a zdruţeniami
podobného zamerania ako aj zdruţuje rodičov a priateľov materskej školy v Jablonci.
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3.5.1. KULTÚRNE PODUJATIA 2017
STAROSTOVSKÝ PLES
20.01.2017 o 20:00 hodine

Druhého ročníka starostovského plesu za zúčastnili domáci Jablončania, starostovia i hostia z okolia. Ich
počet presiahol takmer 150 plesajúcich. Na úvod vystúpila slovenská vokálna skupina Fragile. O hudobnú
zábavu sa postarala aţ do samého rána, uţ dobre známa kapela Exil.

NA
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NAJLEPŠIA FAŠIANGOVÁ KAPUSTNICA
25.02.2017 o 11:00 hodine
Uţ po piatykrát sa v Jablonci súťaţilo o najlepšiu fašiangovú kapustnicu. Organizátormi tejto
obľúbenej akcie bola obec Jablonec v spolupráci s Halmešskými vinármi.

Do súťaţe bolo prihlásených sedem tímov. Spoločenská akcia sa konala na bývalom kúpalisku na
kole. Fašiangovú kapustnicu spríjemnili mládenci prezlečený za Maškare, ktorí svojim spevom a tancom
obchádzali dedinu od domu k domu a svoju cestu ukončili na bývalom kúpalisku – na kole medzi
účastníkmi súťaţe vo varení kapustnice.
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POCHOVÁVANIE BASY
25.2.2017 o 18:00 hodine
Symbolické pochovávanie basy je v mnohých iných obciach tradičnou bodkou za fašiangovým
obdobím. V Jablonci tento zvyk dlhé roky neexistoval.

Iniciátor Rudolf Kucman oslovil vinárov

a dôchodcov, či by sa nepodujali nacvičiť zábavný program, ktorý mal u ľudí veľký úspech.

Do spoločenského domu prišlo okolo 200 občanov. Všetci boli z vystúpenia nadšení. Prvý ročník
pochovávania basy mal veľký úspech.
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I. - OBECNÁ BRIGÁDA
08.04.2017
Brigádnici sa rozdelili do štyroch skupín. Prvá skupina pracovala od doškoľovacieho strediska po
Sušičku.

Druhá skupina vyrábala nové schody v časti IBV Sever, odkiaľ sa dá zísť na chodník pri opekanisku.
Tretia skupina pracovala od ihriska po splav a posledná skupina od splavu po Jarnú – Mlyn.

Po dobre vykonanej práci uţ na všetkých čakal v Spoločenskom dome dobrý guláš. Predpripravený
chodník v Orgátoch umoţnil to, ţe naša obec bude zahrnutá do Svätojakubskej cesty ,,CAMINO DE
SANTIAGO“, ktorá prechádza aj územím SR a to z Košíc do Španielska.
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II.-OBECNÁ BRIGÁDA
22.04.2017
Na druhej obecnej brigáde sa občania rozdelili na dve skupiny, jedna pracovala na náučnopoznávacom chodníku a druhá skupina v záhrade materskej školy a na školskom dvore. Brigádnici znovu
ukázali, ţe svojou prácou môţu prispieť k veľkej veci pre našu obec.
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STAVANIE MÁJA
29.04.2017 o 18:00 hodine
Tradičné stavanie mája sa v našej dedine konalo v sobotu 29.apríla 2017. Máj sa staval pred obecným
úradom.

Oslava čerstvo postaveného mája sa následne presunula do Spoločenského domu, kde bolo
zabezpečené občerstvenie v podobe chutnej cigánskej či klobások, ktoré pripravila Jednota dôchodcov.

Spolok vinárov sa zase postaral o tých smädnejších. O kultúrny program sa postaral Maroš Oscitý
z Budmeríc.
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DEŇ MATIEK
14.05.2017 o 15:00 hodine
Tak ako je uţ zvykom v našej obci, druhá májová nedeľa patrí matkám. V Spoločenskom dome sa konal
deň matiek.

Špeciálnym hosťom bola ľudová hudba Vieska z Vištuka.

O kultúrny program sa postarali deti zo základnej a materskej školy v Jablonci.
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DEŇ DETÍ
03.06.2017 o 14:00 hodine
Prvá júnová sobota uţ tradične patrí našim deťom. Na futbalovom ihrisku bolo pre nich pripravené
občerstvenie zdarma, skákací hrad, maľovanie na tvár, lukostreľba, malá zvieracia farma, streľba zo
zduchovky, súťaţe na stanovištiach, trampolína, pre najmenšie detičky detský kútik, ukáţka
poľovníckeho psa, bábkové predstavenie, diskotéka a mnohé ďalšie. Kaţdé dieťa okrem iného dostalo
diplom, dţúsik, a keksík.
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PREHLIADKA DOMU SMÚTKU
10.06.2017 od 09:00 do 18:00 hodiny
Občania Jablonca mali moţnosť nahliadnuť do novozrekonšturovaného domu smútku v našej obci,
ktorý prešiel kompletnou rekonštrukciou.
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UVÍTANIE DETÍ DO ŢIVOTA
25.06.2017 o 15:00 hodine

O kultúrny program pre detičky a ich rodičov sa postarali deti z folklórno-tanečného krúţku v Jablonci.
Kaţdý malý občan si odniesol domov na pamiatku od obce darček a to pamätný list, detskú bibliu
i obedový set. Mamičky boli obdarené kvetinou.
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HODOVÉ SLÁVNOSTI
22.07. 2017-23.07.2017
Rovnako ako minulý rok v sobotu, aj tento rok hrala kapela Exil, ktorá roztancovala celé bývalé
kúpalisko. V nedeľu sa odohral futbalový zápas Horná-Dolná, horný koniec Jablonca proti dolnému
koncu. Na ihrisku sa zišlo veľké mnoţstvo fanúšikov. Po športovom programe bolo pre Jablončanov
pripravená tancovačka na kole. Na ľudovú nôtu zahrali Myslíkovci z Častej.
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ÚCTA K STARŠÍM
15.10.2017 o 15:00 hodine
Priestor Spoločenského domu sa zaplnil malými, mladými, staršími i najstaršími. Tí najmenší chceli
svojím vystúpením potešiť tých najstarších a mladšie ročníky prišli ako sprievod. O program sa postarali
deti materskej i základnej školy, divadelníci z Cíferského ochotníckeho divadla a Krojovanka –
vystúpenie speváckej folklórnej skupiny zo Zemianskych sadov.
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VARENIE GULÁŠU, VÝSTAVA OVOCIA A ZELENINY
14.10.2017
Centrom diania sa znovu stalo kolo v areáli bývalého kúpaliska, kde mali súťaţiaci dostatok
priestoru na realizáciu svojho kulinárskeho umenia – gulášu. Podujatie sa konalo v spolupráci
s Halmešskými vinármi. Súčasťou varenia gulášu bola aj výstava ovocia a zeleniny. Obdivovať sa mohli
krásne jabĺčka, tekvice, papriky, kapusty a iné plodiny.
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MIKULÁŠ
03.12.2017 o 15:30 hodine
Prvú decembrovú nedeľu nás navštívil Mikuláš na konskom záprahu naprieč celou dedinou.
Spoločenská akcia bola spojená s ozdobovaním a rozsvietením vianočného stromčeka pred Spoločenským
domom. Deti, ktoré po celý rok poslúchali dostali od Mikuláša sladký darček.
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VIANOČNÉ TRHY
09.-10.12.2017
Pravú rozprávkovú atmosféru sme zaţili uţ po tretíkrát v Spoločenskom dome na vianočných trhoch.
Ktoré sa konali vo víre tradičných pokrmov, horúcej medoviny, koláčikov, nádherne ručne vyrábaných
vianočných ozdôb a mnohého ďalšieho.
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SILVESTROVSKÝ CHÔDZOBEH A BATÔŢKOVÝ SILVESTER
31.12.2017
Silvestrovský chôdzobeh sa konal po druhýkrát. Po tom, aký úspech priniesol premiérový ročník ,
sa vlastne ani nič iné neočakávalo. Pri ihrisku sa pred obedom zišla skupina asi 40 beţcov a chodcov.
Silvestrovský program pokračoval vo večerných hodinách v Spoločenskom dome, kde opäť obec
pripravila batôţkový Silvester. Kaţdý si mohol priniesť, čo len chcela na čo mal chuť. Ešte pred
zahájením zábavy sa deti aj dospelí mohli pokochať krásnym ohňostrojom.
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ŠPORT v Jablonci v roku 2017
Na športovom dianí v obci sa v roku 2017 v značnej miere podieľali Športový futbalový klub Jablonec,
Hokejbalové zdruţenie Jablonec a Starí páni Jablonec.
V športovom futbalovom klube sú dve druţstvá (Muţi a Prípravka). Hokejbalové zdruţenie Jablonec
pokračovalo aj v roku 2016 v rozsiahlej rekonštrukcie bývalého bazénu v areáli starého kúpaliska. Cieľom je
vybudovať multifunkčné betónové ihrisko, na ktorom sa bude dať hrať hokejbal, basketbal, tenis, volejbal a
nohejbal. V zdruţení pôsobia dve druţstvá, hráči seniorského muţstva a dorastenci.
V futbalovom druţstve Starí páni Jablonca pôsobia hráči, ktorí ukončili hráčske kariéry a majú naďalej chuť
hrať. Členovia tohto muţstva sa pravidelne stretávajú a hrajú priateľské zápasy proti okolitým obciam. Veľkým
prínosom zdruţenia je organizovanie športovo-kultúrnej akcie Old Boys Cup, kde si zmerajú sily s inými druţstvami
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 kniţnica pre obyvateľov obce, ktorá sa nachádza v priestoroch obecného úradu na
1.poschodí. Kniţnica je otvorená v nedeľu od 16:00 do 17:00 a kaţdý párny týţdeň v stredu od 16:00 do 17:00
hodiny. Kniţnica disponuje kniţničným fondom, ktorý sa pravidelne dopĺňa. Občania si tu môţu zapoţičať knihy
rôzneho ţánru a v prostredí kniţnice si môţu prečítať aktuálne časopisy. Je tu moţnosť vyuţitia ,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 ţivota našich občanov.

Štvrťročník občania dostávajú zdarma do svojich poštových schránok. V roku 2017 sa stihli vydať iba dve
vydania hlásnika, preto sa zmenil na občasník.
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4. INFORMÁCIE O VÝVOJI OBCE
Z POHĽADU ÚČTOVNÍCTVA
4.1. BILANCIA AKTÍV
Aktíva obce tvorí neobeţný majetok, obeţný majetok a časové rozlíšenie majetku na strane aktív.

AKTÍVA

2014

MAJETOK SPOLU
Neobeţný majetok

2015

2016

2017

2 041 087,31 2 011 560,60 2 103 563,50 2 126 939,53

Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý hmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok

Obeţný 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

1 993 126,71

1 952 384,45

2 022 657,18

2 022 858,96

0,00
1 993 126,71
0,00

0,00
1 952 384,45
0,00

0,00
2 022 657,18
0,00

0,00
2 022 858,96
0,00

47 065,51

56 701,30

78 653,38

102 022,65

69,99
0,00
0,00
17 020,28
29 975,24
0,00
0,00

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

895,09

2 474,85

2 252,94

2 057,92

895,09

2 474,85

2 252,94

2 057,92

4.1.1. MAJETOK OBCE
K 31.12.2017 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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2014

NEOBEŢNÝ MAJETOK
Dlhodobý nehmotný majetok

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

2016

2017

1 993 126,71

1 952 384,45

2 022 657,18

2 022 858,96

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 993 126,71

1 952 384,45

2 022 657,18

2 022 858,96

43 091,21
1 716 886,24
3 311,34
0,00
0,00
229 837,92

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Software

Dlhodobý hmotný majetok

2015

Dlhodobý finančný majetok
Podielové CP a podiely v dcérskej UJ

Prírastky majetku obce v roku 2017 vznikli kúpou, finančným ukončením, darovaním a zaradením investícií do
majetku v celkovej hodnote 124 093,84 EUR.
 Pozemok
80.600,00
 Náučný chodník
5.169,84
 Autobusová zastávka č.1-Sušička
11.174,83
 Autobusová zastávka č.2-Druţstvo
12.832,54
 Autobusová zastávka č.3-1.zastávka od Cífera
14.316,63
Úbytky hnuteľného a nehnuteľného majetku obce Jablonec vznikli vyradením opotrebovaného a nepouţiteľného
majetku a odpredajom majetku do osobného vlastníctva.
 Dopravný prostriedok – Autobus
4 937,60
 Pozemok č.1065/2 a 1065/3
572,92
 Pozemok č.1359/37 a 1359/77
529,77

2014

FINANČNÉ ÚČTY
Pokladnica
Ceniny
Bankové účty

2015

2016

2017

29 975,24

50 364,27

61 948,36

76 654,53

2 447,38
244,00
27 283,86

2 346,31
590,70
47 427,26

3 269,26
593,40
58 085,70

2 712,52
927,50
73 014,51
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Rozdiel majetku a záväzkov obce k 31.12.2017 je 9.183,19 EUR.

Trieda

MAJETOK

2017
2 124 881,61

Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý hmotný majetok-odpisovaný
Dlhodobý hmotný majetok-neodpisovaný
Obstaranie dlhodobého majetku
Poskytnuté preddavky na dlhodobý majetok
Dlhodobý finančný majetok
Oprávky k dlhodobému nehmotnému majetku
Oprávky k dlhodobému hmotnému majetku
Opravné poloţky k dlhodobému majetku

01
02
03
04
05
06
07
08
09

918,68
3 184 367,29
122 049,45
459 934,85
0,00
0,00
-918,68
-1 513 654,70
-229 837,93
2 022 858,96
214,73
0,00
25 153,39
76 654,53
0,00
102 022,65
-771 095,67
-1 344 602,75
9 183,19

Neobeţný majetok
Zásoby
Zúčtovanie so subjektmi VS
Pohľadávky
Finančné účty
Opravné poloţky k obeţnému majetku

Obeţný majetok
ZÁVAZKY
ČASOVÉ ROZLÍŠENIE
ROZDIEL MAJETKU A ZÁVAZKOV

V roku 2017 predstavovali odpisy dlhodobého nehmotného majetku v evidencii obce, ktorého obstarávacia cena
bola 918,68 EUR sumu 0,00 EUR. Odpisy dlhodobého hmotného majetku, ktorého obstarávacia cena bola
3 766 351,59 EUR tvorili sumu 109 304,37 EUR.
Obstarávaci
Opravné
Oprávky
Zostatková
a cena
Odpisy 2017
poloţky
k 31.12.2016
cena
k 31.12.2017
k 31.12.2017
3 767 270,27 1 405 269,01
109 304,37
229 837,93 2 022 858,96

NEOBEŢNÝ MAJETOK
Dlhodobý nehmotný majetok
Software
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

918,68
918,68
918,68
918,68
3 766 351,59 1 404 350,33
122 049,45
0,00
3 027 811,35 1 340 798,00
115 442,05
33 133,63
15 228,40
4 533,21

0,00
0,00
109 304,37
0,00
97 828,17
7 668,96
3 807,24

0,00
0,00
0,00
0,00
229 837,93 2 022 858,96
0,00
122 049,45
0,00 1 589 185,18
0,00
74 639,46
0,00
6 887,95

25 885,49

25 885,49

0,00

0,00

0,00

459 934,85
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

229 837,93
0,00

230 096,92
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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4.1.2. POHĽADÁVKY OBCE
V účtovnej evidencii obce sú k 31.12.2017 evidované pohľadávky v celkovej hodnote 25 153,39 EUR.
Z vykazovaných pohľadávok sú pohľadávky v hodnote 0,00 dlhodobého charakteru.
V medziročnom porovnaní pohľadávky obce vzrástli o 51,94%, pričom nárast je vykazovaný u pohľadávok
po lehote splatnosti.

2014

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

17 020,28

6 213,84

16 554,61

25 153,39

17 020,28

6 213,84

16 554,61

25 153,39

0,00
0,00
4 491,04
12 529,24
0,00
0,00

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2014

2015

2016

17 020,28

5 814,15

9 994,56

15 979,95

4 491,04

1 425,55

2 951,41

9 686,78

4 491,04

1 369,55

2 856,41

9 615,78

4 122,16

675,50

673,13

5 363,73

368,88

694,05

2 183,28

4 252,05

Daň z bytov

0,00

0,00

0,00

0,00

Daň za psa

0,00

56,00

95,00

71,00

12 529,24

4 388,60

7 043,15

6 293,17

8 278,00
1 001,46
0,00
0,00
0,00
3 249,78

874,37
1 736,46
0,00
0,00
0,00
1 777,77

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

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

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

Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a
VUC
Poplatky - Voda
Poplatky - Komunálny odpad
Poplatky - Prevádzka hazardných hier
Poplatky - Školné MŠ
Poplatky - Školné ŠKD
Prenájom majetku

2017

Obec eviduje pohľadávky do lehoty splatnosti v sume 937,58 EUR a po lehote splatnosti v sume
24 215,81. Pohľadávky po lehote splatnosti vzrástli o 73,78%. Opravné poloţky k pohľadávkam v roku 2017 neboli
tvorené.
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Podľa lehoty splatnosti

POHĽADÁVKY
Krátkodobé pohľadávky

937,58

24 215,81

25 153,39

937,58

24 215,81

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

0,00
86,35
0,00
851,23
0,00
0,00

0,00
0,00
9 686,78
5 441,94
1 087,09
8 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Dlhodobé pohľadávky
Dlhodobé pohľadávky

Stav k
31.12. 2014

po lehote
splatnosti

25 153,39

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

Pohľadávky

v lehote
splatnosti

Spolu

Stav k
31.12.2015

Stav k
31.12.2016

Stav
k 31.12.2017

Pohľadávky do lehoty splatnosti

366,75

683,75

2 620,27

937,58

Pohľadávky po lehote splatnosti

16 653,53

5 530,09

13 934,34

24 215,81

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

Druh dane

V lehote
splatnost
i

Daň z pozemkov

0,00

36,68

36,66

20,42

0,53

26,33

26,33

27,65

59,21

70,50

202,63

4 856,79

5 363,73

Daň zo stavieb

0,00

22,12

22,10

17,99

17,99

26,39

26,39

25,70

44,22

74,50

1 687,15

2 287,50

4 252,05

Daň z bytov

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

Daň za psa

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4,00

4,00

0,00

35,00

28,00

71,00

SPOLU

0,00

58,80

58,76

38,41

18,52

52,72

52,72

57,35

107,43

145,00

1 924,78

7 172,29

9 686,78

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

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

V lehote
splatnosti

Po lehote splatnosti za jednotlivé roky
2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Spolu

Komunálny odpad

0,00

0,00

0,00

0,00

13,14

131,40

26,28

30,00

180,00

210,00

843,76

718,44

2 153,02

Voda

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

625,94

591,60

1 571,38

2 788,92

Prev.hazardných hier

3,55

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3,55

Nájom priestorov

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

500,00

500,00

50,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50,00

Príjmy-Pošta

797,68

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

797,68

SPOLU

851,23

0,00

0,00

0,00

13,14

131,40

26,28

30,00

180,00

835,94

1 435,36

2 789,82

6 293,17

Prenájom popzemkov
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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
2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Spolu

Nájomné-BJ8,
BJ18

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

451,15

0,00

0,00

635,94

1 087,09

Transfery-TJ
Druţstevník

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8 000,00

8 000,00

SPOLU

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

451,15

0,00

0,00

8 635,94

9 087,09

4.2. BILANCIA PASÍV
PASÍVA

2014

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

2 041 087,31 2 012 560,60 2 103 563,50 2 126 939,53
-51 402,14

-51 484,65

-19 838,54

9 183,19

0,00
0,00
-51 402,14

0,00
0,00
-51 484,65

0,00
0,00
-19 838,54

0,00
0,00
9 183,19

722 864,84

700 848,49

724 335,43

771 095,67

0,00
0,00
546 246,63
70 605,10
106 013,11

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

1 369 624,61

1 363 196,76

1 399 066,61

1 346 660,67

0,00
1 369 624,61

0,00
1 363 196,76

0,00
1 399 066,61

379,21
1 346 281,46

4.2.1. ZDROJE KRYTIA
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

2014

2015

2016

2017

2 041 087,31 2 012 560,60 2 103 563,50 2 126 939,53
-51 402,14

-51 484,65

-19 838,54

9 183,19

0,00
0,00
-51 402,14

0,00
0,00
-51 484,65

0,00
0,00
-19 838,54

0,00
0,00
9 183,19

722 864,84

700 848,49

724 335,43

771 095,67

0,00
0,00
546 246,63
70 605,10
106 013,11

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

1 369 624,61

1 363 196,76

1 399 066,61

1 346 660,67

0,00
1 369 624,61

0,00
1 363 196,76

0,00
1 399 066,61

379,21
1 346 281,46

Výročná správa obce JABLONEC 2017

Strana 47

OBEC JABLONEC

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

VW Finančné sluţby, s.r.o.
KOMPLETING, s.r.o.
ŠFRB
ŠFRB
Zamestnanci

Dlhodobé záväzky spolu
Dodávatelia
Prijaté preddavky - Strava ŠJ
Preplatky
Platby kartou
Nevyfakturované dodávky - Sluţby
Iné záväzky - Zráţky zo mzdy
Iné záväzky - Splátka telefónu
Iné záväzky - Kladný rozdiel hospodárenia
ŠJ
Zamestnanci
Zákonné sociálne poistenie
Zákonné sociálne poistenie
Daň zo závislej činnosti
Úver - Škoda Octavia
Úver - Pozemok
Úver - BJ 8
Úver - BJ 18
Zábezpeka - Nájomné byty

Obchodní partneri
Stravníci
Fyzické osoby
Prima banka, a.s.
Poisťovňa
ORANGE, a.s.

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

Krátkodobé záväzky spolu

ZÁVAZKY SPOLU

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

1 019,29
50 000,00
32 474,12
93 334,54
4 468,71

viac ako 5
rokov
0,00
10 600,00
84 857,20
261 812,75
0,00

0 - 1 rok

1 - 5 rokov

Spolu
1 019,29
60 600,00
117 331,32
355 147,29
4 468,71

0,00

181 296,66

357 269,95

538 566,61

13 828,91
259,80
91,78
169,88
1 864,66
50,00
226,80
288,99

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

13 828,91
259,80
91,78
169,88
1 864,66
50,00
226,80
288,99

14 485,73
2 527,24
6 370,63
1 475,14
1 908,08
10 000,00
5 733,16
18 084,42
14 060,31

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

14 485,73
2 527,24
6 370,63
1 475,14
1 908,08
10 000,00
5 733,16
18 084,42
14 060,31

91 425,53

0,00

0,00

91 425,53

91 425,53

181 296,66 357 269,95 629 992,14

Evidencia záväzkov podľa lehoty splatnosti.

Záväzky

Stav k
31.12. 2014

Stav k
31.12.2015

Stav k
31.12.2016

Stav
k 31.12.2017

Záväzky do lehoty splatnosti

614 014,35

587 341,80

571 008,87

624 724,79

Záväzky po lehote splatnosti

2 837,38

742,00

2 063,16

5.267,35
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4.3. HOSPODÁRSKY VÝSLEDOK 2017
Názov

2014

2015

2016

2017

NÁKLADY

558 026,66

520 149,68

595 634,32

669 541,05

VÝNOSY

518 750,02

519 067,17

630 760,68

698 562,78

HOSPODÁRSKY VÝSLEDOK

-39 276,64

-1 082,51

35 126,36

29 021,73

2015

2016

2017

4.3.1. PREHĽAD VÝNOSOV OBCE
Názov

2014

VÝNOSY

518 750,02

519 067,17

630 760,68

698 562,78

60 - Trţby 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

101 458,42
0,00
0,00
262 373,75
2 875,04

32 993,96
0,00
0,00
287 588,57
60 402,41

55 082,78
0,00
0,00
349 785,28
67 932,49

54 248,78
0,00
0,00
395 601,24
71 802,37

19 858,16

0,00

0,00

0,00

8,85
0,00

3,20
0,00

1 188,26
0,00

25,12
0,00

132 175,80

138 079,03

156 771,87

176 885,27

4.3.2. PREHĽAD NÁKLADOV OBCE
Názov

2014

2015

2016

2017

NÁKLADY

558 026,66

520 149,68

595 634,32

669 541,05

50 - Spotrebované nákupy
51 - Sluţby
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

65 626,56
57 082,29
259 133,54
224,00
1 699,65

80 506,78
64 330,21
248 745,86
172,00
1 722,70

91 886,33
83 700,80
280 884,35
414,96
1 966,37

95 517,13
116 742,86
322 187,82
536,41
5 013,85

142 670,30

97 142,04

105 704,55

110 204,37

17 338,77
0,00

17 509,59
0,00

17 494,03
0,00

15 750,85

14 250,00

10 020,00

13 574,98

3 583,05

1,55

0,50

7,95

4,71
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5. ROZPOČTOVÉ HOSPODÁRENIE OBCE
Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2017. Obec
v roku 2017 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 2017 bol zostavený ako vyrovnaný.
Schválený
rozpočet
PRÍJMY celkom

Schválený rozpočet
po poslednej zmene

554 778,12 €

644 426,11 €

554 378,12 €

627 847,24 €

400,00 €

11 000,00 €

0,00 €

5 578,87 €

554 778,12 €

644 426,11 €

511 994,69 €

569 264,48 €

Kapitálové výdavky

13 000,00 €

43 008,84 €

Finančné výdavky

29 783,43 €

32 152,79 €

0,00 €

0,00 €

z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy

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 2017.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 14.12.2016 uznesením č. 60/6/2016.
Rozpočet bol zmenený dvakrát:
 prvá zmena schválená dňa 20.04.2017 uznesením č. 22/2/2017
 druhá zmena schválená dňa 15.12.2017 uznesením č. 50/5/2017
Rozpočet bol upravený tieţ rozpočtovými opatreniami podľa Uznesenia č. 41/3/2015, v ktorom OZ
schválilo starostovi obce podľa ustanovenia § 14 zákona č. 583/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov
o rozpočtových pravidlách, vykonať v rámci operatívnej potreby k nepredvídaným skutočnostiam presuny v rámci
rozpočtu vo výške finančného limitu 4 000,00 EUR/štvrťrok.
Rozpočtové opatrenia (ďalej iba RO) starostu v zmysle Uznesenia č.41/3/2015:
 RO č. 1/2017 zo dňa 20.04.2017
 RO č. 2/2017 zo dňa 30.06.2017
 RO č. 3/2017 zo dňa 30.09.2017
 RO č. 4/2017 zo dňa 31.12.2017
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554 778,12

Schválený
rozpočet
po poslednej
zmene
644 426,11

554 378,12

Schválený
rozpočet
PRÍJMY celkom

Čerpanie r.2017

% plnenia

648 736,08

101 %

627 847,24

626 177,89

100 %

400,00

11 000,00

11 000,00

100 %

0,00

5 578,87

11 558,19

207 %

554 778,12

644 426,11

628 187,05

97 %

z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy

VÝDAVKY celkom
z toho :
Bežné výdavky

511 994,69

569 264,48

561 025,42

99 %

Kapitálové výdavky

13 000,00

43 008,84

40 008,84

93 %

Finančné výdavky

29 783,43

32 152,79

27 152,79

84 %

0,00

0,00

20 549,03

ROZPOČTOVÉ
HOSPODÁRENIE OBCE

Príjmy rozpočtu 2017 sa plnili na 101%, výdavky rozpočtu na 97%, čoho výsledkom bo prebytok hospodárenia vo
výške 20 549,03 EUR.

5.2. ROZPOČTOVÉ HOSPODÁRENIE OBCE 2017
Pretoţe obec nie je zriadená na podnikanie, výsledok hospodárenia je rozdiel medzi príjmami a
výdavkami k 31.12. beţného roka.
Skutočné čerpanie rozpočtu
Beţný
Kapitálový
Finančné operácie
SPOLU

Príjmy

Výdaje

626 177,89
11 000,00
11 558,19
648 736,08

561 025,42
40 008,84
27 152,79
628 187,05

Výročná správa obce JABLONEC 2017

Rozdiel
65 152,47
-29 008,84
-15 594,60
20 549,03
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BEŢNÝ ROZPOČET
Beţné príjmy obce boli vo výške 626 177,89 €, z toho príjem na prenesené kompetencie na Základnú
školu vo výške 92 632,78 € a Materskú školu vo výške 1 631,00 €.
Schválený rozpočet bol naplnený na 100 %.
Beţné výdavky obce boli vo výške 561 025,42 €, čo predstavuje plnenie 99 % oproti schválenému
rozpočtu. Z prenesených kompetencií na Základnú školu boli vyčerpané prostriedky vo výške 92 632,78 €
z čoho vyplýva, ţe nevznikla úspora a nevyčerpané prostriedky z prenesených kompetencii sa
neprenášajú do roku 2018.
KAPITÁLOVÝ ROZPOČET
Príjmy kapitálového rozpočtu predstavujú dotácie z Bratislavského samosprávneho kraja v celkovej
výške 11 000,00 € na náučný chodník a zastávky.
Výdavky kapitálového rozpočtu predstavujú výdavky na nákup pozemku v obci Jablonec vo výške
10 000,00 EUR, vybudovanie troch autobusových zastávok v obci v sume 24 839,00 EUR a investácia do
náučného chodníka v sume 5 169,84 EUR.
FINANČNÉ OPERÁCIE
Výdavkové finančné operácie boli pouţité na úhradu splátok na úverov ŠFRB na BJ 8 vo výške
5 535,24 a na BJ 18 vo výške 19 871,12 € i na splácanie úveru na motorové vozidlo vo výške 1 746,43 €.

5.3. ROZPOČET NA ROKY 2018-2020

Čerpanie
rozpočtu 2017
PRÍJMY celkom

Rozpočet 2018

Rozpočet 2019

Rozpočet 2020

648 736,08

639 379,07

638 800,91

638 800,91

z toho :
Bežné príjmy

626 177,89

639 379,07

638 800, 91

638 800,91

Kapitálové príjmy

11 000,00

0,00

0,00

0,00

Finančné príjmy

11 558,19

0,00

0,00

0,00

628 187,05

639 379,07

638 800,91

638 800,91

561 025,42

592 595,64

588 017,48

588 017,48

Kapitálové výdavky

40 008,84

17 000,00

21 000,00

21 000

Finančné výdavky

27 152,79

29 783,43

29 783,43

29 783,43

20 549,03

0,00

0,00

0,00

VÝDAVKY celkom
z toho :
Bežné výdavky

ROZPOČTOVÉ
HOSPODÁRENIE OBCE
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6. PREHĽAD O STAVE A VÝVOJI DLHU
OBCE
Obec má zriadené záloţné právo na dlhodobý majetok: nájomné byty 8BJ, záloţca obec Jablonec,
záloţný veriteľ ŠFRB, Lamačská cesta 8, Bratislava vo výške 185 885,95 €.
Zriadenie záloţného práva na dlhodobý majetok: nájomné byty 18BJ, záloţca obec Jablonec, záloţný
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., môţe na plnenie svojich úloh prijať
návratné zdroje financovania, len ak:
a) celková suma dlhu obce neprekročí 60% skutočných beţných 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
beţných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka zníţených 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 31.12.2016:
- skutočné bežné príjmy obce
- skutočné bežné príjmy RO
Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2016
Celková suma dlhu obce k 31.12.2017:
- 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 31.12.2017
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 31.12.2017
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Suma v EUR

572 085,11
0,00
572 085,11
137 967,00
0,00
0,00
2 927,37
0,00
496 296,19
0,00
0,00
637 190,56
496 296,19
0,00
0,00
0,00
496 296,19
140 894,37
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Zostatok istiny k 31.12.2017

Skutočné bežné príjmy
k 31.12.2016

§ 17 ods.6 písm. a)

140 894,37 €

572 085,11 €

24,63 %

Zákonná podmienka podľa § 17 ods.6 písm. a) zákona č.583/2004 Z.z. bola splnená.

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

Suma v EUR

Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2016:
- skutočné bežné príjmy obce
- skutočné bežné príjmy RO
Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2016
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 31.12.2016
Spolu upravené bežné príjmy k 31.12.2016
Splátky istiny a úrokov z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2017
s výnimkou jednorazového predčasného splatenia:
- 821004
- 821005
- 821007 – istina ŠFRB
- 821009 – istina VW Fin.služby
- Istina spolu
- 651002 – úroky Úver Prima banka
- 651003 – úroky ŠFRB
- 651004 – úroky VW Fin.služby
- Úroky spolu
Spolu splátky istiny a úrokov k 31.12.2017

572 085,11
0,00
572 085,11
97 968,48
0,00
0,00
0,00
2 333,64
100 302,12
471 782,99

0,00
0,00
23 456,63
1 746,43
25 203,06
3 377,45
8 869,21
345,29
12 591,95
37 795,01

Suma ročných splátok vrátane
úhrady výnosov za rok 2017

Skutočné upravené bežné
príjmy k 31.12.2016

§ 17 ods.6 písm. b)

37 795,01 €

471 782,99 €

8,01 %

Zákonná podmienka podľa § 17 ods.6 písm. b) zákona č.583/2004 Z.z. bola splnená.
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7. OSTATNÉ DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE

7.1. PRIJATÉ GRANTY A TRANSFERY
Účelové určenie grantu, transferu
uviesť :
- bežné výdavky
- kapitálové výdavky

Poskytovateľ dotácie

Suma
poskytnutých
finančných
prostriedkov

Normatívne finančné prostriedky na
Okresný úrad BA, Odbor školstva

Základnú školu – bežné výdavky (zostatok

5 578,87

z roku 2016) – bežné výdavky
Okresný úrad BA, Odbor školstva

Normatívne finančné prostriedky na
Základnú školu – bežné výdavky

91 301,78

Normatívne finančné prostriedky na
Okresný úrad BA, Odbor školstva

Základnú školu – vzdelávacie poukazy –

1 331,00

bežné výdavky
Okresný úrad BA, odbor
starostlivosti o životné prostredie
Ministerstvo vnútra SR
Okresný úrad BA, Odbor školstva
Okresný úrad BA, odbor cestnej
dopravy a pozemných komunikácií
Ministerstvo dopravy, výstavby

Okresný úrad Pezinok, odbor
organizačný

Prenesené kompetencie v oblasti
starostlivosti o životné prostredie – bežné

92,10

výdavky
Voľby do VÚC- bežné výdavky
Normatívne finančné prostriedky na
Materskú školu – bežné výdavky
Prenesené kompetencie na úseku
pozemných komunikácií – bežné výdavky
Prenesené kompetencie na úseku
stavebného úradu – bežné výdavky

568,30
1 631,00

42,90

923,49

Prenesené kompetencie na úseku
hlásenia pobytu a registra obyvateľov –

366,49

bežné výdavky
Príspevok na podporu rozvoja miestnej

ÚPSVaR

regionálnej zamestnanosti § 50j – bežné

12 686,44

výdavky
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7.2. POSKYTNUTÉ DOTÁCIE
Obec v roku 2017 poskytla dotácie v súlade so VZN č. 2/2015 o dotáciách, právnickým osobám,
fyzickým osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných sluţieb, na všeobecne prospešný
alebo verejnoprospešný účel.
Žiadateľ dotácie
Účelové určenie dotácie : uviesť
- bežné výdavky
- kapitálové výdavky

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

Telovýchovná jednota - bežné výdavky
Hokejbalové združenie
Občianske združenie Zelený Jablonec
Občianske združenie Budmeričania deťom
CVČ-OZ AKTIV Budmerice

8 000,00
1 200,00
1 000,00
200,00
0,00

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov

0,00
1 200,00
1 000,00
200,00
0,00

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

8 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00

K 31.12.2017 nebola vyúčtovaná dotácia Telovýchovnej jednote TJ Druţstevník v sume 8.000,00
EUR. Ostatné dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN č. 2/2015 o dotáciách. boli k 31.12.2017
vyúčtované.

7.3. VÝZNAMNÉ INVESTIČNÉ AKCIE 2017
V roku 2017 sa zriadil nový informačný kanál – obecný facebook. Slúţi len na aktuálne informovanie
občanov, nie je určený na komunikáciu s občanmi. Na to máme zriadené riadne e-mailové schránky, cez
ktoré sa dá s obcou komunikovať.
Ďalšou významnou investičnou akciou v roku 2017 bola kúpa pozemku – bývalého areálu kúpaliska
od firmy KOMPLETING spol. s r.o. Jedná sa o parcelu v katastri obce Jablonec registra „C“ č. 200/1
o výmere 4539m2, označenú ako ostatné plochy, parcelu registra „C“ č. 200/3 o výmere 85m2, označenú
ako zastavané plochy a nádvoria a parcelu registra „C“ č. 200/6 o výmere 174m2, označenú ako zastavané
plochy a nádvoria. Celková cena za pozemky je 80.600€ vrátane DPH pričom sa obec Jablonec
s predávajúcimi dohodla na platbe v splátkach. Splátky sa budú do roku 2024.
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Investíciou bola aj menšia rekonštrukcia v detskom klube, ktorý je zriadený v bývalých kabínach
futbalistov. Bola poloţená izolácia na podlahu, nový koberec, rôzne hračky.
Dom smútku takisto prešiel kompletnou opravou. Vymenila sa podlaha v miestnosti, kde sú chladiace
zariadenia na uloţenie zosnulých. Vymenili sa okná a dvere, urobil sa nový obklad stien a obloţili sa
katafalky, aby bol Dom smútku dôstojným miestom pri odchode nášho občana z tohto sveta.

Na Jabloneckom náučnom cyklochodníku sa vybudovala lávka cez splav potoka Gidra. Lávka je
bezpečným prechodom aj pre peších, cyklistov ako aj mamičky s kočíkmi.
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V rekonštrukcii autobusových zastávok sa pokračovalo aj vďaka
z Bratislavského samosprávneho kraja. Boli dobudované zastávka č.1, 2 a 3.

poskytnutým dotáciam

S dobudovaní zastávky č. 4 sa bude pokračovať v roku 2018.

7.4. UDALOSTI OSOBITNÉHO VÝZNAMU PO SKONČENÍ ÚČTOVNÉHO
OBDOBIA
Obec nezaznamenala ţiadnu udalosť osobitného významu po skončení účtovného obdobia, za ktoré
sa vyhotovuje výročná správa.
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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, ţe 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 31.12.2017 nebolo odvolacím súdom o podanom odvolaní
Obce Jablonec voči rozhodnutiu súdu prvej inštancie rozhodnuté.
 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 31.12.2017: konanie
prebieha od roku 2009 na Okresnom súde v Pezinku. Po vypočutí strán sporu, svedkov
a predloţení návrhov na vykonanie dokazovania prebieha dokazovanie vo veci. Za účelom
ďalšieho skutkového zistenia veci, t.j. posúdenia oprávnenosti ţalovaného nedoplatku, ktorý si
nárokuje ţalobca 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 predloţenia 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, ţe odporca je povinný
uhradiť poţadovanú sumu vrátane trov konania navrhovateľovi. Voči tomuto rozhodnutiu bolo zo
strany obce 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.
 Okresný súd Pezinok, sp.zn. 9C/28/2014. Ţalobca J.Plank a J.Planková, ţalovaný 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, ţe ţaloba sa zamieta a ţalovanému t.j. Obci Jablonec sa priznáva
náhrada trov konania v celom rozsahu. Voči rozsudku Okresného súdu Pezinok bolo ţalobcami
podané odvolanie zo dňa 27.12.2016. V roku 2017 Obec Jablonec podala k predmetnému
odvolaniu vyjadrenie. K 31.12.2017 nebolo odvolacím súdom o podanom odvolaní Obce
Jablonec voči rozhodnutiu súdu prvej inštancie rozhodnuté.
Z uvedeného vyplýva riziko z podmieneného záväzku z následným vplyvom na rozpočet obce
v nasledujúcich rokoch.
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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.
V roku 2018 chce obec dokončiť kompletne rekonštrukciu autobusových zastávok. V pláne je aj
dokončenie Jabloneckého náučného chodníka v „dolnej“ časti. Je to od futbalového ihriska smerom do
Jarnej.
Projekt je pripravený aj na rekonštrukciu centrálnej zóny, ktorá by bola v areáli bývalého kúpaliska.
Naplánované je kompletné zahrnutie nelegálnej skládky „Hlboká“, z ktorej sa stane lesopark ako
súčasť Jabloneckého náučného chodníka. V spolupráci s občanmi Jablonca budú na bývalej skládke
vysadené lipy, ktoré budú časom prinášať úţitok všetkým občanom, včielkam a aj návštevníkom
Jabloneckého náučného cyklochodníka. Na bývalej skládke sa zvaţuje postaviť aj pivnica, ktorá by
slúţila vinárom v obci na ich prezentáciu. Obec chce vybudovať detské ihrisko pri starých kabínach, aby
mali mamičky s deťmi moţnosť vyuţiť voľný čas.
Obec chce začať s údrţbou a rekonštrukciou vodojemu. Na vodojeme bude nutné vykonať práce na
odstránenie havarijného stavu vodojemu, nakoľko je to zdroj pitnej vody pre občanov Jablonca. Bol
vybudovaný ešte v roku 1982 a údrţba bola zanedbaná.
Ďalším cieľom je vybudovanie chodníkov v obci. Sú uţ dlhodobo naplánované, problém je vo
vyčlenení zdrojov na ich vybudovanie.
Budova obecného úradu je rovnako v havarijnom stave, najmä čo sa týka elektroinštalácie a investície
budú nutné aj do budovy. Je energeticky neefektívna, bola vybudovaná v roku 1967 a jej tepelnoizolačné
vlastnosti sú podpriemerné. V budove je aj kniţnica, ktorá má nevyhovujúce priestory, ktoré bude tieţ
potrebné zrekonštruovať. Kniţný fond pribúda, len miestnosť je malá a nedostatočná pre taký veľký fond.
Obec chce zefektívniť vyuţívanie tzv. starých kabín pre futbalistov. V súčasnosti je vyuţívaná jedna
kabína zoskupením „Starí páni“ a ďalšia kabína je pre hokejbalové zdruţenie. V časti starých kabín sa
zriadil detský klub a klub mamičiek na stretávanie sa týchto komunít. V pláne je zrekonštruovať WC
a miestnosť pre upratovačku, kde sa perú dresy pre futbalistov a zabezpečuje sa celkový poriadok
v kabínach starých a aj nových
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9. ZÁVER
Obec Jablonec v roku 2017 pokračovali v realizácii svojich zámerov prostredníctvom rozpočtu obce
Jablonec na rok 2017 s výhľadom na roky 2018-2020.
Podrobná správa o plnení rozpočtu obce Jablonec za rok 2017 bola spracovaná prostredníctvom
Záverečného účtu obce Jablonec za rok 2017, ktorý bol schválený 14.06.2018 obecným zastupiteľstvom
uznesením č.23/3/2018.
Hlavným cieľom dokumentu je napĺňanie strategickej vízie obce, ktorá bude poskytovať zázemie pre
kvalitný ţivot jej obyvateľov.

10. PRÍLOHY


Individuálna účtovná závierka obce Jablonec za rok 2017
o Súvaha
o Výkaz ziskov a strát
o Poznámky – tabuľková časť
o Poznámky – textová časť

V Jablonci 30.09.2018

Vypracovala:

Mgr.MÁJEKOVÁ Miriam

Predkladá:

POCISK Slavomír
starosta obce
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