
  

Obec v roku 2018 

Počas roka bolo podaných 23 žiadostí, z toho bolo 9 úspešných:  

Nadácia Volkswagen – 500 EUR, za ktoré v škôlke pribudli hojdačky v tvare  hniezda, tabule na 

kreslenie a opravil sa drevený altánok. 

Nadácia Volkswagen – 1000 EUR pre DHZ Častkov, za ktoré sa deťom kúpili tričká, hadice 

a hasičskú nádrž na vodu.  

Nadácia Volkswagen – 1000 EUR prispeli na novú kuchynku, kde sa deti učia variť.  

Nadácia Volkswagen – 2292 EUR prispeli ŠK Častkov na náučný chodník.  

VÚC Trnava – 2200 EUR prispeli na kúrenie do kultúrneho domu. 

V dohadovacom konaní nám prispelo Ministerstvo školstva na  ZŠ sumou 3000 EUR . 

Ministerstvo financií – 7500 EUR na rekonštrukciu fasády na budove OcÚ 

MV DPO – 3000 EUR – na zabezpečenie materiálno-technického vybavenia DHZ Častkov. 

Ministerstvo životného prostredia SR – 14 900 EUR. 

Ministerstvo vnútra SR- 29 000 EUR na rekonštrukciu hasičskej zbrojnice. 

Výška dotácii za rok 2018 bola vo výške 65392 EUR.  

 

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. Vymenil 

V rekonštrukcii budeme pokračovať na jar 2018 výmenou gamatiek za plynové 

ústredné kúrenie a výmenou starého gumolitu za nový.   Pri studni bola vymenená 

elektrika a školský dvor bol upravený po výstavbe nových toaliet, do pôvodného 

stavu.  

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

Materská škola – v škôlke bola odstránená stará dlažba na schodoch a terase. Bola 

vymenená za protišmykovú dlažbu. Nad terasou bola zateplená časť pod obecným 

bytom Stará kúpeľňa bola celá zrekonštruovaná. Deti majú novú krásnu a modernú 

kúpeľňu, ktorá spĺňa všetky 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 zakúpená umývačka riadu. 

  

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 dopĺňa tento priestor a využíva 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 môžu 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 využívať.  

 

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. 



DHZ – členovia DHZ zorganizovali stavanie a váľanie mája, pomohli na jednom 

stanovisku počas rozprávkového pochodu. Začali pracovať s mládežou..  

Únia žien – členky Únie žien zorganizovali fašiang, kurz kváskovania a v spolupráci 

s obcou „Mikulášsky večierok“. Pravidelne organizovali upratovanie na cintoríne a 

v kultúrnom dome.   

Športový klub – združuje hokejbalistov a športovcov, ktorí využívajú posilňovňu v 

obci. Aktívne sa zúčastňovali na všetkých dobrovoľníckych brigádach. Reprezentujú 

obec v Oblastnej hokejbalovej súťaži, ktorá sa koná na hokejbalovom ihrisku 

v Lopašove. 

  

Dlh obce sa znížil o sumu 28403,16 EUR, k 31.12.2017 je dlh vo výške 

294171,27 EUR.  

Dlh obce sa v roku 2018  znížil o sumu 28403 a k 31.12.2018je dlh vo výške 

265768,11EUR. 

  

  

                Mgr.Eva Černeková  

                     Starostka obce Častkov  

  

  

  

  

  

  

  


