
Zhodnotenie roka 2017 
 
Uplynulý rok pokračovali aktivity obce vo zveľaďovaní obecného majetku, poskytovaní 
štandardných služieb obyvateľstvu pri dodržaní finančnej disciplíny a postupného 
plánovaného znižovania celkového zadlženia. 
K 15.12.2017 celkový dlh obce v súvislosti s Rekonštrukciou a dostavbou kultúrneho domu 
činil 126 475,75 € + úroky banke. Len za rok 2017 do 30.11.2017 zaplatila obec vrátane 
úrokov na splátkach spolu necelých 25 000 €. Napriek stále značnému zadlženiu obec 
nezvyšovala daň z nehnuteľností, ani poplatky za komunálne odpady od roku 2012 
a neurobila tak ani pre rok 2018.  Od 1.1.2018 sa ruší poplatok za drobný stavebný odpad. 
Aj v roku 2017 pokračovali kontroly obce zo strany rôznych kontrolných orgánov, okrem 
iného zo Štátneho archívu v Trnave – pracovisko Archív Skalica zameraná na správu 
registratúry v registratúrnom stredisku na obecnom úrade. Zistené menšie nedostatky 
v evidencii spisov boli odstránené, pričom obec nebola sankcionovaná. Naopak kontrola 
z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Senici nezistil žiadne pochybenia 
v kontrolovanom subjekte – ZŠ s MŠ, podobne ani Okresné riaditeľstvo Hasičského 
a záchranného zboru v Senici pri kontrole protipovodňového vozíka. 
Obec plnila počas roka aj úlohy, ktoré jej vyplývajú z preneseného výkonu štátnej správy, z 
ktorých najväčšou bolo zabezpečenie volieb do VÚC v novembri tohto roka. Priebeh volieb v 
našom volebnom okrsku bol bezproblémový. V našom samosprávnom kraji sme si po rokoch 
zvolili nové vedenie. 
Na úseku civilnej ochrany obyvateľstva to bola výmena profylaktík obyvateľom ochranného 
pásma jadrovej elektrárne Jaslovské Bohunice. 
V súvislosti so stavbou „Rozšírenie vodného zdroja Holdošov mlyn“ vydal Okresný úrad 
Trnava, odbor opravných prostriedkov Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, a.s. (BVS) 
stavebné povolenie na predmetnú stavbu, voči ktorému už nie je možné odvolanie. Okresný 
úrad tak urobil napriek viacerým námietkam zo strany obce, aj účastníkov konania týkajúcich 
sa porušovania vlastníckych práv, plánu organizácie výstavby, plán rekultivácie 
poľnohospodárskych pozemkov. Obec upozornila najmä na problémy s nedostatočným 
tlakom vody v obci. 
V oblasti školstva vzhľadom na zvýšenie počtu žiakov v základnej škole na 19 bola od 
nového školského roka 2017/2018 na základe uznesenia obecného zastupiteľstva otvorená 
druhá vyučovacia trieda, pričom v tejto súvislosti zriaďovateľ vytvoril 2 nové pracovné 
miesta pre učiteľku a vychovávateľku v školskom klube. 
V oblasti hospodárstva bol schválený celkový rozpočet obce na rok 2017 vo výške 270 tis. 
eur, pričom mesiac pred ukončením kalendárneho roka boli odhadované celkové príjmy 
a výdavky vo výške 388 tis. eur. Navýšenie rozpočtu bolo spôsobené najmä projektami 
z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Senici, dotáciou z Ministerstva financií SR, ale aj 
zvýšením počtu žiakov v ZŠ. 
V jarnom období obec požiadala Ministerstvo životného prostredia o nenávratný finančný 
príspevok z envirofondu na Stavebné úpravy a zateplenie ZŠ a MŠ vo výške 131 786,- €, 
pričom Ministerstvo životného prostredia nerozhodlo o podpore tohto projektu. V novembri 
2017 požiadala obec o nenávratný finančný príspevok vo výške 117 928,84 € 
Pôdohospodársku platobnú agentúru z Programu rozvoja vidieka na Rekonštrukciu domu 
smútku s cieľom vybudovať prístrešok na spevnenej ploche pred domom smútku a upraviť 
jeho okolie. V súčasnosti prebieha vyhodnocovanie projektu. 
Obec bola úspešná v získaní dotácie z Ministerstva financií SR vo výške 11 000,- € na 
budovanie kamerového systému v obci. Obec tak má v súčasnosti spolu 31 kamier na budove 
obecného úradu, ZŠ s MŠ, kultúrneho domu a domu smútku. 
Najväčšou investíciou v roku 2017 vo výške 14 354,33 € bolo dokončenie zateplenia budovy 
obecného úradu, v rámci ktorej bola vymenená aj garážová brána. V interiéri obecného úradu 
roka bola koncom roka zrealizovaná nová elektroinštalácia v kanceláriách a vymenené 
vypínače. Do konca roka 2017 je ešte plánovaná výmena dverí na zasadačke. 



Obec ako správca miestnych komunikácií vykonala opravu cesty v miestnej časti Šutinky 
v úseku od rod. domu s.č. 181 po s.č. 210 v celkovej dĺžke cca 150 m  v hodnote 11 346,- €. 
Z menších opráv treba spomenúť odvodnenie miestnej komunikácie v centre obce pred rod. 
domom s.č. 287 a vybudovanie žľabu a odvodňovacej priekopy v časti obce Horný Koniec 
pod horou pri rod. dome s.č. 321 v dĺžke cca 40 m. 
V roku 2018 obec v spolupráci s riaditeľstvom ZŠ s MŠ plánuje rekonštruovať toalety 
v budove ZŠ s MŠ, vybudovať stánky vo dvore kultúrneho domu a tiež financovať 
rekonštrukciu hasičskej zbrojnice. Na rekonštrukciu hasičskej zbrojnice požiadala obec 
v auguste 2017 o dotáciu vo výške 30 tis. eur Ministerstvo vnútra SR. Žiadosť je v súčasnosti 
v procese vyhodnocovania. 
Významným prínosom rozpočtu obce v roku 2017 boli projekty realizované cez Úrad práce, 
sociálnych vecí a rodiny v Senici. Obec tak v rámci projektov Rozvoj miestnej a regionálnej 
zamestnanosti (§50j), Šanca na zamestnanie, Cesta z kruhu a Praxou k zamestnaniu 
zamestnávala v roku 2017 celkovo 9 uchádzačov o zamestnanie. V rámci § 10 pracujú 32 
hodín mesačne pre Obec 2 pracovníci poberajúci dávku v hmotnej núdzi. 
A keďže nielen z chleba je človek živý, bol kalendár v roku 2017 nabitý aj kultúrno-
spoločenskými podujatiami, z ktorých najväčšími sú už tradične hudobné podujatia zamerané 
na country a dychovku. Hosťom 6. ročníka festivalu folku a country – Vrátnofest bol Tomáš 
Bezdeda s kapelou a 23. ročníka prehliadky dychových hudieb manželia Osičkoví. 
Mesiac apríl sme začali tradične upratovaním obce a likvidáciou divokých skládok v rámci 
podujatia Čistý chotár 2017, kde opäť najvýraznejšou účasťou pomohli členovia 
Poľovníckeho združenia Hradište-Osuské. O bezpečnosť priebehu celej akcie sa postarali 
členovia Dobrovoľného hasičského zboru. 
V máji tohto roka oslávila pri petangovom turnaji 15. výročie založenia naša Základná 
organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku.  
V posledných rokoch býva veľmi úspešné s bohatou účasťou novembrové stretnutie 
jubilantov, rodákov 70-nikov a dôchodcov, ktorého program popri vystúpení žiakov zo 
základnej školy a DH Hradišťanky obohatili aj svojimi piesňami Prietržskí heligónkári. 
V rámci tohto podujatia odovzdali poslanci obecného zastupiteľstva ocenenie pánovi Jozefovi 
Rakovi za šírenie dobrého mena Obce v oblasti športu v súvislosti so získaním cenných 
medailí pri športových hrách organizovaných Jednotou dôchodcov na Slovensku. Gratulujem 
týmto aj celej našej základnej organizácii JDS k zisku prvého miesta v na Okresnej olympiáde 
v Senici. 
Témou adventnej besedy na 2. adventnú nedeľu bol sv. Martin – patrón obce pri príležitosti 
1700. výročia jeho narodenia. Nielen o sv. Martinovi, ale aj o vianočných zvykoch prišla 
diskutovať knihovníčka Mgr. Eva Frická z nadácie Sila dobrého slova. 
Aj v roku 2017 sa na kultúrno-spoločenskom živote v obci aktívne podieľali spolu so ZŠ 
s MŠ aj všetky organizácie pôsobiace v obci, za čo patrí poďakovanie najmä ich predsedom, 
pretože udržať v dnešnej dobe fungujúcu organizáciu je veľmi náročné. 
Špeciálne vyjadrujem poďakovanie pohrebnej službe Eckert, ktorá bez nároku na odmenu 
pripravila dôstojnú poslednú rozlúčku s našim občanom – bezdomovcom, ktorý bol 8. 
zomretým spoluobčanom v tomto roku. Narodili sa 4 deti. (Štatistika k 15.12.2017.) 
Ďakujem tiež všetkým vám -  jednotlivcom, ktorí dobrovoľne pomáhate skvalitňovať život 
v našej obci a verím, že aj v roku 2018 sa môžeme tešiť na nové podujatia, projekty, aj 
zážitky, ktoré nás môžu obohatiť. 

 
 

V Hradišti pod Vrátnom 15.12.2017 
 

Ing. Lukáš Piroha  
      starosta obce 

 
 


