
Aktivity obce v rokoch2021-22
Prehľad podaných žiadostí(projektov), zrealizovaných opráv a
investícií v obci s fotodokumentáciou

Vypracoval: Ing. Marek Kordík, PhD. – starosta obce



Stručný prehľad podaných žiadostí počas rokov 2021-2022
a získaných financií do ďalších rokov

P.č. Zoznam žiadostí o dotáciu/NFP_Účel Poskytovateľ Výška NFP Dátum podania Výsledok

1. Modernizácia vybavenia školskej jedálne MŠVVaŠ SR 3600 eur 30.10.2020
Schválená 8.12.2020

(realizácia 2021)

2.
Obnova doplnkovej infraštruktúry na cyklotrase č.8601 -
Rekonštrukcia prameňa Kyslá BBSK + OOCR Horehronie 11 500 eur 29.11.2020

Schválená 27.4.2021
(realizácia 2021)

3. Obnova a rekonštrukcia partizánskeho bunkra v Lomnistej doline Úrad vlády SR 3 500 eur 13.3.2020
Schválená 14.10.2020

(realizácia 2021)

1. Zriadenie a prevádzka MOM pre občanov MV SR 9000eur 01/2021 Prevádzka 01-05/2021

2.
Rozdanie balíčkov občanom nad 60rokov v rámci prevencie pred 
Covid-19(vitamíny+respirátory)

Obec Jasenie 3000eur 02/2021 Rozdané 02/2021

3.
Žiadosť  o NFP v rámci  dosiahnutia vytriediteľnosti KO v obci za rok 
2020 nad 33% Environmentálny fond 1130 eur 25.3.2021 Schválená 28.6.2021

4. Zriadenie malej kompostárne do 100 ton v obci SAŽP-POD 2021 4750 eur 19.3.2021 Schválená 05.8.2021

5.
Žiadosť  o NFP v rámci  dosiahnutia vytriediteľnosti KO v obci za rok 
2021  nad 33%

Environmentálny fond 1160 eur 9.3.2022 Schválená 25.7.2022

6. Zlepšenie dostupnosti opatrovateľskej služby v obci II UPSVaR
57 120 eur (od 1.12.2021 

do 30.11.2023) 08/2021 Schválená 02.11.2021

7. Obnovenie podpory z partnerskej obce Obec Mörschwil 10 000 Fr 27.8.2021 Schválená 21.12.2021

8.
Žiadosť o dotáciu na rekonštrukciu havarijného stavu rozvodov 
kúrenia v ZŠ

MŠVVaŠ SR
30 000 eur 24.8.2021 Schválená 11.11.2021

8 400 eur 23.5.2022 Schválená 7.7.2022

9. Žiadosť o dotáciu na Baranie hody v r.2022 Poslanci BBSK 4000eur 30.2.2022 Schválená 3.5.2022

10. Žiadosť o NFP na prípravu a vydanie Monografie o obci Jasenie Fond na podporu umenia 10000eur 10.1.2022 Schválená 04/2022

11. Žiadosť o NFP na rekonštrukciu zastávky pri COOP Jednota PPA(MAS) 14000eur 03/2022 Posudzuje sa



Prehľad menších investícií a opráv v obci(r.2021-2022):
 Osadenie informačných vitrín a máp hrobových miest na cintoríne 

 I. a II. etapa príprav na vydanie knihy(monografie) obce Jasenie 

 Vypracovanie dopravného passportu obce Jasenie

 Výmena plynového kotla na pošte 

 Vypracovanie projektu na energetické ceritifikáty obecných budov 

 Doplnenie vianočnej výzdoby po obci 

 Doplnenie svietidiel VO v obci 

 Umiestnenie solárnych svietidiel pri chodníkoch a autobusových zástavkách v obci 

 Oprava hasičského vozidla-TATRA 148 

 Rekonštrukciu brodítka a spŕch na kúpalisku 

 Obnova a rekonštrukcia partizánskeho bunkra v Lomnistejdoline

 Osadenie kovového srdca na námestí pre zber plastových vrchnákov 

 Rekonštrukcia autobusových zástavok na Hrabine a pri Družstve(otočka)

 Oprava priepustu pri pamätníku SNP 

 Výmena plastových okien a dverí na budove Pošty 

 Oprava strechy nad zasadačkou v Požiarnej zbrojnici 

 Približnevynaložená suma týchto akcií bola v hodnote 49300eur.



Prehľad väčších investícií a projektov v obci(r.2021-2022):
 Celková rekonštrukcia obecného rozhlasu v obci 

 Kúpa pozemku na námestí oproti hasičskej zbrojnice

 Rekonštrukcia budovy Prameňa Kyslá a jeho okolia

 Vybudovanie malej kompostárne v obci

 Rekonštrukcia havarijného stavu rozvodov kúrenia v ZŠ

 Výmena strechy na Dome smútku

 Približnevynaložená suma týchto akcií a projektovbola vhodnote 137 900eur.

Obec v roku 2021 ďalej svojou činnosťou pre občanov a aktivitami:

 získala a ušetrila hospodárnym prevádzkovaním MOM za účelom pravidelného
testovania občanov obce sumu v hodnote 9000 eur;

 vyrubila zľavy z poplatku za komunálne odpady na rok 2022 prostredníctvom
evidenčného systému Elwis pre jednotlivé domácnosti v celkovej hodnote 2 500eur
(https://www.menejodpadu.sk/jrk-v-mediach/);

https://www.menejodpadu.sk/jrk-v-mediach/


Propagácia dediny v médiách:

 https://www.rtvs.sk/radio/archiv/1709/1725606?fbclid=IwAR1P_MjKflwiEYcowAiY9ot5Kod9GbzsUpWDfJ
fak4wQLmjZOVh7RJm9Gn8

 https://www.rtvs.sk/radio/archiv/1524/1660939?fbclid=IwAR2gng8N8CodER7Kp1t87WH83w_XYejJL6zfH
O6ZGvZMR3xtdl42uv7u3Nw

 https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/15603/290966#396
 https://www.youtube.com/watch?v=hNTdOOv4Q90

https://www.rtvs.sk/radio/archiv/1709/1725606?fbclid=IwAR1P_MjKflwiEYcowAiY9ot5Kod9GbzsUpWDfJfak4wQLmjZOVh7RJm9Gn8
https://www.rtvs.sk/radio/archiv/1524/1660939?fbclid=IwAR2gng8N8CodER7Kp1t87WH83w_XYejJL6zfHO6ZGvZMR3xtdl42uv7u3Nw
https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/15603/290966#396
https://www.youtube.com/watch?v=hNTdOOv4Q90


...čas, ktorý sme venovali  po iné roky príprave 
a organizovaniu  kultúrnych akcií, sme sa 

vzhľadom na doznievajúce prijaté opatrenia a 
obmedzenia v rámci šírenia COVID-19, snažili 
využiť naplno pri realizácií viacerých  prác a 

opráv v našej obci... 



Fotodokumentácia niektorých zrealizovaných akcií
a projektov v obci(r.2021-2022):



ROZaNA



Odkúpenie a úprava pozemku na námestí (oproti hasične):





Úryvky z pripravovanej monografie obce (cca 02/2023):





Slávnostné otvorenie multifunkčného ihriska v r. 2021



















Baranie hrče – nové miesto: Areál multifunkčného ihriska



Ďakujem za pozornosť!
... s Vašou dôverou budem(e) na 
zveľaďovaní našej obce pracovať 

aj naďalej...


