
 

Obec v roku 2016 

Počas roka bolo podaných 27 žiadostí, z toho bolo 8 úspešných. Dotácie sme  

dostali z Tatrabanky, ktorá nám prispela na fitness prvok. VÚC Trnava nám 

pomohla pri oprave havarijného stavu na športových kabínach, pri zariaďovaní 

kultúrneho domu a deťom sa kúpili nové lopty. ZSE prispela na podujatie, ktoré 

bolo v septembri – Stretnutie jubilantov. Z tejto dotácie boli zakúpené ozdoby do 

sále, opona, kvety a darčeky pre jubilantov. Volkswagen prispel na detské ihrisko. 

Okrem toho sme dostali dotáciu z recyklačného fondu a z Nadácie deti Slovenska, 

krásnu sumu 2300 EUR na projekt „Cvičí celá dedinka“.  Na rozprávkový pochod 

nám prispela Tatrabanka, UNIQA a Komunálna poisťovňa. Celková suma 

z dotácii bola vo výške 6268 EUR. 

Počas roka vznikli v obci štyri havarijné stavy, ktoré sa museli bezodkladne 

riešiť. 

Základná škola – zavedený pitný režim firmou Aqua servis. V škole sem celý 

rok riešili problém so studňou, musela sa znova čistiť studňa, nakoľko nebolo 

dostatok vody. 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. 

Materská škola – museli sme bezodkladne riešiť havarijný stav so strechou, 

cez ktorú začalo veľmi zatekať, Celá strecha musela byť kompletne 

zrekonštruovaná, pri rekonštrukcii bola celá strecha doplnená fatrafolom. 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. V MŠ bolo vymenené komplet 

pieskovisko, 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.  



Školská jedáleň - 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. Len veľmi 

nízku  časť hradia rodičia. 

Športové kabíny – druhý havarijný stav vznikol na budove športových kabín, v  

časti,  ktorá  bola pristavená. Na jar sa  táto  časť  prístavby odtrhla  od pôvodnej 

budovy. Prístavbu sme chceli zachrániť a opraviť, ale počas opravy sa zistilo, že 

základy pod prístavbou boli len 20 cm. 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 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 bola prerobená na posilovňu. Na budove bola 

vymenená trubka plynového potrubia, ktorá bola poškodená. Na ihrisku bola 

vyčistená zadná unimobunka, na ktorú sa namontovali dvere a zámok. Dva kusy 

plynových gamatiek, ktoré  boli roky nefunkčné, sa opravili.  

Budova OÚ – na chodbe, pri vstupe do pohostinstva bola celá chodba 

vystierkovaná a namaľovaná, vymaľované toalety a vymenené 2 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. V r.2017 budú postupne elektronicky zaevidované všetky knihy. Obec 

bola ocenená cenou „Komunita priateľská deťom“ Nadáciou detí Slovenska, za 

vybudovanie detského ihriska svojpomocne. Počas roka bolo odovzdané železo, 

ktoré bolo roky po skladoch a búdach. Vyčistená bola obecná studňa. 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 – Naj dedinka. Deti MŠ boli účinkujúcimi v relácii „Bez servítky“, 

televízie  Markíza. Bola vydaná kniha Evy Fordinálovej „Odklínanie 

Vajanského“, kde je v časti Kotlín spomínaná obec Častkov.   



Obec - v obci boli osadené nové dopravné značky. Výtlky na cestách obce boli 

ošetrené.  V osade Havran bol doplnený kábel na verejné osvetlenie, ktorý tu 

chýbal  a tak verejné osvetlenie nesvietilo v jednej časti Havrana. Členovia 

poľovníckej organizácie Častkov - Havran urobili nový most k studničke so 

sírovou vodou a obec dokúpila na most drevo. 

Tretím havarijným stavom bol suchý polder Na „Vŕšku“ , ktorý bol opravený 

v  rámci reklamácie.  

Dlh obce sa znížil o sumu 28403,16 EUR, k 31.12.2016 je dlh vo výške 

294171,27 EUR. 

Bytové domy – na bytovke č.232 , bol štvrtý havarijný stav, podľa pokynov 

statika boli opravené stĺpy na balkónoch spolu so stenou. Natreté bolo drevené 

podbitie zo zadnej časti. V studni, ktorá zásobuje bytové domy vodou zhorelo 

čerpadlo v studni, z toho dôvodu bolo zakúpené nové čerpadlo. 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 dva byty boli zatečené. Na zimu bola vyčistená studňa, 

ktorá zásobuje bytovky vodou.  

Detské ihrisko – pribudol odpadkový kôš, tuje, zábradlie, nové futbalové bránky 

pre deti, boli zakúpené dva fitness prvky, ktoré budú ukotvené v r.2017. Na 

futbalovom ihrisku bolo postavené workout ihrisko. Na zakúpenie fitness prvka 

a na workout ihrisko boli použité zisky z  akcii v obci, ktoré  pomohli 

zorganizovať dobrovoľníci. Spolu s  cestovným, ktoré darovala starostka to bola 

suma 1281,45 EUR. 

DHZ – dostali do daru staršie vozidlo PRAGA V3S. Na požiarnej zbrojnici 

zrekonštruovali komín, doriešili vykurovanie zbrojnice.  Z dotácii zakúpili nové 

uniformy pre niektorých členov DHZ. Členovia DHZ pomohli pri drenáži na stene 

kultúrneho domu. Opravili staršie hojdačky a urobili nové drevené posedenie na 

ihrisku. Odstránili staré búdy zo dvorov. 
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