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Kronika obce Čaklov za rok 2009 
 

Od 1. januára 2009 na územi Slovenska platí nová mena „ EURO“.  116 rokov, od roku  1892 

sme platili korunami aj keď sa menili štáty a zriadenia (Rakusko – Uhorsko 1892 - 1918, ČSR 

1918 – 1939, Slovenská republika 1939 – 1945, Československo 1945 – 1993, Slovenská 

republika 1993 – 31.12.2008 Slovenskou korunou sme platili 16 rokov) .  

Po splnení  náročných ekonomických a finančných podmienok EÚ boli sme prijatý ako 16 

krajina  do Euro zóny. 

Výmenný kurz naších korun na eura bol stanovený  na 30,126 : 1.  Do 16.januára mohli sme 

všetky platby vykonávať v korunách alebo eurach. Vo všetkých pobočkach bank do 

19.januára sme mohli bezplatne vymeniť koruny na eura v stanovenom kurze. Zo susedných 

krajín iba Nemecko a Rakusko sú v euro zóne. 

Významná udalosť z medzinárodného hľadiska: 

20.januára 2009 vo Vashingtone (USA)  za 44 prezidenta USA sa konala inaugarácia prvého 

AFRO-AMERIČANA)  Baracka Obamu. Inauguracie sa zúčastnilo viac ako 2 milióny 

občanov. 

Rok 2009 – rok volieb. 
Občania štátu a tým aj obce sa v roku 2009 mali zúčastniť a svojimi hlasmi rozhodovať spolu 

5 krát. 

1. Voľba prezidenta 2 kola. 

2    Voľba poslancov do parlamentu EÚ 
3    Voľba poslancov do VÚC a voľba predsedu samosparavného kraja 2 kola. 

 Voľby prezidenta: 
Prvé kolo sa konalo 21.3.2009, volieb v rámci slovenska sa zúčastnilo 43,63 % opravnených 

voličov. O zvolenie sa uchádzali nasledovní kandidáti, ktorí získali  % hlasov. 

1. Gašparovič               46,71    v Čaklove získal(a)  244 hlasov 

2. Radičová                  38,05                                     102 hlasov 

3. Mikloško                    5,42                                       57 hlasov 

4. Martináková               5,12                                       26 hlasov 

5. Melník                        2,45                                       17 hlasov 

6. Bulová                        1,14                                         5 hlasov 

7. Sidor                           1,11                                       22 hlasov 

V Čaklove z opravnených voličov sa volieb zúčastnilo 29,4% voličov, v prvom okrsku 41,8% 

v druhom 18,28% voličov. Zapísaných voličov 1621, voliť bolo 477. 

 

Druhé kolo volieb bolo 4.apríla 2009  Na Slovensku účasť bola 51,67%, Zvíťazil pán Ivan 

Gašparovič získal 55,53% hlasov zúčastnených voličov. Pani Radičová získala 44,0%. 

V Čaklove sa zúčastnilo 41,23% voličov, pán Gašparovič získal 527 hlasov (264+263), pani 

Radičová  141 hlasov (39+102). 

Voľby do Euro parlamentu: 
6.júna 2009 sa na celom územi Slovenska konali voľby poslancov do Euro parlamentu, volili 

sme 13 europoslancov. Účasť na voľbach bola iba 19,64 %, v obci účasť iba 14 %. 

% odovzdaných hlasov pre strany na Slovensku: 

SMER            32,10 %                5 poslancov 

SDKÚ             16,98 %               2 poslancov 

SMK               11,33 %               2 poslancov 

KDH               10,55 %               2 poslancov 

HZDS               8,97 %               1 poslanca 

SNS                  5,39 %               1 poslanca 
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V Čaklove bolo zapísaných 1626 voličov volieb sa zúčastnilo iba 227 voličov, počet platných 

hlasov 211. Najviac hlasov 69 získalo KDH,  SMER 50, HZDS 23,  SDKÚ 21, MISIA 21 

získala 21 hlasov. Ostatných 7 strán získalo spolu 27 hlasov. 

Voľby poslancov do Prešovského samospravného kraja a voľba predsedu. 
14.novembra 2009 v celom štáte sa konali voľby predsedov a poslancov samosprávných 

krajov. V našom Prešovskom kraji za naš okres sme mali zvoliť 6 poslancov, uchádzalo sa 55 

kandidátov. V Čaklove z 1657 zapísaných voličov sa volieb zúčastnilo 575 voličov = 34,70 % 

Najviac hlasov získali : Štefan Kaliaš 269 hlasov, Ján Ragan 199 hlasov, Ladislav Čonka 170,  

Alfonz Kaliaš 161, Marek Fedor 112, a Jozef Horvath 101 hlasov. 

V okrese  z 59 267 opravnených voličov sa volieb zúčastnilo 17 187 voličov = 29 %. Za 

poslancov boli zvolení: Ján Ragan  4 916 hlasov, Marek Fedor 3 437 hlasov, Juraj Kuročka 

3 126 hlasov, Tomáš Lešo 3 100 hlasov, Marek Molčan 2 531 hlasov a Miroslav Daňo 2 491 

hlasov.    

Za predsedu Prešovského samosprávneho kraja sa uchádzalo 10 kandidátov. Najviac hlasov 

získali: 1. Peter Chudík   143 hlasov, 2- Ján Hudacký  125 hlasov a Pavol Hagyari 119 hlasov. 

Do druhého kola postúpili prvý dvaja. Konalo sa 28.novembra. V kraji zvíťazil Peter Chudík, 

ktorého volilo 63 179 voličov = 54,06 %, pred Janom Hudackým, ktorého volilo 53 686 

voličov  = 45,94 %. Aj v okrese zvíťazil Peter Chudík 54,4 %, Hudacký 45,5 %. 

V obci sa druhého kola volieb zúčastnilo iba 285 voličov = 17,0 % , zvíťazil pán Hudacký  

získal 158 hlasov, Chudík získal v obci 124 hlasov. 

 

Zasadnutia obecného zastupiteľstva 
     Obecné zastupiteľstvo v roku 2009 zasadalo 11 x, na svojich zasadnutiach prejednávalo 

aktuálne problémy obce a jej obyvateľov. Jednanie obecného zastupiteľstva podrobnejšie je 

zaevidované v zápisniciach z jednania. Hlavné body jednania boli nasledovné: 

- 30.1.2009 Obecné zastupiteľstvo schválilo spracovanie projektov na rekonštrukciu 

obecnej zelene, chodníkov, spevnených plôch, autobusových zástavok. Projekty 

spracovala firma Clematis – Ing.Novák Čaklov a Ing Betráková, Košice. Projekty boli 

scgválené MŢP, realizované by mali byť v roku 2010. 

- 13.3.2009  Schválilo celoročné hospodárenie obce za rok 2008. Zúčtovanie výsledkov 

hospodárenia skončené so ziskom 2,405 581 Sk (79 850 Eur). Prostriedky prevedené 

do rezervného fondu. 

- 24.3.2009  Schválilo príspevky finančných prostriedkov na činnosť cirkvám 

a neziskovým organizáciam v obci naslesdovne:  

Rimsko-katolická cirkev                      3 651,33 Eur  
         Evanjelická cirkev  a v                          1 991,63 Eur      

         Greckokatolická cirkev                            995,82 Eur 

          ZO Jednoty dôchodcov Slovenská          331,94 Eur                       

          ZO SZZP                                                 331,94 Eur 

          DHZ                                                        660.-  Eur 

          1..FC Čaklov                                        2 660.- Eur  

          Folklórna skupina  Čaklov                   1 000.- Eur 

- 25.5.2009 Schválilo spolufinancovanie stavby: Zvýšenie kapacity ČOV vo výške 5,6% 

z rozpočtu obce t.j. 178 792 Eur. 

- 5.6.2009  Schválilo voľbu pani Anny Demčákovej za obecného kontrolóra na obdobie 6 

rokov . Schválilo tieţ rekonštrukciu miestnych komunikácií na 1. a 2. záhumni, opravu 

strechy na KD a rekonštrukciu MŠ v čiastke 210 tisíc Eur z toho obec 5% t.j. 10 500 E. 
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17.7.2009 Schválilo prevody finančných prostriedkov z rezervného fondu (príspevok 

obce vo výške 5% ) na akcie financované z fondov štátu (kanalizácia, rekonštrukcia MŠ, 

opreva miestnych komunikácií). 

- 8.9.2009 Obecné zastupiteľstvo vyhodnotilo ako cveľmi úspešný priebeh kultúrneho 

leta. Schválilo zmluvu o dielo na elektrickú prípojku a rekonštrukciu osvetlenia v obci 

s firmou EL PRORAN.  

Schválilo zvýšenie príspevku pre rímsko katolickú cirkev na ukončenie farskej budovy 

vo vţške 1 666 Eur. 

        -  16.10.2009  Schválilo vypracovanie projektorvej dokumentácie na revitalizáciu  

rómskej osady (výstavba miestnych komunikácií, chodníkov, zástavky SAD, 

kanalizácie). 

Schválilo tieţ výstavbu viac účelového ihriska vedľa KD. Obec by mala brať účasť vo 

výške 5 % nákladov. 

        - 27.11. 2009  Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie o vykonaní inventarizácie obec- 

ného majetku  do 15.12.2009. 

         - 15.12.2009  Schválilo VZN č. 1/2009 o miestnom poplatku za komunálny odpad  na  

            územi obce v roku 2010. 

            VZN č. 2/2009  o poskytovani opatrovateľskej a úhrady za takúto sluţbu v obci . 

            VZN č. 3/2009  o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa v MŠ a    

            Školského zariadenia so sídlom na území obce. 

            Schválilo tieţ návrh rozpočtu obce na rok 2010 ako vyrovnaný na príjmovej i  

            výdavkovej časti. 

- 29.12.2009  Scgválilo zmeny v rozpočte obce za rok 2009. Príjmy spolu 246 719 E 

výdavky  246 719 Eur. 

Schválilo tieţ odmeny pre poslancov, zástupcu starostu, starostu a kontrolóra obce.  

 

Stavebné aktivity: 

 
Rok 2009 moţno zaradiť medzi veľmi významné pre obec, obec sa zaradila medzi moderné 

obce s vybudovanou kanalizáciou a vodovodnou sieťou. Kananlizačná a vodovodná sieť 

v obci je v podstate dobudovaná, ostáva na občanoch kedy svoje domácnosti napoja na 

verejné siete. Tieto práce financované boli z verejných prostriedkov. 

Okrem týchto základných akcií obecný úrad financoval tieto stavebné akcie: 

- Február – marec – zateplenie KD – výmena okien za plastové, zateplenie stropu jeho 

zníţením, výmenou svietidiel, urobené natretie strechy na KD a zdravotnom stredisku, 

oprva šatni pre športovcov v KD. V MŠ urobená kompletná úprava a oprava kuchyne, 

tried a sociálnych zariadení. 

- V októbri urobená rekonštrukcia obecného rozhlasu. Rekonštrukciu urobila firma zo 

Sabinova. Vymenené vedenie, vymenené a doplnené reproduktory. Na rekonštrukciu 

rozhlasu obec dostala z Ministerstva financií dotáciu vo výške 13 940.-Eur. 

- V mesiaci júni firma ARPROG, ktorá budovala vodovodnú sieť v obci, opravila 

chodniky a cesty, ktoré boli poškodené výstavbou. Na 1.Záhumni poloţený nový 

asfaltový koberec na celej ulici, na 2 Záhumni cesta opravená poloţením nového 

asfaltového koberca, resp. opravou poškodených časti. Obec na rekonštrukciu ciest 

vynaloţila 71 300.-Eur. 
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Spojená škola: 

V mesiacoch júl, august celá budova školy bola zateplená, vymenené všetky okna za plastové 

a celá fasáda farebne novo úpravená. Výmenu okien urobila firma MARTIN  Vranov nad 

Topľou, zateplenie a farebnú úpravu fasády, firma SLOVDACH Stará Ľubovňa. 

Iné stavebné aktivity: 

Rímskokatolická farnosť pokračovala vo výstavbe farskej budovy, ktorá je uţ v podstate 

hotová. V mesiaci novembri do novej budovy sa presťahoval bývať farar i farský úrad. 

      Zaujimavosť: Nový vlastník bývaleho obecného úradu dokazal v čase od apríla do konca 

novembra pôvodnu budovu úplne zlikvydovať a postaviť pomerne veľký rodinný dom 

s kompletnou strechou (bez vnútorných a vonkajších omietok). 

 

Cirkevný život: 
10.júl 2009 moţno povaţovať za najvyznamnejší deň v histórií Čaklova. Na pozvanie nášho 

rodáka  Europského komisára Ing. Jána Figľa a rimskokatolickej farnosti, do Čaklova prišli 

významní predstavitelia rimskokatolickej cirkvi: Eminencia Mons. Kardinál Jozef Tomko, 

Košický arcibiskup metropolita Mons. Alojz Tkáč, svetiaci biskup košickej diecézy Mons. 

Bober a farári z okolitých farnosti. Svätú omšu v preplnenom farskom kostole celebroval 

Kardinál mons. Jozef Tomko. 

Čaklov takúto významnú návštevu v celej svojej viac ako sedemsto ročnej histórií nezaţil. 

 

Čaklovská  a Soľanská fara zorganizovali 26.9.2009 v KD Čaklov, pre detí a mládeţ  

z farnosti prvú diskotéku s programom, súťaţiami a scénkami, účasť na všetkých akciách 

brala i Gospelová skupina JONAH. Účastnici túto akciu hodnotili veľmi kladne. 

   

Počasie v roku 2009. 
Začiatok roka bol mokrý, jarné práce začali aţ 20.marca prípravou pôdy pod sejbu jarín 

v Rovni, ale pôda bola ešte mokrá. Jariny boli zasiaté v týţdni od 21. do 26. marca (jarný 

jačmeň i kukurica. 10. apríla bola prvá jarná búrka. Búrky boli aj 11.aj 12. apríla. 

Koniec marca a apríl boli veľmi teplé a repka ozimná, čerešne začali kvitnúť, čerešňa sakura 

20. apríla bola uţ v plnom kvete – 2 týţdne skôr ako v incý rokoch. Celý mesiac apríl a máj 

bez dáţďa, aţ posledné májové a prvé júnové dni konečne pršalo. Od 11. februára do 21.mája 

napršalo iba  76,1 mm, normálne 150 mm. 10.júla začala ţatva, zberom repky olejky.  

Ţe celý rok bol v našej oblasti pomerne suchý svedčí i skutočnosť, ţe v Zámutovských lesoch 

bola veľmi slabá úroda  hríbov i keď inde bola veľmi dobrá. Jeseň teplá, slnečná a dlhá. 

Prvé celodenné mrazy začali aţ 12.decembra. Mrazy vydrţali aţ do 22.12.2009, najsilnejší 

mraz bol v noci na 21.12.2009 aţ – 20,0º C. ale 23.12. uţ bola teplota nad nulou a pršalo.   

.Počas celého roka ani raz sa nevyliala rieka Topľa. 

 

Iné významnejšie akcie – skutočnosti roku 2009 
Naši bociani: 

30.3. 2009 na komíne liehovaru sedel uţ párik bocianov. 31.3. ďalší samček obsadil hniezdo 

na stlpe pred rodinným domom Ing. Kulicha. 1.apríla boli obsadené 4 hniezda, okrem 

spomínaných aj na stlpe pre kultúrnym domom a na komíne kotolne základnej školy. 

28.augusta bocianie hniezda osireli, na štyroch hniezdach odchovali 8 mláďat ( na komíne 

liehovaru , na stĺpe pred Ing. Kulichom 1, na ostatných hniezdach po 2).   

 

Futbalový turnaj starých pánov: 

12.7.2009  sa uskutočnil futbalový turnaj starých pánov za účasti druţstiev z Mernika, 

Rudľova, Komaran a Čaklova. Turnaj mal veľmi dobrú úroveň, a bol veľmi vyrovnaný, 
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všetky zápasy skončili remizami. O víťazovi a umiestnení rozhodli pokutové kopy. 

Umiestnenie bolo nasledovné: Rudľov, Merník, Čaklov a Komarany. 

 

 

Čaklovské kultúrne leto: 

26.júla 2009 na miestnom štadióne pri KD sa uskutočnil XVI. ročník Čaklovského kultúrneho 

leta. Po otvorení starostom obce vystúpili:  

Detský rómsky súbor s tančekom 

Mirko Huňák – pieseň 

Folklórna skupina Čaklov 

Hlavný program dodali folklórny súbor ROVINA z Dlhého Klčova 

a folklórny súbor VIHORLAT zo Sniny 

Na záver vystúpila Hudobná skupina Antona Danka 

 

Turistika: 22.augusta 2009, obecný úrad a nadšenci turistiky z Čaklova  (RNDr. Hričák, V. 

Demčák,  Jakubov a starosta obce zorganizovali turisticky prechod po chodníkoch Slanských 

hôr na trase ( Banské – Banské mláčky – Makovica – Ordanky – Ľaš – Zámutov – Zaľubová). 

Pochodu sa zúčastnilo viac ako 25 turistov z obce Čaklov. Na záver bolo posedenie spojené 

s pohostením. 

 

Stretnutia absolventov: 

Veľmi významné miesto medzi školami v bývalom Východoslovenskom kraji a teda aj okrese 

mala Stredná poľnohospodárska škola Čaklov, ktorá za viac ako 50 rokov svojej existencie 

vychovála mnoţstvo absolvento v odboroch pestovateľstvo, chovateľstvo, meliorácie 

a záhradníctvo. Mnohí absolventi získali aj vysokoškolské vzdelanie a významné posty 

v spoločnosti. 

12.9.2009 po 52 rokoch sa v škole stretlo 14 absolventov z 34 absolventov. 19.9. 2009 sa 

uskutočnilo dalšie stretnutie absolventov po 50 rokoch od jej absolvovania, Z dvoch ročníkov 

54 absolventov sa zúčastnilo 28. Na obecnom úrade boli prijatí zástupcom starostu 

p.Ing.Demčákom. Navštívili aj miestny cintorín kde si úctili pamiatku bývalých profesorov.  

 

Koniec živočíšnej výroby v Čaklove: 

V Čaklove sa vţdy v minulosti chovalo mnoţstvo koní, hovädzieho dobytka,  ošípaných 

a hydiny. To všetko je uţ minulosťou. Agrokondor, ktorý hospodári na pozemkoch po 

bývalom JRD zrušil v Čaklove úplne ţivočíšnú výrobu. Tak isto urobilo aj ORAGRO, ktoré 

hospodári na pozemkoch bývalého školského majetku. V druhom polroku zlikvidovala svoju 

veľkovýrobu hydinového mäsa v Čaklove aj HYDINA Košice. Tak prišlo o prácu viac ako 20 

pracovníkov a moderné haly, maštale ostali nevyuţité. 

 

Školstvo v Čaklove: 
Materská škola: 

Riaditeľka pani Jana Mattová, 4 učiteľky, 5 pracovníčok školskej jedálne, 63 detí z toho 22 

rómskych. Prevádzka je zabezpečená v dvoch triedach a v poldennej triede. Jedáleň MŠ 

zabezpečuje stravovanie aj pre ţiakov ZŠ. 

 

Základná škola: 

Riaditeľka školy PaedDr. Anna Hricová, zástupca PaedDr. Vladimír  Obrin. 

Počet učiteľov 16, 2 asistenti, 5 technických pracovníkov. Počet ţiakov 213 z toho 212 

rómskych. 
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V spolupráci s obecným úradom Čaklov, škola kaţdý rok organizuje  v januári Čaklovský 

fašiangový ples v roku 2009 to bol uţ 6 ročník. 

Spojená škola: 

Vznikla rozhodnutím Prešovského samosprávneho kraja, spojením Strednej 

poľnohospodárskej a záhradnickej školy, Strednej priemyselnej školy dopravnej a Stredného 

odborného učilišťa. 

Riaditeľom školy je Mgr. Stanislav Kráľ, zástupkyňou pre teoretické vyučovanie Mgr. 

Jarmila Kuzemková, zástupcom pre praktické vyučovanie Ing. Pavol Duhaň. 

Počet pedagogických pracovníkov 27, nepedagogických 12. 

Počet tried 13, počet ţiakov spolu 297. 

Na škole sú dva študijné štvor ročné odbory.  Prevádzka a ekonomika dopravy a Pracovník 

marketingu. 

Učebné odbory troj ročné: Záhradnik,  Viazač a aranţer kvetín,  Mechanizátor rastlinnej 

výroby,   Stavebná výroba    a Praktická ţena. 

 

Podnikateľské subjekty v obci: 
V obci podniká viac subjektov uţ viac rokov. Aj v roku 2009 podnikali tieto subjekty: 

 

1. Poľnohospodárska výroba: 

- ORAGRO s.r.o. Marhaň.  Hospodári na pôde bývalého školského majetku, bez ţivočíšnej    

   výroby. 

- AGROKONDOR  s.r.o.  Čaklov. Hospodári na pozemkoch  po bývalom JRD Čaklov  

   a Zámutov. V Čaklove má iba rastlinnú výrobu. 

- Medvec Milan  SHR, hospodári na prenajatej pôde cca 100 ha, ma iba rastlinnú výrobu. 

- Demeter Marian  SHR, hospodári na prenajatej pôde cca. 80 ha. 

 

2. Priemyselné podniky: 

  - KOVOVÝROBA – HUDÁK  s.r.o. 

    Najvyznamnejší podnik v obci, vyrába Oceľové zárubne, brzdové valce, lisárske práce, robí  

    rezanie kovov, brusenie, zváranie, vyrába tieţ rôzne nástroje, striţniky a pod. 

  - KOVOVÝROBA  - Ing. KMEC:  

    Patrí medzi najväčších výrobcov oceľových zárubni na Slocvensku. 

  - STOLÁRSTVO – TABÁKA: 

    Vyrába kuchynské linky na mieru a rôzne vstavané skrine. 

  - PEKÁRSTVO – Ing. Semančík: 

    Pekárenskými výrobkami zasobuje Čaklov a čiastočne i Vranova. 

  - CLEMATIS – záhradníctvo: 

     Ing. Milan Novák, zabezpečuje kompletné záhradnícke a sadovnícke úpravy s vypracova- 

     ním projektovej dokumentácie, dodaním materiálu a prácami. Zabezpečuje predaj kvetín 

     a záhradnických potrieb. 

   - AUTODOPRAVA – Š Figeľ: 

     Zabezpečuje autodopravu podľa poţiadavok na územi Európy. 

   - RAMEKO s.r.o.. 

      Zabezpečuje kompletné riešenie odpadového hospodárstva  

   - Hasiace zariadenia -  Michal Urban. 

      Viac rokov, pre cele Východné Slovensko zabezpečuje dodávku, montáţ  a opravy ako aj   

      kontroly funkčnosti týchto zariadení zabezpečuje pán Urbán.  

     3. Stavebná výroba: 
     Ing. Ján Olexa: Stavebné práce všetkých druhov.       

     František Tancoš. : stavebná činnosť.  
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Ubytovanie: Pre 20 osôb zabezpečuje v penzione pán Ing. Ladislav Rigo, + ponúka 

ľahké montovateľné lešenia. 

 

 

Mikulášská nádielka: 
Napriek krízovému obdobiu, obecný úrad aj v tomto roku pametal na najmenších i najstarších 

občanov a pre ţiakov MŠ, ZŠ a dôchodcov starších ako 75 rokov zabezpečil skromné 

darčeky, ktoré im boli doručené do škôl, resp. domácnosti.  

 

DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ: 
 

     Počet obyvateľov  obce k 1.1.2009          2 384  z toho  1 078 rómov       45,05 % 

       Narodení v roku 2009                                  40                   33                  82.5   % 

       Prihlásení                                                     18                     4 

       Odhlasení                                                     22                     5 

       Zomrelí                                                        17                     3 

     Počet obyvateľov k 31.12.2009                2 043              1 104                 45,94 % 

     V roku 2009 manţelstvo uzavrelo  25 párov z toho 12 rómskych. 

 

 

 V Čaklove 24.1.2010 

 

                                                                                     Ing. Jozef Filipek 

                                                                                     kronikár obce 

 

 

 

Zápis prejednaný a schválený obecným zastupiteľstvom     5.3.2010. 

 

 


