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Nový obecný úrad

Zamestnanci obecného úradu sa síce sťahovali do nových priestorov už koncom roka
2011, ale slávnostné otvorenie sa uskutočnilo dňa 18. 01. 2012. Starostka Elena Kordíková na
ňom privítala pána farára Arkadiusza Piekuta, ako aj zástupcov družobnej maďarskej obce.
Rekonštrukcia prebiehala v Mlynskej ulici, parcela č. 208/9, bývalej ubytovni baníkov.
Realizovala sa na základe stavebného povolenia č. 02/2009 zo dňa 12. 06. 2009. Toto našej
obci vydal Stavebný úrad Predajná na základe žiadosti o projekt ,,Rekonštrukcia ubytovne na
Obecný úrad a kultúrno - spoločenské centrum“.
Zhotoviteľom bol Ing. Zbyněk Surový, Peter Caban a firma Sunik s.r.o., stavbyvedúcim
bol Ing. Zbyněk Surový a stavbu dozoroval Peter Caban.
Obec Jasenie podala žiadosť o nenávratný finančný prostriedok v rámci PRV – program
rozvoja vidieka Slovenskej republiky. Pôdohospodárska platobná agentura nám poskytla
nenávratný finančný prostriedok vo výške 232 786, 49 €. Celková suma za stavbu bola
286 627, 04 €.
Obec Predajná ako príslušný Stavebný úrad v zmysle § 117 ods. 1 a § 119 ods. 3 Zákona
č. 50/76 Zbierky o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, v znení neskorších noviel
posúdil návrh a podľa § 82 Stavebného zákona nám povolil kolaudačným rozhodnutím zo dňa
06. 04. 2011 začať užívať stavbu.
Na prízemí sa nachádza chodba, šatňa, umyváreň, sklad, miestnosť na upratovacie
potreby, vrátnica, kotoľňa, miestnosť na spolkovú činnosť, kuchynka, Klub dôchodcov,
archív, WC – muži, ženy. Na 1. poschodí nájdeme kanceláriu starostky, zasadaciu miestnosť,
obradnú miestnosť, kuchynku, kancelárie pre zamestnancov, WC – muži, ženy, miestnosť na
upratovanie.
Informácie boli čerpané zo zápisnice Obecného úradu.
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Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky 2012
Predčasné voľby do Národnej rady Slovenskej republiky sa konali dňa 10. 03. 2012.
Z počtu oprávnených voličov 4 392 451 sa nakoniec hlasovania zúčastnilo 2 596 443, čo
tvorilo volebnú účasť 59, 11%, no platne odvolilo len 58, 14%. Vo voľbách kandidovalo 26
politických subjektov. Na kandidátkách bolo zapísaných 3 102 kandidátov. Na konci februára
ešte približne 1, 4 milióna z 4, 4 milióna oprávnených voličov nevedelo, komu dajú svoj hlas.
Voľby vyhrala strana Smer – Sociálna demokracia so ziskom 1 134 280 hlasov, čo
znamenalo 44, 42%. Do parlamentu sa dostalo ďalších 5 strán:
Kresťanskodemokratické hnutie……………………….……….. 8, 82%
Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti……………………………8, 56%
Most – Híd……………………………………………………….6, 90%
Slovenská demokratická a kresťanská únia……………………...6, 10%
Sloboda a Solidarita…………………………………………...…5, 88%
Smer teda získal 83 kresiel v parlamente, KDH 16 ako aj OľaNO, Most – Híd 13 kresiel,
SDKÚ a SaS po 11 kresiel. Vo voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky bol tiež
zvolený prvýkrát poslanec rómskej národnosti Peter Pollák z OľaNO. Tesne pred bránami
parlamentu skončila strana SNS, za ktorú hlasovalo 116 420 teda 4, 55% oprávnených
voličov. Na volebné dianie v deň hlasovania dohliadalo viac než 7 000 príslušníkov
policajného zboru.

Voľby v našej obci Jasenie boli dňa 10. 03. 2012. Voliči hlasovali v budove obecného
úradu na prízemí. V zozname voličov bolo zapísaných 954 voličov, no voliť prišlo 570
oprávnených voličov a platných bolo 564 hlasovacích lístkov.
Predsedkyňou volebnej komisie bola Jana Kordíková a členmi: Dušan Babjak, Svetozár
Drugár, Ivana Kukučková, Zlatica Horvátová, Ing. Ján Petrovič, Peter Hanuska, Veronika
Havranová, Ing. Lucia Škantárová, Pavel Jamriška, Peter Haľko, Viktor Rozložný.
V Jasení sme za strany hlasovali takto:
Smer – Sociálna demokracia…………………………………………...354 hlasov
Kresťanskodemokratické hnutie…………………………………….…...45 hlasov
Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti……………………………………36 hlasov
Sloboda a Solidarita……………………………………………………...29 hlasov
Slovenská Národná Strana……………………………………………….26 hlasov
Do volebnej miestnosti prichádzali voliči pokojne a priebežne od siedmej hodiny ráno do
desiatej hodiny večer.
Informácie som čerpala z internetu a zo zápisnice obecného úradu.
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Obecné zastupiteľstvo
Na prvom zasadnutí dňa 08. 02. 2012 obecné zastupiteľstvo (OZ) jednohlasne
schválilo žiadosť pani Havranovej. Ide o miestnu komunikáciu na parcele č. KN – C897/2 o
výmere 209m². Výšku sumy za predaj schvália poslanci po predložení ponuky vlastníka
nehnuteľnosti. Jednohlasne súhlasili poslanci s tým, že dajú do užívania priestory starého
Obecného úradu skupine mladých ľudí (Braňo Cencer) na skúšanie hudobnej kapely. Bude
vypracovaný prevádzkový poriadok a určená hmotná zodpovednosť so skúšobnou dobou na
dva mesiace. Starostka informovala OZ o kontrole v základnej a materskej škole, kde neboli
zistené žiadne nedostatky a práca učiteliek bola kladne ohodnotená.
21. 03. 2012 bolo druhé zasadnutie OZ, na ktorom poslanci jednohlasne schválili
navrhnutú kúpnu cenu pozemku na parcele KN – C897/2 vo výške 4 €/m². Vklad do katastra a
trovy právneho zástupcu uhradí nastupujúci vlastník obec Jasenie. Ďalej sa poslanci zaoberali
sťažnosťou Ing. Samuela Cipciara, ktorý si dňa 22. 02. 2012 na zľadovatelej cestnej
komunikácii poškodil auto. Nakoľko neprizval policajtov ani odborného znalca, ktorí by
príčinu havárie posúdili a ohodnotili, obec nemá právny ani účtovný doklad na uznanie škody.
Preto žiadosť na uhradenie škody zamietli. Starostka informovala poslancov, že dňa 18. 03.
2012 došlo ku krádeži 5 kusov krovinorezov a jednej rotačnej kosačky HONDA zo skladu pri
kotolni starej základnej školy. Poslanci OZ pripomienkovali neporiadok na pozemku
vlastníka Martina Kováča, ktorý ruší estetický vzhľad námestia obce.
Na treťom zasadnutí dňa 23. 05. 2012 OZ jednohlasne schválilo Všeobecne záväzné
nariadenia (VZN) č. 1/2012 o poskytovaní sociálnej služby, o spôsobe a výške úhrady za
sociálnu službu. Výška úhrady je 1, 50 € za jednu hodinu opatrovateľskej služby. Za skutočný
rozsah poskytnutých úkonov v hodinách občan zaplatí do pätnásteho dňa nasledujúceho
kalendárneho mesiaca priamo do pokladne Obecného úradu. Ďalej OZ schválilo vypracovanie
projektovej dokumentácie a podanie žiadosti na realizáciu projektu ,,Modernizácia verejného
osvetlenia“ v Jasení. Ing. Pavol Beraxa požiadal obec o riešenie prístupovej cesty k svojmu
rodinnému domu. Slovenská pošta predložila obci novú zmluvu za prenájom priestorov a ich
vykurovanie. Na základe požiadavky občanov o kosenie trávnatých porastov krovinorezmi
pracovníkmi obce, OZ schválilo výšku úhrady za poskytnuté služby vo výške 2 eurá za každú
začatú polhodinu. Platbu občan zaplatí v pokladni Obecného úradu.
Dňa 15. 06. 2012 sa konalo štvrté zasadnutie OZ, na ktorom poslanci schválili
žiadosť pána Milana Vágnera, bytom Jasenie 497, o prenájom nebytových priestorov
v budove starého obecného úradu za účelom zriadenia predajne s náhradnými dielmi na
automobily. Išlo o miestnosť na prízemí budovy. Výška nájmu je 8 € za m² a za rok.
Z dôvodu požiadavky spracovateľa pozemkových úprav na usporiadanie pozemkového
vlastníctva v obci Jasenie a prijatia Zásad pre umiestnenie nových pozemkov v obvode
projektu pozemkových úprav, vo veci prevzatia vlastníctva obce lokalitu bývalého
kameňolomu – pieskoviska, predložila starostka obce tento návrh poslancom OZ k diskusii na
prijatie uznesenia.
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Na piatom zasadnutí dňa 25. 07. 2012 sa OZ zaoberalo viacbodovým programom.
Starostka obce informovala poslancov o projekte ,,Oddychová zóna, rekonštrukcia verejného
kúpaliska“ v Jasení a s finančnými nákladmi vo výške 5 400,00 €. V rámci opatrenia 3.4.1
môže obec získať finančný príspevok vo výške 76 000,00 €. Tento projekt bol jednohlasne
schválený. Rokovali aj o VZN č. 2/2012 pre školský rok 2012/2013. V súlade s ustanovením
§ 114 ods. 6 Školského zákona určili výšku mesačného príspevku na náklady spojené
s činnosťou školského klubu detí na jedného žiaka vo výške 2 eurá. Ďalej obec určila výšku
príspevku na náklady v školskej jedálni takto:
Materská škola……………………………………….1,19 €
Základná škola (6 – 10 r.)……………………….….. 1, 01 €
Základná škola (11- 14 r.)…………………………....1, 09 €
Zamestnanci………………………………………….1,19 €
Dôchodcovia………………………………………... 2, 30 €
Na prevádzkové výdavky sa bude každý stravník podielať sumou 0, 67 €.
Taktiež odzneli informácie o zrealizovaných úlohách: oprava mostu na Športovej
ulici, oplotenie materskej školy, revízie elektrických zariadení, nákup krovinorezov, hadíc pre
dobrovoľný hasičský zbor obce, nákup pozemku od pána Františka Havrana, vyriešila sa
prístupová cesta k rodinnému domu pána Ing. Pavla Beraxu.
Šieste zasadnutie sa konalo dňa 14. 11. 2012. Poslanci prijali žiadosť pani Moniky
Rusnákovej, bytom Mlynská 495, Jasenie o prenájom nebytových priestorov na bývalom
obecnom úrade. Žiadateľka chce využívať priestory na podnikanie za účelom zriadenia
salónu, kde by poskytovala kadernícke a holičské služby, nechtový dizajn, manikúru a
zoštíhlovacie zábaly. OZ pani Rusnákovej vyhovelo a určilo nájom za užívanie priestorov vo
výške 8 €/m². Poslanci ďalej prerokovali zvyčajný program, týkajúci sa hospodárenia a iných
problémov obce. Upravili sadzby dane za psa z 5 na 6 €.
Na siedmom zasadnutí dňa 12. 12. 2012 starostka informovala poslancov o plnení
predošlých uznesení. Všetky boli splnené, iba navrhli odložiť prerokovanie vstupu obce do
Združenia cestovného ruchu KLASTER – HOREHRONIE na rok 2013. Ďalej predniesla
informácie o rozpracovaných projektových zámeroch verejného osvetlenia, rekonštrukcie
kúpaliska, zmeny a doplnky ÚPN (Ústav pamäti národa) obce Jasenie. Taktiež je potrebné
osadiť 6 kusov dopravného značenia. OZ schválilo paušálnu sadzbu poplatku za komunálny
odpad vo výške 0, 55 € na osobu a každý kalendárny deň na rok 2013.
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Hospodárenie – investície – výstavba

V roku 2012 obec poskytla zo svojho rozpočtu dotácie v zmysle VZN (Všeobecne
záväzné nariadenia) č. 1/2007 o poskytnutí dotácií z rozpočtu obce nasledovne:
Futbalový klub 1928 Jasenie……………………… 1 400,00 €
Klub slovenských turistov………………………… 100, 00 €
Občianske združenia……………………………… 1 810, 58 €
Obec prijala tieto granty a transfery: obec Mörschwil nám prispela na opravu majetku
čiastkou 8 192, 02 €, sponzori 90, 00 € a Recyklačný fond na recykláciu komunálneho odpadu
sumou 848, 00 €.
Okrem príjmov bežného roku obec hospodárila v roku 2012 aj s finančnými
prostriedkami z predchádzajúcich rokov.
Prebytok bežného rozpočtu je 25 766, 65 €, prebytok kapitálového rozpočtu je 48 967,
86 €. Celkové hospodárenie je vo výške + 12 514, 86 €.
Obec má za rok 2012 jeden úver z PRIMA banky Slovensko s.r.o vo výške 44 229, 43 €.
Zostatok úveru k 31. 12. 2012 je 18 798, 38 €.
Inventarizáciu majetku obce robili komisie určené pokynom č. 1/2012 zo dňa 07. 12.
2012 v termíne od 13. 12. 2012 do 28. 12. 2012 za jednotlivé zverené úseky správy majetku
v zmysle zákona č. 431/2002 o účtovníctve. Komisia pracovala v zložení: Pavol Lupták,
Tomáš Šarina, Monika Turčanová, Mária Hôrčiková.
Výsledky sú: dlhodobý hmotný majetok k 31. 12. 2012 je vo výške 1 620 935, 57 €,
ďalej obec vlastní dlhodobý finančný majetok 207 766, 00 € a majetok v obstaraní vo výške
60 334, 05 €. Morálne opotrebovaný majetok škodová komisia v priebehu roka vyradila a
odpísala do škôd obce v celkovej hodnote 2 825, 83 €. Škodová komisia v priebehu roka
vyradila a odpísala do škôd nasledujúce: stroje, prístroje a zariadenia (elektrický konvektor,
rotačná kosačka HONDA), hnuteľné veci do 1 700, 00 € s použiteľnosťou nad 1 rok
(krovinorez FS 55, FS 87 STIHL), drobný hmotný majetok a vyradený materiál a drobný
hmotný majetok z operatívnej evidencie – v celkovej hodnote 5 144, 12 €. Reálna hodnota
majetku k 31. 12. 2012 je vo výške 749 640, 34 €.
Medzi najvýznamnejšie akcie zrealizované v našej obci v roku 2012 patrí výmena okien
a vchodových dverí na Základnej škole Jasenie, ako i nákup interiérového vybavenia do
Klubu dôchodcov, Klubu mladých, internetovej miestnosti, obradnej siene a kancelárie
starostu. Oprava dopravného značenia ulíc Dolnej a Podbreh sa realizovala sumou vo výške
1 800 €.
Informácie sú zo zápisnice obecného zastupiteľstva.

7

IE

O

C

N

B

E

J A S

E

KRONIKA OBCE JASENIE ZA ROK 2012

Náboženský život
Po štyroch rokoch sme v našej farnosti začali s prípravou na sviatosť birmovania.
Prihlásilo sa dvadsať kandidátov a uskutočnilo sa 03. 06. 2012. Deti z našej farnosti sú veľmi
šikovné. Každý rok s pomocou svojich učiteľov pripravujú kultúrne podujatia. Podporujú tým
Detský fond, ktorý školy v Predajnej a v Jasení používajú na výlety.
Do našej farnosti prišiel nový kňaz - páter Krištof Zontek SAC. Pochádza z Poľska,
z obce Bulowice a bude plniť úlohu kaplána. Pán farár Arek po návrate z dovolenky mal
problémy s chrbticou, museli ho operovať. Zastupoval ho páter Krištof. V auguste sme sa
rozlúčili s pátrom Jánom Adamowiczom SAC, ktorý bol medzi nami štyri roky. Odišiel na
misie do Venezuely. Vďaka finančnej pomoci Pallotínov klampiar pán Hruška vymenil žľaby
na humne. 15. 09. 2012 sa konala odpustová slávnosť v kaplnke Sedembolestnej Panny Márie
a dva týždne predtým veriaci z Jasenia obnovili zastavenia krížovej cesty na Kalvárii a
vymaľovali kaplnku. Veriaci z Predajnej pripravili občerstvenie. Na svätú Katarínu celebroval
slávnostnú omšu vdp. Gregor Rydzewski, pán farár z Hajnačky a bývalý farár z Predajnej
v rokoch 1993 – 2000.
V roku 2012 bol v našej farnosti zosobášený jeden mladomanželský pár a pokrstených
bolo sedemnásť detí.
Informácie mi poskytla kronika farnosti, ktorú mi zapožičal pán farár.

Základná škola
Naša škola opäť privítala na slávnostnom zápise budúcich prvákov, tohoto roku ich
bolo desať – 4 dievčatá a 6 chlapcov.
V januári usporiadala naša škola preteky na lyžiach, boboch, ale aj na tanieroch pod
kopcom Žiar, ktorých sa zúčastnili všetci žiaci našej školy. Poďakovanie patrí aj rodičom,
ktorí pomáhali pri ich organizovaní. Tohtoročná zima nám umožnila uskutočniť karneval na
klzisku a všetky deti, ktoré sa zúčastnili týchto zimných podujatí sa dosýta vyšantili. Na
okresnej súťaži v cezpoľnom behu ,,Športom proti drogám“ si naša škola vybojovala 1.
miesto. Okrem toho sa deti podieľajú svojím vystúpením na rôznych akciách v našej obci.
K personálnym zmenám v základnej škole nedošlo – navštevovalo ju 31 žiakov.
Informácie sú z kroniky základnej školy Jasenie.
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Materská škola.
Pani učiteľky Zdenka Kvačkajová, Martina Kazárová, Veronika Vaníková sa v tomto
roku venovali 37 deťom.
Zorganizovali výchovný koncert, plavecký výcvik, deti navštívili zoologickú záhradu
v Bratislave, vyzbierali papier, ktorý vymenili za papierové vreckovky a toaletný papier.
Stretli sa dokonca s klaunom a pekne sa zabavili.
Založilo sa Občianske združenie pri materskej škole Jasenie a jeho predsedníčkou sa
stala Zuzana Kučeráková.
Viac informácií nájdete v kronike materskej školy.

Futbalový klub 1928 Jasenie

Počet členov a zloženie výboru v roku 2012 je nezmenené. Starší žiaci pod vedením
pána Komoru ukončili súťažný ročník 2011/2012 na prvom mieste so ziskom 43 bodov a
skóre 107 : 21. Najlepším strelcom sa stal Denis Gajdoš s 33 gólmi. Družstvo dospelých sa po
roku vrátilo do krajskej súťaže – V. ligy. Víťazom 64. ročníka futbalového turnaja sa stalo
domáce družstvo Jasenie.V jesennej časti súťažného ročníka 2012/2013 boli naši starší žiaci
na prvom mieste, najlepšie sa darilo Máriovi Maruškinovi, ktorý strelil 11 gólov.
Informácie mi poskytol pán Strečok.

Dobrovoľný hasičský zbor obce

Tohoto roku je v tejto organizácii 56 členov, z toho 21 žien.
Na okrskovej hasičskej súťaži v Dolnej Lehote obsadili naši muži 1. a 2. miesto, ženy 1.
miesto. Na okresnom kole sa umiestnili muži, dorast aj ženy na prvých miestach. V silnej
konkurencii Horehronskej ligy naši muži obsadili piate miesto. Naši mladí hasiči sa zúčastnili
aj nočnej hasičskej súťaže, ktorú poriadal DHZ (Dobrovoľný hasičský zbor) Polomka a
získali pekné tretie miesto. Aj tento rok musel DHZ zasahovať pri požiaroch:
« V Predsuchej horela unimobunka a osobné auto p. Františka Hríbika.
« V Predajnej horela pracovná dielňa a dreváreň.
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« Horel traktor na dvore súkromného majiteľa p. Jána Hôrčika.
« Na lúke v Háčkoch hasili suchú trávu – príčinou bolo neuhasené ohnisko.
« Na súkromnom majetku bývalého PD (Poľnohospodárske družstvo) Jasenie znovu horel
traktor, aj administratívna budova PD.
Organizácia ďalej uskutočnila 3× ukážkové cvičenie, 8× technické výjazdy z toho 2×
mimo obce. DHZ organizoval Fašiangy na ľade, zabezpečil oslavu Turíc – rúbanie a stavanie
májov, kedy sa pridala ľudová hudba Kíčera z Čierneho Balogu.
Informácie som čerpala z kroniky DHZ.

Slovenský zväz protifašistických bojovníkov
SZPB

Stav členskej základne k 31. 12. 2012 bol 53 členov – 22 mužov, 31 žien. Počas roka
zomreli dvaja členovia a jedna členka ukončila členstvo pre zlý zdravotný stav a odsťahovala
sa. Predseda SZPB pán Babka podotkol, že je potrebné zamyslieť sa nad stavom členskej
základne, ktorá má znižujúcu tendenciu. Napriek tomu sa členovia organizácie zúčastňujú
všetkých akcií v obci a pomáhajú aj finančne.
Informácie sú zo zápisnice organizácie.

Základná organizácia Jednoty dôchodcov
ZOJD

V roku 2012 mala táto organizácia 81 členov a v priebehu roka sa zúčastňovali
rôznych podujatí. Spevokol Chabenec sa predviedol na regionálnej prehliadke spevokolov
v Revúcej, na tradičnom guľáši pri Klube dôchodcov sa stretlo 57 členov a zabavili sa pri
športových hrách. ZOJD usporiadala v Klube dôchodcov výstavu ovocia a zeleniny, ktorá sa
stretla s veľkým ohlasom – výstavu navštívilo 93 občanov. Všetci dúfajú, že podujatie sa
stane tradičným.
Informácie mi poskytla pani Tanáčová.

10

IE

O

C

N

B

E

J A S

E

KRONIKA OBCE JASENIE ZA ROK 2012

Klub slovenských turistov
KST

K personálnym zmenám v tejto organizácii nedošlo. Šestnásť akcií v priebehu roka
svedčí o tom, že naši turisti sú dosť akční. Okrem pravidelných výletov sa prešli Muránskou
planinou, navštívili Šútov chleb, Zamkovskú chatu, Juráňovu dolinu a iné krásy na Slovensku.
Viac sa dozviete v kronike KST.

Pohyb obyvateľstva – narodenie – úmrtie – jubileá

V roku 2012 sa prihlásilo na trvalý pobyt v našej obci 10 osôb – 3 ženy, 5 mužov a dvaja
chlapci. Z obce sa odsťahovali 3 ženy a 2 muži, spolu 5 ľudí.
Aj v tomto roku oslavovali jubilanti svoje výročia:
50 rokov – 7 mužov, 2 ženy
60 rokov – 11 mužov, 8 žien
70 rokov – 4 muži, 8 žien
80 rokov – 1 muž, 7 žien
V marci oslávila 90 rokov Anna Miklošková. Narodilo sa štrnásť detí – 9 dievčat a 5
chlapcov.
V tomto roku sme sa navždy rozlúčili s 15 obyvateľmi. Zomrelo 9 žien, 6 mužov.
Spomeniem najstarších: Kubančeková Emília vo veku 92 rokov, Rochocká Mária vo veku 87
rokov, Búdová Anna 84 rokov, Sekáčová Anna 81 rokov. Vo veku 38 rokov zomrel Peter
Turňa , 47 - ročný Igor Štrbinský, 50 – ročný Ondrej Melko.

Počet obyvateľov v roku 2012 bol 1 149.
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Zápis do Kroniky obce Jasenie za rok 2012 s rozsahom strán bol prerokovaný na zasadnutí
Obecného zastupiteľstva dňa a schválený uznesením č.

…………………..
kronikár
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