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Rok 2011
Politická a hospodárska situácia na Slovensku:
Najdôležitejším medzníkom v politike sa stal 11.október 2011,ktorý znamenal pád vlády Ivety
Radičovej. Položili ju rozhádané politické strany, ktoré v otázke schválenia eurovalu nenašli
kompromis. Premiérka Radičová spojila hlasovanie o trvalom eurovale s vyslovením dôvery
vláde a to viedlo k dramatickému koncu pravice pri moci.
Šéf strany SaS Richard Sulík sa so svojou stranou ako jediný postavil proti schváleniu
pomoci pre zadlžené krajiny formou eurovalu. Vládny kabinet Radičovej padol 11.10.2011
v nočných hodinách. Dôveru vláde vyslovilo 55 poslancov, pričom potrebných bolo aspoň 76
hlasov.
Na Slovensku bol stanovený termín predčasných volieb na marec 2012.
Politická a hospodárska situácia v obci:
V čase od 2.marca do 30.marca 2011 sa v obci zameriavajú miestne komunikácie k určeniu
vlastníckych práv.
Od 21.marca do 31. marca 2011 prebehol v obci výrub stromov na novom cintoríne.
V dňoch 8.a 9.apríla 2011 v spolupráci s firmou T+T prebehol v obci zber nebezpečného
odpadu /elektrické spotrebiče, televízory, počítače, akumulátory, pneumatiky/ a nepotrebného
textilu .
V dňoch 16.a 17.júna 2011 bola na miestnom cintoríne zrealizovaná výsadba živého plota.
V mesiacoch jún až august prebiehalo v obci preasfaltovanie prekopov na miestnych
komunikáciách po plynofikácii.
V dňoch 23.-24.septembra 2011 v spolupráci s firmou T´+T v obci prebehol separovaný zber
na nebezpečný odpad a starý textil.
Finančná situácia v obci
Rozpočet na rok 2011 bol schválený OZ dňa 17.12.2010 uzn. č. 2/2010. Počas roka bol
upravovaný 5 krát. Rozpočet bol zostavený ako vyrovnaný, čiže príjmy a výdavky boli
rozpočtované v rovnakej sume vo výške 153 874 €, po úpravách vo výške 152 382 €.
Plnenie príjmov k 31.12. bolo 145 795 €, t.j. na 96 % a plnenie výdavkov bolo 138 494 €, t.j.
na 91 %, a to nasledovne:
Príjmy
100 - Daňové príjmy
111 - Výnos dane pre územnú samosprávu
121 - Miestne dane (daň z nehnuteľností)
133 - Miestne poplatky

Schválený Upravený Skutočnosť
rozpočet
rozpočet
97 943
4 070
16 068

97 943 103 179,80
4 070
4 105,60
16 068 15 150,92
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134 – Ostatné dane (daň za dobývací priestor)
200 - Nedaňové príjmy
212 - Príjmy z prenájmu pozemkov, budov, b
221 - Správne poplatky
222 – Pokuty a penále za porušovanie pred.
223 - Administratívne poplatky a iné platby
243 - Úroky z vkladov
292 - Ostatné príjmy (z dobropisov, z náhrad)
300 - Granty a transfery
312 - Transfery v rámci verejnej správy – ŠR
Bežné príjmy spolu:

príjem z predaja pozemkov
Kapitálové príjmy spolu:
Výdavky podľa programov a
podprogramov

500

500

531,10

15 332
550
50
6 603
33
1 000

15 332
550
50
6 603
33
1 000

13 300,09
478,81
20,00
6 022,90
10,66
343,87

1 192
143 341
33
33

1 192
2 055,71
143 341 145 199,46
33
595,50
33
595,50

Schválen Upraven
ý
ý
rozpočet rozpočet
1.Program PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA
2 052
2 552
1.1 Riadenie obce
1 500
1 500
1.2 Strategické plánovanie a projekty
166
400
1.3 Daňová a rozpočtová politika
250
459
1.4
Členstvo
v organizáciách
a
združeniach
1 448
1 448
1.5 Kontrolná činnosť
2.Program PROPAGÁCIA A MARKETING
166
166
2.1 Propagácia a prezentácia obce
497
497
2.2 Web stránka samosprávy
166
166
2.3 Kronika obce
3.Program INTERNÉ SLUŽBY
332
332
3.1 Právne služby
3 360
5 660
3.2 Hospodárska správa a údržba
majetku
100
100
3.3 Archív a registratúra
350
350
3.4 Vzdelávanie zamestnancov
1 098
1 098
3.5 Obecný informačný systém
0
0
3.6 Voľby a referendá
4.Program SLUŽBY OBČANOM
1 672
387
4.1 Miestny rozhlas
286
286
4.3 Evidencie
2 200
2 200
4.4
Územné
rozhodovanie
a stav.
poriadok
3 983
3 983
4.5 Káblová televízia
5.Program BEZPEČNOSŤ
1 978
1 978
5.1 Ochrana pred požiarmi
216
216
5.2 Civilná ochrana
12 150
12 150
5.3 Verejné osvetlenie
6.Program ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO
1 600
2 100
6.1 Separácia a recyklácia odpadu
14 068
13 568
6.2 Zvoz,odvoz a zneškodňovanie odpadu

Skutočnosť

3 077,39
440,00
400
459,16
1 233,96
71,90
631,80
0
330,00
4 078,56
13,49
293,52
559,48
0
53,90
381,11
1 458,80
1 995,50
1 554,34
0
5 488,05
2 025,94
13 275,68
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7.Program KOMUNIKÁCIE
7.1 Rekonštrukcia miestnych komunikácii
7.2 Správa a údržba miestnych
komunikácii
8.Program ŠPORT
8.1 Športové ihriská
8.2 Podpora športových organizácii v obci
9.Program KULTÚRA
9.1 Obecná knižnica
9.2 Kultúrne podujatia a akcie
10.Program PROSTREDIE PRE ŽIVOT
10.1 Menšie obecné služby
10.2 Správa a údržba verej. priestranstiev
10.3 Cintoríny
11.Program BÝVANIE
11.1 Správa nájomných bytov
12.Program SOCIÁLNE SLUŽBY
12.1 Opatrovateľská služba
12.2 Príspevok pre novonarodené deti
12.3 Jednorazové príspevky
13. Program ADMINISTRATÍVA
13. Administratíva

2 000
1 467

5 000
3 467

5 830,00
6 121,82

3 835
1 332

2 056
1 332

511,66
1 066,00

1 279
1 660

1 279
1 660

1 073,45
1 683,01

200
2 332
5 996

200
2 332
268

169,22
2 311,76
0

3 992

3 992

3 275,71

2 995
1 035
166

2 495
1 035
166

333,39
675,03
0

68 397

67 954

69 332,88

Za rok 2011 je v obci výsledok hospodárenia- prebytok :
Zostatky na bankových účtoch obce: 26 754,33 €
z toho:
Pokladňa: 318,46 €
Základný bežný účet: 4 812,71 €
Fondový účet – nájom: 10 974,09 €
Rezervný fond: 447,52 €
ČSOB: 8 531,70 €
Sociálny fond: 82,82 €
Viacúčelové ihrisko: 1 587,03 €
z toho cudzie prostriedky (fondy): -19 453,80 €
Zostatok prebytku celkového rozpočtu: 7 300,53 €

Obec prijala nasledovné dotácie, granty a transfery zo ŠR – prenesený výkon štátnej
správy:
Poskytovateľ

Suma v €

Účel

Krajský stavebný úrad

807,20

Stavebný poriadok

Obvodný úrad -sekcia verejnej správy

286,44

Hlásenie trv. pobytu a reg.

Krajský úrad životného prostredia

94,67

Starostlivosť o ŽP

Krajský úrad pre CDaPK

45,40

ŠSÚ – miestne komunikácie

Obvodný úrad –odbor všeobecnej VS

822,00

Sčítanie obyvateľov
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Evidencia obyvateľstva:
K 1.januáru 2011 mala naša obec 859 obyvateľov.
V roku 2011 sa narodilo osem detí, z toho tri dievčatá a päť chlapcov.
Do obce sa prihlásilo na trvalý pobyt 15 obyvateľov, z toho 10 dospelých a 5 detí. Z obce sa
odhlásilo 15 obyvateľov ,z toho 12 dospelých a 3 deti.
Zomrelo 8 obyvateľov, z toho 5 žien a 3 muži.
V roku 2011 bolo 5 sobášov.

Urbárske lesné pozemkové spoločenstvo
Celková výmera urbárskych pozemkov je 694,107 m2.Priemerná veľkosť urbáru na
Slovensku je 138,8449 ha ,Jablonové má teda približne 50% celoslovenského priemeru.
Známi vlastníci majú 512,59 hlasov, to je 87,17%.
Neznámi vlastníci majú 76,07 hlasov,t.j.12,83%. Neznámi vlastníci predstavujú 29 mien.
Majoritu medzi známymi vlastníkmi má 26 podielnikov, čo predstavuje 251 hlasov. Bez
hlasovacieho práva je 26 podielnikov/podielnik,
ktorý má menej ako jeden hlas/,majú spolu 7,662 hlasov.
Spôsob nadobúdania vlastníckych práv v ULPS je nasledovný:
a, dedičské konanie
b, darovanie
c, kúpnopredajná zmluva
V tomto roku sa ULPS prejednával návrh na odkúpenie rodinného domu s priľahlým
pozemkom pre účely urbárskeho spoločenstva. Na kúpu rodinného domu bol potrebný súhlas
všetkých členov. Proti bol jediný člen p.Pavol Čička,
ktorý má 23,678 hlasov, z tohto dôvodu bol návrh na kúpu rodinného domu s pozemkom
zamietnutý.
Voľba členov správnej rady a člena dozornej rady bola z dôvodu demisie člena správnej rady
Antona Buča na zasadnutí správnej rady ,ku zjednoteniu priebehu členskej schôdze dňa
14.júna 2011.Na tomto zasadnutí sa vzdal funkcie aj predseda ULPS p. I gnác Sedlák.
Navrhnutí do funkcie boli:

5

p.Ján Bučo ako predseda správnej rady ULPS
p.Stanislav Bučo ako člen správnej rady
p.Ladislav Staríček ako člen dozornej rady
O každom členovi bolo hlasované samostatne ,
všetci boli zvolení jednohlasne.
V tomto roku sa vysadilo 5340 ks buka,600 ks javora,4000 ks smreka, 200ks borovice.
Poveternostné podmienky boli dobré ,prijatie stromčekov sa odhaduje asi na
95%.Nevýhodou bol však veľký nárast trávy okolo stromčekov.
Bolo potrebné sa viac venovať ničeniu trávy .
Dobrovoľný hasičský zbor /DHZ/
V tomto roku sa do hasičského zboru prijalo 18 nových členov – 10 žien a 8 mužov, jeden
člen zomrel. Odlásených alebo vyradených bolo 18 členov. V súčasnosti má DHZ 104 členov,
z toho je 21 žien.
12.augusta sme na poslednej ceste odprevadili dlhoročného člena Jána Lukáčika , ktorý
zomrel vo veku 57 rokov.
Od začiatku roka DHZ začal pripravovať výstavbu prístreška pre kuchyňu na ihrisku Pod
stráňou.
30.apríla doviezli z píly rezivo a uložili ho za kultúrnym domom. Na ihrisku Pod stráňou
zašalovali a zabetónovali patky pre kuchyňu. Práce previedli: Marian Hanulík, Peter Čička
st.,Jozef Čička st.,Michal Bučo st.,Peter Galo st.,Ján Galo, Jozef Hanulík, Patrik Gaňa, Ľuboš
Galo, František Baláž, Michal Bučo ml., Peter Krajči nml.
13.júna Ján Krajči položil žeriavom betónové panely na vopred pripravené miesta.
8.-9.júla bola zorganizovaná brigáda pri stavbe prístrešku pre kuchyňu na ihrisku, pretože sa
blížila súťaž o Putovnú skalu DHZ Jablonové a prístrešok musel byť hotový.
5.marca 22-členný sprievod masiek, ktorý pravidelne ukončuje fašiangové obdobie v našej
obci, zabezpečoval DHZ.
7.mája si DHZ uctil sviatok sv.Floriána sv. omšou a pobožnosťou pri kaplnke sv.
Floriána. Sv.omšu celebroval mons.Michal Baláž.
V tomto roku sa zúčastnili súťaží: v Štiavniku v Turčianskych Kľačanoch, v Kolároviciach,
v Trnovom, v Rudinke, v Lokci, v Streženiciach, v Klokočove, v Staškove, v Korni,
v Hornom Kelčove, v Podvysokej.
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Dňa 6.augusta sa uskutočnil 6.ročník o Putovnú skalu DHZ Jablonové pre kategórie muži a
ženy , ktorý bol zároveň deviatym kolom SSHL. Putovnú skalu si za čas 14,36 sek. odviezlo
družstvo MVK Staškov, druhý skončil Klokočov a tretia skončila Podvysoká. Naši muži
prvýkrát v histórií presiahli hranicu 15,00 sek. A časom 14,951 sek. obsadili piate miesto z 29
štartujúcich.
Kultúra
6.marca 2011 občania Jablonového odprevadili na poslednej ceste Mons. Justína Beňušku ,
ktorý zomrel v 93 roku svojho života. V rokoch 1971 až 1981 pôsobil v našej farnosti, kde
príkladne rozdával a posilňoval vieru a kresťanské hodnoty.
Druhú májovú nedeľu sa konal bohatý program k sviatku Dňa matiek.
1.októbra obecný úrad usporiadal pútnický zájazd do Ludzmierz –Baziliky Matky Božej
Ludzmierzskej.
8. až 9. októbra sa sála kultúrneho domu v našej obci rozžiarila farbami jesene a skvostami
úrody jednotlivých občanov, ktorí priniesli svoje plody na jesennú výstavu úrody . Výstava
bola obohatená košikárskymi výrobkami Stanislava Buču a Pavla Baláža.
23.októbra sa uskutočnilo tradičné posedenie s dôchodcami pri príležitosti Mesiaca úcty
k starším. Posedenie bolo spestrené kultúrnym programom, v ktorom vystúpila spevácka
skupina Súľovčanka.
6.novembra bola na miestnom cintoríne vysvätená socha Zmŕtvychvstalého
Ježiša Krista, dielo rezbára Jozefa Rakovana, ktorú vysvätil miestny kňaz Mgr. František
Cvacho.
4.decembra obecný úrad s obecným zastupiteľstvom poriadal pre deti Mikulášske
popoludnie, kde po premietnutí rozprávky prišiel Mikuláš s plným košom sladkostí a každé
dieťa obdaril darčekom a na záver rozsvietil obecný stromček.
Ochotnícky divadelný súbor pod vedením režiséra Jána Galu uviedol dňa 2.1.2011 na javisku
v Jablonovom komickú divadelnú hru „Košieľka“, ktorej autorom je Otto Zelenka. Dej sa
odohráva vo väčšom českom meste v rokoch 1970 až 1973.
Osoby a obsadenie: babička, Johanka Nováková - Janka Šuvarová
profesor na penzií, Ľudovít Vácha – Miroslav Bláž
staršia dcéra Boženka Nováková – Mária Bučová
mladšia dcéra Elena Zimová – Zuzana Kudelčíková
Elenina dcéra Jana Zimová – Eva Čičková
hudobník a organista Peter Semerád – Marian Čička
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lekár Henrich Bláha – Alojz Galo
poisťovací agent Ján Marek - Vladimír Galo
železničný revízor Jozef Cín – Pavol Staríček
hudba a divadelné efekty – František Kudelčík
šepkár – Ján Bučo
Šport
20.marca bol zorganizovaný 2.ročník turnaja na viacúčelovom ihrisku. Turnaja sa zúčastnili
mužstvá: Jablonové, Súľov, Hrabové, Plevník, Jasenica. Vyhralo mužstvo Jablonové , druhé
miesto obsadilo mužstvo Jasenica, tretie miesto Plevník, štvrté miesto Hrabové, piate miesto
Súľov-Hradná.
10.apríla začala jarná časť sezóny 2010/2011 u mužov. Vyhodnotenie jarnej časti : 9
zápasov, z toho 6 výhier, 1 remíza a 2 prehry. Mužstvo získalo 19 bodov a skóre 20:15.
21.augusta začala jesenná časť sezóny 2011/2012 mužov aj žiakov. Sumár jesennej časti: 6
zápasov, 1 výhra, 2 remízy, 3 prehry, 5 bodov skóre 9:13. Priebežné 5. Miesto zo 7
účastníkov III.B triedy.
30.decembra sa spolu s obecným úradom zorganizoval II.ročník zimného futbalového turnaja
o „Pohár starostu obce“. Na turnaj sa prihlásilo 6 družstiev, ktoré mali od 6 do 10 členov.
Hralo sa systémom každý s každým. Víťazom sa stalo družstvo „ Divočáci“ v zložení : Marek
Baláž, Adam Galo, Boris Galo, Marek Randa , Pavol Čička ml., Jozef Kecík, Michal Staríček,
Peter Hrabovský ml.
O občerstvenie bolo postarané.
Počasie
Rok 2011 bol typický extrémnym počasím. Pomerne teplá jar začala už v marci , denné
teploty sa vyšplhali až na 17stupňov. Najteplejším mesiacom leta bol august 26.8. sa namerala
max. teplota 37 stupňov. Suchý november prispel k tomu, že v niektorých regiónoch bola
jeseň najsuchšia od roku 1901. V posledných rokoch zaznamenáva Slovensko premenlivé
zimy / raz teplo , raz zima. Zaznamenalo sa výrazné striedanie mrazov a oteplení , ktoré
nasledovalo hneď po sebe. 14.1. cez deň bola teplota +12 stupňov , v noci klesla až na -20
stupňov.
Pestovanie
V tomto roku a darilo pestovaniu kŕmnej repy Jánovi Koštekovi , ktorý priniesol svoje
plody aj na výstavu. Poľnohospodárstvo v našej obci je na útlme, väčšina ornej pôdy je
zatrávňovaná , pretože dotácie , ktoré poskytuje Európska únia poľnohospodárom sú len na
zatrávňovanie pôdy .
Spracovala: Mgr. Jana Čičková

