
Zhodnotenie roka 2016 
 
V roku 2016 bola Obec Hradište pod Vrátnom predmetom kontrol viacerých kontrolných 
orgánov, a to najmä: Okresný úrad Senica, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií,  
Sociálna poisťovňa, Okresný úrad Senica, odbor krízového riadenia na úseku krízového 
riadenia a na úseku civilnej ochrany obyvateľstva, Okresné riaditeľstvo Hasičského 
a záchranného zboru v Senici vo veciach zvereného výkonu štátnej správy na úseku ochrany 
pred požiarmi. Okresná prokuratúra v Senici vykonala previerku vo viacerých oblastiach. 
Žiaden z kontrolných orgánov nezistil také porušenia všeobecno-záväzných právnych 
predpisov, ktoré by boli následne predmetom sankcie. 
Najrozsiahlejšia kontrola, ktorá bola zameraná prioritne na účtovníctvo a rozpočtovníctvo,  
prebiehala zo strany Najvyššieho kontrolného úradu SR v mesiacoch február až máj. Kontrola 
bola plánovaná z dôvodu, že obec vykazovala dlh, ktorý presahoval zákonom stanovený 
podiel 60 % dlhodobého zadĺženia obce (čerpania úverov) k bežným príjmom obce 
predchádzajúceho roka, ktoré bolo spôsobené rekonštrukciou kultúrneho domu. Ani kontrolou 
NKÚ SR neboli zistené také porušenia, na základe ktorých by hrozili obci sankcie. Práve 
naopak komunikácia zástupcov obce s kontrolórmi NKÚ SR prispela k aktuálnej zmene 
legislatívy, na základe ktorej už nebude možné retroaktívne posudzovať výšku zadĺženia 
obce, ktorá vznikla pred účinnosťou zákona. 
Obec plnila počas roka aj úlohy, ktoré jej vyplývajú z preneseného výkonu štátnej správy, 
z ktorých najväčšou bolo zabezpečenie volieb do NR SR v marci tohto roka. Priebeh volieb 
v našom volebnom okrsku bol bezproblémový. 
V apríli tohto roka nastala v našej obci krízová situácia v oblasti zásobovania pitnou vodou, 
kedy na 5 dní bola zastavená dodávka pitnej vody v celej obci z verejného vodovodu. V tejto 
súvislosti dňa 20.4.2016 zasadal krízový štáb obce. 
Obec v tomto roku niekoľkokrát rokovala na najvyššej úrovni s Bratislavskou vodárenskou 
spoločnosťou, a.s. (BVS) v súvislosti so stavbou „Rozšírenie vodného zdroja Holdošov 
mlyn“, pričom požadovala zvýšenie tlakových pomerov vo verejnom vodovode a zlepšenie 
kvality dodávanej pitnej vody. BVS prisľúbila riešenie tejto situácie, avšak odmietla sa 
k tomu zmluvne zaviazať. V júni tohto roka bolo právoplatne zrušené stavebné povolenie na 
stavbu „Rozšírenie vodného zdroja Holdošov mlyn“ na základe podnetu skupiny občanov na 
prokuratúru. Momentálne je vec v rozhodovaní Okresného úradu Trnava, ktorý konanie 
prerušil do februára 2017 a vyzval BVS okrem iného na doloženie súhlasu stavbou 
dotknutých vlastníkov. 
V oblasti školstva vzhľadom k nízkemu počtu žiakov pristúpila obec na základe schváleného 
uznesenia obecného zastupiteľstva od nového školského roka 2016/2017 k zlúčeniu troch 
ročníkov do jednej triedy s ohľadom na nízky počet žiakov a absentovanie žiakov 4. ročníka. 
K 1.9.2016 boli vykonané s tým súvisiace organizačné zmeny. Z pracovného pomeru bola 
uvoľnená učiteľka ZŠ, skončila dohoda s učiteľkou angličtiny – dôchodkyňou, ktorá nemala 
záujem ďalej pokračovať vo výučbe angličtiny a na dohodu bola prijatá nová učiteľka 
angličtiny.  
V oblasti civilnej ochrany obyvateľstva bude naša obec zapojená dňa 30.11.2016 do cvičenia 
„INFO 2016“ na úrovni okresu a kraja. Bude simulovaná udalosť II. stupňa v jadrovej 
elektrárni Jaslovské Bohunice a s tým súvisiaca evakuácia obyvateľstva. Cvičenie bude 
prebiehať v teoretickej rovine výmenou informácií medzi obcou a okresným úradom.  
V oblasti daňovej politiky obec nezvyšovala sadzby daní z nehnuteľností a poplatkov za 
komunálne odpady od roku 2012 a neurobí tak ani pre rok 2017, aj napriek tomu, že zmluvný 
partner pre komunálne odpady zvýšil poplatky na budúci rok o niekoľko centov. Od 1.1.2016 
došlo k dvom zmenám v tejto oblasti. Bol zavedený v zmysle platnej legislatívy poplatok za 



drobný stavebný odpad a došlo k zníženiu sadzieb daní za ostatné plochy, nakoľko po zápise 
projektu pozemkových úprav vzniklo veľké množstvo ostatných plôch v extraviláne obce. 
V oblasti hospodárstva schválený rozpočet obce na rok 2016 bol opatrný hlavne v príjmoch, 
najmä z podielových daní. Celkové schválené príjmy na rok 2016 vo výške 286,5 tis. eur sú 
mesiac pred ukončením kalendárneho roka odhadované až na 346,5 tis. eur.  
Obec žiadala Ministerstvo financií SR o dve dotácie (každá vo výške 13 tis. eur), a to na 
opravu Domu smútku a na opravu Hasičskej zbrojnice. Žiadna z týchto dotácií obci nebola 
poskytnutá. 
Napriek konzervatívnemu hospodáreniu s finančnými prostriedkami v roku 2016 sa podarilo 
zrealizovať niekoľko investičných projektov bez toho, žeby obec zvyšovala svoje 
zadlžovanie, práve naopak. Ukazuje sa, že aj čerpanie rezervného fondu v roku 2016 nebude 
v plne schválenej výške. 
Začiatkom roka obec zakúpila nové stoly a stoličky do kultúrneho domu a v 2. 
kvartáli zabezpečila zariadenie a sprevádzkovanie štyroch podkrovných izieb v kultúrnom 
dome, do ktorých bolo potrebné zakúpiť nábytok, sfunkčniť sociálne zariadenia a zabezpečiť 
elektrické osvetlenie. V súčasnosti je možné ubytovať celkovo 8 osôb.  
Koncom zimy tohto roka obec vykonala rozsiahlejší výrub drevín v intraviláne obce. Jednalo 
sa o staré stromy prevažne ihličnany. V jarnom období bolo vysadených 14 nových stromov 
a kríkov. 
Ďalšie väčšie investície boli realizované v 2. polovici kalendárneho roka s ohľadom na vývoj 
príjmov obce najmä od štátu z podielových daní. Koncom leta a v jesennom období bola 
vykonaná na budove Domu smútku hydroizolácia strechy asfaltovými pásmi a reflexný náter 
strechy, namontované nerezové zábradlie pri vchode do budovy, na  budove Hasičskej 
zbrojnice reflexný náter strechy, vymenené okná a vchodové dvere, na budove šatní TJ 
vymenené okná, v telocvični ZŠ vymenené sklá na oknách za tienené a nerozbitné sklá 
z bezpečnostných dôvodov, v budove KD namontované sieťky na okná a žalúzie 
v podkrovných izbách. Najväčšou investíciou vo výške 31,5 tis. eur bolo zateplenie štyroch 
stien (od cesty) budovy obecného úradu. Na budove obecného úradu bolo osadených 5 
bezpečnostných kamier s rekordérom a namontované nerezové zábradlie pri vchode.  
Do konca júla tohto roka pokračoval projekt Šanca na zamestnanie cez Úrad práce, sociálnych 
vecí a rodiny Senica (UPSVAR), v rámci ktorého obec vytvorila 4 pracovné miesta na plný 
úväzok, pričom 95% nákladov na mzdy bol hradený prostredníctvom UPSVAR. Obec nemá 
stáleho technického pracovníka, ani upratovačku v žiadnom z obecných objektov. Tieto 
činnosti sú momentálne riešené prostredníctvom aktivačných pracovníkov cez UPSVAR, a to 
v rámci menších obecných služieb – 4 pracovníci na 64 hodín mesačne a v rámci § 10 
občanov poberajúcich dávku v hmotnej núdzi 2 pracovníkov na 32 hodín mesačne.  
Pracovníci zamestnaní prostredníctvom UPSVAR vykonávajú okrem základných činností – 
čistenie potokov a priekop vedľa ciest, kosení trávy v letnom období, odhŕňaní snehu 
z chodníkov v zimnom období aj náter zábradlí na mostoch. Natreli tiež ohrádku pri 
gaštanoch pri soche sv. Jána Nepomuckého. V súčasnosti pripravujú bežeckú dráhu na 
školskom ihrisku. 
Od 1.12.2016 obec vytvorí jedno nové pracovné miesto na plný úväzok na 15 mesiacov 
v rámci projektu Cesta z kruhu. 
V októbri 2016 uzavrela obec s Prima bankou Slovensko dodatok k úverovej zmluve 
v súvislosti s uskutočnenou rekonštrukciou kultúrneho domu, nakoľko končila platnosť 
doterajšej zmluvy na zostatkovú hodnotu 110.859,32 €. Táto suma by podľa splátkového 
kalendára mala byť splatená v polovici roka 2023. Okrem toho obec naďalej spláca aj dlh 
vyplývajúci zo zmluvy o odkúpení pohľadávky v súvislosti s rekonštrukciou kultúrneho 
domu, ktorý by podľa splátkového kalendára mal byť splatený do júla 2018. 



V roku 2016 popri tradičných kultúrno-spoločenských podujatiach Obec v spolupráci so ZŠ 
s MŠ a Poľovníckym združením Hradište-Osuské zorganizovala 4. ročník festivalu folku 
a country Vrátnofest za účasti brnenskej kapely Poutníci. Pri tejto príležitosti bol vypravený aj 
špeciálny nostalgický vlak z Bratislavy až do Brezovej pod Bradlom, čo zabezpečovala 
organizácia veterany.eu. DH Hradišťanka zorganizovala v auguste 22. ročník prehliadky 
dychových hudieb za účasti pani Oľgy Baričičovej. Obec usporiadala začiatkom novembra 
zájazd do Bratislavy na vernisáž obrazov pri príležitosti 100. výročia narodenia akademického 
maliara Mariána Velbu a na prvú novembrovú nedeľu veľmi úspešné stretnutie jubilantov, 
dôchodcov a rodákov, ktoré oživila spevácka skupina Bukovčané. 
Na prvú adventnú nedeľu pripravuje obec 5. ročník Adventnej besedy tentoraz na tému 
Zločiny komunizmu na Slovensku za účasti zástupcov Konfederácie politických väzňov na 
Slovensku pri príležitosti 95. výročia narodenia a 65. výročia popravy nášho bývalého občana 
– politického väzňa Tibora Vrbického. Podujatie bude spojené s adventným koncertom Ivana 
Heráka and band. 
Ďakujem za dobrú spoluprácu, aktívny prístup a organizáciu podujatí zástupcom ZŠ s MŠ, 
pani Eckert a všetkým organizáciám pôsobiacim na území obce, ako aj sponzorom, ktorí 
podporili kultúrno-spoločenský život v Hradišti pod Vrátnom počas roka. Obzvlášť chcem 
vyzdvihnúť aktívny prístup poľovníckeho združenia, ktoré sa najvýraznejšou mierou zapojilo 
na jar tohto roka do čistenia našej obce v rámci projektu „Čistý chotár 2016“, futbalistov za 
vzornú reprezentáciu našej obce v tejto sezóne, Dobrovoľného hasičského zboru za jeho 
akcieschopnosť, ktorú preukázal pri viacerých udalostiach počas roka, Dychovej hudby 
Hradišťanky, ktorá je neodmysliteľnou súčasťou viacerých spoločenských podujatí. 
Gratulujem pánovi Jozefovi Rakovi za získanie cenných medailí pri športových hrách 
organizovaných Jednotou dôchodcov na Slovensku. 
V neposlednom rade mi dovoľte poďakovať najbližším spolupracovníkom, poslancom 
obecného zastupiteľstva a kontrolórke obce za dobrú spoluprácu, ktorá verím, že bude 
pokračovať aj v roku 2017. Vzájomnou kooperáciou všetkých zodpovedných vieme efektívne 
riešiť potreby a problémy obce a jej občanov. 
 
V Hradišti pod Vrátnom 25.11.2016 
 
          Ing. Lukáš Piroha 
             starosta obce 


