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1  Úvodné slovo starostky obce    

Vážení poslanci, milí občania a priatelia našej obce,    

 

prihováram sa Vám prostredníctvom výročných správ uţ piaty rok. Výročná správa  poukazuje 

na hospodárenie obce, na rôzne významné udalosti a zmeny, ktoré ovplyvnili ţivot v obci počas 

roka 2018. Rok 2018 bol volebným rokom. Rokom, počas ktorého  občania kaţdej obce, či 

mesta mohli   prejaviť svoj názor, svoju spokojnosť alebo nespokojnosť.  V novembri 2018 ste 

ma opäť podporili a zverili ste vedenie obce do mojich rúk, na ďalšie volebné obdobie. 

Ďakujem opäť všetkým tým, ktorí mi verili a veria. Tým ostatným sa budem snaţiť dokázať, ţe 

svoje sľuby viem plniť tak, ako v prvom volebnom období.  

 Počas roka 2018 sa dokončila rekonštrukcia základnej školy a rekonštrukcia kúpeľne 

v materskej škole. V kultúrnom dome pribudlo nové ústredné kúrenie a kuchyňa vo svadobke 

bola doplnená o nový nerezový nábytok. Čaká nás rekonštrukcia poţiarnej zbrojnice 

a rekonštrukcia fasády obecného úradu. Zostane ešte urobiť rekonštrukcie fasády na škole 

a škôlke. V rámci dotácii a rôznych nadácii sme získali naviac prostriedky vo výške cca 65 000 

EUR. Ţiadateľmi v rámci týchto úspešných dotácii bola obec, Športový klub, DHZ Častkov 

a Kvietky Častkova. Z toho dôvodu sa uţ dali aj v našej obci realizovať rôzne kapitálové 

zámery.  Zlepšenie finančnej situácie v obci umoţnilo pripraviť nové projekty na podanie 

eurofondov, a to  na rekonštrukciu chodníkov a cesty smerom na cintorín. Obec je stále 

zaťaţená vysokým úverom, ktorý postupne zniţujeme.  

   Kultúrny a spoločenský ţivot v obci bol opäť bohatý, ako uplynulé štyri roky. Podujatia 

sa postupne stávajú tradičnými a získavajú stále viac návštevníkov. Naša obec sa tak stáva 

zaujímavejšou pre návštevníkov a turistov.  Veľký záujem zo strany turistov a cyklistov začína 

byť o lokalitu Havran a Hanzlúvka, ktoré lákajú turistov svojou krásnou prírodou  

Veľkým problémom v obci sa stáva čoraz častejšie nedostatok vody, studne vysychajú 

a nové pramene nie sú. Sme odkázaní na pomoc Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, ktorá 

má v správe vodovod, ktorý je od obce vzdialený cca 500 m. Stále nie je dokončená kanalizácia 

a uţ štvrtý raz po sebe sme boli s našou ţiadosťou na Environmentálny fond neúspešní.  

Z iných eurofondov bohuţiaľ čerpať nemôţme, nakoľko nespĺňame podmienky. Vybudovanie 

vodovodu a kanalizácie bude   prioritou aj v ďalších rokoch. 

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

spoluprácu.  Ďakujem všetkým dobrovoľníkom, ktorých je z roka na rok viacej. Ďakujem 

hasičom, ţenám a športovcom za ich pomoc pri organizovaní tradičných podujatí. Veľké 

ďakujem patrí aj deťom a mládeţi, ktorí pomáhajú pri rôznych projektoch v obci. 

 

 

          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  
 

Starostka obce:      Mgr. Eva Černeková 

       

Zástupkyňa starostky obce:    Ing. Helena Zdravecká 

Hlavný kontrolór obce:     Ing. Róbert Mozolič 

Obecné zastupiteľstvo:    Peter Jamriška 

      Boţena Janšáková 
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      Ivan Ribárski 

Mgr. Miroslav Roţa 

Roman Trimel  

Mgr. Michaela Vojtková  

 

       

Komisie:      Komisia na ochranu verejného poriadku  

      Komisia pre kultúru a vzdelanie  

      Komisia pre ochranu verejného záujmu  

       

Obecný úrad:      Alena Holičová 

      Valeria Vojtková  

 

Dňa 02.12.2018 bolo ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva a prišlo k nasledovným 

zmenám: 

Zástupkyňa starostky obce:                     Mgr. Eva Majerová 

Obecné zastupiteľstvo:                               Milan Held 

                         Michal Jarmiška 

                         Ján Rehuš 

                                    Ivan Ribárski 

      Mgr. Miroslav Roţa 

                         Roman Trimel 

            

4 Poslanie, vízie, ciele   
 

Poslaním obce je starostlivosť o občanov a zabezpečovanie všestranného rozvoja obce a 

uspokojovanie potrieb občanov.  

Ciele obce:   - zvýšenie kvality ţivota občanov,  

- udrţanie kultúrnych, športových  a voľnočasových aktivít obyvateľov,  

- rozvoj bytovej politiky,  

- zlepšenie stavu  ţivotného prostredia,  

- vybudovanie kanalizácie a vodovodu v obci,  

- dôstojný ţivot 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.   
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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 

a nachádza sa v 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 níţina.Častkov leţí na severe 

Myjavskej pahorkatiny neďaleko úpätia Bielych Karpát. Pahorkatinný aţ 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.  

 

 

 

 

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

Rovensko, Lopašov, Chropov a Oreské.  

 

Celková rozloha obce : k 31.12.2018 1318 ha, 13,182 km2.  
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5.2  Demografické údaje 

 

Počet obyvateľov k 31.12.2018 je  596, z toho podľa veku obyvateľov:       

- predproduktívny vek (0-14) spolu     93 

- produktívny vek (15-62) ţeny         192 

- produktívny vek (15-62) muţi         197 

- poproduktívny vek (63 a viac) ţeny  72 

- poproduktívny vek (63 a viac) muţi  42 

- celkový prírastok narodených detí 5, zomreli 6 obyvatelia.  

Národnostná štruktúra : prevaţuje slovenská národnosť 99%, podľa posledného sčítania ľudu 

v r. 2011.  

Hustota obyvateľstva je 45 obyvateľov  na km2, k 31.12.2017.  

 

Národnostná štruktúra obyvateľov v obci  

Častkov 

 

 

slovenská 

národnosť 

česká 

národnosť 

iná 

národnosť 

 

 

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

rímskokatolické vierovyznanie podľa posledného sčítania ľudu v r. 2011.  

 

Vývoj počtu obyvateľov :   

 
Vývoj počtu obyvateľov od roku 2007 do 2018 

Rok  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018 

Počet  615  618  623  624  614  622  624  604  585  585  597  596 

Zdroj: vlastné spracovanie  

 

Počet obyvateľov sa pohybuje smerom dole. Najväčším dôvodom sú chýbajúce stavebné 

pozemky. 

601 

5 5 
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Na pozemkoch, ktoré by boli najvhodnejšie na výstavbu rodinných domov, sme narazili na 

neochotných vlastníkov pozemkov, ktorí nemajú záujem svoj pozemok na takýto účel predať. 

Počas roka  2018 sa začalo pracovať na príprave stavebných pozemkov v lokalite „Diely nad 

dedinou“, kde je zatiaľ problém s dostatočnou kapacitou elektrickej energie. Z toho dôvodu sa 

pripravuje zmluva o spolupráci so ZDIS, a.s. na základe, ktorej obec pripraví projekt na 

výstavbu trafostanice v tejto lokalite.  

 

5.3  Ekonomické údaje 

 

Nezamestnanosť v obci : 2 dlhodobo nezamestnaných občanov,  rovnako ako v roku 2017, ale o 

troch občanov menej oproti roku 2016.  

 

Nezamestnanosť v okrese : k 31.12.2018 bola 4,36%, čo je pokles skoro o 0,33 % proti roku 

2017.V trnavskom kraji je to 2,31 %. 

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

miest.  

  

 

Štruktúra obyvateľstva podľa ekonomickej aktivity(podľa posledného sčítania):Ekonomická 

aktivita v obci Častkov 

 

 

Pracujúci 

Osoby na MD a rodičovskej 

dovolenke 

Nezamestnaní 

Študenti SŠ a VŠ 

Dôchodcovia 

Deti do 16 rokov 

Nezistení 
 

 

 

5.4. Symboly obce 

   ERB 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 

noţík, To všetko je sprevádzané ešte dvomi hviezdičkami.   

261 

19 27 

61 

136 

95 

12 
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Súčasný erb obce má  túto podobu: v zelenom štíte medzi 

strieborným obráteným lemešom a strieborným vinohradníckym 

noţíkom so zlatou rukoväťou, zo strieborného bezlistého priebeţného 

nahor prehnutého konárika vyrastajúci strieborný bezlistý vinič s troma 

zlatými strapcami hrozna. Vpravo sú dva strapce a vľavo jeden. V 

horných rohoch štítu po jednej striebornej hviezde.  

 

 

 

 

Vlajka obce  

Vlajka obce Častkov pozostáva z deviatich pozdĺţnych pruhov 

vo farbách zelenej, bielej, ţltej, zelenej, ţltej, zelenej, ţltej, 

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 

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 pouţívaní pečiatok s obecnými symbolmi.   
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5.5  História obce, pamiatky a významné osobnosti 

 

História obce  

 

          Názov obce je doloţený 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 ţupu a pred rokom 1960 pod okres Senica, kraj 

Bratislava. Zmeny nastali po roku 1960, kedy bola obec začlenená pod okres  Senica   a pod   

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 zaloţené v roku 1957.Obyvatelia sa v minulosti 

zaoberali poľnohospodárstvom, ovocinárstvom a tieţ vinohradníctvom. Ţeny z obce boli  

známe čipkárstvom a výšivkárstvom.   

 

Pamiatky  

 

V rokoch 1876 – 1877 bol postavený  

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

Nedobrého.   
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V roku 1939 bola postavená kaplnka  

Sv. Cyrila a Metoda.   

 

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 sluţbu súkromného  

učiteľa. Od roku 1867 stal sa profesorom na novozaloţenom slovenskom evanjelickom gymnáziu. Ako  

uvedomelý vlastenec odmietol maďarsky vyučovať, preto radšej prijal funkciu duchovného pastiera v  

Častkove pri Senici, v skromnom dedinskom 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  fara a cirkevná škola.  
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 Jozef Nedobrý bol ţenatý so Zuzanou, r. Šimkovou, sestrou vynikajúceho lekára ĽudevítaŠimku v 

Senici. Z troch detí len dcéra Oľga preţila 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 ţivot 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  

 

 

      Polročné vysvedčenia  

Personálne obsadenie:  

 

Mgr. Iveta Fodorová, riaditeľka   

Mgr. Zdenka Jonášová, učiteľka  

Gabriela Lániková, vychovávateľka  

Ivana Trimelová, asistent učiteľa 

Mgr. Pavol Štefek, učiteľ náboţenskej výchovy- ECAV  

Mgr. Jozef Bicák, učiteľ náboţenskej výchovy – rímsko-kat.   

Ľudmila Chropúvková  – upratovačka/školník 
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Základná škola v Častkove je menej-triedna a nemá právnu subjektivitu. Zriaďovateľom školy 

je Obec Častkov, štatutárnym zástupcom je starosta obce. V školskom roku  

2018/2019 navštevuje našu školu 22 ţiakov, Delenie tried podľa ročníkov:  

I. trieda   1. ročník: počet ţiakov: 6 

 2. ročník: počet ţiakov: 8 

II.trieda   3. ročník: počet ţiakov: 3 

  4. ročník: počet ţiakov: 5 

 

Školský klub detí  

Po vyučovaní trávia deti ZŠ svoj voľný čas v školskom klube detí, ktorý je  otvorený do 16,00 

h.  

Materská škola Častkov, Častkov 96  

Personálne obsadenie:  

Mgr. Miriam Horváthová, poverená zastupovaním riaditeľky  školy  

Mgr. Oľga Lakatošová, učiteľka  

Ľudmila Chropúvkováupratovačka    

Elena Štefková, vedúca ŠJ  

Mária Peričková, kuchárka.  

 
Nová kúpeľňa v škôlke 
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       MŠ Častkov bola budovaná v rokoch 1976-1979 v akcii „Z“ s 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, slúţi 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, šmýkačkou  a hojdačkami. V MŠ je 21 detí  od 3 do 7 rokov.  

         Na základe analýzy doterajšieho vývoja moţno očakávať, ţe rozvoj vzdelávania sa bude 

orientovať na udrţanie Základnej a  Materskej školy v obci.   

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 moţno očakávať, ţe rozvoj zdravotnej starostlivosti 

sa bude orientovať na zvýšenie kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti.  

 

6.3  Kultúra 

 

Spoločenský a kultúrny ţivot, okrem Obecného úradu zabezpečujú predovšetkým 

organizácie: 

- Únia ţien Slovenska, ďalej ÚZS,  

- 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  

 

Kaţdá obec má svoju históriu a tradície. Spoločenský ţivot sa odvíja od týchto tradícii a od 

nových kultúrnych udalostí počas roka. Deti našej ZŠ a MŠ sú uţ od malička vedené k tomu, 

aby si váţili naše tradície a pokračovali v nich.  

 

Rôzne kultúrne akcie sú organizované v:  

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

na besedy, výstavy, schôdze, vítanie detí do ţivota a pod. Tento objekt je vyuţívaný, ako  

komunitné centrum pre starších obyvateľov. Počas volieb sa mení na volebnú miestnosť. 
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- kultúrnom dome, počas roka tu bývajú tanečné zábavy, diskotéky, divadelné   predstavenia, 

koncerty a počas mesiaca december sa tu odohráva stolnotenisový turnaj. 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.  

- kniţnici, ktorá plní najdôleţitejšiu úlohu v uchovávaní, spracúvaní a sprístupňovaní 

kniţničného fondu čitateľom, kniţný fond je dopĺňaný  novými a darovanými knihami, 

kniţnicu sme doplnili o počítač do ktorého sa pomaly plní databáza kníh.  

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

rozprávkový pochod v júni a v auguste súťaţ vo varení guláša. Ihrisko vyuţívajú všetci 

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

vystúpenia hudobných skupín.   

 

Tradičnými kultúrnymi akciami usporiadaných obcou a organizáciami v obci sú:  

- maškarný ples, ktorý organizuje MŠ alebo ZŠ,  

- Častkovský ples 

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

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

- oslavy dňa matiek,   

- stretnutie 50-ročných rodákov, organizovaný Úniou ţien v spolupráci s ObÚ,  

- vítanie detí do ţivota,  

- hodové zábavy,  

- turisticko-rozprávkový pochod,  

- súťaţ vo varení gulášov.  

- hudobné leto na ihrisku.  

 

Spoločenský ţivot v obci sa začal  hneď druhý januárový týţdeň III. Častkovským 

plesom, ktorí zorganizovali dobrovoľníci, v spolupráci so starostkou obce. Z výťaţku zakúpili 

dobrovoľníci veľkú chladničku na zákusky a nerezový stôl do kuchyne. Koncom januára bol 

karneval pre deti a dospelých. Karneval má dlhoročnú tradíciu. Z historických dokumentov 

v obci a podľa fotografií má viac ako 60-ročnú tradíciu. Koniec fašiangového obdobia bol opäť 

ukončený fašiangovým sprievodom usporiadaným Úniou ţien v spolupráci so starostkou. 

V mesiaci apríli sa upratoval častkovský chotár, zapojili sa všetci členovia 

organizácii, dobrovoľníci, deti a mládeţ. V máji naši hasiči slávnostne postavili „Máj“ a na 

konci mesiaca ho zvalili. Počas mesiaca máj sme si spoločne uctili všetky mamičky pri 

príleţitosti sviatku Dňa matiek.  V júni bol zorganizovaný 4.ročník turisticko-rozprávkového 

pochodu a v júli nám pripravili bratia Chropúvkovci koncert so svojimi kapelami. V mesiaci 

august sa uskutočnila gulášová súťaţ.  

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.   
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Vítanie detí v roku 2018 

   Na martinské hody bol uţ 4. ročník lampiónového sprievodu a v sobotu počas hodov 

prebehli komunálne voľby, na nové volebné obdobie 2018 -2022. Počas hodovej nedele sme sa 

spoločne pomodlili pri pomníku, ktorý je venovaný padlým hrdinom z 1.svetovej vojny. Dňa 

11.11.2018 uplynulo 100 rokov od ukončenia tejto vojny. Uctili sme si spoločne všetkých, ktorí 

zomreli počas vojny a aj tých, ktorých táto vojna poznačila. Počas tohto dňa, v poobedňajších 

hodinách, prebehla v kultúrnom dome výstava obrazov, ktoré zobrazili našu obec, tak ako ju 

vidia svojimi  očami výtvarníci SenARTu. 

   V decembri  sa uskutočnilo „Stretnutie s Mikulášom“ a prvýkrát po niekoľkých rokoch 

sa rozsvietilo vianočné osvetlenie. Vianoce sme si priblíţili  počas podujatia „Vianočná 

dedinka“, ktoré pripravili učiteľky z MŠ a ZŠ, spolu s deťmi a ich rodičmi. Posledným 

podujatím v tomto roku bol stolnotenisový turnaj.  

 

Na základe analýzy doterajšieho vývoja moţno očakávať, ţe kultúrny a spoločenský 

ţivot bude pokračovať a bude  zameraný  hlavne na udrţanie tradícii a zvykov obce, čo prispeje 

k výraznému zviditeľneniu obce.  
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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 sluţbu, alebo 

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

 

      Na základe analýzy doterajšieho vývoja moţno očakávať, ţe rozvoj sociálnych sluţieb 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.   

 

6.5  Hospodárstvo 

 

V obci nie je veľa pracovných moţností. Hlavným zamestnávateľom je   RD Častkov a 

firma Mäscom, a.s., ktorá sídli v areáli roľníckeho druţstva. Mnohí občania obce pracujú v 

strojárenských firmách: INA Skalica, EISSMANN automotive Holíč, Maccaferri Senica, 

MAHLE Slovensko, s.r.o  Senica.   Niektorí občania pracujú aj vo vzdialenejších firmách, ktoré 

sídlia v Bratislave, Devínskej Novej Vsi alebo v Malackách.  

 

Najvýznamnejší poskytovatelia sluţieb v obci : -

 Rozličný tovar Jana Jánošíková  

- Na Havrane, potraviny Dušan Zuščík 

- Bar, Ing. Helena Zdravecká 

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

- Motorest Havran, reštauračné a ubytovacie sluţby  

- YvetteWestrum& 2inspired, ubytovacie sluţby 

- Čerpacia stanica SHELL, Alena Wolfová 

- Bitúnok Mäs-com, a.s.  

- RS Farma, Ing. Róbert Schäffer 

- Autobusová doprava, Ján Jozefák 

- Viliam Krč, stolárstvo  

- Baţantnica, Miroslav Ťulák 

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

 

Najvýznamnejšiu poľnohospodársku výrobu  v obci zabezpečuje Roľnícke druţstvo Častkov.  

 

      Na základe analýzy doterajšieho vývoja moţno očakávať, ţe hospodársky ţivot v obci sa 

bude orientovať na rozvoj cestovného ruchu, agroturistiky a  na vytvorenie kvalitných 

podmienok na podnikanie.   
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Motorest Havran  

 

 

 
 

 

Hotel Karpaty   
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7 Informácia o vývoji obce z pohľadu rozpočtovníctva  
 

Základným   nástrojom  finančného  hospodárenia  obce  bol   rozpočet   obce   na  rok   2018. 

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 2018 bol zostavený ako vyrovnaný. Beţný rozpočet bol zostavený 

ako prebytkovýa  kapitálový   rozpočet ako  schodkový. 

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2018.  

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 07.12.2017 uznesením č.131a 

Rozpočet bol zmenený sedemkrát: 

- prvá zmena upravená dňa 28.2.2018 rozpočtovým opatrením č..1 

- druhá zmena schválená dňa 26.3.2018 uznesením č.140b 

- tretia zmena upravená dňa 31.3.2018 rozpočtovým opatrením č.3 

- štvrtá zmena upravená dňa 31.5.2018 rozpočtovým opatrením č. 4 

- piata zmena schválená dňa 11.6.2018 uznesením č. 144 

- šiesta zmena upravená dňa 24.9.2018 rozpočtovým opatrením č.6 

- siedma zmena schválená dňa 12.12.2018 uznesením č. 13c 

 

7.1  Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov za rok 2018   

  

Schválený 

rozpočet  

 

 

Schválený 

rozpočet  

po poslednej 

zmene 

Skutočné  

plnenie 

príjmov/ 

čerpanie 

výdavkov 

k 31.12.2018 

% 

plnenia 

príjmov/ 

% 

čerpania 

výdavko

v  

Príjmy celkom 310 550,00 442 193,86 442 193,86 100,00 

z toho :     

Beţné príjmy 310 550,00 378 459,18 378 459,18 100,00 

Kapitálové príjmy 0,00 37 280,93 37 280,93 100,00 

Finančné príjmy 0,00 26 453,75 26 453,75 100,00 

Výdavky celkom 310 550,00 442 193,86 374 149,31 84,61 

z toho :     

Beţné výdavky 266 698,03 340 033,48 309 271,95 90,95 

Kapitálové 

výdavky 

4 340,00 62 648,41 25 365,39 40,49 

Finančné výdavky 39 511,97 39 511,97 39 511,97 100,00 

Rozpočet obce  0,00 0,00 68 044,55  
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 7.2 Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2018 

 

 

Hospodárenie obce 

 

Skutočnosť k 31.12.2018 v EUR 

 
 
Beţné  príjmy spolu 378 459,18 

z toho : beţné príjmy obce  378 459,184 

             beţné príjmy RO 0,00 

Beţné výdavky spolu 309 271,95 

z toho : beţné výdavky  obce  309 271,95 

             beţné výdavky  RO 0,00 

Bežný rozpočet 69 187,23 

Kapitálové  príjmy spolu 37280,93 

z toho : kapitálové  príjmy obce  37 280,93 

             kapitálové  príjmy RO 0,00 

Kapitálové  výdavky spolu 25 365,39 

z toho : kapitálové  výdavky  obce  0,00 

             kapitálové  výdavky  RO 0,00 

Kapitálový rozpočet                                          11 915,54 

Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu 81 102,77 

Vylúčenie z prebytku  -40 325,79 

Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu 40 776,98 

Príjmové finančné operácie  26 453,75 

Výdavkové finančné operácie 39 511,97 

Rozdiel finančných operácií -13 058,22 

PRÍJMY SPOLU   442 193,86 

VÝDAVKY SPOLU 374 149,31 

Hospodárenie obce 68 044,55 

Vylúčenie z prebytku -40 325,79 

Upravené hospodárenie obce 27 718,76 

 

  

Prebytok rozpočtu v sume 81 102,77 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 pouţiť na:  

- tvorbu rezervného fondu 81 102,77EUR  
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Prebytok rozpočtu v sume 81 102,77 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 z rozpočtového účtu školského 

stravovania na stravné v sume 13,06 EUR a  

- upravený o nevyčerpané prostriedky z fondu opráv v sume 3 031,80   

- upravený o nevyčerpané prostriedky  zo ŠR a podľa osobitných predpisov v sume  37 280,93. 

EUR  navrhujeme pouţiť na  

 tvorbu rezervného fondu                40 776,98 

 

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 – 13 058,22  EUR, navrhujeme vysporiadať : 

- z rezervného fondu 13 058,22 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 peňaţných 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 kapitálové  výdavky  poskytnuté v 

predchádzajúcom rozpočtovom roku  v sume 37 280,93 EUR, a to na : 

- rekonštrukciu fasády v sume 7 500,00 EUR 

- rekonštrukciu krovu poţiarnej zbrojnice v sume 29 780,93 EUR 

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 rozpočtového účtu školského stravovaniana stravné podľa 

ustanovenia §140-141 zákona č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o 

zmene a doplnení niektorých zákonovv sume 13,06 EUR, 

ktoré je moţné pouţiť 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.  

 

Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2018 vo výške 

27 718,76 EUR.  
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7.3  Rozpočet na roky 2019 - 2021 

 Skutočnosť 

k 31.12.2018 

Rozpočet   

na rok 2019 

Rozpočet 

 na rok 2020 

Rozpočet 

 na rok 2021 

Príjmy celkom 442 193,86 368 557,00 365 913,00 365 913,00 

z toho :     

Beţné príjmy 378 459,18 361 057,00 365 913,00 365 913,00 

Kapitálové 

príjmy 

37 280,93 0,00 0,00 0,00 

Finančné príjmy 26 453,75 7 500,00 0,00 0,00 

 

 Skutočnosť 

k 31.12.2018 

Rozpočet   

na rok 2019 

Rozpočet 

 na rok 2020 

Rozpočet 

 na rok 2021 

Výdavky 

celkom 

374 149,31 368 557,00 365 913,00 365 913,00 

z toho :     

Beţné výdavky 309 271,95 312 774,00 318 907,00 318 663,00 

Kapitálové 

výdavky 
25 365,39 16 000,00 7 000,00 7 000,00 

Finančné 

výdavky 

39 511,97 39 783,00 40 006,00 40 250,00 

 

8   Informácia o vývoji obce z pohľadu účtovníctva 

8.1  Majetok  

Názov Skutočnosť 

k 31.12.2017 

Skutočnosť 

k 31.12.2018 

Majetok spolu  1 973 901,38 1 947935,99 

Neobežný majetok spolu 1 885 695,06 1 848 406,39 

z toho :   

Dlhodobý nehmotný majetok 0,00 0,00 

Dlhodobý hmotný majetok 1 670 889,38 1 633 600,71 

Dlhodobý finančný majetok 214 805,68 214 805,68 

Obežný majetok spolu 87 386,02 98 795,14 

z toho :   

Zásoby 79,52 124,20 

Zúčtovanie medzi subjektami VS   
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Dlhodobé pohľadávky   

Krátkodobé pohľadávky  10 218,41 3 518,01 

Finančné účty  77 088,09 95 152,93 

Poskytnuté návratné fin. výpomoci 

dlh. 

  

Poskytnuté návratné fin. výpomoci 

krát. 

  

Časové rozlíšenie  820,30 734,46 

 

8.2  Zdroje krytia  

Názov Skutočnosť 

k 31.12.2017 

Skutočnosť 

k  31.12.2018 

Vlastné imanie a záväzky spolu 1 973 901,38 1 947935,99 

Vlastné imanie  621 032,57 672 719,33 

z toho :   

Oceňovacie rozdiely    

Fondy   

Výsledok hospodárenia  621 032,57 672 719,33 

Záväzky 596 297,46 568 113,94 

z toho :   

Rezervy  500,00 600,00 

Zúčtovanie medzi subjektami VS 0,00 37 280,93 

Dlhodobé záväzky 272 813,15 234 470,61 

Krátkodobé záväzky 28 732,44 29 920,53 

Bankové úvery a výpomoci 294 251,87 265 841,87 

Časové rozlíšenie 756 571,35 707 102,72 

 

Analýza významných poloţiek z účtovnej závierky: 

- Prírastky majetku za rok 2018 boli: 

- PD na chodníky – 2 580,00 € 

- PD k bytovej výstavbe - 600,00 € 

- PD na rekonštrukciu strechy poţiarnej zbrojnice – 869,00 € 
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- PD na miestnu komunikáciu k cintorínu – 2 796,00 € 

- nákup pozemkov – 572,91 € 

 

8.3   Pohľadávky  

Pohľadávky  Zostatok 

k 31.12 2017 

Zostatok  

k 31.12 2018 

Pohľadávky do lehoty splatnosti   10 218,41 3 518,01 

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

 

8.4   Záväzky 

Záväzky Zostatok  

k 31.12 2017 

Zostatok  

k 31.12 2018 

Záväzky do lehoty splatnosti   301 545,59 264 391,14 

Záväzky po lehote splatnosti   0,00 0,00 

 

9   Hospodársky výsledok  za 2018 - vývoj nákladov a výnosov 

Názov Skutočnosť 

k 31.12.2017 

Skutočnosť 

k 31.12.2018 

Náklady 357 024,82 367 486,84 

50 – Spotrebované nákupy 53 848,21 56 132,00 

51 – Sluţby 57 020,80 53 245,87 

52 – Osobné náklady 151 902,05 177 646,11 

53 – Dane a  poplatky 1 130,45 1 011,05 

54 –Ostatné náklady na 

prevádzkovú činnosť 

11 463,92 2 282,08 

55 – Odpisy, rezervy a OP 

z prevádzkovej a finančnej 

činnosti a zúčtovanie časového 

rozlíšenia 

66 532,30 63 254,06 

56 – Finančné náklady 14  925,10 13 702,95 

57 – Mimoriadne náklady 0,00 0,00 

58 – Náklady na transfery 

a náklady z odvodov príjmov 

200,00 210,00 
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59 – Dane z príjmov 1,99 2,72 

Výnosy 369 459,60 422 760,68 

60 – Trţby za vlastné výkony a 

tovar 

10 260,55 10 290,90 

61 – Zmena stavu 

vnútroorganizačných sluţieb 

0,00 0,00 

62 – Aktivácia 0,00 0,00 

63 – Daňové a colné výnosy 

a výnosy z poplatkov 

229 114,03 250 807,05 

64 – Ostatné výnosy 33 783,17 34 086,97 

65 – Zúčtovanie rezerv a OP 

z prevádzkovej a finančnej 

činnosti a zúčtovanie časového 

rozlíšenia 

500,00 500,00 

66 – Finančné výnosy 16,59 14,59 

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 

95 785,26 127 061,17 

Hospodársky výsledok 

/+ kladný HV,- záporný HV/ 

12 434,78 55 273,84 

 

Hospodársky výsledok /kladný/ v sume 55 273,84 EUR bol zúčtovaný na účet 428 -

Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov. 

 

10   Ostatné  dôležité informácie  

10.1  Prijaté granty a transfery  

V roku 2018 obec prijala nasledovné granty a transfery: 

Poskytovateľ Účelové určenie grantov a transferov Suma prijatých 

prostriedkov v 

EUR 

OÚ Trnava BV-školstvo 57 438,00 

OÚ Trnava BV-vzdelávacie poukazy 704,00 
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OÚ Trnava BV-učebnice 27,00 

OÚ Trnava BV-deti MŠ 996,00 

OÚ Trnava BV-školstvo- asistent učiteľa 10 080,00 

OÚ Trnava BV-starostlivosť o ŢP 55,37 

MDVaRR SR BV-miestne komunikácie 25,70 

OÚ Senica BV-hlásenie pobytu občanov 196,35 

OÚ Senica BV-register adries 19,60 

OÚ Senica BV- voľby komunálne 526,86 

MV-DPO SR BV- MTZ pre hasičov 3 000,00 

MF SR KV- oprava a rekonštr. fasády 7 500,00 

MV SR KV- rekonštr. krovu poţiar. zbrojnice 29 780,93 

TTSK BV – kultúrakultúrny dom kúrenie 2 150,00 

Nadácia VW BV – projekt Učíme sa variť, kuchynka ZŠ 1 000,00 

 

Popis najvýznamnejších prijatých grantov a transferov: 

- Medzi najvýznamnejšie prijaté transfery patria transfery na školstvo. 

- z MV SR nám poskytli dotáciu na rekonštrukciu strechy starej poţiarnej zbrojnice 

- z MF SR sme prijali dotáciu na opravu – rekonštrukciu fasády obecnej budovy 

 

 

 

10.2  Poskytnuté dotácie 

 

V roku 2018 obec neposkytla zo svojho rozpočtu ţiadne dotácie v zmysle VZN č. 3/2013 o 

poskytovaní dotácií z rozpočtu obce.   

 

10.3 Významné investičné akcie v roku 2018 

 

Najvýznamnejšie investičné akcie realizované v roku 2018: 

- prestavba telocvične a WC v ZŠ – 7 563,95 € 

- rekonštrukcia kúpeľne a WC v MŠ – 7 763,53 € 

- prístavba prístrešku kabín – 3 380,00 € 

- projekty na chodníky, cesty, poţiarnu zbrojnicu a projekt na bytovú výstavbu -  6 845 € 

- nákup pozemku na vybudovanie novej obecnej cesty na IBV Diely nad dedinou – 579 € 
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Základná škola – dokončila sa rekonštrukcia celej časti bývalej svadobky, kde sa prerobilo kúrenie. 

Odstránili sa staré gamatky a namiesto nich pribudli  z gamatiek na ústredné kúrenie. V rámci dotácie 

z VW bola vybavená kuchyňa pre deti. Pri studni bola vymenená elektrika a školský dvor bol 

upravený po výstavbe nových toaliet, do pôvodného stavu.  

Pošta – na budove pošty boli vymenené okná a dvere, za nové plastové.  

Materská škola – v škôlke bola odstránená stará dlaţba na schodoch a na terase. Bola vymenená za 

protišmykovú dlaţbu. Nad terasou bola zateplená časť pod obecným bytom Stará kúpeľňa bola celá 

zrekonštruovaná. Deti majú novú krásnu a modernú kúpeľňu, ktorá spĺňa všetky príslušné normy. 

V šatni pribudli nové skrinky. Na školskom dvore pribudli, z dotácie od Nadácie VW,  hojdacie siete, 

tabule na maľovanie a opravil sa drevený altánok. Koncom roka 2018 pribudla do práčovne MŠ nová 

sušička. 

Školská jedáleň – boli doplnené nové zásoby riadu pre školské stravovanie a myčka  na riad. 

 

Športové kabíny  - v bufete bolo vymenené staré okno za nové plastové. Po odstránení prístavby 

v roku 2016 sme na tomto mieste osadili drevenú konštrukciu, ktorá vypĺňa tento priestor. Vyuţíva sa 

na rôzne hudobné vystúpenia.  Opravilo sa schodište ku kabínam. K toaletám bol v rámci 

dobrovoľníckych prác osadený chodník. Na celej budove boli vymenené ríny. V dvoch miestnostiach 

bola vybudovaná posilňovňa z nadácie ČSOB, ktorá je pravidelne navštevovaná.  

 

Budova OcÚ – v kultúrnom dome bolo zavedené ústredné kúrenie.  Do kuchyne pribudla nová veľká 

chladnička, nový šporák, nerezový stôl a do sále pribudli nové skladacie stoly. Pod budovou sa 

nachádzajú miestnosti, ktoré boli kompletne opravené a zamaľované. Tieto miestnosti v pivnici sa 

môţu prenajímať občanom. Na budovu bol osadený erb Častkova, štátny znak a označenie budovy. 

Pribudli nové vlajky. Všetko bolo osadené nad hlavným vchodom do budovy. Tento hlavný vchod sa 

začal od r.2018 vyuţívať.  

 

Obec –  pri dome č.d. 212 bola natiahnutá nad potokom nová netkaná textília  a zasadené nové kvety 

a kríky. Počas roka 2018 boli pripravené projekty – rekonštrukcia cesty na cintorín, rekonštrukcia 

chodníkov pri kostole a projekt na rekonštrukciu hasičskej zbrojnice.  V obci bol opravený rozhlas na 

miestach, kde nebolo počuť hlásenie. Na stĺpoch verejného osvetlenia bolo pripojené vianočné 

osvetlenie. V rámci mikroregiónu Branč bol spracovaný projekt na získanie kompostérov pre občanov. 

Začalo sa s prípravou stavebných pozemkov pre občanov.  

Detské ihrisko –  z ihriska boli odstránené staré kríky a nahradené novým dreveným plotom. 

 

10.4 Predpokladaný budúci vývoj činnosti 

 

Predpokladané investičné akcie realizované v budúcich rokoch:  
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- dostavba kanalizácie 

- rekonštrukcia chodníkov v celej obci  

- rekonštrukcia miestnej komunikácie k cintorínu  

- rekonštrukcia hasičskej zbrojnice  

- rekonštrukcia fasády na budove OcÚ 

- riešenie nedostatku vody v obci 

- rekonštrukcia fasády na budove MŠ a ZŠ 

- rekonštrukcia cintorína (plot, zabezpečenie vody, osvetlenie) 

 

10.5 Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia 

 

Obec nezaznamenala ţiadnu udalosť osobitného významu po skončení účtovného obdobia.   

 

10.6 Významné riziká a neistoty, ktorým je účtovná jednotka vystavená 

 

Obec nevedie ţiadne 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 29.4.2019 

 

 

Prílohy:  

 

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

• Výrok audítora k individuálnej účtovnej závierke  

 

 

 


