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1  Úvodné slovo starostu obce  

Vážení poslanci, milí občania a priatelia našej obce,   

 

výročnáspráva obce poukazuje na predchádzajúci rok 2017. Svojim obsahom je zameraná 

najmä na hospodárenie obce. Odzrkadľuje všetky významné udalosti a zmeny v obci. Počas 

minulého roka naša obec žila bohatým kultúrnym a spoločenským životom, ako 

v predchádzajúcich dvoch rokoch. Obec napreduje tempom, ktorý dovoľuje rozpočet obce, 

zaťažený vysokým úverom z minulých rokov. Napriek zadlženosti nepocítili naši občania 

zvýšenie daní, nepocítili nedostatok základných služieb.  Veľkou pomocou pri riešení mnohých 

problémov v obci je aktívna pomoc mnohých dobrovoľníkov, ktorých rady sa neustále 

rozširujú. Okrem nich k rozvoju obce pomohli  členovia našich aktívnych organizácii. Veľké 

ďakujem patrí hlavne ženám z Únie žien, hasičom z DHZ Častkov a športovcom z ŠK Častkov.  

 

 Vo výročnej správe je zahrnuté hodnotenie hlavne po stránke ekonomickej.Rok 2017 

bol opäť zaťažený hriechmi z minulosti, ale v menšej miere, ako v roku 2016. Rok 2017 bol 

hlavne rokom veľkých zmien. Jednou z najdôležitejších zmien bolo vybudovanie telocvične 

v budove základnej školy. Na konci roka 2017 sa začalo s výstavbou toaliet v objekte školy. 

Dokončené budú začiatkom roka 2018 a naše deti tak nebudú musieť chodiť po vonku. 

Občanom pribudla nová svadobka a nová kuchyňa, obe sú už využívané a v Častkove po 

rokoch boli aj dni svadobné. Všetky pozitívne zmeny v obci sa udiali hlavne vďaka rôznym 

grantom a dotáciám.  

 

V obci je nedokončená kanalizácia a zatiaľ žiadna žiadosť o dotácie na tento projekt 

nebola úspešná. Žiadosti o dotáciu na jej dostavbu sú podávané každým rokom. Ďalším 

veľkým problémom v obci je nedostatok pitnej vody. Bude prioritou ďalších období pracovať 

na riešení tohto problému. 

 

 Na záver chcem poďakovať všetkým občanom za  trpezlivosť, za ústretovosť a za 

spoluprácu.  Ďakujem všetkým dobrovoľníkom, všetkým členom organizácii a samozrejme aj 

deťom a mládeži za pomoc a spoločnú prácu pri rôznych projektoch, ktorými sme spoločne 

skrášlili našu obec.  

 

 

  

 

 

          Mgr. Eva Černeková 
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2  Identifikačné údaje obce 

Názov:     Obec Častkov 

Sídlo:     Častkov 35 

IČO:     00309494 

Štatutárny orgán obce:  starosta obce 

Telefón:    0346511313 

Mail:     obeccastkov@centrum.sk 

Webová stránka:    www.castkov.sk 

 

3 Organizačná štruktúra obce a identifikácia vedúcich predstaviteľov 

Starosta obce:     Mgr.Eva Černeková 

      

Zástupca starostu obce:   Ing.Helena Zdravecká 

Hlavný kontrolór obce:   od 01.05.2017- Ing.Róbert Mozolič 

Obecné zastupiteľstvo:   Peter Jamriška 

      Božena Janšáková 

      Ivan Ribárski 

Mgr.Miroslav Roža 

Roman Trimel 

Mgr.Michaela Vojtková 
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Komisie:     Komisia na ochranu verejného poriadku 

      Komisia pre kultúru a vzdelanie 

      Komisia pre ochranu verejného záujmu 

       

Obecný úrad:     Alena Holičová 

      Valeria Vojtková 

             

4 Poslanie, vízie, ciele  

 

Poslaním obce je starostlivosť o občanov a zabezpečovanie všestranného rozvoja obce 

a uspokojovanie potrieb občanov. 

Víziou obce je vytvoriť dôstojné a šťastné podmienky pre život v obci. 

Ciele obce: - zvýšenie kvality života občanov, 

- rozvoj kultúrnych, športových  a voľnočasových aktivít obyvateľov, 

- rozvoj bytovej politiky, 

- zlepšenie stavu  životného prostredia, 

- vybudovanie kanalizácie a vodovodu v obci, 

- dôstojný život pre všetkých občanov. 

 

5  Základná charakteristika obce 

 

Obec je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky. Obec 

je právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári 

s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami.Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy je 

starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia a o potreby jej obyvateľov.  

 

5.1  Geografické údaje 

 

Obec Častkov sa nachádza v juhozápadnej časti Slovenskej republiky. Z hľadiska 

územnosprávneho členenia SR obec Častkov na úrovni NUTS 3 patrí do Trnavského kraja, na 

úrovni obvodov/okresov obec Častkov sa nachádza v obvode/okrese Senica.  

Geografická poloha obce : územie je súčasťou Alpsko-Himalájskej sústavy, v rámci nej sa 

nachádza na rozhraní dvoch podsústav, a to Panónskej  panvy a Karpát. 

V rámci podsústavy Panónska panva do k.ú. obce zasahuje provincia Západopanónska 

panva, subprovincia Viedenská kotlina, oblasť Záhorská nížina.Častkov leží na severe 

Myjavskej pahorkatiny neďaleko úpätia Bielych Karpát. Pahorkatinný až vrchovinný povrch 

chotára tvoria mladšie treťohorné íly, piesky, pieskovce a staršie treťohorné ílovce a pieskovce. 

Má hnedozemné a hnedé lesné pôdy. Na východe je ostrov dubového lesa s hrabom. Je tu 

minerálny prameň Kubina, v ktorom sa nachádza sírovodíková minerálna voda.  

Obec má ešte dve miestne časti  Havran -najvyšší vrch obce (542 m) a Hanzlúvku.Nadmorská 

výška : Nadmorská výška v strede obce je 280 m n. m., v chotári 245-542 m n. m. 
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Susedné mestá a obce : Obec Častkov susedí s obcami Sobotište, Chvojnica, Rohov, 

Rovensko, Lopašov, Chropov a Oreské. 

 

Celková rozloha obce :k 31.12.2017 1318 ha, 13,182 km2. 
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5.2  Demografické údaje  

 

Počet obyvateľov k 31.12.2017 je 597, z toho podľa veku obyvateľov:      

- predproduktívny vek (0-14) spolu 95 

- produktívny vek (15-62) ženy         189 

- produktívny vek (15-62) muži 191 

- poproduktívny vek (63 a viac) ženy  74 

- poproduktívny vek (63 a viac) muži  43 

- celkový prírastoknarodených detí +7, zomreli 5 obyvatelia. 

Národnostná štruktúra : prevažuje slovenská národnosť 99%, podľa posledného sčítania 

ľudu v r. 2011. 

Hustota obyvateľstva je 45 obyvateľov  na km2, k 31.12.2017. 
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Štruktúra obyvateľstva podľa náboženského významu :2/3 evanjelickéa.v. a 1/3 rímsko-

katolické vierovyznanie podľa posledného sčítania ľudu v r. 2011. 

 
Vývoj počtu obyvateľov : 

 
Vývoj počtu obyvateľov od roku 2005 do 2017 

Rok 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Počet 608 615 618 623 624 614 622 624 604 585 585 597 
Zdroj: vlastné spracovanie 

 

Počet obyvateľov sa pohybuje stále na rovnakej úrovni. Skôr je klesajúci trend. Mladí ľudia 

odchádzajú z obce do miesta, hlavne z dôvodu chýbajúcich pozemkov na stavbu rodinného 

domu. Počas roka 2017 sa hľadali možnosti, ako tento problém riešiť. Na pozemkoch, ktoré by 

boli vhodné na výstavbu rodinných domov, sme narazili na neochotných vlastníkov pozemkov, 

601

55

Národnostná štruktúra obyvateľov v obci 
Častkov

slovenská
národnosť

česká
národnosť

iná národnosť

407

153

4

1

Náboženské vyznanie v obci Častkov

Evanjelická
cirkev a.v.

Rímskokatolícka
cirkev

Bratská jednota
baptistov

Gréckokatolícka
cirkev



Individuálna výročná správa obce Častkov za rok 2017  

  
  

 9 

ktorí nemajú záujem svoj pozemok na takýto účel predať. V ďalších rokoch sa budú stále 

hľadať možnosti a pozemky na výstavbu rodinných domov. Prispeje k tomu aj plánovaná 

zmena územného plánu. 

 

5.3  Ekonomické údaje  

 

Nezamestnanosť v obci :2 dlhodobo nezamestnaných občanov,  o troch občanov menej oproti 

roku 2016. 

 

Nezamestnanosť v okrese : k 31.12.2017 bola 4,69 čo je pokles skoro o 2,7 % proti roku 2016, 

kedy bola vo výške 7,23%. V trnavskom kraji je to stále  najvyššia nezamestnanosť.  

Nezamestnanosť klesá nakoľko v okrese Senica a v okrese Skalica je dostatok pracovných 

miest.   

 

Štruktúra obyvateľstva podľa ekonomickej aktivity(podľa posledného sčítania): 

 
 

 

5.4.Symboly obce 

 

erb obce 

 
 

261

1927

61

136

95

12

Ekonomická aktivita v obci Častkov

Pracujúci

Osoby na MD a rodičovskej dovolenke

Nezamestnaní

Študenti SŠ a VŠ

Dôchodcovia

Deti do 16 rokov

Nezistení

Historický symbol Častkova poznáme podľa odtlačku obecného 

pečatidla z 19. stor., zachovaného na dokumente z r. 1781. Publikoval 

ho R. Irša vo svojej práci o pečatiach a znakoch obcí senického okresu.  

Kruhopis pečate znie PECZET OBECNI DEDINI ZASKOVA, v strede 

pečatného poľa je zobrazený vinič a náradie – radlica a vinohradský 

nožík, To všetko je sprevádzané ešte dvomi hviezdičkami.  



Individuálna výročná správa obce Častkov za rok 2017  

  
  

 10 

 
 

 

vlajka obce 

 
 

 

 

pečať obce 

 
 

5.5  História obce, pamiatky a významné osobnosti 

 

História obce 

 

Názov obce je doložený z roku 1394 ako Chaztow, z roku 1773 ako Csastkow, z roku 1786 ako 

Čschasztkowecz, z roku 1920 ako Častkov; po maďarsky Császtkóc, Császtkó.  

Obec bola administratívne začlenená pod Nitriansku župu; pred rokom 1960 pod okres Senica, 

kraj Bratislava; po roku 1960 pod okres Senica, kraj Západoslovenský.  

Obec sa spomína v roku 1394. Patrila panstvu Hlohovec, od roku 1394 hradu Branč. V roku 

1715 mala vinice a 32 domácností, v roku 1752 117 rodín, v roku 1787 74 domov a 627 

obyvateľov, 1828 mala 120 domov a 840 obyvateľov. Obec si zachovala poľnohospodársky 

charakter aj za kapitalizmu.JRD bolo založené v roku 1957.Obyvatelia sa v minulosti zaoberali 

poľnohospodárstvom, ovocinárstvom a tiež vinohradníctvom. Ženy z obce boli  známe 

čipkárstvom a výšivkárstvom. 

 

Vlajka obce Častkov pozostáva z deviatich pozdĺžnych pruhov 

vo farbách zelenej, bielej, žltej, zelenej, žltej, zelenej, žltej, 

bielej a zelenej. Vlajka má pomer strán 2:3 a ukončená je tromi 

cípmi, t.j. dvomi zástrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu.  

Pečať obce Častkov je okrúhla, uprostred s obecným 

symbolom a kruhopisom OBEC ČASTKOV. Pečať má 

priemer 35 mm, čo je v súlade s domácimi zvyklosťami 

a predpismi o používaní pečiatok s obecnými symbolmi.  

Súčasný erb obce má  túto podobu: v zelenom štíte medzi 

strieborným obráteným lemešom a strieborným vinohradníckym 

nožíkom so zlatou rukoväťou zo strieborného bezlistého 

priebežného nahor prehnutého konárika vyrastajúci strieborný 

bezlistý vinič s troma zlatými strapcami hrozna – vpravo dvoma, 

v horných rohoch štítu po jednej striebornej hviezde. 
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Pamiatky 

 

V rokoch 1876 – 1877 bol postavený 

Evanjelický a.v. kostol, za pôsobenia významného farára ECAV, učiteľa a národovca Jozefa 

Nedobrého.  

V roku 1939 bola postavená kaplnka 

Sv.Cyrila a Metoda.  
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Významné osobnosti 

 

Jozef Nedobrý (1841 - 1921) 

 

 
 

Narodil sa v dolnom Liptove v Nemeckej Ľupči (teraz Partizánska Ľupča) v maloroľníckej rodine. Po 

maturite v Banskej Štiavnici sa zapísal na teologickú školu v Prešove. Po kandidátskej skúške odišiel na 

tri semestre do Rostocku v Nemecku, aby sa zdokonalil v cudzej reči a získal širší rozhľad vzdelanca. 

Po návrate sa usadil v Turčianskom Svätom Martine (teraz Martin), kde zakrátko konal službu 

súkromného učiteľa. Od roku 1867 stal sa profesorom na novozaloženom slovenskom evanjelickom 

gymnáziu. Ako uvedomelý vlastenec odmietol maďarsky vyučovať, preto radšej prijal funkciu 

duchovného pastiera v Častkove pri Senici, v skromnom malodedinskom prostredí. Krátko pojeho 

príchode sa rozvinulo veľké budovateľské úsilie. 8. mája 1876 bol posvätený základný kameňnového 

chrámu biskupom Ľudevítom Gedulym. Okrem kostola sa v krátkom čase postavila i fara a cirkevná 

škola. 

Jozef Nedobrý bol ženatý so Zuzanou, r. Šimkovou, sestrou vynikajúceho lekára Ľudevíta Šimku v  

Senici. Z troch detí len dcéra Oľga prežila svojich rodičov.Účinkovanie farára Nedobrého sa v Častkove 

skončilo po 36 rokoch. Na dôchodok sa utiahol do Senice, kde 7. októbra 1921 zomrel a bol pochovaný. 

Neskoršie jeho telo exhumovali a previezli na Národný cintorín v Turčianskom Svätom Martine. 

 Na pamiatku tejto významnej osobnosti Častkova má Jozef Nedobrý malý pomník na 

cintoríne, ako spomienku na jeho život v obci Častkov. 

 

6  Plnenie funkcií  obce (prenesené kompetencie, originálne kompetencie)  

 

6.1  Výchova a vzdelávanie  

V súčasnosti výchovu a vzdelávanie detí v obci poskytuje: 

  Základná škola Častkov 1. – 4., Častkov 130 

Personálne obsadenie: 

 

Mgr.Iveta Fodorová, riaditeľka  

Mgr.Zdenka Jonášová, učiteľka 

Gabriela Lániková, vychovávateľka ŠKD 

Mgr.Pavol Štefek, učiteľ náboženskej výchovy- ECAV 

Mgr.Jozeg Bicak, učiteľ náboženskej výchovy – rímsko-kat.  

Ľudmila Chropúvková  – upratovačka/školník 
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Nová telocvičňa vybudovaná v roku 2017 pomocou grantu z Nadácie pre deti Slovenska 

 

 

Základná škola v Častkove je menejtriedna Základná škola (ZŠ), nemá právny subjekt. 

Zriaďovateľom školy je Obec Častkov, štatutárnym zástupcom je starosta obce. V školskom 

roku 2017/2018 navštevuje našu školu 22 žiakov, Delenie tried podľa ročníkov: 

 

I. trieda  1. ročník: počet žiakov: 8 

              2. ročník: počet žiakov: 3 
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II.trieda  3. ročník: počet žiakov: 5 

  4. ročník: počet žiakov: 6 

 

Školský klub detí 

Po vyučovaní trávia deti ZŠ svoj voľný čas v školskom klube detí. Pre deti je otvorený do 

16,00 h. 

Materská škola Častkov, Častkov 96 

Personálne obsadenie: 

 

 Mgr.Miriam Horváthová, poverená zastupovaným riaditeľky  školy Bc.Ľ.Kuricovej, 

 Mgr.Oľga Lakatošová, učiteľka, 

 Ľudmila Chropúvková, upratovačka 

 Elena Štefková, vedúca ŠJ 

 Mária Peričková, kuchárka. 

 

 
 

Deti MŠ pri novej interaktívnej tabuly zakúpenej z dotácie Nadácie Volkswagen. 

 

MŠ Častkov bola budovaná v rokoch 1976-1979 v akcii „Z“ nákladom 1 500 000,– 

Kčs.Budova MŠ sa nachádza uprostred dediny v zastavanej časti,  ako jedna z budov v radovej 

zástavbe. Školský dvor je prístupný z ulice bránou, je vybetónovaný, slúži na  pohybové 

aktivity. Záhrada je za budovou MŠ upravená do troch terás, s dostatkom  zelene, ovocných 

stromov vybavená altánkom, detským bazénom, rôznymi druhmi preliezok, krytým 

pieskoviskom a hojdačkami. V MŠ je 21 detí  od 3 do 7 rokov. 

Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že rozvoj vzdelávania sa bude 

orientovať na udržanie Základnej a Materskej školy v obci. 
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6.2  Zdravotníctvo 

 

Zdravotná starostlivosť je zabezpečovaná v mestách Senica, Myjava a Skalica: 

- Poliklinika n.o. Senica,  

- Nemocnica s poliklinikou Myjava, 

- Nemocnica s poliklinikou Skalica, a.s., 

- Nemocničná a.s., Malacky. 

 

      Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že rozvoj zdravotnej 

starostlivosti sa bude orientovať na zvýšenie kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti. 

 

6.3  Kultúra 

 

Spoločenský a kultúrny život, okrem Obecného úradu zabezpečujú predovšetkým 

organizácie: 

- Únia žien Slovenska, ďalej UZS, 

- Dobrovoľný hasičský zbor Častkov, ďalej DHZ, 

- Športový klub Častkov, ďalej ŠK, 

- Základná a materská škola  Častkov, ďalej v texte ako ZŠ a MŠ, 

- Futbalový klub Častkov, ďalej FK 

 

Kultúra je nezastupiteľnou sférou v spoločenskom živote obce.Výchova v našej škole a škôlke 

je zameraná , okrem povinného školského vyučovania, na uchovanie našich tradícii v obci. Deti 

MŠ a ZŠ sú pilierom našej kultúry v obci. Učia sa  komunitnému životu a k zachovaniu tradícii 

našich predkov. 

 

Rôzne kultúrne akcie sú organizované v: 

 - svadobke, ktorá je využívaná  na rôzne posedenia, pri rôznych oslavách či karoch,  

vhodná je na besedy, výstavy, schôdze, vítanie detí do života a pod. Tento objekt je využívaný, 

ako  komunitné centrum pre starších obyvateľov. Počas volieb sa mení na volebnú miestnosť 

pre všetkých občanov. 

- kultúrnom dome, počas roka tu bývajú tanečné zábavy, diskotéky, divadelné   

predstavenia, koncerty. Okrem toho počas roka býva v kultúrnom dome pravidelne vystúpenie 

detí MŠ a ZŠ pre mamičky na deň matiek a v mesiaci október pre dôchodcov. 

 - knižnici, ktorá plní najdôležitejšiu úlohu v uchovávaní, spracúvaní a sprístupňovaní 

knižničného fondu čitateľom, knižný fond je dopĺňaný  novými a darovanými knihami, 

knižnicu sme v roku 2017 doplnili o počítač do ktorého sa pomaly plní databáza kníh. 

 - futbalové ihrisko, kde sú organizované počas roka rôzne podujatia, z najdôležitejších 

je rozprávkový pochod v júni a v auguste súťaž vo varení guláša. Ihrisko využívajú všetci 

občania na rôzne športové aktivity. Okrem športových aktivít býva ihrisko využívané aj na 

vystúpenia hudobných skupín.  
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Tradičnými kultúrnymi akciami usporiadaných obcou a organizáciami v obci sú: 

 - maškarný ples, ktorý organizuje MŠ alebo ZŠ, 

 - fašiangový sprievod, organizovaný Úniou žien v spolupráci so starostkou, 

 - stavanie a váľanie Mája, organizovaný DHZ Častkov v spolupráci so starostkou, 

 - oslavy dňa matiek, 

 - stretnutie 50-ročnýchrodákov, organizovaný Úniou žien v spolupráci s ObÚ, 

 - vítanie detí do života, 

 - hodové zábavy, 

 - turisticko-rozprávkový pochod, 

 - súťaž vo varení gulášov. 

 - hudobné leto na ihrisku. 

 

 
 

90-výročie založenia DHZ Častkov 

 

Spoločenský život v obci sa začal  hneď druhý januárový týždeň karnevalom pre deti 

a dospelých. O mesiac neskôr bol dobrovoľníkmi a starostkou obce usporiadaný 1.obecný ples, 

ktorý sa stretol s veľmi pozitívnymi reakciami. Koniec fašiangového obdobia bol opäť 

ukončený fašiangovým sprievodom usporiadaným Úniou žien v spolupráci so starostkou. 

Počas mesiaca apríl sme upratovali častkovský chotár a do upratovania sa zapojili všetky 

organizácie a dobrovoľníci.  Tradičným podujatím dobrovoľných hasičov „Stavanie mája“ sme 

oslávili začiatok mesiaca máj. Krásnym kultúrnym programom prispeli ku kultúre deti z MŠ 

a ZŠ pri príležitosti „Dňa matiek“.  Na konci mája hasiči slávnostne zvalili mája a pre deti 

nachystali „Deň detí“ plný súťaží. V júni bol zorganizovaný 3.ročník turisticko-rozprávkového 
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pochodu. Kultúrne leto bolo naplnené posedením pri živej hudbe, hodovou zábavou 

a gulášovou súťažou. Začiatkom septembra boli v obci veľké oslavy 90-výročia založenia DHZ 

Častkov. Celé slávnostné podujatie, aj s pokrstením a posvätením novej hasičskej zástavy, si 

zorganizovali členovia DHZ úplne sami.  Na jeseň sme vítali nových občanov obce už 

v nových priestoroch svadobky. Deti MŠ a ZŠ sa postarali o kultúrny program pri vítaní detí 

a v októbri pri posedení so staršími občanmi v rámci mesiaca úcty k starším.  

V mesiaci november boli v obci martinské hody, ktoré sme začali v piatok 

lampiónovým  sprievodom a cez víkend ukončili hodovou zábavou, organizovanou 

športovcami. Posledný mesiac sa uskutočnilo „Stretnutie s Mikulášom“, zorganizované Úniou 

žien v spolupráci s obecným úradom. Poslednou akciou boli vianočné trhy ZŠ a MŠ. Okrem 

krásnych výrobkov, ktoré deti vyrobili a predávali na jarmoku, pripravili pre všetkých vianočný 

program.  

 
 

Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že kultúrny a spoločenský 

život bude pokračovať pestrosťou podujatí zameraných hlavne na udržanie tradícii a zvykov 

obce, čo prispeje k výraznému zviditeľneniu obce. 

 

 

 

6.4  Sociálne zabezpečenie 
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       V tomto čase nie je na území obce zastúpené zariadenie sociálnej starostlivosti pre starých 

a sociálne odkázaných občanov. Obec zabezpečuje pre nich opatrovateľskú službu, alebo 

vybavuje umiestnenie do domov sociálnych služieb, v spolupráci s Mestom Senica. 

 

      Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že rozvoj sociálnych služieb sa 

bude orientovať na zlepšenie súčasného stavu a podporu dlhodobo nezamestnaných. V roku 

2016 bol spracovaný  dokument Komunitný plán obce Častkov na roky 2016-2020, ktorý je 

stále aktuálny.  

 

6.5Hospodárstvo  

 

V obci nieje veľa pracovných možností. Hlavným zamestnávateľom stále zostáva  RD 

Častkov a firma Mäscom, a.s., ktorá sídli v areáli roľníckeho družstva. Mnohí občania obce 

pracujú v strojárenských firmách: INA Skalica, EISSMANN automotive Holíč, Maccaferri 

Senica, Delphi Slovensko, s.r.o  Senica. 

 

Najvýznamnejší poskytovatelia služieb v obci : 

- Rozličný tovar Jana Jánošíková 

- Na Havrane, potraviny Dušan Zuščík 

- Bar, Ing.Helena Zdravecká 

- Hotel Karpaty ****, reštauračné a ubytovacie služby 

- Motorest Havran, reštauračné a ubytovacie služby 

- Čerpacia stanica SHELL, Alena Koštrnová 

- Bitúnok Mäs-com, a.s. 

- RS Farma, Ing.Róbert Schäffer 

- Autobusová doprava, Ján Jozefák 

- Viliam Krč, stolárstvo 

- Bažantnica, Miroslav Ťulák 

- Roman Kadlečík, služby v lesníctve, poľovníctve, poľnohospodárstve a pod.  

 

Najvýznamnejšiu poľnohospodársku výrobu  v obci zabezpečuje Roľnícke družstvo Častkov. 

 

 Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že hospodársky život v obci 

sa bude orientovať na rozvoj cestovného ruchu a agroturistiky a hlavne na vytvorenie 

kvalitných podmienok na podnikanie.  
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Motorest Havran 

 
Hotel Karpaty  

 

 

7 Informácia o vývoji obce z pohľadu rozpočtovníctva 

 

Základným   nástrojom  finančného  hospodárenia  obce  bol   rozpočet   obce   na  rok   

2017.Obec zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 10 odsek 7) zákona č.583/2004 Z.z. 
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o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov. Rozpočet obce na rok 2017 bol zostavený ako vyrovnaný.Bežný 

rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako  vyrovnaný. 

 

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2017.  

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 09.12.2016 uznesením č.78a 

Rozpočet bol zmenený päťkrát:  

- prvá  zmena upravená dňa 3.2.2017 rozpočtovým opatrením č.1 

- druhá zmena upravená dňa 31.3.2017 rozpočtovým opatrením č. 2 

- tretia zmena schválená dňa 12.6.2017 uznesením č. 106 b 

- štvrtá zmena  upravená dňa 19.9.2017 rozpočtovým opatrením č. 4 

- piata zmena schválená dňa 7.12.2017 uznesením č. 131c 

 

7.1  Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov za rok 2017 

 

  

Schválený 

rozpočet  

 

 

Schválený rozpočet  

po poslednej zmene 

Skutočné  

plnenie príjmov/ 

čerpanie výdavkov 

k 31.12.2017 

% plnenia 

príjmov/ 

% čerpania 

výdavkov  

Príjmy celkom 295 293,00 363 435,16 365 884,13 100,67 

z toho :     

Bežné príjmy 295 435,00 332 410,94 332 751,14 100,10 

Kapitálové príjmy 0,00 188,00 188,00 100,00 

Finančné príjmy 0,00 30 836,21 32 944,99 106,84 

Výdavky celkom 295 293,00 363 435,16 338 348,06 93,10 

z toho :     

Bežné výdavky 255 963,00 299 920,95 275 283,98 91,79 

Kapitálové výdavky 0,00 24 184,21,00 23 749,55 98,20 

Finančné výdavky 39 330,00 39 330,00 39 314,53 99,96 

Rozpočet obce  0,00 0,00 27 536,07  

 

7.2  Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2017 

 

 

Hospodárenie obce  
 

Skutočnosť k 31.12.2017 v EUR 

 
 
Bežné  príjmy spolu 332 751,14 

z toho : bežné príjmy obce  332 751,14 

             bežné príjmy RO 0,00 

Bežné výdavky spolu 275 283,98 

z toho : bežné výdavky  obce  275 283,98 
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             bežné výdavky  RO 0,00 

Bežný rozpočet 57 467,16 

Kapitálové  príjmy spolu 188,00 

z toho : kapitálové  príjmy obce  188,00 

             kapitálové  príjmy RO 0,00 

Kapitálové  výdavky spolu 23 749,55 

z toho : kapitálové  výdavky  obce  0,00 

             kapitálové  výdavky  RO 0,00 

Kapitálový rozpočet  -23 561,55 

Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu 33 905,61 

Vylúčenie z prebytku  -4 412,20 

Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu 29 493,41 

Príjmové finančné operácie  32 944,99 

Výdavkové finančné operácie 39 314,53 

Rozdiel finančných operácií -6 369,54 
PRÍJMY SPOLU   365 884,13 

VÝDAVKY SPOLU 338 348,06 

Hospodárenie obce  27 536,07 
Vylúčenie z prebytku -4 165,54 

Upravené hospodárenie obce 23 370,53 

 

 
Prebytok rozpočtu v sume 33 905,61 EUR  zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) 

a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, navrhujeme použiť na :  

- tvorbu rezervného fondu 33 905,61EUR  

 

Prebytok rozpočtu v sume 33 905,61 EUR  zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) 

a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, upravený o nevyčerpané 

prostriedky podľa osobitných predpisov v sume  1 380,40  EUR a o nevyčerpané prostriedky 

z fondu opráv v sume 3 031,80  navrhujeme použiť na:   

-  tvorbu rezervného fondu 29 493,41EUR  

 

Zostatok finančných operácií podľa § 15 ods. 1 písm. c)zákona č. 583/2004 Z.z. 

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov v sume – 6 369,54  EUR, navrhujeme vysporiadať : 

- z rezervného fondu 6 369,54EUR  

 
 

Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2017 vo výške 

23 370,53 EUR.  
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7.3 Rozpočet na roky 2018 - 2020  

 Skutočnosť 

k 31.12.2017 

Rozpočet   

na rok 2018 

Rozpočet 

 na rok 2019 

Rozpočet 

 na rok 2020 

Príjmy celkom 365 884,13 310 550,00 312 640,00 312 640,00 

z toho :     

Bežné príjmy 332 751,14 310 550,00 312 640,00 312 640,00 

Kapitálové príjmy 188,00 0,00 0,00 0,00 

Finančné príjmy 32 944,99 0,00 0,00 0,00 

 

 Skutočnosť 

k 31.12.2017 

Rozpočet   

na rok 2018 

Rozpočet 

 na rok 2019 

Rozpočet 

 na rok 2020 

Výdavky celkom 338 348,06 310 550,00 312 640,00 312 640,00 

z toho :     

Bežné výdavky 275 283,98 266 698,03 272 858,78 272 636,06 
Kapitálové výdavky 23 749,55 4  340,00 0,00 0,00 

Finančné výdavky 39 314,53 39 511,97 397 81,22 40 003,94 

 

8 Informácia o vývoji obce z pohľadu účtovníctva 

8.1 Majetok  

Názov Skutočnosť 

k 31.12.2016 

Skutočnosť 

k 31.12.2017 

Majetok spolu 2 067 712,89  1 973 901,38 

Neobežný majetok spolu 1 929 001,32 1 885 695,06 

z toho :   

Dlhodobý nehmotný majetok 0,00 0,00 

Dlhodobý hmotný majetok 1 714 195,64 1 670 889,38 

Dlhodobý finančný majetok 214 805,68 214 805,68 

Obežný majetok spolu 137 866,15 87 386,02 

z toho :   

Zásoby 54,93 79,52 

Zúčtovanie medzi subjektami VS   

Dlhodobé pohľadávky   

Krátkodobé pohľadávky  6 441,98 10 218,41 

Finančné účty  131 369,24 77 088,09 

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.   

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.   

Časové rozlíšenie  845,42 820,30 

8.2 Zdroje krytia  
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Názov Skutočnosť 

k 31.12.2016 

Skutočnosť 

k  31.12.2017 

Vlastné imanie a záväzky spolu 2 067 712,89 1 973 901,38 

Vlastné imanie  603 847,79 621 032,57 

z toho :   

Oceňovacie rozdiely    

Fondy   

Výsledok hospodárenia  603 847,79 621 032,57 

Záväzky 683 512,60 596 297,46 

z toho :   

Rezervy  500,00 500,00 

Zúčtovanie medzi subjektami VS 6 715,00 0,00 

Dlhodobé záväzky 326 895,57 272 813,15 

Krátkodobé záväzky 26 827,60 28 732,44 

Bankové úvery a výpomoci 322 574,43 294 251,87 

Časové rozlíšenie 780 352,50 756 571,35 

 

8.3 Pohľadávky  

Pohľadávky  Zostatok 

 k 31.12 2016 

Zostatok  

k 31.12 2017 

Pohľadávky do lehoty splatnosti   6 441,98 10 218,41 

Pohľadávky po lehote splatnosti   1 994,28 1 994,28 

 

8.4 Záväzky 

Záväzky Zostatok  

k 31.12 2016 

Zostatok  

k 31.12 2017 

Záväzky do lehoty splatnosti   353 723,17 301 545,59 

Záväzky po lehote splatnosti     

 

 

Analýza významných položiek z účtovnej závierky: 

- nárast pohľadávok je spôsobený neuhradením nájmov, DzN a KO 
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9 Hospodársky výsledok  za 2017 - vývoj nákladov a výnosov 

Názov Skutočnosť 

k 31.12.2016 

Skutočnosť 

k 31.12.2017 

Náklady 349 382,28 357 024,82 

50 – Spotrebované nákupy 49 172,56 53 848,21 

51 – Služby 68 205,38 57 020,80 

52 – Osobné náklady 147 046,77 151 902,05 

53 – Dane a  poplatky 913,92 1130,45 

54 – Ostatné náklady na 

prevádzkovú činnosť 
648,57 11 463,92 

55 – Odpisy, rezervy a OP 

z prevádzkovej a finančnej činnosti 

a zúčtovanie časového rozlíšenia 

65 259,15 66 532,30 

56 – Finančné náklady 18 133,62 14 925,10 

57 – Mimoriadne náklady 0,00 0,00 

58 – Náklady na transfery a náklady 

z odvodov príjmov 
0,00 200,00 

59 – Dane z príjmov 2,31 1,99 

Výnosy 350 310,98 369 459,60 

60 – Tržby za vlastné výkony a tovar 9 733,11 10 260,55 

61 – Zmena stavu 

vnútroorganizačných služieb 
0,00 0,00 

62 – Aktivácia 0,00 0,00 

63 – Daňové a colné výnosy 

a výnosy z poplatkov 
220 053,18 229 114,03 

64 – Ostatné výnosy 33 924,79 33 783,17 

65 – Zúčtovanie rezerv a OP 

z prevádzkovej a finančnej činnosti 

a zúčtovanie časového rozlíšenia 

620,00 500,00 

66 – Finančné výnosy 1 691,90 16,59 

67 – Mimoriadne výnosy 0,00 0,00 

69 – Výnosy z transferov 

a rozpočtových príjmov v obciach, 

VÚC a v RO a PO zriadených obcou 

alebo VÚC 

84 288,00 95 785,26 

Hospodársky výsledok 

/+ kladný HV, - záporný HV/ 

928,70 12 434,78 
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Hospodársky výsledok /kladný/ v sume 12 434,78 EUR bol zúčtovaný na účet 428 - 

Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov. 

 

10Ostatné  dôležité informácie  

10.1 Prijaté granty a transfery  

V roku 2017 obec prijala nasledovné granty a transfery: 

Poskytovateľ Účelové určenie grantov a 

transferov 

Suma prijatých 

prostriedkov v EUR  
OÚ Trnava BV-školstvo 51 799,00        
OÚ Trnava BV-vzdelávacie poukazy 666,00 
OÚ Trnava BV-učebnice 10,00 
OÚ Trnava BV-deti MŠ 1 141,00 
OÚ Trnava BV-starostlivosť o ŽP 54,67 
ÚPSVaR Senica BV-dotácia na mzdy- Dohoda §50j 618,22 
MDVaRR SR BV-miestne komunikácie 25,19 
OÚ Senica BV-hlásenie pobytu občanov 192,39 
OÚ Senica BV-register adries 38,80 
OÚ Senica BV-voľby do VÚC 549,24 
MV-DPO SR BV- MTZ pre hasičov 3 000,00 

Nadácia pre deti BV- šport 460,00 

Volkswagen BV-interaktívna tabuľa 1 000,00 

Volkswagen BV – úprava zelene pred školou    500,00 

Nadácia ČSOB BV-podpora zdravia, športu,vzdeláv. 2 900,00 

TTSK BV-šport-posilňovňa 640,00 

TTSK BV-Oslavy 90.výročia DHZ 200,00 

TTSK BV-posedenie pre dôchodcov 600,00 

TTSK BV-šport-oprava kabín 400,00 

 

10.2  Poskytnuté dotácie  

 

V roku 2017 obec neposkytla zo svojho rozpočtu žiadne dotácie v zmysle VZN č. 3/2013 

o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce.  

 

10.3 Významné investičné akcie v roku 2017 

 

Začiatkom roka sme museli nutne riešiť havarijný stav v škole, ktorý vznikol na streche 

Základnej školy. Pôvodna krytina Onduline sa rozpadla na mnohých miestach a začalo 

zatekať pod strechou školy. Tento stav sa musel bezodkladne riešiť. Pri odstránení 

onduline sa zistilo porušenie obvodových múrov školy nakoľko popraskaná stará krytina 

popadala do rín a murivo nebolo chránené pred dažďovou vodou. 
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Základná škola – základná škola prešla veľkou rekonštrukciou. Bola vymenená strešná krytina 

a škole pribudol priestor bývalej svadobky. Pomocou dotácie z Nadácie pre deti Slovenska bola 

vybudovaná nová telocvičňa. Stena, ktorá tu bola vlhká bola odizolovaná. Celý objekt bývalej 

svadobky bol vymaľovaný. Deťom pribudla okrem telocvične, malá kuchynka a sklad pre 

učiteľský zbor. Koncom roka sa začalo s výstavbou toaliet. Po 92-rokoch od vzniku ZŠ 

v Častkove boli aj v našej škole postavené toalety vo vnútri budovy. Deti už od januára 2018 

nemusia chodiť na toalety von, ako doteraz. Jednoduchou rekonštrukciou boli toalety postavené 

priamo v budove ZŠ, pre chlapcov, pre dievčatá a pre učiteľky. V septembri 2017 bola 

prehĺbená studňa v škole o jeden meter. Dno studne bolo z neznámych dôvodov v minulosti 

zabetónované. a pri prehĺbení bol betón odstránený. V rekonštrukcii budeme pokračovať na jar 

2018 výmenou gamatiek za plynové ústredné kúrenie a výmenou starého gumolitu za nový.   

Materská škola – v škôlke bolo vymenené celé drevené zábradlie za nové. Financované bolo 

z dotácie Volkswagen a pomocou rodičov zábradlie osadené. Rodičovské združenie pri MŠ 

dalo vymeniť celé osvetlenie v spálni MŠ. Počas leta 2017 bol v škôlke problém s vodou, 

museli sme doviezť pitnú vodu hasičmi DHZ Sobotište. Do MŠ bol zavedený lacnejší internet. 

V škôlke bol zavedený samostatný odpočet elektriny pre garáž, ktorá je v prenájme. 

Školská jedáleň – bola opravovaná vodárnička a vymenené elektrické ističe pri vodárničke. 

Studňa bola vyčistená firmou z ČR. V škôlke bol zavedený systém AQUA servis, ako v škole.  

Do jedálne bol zakúpený nový elektrický šporák.  

Športové kabíny  - do veľkej miestnosti bol umiestnený pingpongový stôl, ktorý  využíva    

mládež počas celého roka. Opravené boli všetky svietidlá. V bufete kabín sa odtrhol drevený  

strop, z dôvodu neustáleho zatekania. Strecha nad bufetom bola opravená a je úplne nová  

z materiálu, ktorý zostal zo školskej strechy. Do toaliet vedľa kabín bola zavedená elektrina  

a natretá trubka plynového potrubia. Na ihrisku boli osadené dva nové fitness prvky z Nadácie  

pre deti Slovenska. 

 

Budova OÚ – vo februári 2017 ukončila nájom p.Žilínková a pohostinstvo nebolo ponúknuté 

do ďalšieho prenájmu. Priestor zostal pre obec a pre všetkých občanov. Dve miestnosti 

pohostinstva prešli veľkou rekonštrukciou. Bola tu urobená nová elektrika, podlahy, vymenené 

okná a dvere.  Väčšia miestnosť bude slúžiť ako svadobka, volebná miestnosť a komunitné 

centrum pre starších občanov. V menšej miestnosti sa vybudovala kuchyňa. Postupne sa bude 

dopĺňať o nové spotrebiče. Pribudol veľký elektrický šporák a pracovný stôl. Ostatné veci boli 

prevezené z bývalej svadobky, pri škole. Vedľa kuchynky bola postavená veľká špajza, bude 

slúžiť na riad Únie žien.. Staré okná na poschodí obecného úradu boli v zlom stave a hrozilo 

ich vypadnutie na ulicu. Všetky boli vymenené za nové plastové, ako aj všetky vchodové 

dvere. Na toaletách pri kultúrnom dome boli vymenené posledné staré toalety za nové. V sále 

pribudol záťažový gumolit, ktorý nahradil starú dlažbu. Podlaha na javisku  a parkety boli 

ošetrené, vybrúsené a nalakované. 

Obec - Výtlky na cestách obce boli vyspravené svojpomocne.  V osade Havran pribudlo 

posedenie a náučná tabuľa, ktorá je prístupná všetkým občanom. Bola financovaná Nadáciou 

Orange a práce boli vykonané dobrovoľníkmi. Na cintoríne počas leta vyschla studňa 

a čerpadlo zo studne bolo odpojené. RD Častkov v spolupráci s Obecným úradom doviezlo 
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vodu do náhradných nádrží. V dôsledku veľkého sucha veľa domácnosti, hlavne na vŕšku 

zostalo bez vody. Z toho dôvodu bola opravená a daná do užívania studňa na vŕšku.  

ČOV – na čističke sa poškodila deliaca stena, ktorá chránila čerpadlo. Vznikol tak havarijný 

stav, čerpadlo nebolo chránené  a hrozilo jeho poškodenie. Oprava tejto steny si vyžiadala 

veľké investície, ale poškodenie čerpadla by bolo oveľa nákladnejšie. Na ČOV dorobil 

zamestnanec obce vypúšťací systém kalu z čističky.  

Detské ihrisko – na ihrisku boli osadené dva fitness prvky a pružinová hojdačka. Dosadený 

živý plot tam, kde bol poškodený. 

10.4 Predpokladaný budúci vývoj činnosti 

 

Predpokladané investičné akcie realizované v budúcich rokoch: 

- dostavba kanalizácie, 

- rekonštrukcia chodníkov v celej obci 

- rekonštrukcia miestnej komunikácie k cintorínu 

- rekonštrukcia hasičskej zbrojnice 

- kúrenie v kultúrnom dome 

- rekonštrukcia toaliet v Materskej škôlke 

- riešenie nedostatku vody v obci.  

 

10.5 Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia  

 

Obec nezaznamenala žiadnu udalosť osobitného významu po skončení účtovného obdobia.  

 

10.6 Významné riziká a neistoty, ktorým je účtovná jednotka vystavená 

 

Obec nevedie žiadne súdne spory. 

 

Vypracoval:     Mgr.Eva Černeková   Predkladá: Mgr.Eva Černeková 

 Valeria Vojtková                                                       starostka obce 

 

 

 

 

Autormi fotografií sú Marian Holenka a Iveta Tóthová. 

V Častkove dňa 20.4.2018 

 

 

Prílohy: 

 

 Individuálna účtovná závierka: Súvaha, Výkaz ziskov a strát, Poznámky 

 Výrok audítora k individuálnej účtovnej závierke 
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