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1  Úvodné slovo starostu obce 
 

Na úplnom začiatku našej obce tu bolo síce len pár domov, ale v nich už vtedy žili schopní a 

usilovní, robotní ľudia. Som veľmi rád, že schopnosť, usilovnosť a pracovitosť našich občanov 

sa nezmenili ani v roku 2014. Pre dôkaz tohto tvrdenia netreba chodiť ďaleko. Stačí sa pozrieť 

okolo seba pri prechádzke obcou a jej okolím. Moderné domy, čisté ulice, pekný kultúrny 

stánok, park, aký nemajú ani niektoré mestá, športový areál a krásne nové sídlisko, to sú dôkazy, 

ktoré nemožno poprieť a nevidieť. Avšak bez usilovnosti občanov, bez ich podpory, by sa 

nezmenilo nič. Patrí im preto moje úprimné poďakovanie.  

 

2  Identifikačné údaje obce 

Názov: Obec Častkovce 

Sídlo: 916 27 Častkovce 399 

IČO: 00311472 

DIČ: 2021091402 

Štatutárny orgán obce: starosta obce  

Telefón: 032/7794193 

Mail: obec@castkovce.eu 

Webová stránka: www.obeccastkovce.webnode.sk 

 

3 Organizačná štruktúra obce a identifikácia vedúcich predstaviteľov 

Starosta obce: Mgr. Dušan Bublavý 

 

Zástupca starostu obce : Peter Žinčík 

 

Hlavný kontrolór obce: Ing. Tomáš Ondrejka 

 

Obecné zastupiteľstvo:  

 Ján Ondrejka 

 Ing. Miroslav Čechvala 

 Peter Halienka 

 Rudolf Kováčik 

 Milan Augustín 

 Pavol Ondrejka 

 Mgr. Anna Straková 

 Ing. Pavol Žiška 

 Peter Žinčík 

Komisie: 

 

Finančná komisia:      Žinčík Peter -  predseda 

                                   Ing. Čechvala Miroslav -  člen 

                                   Augustín Milan -  člen 

 

http://www.obeccastkovce.webnode.sk/
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Stavebná komisia:     Ondrejka Pavol - predseda 

                                   Ondrejka Ján -  člen  

                                   Žinčík Peter -  člen 

 

 

Komisia životného prostredia, 

zdravotných a sociálnych vecí :  Mgr. Straková Anna -  predseda 

                                   Ing. Žiška Pavol - člen 

                                   Augustín Milan -  člen 

 

 

Komisia školstva, kultúry, 

športu a cirkevných záležitostí :  Ing. Žiška Pavol -  predseda 

                                   Mgr. Straková Anna -  člen 

                                   Halienka Peter -  člen 

 

 

Komisia občianskeho 

spolunažívania a vzťahov      :  Kováčik Rudolf  -  predseda 

                                   Mgr. Straková Anna -  člen 

                                   Ondrejka Ján -  člen     

 

  

Komisia pre nezlúčiteľnosť funkcií:  Žinčík Peter – predseda 

      Bartek Peter – člen 

      Augustín Milan - člen 

 

 

Obecný úrad: 
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Obecný úrad je výkonným orgánom Obecného zastupiteľstva v Častkovciach a starostu obce 

Častkovce, zložený z pracovníkov obce. Svojou prácou zabezpečuje odborné, administratívne a 

organizačné činnosti súvisiace s plnením úloh obecného zastupiteľstva, ním riadených 

organizácií, starostu obce a ďalších orgánov obecného zastupiteľstva. 

Obecný úrad zabezpečuje, resp. realizuje plnenie všeobecne záväzných nariadení obce, uznesení 

obecného zastupiteľstva a nariadení, príkazov a pokynov starostu obce. 

Vnútornú organizáciu obecného úradu, objem mzdových prostriedkov a rozsah technických 

prostriedkov potrebných na jeho činnosť určuje na návrh starostu obce obecné zastupiteľstvo. 

Obecný úrad je právnickou osobou a jeho sídlo je v Častkovciach. 

Úradné hodiny obecného úradu: 

Pondelok 7.30 hod. – 15.30 hod. 

Utorok 07.30 hod. – 15.00 hod. 

Streda 7.30 hod. – 16.30 hod. 

Štvrtok 07.30 hod. – 15.00 hod. 

Piatok 7.30 hod. – 13.00 hod. 

Počet pracovníkov obecného úradu k 31.12.2014: 5 

Mgr. Erika Bieliková-samostatný odborný referent 

Pani Silvia Šišková – odborný referent 

Ing. Michaela Hladká- administratívny pracovník 

Pán Vladimír Bublavý-vodič, autodoprava 

Pán Ján Burza-obsluha ČOV a kotolní 

 

Ing. Tomáš Ondrejka – kontrolór obce 

Rozpočtové organizácie : 

Základná škola s materskou školou 

Rozpočtová organizácia Obce Častkovce 

Riaditeľka: Mgr. Lenka Mráziková  

Adresa: 916 27 Častkovce   

Tel. č.: 032/7794195 

e-mail: zscastkove@centrum.sk  

web:  www.zscastkovce.edupage.org 
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4 Poslanie, vízie, ciele  

Rozvojová vízia obce zahŕňa predstavy obyvateľov obce i manažmentu obecnej samosprávy 

o tom, ako by obec mala vyzerať v dlhodobom časovom horizonte, ako by mali obyvatelia v nej 

žiť, ako by sa mali v obci cítiť, akú kvalitu života by im mala obec v budúcnosti ponúknuť. Je to 

vízia predovšetkým pre ekonomicky aktívnu a mladú generáciu obce, ale i vízia pre pokojný 

a zabezpečený život občanov v poproduktívnom veku. 

 

Rozvojová vízia obce 

Obec Častkovce je samosprávou flexibilne reagujúcou na všetky potreby jej obyvateľov, 

dôsledkom čoho je aj vzrastajúci počet obyvateľov a priaznivý demografický vývoj. Obec sa 

stáva neustále viac vyhľadávaným miestom života pre nových obyvateľov prichádzajúcich 

z miest a hľadajúcich pokojný, kľudný a plnohodnotný život na vidieku. Na vývoj obce 

priaznivo vplývajú okrem iného aj stabilizované vzťahy s rómskymi obyvateľmi, ktorí zvládli 

proces prispôsobovania svojho správania pravidlám obce. Komunikácia predstaviteľov obce s jej 

obyvateľmi je na dobrej úrovni, spoločnými aktivitami prispievajú k neustálemu zvyšovaniu 

kvality života i spokojnosti. Spoločne participujú na ekologicky čistom a príjemnom vidieckom 

prostredí. Víziou obce Častkovce je neustále zvyšovať kvalitu života jej obyvateľov cestou trvalo 

udržateľného rozvoja, zabezpečiť bytovú a občiansku vybavenosť s potrebnou technickou 

a sociálnou infraštruktúrou, poskytovať svojím obyvateľom i náhodným návštevníkom 

podmienky vhodné pre záujmové, kultúrne i športové využitie s možnosťou oddychu a tiež 

rekreácie. Naplnenie tejto vízie by malo priniesť nové možnosti rozvoja bývania, priaznivý 

rozvoj podnikania, rozvoj cestovného ruchu, vznik nových pracovných príležitostí, materiálne 

zabezpečený, športovo, rekreačne a duchovne bohatý život.  

 

Globálny cieľ stratégie rozvoja obce 

Globálnym cieľom stratégie rozvoja obce je postupnými krokmi dosiahnuť všestranný rozvoj 

obce a to využitím jej kultúrno-historického a prírodného potenciálu, skvalitniť životnú úroveň 

ľudí žijúcich v obci cestou zabezpečenia trvalo udržateľného rozvoja obce. 

5 Základná charakteristika obce   

      

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

právnickou osobou, ktorá 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.  

5.1 Geografické údaje 

 

Geografická poloha obce : Okres Nové Mesto nad Váhom patrí do Považskej sídelnej rozvojovej 

osi celoštátneho významu. Obec je vzdialená od okresného mesta Nové Mesto nad Váhom 8,6 

km a od krajského mesta Trenčín 32 km a 19 km od Piešťan.  

Susedné mestá a obce : Čachtice a Podolie 

Celková rozloha obce : 762 ha 

Nadmorská výška : 176 m.n.m. 
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Geografická poloha obce 

5.2 Demografické údaje  

 

Počet obyvateľov k 31.12.2014: 1 255 (muži 588, ženy 667) 

      

Kategória Počet   

Vek od 0 – 3 rokov 53   

Vek od 4 – 6 rokov 26   

Vek od 7 – 14 rokov 94   

Vek od 15 – 17 rokov 40   

Vek od 18 – 60 rokov 869   

Vek nad 60 rokov 173   

Spolu 1 255   

 

 

Národnostná štruktúra :  Slovenská národnosť, Česká národnosť 

 

Štruktúra obyvateľstva podľa náboženského významu : rímskokatolícke náboženstvo, 

evanjelické náboženstvo 

 

Vývoj počtu obyvateľov :    

2005             1 008 obyvateľov 

2006             1 008 obyvateľov 

2007             1 019 obyvateľov 

2008             1 030 obyvateľov 

2009             1 071 obyvateľov 

2010             1  071 obyvateľov 

2011             1 107 obyvateľov 

2012             1 180 obyvateľov 

2013          1 232 obyvateľov 

2014          1 255 obyvateľov 
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5.3 Symboly obce 

 

Erb obce : V modrom štíte na striebornom, zlatým hadom ovinutom polmesiaci stojaca 

strieborná, zlatovlasá Panna Mária. 

 

Vlajka obce : Vlajku Častkoviec tvoria štyri pruhy vo farbách žltej (1/8), bielej (2/8), žltej(1/8) a 

modrej (4/8). Vlajka má pomer strán 2:3 a ukončená je troma cípmi, t.j. dvomi zástrihmi, 

siahajúcimi do tretiny jej listu. 

 

Pečať obce : Pečať je okrúhla, uprostred s obecným symbolom a kruhopisom OBEC 

ČASTKOVCE. 

 

5.4 História obce  

 

Podľa historických pamiatok a vykopávok možno usúdiť, že územie bolo osídlené už v dobe 

kamennej a bronzovej. Prvá písomná zmienka o obci Častkovce je z roku 1392. Dejiny obce 

Častkovce sú úzko späté s dejinami obce Čachtice. Uhorský kráľ svätý Štefan bol prvý, ktorý 

sústredil moc do svojich rúk a to moc svetskú a moc cirkevnú. V svetskej moci zriadil župy 

a v cirkevnej zriadil biskupstvá. Obec Častkovce nie len cirkevne ale aj administratívne a právne 

bola pridelená k zemepánovi hradu Čachtického. Podľa nadačnej listiny hradu Čachtického 

patrilo k panstvu Čachtickému 19 obcí. Obec Častkovce v prvých dobách bola obcou kráľovskou 

len neskôr zaostala a bola kráľom darovaná zemepánom.V roku 1393 ju má vajda Stibor 

pochádzajúci z poľského rodu Ostojovského, mohutný pán Beckova a takmer všetkých hradov 

Považia lebo i sám sa nazýva Dominus Vági, čo znamená pán Váhu. Po jeho smrti pánom 

všetkých hradov je jeho syn Stibor II. do roku 1434. V roku 1436 kráľ Žigmund daroval obce 

Častkovce, Podolie a hrad Čachtice Michalovi Országhovi de Guoth.Za doby reformácie hrá 

hrad Čachtice ako i jeho celé okolie význačnú úlohu. Rod Országhovcov bol protestantský, 

ktorého posledným potomkom bol Krištof Országh. Obec v týchto dobách bola značne 

znepokojená najprv husitským vojskom, to bolo okolo roku 1524, potom plienili celé považia 

Turci. Krištof Országh, pán obce zomrel 21. 10. 1567. Rodina tým vymrela a obec prešla znova 

na erár. Obec bola do roku 1650 v rukách Nádaždyovcov. Táto doba je smutnou nie len pre celé 

okolie ale aj národ. Manželka Nádaždyho Františka I. bola Alžbeta Báthory, krvilačná Čachtická 

pani. Podľa historika Revického, ktorý vydal povesť o Alžbete Báthory, sa spomína na 600 

umučených dievčat z celého okolia, výslovne z Častkoviec a Vrbového.V roku 1647 nastáva 

silná protireformácia. Majiteľom obce bol František Nádaždy II., ktorý ako účastník uhorského 

sprisahania pod vedením Vesselenyho proti habsburskému cisárovi, bol v roku 1671 sťatý. 

V dobe reformačnej i protireformačnej si obec vybrala svoju účasť, obyvatelia cítili, že v tej 

dobe vôľa panovníkov sa stala zdrojom práv, zákonov a moci. Podľa urbáriumu 1640 bol 

v rodine Révayovcov daný prídeľ - roľa ležiaca pod dnešným kaštieľom. Po Nádaždyovcoch 

mala obec iných zemepánov. Bol to bohatý rod Erdédyovcov, potom Barocyovcov. Zemepáni sa 

ustavične menili a obec mali v rukách Záyovci, Forgáčovci, Ondrášyovci, Drugethovci, 

Revayovci a rodina Chválibogofská. Rodovými zväzkami získali majetkový podiel na panstve 

od Drugethovcov príslušníci vplyvnej šľachtickej rodiny Révay. Práve Revayovci na svojom 

majetku v Častkovciach postavili v roku 1640 kaštieľ. V ňom sa v roku 1748 narodil významný 

cirkevný hodnostár, spišský biskup, župan Turčianskej stolice Ján Anton Révay. 2. augusta 

1914 v noci bola vyhlásená mobilizácia pre mužov vo veku od 21 do 42 rokov. Nastáva obdobie 

biedy, hladu. Stúpla cena potravín. Uplatňovalo sa „rekvirovanie“, všetko sa bralo pre potreby 

vojska. Na jeseň 1914 boli povolaní ďalší muži aj tí, ktorí predtým vojakmi neboli. V roku 1917 

bola veľká neúroda a v roku 1918 - 2. apríla všetku úrodu zničil mráz, čo biedu ľudu ešte 
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zhoršilo. 24. septembra 1938 bola vyhlásená všeobecná mobilizácia proti Nemecku, no vojna 

nevypukla nakoľko veľmoci sa dohodli v Mníchove o odstúpení Čiech a Moravy. Odvody sa 

konali až 14. septembra 1939. V roku 1944, keď nastal odboj proti Nemcom, v októbri obec 

pocítila príchod nemeckých vojsk, ktoré sa zdržali do konca roka a zabrali všetky hospodárske 

priestory, školu a aj súkromné domy. Od októbra do marca sa prevádzali opevňovacie práce. 4. 

apríla 1945 sa priblížil front a došlo k ostreľovaniu obce mínami. Predné voje rumunského 

vojska prišli do obce 5. apríla 1945.Prvé písomné zmienky založenia telovýchovnej jednoty sa 

objavili v obecnej kronike z roku 1945, kedy sa snaživosťou miestnej mládeže organizovali 

futbalové zápasy. Obec postihujú prírodné katastrofy, hlavne kruté mrazy v jarnom období, ktoré 

ničia plodiny a ovocné stromy. Medzivojnové obdobia prežívajú obyvatelia obce v skromných 

podmienkach. Za prácou odchádzajú do Rakúska a Francúzska, väčšinou na sezónne práce do 

poľnohospodárstva. V povojnových rokoch obyvatelia začali pracovať na obnove majetku. 

V dôsledku nedostatku pracovných príležitostí odišlo v roku 1946 pätnásť rodín za prácou na 

Moravu a do Čiech. V roku 1952 bolo založené malé JRD v osade Banát. Počet zakladajúcich 

členov bolo 14 s výmerou pôdy 64 ha. Toto JRD bolo rozšírené v roku 1957 o ďalších 122 

členov, výmera pôdy vzrástla na 448,20 ha (z toho ornej 322 ha).V roku 1957 sa započalo 

s výstavbou tanečného kola v parku a základov pre kultúrny dom po bývalom grófovi Karolovi 

Grewenitzovi. Z bývalej kúrie-grófskeho sídla bol po prechode frontu brigádnicky upravený 

dočasný kultúrny dom, ktorý bol neskôr adaptovaný na 3-triednu školu a učiteľský byt.Po 

prechode frontu nastala doba budovania socializmu. Po februári 1948 bol znárodnený mlyn 

Štefana Staňu, mlynára a statkára, ktorý mal prenajatý veľkostatok grófa Grewenitza. V roku 

1958 bola osvetovou besedou poriadaná slávnosť 100. výročia založenia parku, kde sa nachádzal 

aj strom asi 80 ročného liliovníka tulipánokvetého, pochádzajúceho zo Severnej Ameriky.Rok 

1961 – v tomto roku bola dokončená výstavba sušiarne na chmeľ, skladov „Drienka“, druhého 

kravína v JRD a chmelnice u štátnych majetkov na ploche 7 ha, u JRD na ploche 3 ha. V obci 

bolo vymenené nové elektrické vedenie (stĺpy a vodiče + trafostanica). Tiež bola daná do 

prevádzky nová trafostanica pre „Drienku“ a JRD.V roku 1962 bola prevedená renovácia 

starobylej zvonice (omietka, nová strecha). Družstevný vinohrad bol dosadený. V kultúrnom 

dome boli brigádnicky tieto práce: vybetónovanie podlahy, osadenie okien, dvier, 

elektroinštalácia v sále.V roku 1964 bol na úseku rozvoja obce dokončený kultúrny dom. 

V parku bolo rozšírenie a úprava ihriska, čo umožnilo vyvíjanie činnosti mládeže organizovanej 

v telovýchovnej jednote „SOKOL“.V roku 1967 JRD založilo ovocný sad (marhule, jablone, 

ringlóty, čerešne, višne).V roku 1968 bola k obci pričlenená miestna časť- Rybník, ktorá patrila 

dovtedy obci Čachtice.Pracovití obyvatelia si vybudovali objekty k svojej potrebe a dosiahli 

stupeň kompletnej občianskej vybavenosti.   Od roku 1972 do roku 1989 sa v obci opravilo 

osvetlenie, rozhlas. V rámci skrášľovania svojho okolia a prostredia sa upravilo tanečné kolo 

a miestny park. Bola uskutočnená aj maľovka sály, zaviedlo sa elektrické kúrenie do kultúrneho 

domu, otvorilo sa futbalové ihrisko, pod kultúrnym domom klub mládeže. V tomto období bola 

vybudovaná aj budova telovýchovnej jednoty, pálenica, objekty na spracovanie ovocia, pekáreň, 

budovy Chirany, zdravotné stredisko, obchod Jednoty, škôlka, škola, reštaurácia, čistička 

odpadových vôd. V rokoch 1990-1991 dochádzalo k neuváženým odpredajom obecného 

majetku. Zrenovovaný kaštieľ bol bez súhlasu obecného zastupiteľstva odpredaný, ako aj 

„Šalanda“ budova s príslušnými pozemkami i keď bola určená na asanáciu, aby nenarúšala 

vzhľad nového stavebného obvodu tzv. „Drienka“ (pozemky bývalého Majera).Sklady 

„Drienka“ od roku 1969 do roku 1991 obhospodarovali sovietske vojská. Po ich odchode slúžili 

znovu účelom ako pôvodné sklady hmotných rezerv Československej republiky, až do jej 

rozdelenia. Po vzniku samostatnej Slovenskej republiky - od roku 1993 majú názov: Správa 

štátnych hmotných rezerv – závod Kopaničiar Čachtice – sklad Častkovce.Položením 

základného kameňa dňa 14.9.1991 sa v obci začalo s výstavbou rímsko-katolíckeho kostola 

zasväteného Sedembolestnej Panne Márii, ktorý bol dokončený a vysvätený dňa 13.12.1992 a to 

iniciatívou pána farára Štefana Opálku rýchlym tempom v spolupráci s vedením obce a mnohými 
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občanmi, hlavne dôchodcami. V roku 1995 obecné zastupiteľstvo odsúhlasilo výstavbu cintorína 

a domu smútku, rekonštruovala sa pálenica, bola zrušená pekáreňV roku 1996 bola 

skolaudovaná čistička odpadových vôd, boli vykonané práce na opravu ciest, chodníkov 

a údržbu parku. V lete ničivá víchrica zničila v parku veľa vzácnych stromov.Kolaudácia 

čističky odpadových vôd vstúpila do platnosti v roku 1996, v jej blízkosti sa vo vlastníctve obce 

nachádzal hospodársky dvor s garážou, v obci sa realizovala rekonštrukcia telekomunikačného 

systému.V rokoch 1997 - 1998 bol rozšírený obecný rozhlas smerom k Podoliu. Budova 

obecného úradu a zdravotného strediska sa stala majetkom obce, zdravotnícke služby boli 

poskytované občanom jedenkrát v týždni. Zavedený bol v obci separovaný zber druhotných 

surovín, začalo sa s budovaním oplotenia cintorína.V roku 1990 bola dokončená rekonštrukcia 

elektrifikácie vysokého napätia smerom na park, za kaštieľom bola vybudovaná nová 

transformačná stanica, dokončilo sa oplotenie cintorína, uskutočnili sa opravy obecnej zvonice, 

na nádvorí kostola boli zabudované informačné tabule pre občanov, na budove obecného úradu 

a na okrajoch obce bol osadený z každého smeru erb obce.Od roku 2003 nástupom nového 

starostu, ktorého volebné obdobie trvá až dodnes, sa pokračovalo s budovaním kanalizácie 

v obci, bolo položené nové plynové potrubie, boli osadené nové drevené lavičky a uskutočnené 

opravy v parku a na futbalovom štadióne. Vedenie obce zakúpilo novú rozhlasovú ústredňu s 21 

reproduktormi, rozmiestnenými po obci. Na slávnostnom ukončení prác na dome smútku 

(montáž sádrokartónov na stropy, uloženie obkladov a dlažby, zakúpenie chladiaceho dvojboxu 

vozíka, moderného prenosného ozvučenia a pod.) bol vysvätení pánom farárom Štefanom 

Albertym. V roku 2004 situácia nezamestnaných bola riešená aktivačnými prácami v obci. 

Založením mikroregiónu Dubová (Čachtice, Častkovce, Podolie, Pobedim, Očkov) sa začalo 

s vypracovaním plánu rozvoja mikroregiónu. V tom istom roku obec odkúpila naspäť do svojho 

vlastníctva bývalú „Šalandu“. Nástupom nového starostu do vedenia sa už v minulosti rozvíjali 

v obci priaznivé podmienky pre bývanie (výstavba 8, 11, 14 bytovej jednotky a stavebné 

pozemky na individuálnu výstavbu rodinných domov), pre 8 bytovú jednotku boli zabudované 

slnečné kolektory na ohrev teplej vody, uskutočnila sa plynofikácia telovýchovnej jednoty, 

základnej školy a kultúrneho domu. S cieľom zvýšenia úrovne pri organizovaní kultúrnych 

podujatí sa zrekonštruovali dámske a pánske sociálne zariadenia v kultúrnom dome, dokúpili sa 

nové stoly, stoličky, vybavenie do kuchyne, z bývalej kinosály a priestorov knižne bola 

vybudovaná malá sála kultúrneho domu.V budove telovýchovnej jednoty ROPSPOL bola 

uskutočnená renovácia sociálnych zariadení, spŕch a šatní hráčov, bol zriadený bufet 

s občerstvením pre futbalových priaznivcov...V obci boli vymenené elektrické stĺpy za nové, 

bola prevedená čiastočná úprava ciest (v najpoškodenejších úsekoch), vykonali sa práce na 

oplotení športových priestorov, vybudovanie multifunkčného ihriska, bol vypracovaný územný 

plán obce, zrekonštruovala sa základná škola s materskou školou. Mnohé spomínané práce boli 

financované mimo obecného rozpočtu – z dotačných zdrojov.Názov obce sa postupne vyvíjal, 

pre obec najstaršej minulosti je známy názov Chástko (z roku 1392), neskôr zmäkčené na 

Částko, až po terajší názov Častkovce. Z roku 1773 je známe aj pomenovanie 

Czastkovce.Významné osoby pochádzali z rodu Révayovcov, napríklad Anton Révay (biskup 

pôsobiaci v Racove) a Ján Révay (uhorský biskup). Z historických prameňov je dostupné, že 

práve šlachtická rodina Révayovcov na svojom majetku v Častkovciach postavila v roku 1640 

kašieľ. V súvislosti s katolícky orientovanou šlachtickou rodinou vznikol symbol obce Panna 

Mária – Immaculata.       
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5.5 Pamiatky  

Kaštieľ a jeho okolie   

 

    Neskororenesančný kaštieľ z roku 1640, bol v druhej polovici 18. storočia prestavaný. Tvorí 

dvojpodlažný trojkrídlový objekt s fasádou členenou pilastrami a rímsami. Na prízemí má 

segmentové klenby s plochými lunetami. Slávnostná sieň na druhom podlaží má zrkadlovú 

klenbu s barokovou štukou. 

     Je situovaný excentricky voči parku na jeho severozápadnej hranici. Pôvodne tvoril jeden 

celok s hospodárskym dvorom, ktorý leží západne od kaštieľa. Medzi kaštieľom a dvorom bol 

vytvorený sad resp. záhrada, ktorá opticky aj priestorovo delila kaštieľ od hospodárstva. Priamo 

na kaštieľ bol napojený prírodne krajinársky park, založený pravdepodobne pri prestavbe 

kaštieľa koncom l8. storočia v roku 1856. Plocha parku tesne pri kaštieli mierne klesala, avšak 

prakticky väčšia plocha parku bola rovinného charakteru. Celý park v pôvodnej rozlohe asi 5 ha 

sa tiahol popri ceste v dĺžke 0,5 km a šírke asi 80 m. 

   Cestná sieť sa obmedzila na jednu okružnú cestu, niekoľkokrát prepojenú. Po obvode celej 

hranice parku bol vysadený pás vysokej zelene, z ktorej vystupovali do lúčnych porastov solitéry 

a skupiny solitér, vytvárajúce takto pohľadovo uzavreté priestory lúčneho charakteru. Dĺžka 

parku bola využitá pre pôsobivé ďaleké priehľady a pohľady. 

   K výsadbe boli použité prevažne naše domáce listnaté stromy. Pôsobivá je najmä skupina briez 

vo východnej časti parku, ktorá pohľadove ukončuje objekt.            

    V parku nebolo žiadna vodná plocha, ani tadiaľto netiekol žiaden potok. 

   Juhovýchodne od kaštieľa parku boli tri objekty, z ktorých jediná budova, stojaca osamote, 

bola pravdepodobne skleníkom. V súčasnej dobe tieto budovy už 

neexistujú.                                                                            
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    Hlavný vchod do parku bol tesne pri kaštieli a slúžil pravdepodobne aj pre kaštieľ, ďalšie dva 

vchody boli na severnej a južnej hranici tiež v tesnej blízkosti kaštieľa. 

   V roku 1979 sa v parku vysadila tráva, stromy, štyri kvetinové záhony, zaviedlo sa osvetlenie, 

urobili sa chodníky, založilo sa potrubie na zavlažovanie trávy, uložili sa lavičky popri 

chodníkoch a na troch miestach sa urobili drevené besiedky. 

   Po vojne, keď park a kaštieľ prešiel do užívania MNV, bolo v parku zriadené futbalové ihrisko. 

Pri jeho zakladaní boli vyrúbané porasty zo severnej hranice parku v dĺžke potrebnej pre ihrisko. 

Ďalšie staré stromy boli odstránené z plochy trávnika. Kaštieľ bol daný do užívania JRD. 

   Najväčším zásahom do parku bolo postavenie budovy MNV pod kaštieľom, smerom do parku, 

pričom boli z tejto časti odstránené stromy a bola tu urobená samostatná parková úprava, ktorá 

nepatrí do prírodne krajinárskeho objektu. Ďalej tu bola vybudovaná betónová tanečná plocha s 

vyvýšeným priestorom pre hudobníkov. Oplotenie parku je pomerne v dobrom stave a jeho hra-

nice voči pôvodným zostali takmer nezmenené. 

   Následkom dlhoročnej neúdržby sa v parku rozšírili náletové dreviny, ktoré zahusťujú porast 

pôvodných, takmer solitérne stojacich stromov. Pôvodné ďaleké priehľady prerastajú a ich 

pôsobivosť sa tým znižuje. 

   Kaštieľ s následkom zmeny svojej funkcie stratil s parkom svoju pôvodnú náväznosť.  

Zvonica a prícestná socha sv. Vendelína 

    Zvonica je najstaršou architektonickou pamiatkou obce, je okrúhleho pôdorysu, 

neskorobaroková z 2. polovice 18. stor z roku 1777. V roku 1999 bola jej vonkajšia fasáda 

opravená.Prícestná socha sv. Vendelína je ľudovou prácou z 19. stor. na kamennom stĺpe s 

klasicistickou ornamentikou. 

6 Plnenie funkcií  obce (prenesené kompetencie, originálne kompetencie)  

6.1 Výchova a vzdelávanie 
 

 V súčasnosti výchovu a vzdelávanie detí v obci poskytuje: 

Základná škola s materskou školou Častkovce – rozpočtová organizácie obce 
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Základná škola s materskou školou Častkovce je samostatnou rozpočtovou organizáciou 

s právnou subjektivitou. Vznikla na základe Zriaďovateľskej listiny zo dňa 30.06.2003. 

Zriaďovateľom je obec Častkovce. Využíva majetok zverený zriaďovateľom v zmysle 

zriaďovacej listiny. 

 

Riaditeľka: Mgr. Lenka Mráziková  

Adresa: 916 27 Častkovce  Tel. č.: 032/7794195 

e-mail: zscastkove@centrum.sk  

web:  www.zscastkovce.edupage.org 

 

Základná škola s materskou školou zabezpečuje prevádzku: 

 materskej školy 

 základnej školy 

 výdajnej školskej jedálne 

 školského klubu detí 

Základná škola je malotriedna škola s dvomi triedami pre 1.-4. ročník 1. stupňa. 

Priemerný prepočítaný počet zamestnancov v roku 2014:          

  Zamestnanci spolu 
Pedagogickí 

zamestnanci 

Základná škola 3,90 2,30 

Materská škola 3,40 2,10 

Školská jedáleň 0,10 - 

Školský klub detí 0,80 0,70 

Priemerný počet 

zamestnancov 
8,20 5,10 

Prepočítaný počet pedagogických zamestnancov za rok 2014 je 5,10  nepedagogických 3,10 

zamestnanca. 

 V školskom roku 2013/2014 navštevovalo školu 26 žiakov, z toho 3 integrovaní, 

v školskom roku 2014/2015 je 31 žiakov (1 externý), z toho 7 integrovaných. 

            V škole je v rámci mimoškolskej činnosti  prevádzkovaný krúžok „Prekvapenia z košíka“ 

a Projektový krúžok.  

               Materskú školu navštevovalo v školskom roku  2013/14 27  detí a v školskom roku 

2014/2015  31 detí. 

 Školská jedáleň bola dňom 31.8.2008 zrušená. Od 1.9.2008 školské stravovanie 

zabezpečuje súkromná školská jedáleň. Pre materskú školu bola zriadená výdajná školská 

jedáleň.  

 Školský klub  navštevovalo v šk. roku 2013/14 16 žiakov a v šk. roku 2014/2015  

22 žiakov. 

Hospodárenie rozpočtovej organizácie  

V roku 2014 ZŠ hospodárila s normatívnymi finančnými prostriedkami  na prenesené  

kompetencie z MŠ SR v čiastke  62 476 €.  

 Tieto boli čerpané na  mzdy a poistné v čiastke 48 379 € ( mzdy 35 474 €, poistné 12 923 

€), z toho tarifné platy 23 484 €, náhrada miezd 5 815 €, osobné príplatky 3 347 €,  ostatné 1 828 
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€ (príplatok za riadenie, za triednictvo, kreditový) a 1 000 € bolo určených na vyplatenie 

mimoriadnych odmien. 

Na prevádzku bolo čerpané 12 082 €, z toho na teplo 3 724 €, elektrickú energiu 775€, 

vodu 331 € a komunikácie 321 €. Na výchovno-vzdelávací proces bolo čerpané cca 2 958 € 

(zakúpili sme nové školské lavice a nábytok do tried).  

Nenormatívne finančné prostriedky v čiastke 820 € boli poskytnuté na vzdelávacie 

poukazy. Boli použité na mzdy učiteľov za vedenie záujmových krúžkov formou odmien k mzde 

(610 €), taktiež na všeobecný materiál potrebný pri činnosti krúžkov (210 €).  

Nenormatívne finančné prostriedky v čiastke 1 139 € boli poskytnuté na výchovu 

a vzdelávanie pre materské školy. Boli použité na osobný príplatok učiteliek, ktoré sa venujú 

predškolákom, odmenu za vedenie krúžku anglického jazyka v sume 832 € a učebné pomôcky 

pre predškolákov v sume 307 €. Naši predškoláci však tento rok neboli ukrátení, pretože z 

iniciatívy zamestnancov sa podarilo pre MŠ získať pomocou projektu realizovaného Raiffeisen 

bankou nové stoly a stoličky v hodnote 1 172 €.  

Nenormatívne finančné prostriedky v čiastke 478 € boli poskytnuté na výchovu 

a vzdelávanie pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia. Boli použité na učebné pomôcky. 

Na financovanie prevádzky školských zariadení boli od zriaďovateľa pridelené  finančné 

prostriedky v čiastke 54 300 €. 

 Príspevky od rodičov žiakov materskej školy a  žiakov školského klubu detí na čiastočnú 

úhradu nákladov na výchovu vzdelávanie a údržbu boli v čiastke 2 382,00 €. Tieto boli 

použité najmä na dofinancovanie energií.  

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

orientovať na výchovu predškolských detí a detí prvého stupňa. 

6.2 Zdravotníctvo 

Zdravotnú starostlivosť v obci poskytuje: 

 

- Praktický lekár pre dospelých: MUDr. Zuzana Durdíková so stálou ordináciou v obci 

Čachtice (Malinovského 425, 91621 Čachtice), ktorá poskytuje zdravotnú starostlivosť 

raz do týždňa.     

   

Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že rozvoj zdravotnej starostlivosti 

sa bude orientovať na starších ľudí. 

 

6.3 Sociálne zabezpečenie 
 

      Sociálne služby sa v obci zabezpečujú prostredníctvom Spoločnej úradovne samosprávy, n.o. 

sídliacej v Novom Meste nad Váhom. 

 

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

bude orientovať na donášku obedov zdravotne odkázaným obyvateľom na pomoc inej osoby. 

6.4 Kultúra 

 Kultúra a kultúrne zariadenia  

        V obci sa nachádza jeden park využívaný hlavne pre pokoj a zábavu miestneho 

obyvateľstva. Na jeho území je postavený kultúrny dom. Budova kultúrneho domu predstavuje 

komplex s veľkou a malou sálou. Malá sála s kapacitou 50 miest a veľká s kapacitou 200 miest 
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sa využíva celoročne, zväčša pri zábavách, diskotékach, verejných zhromaždeniach 

a stretnutiach. Súčasťou kultúrneho domu je veľká, priestranná, vybavená kuchyňa so skladom.    

Budova kultúrneho domu sa v roku 2014 zateplila aj vďaka čiastočnej úhrade nákladov 

z Ministerstva financií. 

 Obecný park 

 

Kultúrny dom 

 

     V priestoroch obecného úradu je obyvateľstvu k dispozícii obecná knižnica. Knižnica v obci 

funguje už dlhé roky jedenkrát do týždňa. Do roku 1990 knihy dopĺňal okresný úrad v Trenčíne 

a to štyrikrát do roka. Zastaralé knihy sa postupne vyraďovali. Od roku 1990 je miestna ľudová 

knižnica samostatné zariadenie obecného úradu. Jej knižný fond predstavoval k 31.12.2014        

4 216 kníh a jeho užívateľmi bolo 9 registrovaných čitateľov (z toho 6 do 15 rokov).       

V priestoroch obecného úradu má sídlo aj Klub jednoty dôchodcov Slovenska, ktorý vyvíja 

kultúrnu činnosť pre svojich členov rôznymi akciami a zájazdami.              
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Obec má 1 kostol rímsko-katolíckeho vyznania. V jeho blízkosti sa nachádza aj dom smútku 

s cintorínom. V súčasnosti je na cintoríne obsadených 53 hrobových miest. 

Športové zariadenia, kluby, činnosť              

Obec má futbalové ihrisko s krytou tribúnou a šatňami, vedľa neho slúži na trénovanie 

futbalistov tréningové ihrisko a v blízkosti školy je vybudované multifunkčné ihrisko.            

V rámci obce vyvíjajú svoju športovú činnosť: 

- 3 futbalové družstvá futbalového klubu OK ČASTKOVCE: 

žiaci (vo veku od 6 do 15 rokov) Oblastný futbalový zväz Trenčín (OBFZ) 

dorast (vo veku od 15 do 19 rokov) Oblastný futbalový zväz Trenčín (OBFZ) 

muži (vo veku od 19 až viac rokov) Západoslovenský futbalový zväz  

V suteréne kultúrneho domu vedenie obce zriadilo v záujme športovej činnosti pre miestne 

obyvateľstvo aj posilňovňu. 

V obci (v časti Banát) sa každý rok konáva ródeo. 

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

bude orientovať na rozvoj športu. 

6.5 Hospodárstvo  

 

Najvýznamnejší poskytovatelia služieb v obci : 

- COOP Jednota Trenčín 

- SAJA bar 

- Pohostinstvo Hladký 

 

Najvýznamnejší priemysel v obci : 

- Potravinársky priemysel (Partners, s.r.o) 

- Automobilový priemysel (Misuzu Slovakia, s.r.o; Manomer SK, a.s.) 

- Stavebný priemysel (ROYALDOM, s.r.o) 

 

 

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

bude orientovať na zlepšenie podmienok pre investorov. 

 

 

7 Informácia o vývoji obce z pohľadu rozpočtovníctva 

  

Základným   nástrojom  finančného  hospodárenia  obce  bol   rozpočet   obce   na  rok   2014. 

Obec v roku 2014 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 2014 bol zostavený ako prebytkový. Bežný   
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rozpočet   bol   zostavený   ako  prebytkový, kapitálový   rozpočet ako  prebytkový a finančné 

operácie ako schodkový. 

 

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2014.  

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 20.11.2013 uznesením  

č. 70/2013. 

 

Rozpočet bol zmenený: 

- prvá zmena schválená dňa 23.6.2014 uznesením č. 45/2014 

- druhá zmena  schválená dňa 30.9.2014 uznesením č. 71/2014 

- tretia zmena schválená dňa 21.11.2014 uznesením č. 95/2014 

 

Rozpočet obce k 31.12.2014 

 

Obec Častkovce ukončila hospodárenie v r. 2014 nasledovne: 

 

 

 Schválený 

rozpočet 2014 

v € 

Skutočnosť 

k 31.12.2014 

v € 

Príjmy celkom 562 966,53 2 441 730,45 

z toho :   

Bežné príjmy 482 966,53 595 344,61 

Kapitálové príjmy  80 000,00 1 030 308,51 

Finančné príjmy 0,00 816 077,33 

Výdavky celkom 545 352,51 2 315 539,42 

z toho :   

Bežné výdavky   374 207,51 480 300,14 

Kapitálové výdavky 77 000,00  1 753 861,13 

Finančné výdavky 94 145,00 81 378,15 

Hospodárenie obce za rok 2014  17 614,02 126 191,03 

Vylúčenie z prebytku  -17 292,77 

Upravené hospodárenie obce  108 898,26 

 

 

7.1 Plnenie príjmov za rok 2014 v €  

 
Rozpočet na rok 2014 Skutočnosť k 31.12.2014 % plnenia 

562 966,53 2 441 730,45 433,73 

 

 

1) Bežné príjmy - daňové príjmy:  

  

Rozpočet na rok 2014 Skutočnosť k 31.12.2014 % plnenia 

269 978,53 

 

278 122,18 

 

103,02 

 
Bežné príjmy - nedaňové príjmy:  

  

Rozpočet na rok 2014 Skutočnosť k 31.12.2014 % plnenia 
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161 410,00 225 574,87 211,27 

 

 

 

Bežné príjmy - ostatné príjmy:  

  

Rozpočet na rok 2014 Skutočnosť k 31.12.2014 % plnenia 

51 578,00 88 093,56                 170,80 

 

 

 

Obec prijala nasledovné granty a transfery: 

P.č. Poskytovateľ Suma v €  Účel 

1. Ministerstvo kultúry SR 5 000,00 Monografia obce Častkovce  

2. Trenčiansky samosprávny kraj 1 500,00 Koncert dychových hudieb 

v historickom parku Častkovce 

3. SPP 10 000,00 Detské ihrisko „Detský raj“ 

4. Ministerstvo vnútra SR 2 503,79 Voľby do orgánov samosprávnych 

krajov  

5. Ministerstvo vnútra SR 1,66 Zabezpečenie činnosti komisie na 

obnovu evidencie pozemkov 

a právnych vzťahov k nim  

6. Ministerstvo vnútra SR 110,85 Starostlivosť o životné prostredie 

7. Ministerstvo vnútra SR 390,39 Hlásenie pobytu občanov/register SR 

8. ÚPSVaR Nové Mesto n/V 3 374,87 Refundácia na aktivačné práce 

 

 

 

Granty a transfery boli účelovo viazané a boli použité v súlade s ich účelom. 

 

4) Kapitálové príjmy:  

  

Rozpočet na rok 2014 Skutočnosť k 31.12.2014 % plnenia 

80 000,00 1 030 308,51 1 287,89 

 

V roku 2014 obec získala nasledovné granty a transfery : 

 

P.č. Poskytovateľ dotácie Suma v € Investičná akcia 

1. Ministerstvo financií SR 13 500,00 Zateplenie budovy kultúrneho domu 

2. Ministerstvo dopravy, 

výstavby a regionálneho 

rozvoja SR 

467 470,00 Obstaranie nájomných bytov 26 b.j.  

3. Ministerstvo dopravy, 

výstavby a regionálneho 

rozvoja SR 

54 780,00 Obstaranie technickej vybavenosti 

26 b.j. 

4. Environmentálny fond 69 081,75 Častkovce IBV-Lokalita A-3.etapa-

časť kanalizácia  

5. Environmentálny fond 60 918,24 Častkovce IBV-Lokalita A-3.etapa-

časť kanalizácia 
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6. Environmentálny fond 80 101,16 Častkovce IBV-Lokalita A-3.etapa-

časť vodovod 

 

 

5) Príjmové finančné operácie:  

  

Rozpočet na rok 2014 Skutočnosť k 31.12.2014 % plnenia 

0,00  816 077,33   

 

Uznesením obecného zastupiteľstva č. 96/2014 zo dňa 21.11.2014 bolo schválené použitie 

rezervného fondu v sume 100 877,33 € na uhradenie faktúry „IBV-Lokalita A, vetva B“-objekt 

komunikácie v obci Častkovce, plynovod 3.etapa, traktor Kubota, traktor na kosenie, drtič 

krovia. Obec zapojila do príjmových finančných operácií aj zostatok z prostriedkov 

z predchádzajúcich rokov – nevyčerpané prostriedky roka 2013 zo ŠR na materiálno-technické 

zabezpečenie klubu vo výške 4 000,00 eur, dotácia z Úradu vlády na výmenu okien a dverí na 

OcÚ vo výške  6 000,00 eur a zateplenie OcÚ vo výške 4 000,00 eur. Medzi príjmové finančné 

operácie bol zaradený aj úver zo Štátneho fondu rozvoja bývania vo výške 701 200,00 eur pre 

stavbu bytový dom B6-26 b.j. Častkovce. 

 

6) Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou: 

 
Bežné príjmy :  

Rozpočet na rok 2014 Skutočnosť k 31.12.2014 % plnenia 

0,00                   3 554,00 0 

 

 

Bežné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou: 

Základná škola s materskou školou Častkovce                                

 

Rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou nemala v roku 2013 žiadne kapitálové 

príjmy. 

 

7.2  Čerpanie výdavkov za rok 2014 v €  
 

Rozpočet na rok 2014 Skutočnosť k 31.12.2014 % plnenia 

545 352,51 2 315 539,42  424,59 

 

1) Bežné výdavky : 

  

Rozpočet na rok 2014 Skutočnosť k 31.12.2014 % plnenia 

268 324,51 € 359 231,07 € 133,88 

 

v tom :                                                                                                                          

Funkčná klasifikácia  Rozpočet Skutočnosť % plnenia 

Výdavky verejnej správy 172 589,50 € 217 942,14 € 126,28 

Verejný poriadok a bezpečnosť 0,00 € 315,00  €  

Ochrana životného prostredia 29 950,00 € 40 872,18 € 136,47 

Bývanie a občianska vybavenosť 33 900,00 € 63 227,28 € 186,51 

Zdravotníctvo 2 230,00 € 2 052,67 € 92,05 

Rekreácia, kultúra a náboženstvo 24 355,01 € 31 469,02 € 129,21 
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Sociálne zabezpečenie 5 300,00 € 3 352,78 € 63,26 

Spolu 268 324,51 € 359 231,07 € 133,88 

 

 

2) Kapitálové výdavky : 

  

Rozpočet na rok 2014 Skutočnosť k 31.12.2014 % plnenia 

77 000,00  € 1 753 861,13 € 2 277,74 

 

v tom : 

           

Funkčná klasifikácia rozpočet skutočnosť % plnenia 

Výdavky verejnej správy 15 000,00 € 3 711,00 € 24,74 

Ochrana životného prostredia 2 000,00 € 0,00 € 0,00 

Bývanie a občianska vybavenosť 60 000,00 € 1 715 389,47 € 2 858,98 

Rekreácia, kultúra a náboženstvo 0,00 € 34 760,66 € 0,00 

Spolu 77 000,00 € 1 753 861,13 € 2 277,74 

 

 

3) Výdavkové finančné operácie : 

  

Rozpočet na rok 2014 Skutočnosť k 31.12.2014 % plnenia 

94 145,00  81 378,15 86,44 

 

 

4) Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou: 

  

Bežné výdavky :  

Rozpočet na rok 2014 Skutočnosť k 31.12.2014 % plnenia 

105 883,00  121 069,07                114,34 

 

Bežné výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou  z toho : 

Základná škola s materskou školu Častkovce 

  

Kapitálové výdavky:  

Rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou nemala v roku 2014 žiadne kapitálové výdavky. 

 

7.3  Plán rozpočtu na roky 2015 – 2017 

 
Príjmy celkom 

 

 Skutočnosť 

k 31.12.2014 

Plán na rok 

2015 

Plán na rok 

2016 

Plán na rok 

2017 

Príjmy celkom 2 441 730,45 610 844,00 610 844,00 610 844,00 

z toho :     

Bežné príjmy 595 344,61 530 844,00 530 844,00 530 844,00 

Kapitálové príjmy 1 030 308,51 80 000,00 80 000,00 80 000,00 

Finančné príjmy 816 077,33 0,00 0,00 0,00 
Príjmy RO s právnou 

subjektivitou 
63 215,07 51 578,00 51 578,00 51 578,00 
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 Výdavky celkom 

 

 Skutočnosť 

k 31.12.2014 

Plán na  rok 

2015 

Plán na  rok 

2016 

Plán na  rok 

2017 

Výdavky celkom 2 315 539,42 580 776,00 582 776,00 580 776,00 

z toho :     

Bežné výdavky 480 300,14 391 231,00 393 231,00 391 231,00 

Kapitálové výdavky  1 753 861,13 75 000,00 75 000,00 75 000,00 

Finančné výdavky 81 378,15 114 545,00 114 545,00 114 545,00 
Výdavky RO s právnou 

subjektivitou 
121 069,07 105 883,00 105 883,00 105 883,00 

 

7.4 Hospodárenie obce a rozdelenie výsledku hospodárenia za rok 2014 

 
 

Hospodárenie obce 
 

Skutočnosť k 31.12.2014 

 
 
Bežné  príjmy spolu 595 344,61  

z toho : bežné príjmy obce  591 790,61 

             bežné príjmy RO  3 554,00 

Bežné výdavky spolu 480 300,14 

z toho : bežné výdavky  obce  359 231,07 

             bežné výdavky  RO 121 069,07 

Bežný rozpočet +115 044,47 

Kapitálové  príjmy spolu 1 030 308,51 

z toho : kapitálové  príjmy obce  1 030 308,51 

             kapitálové  príjmy RO 0,00 

Kapitálové  výdavky spolu 1 753 861,13 

z toho : kapitálové  výdavky  obce  1 753 861,13 

             kapitálové  výdavky  RO 0,00 

Kapitálový rozpočet  - 723 552,62 

Schodok bežného a kapitálového rozpočtu - 608 508,15 

Vylúčenie z prebytku  -17 292,77 

Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu - 625 800,92 

Príjmy z finančných operácií 816 077,33 

Výdavky z finančných operácií 81 378,15 

Rozdiel finančných operácií + 734 699,18 
PRÍJMY SPOLU   2 441 730,45 

VÝDAVKY SPOLU 2 315 539,42 

Hospodárenie obce  126 191,03 
Vylúčenie z prebytku -17 292,77 

Upravené hospodárenie obce 108 898,26 

 
Schodok bežného a kapitálového rozpočtu v sume 608 508,15 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 z.n.p. bol v rozpočtovom roku 

2014 vysporiadaný :  
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- z finančných operácií   

 

Zostatok  finančných operácií v sume  +734 699,18 EUR, bol  použitý na: 

- vysporiadanie schodku bežného a kapitálového rozpočtu v sume 625 800,92  EUR 

 

Zostatok  finančných operácií v sume 126 191,03 EUR, navrhujeme použiť na: 

- tvorbu rezervného fondu  

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 

predchádzajúcom  rozpočtovom roku  v sume 1 996,93 EUR, a to na :  

- prenesené kompetencie rozpočtovej organizácie obce ZŠ s MŠ Častkovce    

 

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 15 295,84 eur. 

 

Na základe uvedených skutočností navrhujeme skutočnú tvorbu rezervného fondu za rok 2014 

vo výške 108 898,26 EUR 

 

 

8 Informácia o vývoji obce z pohľadu účtovníctva 

 
8.1 Majetok  

Názov 

Skutočnosť  

k 31.12.2012 

€ 

Skutočnosť  

k 31.12.2013 

€ 

Skutočnosť 

k 31.12.2014 

€ 

Neobežný majetok                                         

spolu 
4016572,52 4934832,09 4548422,54 

 

z toho: 
   

Dlhodobý nehmotný majetok                                
956,20 0,00 0,00 

Dlhodobý hmotný majetok                                      
3644064,32 4563280,09 4156980,54 

Dlhodobý finančný majetok                                             
371552,00 371552,00 391442,00 

Obežný majetok spolu 

 
260121,53 364671,11 432703,04 

z toho: 

 
   

Zásoby                                                                                
0,00 0,00 0,00 

Zúčtovanie medzi subjektami verejnej 

správy 
96183,05 86009,05 75835,05 

Pohľadávky                              
29383,95 23004,08 32403,45 

Finančné účty 134554,53 255657,98 324464,54 

Poskytnuté návratné finančné výpomoci 

dlhodobé                            0,00 0,00 0,00 
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Poskytnuté návratné finančné výpomoci 

krátkodobé                                         0,00 0,00 0,00 

Časové rozlíšenie 

 
2265,33 778,28 522,07 

Majetok spolu 

 
4278959,38 5300281,48 4981647,65 

 

8.2 Zdroje krytia 

Názov 

Skutočnosť  

k 31.12.2012 

€ 

Skutočnosť  

k 31.12.2013 

€ 

Skutočnosť 

k 31.12.2014 

€ 

Vlastné zdroje krytia majetku                                                                   
 

1859748,30 

 

415641,42 

 

327134,70 

 

z toho: 
   

Nevysporiadaný výsledok hospodárenia 

minulých rokov    
2181534,33 488634,53 447103,39 

Výsledok hospodárenia za  účtovné 

obdobie                                                
-321786,03 -72993,11 -119968,69 

Záväzky                                                                                
 

2376702,63 

 

3684125,30 

 

3008670,57 

z toho:    

Rezervy                                                                            4705,94 1200,00 1200,00 

Zúčtovanie medzi subjektami verejnej 

správy   súčet  
0,00 14000,00 1996,93 

Dlhodobé záväzky   2283841,43 2272356,94 2847978,45 

Krátkodobé záväzky                                                       59194,06 1367607,16 128533,99 

Bankové úvery a  výpomoci                                          28961 28961,20 28961,20 

Časové rozlíšenie                                                                              42508,45 1200514,76 1645842,38 

Vlastné zdroje krytia majetku a záväzky 

spolu 
4278959,38 5300281,48 4981647,65 

    

 

    

 k 1.1.2014          k 31.12.2014 

     AKTÍVA = PASÍVA             AKTÍVA = PASÍVA 

5 300 281,48 =  5 300 281,48                                4 981 647,65= 4 981 647,65 

 

Názov 

Skutočnosť 

k 31.12.2012 

€ 

Skutočnosť 

k 31.12.2013 

€ 

Skutočnosť 

k 31.12.2014 

€ 

Nevysporiadaný výsledok hospodárenia 

minulých rokov 
2181534,33 488634,53 447103,39 
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Výsledok hospodárenia za  účtovné obdobie -321786,03 -72993,11 -119968,69 

Spolu 

 

 

1859748,30 

 

415641,42 327134,70 

 
 

8.3 Pohľadávky 

 

 

Pohľadávky podľa doby splatnosti Skutočnosť 

k 31.12.2013 

Skutočnosť 

k 31.12.2014 

Pohľadávky v lehote splatnosti 23 004,08 6 210,59 

Pohľadávky po lehote splatnosti  0,00 26 192,86 

Spolu (súčet riadkov súvahy 048 a 060) 23 004,08 32 403,45 

 

8.4  Záväzky 

 

 
Záväzky podľa doby splatnosti Skutočnosť 

k 31.12.2013 

Skutočnosť 

k 31.12.2014 
Krátkodobé záväzky /r.151/ spolu z toho  1 367 607,16 128 533,99 

Záväzky v lehote splatnosti 1 367 607,16 128 533,99 

Záväzky po lehote splatnosti  0,00 0,00 

Dlhodobé záväzky /r.140/ spolu z toho 2 272 356,94 2 847 978,45 

Záväzky v lehote splatnosti 2 272 356,94 2 847 978,45 

Záväzky po lehote splatnosti  0,00 0,00 

Spolu (súčet riadkov súvahy 140 a 151) 3 639 964,10 2 976 512,44 

 

 

9  Hospodársky výsledok  za rok 2014 - vývoj nákladov a výnosov 

 

Názov Skutočnosť 

k 31.12. 2013 

Skutočnosť 

k 31.12.2014 

Predpoklad 

rok 2015 

Predpoklad 

rok 2016 

Náklady 1 094 161,24 1 278 460,47 1 252 259,21 1 252 259,21 

50 – Spotrebované nákupy 69 497,36 80 841,44 80 097,27 80 097,27 

51 – Služby 75 099,05 85 354,86 85 099,15 85 099,15 

52 – Osobné náklady 131 887,95 129 036,22 129 887,95 129 887,95 

53 – Služby 2 492,50 1 155,19 1 692,50 1 692,50 

54 – Ostatné náklady na 

prevádzkovú činnosť 
6 054,60 50 685,38 27 034,60 27 034,60 

55 – Odpisy, rezervy a OP 699 340,25 817 833,80 817 540,25 817 540,25 
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z prevádzkovej a finančnej 

činnosti a zúčtovanie časového 

rozlíšenia 

56 – Finančné náklady 26 819,87 29 919,89 27 727,03 27 727,03 

57 – Mimoriadne náklady 0,00 0,00 0,00 0,00 

58 – Náklady na transfery 

a náklady z odvodov príjmov 
82 932,73 83 572,75 83 132,73 83 132,73 

59 – Dane z príjmov 36,93 60,94 47,73 47,73 

Výnosy 1 021 168,13 1 158 491,78 1 253 259,21 1 253 259,21 

60 – Tržby za vlastné výkony a 

tovar 
59 100,35 40 655,00 71 500,75 71 500,75 

61 – Zmena stavu 

vnútroorganizačných služieb 
0,00 0,00 0,00 0,00 

62 – Aktivácia 0,00 0,00 0,00 0,00 

63 – Daňové a colné výnosy 

a výnosy z poplatkov 
267 054,31 292 179,12 299 054,31 299 054,31 

64 – Ostatné výnosy 421 503,98 469 415,63 470 703,98 470 703,98 

65 – Zúčtovanie rezerv a OP 

z prevádzkovej a finančnej 

činnosti a zúčtovanie časového 

rozlíšenia 

4 705,94 1 200,00 1 200,00 1 200,00 

66 – Finančné výnosy 196,59 14 420,85 14 264,59 14 264,59 

67 – Mimoriadne výnosy 0,00 834,09 0,00 0,00 

69 – Výnosy z transferov 

a rozpočtových príjmov 

v obciach, VÚC a v RO a PO 

zriadených obcou alebo VÚC 

268 606,96 339 787,09 396 535,58 396 535,58 

Hospodársky výsledok po 

zdanení 

/ + kladný HV, - záporný HV / 

-72 993,11 - 119 968,69 1 000,00 1 000,00 

 

Hospodársky výsledok bol zúčtovaný na účet 428 – Nevysporiadaný výsledok hospodárenia 

minulých rokov. 

 

10 Podnikateľská činnosť   

Obec podniká na základe živnostenského oprávnenia. Predmetom podnikania je:  

- cestná nákladná doprava 

- pestovateľské pálenie ovocia 

 

V roku 2014 dosiahla v podnikateľskej činnosti:  

Celkové náklady   15 450,61    € 

Celkové výnosy   15 491,89    € 

Hospodársky výsledok - zisk        41,28    € 
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Výnosy a náklady na túto činnosť sa nerozpočtujú a sledujú sa na samostatnom 

mimorozpočtovom účte. 

 

11 Ostatné  dôležité informácie 

 

11.1 Prijaté granty a transfery  

Bežné príjmy: obec prijala nasledovné granty a transfery: 

P.č. Poskytovateľ Suma v €  Účel 

1. Ministerstvo kultúry SR 5 000,00 Monografia obce Častkovce  

2. Trenčiansky samosprávny kraj 1 500,00 Koncert dychových hudieb 

v historickom parku Častkovce 

3. SPP 10 000,00 Detské ihrisko „Detský raj“ 

4. Ministerstvo vnútra SR 2 503,79 Voľby do orgánov samosprávnych 

krajov  

5. Ministerstvo vnútra SR 1,66 Zabezpečenie činnosti komisie na 

obnovu evidencie pozemkov 

a právnych vzťahov k nim  

6. Ministerstvo vnútra SR 110,85 Starostlivosť o životné prostredie 

7. Ministerstvo vnútra SR 390,39 Hlásenie pobytu občanov/register SR 

8. ÚPSVaR Nové Mesto n/V 3 374,87 Refundácia na aktivačné práce 

 

 

Kapitálové príjmy: obec získala nasledovné granty a transfery : 

 

P.č. Poskytovateľ dotácie Suma v € Investičná akcia 

1. Ministerstvo financií SR 13 500,00 Zateplenie budovy kultúrneho domu 

2. Ministerstvo dopravy, 

výstavby a regionálneho 

rozvoja SR 

467 470,00 Obstaranie nájomných bytov 26 b.j.  

3. Ministerstvo dopravy, 

výstavby a regionálneho 

rozvoja SR 

54 780,00 Obstaranie technickej vybavenosti 

26 b.j. 

4. Environmentálny fond 69 081,75 Častkovce IBV-Lokalita A-3.etapa-

časť kanalizácia  

5. Environmentálny fond 60 918,24 Častkovce IBV-Lokalita A-3.etapa-

časť kanalizácia 

6. Environmentálny fond 80 101,16 Častkovce IBV-Lokalita A-3.etapa-

časť vodovod 

 

Medzi príjmové finančné operácie bol zaradený aj úver zo Štátneho fondu rozvoja bývania vo 

výške 701 200,00 eur pre stavbu bytový dom B6-26 b.j. Častkovce. 

 

 11.2 Poskytnuté dotácie  
 

Obec v roku 2014 poskytla dotácie v súlade so VZN č. 01/2011 o dotáciách, právnickým 

osobám, fyzickým osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb,  na 

všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel.  
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Žiadateľ dotácie 

 

Suma 

poskytnutých 

finančných 

prostriedkov 

 

Suma skutočne 

použitých 

finančných 

prostriedkov 

 

 

Rozdiel 

(stĺ.2 - stĺ.3 ) 

 

 

 

Obecný klub - bežné výdavky 12 636,80 € 12 636,80 € 0 

Ivan Pisca – bežné výdavky 500,00 € 500,00 € 0,00 € 

Rodičovské združenie pri ZŠ s MŠ 

Častkovce-bežné výdavky 
200,00 € 200,00 € 0,00 

Jednota dôchodcov Častkovce – bežné 

výdavky 
250,00 € 250,00 € 0,00 € 

Občianske združenie Charita Agape-bežné 

výdavky 
75,12 € 75,12 € 0,00 

Základná organizácia Slovenský zväz 

záhradkárov-bežné výdavky 
500,00 € 500,00 € 0,00 € 

Uvítanie detí do života-bežné výdavky 2 071,04 € 2 071,04 € 0,00 € 

Základná organizácia Únia nevidiacich 

a slabozrakých Slovenska 

19,04 € 19,04 € 0,00 € 

RZMOSP – členský príspevok 119,10 € 119,10 € 0,00 € 

ZMOS – členský príspevok 509,77 € 509,77 € 0,00 € 

Združenie zborov pre občianske záležitosti 

človek človeku v SR – členský príspevok 
47,64 € 47,64 € 0,00 € 

CVČ – Kongregácia školských sestier de 

Notre Dame 

71,50 € 71,50 € 0,00 € 

CVČ – Mesto Nové Mesto nad Váhom 393,25 € 393,25 € 0,00 € 

 

 

K 31.12.2014 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN č. 01/2011 

o dotáciách. 

 

11.3 Významné investičné akcie v roku 2014 

 

a) Výdavky verejnej správy 

Ide najmä o nasledovné investičné akcie : 

- prípravná a projektová dokumentácia pre IBV Častkovce 

 

b) Bývanie a občianska vybavenosť  

Ide najmä o nasledovné investičné akcie : 

- nákup pozemkov pre rozvoj obce  

- predĺženie vodovodu a kanalizácie v obci 
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- výstavba miestnej komunikácie v časti IBV  

- výmena okien, dverí a zateplenie obecného úradu 

- výstavba bytovky s.č. 551 

 

c) Rekreácia, kultúra a náboženstvo 

Ide najmä o nasledovné investičné akcie: 

-    zateplenie budovy kultúrneho domu 

 

 

11.4 Predpokladaný budúci vývoj činnosti  

 

Predpokladané investičné akcie realizované v roku 2015: 

- výstavba bytového domu 26 b.j. 

 

11.5 Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia  

Obec nezaznamenala žiadnu udalosť osobitného významu po skončení účtovného obdobia.  

 

 

Vypracovala:                                                                                     Predkladá: 

Ing. Zuzana Vavrová Mgr. Dušan Bublavý 

 

V Častkovciach dňa 31.03.2014 

 

Prílohy: 

 

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

 Výrok audítora k individuálnej účtovnej závierke  

 

 
 


