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Voľby do zastupiteľstva Banskobystrického samosprávneho kraja

Prvé kolo volieb sa konalo 09. 11. 2013. Do volieb sa prihlásilo 11 kandidátov a prvým
kolom prešli s najväčším počtom hlasov Ing. Vladimír Maňka (Smer - sociálna demokracia
a spojené strany), ktorého volilo 60 960 (49,5%) voličov a Ing. Mgr. Marián Kotleba (Ľudová
Strana Naše Slovensko), ktorý získal 26 251 (23, 3%) platných hlasov.
Druhé kolo volieb sa konalo 23. 11. 2013 a poradie sa prehodilo. Marián Kotleba
presvedčil 71 397(55,5%) voličov a stal sa predsedom Banskobystrického samosprávneho
kraja. Vladimír Maňka získal 57 164(44, 5%) platných hlasov.
Za celý volebný obvod č. 3 – Brezno za poslancov do zastupiteľstva bolo zvolených
týchto päť poslancov:
Eva Wolframová – 49 r., nezávislý kandidát –
3 233 hlasov
Jaroslav Demian – 50 r., Smer – SD, KDH –
2 766 hlasov
Jozef Tokár – 57 r., Smer – SD, KDH –
2 288 hlasov
Ján Račák - 55r., SDKÚ – SD, KDH –
2 075 hlasov
Slavomír Pôbiš . 23r., SDKÚ – SD, SaS, NOVA – 2071 hlasov
V Jasení získali najviac hlasov: Peter Štulajter – 69 hlasov a Eva Wolframová – 67
hlasov.
Informácie som čerpala z inernetu.

Obecné zastupiteľstvo
OZ

Na prvom zasadnutí dňa 14. 02. 2013 poslanci schválili rozpočet obce na rok 2013 bez
výhrad, ako i rozbor hospodárskej činnosti obce Jasenie a inventarizáciu majetku. OZ
neschválilo žiadosť o uzatvorenie nájomnej zmluvy s Firmou PILREZ s.r.o. Valaská na
obhospodarovanie lesných pozemkov v obecných lesoch. Ďalej OZ schválilo prevod majetku
v zmysle § 9a ods. 8 písm. e z dôvodu osobitného zreteľa, odkúpenie pozemku na parcele KN
– C č. 208/2, 472 a 209 – ostatná plocha o výmere 88m² v k.ú. Jasenie. Pozemok bude slúžiť
ako prístupová cesta k rodinnému domu č. 495 – vlastníka nehnuteľnosti Petra Rusnáka
s tým, že náklady spojené s vypracovaním nového geometrického plánu bude znášať
kupujúci. Starostka informovala poslancov o triedení biologicky rozložiteľného odpadu;
o sociálnej kuratele detí v zmysle zákona č. 305/2005 Zbierky zákonov; o prírodnej rezervácii
v Lomnistej doline; o chate pod studničkou a o nevymožiteľných pohľadávkach, ktoré navrhla
audítorka škodovou komisiou odpísať z majetku obce.
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Druhé zasadnutie sa konalo dňa 10. 04. 2013, kedy starostka predložila OZ Územný
plán obce Jasenie. Zmeny a doplnky č. 1:
» zmena funkčného využitia plánovanej na rozšírenie areálu futbalového ihriska na bývanie
» zmena funkčného využitia VO3 z výroby na bývanie
» rozšírenie plochy lyžiarskeho areálu Šánsko na rekreačné a športové plochy
Toto poslanci schválili. Taktiež schválili predaj prebytočného majetku obce – dom č. 248
na parcele č. CKN - 463 a pozemky na parcele č. CKN – 464 a 252 – s najnižšou hodnotou
podľa znaleckého posudku.
Na treťom zasadnutí OZ dňa 05. 06. 2013 starostka obce predložila poslancom Návrh
nového usporiadania pozemkov obce Jasenie, ku ktorému neboli námietky. PPA
(Pôdohospodárska platobná agentúra) vrátila obci DPH vo výške 14 a 15% za uhradenú DPH
na projekt ,,Rekonštrukcia ubytovne na Obecný úrad a kultúrno – spoločenské centrum“ vo
výške 32 734,10 €. Poslanci schválili ponechať finančné prostriedky na účte a použiť ich na
úhradu plánovaných investičných zámerov.
Štvrté zasadnutie sa uskutočnilo dňa 11. 09. 2013. Na tomto zasadnutí OZ schválilo
predložený programový rozpočet obce Jasenie na rok 2013 a jeho zmenu. Starostka
predniesla v diskusii návrh prerozdelenia švajčiarskych finančných prostriedkov na
nasledovné práce:
» na výmenu vchodových dverí a okna v materskej škole
» na izoláciu stropu v základnej škole
» zvyšné finančné prostriedky sa použijú na opravu zvonice
Na opravu zvonice boli podané tri ponuky:
» p. Schön – Čierny Balog s ponukou 13 909, 00 €
» p. Hľadaj – Michalová – s ponukou 8 658, 00 € - bez lešenia
» firma BASK – Banská Bystrica – s ponukou 11 950, 00 €
Na piatom zasadnutí dňa 27. 11.2013 OZ schválilo VZN (Všeobecne záväzné nariadenia)
obce č. 6/2013 o dočasnom obmedzení užívania pitnej vody na iné účely a o spôsobe
náhradného zásobovania pitnou vodou. Poslanci ďalej odsúhlasili zaviesť jednorazový
poplatok za využívanie priestranstva na cintoríne pre podnikateľov vo výške štyri eurá na
deň. Za komunálny odpad schválili poslanci 22, 00 € na osobu a na rok; za poskytovanie
služby občanom za scanovanie poplatok 0, 70 €.
Šieste zasadnutie sa uskutočnilo 11. 12. 2013 a poslanci OZ na ňom vybrali na opravu
zvonice firmu BASK – Banská Bystrica. Firma IMMO GÉRANCELUXS. A, LUXEMBURG
požiadala obec o zmenu územného plánu – lokalita Píla na Kramlišti z výrobného charakteru
na bytovú výstavbu. Zástupca firmy JUDr. Tomáš Rosina sa vyjadril, že všetky náklady
spojené so zmenou územného plánu si firma bude financovať sama z vlastných prostriedkov.
Ďalej poslanci schválili zmenu rozpočtu vo výdavkovej časti:
» finančná oblasť – navýšenie o sumu 650, 00 €
» rozvoj obcí – navýšenie o sumu 1 400, 00 €
» pamiatková starostlivosť – navýšenie o sumu 8 100, 00 €
Informácie som čerpala zo zápisnice OZ.
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Hospodárenie – investície – výstavba

V roku 2013 mala obec k dispozícii príjmy vo výške 484 337, 07 €. Celkové výdavky tvorili
sumu 424 648, 63 €, takže vznikol prebytok + 25 386, 01 €. Kapitálové príjmy boli 32 734, 10
€, výdavky 953, 54 €. Schodok kapitálového rozpočtu bol + 31 780, 56 €. Celkový
hospodársky výsledok obce je zisk vo výške + 12 627, 38 €.
Firma BASK – Banská Bystrica našej obci vystavila účet za opravu zvonice na 14 560, 00
€. Obec Mörschwil poukázala na účet obce finančné prostriedky vo výške 10 000 CHF ako
finančný dar a obec ich bude informovať, na aký účel boli prostriedky použité. Ministerstvo
dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky poskytlo našej obci sumu
2 207, 64 € na opravu miestnych komunikácií. Sponzori sa podieľali sumou 610, 00 € na
usporiadanie kultúrneho podujatia a Recyklačný fond na recykláciu komunálneho odpadu
622, 06 €.
Naša obec poskytla zo svojho rozpočtu dotácie v zmysle VZN č. 1/2007 o poskytnutí
dotácie pre: Futbalový klub 1928 Jasenie 1 000, 00 €; Klub slovenských turistov 100, 00 €;
občianskym združeniam 3 838, 94 € a pre centrá voľného času 1 368, 00 €.
Informácie mi boli poskytnuté zo zápisnice OZ.

Základná a materská škola

Do našej školy sa v roku 2013 zapísalo 16 prvákov. Trojica žiakov dosiahla vynikajúci
výsledok v prírodovednej súťaži družstiev s názvom HYPERICUM, keď sa umiestnili na prvom
mieste. Boli to: Terézia Turčanová, Vratko Pravotiak a Tomáš Glemba.
Všetkých žiakov bolo v základnej škole 41.
Materská škola bola v tomto školskom roku jednotriedna s počtom detí 23. Okrem
zvyčajných aktivít im spestrila chvíle návšteva pracovníka sokoliarskeho združenia. Deti sa
zúčastnili 16. ročníka detskej športovej olympiády pod záštitou primátora Brezna Ing.
Jaroslava Demiana, kde získali prvé miesto. Navštívili aj zoologickú záhradu v Košiciach.
Informácie som čerpala z kroník oboch škôl.
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Slovenský zväz protifašistických bojovníkov
SZPB

Hosťami na výročnej schôdzi v januári bol predseda Oblastného výboru SZPB pán Ján
Šulej a tajomník pán Anton Pôbiš, ktorý oboznámil prítomných s udelením Čestného uznania
pre nášho občana pána Jána Gaboňa.
Do výboru SZPB v našej organizácii bola zvolená pani Jarmila Pančušková, pretože pán
Ing. Juraj Šteňo sa vzdal členstva vo výbore zo zdravotných dôvodov. Členovia sa aktívne
venovali pravidelným činnostiam. Počas roka zomrela jedna členka a prijali 6 nových členov.
Stav členskej základne k 31. 12. 2013 bol 58 – 37 mužov a 21 žien.
Informácie mi poskytli zo zápisnice SZPB.

Základná organizácia Jednoty dôchodcov
ZOJD

Naša organizácia mala v roku 2013 osemdesiattri členov. Venovali sa každoročným
aktivitám a pomáhali pri rôznych podujatiach v obci. Pre deti, ktoré sa vybrali Rozprávkovým
lesom na Deň detí pripravili rozprávku o Kubkovi a Maťkovi so zábavnými disciplínami.
Tentokrát v Hronci sa náš spevokol Chabenec zúčastnil okresnej prehliadky spevokolov, na
ktorej spievalo 13 spevokolov z okresu. Okresný zraz turistov Jednoty dôchodcov sa konal
v Hornej Lehote. Z našej organizácie tam bolo 15 členov, ale dokopy všetkých napočítali 330
dôchodcov.
Informácie mi poskytla pani Tanáčová.
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Futbalový klub 1928 Jasenie
FK 1928

V roku 2013 bol počet členov FK 60, z toho bolo 35 dospelých, 10 dorastencov
a 15 žiakov. K personálnym zmenám nedošlo. Na konci súťaže obsadili starší žiaci druhé
miesto, dospelí napriek snahe nezachránili piatu ligu a putovali späť do 1. triedy oblastnej
súťaže. Po tomto neúspechu sa pán Bukovec vzdal trénerstva.
V letnej prestávke sme si pripomenuli 85. výročie prvej zmienky o futbale v obci Jasenie
na slávnostnej akadémii v spoločenskej sále FK, kde za prítomnosti hostí z Oblastného
futbalového zväzu Banská Bystrica, zástupcov obce Jasenie a členov výboru FK 1928 Jasenie
boli odovzdané zaslúžilým dlhoročným členom FK pamätné medaile. Do týchto osláv ešte
zapadol aj 65. ročník futbalového turnaja ,,Memoriál Janka Cibuľu“ za účasti mužstiev FK 34
Brusno, FK 09 Bacúch, Sokol Nemecká a domáceho mužstva. Víťazom sa stalo mužstvo FK 09
Bacúch.
V roku 2013 táto organizácia zakúpila traktorovú kosačku na kosenie hracej plochy
a nainštalovali záchytné siete za oboma bránkami.
Jesennú časť hrali starší žiaci zasa v 1. triede a figurovali na treťom mieste. Mužstvo
dospelých pod vedením Štefana Demetera sa nevie výraznejšie presadiť, umiestnili sa na
deviatej priečke so ziskom 17 bodov a pasívnym skóre 20 : 22. Toto zlé postavenie mužstva
neočakávali a v zime ich čakala neľahká príprava.
Informácie mi poskytol pán Strečok, prezident FK 1925 Jasenie.

Dobrovoľný hasičský zbor obce
DHZO

DHZO sa zúčastnil na 11 rôznych súťažiach hasičských družstiev, ktoré sa takmer každý
rok opakujú. Umiestnenie družstiev je rovnakéP Naši členovia väčšinou obsadzujú prvé
miesta.
Tohto roku zasahovali pri dvoch požiaroch. Horelo v rodinnom dome č. 308 – hasenia sa
zúčastnilo 8 členov. Druhý požiar vznikol v miestach Glianu, kde sa vznietil jeden balík sena
pána Kováča – tam zasahovali 4 členovia.
Počas celého roka sa vykonávala údržba a oprava hasičskej techniky. Popritom sa zbieral
železný šrot, čistilo sa kúpalisko, vyčistil sa altánok v doline Kyslá. Členovia sa venovali aj
budovaniu nových sociálnych zariadení v areáli ihriska, natreli brány na hasičskej zbrojnici,
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na jar upravovali ihrisko a jeho okolie. Organizácia sa ďalej zúčastňovala na tradičných
podujatiach v obci. Prebehli oslavy 125. výročia založenia DHZO Jasenie a pri tej príležitosti
prijali naše pozvanie hasiči z obce Unín, ktorí k nám prišli po dlhých 18 rokoch.
Výbor DHZO v Jasení pracovala v tomto zložení:
Predseda – Mária Hôrčiková, veliteľ – Radoslav Kochan, zástupca veliteľa – Matúš
Lupták, tajomníčka – Lenka Hôrčiková. Hlavným strojníkom bol Miroslav Kršteník
a spolupracovali strojníci Gregor Sekáč a Jakub Šarina. O finančnú časť organizácie sa staral
Marek Kordík, kultúrnou referentkou bola Zuzana Jakubcová. Revíznej komisii predsedala
Lucia Kršteníková a členmi boli Pavel Kochan a Jana Havranová.
V tejto organizácii bolo v roku 2013 členov 59, z toho 23 žien.
Informácie som čerpala zo zápisnice DHZO.

Klub slovenských turistov
KST

V roku 2013 sme si pripomenuli 40. výročie vzniku turistiky v Jasení oslavami
v doline Lomnistá. Členovia pripravili na celý rok 18 akcií, no nie všetky sa pre zlé počasie
podarilo zrealizovať. Výstupu na Zbojnícku chatu vo Vysokých Tatrách sa zúčastnilo 35
členov, na 11. ročník výstupu na Ďurkovú prišlo 70 turistov. Táto akcia je veľmi populárna
nielen v širokom okolí, zídu sa tam turisti rôznych národností, ktorí vystúpia na Chabenec.
Ešte navštívili Zádielsku dolinu, Harmaneckú jaskyňu, Račkovu dolinu vo Vysokých Tatrách
a iné krásne miesta v našich horách. Zimného výstupu na Ďurkovú sa zúčastnilo 15 turistov.
Podrobnejšie informácie nájdete v kronike KST, odkiaľ som i ja čerpala.

Náboženský život

Prvé sväté prijímanie v roku 2013 prijalo 7 detí.
V septembri prišiel do našej farnosti misionár o. Róbert Balek SVD, pracujúci v Moskve.
Tento rok bol hosťom na sviatok Sedembolestnej Panny Márie o. Miloš Viktorín, karmelitán
z Kalvárie v Banskej Bystrici. Mons. Vladimír Filo, náš diecézny biskup udelil sviatosť
birmovania 15 kandidátom.
V našej farnosti bol v roku 2013 zosobášený jeden mladomanželský pár a pokrstených
bolo 10 detí.
Informácie sú z kroniky farnosti.
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Pohyb obyvateľstva – jubileá – narodenie - úmrtie

V roku 2013 sme privítali v našej obci 23 osôb, 11 žien a dve dievčatká, 6 mužov
a štyroch chlapcov. Naopak z obce odišlo 7 ľudí – 6 žien a jeden muž.
Naši jubilanti oslavovali takto:
50 rokov – 11 mužov a 9 žien
60 rokov – 10 mužov a 8 žien
70 rokov – 2 muži a 7 žien
80 rokov – 1 muž a 6 žien
Vzácneho jubilea 90 rokov života sa dožili títo občania: Ján Gaboň, Ing. Dušan
Randuška a Karolína Foťková.
Pribudlo nám 8 novorodencov - 4 chlapci a 4 dievčatá.
V roku 2013 celkovo zomrelo v našej obci 14 obyvateľov. Medzi najstarších patrili:
Anna Miklošková vo veku 91 rokov, Irena Kováčová vo veku 89 rokov, Marek Búda vo veku
83 rokov, Ružena Medveďová tiež vo veku 83 rokov. Bohužiaľ, zomrelo i jedno bábätko,
ktoré bolo na svete iba niekoľko hodín. Ako 41 – ročná zomrela Janka Glembová a Milan
Melikant mal 59 rokov.

Približný počet obyvateľov v roku 2013 bol 1 152.

Zápis do Kroniky obce Jasenie za rok 2013 s rozsahom
strán bol prerokovaný na
zasadnutí Obecného zastupiteľstva dňa
a schválený uznesením č.

...........................
kronikár

.............................
starostka obce
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