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Prijímateľ nenávratnej finančnej pomoci:   Obec Častá 

Názov projektu:          Celoobecná kanalizácia a ČOV pre obec Častá  

Dátum podpisu Zmluvy o projekte:    12. jún 2012 

Dátum podpisu Zmluvy o realizácii projektu:   13. jún 2012 

Poskytnutá nenávratná finančná pomoc v EUR:  4 964 966 EUR 

Z toho príspevok Švajčiarskej konfederácie v CHF: 5 539 305 CHF  

Dĺžka realizácie projektu:      34 mesiacov 

 

Vybudovať kanalizáciu v Častej bola téma hádam každého kandidujúceho za starostu 

obce, či za poslanca obecného zastupiteľstva. Čo si pamätám za posledné desiatky  rokov je to 

tiež želanie väčšiny obyvateľov obce. Táto téma rezonuje medzi občanmi veľmi dlho 

v dobrom aj v zlom, asi každý má s ňou svoju skúsenosť, lebo voda do domácnosti nie len 

prichádza ale je potrebné ju aj odviesť. Sľuby, predstavy a sny sú pekné a potrebné, bez nich 

by nebolo pokroku, náročnejšie je už ich plnenie. Celý proces tohto už konkrétneho projektu 

sme začali realizovať 1.júna v roku 2009 vyplnením Dotazníka na Úrad vlády SR – národný 

kontaktný bod programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce, kde sme prispeli do procesu 

analýz a prípravy 1. Otvorenej výzvy pre projekty v oblasti zamerania „Obnova 

a modernizácia základnej infraštruktúry a skvalitnenia životného prostredia.“ Do výzvy sa 

prihlásilo 46 obcí z celého Slovenska a medzi nimi aj Častá. V prvom kole bol náš projekt 

úspešný, v druhom kole taktiež no z finančných dôvodov bol zaradený najskôr do zásobníka 

projektov a až nakoniec skončil ako projekt podporený. Medzi tým sa obec sústavne 

pripravovala na možné výzvy z fondov EÚ a postupne dala vypracovať projektovú 

dokumentáciu na Celoobecnú kanalizáciu a ČOV najskôr po územné rozhodnutie a následne 

pre stavebné povolenie.  

 Ako starosta obce som vždy podporoval všetky návrhy v obecnom zastupiteľstve, 

vedúce k budovaniu kanalizácie v obci a hospodáril som s financiami obce tak, aby obec bola 

pripravená pristúpiť kedykoľvek k takémuto veľkému projektu. Chcel by som touto cestou 

poďakovať všetkým poslancom obecného zastupiteľstva od roku 2003 za ich podnetné 

návrhy, taktiež členom komisii pri obecnom zastupiteľstve a členom komisii výberových 

konaní pri verejných obstarávaniach, a taktiež občanom obce, ktorí boli ústretoví pri 

uzatváraní zmlúv prechodu kanalizácie cez súkromné pozemky. Taktiež chcem poďakovať 

kolektívu  pracovníkov obecného úradu pod vedením prednostky Ing. Márie Garajovej , ktorí 

sa podieľali na príprave projektu.  

 Mrzí ma však , že v celom procese prípravy sa prejavilo aj sebectvo jednotlivcov, 

neprajníctvo a udavačstvo formou anonymu. Zrejme aj to patrí k dosiahnutiu takéhoto 

veľkého úspechu.  



 Jeden kolega starosta zo susednej obce nám povedal po tom čo sme zverejnili nás 

úspech : „ale vy ste najúspešnejšia obec v okrese čo sa týka čerpania financií z fondov EÚ“, 

a my sme si to zdôvodnili veľmi rýchlo - šťastie praje pripraveným.     

 Tak vyhrňme rukávy a pripravme sa aj na veľkú prácu, ktorú máme pred sebou, ktorá 

podľa harmonogramu má trvať 34 mesiacov a doveďme tento projekt tak ako všetky predošlé 

projekty do úspešného konca.  

 

 

 

 
 

foto z prezentácie projektu a obce Častá  na Konferencii v zariadení Úradu vlády SR - Bôrik 

dňa 14.6.2012 . 

 

                                                                                Stanislav Jablonovský, starosta obce 

 

 
 

Foto z podpisu zmluvy na Úrade vlády.  


