Zhodnotenie volebného obdobia 2014-2018
Vážení občania Hradisťa pod Vrátnom,
dovoľte mi, aby som sa k vám prihovoril z pozície starostu za posledné volebné obdobie
a zrekapituloval vám, čo všetko sme spolu s poslancami a s vaším pričinením v obci dosiahli.
1. Splácanie úveru a postúpenej pohľadávky
Počas uplynulého štvorročného obdobia sme splácali úver banke a odkup pohľadávky v súvislosti
s rekonštrukciou a dostavbou kultúrneho domu z roku 2008. Obec v tomto štvorročnom období
nečerpala žiadne iné finančné operácie – úvery, záväzky, atď. Odkup pohľadávky sme definitívne
splatili 25.7.2018 a splátky úveru sú naplánované do júla 2023. Zostatok istiny prvého
municipálneho úveru k 31.10.2018 je 104.226,32 €.
Za 4 roky tohto volebného obdobia sme zaplatili banke 120.304,36 € ako splátky úveru, odkupu
pohľadávky a úroky.
Napriek stále značnému zadlženiu Obce sme nezvyšovali daň z nehnuteľností, ani poplatky za
komunálne odpady od roku 2012, hoci náklady na vývoz a likvidáciu odpadov každoročne mierne
rástli. Hospodárenie Obce sme v každom roku od roku 2012 končili s prebytkom, pričom nebolo
potrebné čerpanie z rezervného fondu.
Zadlženosť obce z roku 2008 vo výške viac ako 60% ročného rozpočtu bola aj dôvodom hĺbkovej
kontroly zo strany Najvyššieho kontrolného úradu v roku 2016, pričom 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 zadlženia obce, ktorá vznikla pred účinnosťou zákona.
2. Získavanie nenávratných cudzích zdrojov a ich použitie
Podarilo sa nám získať dotácie z Ministerstva financií SR v celkovom objeme 37.5 tis. eur, ktoré
boli použité na opravy ciest (konkrétne cesta na cintorín - vyše 20.800 eur, z toho 13 tis. dotácia
MF SR), vybudovanie kamerového systému a čiastočnú výmenu verejného osvetlenia..
Uchádzali sme sa aj o európske štrukturálne fondy a boli sme úspešní. Na rok 2019 sme pripravili
na realizáciu vrátane právoplatného stavebného povolenia rekonštrukcia domu smútku
s príspevkom z eurofondov vo výške 115 tis. eur a rekonštrukciu hasičskej zbrojnice s dotáciou
z Ministerstva vnútra SR vo výške 30 tis. eur. Ďalej spracúvame dokumentáciu na rekonštrukciu
celej miestnej komunikácie „Za vršky“ a máme už stavebné povolenie na vybudovanie parkoviska
pri dome smútku.
Využívali sme aj projekty cez Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny SR, v rámci ktorých sme
vytvorili celkovo 31 pracovných miest a do rozpočtu získali viac ako 113 tis. eur.
3. Použitie vlastných zdrojov na rekonštrukcie a opravy obecného majetku
Finančne najnáročnejšie boli opravy a rekonštrukcie miestnych komunikácií. Zrekonštruovali sme
cestu pred obecným úradom, hasičskou zbrojnicou a cestu „Na rade“ (náklady vyše 43 tis. eur
z obecného rozpočtu), opravili sme cestu k Michálkovým „Na rade“, cestu k Leškovým v Dolnom
konci, cestu k Ferenčíkovým v Kúte. Celkovo sme len za asfaltovanie ciest v tomto volebnom
období zaplatili vyše 78 tis. Eur z vlastných obecných prostriedkov.
Ďalej medzi najvýznamnejšie investície patrí postupná komplexná rekonštrukcia budovy obecného
úradu vrátane zateplenia strechy a plášťa budovy, výmeny okien, rekonštrukcie WC na poschodí aj
prízemí, výmeny podláh na chodbách a v kanceláriách.
Z menších investícií sme sprevádzkovali 4 podkrovné izby v budove kultúrneho domu vrátane
zakúpenia nového nábytku, zakúpili sme 3 nové stánky na občerstvenie do dvora KD, nové stoly
a stoličky do sále KD, vybudovali sme kamerový systém v obci na jednotlivých objektoch (obecný
úrad, ZŠ s MŠ, kultúrny dom, dom smútku), zakúpili sme hasičské auto, novú kosačku – rider,
zrealizovali sme výmenu okien na budove ZŠ s MŠ, výmenu okien, dverí, garážovej brány

a hydroizoláciu strechy na budove hasičskej zbrojnice, hydroizoláciu strechy na budove domu
smútku, výmenu okien a dverí na budove šatní TJ.
V jesennom období vykonáme čiastočnú výmenu verejného osvetlenia (30 svetelných bodov za
nové LED svietidlá).
4. Riešenie obecných problémov
Počas uplynulého volebného obdobia jedenkrát zasadal krízový štáb obce z dôvodu prerušenia
dodávky pitnej vody na 5 dní pre celú obec zo strany Bratislavskej vodárenskej spoločnosti (BVS)
v apríli 2016.
Riešili sme aj problém s tlakom pitnej vody. BVS, a.s., v obci obmedzila povoľovanie zriaďovania
nových vodovodných prípojok z dôvodu nízkeho tlaku vody. Obec niekoľkokrát rokovala na
najvyššej úrovni s Bratislavskou vodárenskou spoločnosťou 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 ešte
v roku 2016, avšak odmietla sa k tomu zmluvne zaviazať. K stavbe „Rozšírenie vodného zdroja
Holdošov mlyn“ vydal Okresný úrad Trnava koncom roka 2017 nové stavebné povolenie, ktoré
v trase vodovodu vynecháva intravilán obce. Stavba k dnešnému dňu nie je skolaudovaná.
5. Školstvo a kultúra
V oblasti školstva sme z dôvodu nízkeho počtu žiakov boli nútení v školskom roku 2016/2017
zavrieť jednu vyučovaciu triedu. Tento stav však trval len jeden rok a od začiatku školského roka
2017/2018 funguje základná škola v plnej prevádzke. V roku 2018 nastala zmena na poste
riaditeľky ZŠ s MŠ na základe riadnych volieb. Po Mgr. Stupavskej sa novou riaditeľkou stala Mgr.
Bolebruchová. Zatiaľ sme neboli úspešní pri získaní dotácie z envirofondu na zateplenie budovy ZŠ
s MŠ, avšak na rok 2019 máme naplánovanú rekonštrukciu WC v ZŠ s MŠ z obecných
prostriedkov.
V uplynulom období sme pokračovali v podpore tradičných kultúrno-spoločenských podujatí,
z ktorých najväčším je každoročná augustová prehliadka dychových hudieb, ale aj v podujatiach,
ktoré sme založili ešte v roku 2012 a postupne sa stávajú tiež tradičnými – jarné upratovanie obce
Čistý chotár, festival folku a country Vrátnofest, spomienka na obete vojen pri pomníku padlých,
Adventná beseda a každoročné spoločné stretnutie jubilantov, rodákov a dôchodcov v sále
kultúrneho domu. V našej obci sme privítali viaceré významné osobnosti kultúrno-spoločenského
života, ako napr. Antona Srholca, Oľgu Baričičovú, Tomáša Bezdedu, Allana Mikušeka, Vladimíra
Mertu a ďalších.
V roku 2014 udelilo obecné zastupiteľstvo čestné občianstvo Obce Hradište pod Vrátnom Antonovi
Srholcovi za šírenie dobrého mena obce, ľudskosti a nezlomnej viery v slobodu človeka, v roku
2015 cenu obce básnikovi Jánovi Rakovi in memoriam za vynikajúce tvorivé výkony v umeleckej
oblasti, v roku 2016 cenu obce Tiborovi Vrbickému in memoriam za rozvoj demokracie a v roku
2017 obecné vyznamenanie Jozefovi Rakovi za šírenie dobrého mena obce v oblasti športu.
Celé dianie a bohatý kultúrno-spoločenský život existuje najmä vďaka aktívnej účasti
spoločenských organizácií, ktoré v obci pôsobia a s ktorými má obec veľmi dobrú spoluprácu.
Za príkladnú spoluprácu a rozvoj Obce ďakujem poslancom obecného zastupiteľstva, všetkým
zamestnancom obecného úradu, príležitostným technicko-hospodárskym pracovníkom
a zamestnancom ZŠ s MŠ, členom všetkých spoločenských organizácií pôsobiacich v obci,
sponzorom a v neposlednom rade všetkým občanom, ktorí svojou trpezlivosťou, podporou, ale aj
aktívnym pričinením prispievajú k rozvoju našej obce.
Ing. Lukáš Piroha
starosta obce
Hradište pod Vrátnom

