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1. Rozpočet obce na rok 2014  
 
Základným   nástrojom  finančného  hospodárenia  obce  bol   rozpočet   obce   na  rok   2014. 
Obec v roku 2014 zostavila rozpočet podľa  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 vyrovnaný vo výške 2.170.070,- €. 
Bežný   rozpočet   bol   zostavený   ako  prebytkový  a  kapitálový   rozpočet ako  schodkový.  
Hospodárenie obce sa riadilo podľa  rozpočtu na rok 2014, ktorý  bol schválený obecným 
zastupiteľstvom dňa 12.12.2013 uznesením  č.37/OZ/2013  
 
Rozpočet bol  upravovaný rozpočtovými opatreniami (RO) : 
RO č.1 schválené uznesením OZ č.1/OZ/2014 zo dňa 6.2.2014 
RO č.2 schválené uznesením OZ č.10/OZ/2014 zo dňa 25.4.2014 
RO č.3 schválené uznesením OZ č.23/OZ/2014 zo dňa 25.4.2014 
RO č.4 schválené uznesením OZ č.24/OZ/2014 zo dňa 25.4.2014 
RO č.5 schválené uznesením OZ č.31/OZ/2014 zo dňa 24.6.2014 
RO č.6 schválené uznesením OZ č.48 a 48/OZ/2014 zo dňa 7.10.2014 
a 
RO starostu obce č.1-8/2014 
 

tabuľka č. 1 
 Rozpočet 

schválený 
Rozpočet  

po úpravách  
Skutočnosť 

k 31.12.2014 v € 
Príjmy celkom 2 170 070,00 2 214 415,92 1 174 503,29 
z toho :    
Bežné príjmy 1 119 270,00 1 155 625,44 1 151 767,57 
Kapitálové príjmy 1 000 700,00 1 000 700,00 14 745,24 
Finančné príjmy (operácie) 50 100,00 58 090,48  7 990,48 
    
Výdavky celkom 2 170 070,00 2 204 369,92 1 158 860,06 
z toho :    
Bežné výdavky 1 041 093,00 1 075 392,92 1 082 485,91 
Kapitálové výdavky 1 093 917,00 1 093 917,00 40 383,23 
Finančné výdavky (operácie) 35 060,00 35 060,00 35 990,92 
Rozdiel 0,00 10 046,00 15 643,23 
 
2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2014 v  €  
                                                      tabuľka č. 2 

  PRÍJMY 
Schválený 

rozpo čet  2014 
Upravený 

rozpo čet  2014 plnenie v € plnenie v % 

111 Daň z príjmov fyzických osôb 550 000,00 553 520,00 555 300,37 100,32 

121 Daň z nehnuteľností  51 000,00 51 000,00 51 808,79 101,59 

133001 Daň za psa 1 600,00 1 600,00 1 845,97 115,37 

133006 Daň za ubytovanie 200,00 200,00 144,87 72,44 

133012 Daň za užívanie VP 700,00 700,00 1 647,00 235,29 

133013 Daň za komunálne odpady 60 000,00 60 000,00 61 732,69 102,89 

133 003  Daň za nevýherné h. a. 100,00 100,00 0,00 0,00 

  Daňové príjmy spolu 663 600,00 667 120,00 672 479,69 100,80 

211003 Dividendy z BVS 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 
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212002 Príjmy z prenajatých pozemkov 700,00 700,00 879,51 125,64 

212003 1 Príjmy z prenajatých bytov 17 800,00 17 800,00 17 482,06 98,21 

212003 2 Príjmy z prenajatých budov 6 500,00 6 500,00 5 925,57 91,16 

221004 Správne poplatky 4 800,00 4 800,00 7 048,56 108,44 

222 Pokuty a penále 500,00 500,00   417,79 83,56 

223001 Poplatky za tovary a služby 2 000,00 2 000,00 238,06  11,90 

223001 0 Príjem z recyklačného fondu 1 000,00 1 000,00   431,00  43,10 

223001 1 Poplatok za vyhlášky v MR 400,00 400,00 396,76 99,19 

223001 2 Poplatok a platby v knižnici 450,00 450,00 442,35 98,30 

223001 3 Poplatok za asistenciu DHZ 300,00 300,00 600,00 200,00 

223001 4 Poplatok za hrobové miesta  1 500,00 1 500,00   255,59 17,04 

223001 5 Poplatok za užívanie domu smútku 300,00 300,00 531,20 177,07 

223001 6 Poplatok od obcí za spoločný škol.úrad 4 400,00 4 400,00 5 389,92 122,50 

223001 7 Poplatok za sobáše na ČK 2 500,00 2 500,00 1 693,30 67,73 

242 Úroky z vkladov 100,00 100,00 24,75 24,75 

292008 Príjmy z výťažkov z lotérií 500,00 500,00 490,62 98,12 

292019 Refundácia skladníka CO 320,00 320,00 320,40 100,13 

212,223 Vlastné príjmy ZŠ a školských zariadení 20 000,00 24 854,15 24 854,15 100,00 

  Nedaňové príjmy spolu 69 070,00 73 924,15 66 844,91 90,42 

312 012 Transféry zo ŠR 0,00 500,00 500,00 100,00 

312001 1 Transféry zo ŠR - ZŠ s MŠ 364 000,00 376 419,00 376 419,00 100,00 

312001 2 Transféry zo ŠR - matrika 3 800,00 3 905,31 3 905,31 100,00 

312001 3 Transféry zo ŠR - stavebný úrad 2 000,00 2 023,68 2 023,68 100,00 

312001 4 Transféry zo ŠR - spol.školský úrad 12 800,00 12 916,00 12 916,00 100,00 

312001 5 Transféry zo ŠR - životné prostredie 200,00 203,91 203,91 100,00 

312001 6 Transféry zo ŠR - miestne komunikácie 100,00  94,00  94,00 100,00 

312001 7 Transféry zo ŠR - register obyvateľov 700,00 718,08 718,08 100,00 

312001 8 Transf. zo ŠR - voľby 3 000,00 4 104,93 4 104,93 100,00 

312008 Transfér z ÚP SaR 0,00 13 696,38 11 558,06 84,39 

  Granty a transféry spolu 386 600,00 414 581,29 412 442,97  99,48 

  BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU 1 119 270,00 1 155 625,44 1 151 767,57 99,66 

322001 NFP zo ŠFM - kanal. a ČOV- 95,23% 1 000 700,00 1 000 700,00 10 233,24 1,02 

322001 2 Transf.na zmeny a doplnky úz.plánu obce 0,00 0,00 4 512,00 0,00 

  KAPIT.  PRÍJMY SPOLU 1 000 700,00 1 000 700,00 14 745,24 1,47 

453 fin pr.- 4,77% na spoluúčasť 50 100,00 50 100,00 0,00 0,00 

453 Preúčt.financií školy z roku 2013 0,00 2 980,00 2 980,00 100,00 

453 Preúčt.financií Geofondu  0,00 5 010,48 5 010,48 100,00 

  FINANČ. OPERÁCIE SPOLU 50 100,00 58 090,48  7 990,48 13,78 

  PRÍJMY SPOLU: 2 170 070,00 2 214 415,92 1 174 503,29 53,03 
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Komentár  
 
Príjmy :  Rozpočet príjmov obce na rok 2014 bol schválený OZ  vo výške 2 170 070,00 € . 
Skutočné príjmy  boli 1 174 503,29  € .  
 
1.Bežné príjmy  
Bežné príjmy obce boli plánované vo výške 1 119 270,00 € a v skutočnosti - 1 151 767,57     €. 
Tvorili ich daňové príjmy 672 479,69 € a nedaňové príjmy 66 844,91 €, v tom vlastné príjmy 
ZŠ s MŠ  24 854,15 € a transfery  zo štátneho rozpočtu 412 442,97 €. Oproti plánovaným  
príjmom sa podarilo prekročiť príjmy bežné a to na základe vypracovaných a podaných 
projektových žiadostí -  z Ministerstva kultúry SR  500,00 € na doplnenie knižničného fondu, 
z Úradu práce Pezinok na podporu regionálnej zamestnanosti 11 558,06 € a miernym 
navŕšením podielových daní a transferov zo štátneho rozpočtu. 
 
2.Kapitálové príjmy 
Kapitálové príjmy obce boli plánované vo výške 1 000 700,00 € na projekt Celoobecná 
kanalizácia a ČOV pre obec Častá zo ŠFM (švajčiarsky finančný mechanizmus). 
 V skutočnosti boli len 14 745,24 €, to je transfer zo ŠFM k projektu Celoobecná kanalizácia 
a ČOV pre obec Častá. Budovanie kanalizácie sa začalo po podpísaní zmluvy (5/2014) 
a zahájení stavby (7/2014) v septembri 2014 a práce budú preplatené zo ŠR až v roku 2015. 
Na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie – Územný plán obce Častá, zmeny 
a doplnky č.2/2013 obec získala na základe podanej žiadosti  dotáciu z MDV a RR SR vo 
výške 4.512,00 €. 
 
3.Príjmové finančné operácie  
Príjmové finančné operácie boli plánované vo výške 50 100,00 € na 4,77% spoluúčasť obce na 
projekte Celoobecná kanalizácia a ČOV pre obec Častá. Spoluúčasť obce súvisí so začiatkom 
realizácie prác, ktoré začali až koncom roka 2014. Do príjmovej časti finančných operácií 
obce boli preúčtované financie z Geofondu obce ( fond opráv obecné nájomné byty ) – 
5 010,48 €, ktoré boli vo výdavkovej časti použité na opravy v nájomnej obecnej bytovke na 
Fándlyho č.54 a zostatok financií, ktoré ZŠ nevyčerpala k 31. 12. 2013 a má možnosť ich 
čerpania do konca marca budúceho roku v sume 2 980,00 €.  
 
 
3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2014 v  €                 tabuľka č. 3 
 

BEŽNÉ VÝDAVKY OBCE Schválený 
rozpo čet  2014 

Upravený 
rozpo čet  

2014 plnenie v € 
plnenie     
v % 

1.   SPRÁVA OBCE 134 400 134 400 135 309,17 100,67 

1. 1. Obecný úrad a vedenie obce 118 900  118 900 115 769,28 97,37 

    Mzdy a odvody 90 500 90 500 90 950,85 100,51 

    Energie, voda 9 500 9 500 8 951,78 94,23 

    Všeobecný materiál 2 000 2 000 1 398,88 69,94 

    Knihy, publikácie, zákony, noviny 1 000 1 000 696,90 69,69 

    Reprezentačné 1 000 1 000 990,66 99,07 

    Údržba strojov  300 300 0 0 

    Poštový priečinok a cestovné  100 100 61,80 61,80 

    Všeobecné služby a čistiareň, tonery 1 000 1 000 701,62 70,16 

    Poplatky banke  1 300 1 300 1 519,36 116,87 

    Poplatok za vedenie účtu cen.papierov  200  200 198,00 99,00 
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    Stravovanie zamestnancov 6 500 6 500 5 625,00 86,54 

    Príspevok na sociálny fond  800 800 804,10 100,51 

    Vzdelávanie zamestnancov  700 700 122,00 17,43 

    Odmeny na základe dohôd 4 000 4 000 3 739,33 93,48 

1. 2. Obecné zastupite ľstvo- odmeny poslancom 3 200 3 200 3 299,70 103,12 

1. 3. Externé služby 12 300 12 300 16 240,19 132,03 

    Všeobecné služby 1 000  1 000 0 0 

    Geodetické služby 2 000 2 000 1 613,01 80,65 

    Projektové služby 2 000 2 000 2 655,00 132,75 

    Audit 2 300 2 300 1 500,00 65,22 

    Právne poradenstvo 5 000 5 000 10 472,18 209,44 

         

2.   MAJETOK OBCE 33 800 36 264,48 38 303,45 105,62 

2. 1. Údržba a prevádzka budov 21 850 24 314,48 26 612,19 109,45 

2. 2. Údržba a prevádzka služobného auta 2 500  2 500 1 847,57 73,90 

2. 3. Poistenie majetku obce 4 350  4 350 4 940,07 113,56 

2. 4. Informa čný a komunika čný systém 5 100  5 100 4 903,62 96,15 

    Telekomunikačné služby 3 200 3 200 3 490,97 109,09 

    Údržba výpočtovej techniky 500 500 379,42 75,88 

    Nákup výpočtovej techniky 1 000 1 000 993,73 99,37 

    Kolkové známky 400 400 39,50 9,88 

             

3.   PROPAGÁCIA A CEST.RUCH 5 800 5 800 3 359,69 57,93 

3. 1. Informa čník 1 300 1 300 1 349,10 103,78 

3. 2. Inzercia, reklama, propaga čný materiál 1 500  1 500 0 0 

3. 3. Výstavy, poplatky za členské v združení 3 000  3 000 2 010,59 67,02 

          

4.   SLUŽBY OBČANOM 28 450 29 699,91 31 856,24 107,26 

4. 1. Matri čný úrad, register obyvate ľov 15 300 15 423,39 17 964,49 116,48 

4. 2. Prenes.komp.-živ.prostr. a pozem.kom. 300  297,91 297,91 100,00 

4. 3. Voľby v roku 2014 3 000 4 104,93 4 104,93 100,00 

4. 4. Stavebný úrad-zo ŠR + z obce 7 000  7 023,68 5 653,85 80,50 

4. 5. Miestny rozhlas 1 200 1 200 1 931,72 160,98 

4. 6. Občianske sobáše 1 650 1 650 1 903,34 115,35 

        

5.   BEZPEČNOSŤ 8 690 8 690 9 530,52 109,67 

5. 1. Ochrana pred požiarmi 7 370 7 370 7 665,52 104,01 

    Energie 1 500 1 500 1 371,85 91,46 

    Prevádzkové náklady 5 215 5 215 5 649,67 108,33 

    Odmeny za pohotovosť  655 655 644,00 98,32 

5. 2. Civilná ochrana 320 320 320,40 100,12 

5. 3. Ochrana pred povod ňami 1 000 1 000 1 544,60 154,46 

          

6.   SOCIÁLNA STAROSTLIVOS Ť 13 930 13 930 13 677,30 98,19 

6. 1. Charita-opatrovate ľská služba 3 500  3 500 2 842,82 81,22 

6. 2. Stravovanie dôchodcov 4 500  4 500 5 029,50 111,77 

6. 3. Jednota dôchodcov-prevádzka budovy 2 500  2 500 2 763,32 110,53 

6. 4. Sociálne dávky 300 300 250,00 83,33 

6. 5. Sociálne podujatia 1 830 1 830 1 827,00 99,84 

    Posedenie dôchodcov(fašiangové a Katarínske) 1 200 1 130 1 127,00 99,73 

    Príspevok na činnosť Jednoty dôchodcov 630 700 700,00 100,00 

6. 6. Príspevok pri narodení die ťaťa 800 800 464,66 58,08 

6. 7. Príspevok na činnos ť rodinného centra 500 500 500,00 100,00 
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7.   VZDELÁVANIE      639 456 656 845,15 658 495,03 100,24 

7. 1. Spolo čný školský úrad 17 200  17 316 18 875,71 109,01 

7. 2. PK  normatív. pre ZŠ a  MŠ  355 000  356 216 357 590,45 100,39 

7. 3. P K nenormatívne pre ZŠ 9 000  20 203 20 093,64 99,46 

7. 4. O K pre ZŠ Častá z PD 175 350 181 402 181 402,00 100,00 

7. 5. O K pre SZŠ Biela Skala z PD 41 606 44 170 44 170,00 100,00 

7. 6. Rekonštr. a opravy ZŠ s MŠ 20 000 11 384 11 384,00 100,00 

7. 7. CVČ 1 300 1 300 125,40 9,65 

7. 8. OK  - Vlastné príjmy školy 10 000  5 743,81 5 743,49 99,99 

7. 9. OK  - Vlastné príjmy šk. zariadení 10 000  19 110,34 19 110,34 100,00 

          

8.   KULTÚRA 18 000 18 500 18 537,28 100,20 

8. 1. Kultúrne podujatia v obci  3 983  2 980 2 632,15 88,33 

8. 2. Dotácie kult.org. v obci,Div., Dych., Lipka 5 917 6 920 6 883,29 99,47 

8. 3. Obecná knižnica 6 600 7 100 7 521,84 105,94 

    Mzdy a odvody  5400 5 400 5 572,45 103,19 

    Nákup kníh  500 1 000 1 086,11 108,61 

    Ostatné prevádzkové náklady 700 700 863,28 123,32 

8. 4. Prevádzka priestorov pre kultúru 1 500  1 500 1500,00 100,00 

         

9.   ŠPORT 14 050 14 050 13 008,38 92,59 

9. 1. Šporotvé podujatia  2 000 2 000 283,42 14,17 

9. 2. Dotácie pre športové kluby  10 550 10 550 10 550,00 100,00 

9. 3. Prevádzka športových zariadení 1 500  1 500 2 174,96 145,96 

          

10.   ŽIVOTNÉ PROSTREDIE 128 000 14 696,38 146 837,36  104,36 

10. 1. Odpadové hospodárstvo 60 000  60 000 63 069,63 105,12 

10. 2. Verejná zele ň 35 000 51 696,38 59 931,45 118,46 

    Osobné náklady 27 000 27 000 33 058,66 122,44 

    aktivačné práce - príspevok obce 0 3 000 4 943,60 164,79 

    aktivačné práce Transfér z ÚP SaR 0 13 696,38 13 526,55 98,76 

    Ostatné náklady-tovary a služby 8 000 8 000 8 402,64 105,03 

10. 3. Verejné osvetlenie 33 000 29 000 23 836,28 82,19 

    Verejné osvetlenie-údržba VO 9000 5 000 4 361,76 87,24 

    Verejné osvetlenie-elektrická energia 24 000 24 000 19 474,52 81,14 

         

11.   MIESTNE KOMUNIKÁCIE 6 000 6 000 5 382,48 89,71 

11. 1. Údržba, rekonštr.M komunikácií a chodník. 4 500 4 500 3 307,80 73,51 

11. 2. Údržba povrch.kanal. pri MK  1 500 1 500 2 074,68 138,31 

          

12.   DLHOVÁ SLUŽBA 10 517 10 517 8 189,01 77,86 

12. 1. Bankový úver-splátka úrokov z úveru 10 b.j. 6 95 0 6 950 5 965,40 85,83 

12. 2. Splátka úrokov z krátkod. úveru- kanalizácia 3 56 7 3 567 2 223,61 62,34 

       

BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU 1 041 093 1 075 392,92 1 082 485,91 100,65 

       
 
      

 
   KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY OBCE 

Schválený 
rozpo čet 

   upravený 
rozpo čet 

skuto čnos ť 
v  € 

plnenie 
 v  % 

1. 3. Územný plán - zmeny a doplnky 0,00 5 640 5 640,00 100,00 

10. 2. Nákup traktorovej kosa čky 0,00 2 940 2 940,00 100,00 
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10. 4. Prípr.proj.dokumentácia – zateplenie ZŠ 0,00 3 535 3 535,00 100,00 

10. 4. Kapitálové výdavky nerozdelené 43 117 15 883 3,40 0,02 

7. 6. Kapitálové výdavky v škole 0 15 119 15 119 100,00 

10. 4. kapitálové výdavky      

    NFP zo ŠFM - kanal. a ČOV- 95,23% 1 000 700 1 000 700 12 518,77 1,25 

    fin pr. z pred. rokov- 4,77% spoluúčasť 50 100,00 50 100,00 627,06 1,23 

       

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU 1 093 917,00 1 093 917,00 40 383,23 3,69  
 
 
 
   

 
FINANČNÉ OPERÁCIE OBCE 

Schválený 
rozpo čet 

 upravený 
rozpo čet 

skuto čnos ť 
v  € 

plnenie  
v % 

12.   DLHOVÁ SLUŽBA         
12. 1. Splátka istiny úveru- 10 b.j. 3 800,00 3 800,00 4 730,92 124,50 

12. 2. Splátka istiny krátkodobého úveru- splaš. Kanal. 31 260,00 31 260,00 31 260,00 100,00 

FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU 35 060,00 35 060,00 35 990,92 102,66 

 
 
Komentár  
 
Výdavky :Rozpočet výdavkov na rok 2014 bol schválený OZ rovnako ako príjmov vo výške  
2 170 070,00 € .   Celkové výdavky obce v roku 2014 boli  1 158 860,06 € . 
 
1.Bežné výdavky (BV)  -  1 082 485,91 € , z toho BV obce  487 161,99 €,  BV na ZŠ s MŠ- 
595 323,92 €. 
Z bežných výdavkov obce boli zabezpečené základné samosprávne kompetencie v oblasti 
výkonu  miestnej  verejnej  správy   podľa   zákona  SNR č.  369/1990  Zb.  o obecnom   
zriadení - ( všeobecné verejné služby- správa obce, požiarna ochrana, ochrana životného 
prostredia- vývoz a zneškodňovanie komunálneho odpadu , bývanie a občianska vybavenosť 
– údržba verejnej zelene,  verejného osvetlenia, miestneho rozhlasu, údržba miestnych 
komunikácií, šport, kultúra, rekreácia, školstvo, sociálne zabezpečenie, propagácia obce, 
prevádzka a údržba budov v správe obce, poistenie majetku obce, splácanie úrokov z úverov 
obce,   údržbu cintorína a domu smútku ap.),  taktiež prenesený výkon štátnej správy  - ( na 
úseku pozemných komunikácií, všeobecnej vnútornej správy- vedenia matriky, register 
obyvateľov,  sociálnej pomoci, územného plánovania a stavebného poriadku, starostlivosti o 
životné prostredie,   štátneho a neštátneho  školstva ).V tejto sume sú zahrnuté aj dotácie vo 
verejnom záujme, ktoré  obec poskytla zo svojho rozpočtu   športovým a kultúrnym klubom- 
občianskym združeniam v obci, ktoré boli riadne zúčtované. Išlo o dotácie poskytnuté za 
podmienok ustanovených VZN obce na podporu športu, kultúry, seniorov a detí v obci. 
 
Súkromná základná škola (SZŠ) Biela Skala .  
Z rozpočtu obce boli vyčlenené finančné prostriedky pre školské zariadenia pri Detskej 
ozdravovni Biela Skala vo výške 44 170 €. Boli použité na mzdy, odvody a  prevádzku 
v súkromnom zariadení  MŠ a ŠKD Biela Skala. SZŠ Biela Skala nie je rozpočtovou 
organizáciou zriadenou obcou. Podrobné hospodárenie SZŠ Biela Skala tvorí samostatnú 
prílohu záverečného účtu. 
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Hospodárenie Základnej školy s materskou školou Častá v r.2014 v € - rozpočtovej 
organizácie s právnou subjektivitou,  zriadenej obcou . 

 tabuľka č. 4  
 
Zostatok z roku 2013 2 988,14 

2014  
Príjem ZŠ a ŠZ spolu : ( financie zaslané z obce) 609 178,15 
Príjem Základnej školy - ZŠ :  382 162,81 
KŠÚ – normatívne na žiakov  356 216,00 
KŠÚ – súťaže, vzdelávacie poukazy, asistent učiteľa atď.  15 646,00 
MŠ - OÚOš 4 557,00 
Vlastné príjmy školy (Nájomné – ,Za, Od Rady rodičov  -, Nájom ŠJ –  Vlastné 
zber. –, úroky – , ostatné ) 

5 743,81 

Príjem školských zariadení - ŠZ  (MŠ, ŠKD, ŠJ) spolu :  227 015,34 
Z podielových daní obce – na Šk. zar. (originálne kompetencie z rozpočtu obce) 181 402,00 
Správa budov 26 503,00 
MŠ – poplatky rodičov  4 870,00 
ŠKD – poplatky rodičov  3 607,54 
ŠJ – poplatky od stravníkov  10 632,80 
  
Výdavky ZŠ a ŠZ spolu :  610 444,00 
Výdavky ZŠ spolu :  378 871,66 
Mzdy, odvody, prevádzka  357 616,21 
Nenormatívne ZŠ 15 510,88 
Vlastné  5 743,49 
prevod úrokov na OÚ z roku 2013 1,08 
Výdavky  ŠZ spolu :  231 572,34 
MŠ – mzdy, odvody, prevádzka  125 989,00 
ŠKD – mzdy, odvody, prevádzka  16 577,00 
ŠJ – mzdy, odvody, prevádzka  38 836,00 
MŠ - OÚOš 4 557,00 
MŠ predškolská trieda 19 110,34 
Správa budov  26 503,00 
 
Konečný stav účtu k 31.12.2014 1 723,37 

 
 
2.Kapitálové výdavky (KV) obce – 40 383,23  €                                                      tabuľka č.5 

Boli použité na nákup traktorovej kosačky pre potrebu obce v cene 2 940 €, Celoobecná 
kanalizácia a ČOV pre obec Častá -  12 518,77 € (95,23 %), 627,06 € (spoluúčasť obce 4,77 
%),  k projektu Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov - zateplenie 
budovy Novej školy, na  projektovú dokumentáciu – 3 535,- €, kapitálové výdavky 
preinvestované v základnej škole – 15 119 € (výmena podlahovej krytiny - PVC v šatniach, 
chodbách a schodoch  telocvične, vymaľovanie šatní školy, zariadenie šatní školy, výmena 
okien  a otvorov ZŠ, ŠJ, ŠKD, vymaľovanie všetkých stien po výmene okien a dverí, 
ochranné siete TV a proti hmyzu kuchyňa ŠJ,   rekonštrukcia kotolní ZŠ a MŠ), nákup od TK 
Develop za 2,40 € komunikácie, chodníky, pozemky v novom obvode ulica Veterná, PC za 1€ 
od BSK  a na obstaranie   územnoplánovacej dokumentácie Územný plán obce Častá ,zmeny 
a doplnky č.2/2013 v sume 5 640 €.                                    

3. Výdavkové finančné operácie   - 35 990,92€ 
 
Finančné operácie tvorili -  splátka istiny úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania na 
výstavbu obecných nájomných bytov na ul. Fándlyho  č.54, v sume  4 730,92 € (tabuľka č.3.) 
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a splátka istina krátkodobého  úveru (splašková a dažďová kanalizácia na námestí 
vybudovaná v r. 2010) v sume 31 260,- € . 
 
4. Výsledok hospodárenia. Použitie prebytku  hospodárenia za rok 2014    
                                         tabuľka č.6       
 
REKAPITULÁCIA PRÍJMOV Rozpočet  schválený  Rozpočet  po úpravách Skuto čnos ť k 

31.12.2014 

bežné príjmy  1 119 270,00 1 155 625,44 1 151 767,57 
kapitálové príjmy  1 000 700,00 1 000 700,00 14 745,24 
finan čné operácie  50 100,00 58 090,48 7 990,48 
PRÍJMY CELKOM: 2 170 070,00  2 214 415,92 1 174 503,29 
REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV     

bežné výdavky  1 041 093,00 1 075 392,92 1 082 485,91 
kapitálové výdavky  1 093 917,00 1 093 917,00 40 383,23 
finan čné operácie  35 060,00 35 060,00 35 990,92 
VÝDAVKY CELKOM: 2 170 070,00  2 204 369,92 1 158 860,06 
    
rozdiel 0 10  046,00 15 643,23 
                         
Po vylúčení nevyčerpaných financií školy (- 1 638,00 €) je výsledok 
rozpočtového hospodárenia je prebytok 14.005,23 €.  

 
Podľa § 15 ods. 4) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov obec a vyšší územný 
celok vytvárajú rezervný fond vo výške určenej ich zastupiteľstvom, najmenej však 10 % z 
prebytku rozpočtu zisteného podľa § 16 ods. 6. bude celý   prebytok rozpočtu v sume 
14.005,23 €  usporiadaný a odvedený do rezervného fondu obce.   
 

 
Finančné prostriedky obce k 31.12.2014 uložené na účtoch obce                      tabuľka č. 7 

 
číslo účtu názov účtu číslo bankového účtu Suma 

221 001 Geofond 1784460359/0200 25 070,85 € 

221 002 Sociálny fond 1378242559/0200 906,34 € 

221 010 Bežný účet 4529-112/0200 99 123,92 € 

221 011 Rezervný fond 4529-112/0200 88 094,28 € 

221 040 Nájomné byty 1697621759/0200 7 817,60 € 

221 050 Trojmesačná zábezpeka 1698052156/0200 4 446,03 € 

221 060 ČSOB -bežný 4999996664/7500   580,55 € 

221 080 Celoobecná kanalizácia 2908716657/0200 16 018,16 € 

                   S p o l u    242 057,73 € 
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5.Tvorba a použitie prostriedkov rezervného a sociálneho fondu v €  

 tabuľka č. 8 
Rezervný fond  

Stav  k 1.januáru  23 976,72 
Tvorba  rezervného fondu 64 117,56 
Čerpanie rezervného fondu                          0,00 
Stav k 31.decembru 88 094,28 

Sociálny fond  
Stav  k 1.januáru                       440,27 
Tvorba sociálneho fondu 1 621,57 
Čerpanie sociálneho fondu – príspevok na 
stravovanie zamestnancov 

1 155,50 

Stav k 31.decembru    906,34 
 

 
6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2014 v  €                                          tabuľka č. 9 
 
 
Aktíva :    Pasíva :   
Hmotný majetok a nehmotný majetok 2 190 775,723 Vlastné imanie  2 023 390,80 
Cenné papiere  750 658,23 Záväzky dlhodobé  136 430,81 
Pohľadávky  9 944,92 Záväzky krátkodobé  104 829,86 
Základné bežné účty 242 057,73 Rezervy krátkodobé   2 300,00 
Zúčt. transf. medzi subjekt. 87 326,10 Výnosy budúcich období  899 590,72 
Náklady budúcich období  1 383,06 Bankové úvery  115 603,57 
Spolu  3 282 145,76 Spolu  3 282 145,76 
 
 
7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2014 
 
Obci bol v r. 2001 poskytnutý bankový úver zo Štátneho fondu rozvoja bývania na výstavbu 
obecných nájomných bytov vo výške 5.399.700 Sk, t.j. 179.237,20 €, ktorý bude obec splácať 
po dobu 30 rokov v 360 mesačných splátkach.  V roku 2014 bola zaplatená istina vo výške 
4 730,92 €  a z bežných výdavkov na úroky 5 965,40 € ,  celkovo bolo k 31.12.2014 splátkami 
splatené banke z úveru 48.158,76 € - istina. Zostatok úveru je 131.078,44 €.  Splátky úveru sú 
hradené z nájomného, ktoré platia nájomníci v obecných nájomných bytoch. 
V r.2010 banka VÚB a.s. poskytla úver  na zhotovenej splaškovej a dažďovej kanalizácie na 
námestí vo výške 240.643,57 €, na dobu 8.rokov ( 20.01.2011 – 20.12.2018). Obec v r.2014 
splatila istinu v sume 31 260,- €, úroky z tohto úveru vo výške 2.223,61 € zostatok úveru je 
115 603,57 €  
 
8. Hospodárenie príspevkových organizácií     
Obec nie je zriaďovateľom žiadnej príspevkovej organizácie 
 
9. Prehľad o poskytnutých zárukách podľa jednotlivých príjemcov  
Obec v r. 2014 neposkytla žiadne záruky. 
 
10. Podnikateľská činnosť    
Obec nevykonáva podnikateľskú činnosť. 
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11. Finančné usporiadanie vzťahov 
V súlade so zákonom č.583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov má obec finančne usporiadať 
svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k zriadeným alebo založeným právnickým 
osobám,  fyzickým osobám - podnikateľom a právnickým osobám, ktorým poskytli finančné 
prostriedky svojho rozpočtu, ďalej usporiadať finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu, štátnym 
fondom a rozpočtom iných obcí . 
 
Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. rozpočtovým 
organizáciám – ZŠ s MŠ  Častá                                                                            tabuľka č.10 
 
Prenesené kompetencie - ZŠ 356 216,00   

na preplatenie cestovných nákladov 4 113,00   

na vzdelávacie poukazy 6 124,00   

z KŠÚ na súťaže v škole 1 698,00 

na MŠ- z KŠÚ- predškolská 4 557,00   

Na asistenta učiteľa 2 600,00 

Na odchodné 1 111,00 

Originálne kompetencie (ŠKD, MŠ, ŠJ) 181 402,00   

Vlastné zarobené peniaze ZŠ (prenájom, úroky) 24 854,15   

 Peniaze poskytnuté obcou na správu  škol. budov 26 503,00   

stav k 31.12.2014 609 178,15  

 
 
Finančné usporiadanie voči právnickým osobám                                              tabuľka č.11 

 
Obec v roku 2014  poskytla dotácie v súlade so VZN č. 1/2013 o podmienkach poskytovania 
 dotácie , právnickým osobám- občianskym združeniam ,  na podporu všeobecne prospešných 
služieb,  na všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel.  
 

 Názov klubu- obč. združenia Rozpočet 

Futbalisti TJ Slovan Častá 5 300,00 

KST 1 650,00 

Karate khan klub 1 000,00 

Kynologický  klub 550,00 

Silový trojboj 2 050,00 

Dychovka Častovanka 1 500,00 

Divadlo na Kolene 1 500,00 

Červenokamenské  panstvo 1 000,00 

Satyr 2 500,00 

Klub priateľov prírody 120,00 

RC klub 300,00 

Rodinné centrum 500,00 

Jednota dôchodcov 700,00 

Spolu 18 670,00 
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Finančné zdroje zo štátneho rozpočtu, z fondov EÚ  a rozpočtu iných obcí  obec  použila 
k stanovenému účelu a boli  riadne zúčtované .  
 
12. Hodnotenie plnenia programov obce 
 
Rozpočet na rok 2014  sa zostavoval a schvaľoval v programovej štruktúre, výdavky rozpočtu 
boli rozdelené do programov, každý program mal zadefinované konkrétne zámery, ciele 
a ukazovatele, ktoré si obec stanovila v danom plánovanom období naplniť. Po uplynutí 
rozpočtového roku je výsledkom hodnotenia finančného a programového plnenia rozpočtu 
posúdenie miery splnenia  zámerov a cieľov schválených programov. Obec Častá mala 
zostavený programový rozpočet, ktorý sa skladal z 12 programov.  
 
PROGRAM č.1: SPRÁVA OBCE 
 
Zámer: Ekonomicky hospodárne a spoločensky efektívne vykonávanie správy obce tak, aby 
slúžila občanom obce a podnikateľom v obci pri uspokojovaní ich potrieb. Vykonávanie 
kontrolnej činnosti hospodárenia obce a jej organizácií na základe platných právnych 
predpisov.  
 
BV - % plnenia 100,67 
 
Bežné výdavky boli použité na správu obce –osobné náklady pracovníkov obecného úradu, 
starostu obce a hlavného kontrolóra obce, na odmeny na základe dohôd,  výdavkov na energie 
a vodu v budove Základiny, na stravovanie zamestnancov, ich vzdelávanie, na činnosť 
obecného zastupiteľstva a na zabezpečenie externých služieb pre obec.  ( geodetické služby, 
projektové žiadosti, verejné obstarávania, audit, právne poradenstvo).  

Obec vypracovala a podala žiadosť na doplnenie knižničného fondu v obecnej knižnici 
obec na základe podaného projektu získala 500€ a taktiež na základe spracovaného projektu 
obec získala na podporu regionálnej zamestnanosti finančný príspevok na verejno-
prospešných zamestnancov vo výške 13 696,38 €. Obec v roku 2014  podala žiadosť  
na Enviromentálny fond na zvýšenie energetickej účinnosti  existujúcich verejných budov – 
zateplenie budovy Novej školy. 

Obec dokončila realizáciu územnoplánovacej dokumentácie obce „Zmeny a doplnky 
č.02/2014“ k ÚP obce. Obec dostala od Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho 
rozvoja SR finančnú dotáciu na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie obce v sume 
4 512 €, čo je 80% z celkových nákladov na spracovanie ÚPD. 

K projektu „Celoobecná kanalizácia a ČOV pre obec Častá“, obec zabezpečila verejné 
obstarávanie na výber dodávateľa stavebných prác, následne podpísanie zmluvy  
s dodávateľom a odovzdanie staveniska. Taktiež sa vykonalo zabezpečenie stavebného 
dozoru, inžinieringu a autorského dozoru . Obec pravidelne organizovala  kontrolné dni na 
stavbe , na riadiaci orgán Úrad vlády SR – odbor riadenia a implementácie švajčiarskeho 
finančného mechanizmu (ORIŠFM) každé tri mesiace podáva Priebežné správy o projekte , 
taktiež Žiadosti o platbu a raz ročne Výročnú správu. Podľa potreby obec organizuje 
zasadnutia Riadiaceho výboru projektu , ktorý schválil 31.10.2014 ďalšie financie vo výške 
714.000 € na odkanalizovanie obce z rezervy usporených finančných prostriedkov 
z verejného obstarávania a kladného rozdielu medzi kurzom CHF a EUR. Obec denne 
komunikuje so všetkými zúčastnenými stranami projektu, dohliada na priebeh aktivít 
a monitoruje ho. 

 
Obec v roku 2014 zodpovedala na 80 podaných  žiadostí v zmysle zákona  211- Infozákona. 
V zmysle Zásad postupu pri vybavovaní sťažností v podmienkach obce Častá nebola riešená 
žiadna  sťažnosť. 
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Merateľné ukazovatele:                        
Počet zasadnutí OZ  (6) 
Počet pracovných stretnutí poslancov OZ (5)   
Počet podaných projektových žiadostí ( 5), úspešné (3) 
Počet povolení drobných stavieb (28) počet vyjadrení k MZZO (24), počet rozhodnutí 
k rozkopávkam (0), počet vyjadrení k vodným stavbám – čističky (2) studne (5) , počet 
územnoplánovacích informácií za rok (28) - tieto úkony k stavbám  robí OÚ Častá. 

 
 

PROGRAM č.2: MAJETOK OBCE 
 
Zámer: efektívna a hospodárna prevádzka a údržba majetku obce 
 
BV - % plnenia 105,62 
 
Obec zabezpečuje v tomto programe  prevádzku a opravy a rekonštrukcie obecných  budov, 
revízie jednotlivých druhov zariadení, prevádzku služobného auta , poistenie majetku obce 
a informačný a komunikačný systém obce . 
Okrem bežných prevádzkových výdavkov v budovách obce  : 
 
- bola opravená  strecha transformátora  medzi ulicami Štefanovská a Nová, zlý stav   
   strechy ohrozoval občanov, ktorí čakajú na zástavke autobusu 
- boli dokúpené a nainštalované  sieťky na plastové okná do obecnej knižnice 
- bol opravený vchod a priestory vchodovej haly na budove Základiny - Obecný úrad 
- bolo opravené a doplnené  oplotenie kúpaliska, kvôli bezpečnosti a ochrany majetku obce 
- bola opravená strecha na budove Futbalových kabín a reštaurácie Štadión 
- boli opravené priestory sprchy a  WC vo futbalových kabínach,  
- zabezpečovali sme údržbu obecných nájomných bytov, podľa nahlásených porúch 
 
 
Majetok obce je poistení pre prípad krádeže, požiaru a proti škodám spôsobenými živelnými 
udalosťami,  motorové vozidlá (Fábia, Liaz, Malotraktor) - havarijné  a povinné poistenie. 
 
Obec je naďalej  v súdnom spore s  bývalým nájomníkom obecného majetku ( Kameňolomu) 
o vypratanie obecného pozemku po uplynutí  doby nájmu dňom 30.06.2010, súdny spor stále 
nie je ukončený. Obec v súčasnosti túto nehnuteľnosť nemôže využívať - prenajímať, čím jej 
vzniká škoda na príjmoch z nájmu obecného majetku . 
 
Merateľné ukazovatele:       
Počet  opravených   budov obce (4) 
Počet poistených  nehnuteľností  (6) 
Počet  používaných a spravovaných telefónnych prístrojov (6) , PC zostáv  ( 8) 
a multifunkčných zariadení (2) 
 
 
PROGRAM č.3: PROPAGÁCIA OBCE A CESTOVNÝ RUCH 
 
Zámer: Vytváranie dobrého imidžu obce Častá doma i v zahraničí. Informovanie občanov 
a návštevníkov obce o dianí a aktivitách realizovaných na území obce, prípadne regiónu 
a o všetkých subjektoch pôsobiacich na území obce.  
 
BV - % plnenia 57,93 
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Bežné výdavky boli použité na vydávanie periodika o živote v obci - Informačníka, 
propagáciu , reklamu a inzerciu, poplatky za členské v združeniach.  V roku 2014  vyšli štyri 
čísla Informačníka. 
 
Merateľné ukazovatele: 
Podujatia,  na ktorých sa zúčastnila obec :  Slovakia - tour,   Malokarpatská vínna cesta,   
Malokarpatské Vinobranie,  
Počet  vydaných výtlačkov  Informačníka  (4 ) 
  
 
PROGRAM č.4: SLUŽBY OBČANOM 
 
Zámer: Kvalitné a flexibilné služby samosprávy pre všetkých obyvateľov obce Častá 
a určené obce Dubová a Píla (matričné činnosti), register obyvateľov obce a podnikateľov. 
 
BV - % plnenia 107,26 
 
V roku 2014 sa uskutočnili troje voľby: Voľba prezident a Slovenskej republiky v dvoch 
kolách, t.j. 15.3. a 29.3.2014, voľby do Európskeho parlamentu, dňa 24.5.2014 a 15.11.2014 
sa uskutočnili voľby do orgánov samosprávy  obcí. Obec  zabezpečila organizačno-technicky 
voľby v obci, vypracovala k nim potrebnú dokumentáciu, zabezpečila plynulý bezproblémový 
priebeh volebnej kampane a volieb, zabezpečila úschovu volebnej dokumentácie.  
Obec ďalej zabezpečila činnosť preneseného výkonu štátnej správy na úseku matrík,  registra 
obyvateľstva, v oblasti životného prostredia a  pozemných komunikácií a na úseku 
stavebného poriadku. Obec sa stará o údržbu a chod miestneho rozhlasu a vykonáva 
občianske obrady v dvoch obradných miestnostiach: v budove Obecného úradu a na hrade 
Červený Kameň. 
 
Merateľné ukazovatele: 
Počet osvedčovacích úkonov  (1 003 ) 
Počet ostatných úkonov vykonaných matrikou (555) 
Počet občianskych sobášov (20), počet cirkevných sobášov (17) 
Počet uvítaných detí do života (21) 
Počet udržiavaných hrobových miest (958) 
Počet vydaných stavebných povolení (20) 
Počet územných rozhodnutí (1) 
Počet kolaudačných rozhodnutí (12) 
Počet reproduktorov v obci (73)  
 
 
PROGRAM č.5: BEZPEČNOSŤ 
 
Zámer: Bezpečnosť a ochrana majetku občanov v prípade požiarov, povodní a mimoriadnych 
udalostí. 
 
BV - % plnenia 109,67 % 
 
V obci aktívne pracuje Dobrovoľný hasičský zbor, ktorý zasahuje pri požiaroch a taktiež pri 
povodniach. Obec zabezpečila prevádzku a údržbu budovy hasičskej zbrojnice, prevádzku 
hasičského auta , výstroj a výzbroj členov DHZ. Obec zabezpečila za primeraných podmienok 
ochranu občanov pred požiarmi a povodňami. 
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DHZ zasahoval 6 krát pri technických zásahoch, 7 krát pri likvidácii požiarov v obci a v jej 
okolí, 3 krát pri dopravnej nehode, 3 krát zabezpečoval asistenciu pri rôznych akciách 
usporiadaných obcou ako aj ostatnými organizáciami, 2 krát absolvovali školenie hasičského 
zboru. Počas roka robili členovia hasičského zboru 13 krát údržbu hasičskej zbrojnice a 24 
krát požiarnej techniky formou brigád. 
V spolupráci s riaditeľstvom ZŠ s MŠ Častá organizujú branné preteky, súťaže pri MDD, 
ukážky hasičskej techniky ako aj prehliadku hasičskej zbrojnice. Na realizáciu opatrení na 
ochranu pred povodňami a na riešenie následkov mimoriadnej situácie obec zamestnala 
v roku 2014 troch zamestnancov v rámci projektu na podporu v nezamestnanosti z Úradu 
práce sociálnych vecí a rodiny v Pezinku, ktorý na ich mzdu v rámci podpory regionálnej 
zamestnanosti prispel 80 % účasťou. Títo zamestnanci čistili verejné priestranstvá v celej 
obci, vodné toky, odvodňovacie kanále popri komunikáciách, zametali a upratovali obec. 
 
Merateľné ukazovatele: 
Počet členov DHZ (38)  
Počet výjazdov k požiarom a asistencií na podujatiach v obci (19) 
 
 
PROGRAM č.6: SOCIÁLNA STAROSTLIVOS Ť 
 
Zámer: Vytvorenie podmienok pre skvalitnenie života starších občanov, sociálne slabých, 
zdravotne postihnutých občanov a seniorov poskytovaním opatrovateľskej služby, finančnej 
pomoci tým, ktorí sú na túto pomoc odkázaní, pomoc pri zabezpečení umiestnenia seniorov 
do zariadení (DSS), zabezpečenie funkčnosti Klubu jednoty dôchodcov a Rodinného  centra 
a prispievanie na stravu seniorov. 
 
BV - % plnenia 98,19 
 
Obec zabezpečila sociálnu starostlivosť o všetkých občanov pre ktorých boli financie určené 
a ktorí si o pomoc požiadali. V priestoroch obce pracuje Klub jednoty dôchodcov a Rodinné  
centrum , obec  zabezpečuje  bežnú prevádzku  týchto priestorov  a obidvom subjektom obec  
prispela na činnosť. Opatrovateľskú službu zabezpečuje obec prostredníctvom Charity – 
Modra n. o. . Stravovanie dôchodcov je zabezpečené prostredníctvom Reštaurácie Štadión, 
Reštaurácie u Schwarzov a Školskej jedálne. Obec prispieva na každý obed 0,5 € dôchodcovi, 
ktorý spĺňa podmienky v zmysle  VZN obce. Obec taktiež zabezpečila pre piatich seniorov, 
ktorí sú umiestnení v Zariadení pre seniorov – Posudok o odkázanosti na sociálnu službu 
a Rozhodnutie o odkázanosti na poskytovanie sociálnej služby. 
Každoročne obec poskytuje rodičom príspevok pri narodení dieťaťa. 
 
Merateľné ukazovatele: 
Počet seniorov (463) 
Počet opatrovaných v obci  (2) 
Počet členov Jednoty dôchodcov (117) 
Počet  podujatí zorganizovaných obcou  pre dôchodcov v obci (2) 
Počet stravujúcich sa dôchodcov (60) 
Počet uvítaných detí v roku  (21) 
 
 
Členovia Jednoty dôchodcov sa zúčastnili výstavy záhradkár a včelár v Trenčíne,   
divadelného predstavenia v SND v Bratislave - „Tak sa na mňa prilepila“, poznávací výlet do 
vinohradníckej oblasti Valtice a Lednice v júli 2014, koncert skupiny DUO Yamaha v Modre. 
Aktívne sa zapojili v 4. ročníku Remeselný jarmek Častofský a Vianočných trhov, kde 
predávali starodávne špeciality, zúčastňujú sa na rehabilitačných pobytoch v termálnych 
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kúpaliskách, obec pre nich zorganizovala Fašiangové a Katarínske posedenie. Stretávajú sa 
v klube Jednoty dôchodcov, kde diskutujú, zabávajú sa a hlavne sa zaujímajú jeden 
o druhého. 
 
V Rodinnom  centre u Škriatka Klinčeka, ktoré pracuje v priestoroch Základiny sa stretávajú 
mamičky malých detí, ktoré si v roku 2014 zorganizovali Detskú Častovskú 50-ku, na ktorej 
sa zúčastnilo približne 30-40 detí, MDD - akcie sa zúčastnilo 70 detí, organizovali letnú 
opekačku pri budove Obecného úradu a zúčastnili sa výstavy tvorivých dielničiek v rakúskom 
zábavnom parku Märchen park, v decembri prišiel Mikuláš u Škriatka Klinčeka- 100 detí, kde 
vystúpilo Divadielko na Kolienku. V rodinnom centre každú stredu cvičia deti s matkami na 
FIT loptách a taktiež sa každý pondelok a utorok sa vyučujú anglický jazyk pre deti.  
 
 
PROGRAM č. 7 : ŠKOLSTVO 
 
Zámer: Efektívne fungovanie základnej školy, materských škôl a školských zariadení v obci, 
spoločného školského úradu, pod ktorý spadá 10 škôl. 
 
BV - % plnenia 100,24 
 
Obec zo svojho rozpočtu zabezpečila bežné prevádzkové náklady na školstvo – ZŠ s MŠ 
v Častej a školské zariadenia pri SZŠ Biela Skala, ale aj opravu školských budov v ZŠ s MŠ 
v Častej, ktorej je obec zriaďovateľom.  
 
AKTIVITY ZŠ s MŠ v Častej v r.2014 

• výmena podlahovej krytiny - PVC v šatniach, chodbách a schodoch  telocvične 
• vymaľovanie  šatní školy 
• zariadenie šatní školy 
• výmena okien  a otvorov ZŠ, ŠJ, ŠKD  
• vymaľovanie všetkých stien po výmene okien a dverí  
• ochranné siete TV a proti hmyzu kuchyňa ŠJ,  
• rekonštrukcia kotolní  ZŠ a MŠ 

Obec neustále podporuje všetky aktivity v škole, ktoré  pozdvihujú výchovno-vzdelávací 
proces a v rámci finančných možností zabezpečuje starostlivosť o budovy školy. Obec je 
v spoločnom školskom  úrade Častá, , Vištuk,  Dubová, Jablonec, Budmerice, Báhoň, 
Šenkvice, Slovenský Grob, Vinosady a Viničné. Všetky obce sa podieľajú na vzniknutých 
nákladoch pomernou časťou vypočítanou podľa počtu žiakov. Bežné výdavky boli  použité na 
mzdu a odvody pracovníčky školského úradu   a prevádzkové náklady školského úradu . 
 
Merateľné ukazovatele: 
Počet  žiakov   ZŠ s MŠ  Častá (218) 
Počet žiakov  ŠKD  Častá (59) 
Počet potenciálnych stravníkov ŠJ pri ZŠ s MŠ Častá (305) 
Počet žiakov MŠ Častá (87) 
Počet krúžkov v ZŠ Častá v rámci vzdelávacích poukazov(16) 
Počet žiakov MŠ v SZŠ zdravotnícke zariadenie Biela Skala  (8)  
Počet žiakov v ŠKD v SZŠ zdravotnícke zariadenie Biela Skala  (51)  
 
 
PROGRAM č. 8 : KULTÚRA 
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Zámer: Vytvárať optimálne podmienky pre rozvoj kultúry v obci, so zreteľom na jej 
minulosť i modernú súčasnosť. Nadviazať na kultúrne tradície v obci a zabezpečiť rozvoj 
nových foriem, druhov a žánrov kultúry. Zachovávať, obnovovať a prezentovať kultúrne 
dedičstvo a pamätihodnosti v obci. Zapojiť čo najširšiu verejnosť do kultúrneho 
a spoločenského života v obci. 
BV - % plnenia 100,20 
 
Obec organizovala alebo  podporila všetky tradičné kultúrne akcie v obci. V obecných 
priestoroch je obecná knižnica s dennou prevádzkou, scéna Divadla na Kolene a miestnosť 
pre Dychovú hudbu, taktiež obec podporila činnosť  kultúrnych klubov. V r.2014  premietalo 
letné kino  v amfiteátri, náklady hradil prevádzkovateľ. Obec finančne podporila  činnosť 
Divadla na Kolene, Dychovej hudby Častovanka, divadielka Na Kolienku, OZ 
Červenokamenské panstvo, OZ Satyr, RC klub a Klub priateľov prírody. 
V decembri bol podaný projekt na Ministerstvo kultúry SR na podporu kultúrneho dedičstva – 
na vydanie knižnej publikácie o obci pod názvom „Obec Častá v prvej polovici 20.storočia“. 
 
Merateľné ukazovatele:  
Počet knižničných jednotiek v Obecnej knižnici (10.241) 
Počet výpožičiek za rok (3.864) 
Počet aktívnych používateľov (134) 
Počet obcou podporených občianskych združení pracujúcich v kult. oblasti (8) 
 
Kultúrne podujatia v obci – Fašiangy, Zabíjačka, Stavanie mája a RETRO 1.máj- 
 Prvomájový sprievod - veselica, Medzinárodný festival vo varení gulášu ,Vatra SNP, 
Festeátro,  divadelné predstavenia Divadla na Kolene a hostí na Festeátre, Remeselný jarmek 
Častofský, Vínny festival Červenokamenského panstva , Ochutnávka častovských vín, Pivný 
festival, Hody na sv. Imricha, Mikuláš a Vianočné trhy Častofské, Silvester) 
 
Divadlo na kolene – členovia sa zúčastnili a reprezentovali obec  na Remeselnom jarmeku, na 
Pivnom festivale, Pochovávaní basy a iných v Častej. Usporiadali 11. ročník divadelného 
festivalu Festeátro 2014, na ktorom sa zúčastnili  divadelné súbory z Ivánky pri Dunaji, 
Divadlo Marion  z Dolnej Krupej, Divadlo Kasiopea z Budmeríc, Divadlo z Liptovských 
Kľačian, Divadielko na Kolienku z Častej a častovské občianske združenie Schatmansdorf. 
Festeátra sa zúčastnilo  120  účinkujúcich  hostí. 
 
Dychová hudba Častovanka – účinkovali na rôznych podujatiach v obci ako napríklad: 
Remeselný jarmek Častofský, nahrávenie DVD v Českých Budejoviciach do TV relácie 
Šláger, Božie telo, oslavy božieho tela v Lábe, Púť Červený Kameň, stavanie mája, kultúrne 
leto Modra, festival  malých dychových hudieb vo Vištuku, púť v rakúskom Mariazell, 
Vinobranie Pezinok, Vianočné trhy v Častej, vianočný koncert DH Častovanka pri stromčeku, 
polnočná omša na štedrý deň.  
 
Červenokamenské panstvo (počet členov 18) – Práce boli zamerané na pravidelnú údržbu 
židovského cintorína, jednoročných náletových drevín, minuloročných vysadených rastlín, 
a vstupnej časti cintorína z minulého roku, ktorá bola obohatená o dekoratívny drevený 
nadstavec, ten vyjadruje pietny charakter pohrebiska a židovskej viery. Uskutočnilo sa 
slávnostné osadenie troch pamätných kameňov Stolpersteine, ktoré majú pripomínať obete 
holokaustu z Častej. 
 
OZ  SATYR (počet členov 22)- Zorganizovali v obci v marci  Častofskú Kvapku Krvi, v apríli 
Vínny festival Červenokamenského panstva, ochutnávka častovských vín, v máji – 
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Medzinárodný festival vo varení gulášu, júl – Remeselný jarmek Častofský,  august – 
Častofský  pivný festival, december – Vianočné trhy Častofské. 
 
RC klub dotácia bola použitá na vybavenie modelárskeho letiska (veterné rukavice, materiál 
na vybudovanie vstupnej brány, mostíka cez potok, elektromateriál pri svojpomocnej výrobe 
osvetlenia , rôzne nátery drevených konštrukcií v areáli modelárskeho letiska. V auguste bolo 
úspešne zorganizované letecko-modelárske podujatie AirGrill 2014. 
 
Klub priateľov prírody – toto občianske združenie organizuje  Silvestovský výstup na Geltek, 
ktorý si každoročne získava viac a viac záujemcov. Tento rok to bolo 220 turistov. Finančná 
dotácia obce je použitá na nákup surovín na varenie guláša a ostatného občerstvenia. 
 
 
PROGRAM č. 9 : ŠPORT 
 
Zámer: Vytváranie optimálnych podmienok pre rozvoj športu v obci a podpora aktivít 
zameraných na rozvoj mládeže a dospelých v športovej oblasti, zapojiť čo najširšiu verejnosť 
v obci do športových činností. 
 
BV - % plnenia 92,59 
 
V programe šport obec financovala športové podujatia v obci, dotácie pre športové kluby 
a prevádzku športových zariadení. V obci boli v roku 2014 zorganizované všetky tradičné 
akcie, obec zabezpečovala prevádzku - TJ Slovan Častá- futbalový areál, miniihrisko, 
telocvičňa, areál  kynologický klubu a  klubu turistov. Na činnosť prispela športovým klubom 
– futbalistom, karate, kynológom, silovému trojboju, turistom a lyžiarom.  
 
TJ Slovan Častá  
V roku 2014 A- mužstvo odohralo 30 majstrovských zápasov a 3 prípravné ,absolvovali  
turnaje v susednej Dubovej, Budmericiach a dva turnaje organizované doma v Častej, už tretí 
ročník, „Pod záštitou starostu obce“. A- mužstvo má 20 hráčov, tréner I. Ružek a P. Jakuš. 
Mužstvo žiakov odohralo 18 zápasov a 2 prípravné zápasy, absolvovali futbalový turnaj vo 
Vištuku, mužstvo pozostáva z 25 hráčov, tréner je Ľ. Havlas. 
 
Klub slovenských turistov Častá (počet členov 34) 
V roku 2014  zorganizovali v rámci podujatia Deň lyžiarov. Spolu so susedmi z Dolian 
zorganizovali lyžiarsky prejazd Doľany - Častá a spomienku na nestora turistiky Štefana 
Minárika. Ďalej zorganizovali 8.mája tradičnú Častovskú 50-tku, septembrový vytrvalostný 
beh Mraznické chodníčky a zúčastnili sa na rôznych pochodoch a prechodoch – pochod na 
záhorí v Lozorne, Bratislave, výstup na Veľkú Homolu a Vysokú. V roku 2014 odštartovala 
činnosť Turistického oddielu mládeže pod vedením Boženy Kurkinovej. 
 
Kynologický klub (počet členov 47, s rodinnými príslušníkmi 76) 
Klub v roku 2014 organizoval počas celého roka pravidelné výcviky, zúčastnil sa na 
kynologickej súťaži vo Vištuku, zorganizoval tradičnú kynologickú súťaž v obci, zúčastnili sa 
sprievodu na vinobraní, účasť na skúškach ovládateľnosti psa v Modre, brigády - opravy 
prekážok a údržba areálu. 
 
Khan klub karate (počet členov 36-45)  
Zúčastnili sa na súťažiach v Bratislave, Nitre, Trenčíne, Trnave a Žiline. V Častej usporiadali 
skúšky z karate pre deti za účasti skúšobných komisárov. Spolupracovali s KARATE Rapid 
Bratislava, KARATE Trnava, Fittnes PEN-GYM Bratislava, Karate klu Stará Turá a Hodonín 
z ČR, HANKO KAI Senica a inými.  
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Silový trojboj ŠK SPC Častá (29 pretekárov) 
Klub sa zúčastnil na významných podujatiach, s ktorých spomenieme medzinárodné 
majstrovská ČR, Majstrovstvá SR v tlaku na lavičke, Cedron Cup v mŕtvom ťahu, pohár 
starostu mesta Zbýšov, Majstrovstvá SR družstiev v silovom trojboji atď. Pretekári spolu 
získali 29 zlatých, 11 strieborných a 24 bronzových medailí.  
 
 
PROGRAM č. 10 : ŽIVOTNÉ PROSTREDIE 
 
Zámer: Zabezpečiť optimálne podmienky rozvoja jednotlivých zložiek životného prostredia 
a zvyšovanie ekologickej stability územia obce. Zabezpečiť plnenie úloh a povinností obce 
v zmysle platnej legislatívy v oblasti a tvorby životného prostredia. 
 
BV - % plnenia 104,36 
KV - % plnenia   1,83 
 
Bežné výdavky boli použité na odvoz a uloženie TKO z obce, obec rozšírila separovaný zber 
o kovy, šatstvo a textílie, na tieto komodity boli v obci umiestnené  kontajnery, ďalej na 
údržbu verejnej zelene v obci a na prevádzku a údržbu verejného osvetlenia. 
BVS, a.s. dokončila a skolaudovala vodovod na ulici Zámockej, toto bola posledná ulica 
v obci, ktorá nemala vodovod. Zabezpečili sme s povodím Váhu vyčistenia koryta 
Štefanovského potoka v zastavanom území obce. 
  Kapitálové výdavky – boli použité na dopracovanie  projektovej dokumentácie na  stavbu 
Celoobecná kanalizácia a ČOV pre obec Častá na pokyn ORIŠM- odboru riadenia 
a implementácie švajčiarskeho finančného mechanizmu.  Financie sú refundované na základe 
žiadostí o platbu zo  šfm(švajčiarskeho finančného mechanizmu). Z kapitálových výdavkov 
boli ďalej financie použité na nákup traktorovej kosačky, na prípravnú projektovú 
dokumentáciu – zateplenie budovy Základnej školy a na kapitálové výdavky v škole (výmena 
podlahovej krytiny - PVC v šatniach, chodbách a schodoch  telocvične, vymaľovanie šatní 
školy, zariadenie šatní školy, výmena okien  a otvorov ZŠ, ŠJ, ŠKD, vymaľovanie všetkých 
stien po výmene okien a dverí, ochranné siete TV a proti hmyzu kuchyňa ŠJ,     rekonštrukcia 
kotolní ZŠ a MŠ) 
 
Merateľné ukazovatele: 
Množstvo komunálneho zmesového  odpadu spolu v tonách (669,90)  
Množstvo vyzbieraného objemového odpadu v tonách (59,99)   
Ostatné separované zložky odpadu v tonách – papier (11,79), plasty (16,59), sklo (29,64),  
el. zariadenia (4,68), zariadenia obsahujúce chlórflór. a uhľovodíky (3,16), železo (0,21), 
batérie a akumulátory (0,03). 
 
Rozloha  verejnej zelene v obci (4,10 ha) 
Počet svetelných bodov verejného osvetlenia v  obci. (301) 
 
 
PROGRAM č. 11 : MIESTNE KOMUNIKÁCIE 
 
Zámer: Bezpečné a udržiavané miestne komunikácie. 
 
BV - % plnenia 89,70 
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Bežné výdavky boli vynaložené podľa skutočných poveternostných podmienok hlavne v zime 
na údržbu miestnych komunikácií, chodníkov a dažďovej kanalizácie popri cestách a 
chodníkoch. 
 
Merateľné ukazovatele: 
Dĺžka udržiavaných miestnych komunikácií v obci (5,6 km) 
Dĺžka udržiavaných chodníkov v obci (4 km) 
Počet udržiavaných autobusových zastávok (7) 
 
 
PROGRAM č. 12 : DLHOVÁ SLUŽBA 
 
Zámer: Plnenie záväzkov vyplývajúcich  z prijatých úverov a zo štátneho fondu rozvoja 
bývania. 
 
BV- % plnenia 77,86 
 
1.)Plnenie záväzkov z existujúceho dlhodobého úveru zo ŠFRB na výstavbu 10 b. j. obecné 
nájomné byty na ul. Fándlyho, ktorý bol poskytnutý obci v r. 2001 na dobu 30 rokov, vo 
výške 179 237,20 € (splátky úveru zo ŠFRB sú hradené z nájomného, ktoré platia nájomníci 
v obecných nájomných bytoch). Plnenie záväzkov z krátkodobého úveru, ktorý poskytla obci 
VÚB banka a.s., na dobu 8 rokov vo výške 250 000 €, z ktorého bolo v skutočnosti čerpané 
len  240 643,57 €. 
 
Na záver hodnotenia plnenia programov obce môžeme konštatovať, že v roku 2014 sa 
nám podarilo stanovené zámery a ciele  naplniť, že najväčšiu naplánovanú investíciu  - 
stavbu Celoobecnej kanalizácie a ČOV sa nám podarilo začať v septembri 2014. 
 
Najvýznamnejšie projekty a investície realizované v obci  za   rok 2014 
 

- ukončenie verejného obstarávania na dodávateľa stavby k projektu „Celoobecná 
kanalizácia a ČOV pre obec Častá „ 

- realizácia elektronickej aukcie na predmet „Celoobecná kanalizácia a ČOV“ 
v systéme PROebiz 

- podpis zmluvy s dodávateľmi stavby – skupina dodávateľov COMBIN- IZOTECH 
 (máj 2014) 

- zahájenie stavby „Celoobecná kanalizácie a ČOV v obci Častá“ (júl 2014) 
- od začatia prác v septembri 2014 do konca roka sa uložilo potrubie na stokách A1-2 

(Ružová, Podhorská), A3 (Sokolská), práce vo výtlačnom potrubí V2 – stoka A4-5 
(pod ul. Družstevnou), práce na stoke A1-1 (Slnečná), B1, (pod ul. Družstevnou) a na 
stoke A1 (Štefanovská ul.) šachty š9-š1 boli vykonané skúšky tesnosti. 

- Rekonštrukcia kotolní v ZŠ s MŠ 
- Rekonštrukcia šatní v ZŠ (nové priečky, maľovanie, zariadenie) 
- Oprava strechy na budove futbalových kabína reštaurácie Štadión 
- Oprava strechy transformátora – historickej pamiatky 
- Dokončenie realizácie územnoplánovacej dokumentácie  Územný plán obce Častá, 

zmeny a doplnky č.2/2013 s finančnou podporou Ministerstva dopravy, výstavby 
a regionálneho rozvoja SR 

- Zabezpečenie vyčistenia časti  koryta Štefanovského potoka v zastavanom území 
obce v spolupráci s povodím Váhu š.p. 

- 30.12.2014 bol podpísaný dodatok č.1 k Zmluve o realizácii Celoobecnej kanalizácie 
a ČOV pre obec Častá, v ktorom sa celkový rozpočet Projektu navŕšil o 154.412 € 
v súvislosti s priaznivým vývojom výmenného kurzu švajčiarskeho franku voči euru 
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- V decembri bol podaný projekt na Ministerstvo kultúry SR na podporu kultúrneho 
dedičstva – na vydanie knižnej publikácie o obci pod názvom „Obec Častá v prvej 
polovici 20.storočia 

- BVS, a.s. dokončila a skolaudovala vodovod na ulici Zámockej, toto bola posledná 
ulica v obci, ktorá nemala vodovod 

- nákup traktorovej kosačky pre potrebu obce v cene 2 940 €, 
- realizácia projektu na podporu regionálnej zamestnanosti spolu s Úradom práce       
      v Pezinku a vytvorenie troch pracovných miest na verejnoprospešných prácach  

 
 
Súčasťou záverečného účtu obce Častá za rok 2014 sú : 
 

- údaje o plnení rozpočtu v členení na bežný rozpočet, kapitálový rozpočet a finančné 
operácie v súlade s rozpočtovou klasifikáciou 

- prehľad o hospodárení Základnej školy s materskou školou v Častej  
- prehľad o hospodárení   ŠZ pri SZŠ Biela Skala 
- prehľad o stave a vývoji dlhu  
- súvaha - bilancia aktív a pasív 
- výkaz ziskov a strát 
- výkaz o prírastku a úbytku vybraných pohľadávok a záväzkov subjektu verejnej správy 
- poznámky 

 
Obec v zmysle zákona NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej 
samosprávy §16 je povinná dať si overiť účtovnú závierku nezávislým audítorom. Obci  Častá 
audit účtovnej závierky  za rok 2014 vykonala  firma PROMT AUDIT, spol. s. r. o.  Trnava .  
 


