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Demografické údaje 

K 31. 12. 2016 bolo v našej obci 1 401 obyvateľov. V roku 2016 sa k trvalému pobytu 

v obci prihlásilo 71 ľudí a odhlásilo svoj trvalý pobyt 16 ľudí. V tomto roku sa narodilo 18 

detí a zomrelo 11 obyvateľov obce.  

Aj v tomto roku bol zaznamenaný nárast obyvateľstva, k čomu prispelo otvorenie 

nového bytového domu s nájomnými bytmi a rozsiahla výstavby nových rodinných domov pri 

hlavnej ceste smerom k viniciam.    

 

Počasie 

V prvé dni roku 2016 konečne nasnežilo a mrzlo, deti si mohli posledné dni prázdnin 

zašantiť v snehu. Takéto počasie pokračovalo do polovice januára, potom sa otepľovalo 

a sneh sa  začal topiť. Február bol pomerne teplý a vôbec nesnežilo.  

V marci ešte napadol sneh, ale veľmi rýchlo sa roztopil a veľmi sa oteplilo. Už počas 

Veľkej noci sa veľmi oteplilo a boli zaznamenané na celom Slovensku prvé letné dni, čo bol 

extrém. Apríl začal extrémne teplým počasím, ale náhle sa ochladilo a začalo pršať. V apríli 

nás potrápili aj prízemné mrazy v ranných hodinách, čo malo dopad na úrodu. Niektorým 

občanom pomrzla úroda a tiež pomrzli marhule. Máj bol na začiatku chladný a upršaný, ale 

postupne sa začalo otepľovať.  

Jún bol teplý a slnečný, už okolo Jána začala vlna extrémnych horúčav, ktoré vydržali 

do konca júna. V júli sa mierne ochladilo, ale potom nastali opäť horúčavy. V auguste nastali 

veľké búrky a záplavy z tepla. Dokonca v tomto období zaplavilo niektorým občanom pivnice 

v časti obce „Nová ulica“ a „Rybník“. Dokonca bola zaplavená i škola v pivnici 

v chodbových priestoroch, našťastie k veľkým majetkovým škodám nedošlo.  

Začiatkom septembra sa ochladilo a pršalo, asi v polovici mesiaca sme sa opäť dočkali 

pekných teplých dní. Október bol priemerný, ale pomerne veterný. November bol chladný, 

s miernym snežením, ktoré však dlho nevydržalo. December bol chladný a upršaný.  

 

Zasadnutia Obecného zastupiteľstva 

V roku 2016 sa konalo 6 zasadnutí Obecného zastupiteľstva, z toho 4 riadne a 2 

mimoriadne.  

Počas zasadnutí sa riešili viaceré projekty, rekonštrukcia MŠ, ktorá sa uskutočnila 

v marci 2016, nadstavba jednej triedy + sociálne zariadenie v budove ZŠ v podkrovnej časti, 
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rekonštrukcia ČOV, ktoré sú v štádiu riešenia. Pokračuje výstavba nájomných bytov t. j. B8 

a B9. Rekonštruujú sa komunikácie v obci, plánuje sa výstavba kaviarne a cukrárne 

PATISSERIE ROYALE a nového obchodu pri bytovkách. Naďalej sa pokračuje v odpredaji 

stavebných pozemkov a naplno pokračuje výstavba nových rodinných domov.  

S pribúdajúcim obyvateľstvom pribúdajú i nové problémy, ktoré sa na jednotlivých 

zasadnutiach riešili. Riešili sa problémy s nedovoleným vývozom smetí k ceste do vinohradu, 

kde sa vytvárajú čierne skládky, veľkým problémom sa stali i psy a výkaly po nich, ktoré 

majitelia psov neupratujú. 

          

Voľby 2016 

Dňa 5.3.2016 sa konali voľby do Národnej rady Slovenskej republiky. Z 1 077 

zapísaných voličov bolo 764 odovzdaných obálok a z toho bolo uznaných 758 platných 

hlasov. Volebná účasť v obci bola 70,94%. Zapisovateľkou volieb bola Ing. Zuzana Vavrová, 

predsedníčkou volebnej komisie bola Mgr. Vladimíra Halienková, podpredsedníčkou Ing. 

Zuzana Beňová a členmi volebnej komisie boli: Anna Kurucová, Jana Piscová, Pavol Jeřala, 

Dominika Makarová, Mária Gúčiková, Michaela Trokanová a Bc. Viliam Mihálik. Najväčší 

počet hlasov získala strana SMER- SD – 372 hlasov. Za ňou nasledovali tieto politické strany: 

SaS – 70 hlasov,  SME RODINA – Boris Kollár – 63 hlasov, Obyčajní ľudia a nezávislé 

osobnosti – 61 hlasov, ĽS Naše Slovensko – 58 hlasov, SNS – 52 hlasov, SIEŤ – 34 hlasov, 

KDH – 18 hlasov, MOST – HÍD – 8 hlasov, TIP – 7 hlasov, SKOK! – 5 hlasov, SZS – 3 

hlasy, Koalícia spoločne za Slovensko a strana KSS získali po 2 hlasy a strany DS – Ľudo 

Kaník, SDKÚ-DS a Strana moderného Slovenska získali po 1 hlase.  

Na Slovensku bola volebná účasť 60%. Po spočítaní celoslovenských hlasov mala 

najviac hlasov strana SMER – sociálna demokracia (28,28%), Sloboda a Solidarita (12,10%), 

OĽANO-NOVA (11,02%), SNS (8,64%), Kotleba – Ľudová strana Naše Slovensko (8,04%), 

SME RODINA-Boris Kollár (6,62%), MOST-HÍD (6,50%) a Sieť (5,60%). Ostatné strany 

mali pod 5%, čiže sa nedostali do parlamentu. Koaličnú dohodu podpísali strany SMER, SNS, 

MOST-HÍD a Sieť. Predsedom vlády SR sa stal Robert Fico (SMER) a predsedom NRSR 

Andrej Danko (SNS). 
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Firmy a organizácie 

V našej obci pôsobia tieto firmy a organizácie: 

 PRETO spol. s.r.o. 

 Slovenské štátne hmotné rezervy 

 MANOMER SK – výroba manomerov 

 MISUZU SLOVAKIA s.r.o. – výroba elektrických zariadení 

 INTEROBAL SLOVAKIA s.r.o. – výroba obalov 

 INADEN – Jozef Brokeš – zámočníctvo 

 MADOSK – Ján Kotleba – strojárenská výroba – spracovanie ocele, nerezu 

a hliníka 

 APB s.r.o. – Juraj Bumbál – kovovýroba 

 M.J.K. – SLOVPIL – výroba drevených paliet a drevených obalov 

 ROYALDOM s.r.o. – stavebniny 

 DEKORA s.r.o. – výroba dekoratívnych predmetov 

 LUMIINOX s.r.o. – nerezová výroba, zámočníctvo 

 GARBET – Michal Bublavý – výroba dekoratívnych a úžitkových predmetov 

z betónu, kovu, plastov, dreva, sadry a sklolaminátu  

 pohostinstvo: Jaromír Hladký, SAJA BAR – Ján Augustín 

 potraviny: COOP Jednota, Anna Macháčová 

 MORTE – Tomáš Jambor – pohrebná služba 

 Pavol Vido – vývarovňa 

 kaderníctvo: Zdenka Slížová, Jaroslava Kapcová 

 RANCH BANÁT - Ivan Pisca – samostatne hospodáriaci roľník 

 Bc. Martina Golecká – predaj záhradkárskeho materiálu  

 MIŠÁR – Michal Švacho – predajňa akváriových rybičiek  

 

Rekonštrukcie v obci 

Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR bola obci poskytnutá dotácia na 

rozšírenie a udržanie kapacít materských škôl vo výške 30 tisíc eur. Rekonštrukcia MŠ sa 

uskutočnila v marci 2016 a rozšírila sa kapacita MŠ, celkom to vyšlo na 31 500€. V budove 

MŠ sa konali búracie práce, zbúrala sa priečka medzi triedou a jedálňou, čím sa zväčšila 

trieda a zrušila sa jedáleň, ďalej sa zrekonštruovala elektroinštalácia a osvetlenie v triedach 
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MŠ, znížili sa stropy a zateplila sa strecha budovy MŠ, následne sa omaľovali všetky steny 

v MŠ.  

Dokončila sa výstavby bytového domu B8, ktorá stála 1 263 577,33€ a začala sa 

výstavba bytového domu B9. Dobudovala sa prístupová komunikácia na IBV k B8 v cene 

35 847,36€ a prístupová komunikácia na IBV k B9, ktorá stála 53 066,40€. 

Vybudoval sa spojovací chodník Čachtice- Častkovce –Podolie v hodnote 15 500,00€ 

/mimoriadny príspevok do Regionálneho združenia obcí DUBOVÁ/  

Dobudovala sa kanalizácia – KD, OK Častkovce, jedáleň a kuchyňa MŠ, zákazku 

získala firma BETONÉRKA NADLICE s.r.o. a stálo to 51 802,00€.   

           Zbúrala sa budova „Šalandy“ a vybudovala sa nová prístupová komunikácia s krásnym 

parčíkom, v hodnote 84 916,23€.  

Vybudovali sa nové autobusové zastávky, na ktoré obec získala dotáciu vo výške 

6 000 eur z Ministerstva financií SR, dodávateľom autobusových zastávok bola firma Ján 

Kusý- Stavokov, Trenčín. Celková cena bola 16 205,00€ spolu s osadením a odvodnením 

zastávky pri Manomery. 

Obec tiež investovala do verejného osvetlenia – cintorín a bytovky v cene 5 721,82€, 

prípravná dokumentácia pre Zberný dvor stála 13 500,00€. Odstránenie čiernych skládok 

vyšlo na 27 300,00€ a oprava výtlkov cesty pri parku obec stála 2 304,29€. 

  

Školstvo 

Na začiatku školského roka 2015/2016 mala škola 29 žiakov a na konci školského 

roka 30. Vyučovalo sa v spojených ročníkoch 1.- 4. ročník a 2. – 3. ročník. V materskej škole 

bolo 31 detí s jednotriednou prevádzkou a dvoma učiteľkami. V tomto školskom roku boli 

zrealizované projekty Domestos /za krajšie toalety/ projekt trval od septembra 2015 do 

novembra 2015 a škola vyhrala dve poukážky v hodnote 245€ na nákup čistiacich 

prostriedkov Domestos, v auguste 2015 zriaďovateľ školy podal projekt na MŠŠV 

a V a získal peniaze na rekonštrukciu materskej školy, rekonštrukcia prebehla v marci a apríli 

2016. Vďaka rekonštrukcii sa zvýšila kapacita materskej školy. Rekonštrukciou prešla 

i elektroinštalácia v materskej škole, osvetlenie,  znížili sa stropy a zateplila sa strecha. Počas 

rekonštrukcie materskej školy sa podarilo upraviť i pivničné priestory školy a to telocvičňa, 

chodba a ŠKD. Žiaci úspešne reprezentovali školu v matematickej súťaži Maksík. ZŠ s MŠ 

tiež pripravili program pri príležitosti Mesiaca úcty starším a ku Dňu matiek.  
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   Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov v školskom roku 2015/2016 predstavovali 

sumu 69,121,00€. Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným 

zabezpečením školy od rodičov predstavovali výšku 1 224,00€ a boli vyberané formou 

príspevku na prevádzku ŠKD a predstavovali 6€ na jeden mesiac. Finančné prostriedky prijaté 

na vzdelávacie poukazy tvorili sumu 856,00€ a boli použité na krúžky Prekvapenie z košíka 

a Informatický krúžok. Finančné prostriedky pre žiakov zo sociálne znevýhodneného 

prostredia predstavovali sumu 324,00€ a boli použité na nákup učebných a kompenzačných 

pomôcok. Finančné prostriedky na riešenie havarijnej situácie v hodnote 9,970,00€ boli 

použité na ošetrenie strešných krovov. V máji 2016 sa žiaci ZŠ a predškoláci MŠ zúčastnili 

školy v prírode Stará Myjava, cena na 1 žiaka bola 95€ a celý pobyt stál 3315€ /60€ zaplatil 

rodič a 35€ sa doplácalo z fondu RZ a autobus stál 180€ a bol platený z peňazí vyzbieraných 

na Vianočných trhoch/.  

Vedenie RZ tvorili: predseda Zuzana Kuníková, tajomníčka Ing. Vlasta Valjentová, 

hospodárka Ing. Andrea Čavojská, členovia rodičov 1.-4.ročníka boli Ing. A. Čavojská, Ing. 

S. Gažovičová, Z. Slížová a P. Toráčová. 

Volili sa aj noví členovia Rady školy: predsedníčka Mgr. A. Straková, nepedagogický 

člen Mgr. M. Barančíková, pedagogickí členovia Mgr. V. Miháliková – podpredsedníčka 

a Mgr. I. Pohlová, za rodičov boli zvolení za ZŠ Ing. A. Čavojská a K. Blahová a za MŠ Ľ. 

Durcová.  

  

Z cirkevnej kroniky  

V roku 2016 bolo vo farnosti pokrstených 14 detí a uskutočnilo sa 10 pohrebov. Prvé 

sväté prijímanie bolo 12. júna 2016 a zúčastnilo sa ho 6 žiakov. Pán farár zosobášil jeden 

manželský pár. V auguste 2016 bola vysviacka Zvona sv. Jozef, na ktorú prispela obec sumou 

7 000€. 

 

Obecná pálenica 

Sezóna začala v auguste 2015 pálením marhuľového kvasu a bola ukončená v marci 

2016. Marhúľ bolo dostatok, takže od augusta sa v pálenici pravidelne striedali P. Halienka 

a M. Augustín.  
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Futbal 

Vo futbalovej sezóne 2015/2016 v IV. lige sk. SZ ZsFZ náš klub OK Častkovce 

skončil v celkovej tabuľke na 6. mieste s 15 výhrami, 5 remízami a 10 prehrami. Najlepším 

strelcom sezóny sa stal M. Madro s 13 gólmi. Najviac zápasov odohral M. Osuský – 2 605 

minút.  

Hlavnými sponzormi v tejto sezóne  boli obec Častkovce a Royaldom Častkovce. 

 

 

Hospodárenie obce 

Obec v roku 2016 hospodárila s prebytkom 95 770,79€. Bežné príjmy predstavovali 

sumu 819 574,78€ / príjmy obce + príjmy RO /. Bežné výdavky predstavovali sumu 

566 721,74€ / výdavky obce + výdavky RO /. Kapitálové príjmy predstavovali sumu 

380 665,80€. Kapitálové výdavky predstavovali sumu 369 661, 32€. Prebytok kapitálového 

a bežného rozpočtu bol 263 857, 52€.  

 

Zväz záhradkárov 

Na Obecnom zastupiteľstve dňa 16. 11. 2016 zástupca starostu pán Žinčík informoval 

Obecné zastupiteľstvo o tom, že sa ukončil proces výkupu pozemkov v záhradkárskych 

osadách Lúčky I. a Lúčky II. a ako predseda Zväzu záhradkárov informoval poslancov 

o prácach, ktoré vykonali členovia Zväzu záhradkárov na prístupových cestách od obce 

k záhradkárskym osadám. Išlo o spriechodnenie cesty, vyrezávanie haluzí a pre krajšie 

životné prostredie vyzbieranie odpadového materiálu, ktorý je vyhadzovaný rôznymi 

návštevníkmi pri cestách. Pravidelne čistia okolie studienky a zbierajú odpady – najmä p. 

Žinčík a p. Straka Marián.  

 

Jednota dôchodcov     

V roku 2016 mala Jednota dôchodcov Častkovce 27 členov a fungovala pod vedením 

pani A. Kurucovej. Počas roka jeden člen zomrel a jeden sa prihlásil do klubu.  

 

 Kalendárium 

1. januára  

- novoročný príhovor p. starostu obce Mgr. D Bublavého cez obecný rozhlas 
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6. februára  

– 10. reprezentačný ples SMER-SD v KD v Častkovciach 

5. marca  

– Voľby do NR SR 

30. marca  

– slávnostné otvorenie Materskej školy Častkovce po rekonštrukcii za účasti pána starostu, 

obecného zastupiteľstva a verejnosti  

 

1. mája  

– odovzdávanie 24 obecných nájomných bytov v bytovom dome BJ8 

15. mája  

– Deň matiek, ktorý sa konal v KD, deti a žiaci ZŠ s MŠ Častkovce si pripravili                                  

kultúrny program pre mamičky plný básničiek, pesničiek a každá mamička si odniesla kvietok 

z rúk pána starostu 

1. júna  

– Deň detí sa konal v obecnom parku za prítomnosti policajtov a hasičov, ktorí deťom ukázali 

kúsok z ich práce, deti si mohli prezrieť hasičské a policajné autá, policajné motorky a výcvik 

policajných psov 

11. júna  

-  sa konal 7. ročník Western Rodeo Show Banát, kde si verejnosť v doobedňajších hodinách 

mohla pozrieť prácu s dobytkom a večer si zatancovať na Country bále do tanca hrala skupina 

CONTRY KRAVY 

20. júna  

– pán starosta na obecnom úrade privítal úspešných žiakov miestnej školy a ocenil ich prácu 

v školskom roku 2015/2016 

14. júla  

– do obce zavítala cyklistická návšteva TSK na čele s predsedom TSK J. Baškom, ktorého 

doprevádzali jeho kolegovia a pridal sa k nim i náš pán starosta 

15. augusta  

– bola vysviacka zvona sv. Jozefa v miestnom kostole 

5. septembra  

– bol slávnostne zahájený školský rok 2016/2017 pred školou za prítomnosti pána starostu 

a verejnosti  
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17. septembra  

– sa začali hodové slávnosti v obci a trvali až do nedele 18. septembra. Počas hodových 

slávností sa kolaudovali spojovací chodník Podolie-Častkovce-Čachtice, autobusové 

zastávky, nová komunikácia „Šalanda“, kanalizácia KD, OK Častkovce, jedálne a kuchyne 

MŠ. Pásku prestrihovali za prítomnosti hostí, poslanec NR SR PaedDr. P. Goga, podpredseda 

TSK a primátor mesta Nové Mesto nad Váhom Ing. J Trstenský spolu s pánom starostom 

obce a poslancom NR SR Mgr. D. Bublavým. Obec navštívil i predseda NR SR Doc. JUDr. 

R. Fico, CSc. V sobotu sa konal v parku koncert hudobných skupín, v nedeľu o 8,00hod. bola 

svätá omša v miestnom kostole a hodové slávnosti sa ukončili v nedeľu popoludní hudobným 

koncertom sk. Borovienka a futbalovým stretnutím OK Častkovce-Tr. Stankovce. 

17. októbra 

 – pri príležitosti Mesiaca úcty k starším sa v miestnom KD uskutočnilo stretnutie dôchodcov. 

Deti a žiaci miestnej školy si pre starých rodičov pripravili pásmo básní a piesní. Prítomní si 

zaspomínali a do tanca im hrala skupina M plus M z Považian. Stretnutia sa zúčastnili 

i poslanci Obecného zastupiteľstva a prítomní si vypočuli príhovor pána starostu obce a pána 

farára Mgr. Š Šoku, správcu Farského úradu Podolie. 

26. novembra  

– pán starosta obce v KD privítal rodičov 43 detí, ktoré uvítal do života a poprial im veľa 

zdravia, šťastia a rodinnej pohody a rodičom detí zaželal veľa trpezlivosti pri ich výchove. 

5. decembra  

– deti v KD privítali Mikuláša  

17. decembra  

– sa už tradíciou obce stal „Vianočný punč starostu obce“, ktorý sa konal v priestoroch 

obecnej tržnice. Punču sa zúčastnili primátor N.M. nad V. a podpredseda TSK p. Jozef 

Trstenský a viceprimátorka za N.M. nad V. p. Hejbalová. O zábavu sa postarala folklórna 

skupina z Pobedima.   Prítomní si mohli pochutiť na punči, varenom vínku, čajíku, kapustnici 

či guláši a samozrejme nemohli chýbať koláčiky. 

24. decembra  

– v podvečer starosta obce Mgr. D. Bublavý poprial občanom pokojné a šťastné vianočné 

sviatky.     

        

 

 


