Obec v roku 2015
Počas roka bolo poslaných 22 žiadostí o dotácie, dve z nich boli úspešné. Nadácia
Orange nám prispela na skrášlenie nášho parku, zakúpenie lavičiek a kvetov.
Nadácia Allianz prispela sumou 1000 eur, na dopravnú výchovu. Deťom boli
zakúpené semafory, značky, reflexné vestičky, reflexné prvky a šiltovky.
Z eurofondov sme žiadali dotáciu na zateplenie obecnej budovy a dotáciu na
dostavbu kanalizácie. Obe boli neúspešné.
Základná škola - začiatkom roka sa opravili toalety, pribudlo kúrenie na
chlapčenských toaletách. Škola bola napojená na kanalizáciu. V škole bol
vymenený plynový kotol, vyčistená studňa a každý mesiac sa čistí a dezinfikuje.
V svadobke boli namontované nové žalúzie. Na budove, kde je v prenájme
Slovenská pošta boli vymenené okná za plastové, so žalúziami a sieťkami.
Materská škola – boli natreté lavičky, hojdačky a šmýkačky. Počas letných
prázdnin bola vymaľovaná spálňa. Bol vymenený koberec a gumolit. Starý
nábytok bol vymenený za nový. Bola vyčistená studňa, začalo sa jej mesačné
čistenie a dezinfekcia, začalo sa s pravidelným vývozom žumpy. Koncom roka
boli vymenené okná na celej chodbe, šatni a na toaletách, boli zakúpené nové
paplóny a povlečenia. Opravená bola časť strechy, ktorá zatiekla pri zvýšených
zrážkach. Táto udalosť bola nahlásená poisťovni a na základe toho bola vyplatená
suma 400 eur. Nad škôlkou bol zrenovovaný byt, kde bola vymenená kuchynská
linka a podlahy.
Školská jedáleň – doplnené základné veci. Chýbali tu taniere, lyžice, varechy
a ostatné potrebné veci. Pre jedáleň bol zakúpený nový program a notebook, ktorý
uľahčí prácu vedúcej školskej jedálne.
Športové kabíny – opravené gamatky.
Obec – cez leto bolo vymenené verejné osvetlenie. V rámci toho bolo pripojené
jedno svetlo naviac smerom na cintorín. Budova obecného úradu bola doplnená
o nové svietidlá, ktoré tu boli dlho nefunkčné. V rámci týchto opráv bola opravená
kamera, ktorá je už funkčná a nahráva. V hostinci bol vymenený kotol, ktorý už
neplnil svoju funkciu. Najväčšou investíciou v r.2015 bola projektová
dokumentácia na dostavbu kanalizácie a projektová dokumentácia na zateplenie
obecnej budovy. V rámci opráv a údržby boli obnovené propagačné tabule,
niektoré lavičky a zábradlie pri škole. Dobrovoľníci spolu s OcU upratali celý

židovský cintorín a opravili sa náhrobné kamene, ktoré tu boli popadané.
Nájomcovia bytoviek v tejto časti vybudovali miesto na opekanie, ktoré
využívajú aj deti z MŠ a ZŠ. OcU dal urobiť revízie hasiacich prístrojov, ktoré
neboli 5 rokov vykonané. Podobne boli na tom aj elektroinštalácie a komíny,
ktoré tiež boli podrobené revízii. Zostali urobiť revízie elektroinštalácii na
bytovkách. V obci bol upravený park a vysadené kríky a kvety. Do kultúrneho
domu boli zakúpené okrúhle stoly, čím sa zvýšila kapacita kultúrneho domu.
Prvýkrát v r.2015 boli vyberané poplatky za kanalizáciu a vyriešili sa vývoze
žúmp. V rámci šetrenia zrušila starostka obce paušál na telefón, telefonuje
s vlastným paušálom, cestovné darovala deťom na detské ihrisko. Starostka obce
spolu s poslancami spracovali PHSR, čím obec ušetrila cca 1000 EUR.
Dlh obce k 31.12.2014 bol vo výške 381928,38 EUR, znižujeme dlh obce,
v roku 2015 bol znížený o 30950,79 EUR, a k 31.12.2015 zostala výška úverov
350977,59 EUR.
Bytovky – vykonalo sa čistenie studne a začalo sa s jej pravidelným čistením
a dezinfekciou. Bola zakúpená nová kosačka, nové bradlo na dvere, v spodnej
bytovke boli opravené ventily na vodovodoch
Detské ihrisko: na detskom ihrisku pribudli detské prvky. Na ich zakúpenie boli
použité výťažky z rôznych dobrovoľníckych akcií a v spolupráci s hasičmi a
športovcami boli osadené.
DHZ - Počas roka členovia DHZ Častkov zateplili budovu požiarnej zbrojnice
tak, aby spĺňala podmienky na umiestnenie vozidla pre hasičov. Zrenovovala sa
brána na požiarnej zbrojnici, kde bol na jeseň umiestnený vozík protipovodňovej
súpravy, ktorý nám bol zapožičaný z MV SR, na päť rokov. Vyčistili priestor pod
búdami a potok za kúpaliskom. Všetky opravy im boli preplatené. Boli im
darované dve plechové búdy.
ŠK – založil sa športový klub, ktorý združuje rôznych športovcov, ktorí
reprezentujú našu obec (hokejbalisti, futsalisti, cyklisti a pod.) Starostka obce
pomohla so založením tejto organizácie a z obecného rozpočtu im bol poskytnutý
kolok 66 eur na založenie neziskovej organizácie. V roku 2016 bude starostka
obce vybavovať pre DHZ a ŠK doklady, aby mohli tieto organizácie prijímať 2%
z daní.
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