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1  Úvodné slovo starostu obce   

 

Vážení poslanci, všetci občania a priatelia našej obce,   

 

        výročná správa obce poukazuje na predchádzajúci rok 2016, zameraná je na hospodárenie 

obce, na významné udalosti a zmeny v obci. Počas minulého roka naša obec žila bohatým 

kultúrnym a spoločenským životom. Zaslúžili sa o to hlavne členovia našich aktívnych 

organizácii, ako sú hasiči, ženy či športovci. Veľkou mierou sa na rozvoji obci, pri jej údržbe 

a zveľaďovaní podieľali dobrovoľníci, ktorých počet každým rokom stúpa. Väčšina aktivít 

smerovala k dobudovaniu detského ihriska a k rôznym podujatiam, ktoré boli venované deťom. 

Právom sme dostali za prácu s deťmi a mladými ľuďmi čestné uznanie od Nadácie pre deti 

Slovenska  za to, že sme sa stali komunitou priateľskou voči deťom a mladým ľuďom. Sme 

komunita, ktorej záleží na deťoch, na ich názoroch a zohľadňuje ich aktuálne potreby.  

 

 Vo výročnej správe je zahrnuté hodnotenie hlavne po stránke ekonomickej. V minulom 

roku zaťažili obecný rozpočet havarijné stavy v obci, strecha v Materskej škôlke a odtrhnutá 

časť budovy na športových kabínach. Počas roka boli odstránené, bohužiaľ pribudli nové 

problémy so strechou nad Základnou školou a celou budovou školy, na ktorej treba vykonať 

sanáciu vlhkého muriva. Rok 2017 bude opäť zaťažený hriechmi z minulosti, kedy musíme 

opravovať ďalšie havarijné stavy, ktoré vznikli v minulosti zlou údržbou obecných budov. 

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

úspešná.  Napriek všetkým problémom, ktoré zaťažili obecný rozpočet sa zrekonštruovala sála 

kultúrneho domu, čo prispeje ku kultúrnemu rozvoju obce.  

 

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

spoluprácu pri riešení rôznych problémov v obci. Poďakovanie patrí všetkým členom našich 

organizácii, ako aj dobrovoľníkom, ktorí spoločnou prácou a úsilím robia našu obec krajšiu 

a modernejšiu.  

 

  

  

 

 

          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:   v roku 2016 miesto neobsadené 

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 a voľnočasových aktivít obyvateľov, 

- rozvoj bytovej politiky, 

- zlepšenie stavu  životného prostredia, 

- rozšírenie a podpora športových aktivít občanov obce 

- 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.  
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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. 

 

 

 

 

Susedné mestá a obce : Obec Častkov susedí s obcami Sobotište, Chvojnica, Rohov, 

Rovensko, Lopašov, Chropov a Oreské. 

 

Celková rozloha obce : k 31.12.2016 1318 ha, 13,182 km2. 
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5.2  Demografické údaje  

 

Počet obyvateľov k 31.12.2016 je  585, z toho podľa veku obyvateľov:      

- predproduktívny vek (0-14) spolu     89  

- produktívny vek (15-62) ženy         188 

- produktívny vek (15-62) muži         193 

- poproduktívny vek (63 a viac) ženy  72  

- poproduktívny vek (63 a viac) muži  43 

- celkový prírastok narodených detí +9, zomreli 3 obyvatelia. 

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

ľudu v r. 2011. 
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Národnostná štruktúra obyvateľov v obci 

Častkov

601

5

5

slovenská
národnosť

česká
národnosť

iná národnosť

 

Štruktúra obyvateľstva podľa náboženského významu : 2/3 evanjelické a.v. a 1/3 rímsko-

katolické vierovyznanie podľa posledného sčítania ľudu v r. 2011. 

Náboženské vyznanie v obci Častkov

407

153

4

1

Evanjelická

cirkev a.v.

Rímskokatolíc

ka cirkev

Bratská

jednota

baptistov

Gréckokatolíck

a cirkev

 
Vývoj počtu obyvateľov :  

 
Vývoj počtu obyvateľov od roku 2005 do 2016 

Rok 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Počet 605 608 615 618 623 624 614 622 624 604 585 585 
Zdroj: vlastné spracovanie 

 

Za posledné roky klesá počet obyvateľov. Mladí ľudia odchádzajú z obce do miesta, hlavne 

z dôvodu chýbajúcich pozemkov na stavbu rodinného domu. 

 

5.3  Ekonomické údaje  
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Nezamestnanosť v obci : 5 dlhodobo nezamestnaných občanov,  ako bolo aj počas roka 2015. 

 

Nezamestnanosť v okrese : k 31.12.2016 bola 7,41 , čo je pokles skoro o 2 % proti roku 2015, 

kedy bola vo výške 9,21 %. V trnavskom kraji je to stále  najvyššia nezamestnanosť.  

  

 

Štruktúra obyvateľstva podľa ekonomickej aktivity(podľa posledného sčítania): 

Ekonomická aktivita v obci Častkov

261

192761

136

95
12 Pracujúci

Osoby na MD a rodičovskej dovolenke

Nezamestnaní

Študenti SŠ a VŠ

Dôchodcovia

Deti do 16 rokov

Nezistení

 
 

 

5.4. Symboly obce 

 

erb obce 

  
 

 
 

 

vlajka obce 

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.  

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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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.  

 

Pamiatky 

  

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.  
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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.  Hody – pamiatka posvätenia chrámu sú na Martina – evanjelické a.v. a na 

Cyrila a Metoda – rímsko – katolícke. 
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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 po 

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

nového 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. 

 

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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Deti pri oslavách 90-výročia od založenia školy 

 

 

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 2016/2017 navštevuje našu školu 20 žiakov, Delenie tried podľa ročníkov: 

 

I. trieda  1. ročník: počet žiakov: 3 

              2. ročník: počet žiakov: 5 

II.trieda  3. ročník: počet žiakov: 6 

   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, čas v školskom klube detí bol o pol hodinu predĺžený oproti roku 2015. 

 

Materská škola Častkov, Častkov 96 

Personálne obsadenie: 

 

 Mgr.Beáta Martišová, poverená zastupovaným riaditeľky  školy Mgr.Ľ.Kuricovej, 

 Mgr.Miriam Horváthová, učiteľka, zastupuje Mgr.O.Lakatošovú 

 Ľudmila Chropúvková, upratovačka 

 Elena Štefková, vedúca ŠJ 

 Mária Peričková, kuchárka 
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   V škôlke pribudla nová zostava.     

 

       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. Počet detí v školách klesá, 

z dôvodu  chýbajúcich pozemkov na výstavbu rodinných domov alebo chýbajúcich voľných 

bytov.  

6.2  Zdravotníctvo 

 

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

- Poliklinika n.o. Senica,  

- Nemocnica s poliklinikou Myjava, 
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- 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, 

- Futbalový klub Častkov, ďalej FK,  

- Dobrovoľný hasičský zbor Častkov, ďalej DHZ, 

- Športový klub Častkov, ďalej ŠK, 

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

 

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

je zameraná  na naše tradície, učí a vychováva deti a mládež  k tradíciám,  ku komunitnému 

životu a k zachovaniu tradícii našich predkov. 

 

Rôzne kultúrne akcie sú organizované v: 

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

vhodná je na besedy, výstavy, schôdze, vítanie detí do života a pod. Postupne sa tento objekt 

buduje ako komunitné centrum pre starších obyvateľov. 

- 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, 

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

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

 

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-ročných rodákov, organizovaný Úniou žien v spolupráci s ObÚ, 

 - vítanie detí do života, 

 - hodové zábavy, 

 - turisticko-rozprávkový pochod, 



Individuálna výročná správa obce Častkov za rok 2016   

  
                                                                 

                                                                     16 

 - súťaž vo varení gulášov. 

 

 
 

Deti pred vystúpením pre babky a dedkov – Úcta starším v mesiaci október. 

 

Rok 2016 začal hneď v januári karnevalom pre deti a dospelých. Na konci fašiangového 

obdobia bol usporiadaný fašiangový sprievod, spojený s posedením pri zabíjačkových 

špecialitách a do tanca hral Miroslav Zálešák s heligonkármi. V mesiaci marec bolo pre deti 

pripravené podujatie s názvom „Vítanie jari“, zorganizované obcou a RRA Skalica (regionálna 

rozvojová agentúra).  Na tomto podujatí sme privítali jar pesničkami a tancovaním s speváčkou 

pre deti Ellenis, zo Skalice. Počas apríla sa urobilo v obci aj jarné upratovanie s dobrovoľníkmi 

a na konci apríla naši hasiči postavili máj. Tento rok na novom mieste, vedľa požiarnej 

zbrojnice. V máji sme oslávili „Deň matiek“ a zabavili sa pri tanečnej hasičskej zábave. Na 

konci mája hasiči slávnostne zvalili máj a pre deti pripravili rôzne súťaže pri príležitosti MDD. 

V mesiaci jún sa uskutočnil 2.ročník turisticko-rozprávkového pochodu. Zúčastnilo sa ho viac 

návštevníkov, ako v  roku 2015 a privítali sme aj návštevníkov z iných obcí.  
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Dobrovoľníci a hasiči na rozprávkovom pochode 

 

Júl je pre našu obec spojený s cyrilsko-metodskými hodmi, počas ktorých bola výstava 

fotografií p.Holenku a p.Tóthovej. Samozrejme tradične bola hodová zábava, ktorú 

organizovali športovci ŠK Častkov. Mesiac júl ukončilo posedenie pri živej hudbe, ktoré pre 

občanov prichystali bratia Chropúvkovci, na nádvorí obecného úradu. V auguste sme 

zorganizovali 1.ročník gulášovej súťaže a na konci leta bola opekačka hasičov spolu s deťmi. 

 

 
Slávnostný program „Stretnutie jubilantov“ 

 V mesiaci september sa uskutočnilo „Stretnutie jubilantov“, ktoré zorganizovala Únia 

žien v spolupráci s obecným úradom. Na stretnutí sa pravidelne stretávajú rodáci a rovesníci 

z obce, ktorí dovŕšili krásne životné jubileum 50-rokov. V roku 2016 bolo stretnutie pre tri 
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ročníky a tak sa tu spoločne stretli jubilanti narodení v rokoch 1964, 1965, 1966. V septembri 

bolo v obci vítanie detí a v októbri sme si uctili starších občanov. Na obe podujatia pripravili 

učiteľky s deťmi MŠ a ZŠ krásny program. V mesiaci november boli v obci martinské hody, 

ktoré sme začali v piatok lampiónovým  sprievodom a cez víkend ukončili hodovou zábavou. 

Posledný mesiac, ako býva zvykom, 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 

       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. 

 

 

6.5  Hospodárstvo  

 

V obci nie je veľa pracovných možností, v najväčšej miere je tu hlavným 

zamestnávateľom 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 Eva Hanzlíčková 

- Potraviny Lucka, Miroslav Jánošík 

- Na Havrane, potraviny Dušan Zuščík 

- Pohostinstvo Pohoda, Silvia Žilínková 

- 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 
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- 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.  

 

 

 
Motorest Havran 
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Hotel Karpaty  

 

 

7 Informácia o vývoji obce z pohľadu rozpočtovníctva 

 

Základným   nástrojom  finančného  hospodárenia  obce  bol   rozpočet   obce   na  rok   2016. 

Obec zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 10 odsek 7) zákona č.583/2004 Z.z. 

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

v znení neskorších predpisov. Rozpočet obce na rok 2016 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný 

rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako  vyrovnaný. 

 

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2016.  

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 14.12.2015 uznesením č.44a. 

 

Rozpočet bol zmenený štyrikrát:  

 

- prvá  zmena upravená dňa 30.3.2016 rozpočtovým opatrením č.1, 

- druhá zmena schválená dňa 20.6.2016 uznesením č. 65, 

- tretia zmena  schválená dňa 19.9.2016 uznesením č. 74, 

- štvrtá zmena  schválená dňa 9.12.2016 uznesením č.78c. 

 

 

7.1  Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov za rok 2016 
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Schválený 

rozpočet  

 

 

Schválený rozpočet  

po poslednej zmene 

Skutočné  

plnenie príjmov/ 

čerpanie výdavkov 

k 31.12.2016 

% plnenia 

príjmov/ 

% čerpania 

výdavkov  

Príjmy celkom 295 435,00 342 303,19 352 786,03 103,06 

z toho :     

Bežné príjmy 295 435,00 323 323,06 323 055,25 99,92 

Kapitálové príjmy 0,00 42,00 42,00 100,00 

Finančné príjmy 0,00 18 938,13 29 688,78 156,77 

     

Výdavky celkom 295 435,00 318615,90 318 918,02 100,09 

z toho :     

Bežné výdavky 266 235,00 282 337,57 279833,95 99,11 

Kapitálové výdavky 0,00 0,00 0,00 0,00 

Finančné výdavky 29 200,00 36 278,33 39 084,07 107,73 

     

Rozpočet obce  0,00 23 687,29 33 868,01  

 

7.2  Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2016 

 

 

Hospodárenie obce  
 

Skutočnosť k 31.12.2016 v EUR 

 
 
Bežné  príjmy spolu 323 055,25 

z toho : bežné príjmy obce  323 055,25 

             bežné príjmy RO 0,00 

Bežné výdavky spolu 279 833,95 

z toho : bežné výdavky  obce  279 833,95 

             bežné výdavky  RO 0,00 

Bežný rozpočet 43 221,30 

Kapitálové  príjmy spolu 42,00 

z toho : kapitálové  príjmy obce  42,00 

             kapitálové  príjmy RO 0,00 

Kapitálové  výdavky spolu 0,00 

z toho : kapitálové  výdavky  obce  0,00 

             kapitálové  výdavky  RO 0,00 

Kapitálový rozpočet  42,00 

Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu 43 263,30 

Vylúčenie z prebytku  -9 871,80 

Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu 33 391,50 

Príjmové finančné operácie  29 688,78 
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Výdavkové finančné operácie 39 084,07 

Rozdiel finančných operácií -9 395,29 
PRÍJMY SPOLU   352 786,03 

VÝDAVKY SPOLU 318 918,02 

Hospodárenie obce  33 868,01 
Vylúčenie z prebytku -9 871,80 

Upravené hospodárenie obce 23 996,21 

  

Varianta riešenia hospodárenia obce:  

 

Prebytok rozpočtu v sume 43 263,30 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 43 263,30  EUR  

 

Prebytok rozpočtu v sume 43 263,30 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  zo ŠR a podľa osobitných predpisov v sume  6 840,00  EUR  a nevyčerpané 

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

-  tvorbu rezervného fondu 33 391,50  EUR  

 

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 – 9 395,29  EUR, navrhujeme vysporiadať : 

- z rezervného fondu 9 395,29 EUR  

         

     V zmysle ustanovenia § 16  odsek 6 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách 

územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa 

na účely tvorby peňažných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu obce podľa § 10 ods. 3 

písm. a) a b)  citovaného zákona,  z tohto  prebytku vylučujú :  

 

a) nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté v 

predchádzajúcom  rozpočtovom roku  v sume  5 000,00 EUR, a to na opravu strechy na 

Základnej škole, 

b) nevyčerpané prostriedky z fondu prevádzky, údržby a opráv podľa ustanovenia § 18 

ods.2 zákona č.443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní 

v z.n.p. v sume 3 031,80  EUR, 

c) nevyčerpané prostriedky z účelovo určených darov od Nadácia pre deti podľa 

ustanovenia  § 5 ods. 3 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

v sume 1 840,00 EUR, ktoré je možné použiť v rozpočtovom roku v súlade 

s ustanovením § 8 odsek 4 a 5 zákona č.523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách 

verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  
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Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2016 vo výške 

23 996,21 EUR.  

 

7.3 Rozpočet na roky 2017 - 2019  

     

 Skutočnosť 

k 31.12.2016 

Rozpočet   

na rok 2017 

Rozpočet 

 na rok 2018 

Rozpočet 

 na rok 2019 

Príjmy celkom 352 786,03 295 293,00 296 523,00 296 523,00 

z toho :     

Bežné príjmy 323 055,25 295 293,00 296 523,00 296 523,00 

Kapitálové príjmy 42,00 0,00 0,00 0,00 

Finančné príjmy 29 688,78 0,00 0,00 0,00 
     

 

 Skutočnosť 

k 31.12.2016 

Rozpočet   

na rok 2017 

Rozpočet 

 na rok 2018 

Rozpočet 

 na rok 2019 

Výdavky celkom 318 918,02 295 293,00 296 523,00 296 523,00 

z toho :     

Bežné výdavky 279 833,95 255 963,00 257 013,00 257 013,00 
Kapitálové výdavky 0,00 0,00 0,00 0,00 

Finančné výdavky 39 084,07 393 30,00 39 510,00 39 510,00 
     

 

8 Informácia o vývoji obce z pohľadu účtovníctva 

8.1 Majetok  

Názov Skutočnosť 

k 31.12.2015 

Skutočnosť 

k 31.12.2016 

Predpoklad 

na rok 2017 

Majetok spolu 2 049 830,91 2 067 712,89 2 016 867,04 

Neobežný majetok spolu 1 991 639,27 1 929 001,32 1 985 064,72 

z toho :    

Dlhodobý nehmotný majetok 0,00 0,00 0,00 

Dlhodobý hmotný majetok 1 776 833,59 1 714 195,64  1 770 259,04 

Dlhodobý finančný majetok 214 805,68 214 805,68 214 805,68 

Obežný majetok spolu 57 479,19 137 866,15 31 007,15 

z toho :    

Zásoby 38,31 54,93 8,53 

Zúčtovanie medzi subjektami VS    

Dlhodobé pohľadávky    

Krátkodobé pohľadávky  5254,64 6441,98 0,00 
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Finančné účty  52 186,24 131 369,24 30 998,62 

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.    

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.    

Časové rozlíšenie  712,45 845,42 795,17 

 

8.2 Zdroje krytia  

Názov Skutočnosť 

k 31.12.2015 

Skutočnosť 

k  31.12.2016 

Predpoklad 

na rok 2017 

Vlastné imanie a záväzky spolu 2 049 830,91 2 067 712,89 2 016 867,04 

Vlastné imanie  602 919,09 603 847,79 604 323,84 

z toho :    

Oceňovacie rozdiely     

Fondy    

Výsledok hospodárenia  602 919,09 603 847,79 604 323,84 

Záväzky 640 365,96 683 512,60 605 526,10 

z toho :    

Rezervy  1 000,00 500,00 600,00 

Zúčtovanie medzi subjektami VS 0,00 6 715,00 5 000,00 

Dlhodobé záväzky 262 811,74 326 895,57 253 331,56 

Krátkodobé záväzky 25576,63 26827,60 22656,16 

Bankové úvery a výpomoci 350977,59 322574,43 323938,38 

Časové rozlíšenie 806545,86 780352,50 807017,10 

 

Analýza významných položiek z účtovnej závierky: 

- prírastkov/úbytkov majetku, 

- predaja dlhodobého majetku, 

- prijatých dlhodobých a krátkodobých bankových úverov. 

 

8.3 Pohľadávky  

 

Pohľadávky  Zostatok 

 k 31.12 2015 

Zostatok  

k 31.12 2016 

Pohľadávky do lehoty splatnosti   5 254,64 6 441,98 

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

 

8.4 Záväzky 
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Záväzky Zostatok  

k 31.12 2015 

Zostatok  

k 31.12 2016 

Záväzky do lehoty splatnosti   288 388,37 353 723,17 

Záväzky po lehote splatnosti     

 

Analýza významných položiek z účtovnej závierky: 

- nárast pohľadávok je spôsobený neuhradením nájmov, DzN a KO 

- nárast záväzkov vznikol prijatím fin. zábezpeky v sume 75 000,00 na Verejné 

obstarávanie na ďalšiu vetvu- ČOV a kanalizáciu, ktorú v prípade neúspechu záujemcu 

o VO bude treba vrátiť. 

 

9 Hospodársky výsledok  za 2016 - vývoj nákladov a výnosov 

 

Názov Skutočnosť 

k 31.12.2015 

Skutočnosť 

k 31.12.2016 

Predpoklad 

rok 2017 

Náklady 325864,26 349382,28 353442,00 

50 – Spotrebované nákupy 44731,89 49172,56 49850,00 

51 – Služby 36251,58 68205,38 72790,00 

52 – Osobné náklady 149441,40 147046,77 149120,00 

53 – Dane a  poplatky 1069,86 913,92 960,00 

54 – Ostatné náklady na 

prevádzkovú činnosť 
881,06 648,57 710,00 

55 – Odpisy, rezervy a OP 

z prevádzkovej a finančnej 

činnosti a zúčtovanie časového 

rozlíšenia 

73528,24 65259,15 61640,00 

56 – Finančné náklady 19 584,45 18 133,62 18 370,00 

57 – Mimoriadne náklady 0,00 0,00 0,00 

58 – Náklady na transfery 

a náklady z odvodov príjmov 
375,00 0,00 0,00 

59 – Dane z príjmov 0,78 2,31 2,00 

Výnosy 338 051,41 350 310,98 35 7680,00 

60 – Tržby za vlastné výkony a 

tovar 
8 568,77 9 733,11 9 480,00 

61 – Zmena stavu 

vnútroorganizačných služieb 
0,00 0,00 0,00 

62 – Aktivácia 0,00 0,00 0,00 

63 – Daňové a colné výnosy 

a výnosy z poplatkov 
201 158,71 220 053,18 225 300,00 
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64 – Ostatné výnosy 36 241,82 33 924,79 35 200,00 

65 – Zúčtovanie rezerv a OP 

z prevádzkovej a finančnej 

činnosti a zúčtovanie časového 

rozlíšenia 

500,00 620,00 500,00 

66 – Finančné výnosy 1 621,60 1 691,90 1 700,00 

67 – Mimoriadne výnosy 487,35 0,00 0,00 

69 – Výnosy z transferov 

a rozpočtových príjmov 

v obciach, VÚC a v RO a PO 

zriadených obcou alebo VÚC 

89 473,16 84 288,00 85 500,00 

Hospodársky výsledok 

/+ kladný HV, - záporný HV/ 

12 187,15 928,70 4 238,00 

 

Hospodársky výsledok kladný,  v sume 928,70 EUR bol zúčtovaný na účet 428 – 

Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov. 

 

10 Ostatné  dôležité informácie  

10.1 Prijaté granty a transfery  

V roku 2016 obec prijala nasledovné granty a transfery: 

Poskytovateľ Účelové určenie grantov a transferov Suma prijatých 

prostriedkov v EUR  

Okresný úrad Trnava BV - školstvo 43 729,00 

Okresný úrad Trnava BV- oprava strechy ZŠ  5 000,00 

Okresný úrad Trnava BV- vzdelávacie poukazy     639,00 

Okresný úrad Trnava BV-škola v prírode 2 100,00 

Okresný úrad Trnava BV- deti zo SZP      73,00 

Okresný úrad Trnava BV-učebnice Prvouky      17,00 

Okresný úrad Trnava BV- odchodné    380,00 

Okresný úrad Trnava BV- 5-roč.deti MŠ    760,00 

Okresný úrad Trnava Starostlivosť o životné prostredie      56,68 

ÚPSVaR Školské potreby HN 16,60 
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ÚPSVaR Strava HN 110,00 

ÚPSVaR Dohoda § 54- dotácia na mzdy 2 912,86 

ÚPSVaR Dohoda § 54-ESF+ŠR 3 537,83 

ÚPSVaR BV-Dohoda §54 113,30 

MDVaRR SR Miestne komunikácie 26,18 

MV SR – OÚ Senica Hlásenie pobytu občanov 199,98 

MV SR – OÚ Senica Register adries  13,80 

MV SR – OÚ Senica Voľby do NR SR  751,68 

MV SR Činnosť komisie ROEP 12,55 

TTSK Výzva č.2/2016-šport-lopty 300,00 

TTSK Výzva č. 3/2016-kultúra-žalúzie 640,00 

TTSK Výzva č.5/2016šport-oprava kabín 970,00 

MV-DPO SR BT-mat.-tech. zabezp. DHZ 700,00 

Nadácia pre deti BT-na šport 1 840,00 

UNIQA BT-Rozprávkový pochod 100,00 

Tatrabanka BT-fitness prvok 415,00 

Volkswagen BT-detské ihrisko 500,00 

Komunálna poisťovňa BT-Rozprávkový pochod 50,00 

ZSE BT-kultúra-stretnutie jubilantov 700,00 

 

10.2  Poskytnuté dotácie  
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V roku 2016 obec poskytla zo svojho rozpočtu dotácie v zmysle VZN č. 3/2013 o poskytovaní 

dotácií z rozpočtu obce.  

  

Prijímateľ 

dotácie 

Účelové určenie dotácie Suma poskytnutých 

 prostriedkov v EUR 

DHZ Častkov BV-uniformy 250,00 

 

10.3 Významné investičné akcie v roku 2016 

 

V roku 2016 bolo najdôležitejšie odstrániť havarijné stavy a iné problémy na obecných 

budovách: 

 

 budova Materskej školy 

 Bezodkladne sa musel riešiť havarijný stav so strechou, cez ktorú začalo zatekať. Celá strecha 

bola kompletne zrekonštruovaná a na celú strechu bola potiahnutá fólia – fatrafol. Po oprave 

strechy bola vymaľovaná spálňa, chodba a miestnosť, kde je vodárnička. Vo všetkých 

ostatných  miestnostiach sa urobili poriadky, pri ktorých  pomohli dobrovoľníci. Dobrovoľníci 

počas leta natreli jedálenské stoly so stoličkami pre deti, stoly v kuchyni, radiátory. Odstránili 

aj drevený rozpadnutý obklad  v spálni a opravili  steny novou omietkou. Nová omietka bola 

urobená na strope na chodbe. Jedálenská časť na chodbe bola rozšírená. Okrem toho bol 

vymenený piesok v pieskovisku, odstránená nebezpečná šmýkačka a opravený drevený mostík. 

Bola zakúpená nová šmýkačka. Toalety pre deti v MŠ boli opravené, spolu s umývadlami, 

sifónmi a odtokmi, ktoré už doslúžili. Studňa bola opätovne vyčistená firmou z ČR. Do 

školskej jedálne bola zakúpená nová chladnička s mrazničkou. Stará chladnička bude použitá 

v svadobke. Nad vchodom do jedálne bola zabudovaná markíza, aby sa zabránilo zamokaniu 

budovy. Od septembra 2016 bol pre deti vybavený nový dovozca ovocia, ktorý vozí ovocie 

a šťavy, v rámci dotácie z PPA.  

 

  budova športových kabín 

Na základe statického posudku sme museli odstrániť prístavbu športových kabín. Prístavbu 

sme chceli zachrániť a opraviť, ale počas opravy sa zistilo, že základ pod prístavbou sú plytké. 

Na základy boli použité stavebné dielce, ktoré neboli vôbec zaliate betónom. Stavba nebola 

previazaná s pôvodnou stavbou a chýbal veniec. Na základe všetkých zistení, a na odporúčanie 

statika, bola prístavba nakoniec odstránená. Zo zadnej časti budovy bola odkopaná zemina, do 

ktorej sa bude robiť odvodňovací žľab. V kabínach urobili športovci poriadky, bol postavený 

nový bar a do daru sme dostali sedačku, ktorá bude využívaná počas akcií na ihrisku. Jedna 

z miestností sa začala prerábať na posilovňu pre mládež. Na budove bola vymenená trubka 

plynového potrubia, ktorá bola poškodená. Na ihrisku bola vyčistená jedna unimobunka, na 

ktorú sa namontovali dvere a zámok. Dva kusy plynových gamatiek, ktoré  boli roky 

nefunkčné, sa opravili.  
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 bytový dom č. 232  

Podľa pokynov statika boli opravené stĺpy na balkónoch, spolu s fasádou bytového domu. 

Natreté bolo drevené podbitie zo zadnej časti. V studni, ktorá zásobuje bytové domy vodou 

zhorelo čerpadlo v studni, z toho dôvodu bolo zakúpené nové. Boli doplnené dva hasiace 

prístroje, ktoré tu mali byť už v minulosti. Na všetkých plastových oknách bol urobený servis 

a kontrola izolácii. Na bytovke č.233 bola pod strechou opravená fólia, cez ktorú boli zatečené 

dva byty, ktoré sú v podkroví. Na zimu bola vyčistená studňa, ktorá zásobuje bytovky vodou.  

 

 Suchý polder  

Suchý polder bol vybudovaný v rámci povodňových dotácii v časti „ Na vŕšku“ bol poškodený 

a opravený bol firmou, ktorá ho postavila, nakoľko bola stavba ešte v reklamácii. 

 

 budova Základnej školy 

 V škole pretrváva problém s pitnou vodou, ktorá nespĺňa požiadavky hygieny a tak bol v škole 

zavedený pitný režim firmou Aqua servis. V škole sem celý rok riešili problém s nízkou 

hladinou vody v studni, musela sa znova čistiť studňa. Pri čistení sa zistilo, že prehĺbenie 

studne bude problematické, nakoľko je jej dno zabetónované. Počas roka sa objavili prvé 

problémy so strechou, ktorá bude musieť byť opravená v budúcom roku. V ZŠ bola vyprataná  

miestnosť vedľa toalety a bola poskytnutá ZŠ pre jej potreby, ako sklad. Nad ZŠ bola 

umiestnená markíza nad vchodom. 

 

 

 

 budova Obecného úradu 

 Pri vstupe do pohostinstva bola celá chodba vystierkovaná a namaľovaná, vymaľované toalety, 

vymenené boli dve toalety. Toaleta, ktorá je určená pre obchod bola vymaľovaná a opravená. 

V kultúrnom dome bola urobená nová elektroinštalácia, osadené nové svetlá a ventilátory. 

Vymenené boli všetky okná v sále. Po elektrike a oknách sme sálu vymaľovali. Javisko bolo 

obložené dreveným obkladom a boli vymenené opony. Vrchná časť javiska bola ošetrená 

farbou, parkety boli zrenovované a nové okná doplnené o vertikálne žalúzie. Do sále bola 

zakúpená chladiaca vitrína a osvetlenie baru. Na obecnom úrade bolo odstránené umývadlo 

z kancelárie. Knižnica sa rozšírila a doplnila o počítač.  

 

 detské ihrisko  

Detské ihrisko bolo doplnené o fitnes prvky zakúpené z dotácie Tatrabanky, celé okolie bolo 

upravené z dotácie Volkswagen, dobrovoľníci vybudovali Workout ihrisko. Koncom roka sme 

dostali dotáciu od Nadácie deti Slovenska, za ktorú zrealizujeme projekt „Cvičí celá dedinka“. 

Za všetky aktivity dobrovoľníkov v spolupráci s obcou , bola naša obec ocenená cenou 

„Komunita priateľská deťom“ Nadáciou detí Slovenska. 
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Všetky aktivity a projekty v obci mohli byť uskutočnené hlavne vďaka VÚC Trnava, ktorý 

nám pomohol pri oprave športových kabín, pri zakúpení žalúzií a zakúpení lôpt pre mládež. 

V obci boli počas roka 2016 osadené nové dopravné značky, presne podľa  vypracovaného 

dopravného passportu. Výtlky na cestách obce boli vyplnené a v osade Havran bol doplnený 

kábel na verejné osvetlenie, ktorý tu chýbal už po minulé roky. Poľovníci v spolupráci s obcou 

opravili drevený most, ktorý vedie k studničke so sírovou vodou. Koncom roka bola daná do 

prevádzky nová web stránka obce, spolu s oficiálnu stránkou obce na facebooku. V rámci 

propagácie bola obec prezentovaná v  televízií JOJ, v relácii – Dediny, dzedziny, valali. Deti 

MŠ účinkovali a prezentovali náš častkovský kroj v relácii „Bez servítky“ televízie Markíza. 

Bola vydaná kniha Evy Fordinálovej „Odklínanie Vajanského“, kde je v časti Kotlín 

spomínaná obec Častkov.  Naši hasiči dostali do daru staršie vozidlo PRAGA V3S,  na 

požiarnej budove zrekonštruovali komín a doriešili vykurovanie zbrojnice. Pre deti opravili 

staršie hojdačky a na futbalovom ihrisku zrekonštruovali drevené posedenie.  

 

10.4 Predpokladaný budúci vývoj činnosti 

 

Predpokladané investičné akcie realizované v budúcich rokoch: 

- havarijný stav strechy nad ZŠ, 

- dostavba kanalizácie, 

- výmena okien na budove Obecného úradu, 

- rekonštrukcia svadobky, 

- vybudovanie toalet v ZŠ, 

- rekonštrukcia chodníkov v celej obci. 

 

10.5 Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia  

 

Obec nezaznamenala žiadnu udalosť osobitného významu po skončení účtovného obdobia.  

 

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

 Valéria Vojtková                                                            starostka obce 

 

 

 

 

Autormi fotografií sú Marián Holenka a Iveta Tóthová. 

V Častkove dňa 20.4.2017 

  

Prílohy: 

 

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

 Výrok audítora k individuálnej účtovnej závierke 
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