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1  Úvodné slovo starostky obce    

Vážení poslanci, vážení občania a všetci  priatelia našej obce,    

       prešiel ďalší rok v našom živote, v súkromnom aj pracovnom. Na obecnom úrade je mesiac 

máj spojený s uzavretím predchádzajúceho roku. Hodnotí sa a bilancuje celé predchádzajúce 

obdobie. Každoročne v tomto období prechádza účtovníctvo a celé hospodárenie obce auditom. 

Súčasťou auditu je vždy výročná správa obce za predchádzajúci rok a záverečný účet obce, ktorý 

odzrkadľuje naše hospodárenie. Poslanci a občania sa z nej dozvedia ako obec hospodári, či 

napreduje alebo stagnuje. Súčasťou týchto informácií sú všetky získané granty, dotácie, eurofondy 

a iné príjmy obce.  Na druhej strane odráža všetky výdavky obce.  

        Celý minulý rok sa ešte niesol v znamení pandémie COVID-19, ktorá zastavila celkový vývoj 

a napredovanie všetkých obcí, miest a celej Slovenskej republiky. Zastavila bežný život, kultúru, 

šport a všetky väčšie projekty.  Napriek tomu je obec pripravená na ďalšie čerpanie eurofondov. 

Pripravený a pravidelne aktualizovaný je projekt kanalizácie a vodovodu. Spracovaný je projekt 

na rekonštrukciu  chodníkov v obci, projekt na výstavbu trafostanice a projekt na výstavbu cesty 

v novej lokalite IBV Diely nad dedinou. COVID-19 zastavil všetky investície a výzvy v roku 2021. 

Výzvy, ktoré sa nás týkali sme využili a boli podané žiadosti na dokončenie kanalizácie 

a rekonštrukciu chodníkov. Okrem toho sa naša obec zúčastnila všetkých grantov, nadácií 

a menších výziev, ktoré sa týkali potrieb našej obce. Činnosť obecného úradu poznačilo od konca 

januára až do mája,  víkendové testovanie občanov na ochorenie COVID-19. Občan SR sa počas 

tohto obdobia mohol pohybovať v určitých priestoroch len s platným potvrdením o negatívnom 

teste na COVID-19.  Vyvinuli sme maximálne úsilie na to, aby sa testovať mohlo v našej obci a tak 

sa zjednodušil život všetkým našim občanom. Okrem práce navyše nám testovanie v obci prinieslo 

zvýšený príjem rozpočtu obce, ktorý prispel k rekonštrukcií toaliet v kultúrnom dome.  

      V našej obci je stále najväčším  problémom úverová zadlženosť z roku 2014, napriek tomu, že 

v roku 2021 sme na základe spoločnej dohody s bankou, znížili úrokovú sadzbu. Vyšší úver sa 

bude ešte splácať až do r. 2029, menší do r. 2023.  

Napriek tomu v zodpovednosti pri hospodárení obce nepoľavujeme, všetky práce realizujeme  

efektívne, hospodárne a účinne. Veľké poďakovanie za celoročnú prácu patrí všetkým 

zamestnancom obce, poslancom obecného zastupiteľstva a všetkým Vám občanom, ktorí 

prispievajú k rozvoju našej obce.  

 

            

 

          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:                     Mgr. Eva Majerová 

Obecné zastupiteľstvo:                               Milan Held 

                         Michal Jarmiška 

                         Ján Rehuš 

                                    Ivan Ribárski 

      Mgr. Miroslav Roža 

                         Roman Trimel     

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.  

Ciele obce:     - zvýšenie kvality života občanov a dôstojný život pre všetkých občanov, 

- udržanie kultúrnych, športových  a voľnočasových aktivít obyvateľov,  

- rozvoj bytovej politiky so zameraním na výstavbu rodinných domov a na 

výstavbu tretieho bytového domu, 

- zlepšenie stavu  životného prostredia,  

- vybudovanie kanalizácie a vodovodu v obci, 

- zvyšovanie a budovanie environmentálneho povedomia občanov, čím prispejme   

  k zvýšeniu vytriedeniu odpadov.   
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5  Základná charakteristika obce   

 

     Obec je samostatný územný samosprávny a právny celok Slovenskej republiky. Obec je 

právnickou osobou, samostatne hospodári v závislosti od príjmov. Záujmom obce je zvýšiť 

majetok obce a neustále ho modernizovať. Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy je 

starostlivosť o potreby svojich obyvateľov. Pri činnosti obecného úradu a všetkých pracovníkov, 

vrátane starostky obce, je dôležité robiť všetky činnosti smerujúce k verejnému záujmu, 

vykonávať ich transparentne, hospodárne, efektívne, účinne a účelovo.  

 

5.1  Geografické údaje 

 

Obec Častkov sa nachádza okrese Senica a patrí pod Trnavský samosprávny kraj.  

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. Na východe obce sa nachádza dubový les s hrabom. 

Je tu minerálny prameň Kubina, v ktorom sa nachádza sírovodíková minerálna voda, so zložením 

ako v kúpeľnej obci Smrdáky.  

 

           Geologický podklad severnej časti katastrálneho územia (Biele Karpaty) tvoria treťohorné 

paleogénne usadeniny pieskovcov, zlepencov a vápenatých ílov flyšového pásma. Geologický 

podklad južnej časti katastrálneho územia (Myjavská pahorkatina) tvoria usadeniny mladších 

treťohôr - neogénu, hlavne íly. Geologické podložie katastra obce Častkov je tvorené pomerne 

hrubými sedimentami spraší a monotónnymi flyšovo-ílovcovo-pieskovcovými súvrstvami, na 

ktorých sa vytvoril jemne modelovaný reliéf so širokými chrbtami a pomerne hustou sieťou dolín. 

 

Klimaticky obec Častkov patrí do mierne teplej oblasti s priemerným množstvom zrážok 

700 mm. Riešené územie obce Častkov má mierny až stredne zvlnený reliéf, hladko 

modelovaný. Sklonitosť územia v južnej časti katastra sa pohybuje v rozmedzí 2-7°, v severnej 

časti katastra sú svahy strmšie so sklonom 5-12°. Celkový sklon územia je od severovýchodu na 

juhozápad a západ. 

 

 

Obec má ešte dve miestne časti  Havran -najvyšší vrch obce (542 m) a Hanzlúvku.  

Nadmorská výška :  v strede obce to 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 31.12.2021 je nezmenená a rozloha je  1318 ha, 13,182 km2.  
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Častkov na jar – fotografia Jakub Chvála 

 

 

5.2  Demografické údaje 

 

Počet obyvateľov k 31.12.2021    je  552, z toho podľa veku obyvateľov:     

   

- predproduktívny vek (0-14) spolu     87 

- produktívny vek (15-62) ženy         170 

- produktívny vek (15-62) muži         179 

- poproduktívny vek (63 a viac) ženy  70 

- poproduktívny vek (63 a viac) muži  46 

- celkový prírastok narodených detí 3, zomreli 6  obyvatelia.  

 

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

v r. 2011.  

Hustota obyvateľstva je 41,88  obyvateľov  na km2, k 31.12.2021.  
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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 2009 do 2020 

Rok  2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018 2019 2020 2021 

Počet  624  614  622  624  604  585  585  597  596 569 559 552 

Zdroj: vlastné spracovanie  

 

Počet obyvateľov sa pohybuje neúprosne  smerom dole. V roku 2019 bol veľký úbytok 

obyvateľstva, ktorý pokračoval v roku 2020 a v roku 2021. Naviac je ešte viacero občanov 

z udaného počtu, ktorí sa v obci nezdržujú.  

Dôvodom znižovania obyvateľstva je stále nedostatok stavebných pozemkov, nedostatok bytov 

a úplná absencia starších nehnuteľností určených na predaj. 

 

5.3  Ekonomické údaje 

 

Nezamestnanosť v obci : ani jeden občan nie je dlhodobo nezamestnaný,  tento stav sa opakuje 

už druhýkrát za obdobie  posledných 5 rokov.  

 

Nezamestnanosť v okrese : k 31.12.2021 bola 6,76 %, čo je zníženie oproti roku 2020 o 1,49  %.  

Nezamestnanosť v okrese Senica  narástla roku 2020  z  dôvodu uzatvorenia viacerých 

prevádzok, čo súviselo s opatreniami proti šíreniu vírusu COVID-19.  V roku 2021 uvoľňovaním 

opatrení boli mnohé prevádzky opätovne otvorené. 

  

 

601 

5 5 
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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 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 sú dva strapce a vľavo jeden. V 

horných rohoch štítu po jednej striebornej hviezde.  

 

 

Vlajka obce  

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 

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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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 a pred rokom 1960 pod okres Senica, kraj 

Bratislavský. Zmeny nastali po  roku  1960 začlenením obce  pod  okres Senica, kraj 

Západoslovenský. 

Obec sa spomína v roku 1394. Patrila panstvu Hlohovec, od roku 1394 hradu Branč. Obec si 

zachovala poľnohospodársky charakter aj za kapitalizmu. Obyvatelia sa v minulosti zaoberali 

poľnohospodárstvom, ovocinárstvom a tiež vinohradníctvom. Znak vinohradníctva sa z toho 

dôvodu odrazil v erbe obce.  Ženy z obce boli  známe čipkárstvom, výšivkárstvom a s tým 

spojené krásne častkovské kroje.  O histórií obce a demografických rozdielov počas rokov 1869 

– 2019 bola spracovaná publikácia poslancom obecného zastupiteľstva Mgr. Miroslavom 

Rožom.  

 

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  

skúške odišiel na tri semestre do Rostocku v Nemecku, aby sa zdokonalil v cudzej reči a získal 

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 sa stal profesorom na novozaloženom 

slovenskom evanjelickom gymnáziu.  
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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. Jozef Nedobrý bol v obci celých 36 rokov. Na dôchodok sa utiahol do 

Senice a tam v roku 1921 zomrel. Pochovaný je na Národnom cintoríne v Turčianskom Svätom 

Martine. V Častkove je na jeho pamiatku umiestnená na budove fary pamätná tabuľa. 

 

  

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. Zdenka Jonášová, učiteľka do 31.8.2021, od 1.9.2021 riaditeľka ZŠ  

Mgr. Jana Mihelová, učiteľka  

Gabriela Lániková, vychovávateľka ŠKD 

Ing. Marcela Fodorová, asistent učiteľa do 31.8.2021 

Mgr. Pavol Štefek, učiteľ náboženskej výchovy – ECAV  

Mgr. Jozef Bicák, učiteľ náboženskej výchovy – rímsko-katolícke náboženstvo 

Ľudmila Chropúvková, upratovačka/školník 

 

Základná škola v Častkove je menej-triedna a nemá právnu subjektivitu. Zriaďovateľom školy je 

Obec Častkov, štatutárnym zástupcom je starostka obce. V školskom roku 2021/2022 navštevuje 

našu školu 19 žiakov. Delenie tried podľa ročníkov:  

 

I. trieda   1. ročník: počet žiakov: 3 

 3. ročník: počet žiakov: 5 

II.trieda   2. ročník: počet žiakov: 6 

  4. ročník: počet žiakov: 5 

Školský klub detí 

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

Počas družiny môžu využívať  kuchynku na varenie, dvor na pestovateľské práce a počas 

nepriaznivého počasia môžu deti využívať počítačovú triedu alebo telocvičňu. 

   

Materská škola Častkov, Častkov 96 

Personálne obsadenie: 

PhDr. Helena Vojtková, poverená riadením MŠ 

Ivana Trimelová, učiteľka MŠ 
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Elena Štefková, vedúca jedálne 

Mária Peričková, kuchárka 

Ľudmila Chropúvková, upratovačka/školník 

Budova MŠ sa nachádza uprostred dediny v zastavanej časti,  ako jedna z budov v radovej 

zástavbe. Školský dvor je prístupný z ulice bránou. Slúži na  pohybové aktivity. Záhrada je za 

budovou MŠ upravená do troch terás. Je plná zelene, ovocných stromov, vybavená altánkom, 

detským bazénom, rôznymi druhmi preliezok, krytým pieskoviskom, šmýkačkou  a hojdačkami. 

V školskom roku 2021/2022 je  20 detí  od 3 do 7 rokov.  

        Počas roka 2021 bola prevádzka základnej školy a materskej školy obmedzená pre 

dodržiavanie rôznych opatrení proti šíreniu COVID-19, vždy podľa nariadenia Ministerstva 

školstva. Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že rozvoj vzdelávania sa bude 

orientovať na udržanie 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 možno očakávať, že rozvoj zdravotnej starostlivosti 

sa bude orientovať na zvýšenie kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti.  

 

6.3  Sociálne zabezpečenie 

 

       V tomto čase nie je na území obce zastúpené zariadenie sociálnej starostlivosti pre starších 

a sociálne odkázaných občanov. Obec zabezpečuje pre nich opatrovateľskú službu, alebo 

vybavuje umiestnenie do domov sociálnych služieb, v spolupráci so spoločným obecným úradom 

sídliacim na Mestskom úrade v Senici.  

 

      Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že rozvoj sociálnych služieb sa 

bude orientovať na zlepšenie súčasného stavu.   

 

6.4  Kultúra 

 

Spoločenský a kultúrny život, okrem Obecného úradu zabezpečujú predovšetkým 

organizácie: 

- OZ Častkovjané, 
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- Únia žien 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,  

- Jednota dôchodcov Častkov, 

- Futbalový klub Častkov, ďalej FK. Napriek tomu, že nehrajú súťaž sú aktívni v dobrovoľníckej 

činnosti. 

Kultúrne podujatia v obci majú svoju históriu. Mnohé z nich majú už svoju tradíciu v našej obci 

a bez daného podujatia si už život v obci nevieme ani predstaviť. Členovia našich organizácií sa 

usilujú tieto tradície zachovať pre ďalšie generácie. V roku 2021 sa kultúrny a spoločenský život 

v obci musel spomaliť, tak ako v roku 2020 a počas niektorých mesiacov sa úplne vytratil. Pre 

rôzne nariadenia súvisiace s opatreniami proti šíreniu COVID-19 boli počas roka  zrušené mnohé 

podujatia nielen v našej obci, ale na celom Slovensku.  

 

Počas roka  2021 boli zorganizované podujatia len v letných mesiacoch, pre rôzne nariadenia  

súvisiace  s opatreniami proti šíreniu COVID-19. Prvým podujatím bol dňa 19.6.2021 

rozprávkový pochod.   Pochodu sa zúčastnilo 323 návštevníkov. Na trase všetkých čakalo deväť 

rôznych úloh , ktoré pre deti pripravili členovia OZ Častkovjané a DHZ Častkov. Počas mesiaca 

júl sa konala gulášová súťaž do ktorej sa prihlásilo 19 tímov a celý zisk z akcie bol darovaný 

postihnutým rodinám tornádom na Morave. Poslednou letnou akciou bol nočný strašidelný  

pochod, ktorý organizovalo OZ Častkovjané. V októbri sa uskutočnilo slávnostne podujatie pri 

príležitosti mesiaca Úcty k starším, ktoré bolo spojené s koncertom Oľgy Baričičovej.  

 

Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že kultúrny a spoločenský život 

bude pokračovať po ukončení pandemickej situácie  a bude  zameraný  hlavne na udržanie tradícii 

a zvykov obce, čo prispeje k výraznému zviditeľneniu obce.  

 

6.5. Doprava 

 

 Dopravu v obci zabezpečuje Trnavský samosprávny kraj prostredníctvom firiem Skand 

Skalica a Arriva Senica. Cestovný poriadok udáva TTSK v spolupráci s obcami a mestami. 

Počas pandemických dvoch rokov bol značne znížený počet autobusových spojov do menších 

obcí a miest. Na základe opakovaných žiadostí o obnovenie zrušených spojov boli niektoré linky 

obnovené.  

 

6.6. Územné plánovanie 

 

 Obec Častkov má platný územný plán z roku  2001. VZN Obce Častkov č. 23/2001 bola 

vyhlásená záväzná časť územného plánu. V roku 2003 boli spracované Zmeny a doplnky č. 1 

Územného plánu obce Častkov. Schválené boli obecným zastupiteľstvom uznesením č. 14/2003 
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zo dňa 29.4.2003 V roku 2019 boli spracované Zmeny a doplnky Územného plánu v obci 

Častkov č. 2. 

 

6.7  Hospodárstvo 

 

Najväčším zamestnávateľom za posledné roky je Obec Častkov, ktorá zamestnáva do 20 

zamestnancov. Ďalej je to  firma Mäscom, a.s., ktorá sídli v areáli roľníckeho družstva a RD 

Častkov, s.r.o. Mnohí občania obce pracujú v strojárenských firmách: INA Skalica, EISSMANN 

automotive Holíč, Maccaferri Senica, MAHLE Slovensko, s.r.o  Senica, DEMA Senica, 

PRotherm Skalica.    Niektorí občania pracujú  vo vzdialenejších firmách, ktoré sídlia 

v Bratislave, Devínskej Novej Vsi alebo v Malackách.  

Najvýznamnejší poskytovatelia služieb v obci: 

- Bar, Ing. Helena Zdravecká  

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

- Motorest Havran, reštauračné a ubytovacie služby  

- Čerpacia stanica SHELL, Alena Wolfová 

- Bitúnok Mäs-com, a.s.  

- RS Farma, Ing. Róbert Schäffer  

- Autobusová doprava, Ján Jozefák  

- Viliam Krč, stolárstvo  

- Bažantnica, Miroslav Ťulák  

- Rozličný tovar Jany Janošíkovej 

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

 

Najvýznamnejšiu poľnohospodársku výrobu  v obci zabezpečuje Roľnícke družstvo Častkov,  

s. r. o., ktoré hospodári pod vedením spoločnosti SANAGRO. 

 

      Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že hospodársky život v obci sa 

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

na podnikanie.   

 

7   Informácia o vývoji obce z pohľadu rozpočtovníctva 
 

    Základným   nástrojom  finančného  hospodárenia  obce  bol   rozpočet   obce   na  rok   2021. 

Obec zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 10 ods. 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 2021 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet bol zostavený 

ako prebytkový a  kapitálový   rozpočet ako  schodkový. 

 

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2021.  

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 14.12.2020 uznesením č. 75a 
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Rozpočet bol zmenený päťkrát: 

- prvá zmena   upravená dňa 15.3.2021 rozpočtovým opatrením starostky č.1 

- druhá zmena upravená dňa 31.3.2021 rozpočtovým opatrením starostky č. 2 

- tretia zmena  schválená dňa 17.6..2021 uznesením č. 99 

- štvrtá zmena upravená  dňa 11.9.2021 rozpočtovým opatrením starostky č. 4 

- piata zmena schválená  dňa 13.12.2021 uznesením č. 116 

 

7.1. Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov za rok 2021 v EUR  

  

Schválený 

rozpočet  

 

 

Schválený 

rozpočet  

po poslednej 

zmene 

Skutočné  

plnenie 

príjmov/ 

čerpanie 

výdavkov 

k 31.12.2021 

% 

plnenia 

príjmov/ 

% 

čerpania 

výdavkov  

Príjmy celkom 391 600,00 501 888,78 501 697,63 99,96 

z toho :     

Bežné príjmy 391 600,00 447 454,52 447 263,37 99,96 

Kapitálové príjmy  235,00 235,00 100 

Finančné príjmy  54 199,26 54 199,26 100 

Výdavky celkom 391 600,00 501 888,78 472 052,73 94,06 

z toho :     

Bežné výdavky 343 451,98 430 827,03 400 994,58 93,08 

Kapitálové 

výdavky 

7 900,00 30 813,73 30 810,58 100 

Finančné výdavky 40 248,02 40 248,02 40 248,02 100 

Rozpočet obce  0,0 0,00 29 644,90  

 

 

V roku 2021 plnenie príjmov vo významnej miere ovplyvnili príjmy : 

- v bežnom rozpočte:  

- podielové dane, ktoré predstavovali zvýšenie oproti roku 2020 o 2,025 % vo výške 4 438,39 

EUR 

- daň z nehnuteľností, ktorá predstavovala zníženie oproti roku 2020 o 7,85 % 
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7.2. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2021   

 

Hospodárenie obce  
 

Skutočnosť k 31.12.2021 v EUR 
  

Bežné  príjmy spolu 447 263,37 

Bežné výdavky spolu 400 994,58 

Bežný rozpočet 46 268,79 

Kapitálové  príjmy spolu 235,00 

Kapitálové  výdavky spolu 30 810,13 

Kapitálový rozpočet  -30 575,13 

Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu 15 693,66 

Vylúčenie z prebytku/Úprava schodku HČ -4 969,79 

Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu 10 723,87 

Príjmové finančné operácie s výnimkou cudzích prostriedkov  

- finančné zábezpeky školskej jedálne 

- finančné zábezpeky na nájomné - bytovky ŠFRB 

- finančné zábezpeky ŠJ na verejné obstarávanie 

52 960,60 

0,00 

1 238,66 

0,00 

Výdavkové finančné operácie s výnimkou cudzích 

prostriedkov 

finančné zábezpeky školskej jedálne 

- finančné zábezpeky ŠJ na nájomné - bytovky ŠFRB 

- finančné zábezpeky ŠJ na verejné obstarávanie 

40 248,02 

0,00 

0,00 

0,00 

Rozdiel finančných operácií 12 712,58 

PRÍJMY SPOLU   501 697,63 

VÝDAVKY SPOLU 472 052,73 

Rozpočtové hospodárenie obce  29 644,90 

Vylúčenie z prebytku/Úprava schodku HČ -6 208,45 

Upravené rozpočtové hospodárenie obce 23 436,45 

 

Prebytok rozpočtu v sume 15 693,66 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 4 969,79. EUR  navrhujeme použiť na:   

- tvorbu rezervného fondu 10 723,87 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 12 712,58  EUR, navrhujeme použiť na : 

- tvorbu rezervného fondu 12 712,58 EUR  
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     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  1 438,10 EUR, a to na :  

 na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa v sume 1 438,10 EUR 

b) nevyčerpané prostriedky z účelovo určených grantov od Nadácie SPP podľa  zákona 

č.583/2004 Z.  z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v sume 234,23 EUR,  

c) nevyčerpané prostriedky z rozpočtového účtu  školského stravovania na stravné podľa 

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

zmene a doplnení niektorých zákonov v sume 265,66 EUR,  

d) nevyčerpané prostriedky z fondu prevádzky, údržby a opráv podľa ustanovenia § 18 ods.3 

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 a 1 238,66 nájomné zábezpeky 

 

Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2021 vo výške 

23 436,45 EUR.  

 

7.3. Rozpočet na roky 2022 - 2024 v EUR     

 Skutočnosť 

k 31.12.2021 

Rozpočet   

na rok 2022 

Rozpočet 

 na rok 2023 

Rozpočet 

 na rok 2024 

Príjmy celkom 501 697,63 393 493,00 408 893,00 408 893,00 

z toho :     

Bežné príjmy 447 263,37 393 493,00 408 893,00 408 893,00 

Kapitálové 

príjmy 

235,00 0,00 0,00 0,00 

Finančné príjmy 54 199,26 0,00 0,00 0,00 

 

 Skutočnosť 

k 31.12.2021 

Rozpočet   

na rok 2022 

Rozpočet 

 na rok 2023 

Rozpočet 

 na rok 2024 

Výdavky 

celkom 

472 052,73 393 493,00 408 893,00 408 893,00 

z toho :     

Bežné výdavky 400 994,58 346 893,91 362 634,46 362 584,96 

Kapitálové 

výdavky 

30 810,13 6 100,00 5 500,00 5 300,00 

Finančné 

výdavky 

40 248,02 40 499,09 40 758,54 40 758,54 
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8  Informácia o vývoji obce z pohľadu účtovníctva  

8.1.  Majetok v EUR 

Názov Skutočnosť 

k 31.12.2020 

Skutočnosť 

k 31.12.2021 

Majetok spolu 1 920 373,07 1 845 071,54 

Neobežný majetok spolu 1 846 642,29 1 793 952,60 

z toho :   

Dlhodobý nehmotný majetok 5 921,70 5 114,25 

Dlhodobý hmotný majetok 1 625 914,91 1 574 032,67 

Dlhodobý finančný majetok 214 805,68 214 805,68 

Obežný majetok spolu 72 723,29 50 326,70 

z toho :   

Zásoby 141,22 114,18 

Zúčtovanie medzi subjektami VS   

Dlhodobé pohľadávky   

Krátkodobé pohľadávky  2 875,31 819,54 

Finančné účty  69 206,76 49 392,98 

Poskytnuté návratné fin. výpomoci 

dlh. 

  

Poskytnuté návratné fin. výpomoci 

krát. 

  

Časové rozlíšenie  1 007,49 792,24 

 

8.2. Zdroje krytia v EUR 

Názov Skutočnosť 

k 31.12.2020 

Skutočnosť 

k  31.12.2021 

Vlastné imanie a záväzky spolu 1 920 373,07 1 845 071,54 

Vlastné imanie  736 182,99 724 363,34 

z toho :   

Oceňovacie rozdiely    

Fondy   
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Výsledok hospodárenia  736 182,99 724 363,34 

Záväzky 449 979,21 417 200,74 

z toho :   

Rezervy  600,00 660,00 

Zúčtovanie medzi subjektami VS 0,00 1 438,10 

Dlhodobé záväzky 206 757,34 195 179,85 

Krátkodobé záväzky 33 610,04 39 334,93 

Bankové úvery a výpomoci 209 011,83 180 587,86 

Časové rozlíšenie 734 210,87 703 507,46 

 

Analýza významných položiek z účtovnej závierky: 

Prírastky dlhodobého majetku v roku 2021 boli: 

- stavba solárneho osvetlenia na cintoríne 

- rekonštrukcia WC v KD  a cesty na cintorín 

- tvorba opravných položiek k pohľadávkam, k nedokončeným investíciám  

 

8.3. Pohľadávky v EUR 

Pohľadávky  Zostatok 

 k 31.12 2020 

Zostatok  

k 31.12 2021 

Pohľadávky do lehoty splatnosti   2 875,31 30,49 

Pohľadávky po lehote splatnosti   3 637,64 2 432,44 

 

8.4. Záväzky v EUR 

Záväzky Zostatok  

k 31.12 2020 

Zostatok  

k 31.12 2021 

Záväzky do lehoty splatnosti   240 367,38 234 514,78 

Záväzky po lehote splatnosti   0,00 0,00 

 

Obec eviduje pohľadávky  po lehote splatnosti za nájom bytov, ktoré boli postúpené exekútorovi. 

-  neuhradená DzN – firma je v konkurze,  

- nájomné za byt, ktoré vymáhal bezvýsledne exekútor – exekúcia je ukončená 

- pokles záväzkov je spôsobený splácaním úverov 
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9   Hospodársky výsledok  za 2021 - vývoj nákladov a výnosov v EUR  

 

Názov Skutočnosť 

k 31.12.2020 

Skutočnosť 

k 31.12.2021 

Náklady 402 589,55 477 053,31 

50 – Spotrebované nákupy 60 103,06 70 530,67 

51 – Služby 62 021,67 70 566,09 

52 – Osobné náklady 213 366,38 237 353,11 

53 – Dane a  poplatky 2 302,71 2 929,53 

54 – Ostatné náklady na 

prevádzkovú činnosť 

1 960,07 11 591,47 

55 – Odpisy, rezervy a OP 

z prevádzkovej a finančnej 

činnosti a zúčtovanie časového 

rozlíšenia 

50 919,01 72 771,61 

56 – Finančné náklady 11 841,65 11 190,83 

57 – Mimoriadne náklady   

58 – Náklady na transfery 

a náklady z odvodov príjmov 

75,00 120,00 

59 – Dane z príjmov 0,27 0,00 

Výnosy   

60 – Tržby za vlastné výkony a 

tovar 

5 351,48 8 223,09 

61 – Zmena stavu 

vnútroorganizačných služieb 

  

62 – Aktivácia   

63 – Daňové a colné výnosy 

a výnosy z poplatkov 

270 771,09 274 661,64 

64 – Ostatné výnosy 33 720,73 32 026,88 

65 – Zúčtovanie rezerv a OP 

z prevádzkovej a finančnej 

činnosti a zúčtovanie časového 

rozlíšenia 

600,00 2 594,28 

66 – Finančné výnosy 1,48 926,52 
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67 – Mimoriadne výnosy 79,05 314,92 

69 – Výnosy z transferov 

a rozpočtových príjmov v obciach, 

VÚC a v RO a PO zriadených 

obcou alebo VÚC 

133 641,38 156 655,96 

Hospodársky výsledok 

/+ kladný HV, - záporný HV/ 

41 575,66 -1 650,02 

 

Hospodársky výsledok záporný v sume -1 650,02 EUR bol zúčtovaný na účet 428 - Nevysporiadaný 

výsledok hospodárenia minulých rokov. 

 

10   Ostatné významné skutočnosti, ktoré mali vplyv na hospodárenie a činnosť obce 

 

10.1  Prijaté granty a transfery  

V roku 2021 obec prijala nasledovné granty a transfery: 

Poskytovateľ dotácie Suma v EUR Účel 

Okresný úrad Trnava 69 237,00 BV - školstvo 

Okresný úrad Trnava     717,00 BV- vzdelávacie poukazy 

Okresný úrad Trnava 8 128,00 BV - asistent učiteľa 

Okresný úrad Trnava 476,00 BV- učebnice  

Okresný úrad Trnava 1 150,00 BV- na špecifiká 

Okresný úrad Trnava 1 690,00 BV- 5-roč.deti MŠ  

Okresný úrad Trnava      55,96 Starostlivosť o živ.  prostredie 

MDVaRR SR 24,67 Miestne komunikácie 

MV SR – OÚ Senica 188,43 Hlásenie pobytu občanov 

MV SR – OÚ Senica 21,20 Register adries 

Fond na podporu umenia 2 000,00 BV-knihy, materiál 

MV SR  31 205,00 BV-COVID-19 testovanie 

UPSVaR  Senica 4 975,80 Strava ŠJ  

TTSK 1 300,00 BV- Komunitné centrum 

TTSK 600,00 BV – Zdravie nad zlato 

Environment. fond 506,90 BV – skládk. odpady 

Štatistický úrad 3 022,98 BV- SODB 

MV-DPO SR 3 000,00 BV-mat.-tech. zabezp. DHZ 

Nadácia SPP 1 000,00 BV- knižnica 
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V roku 2021 obec prijala nasledovné granty a transfery v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID 

- 19:  

Poskytovateľ dotácie Suma v EUR Účel Poznámka 

MV SR 31 205,00 BV-COVID-19  Celoplošné testovanie 

OÚ Trnava odbor 

školstva 

     650,00 BV-COVID-19 

ZŠ,MŠ 

Na testovanie, osobné 

ochr. 

pomôcky,dezinfekcia 

 

Prijaté granty a transfery boli účelovo učené na bežné výdavky a boli použité v súlade s ich účelom. 

Popis najvýznamnejších prijatých grantov a transferov: 

- medzi najvýznamnejšie prijaté transfery patria transfery na školstvo a stravu ŠJ. 

- z MV SR nám poskytli dotácie na BV v súvislosti s Korona vírusom  COVID-19 

- z MV DPO SR sme prijali dotáciu pre DHZ na materiálno-technické zabezpečenie 

- z Nadácie SPP nám poskytli dotáciu na knižnicu 

- zo Štatistického úradu  na sčítanie domov, bytov  

- z Fondu na podporu umenia dotáciu na knižnicu 

- z VUC TT dotáciu na Komunitné centrum 

 

10.2.  Poskytnuté dotácie  

V roku 2021 obec neposkytla zo svojho rozpočtu žiadne dotácie.  

 

10.3. Významné investičné akcie v roku 2021 

- rekonštrukcia WC v KD a MK vo výške 19 261,15 EUR 

- nové solárne svietidlá vo výške 4 148,58 EUR 

- PD IBV vo výške 6 016,40 EUR 

 

Základná škola – v rámci dohodovacieho konania bola zakúpená interaktívna tabuľa, ktorá umožňuje 

online vyučovanie. Počas celého obdobia spojené so šírením  COVID-19 boli v škole zakupované 

dezinfekčné prostriedky a dezinfekcie. Dodržiavali sa všetky opatrenia a naviac bol zakúpený 

germicídny žiarič. Žiarič bol zakúpený aj do školy a na obecný úrad. Vyučovanie v našej základnej škole 

bolo tak obmedzené len na pár týždňov v januári. Počas letných mesiacov boli vymaľované obe triedy 

a chodba školy.  

Materská škola – počas letných mesiacov bola vymaľovaná šatňa, chodby a celá časť kuchyne 

s jedálňou pre deti zo ZŠ.  Do škôlky boli zakúpené nové postieľky s matracmi a návlečkami. 
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Budova OcÚ – na prízemí budovy, vedľa sály, boli zrekonštruované toalety.  Urobili sa nové rozvody 

vody, elektriny a kúrenia. Celé toalety dostali nový rozmer a naviac vznikla šatňa. Nové obklady, 

dlažby, dvere a sanita do kúpeľne vytvorila nový moderný priestor. Na poschodí obecného úradu bol 

vymaľovaný sklad civilnej obrany a toalety.  

 

Knižnica – bola rozšírená o nové knihy pre deti, mládež aj starších, v rámci dotácie z Fondu na podporu 

umenia a z Nadácie SPP. 

 

Obec -  v obci pribudlo „Kovové srdce“ na zbieranie plastových vrchnákov. Po naplnení srdca sú 

vrchnáky odovzdané rodine s postihnutými deťmi. Projekt financovaný z TTSK dotvorili lavičky 

a úradná tabuľa. Okrem toho TTSK podporil zakúpenie nových stoličiek a obrazov.  

 

Cintorín -  na cintoríne pribudli ďalšie nové solárne osvetlenia a cesta na cintorín bola opravená. 

Bytovky – v bytovom dome č. 233 bol vyvložkovaný komín a vymenené posledné štyri plynové kotly 

za nové.  

Projektové dokumentácie IBV Častkov Diely nad dedinou – pripravená je projektová dokumentácia 

na územné rozhodnutie na výstavbu trafostanice a miestnej komunikácie.  

10.4 Predpokladaný budúci vývoj činnosti 

 

Predpokladané investičné akcie realizované v budúcich rokoch:  

- dostavba kanalizácie – opätovne každoročne žiadané z environmentálneho fondu 

- rekonštrukcia chodníkov v celej obci -  možnosť dotácie z MAS Záhorie 

- riešenie nedostatku vody v obci – výstavba vodovodu firmou BVS 

- rekonštrukcia fasády na budove MŠ a ZŠ  

- vysporiadanie pozemkov pod domom smútku 

- vybudovanie trafostanice a miestnej komunikácie k výstavbe rodinných domov 

- bytový dom  

- získanie nových stavebných pozemkov 

 

10.5 Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia 

 

Po 31. decembri 2020 vzhľadom na stále sa šíriaci COVID-19 (Coronavirus) po celom svete, 

vedenie účtovnej jednotky zvážilo všetky potenciálne dopady COVID-19 na aktivity obce vo 

verejnom záujme a dospelo k záveru, že dopady nemajú významný vplyv na schopnosť obce 

pokračovať nepretržite vo svojej činnosti a fungovať ako zdravý subjekt, za predpokladu, že zo 

strany  MF SR nepríde k výraznému kráteniu podielových daní a bude dodržaná platobná 

disciplína platenia daní a poplatkov od jednotlivých daňovníkov a poplatníkov. Táto situácia 

pretrváva aj v roku 2021.  Pretože sa situácia stále vyvíja a dopady sa stále prehlbujú, vedenie 
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účtovnej jednotky si nemyslí, že je možné poskytnúť kvantitatívne odhady potencionálneho 

vplyvu súčasnej situácie na účtovnú jednotku. Jedným z hlavných rizík, ktoré účtovná jednotka 

považuje za významné, je možné aj zvýšenie zadĺženosti účtovnej jednotky. Akýkoľvek 

negatívny vplyv zahrnie účtovná jednotka do účtovníctva a účtovnej závierky v roku 2021. 

 

10.6 Významné riziká a neistoty, ktorým je účtovná jednotka vystavená 

 

Obec nevedie žiadne 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 13.5.2021 

 

 

Prílohy:  

 

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

• Výrok audítora k individuálnej účtovnej závierke 


