
Zhodnotenie roka 2019 
 
Narodilo sa 7 detí a zomrelo 5 občanov. (Štatistika k 13.12.2019.) 
Celý rok sa niesol v znamení rekonštrukcií a opráv na nehnuteľnostiach vo vlastníctve obce. 
V prvej polovici roka bola zrekonštruovaná hasičská zbrojnica a garáž z dotácie Ministerstva 
vnútra SR. 
Počas letných prázdnin bola z vlastných finančných prostriedkov obecného rozpočtu opravená 
prepadnutá podlaha na WC v materskej škole a vynovené sociálne zariadenia v materskej aj 
v základnej škole. V budove pribudla sprcha a dve nové učiteľské WC. 
Začiatkom jesene z dotácie Ministerstva financií SR bolo vymenených 14 svetelných bodov 
verejného osvetlenia za nové LED svietidlá a z dotácie Úradu vlády SR boli pri kultúrnom 
dome osadené štyri cvičiace workoutové stroje. 
V poslednom kvartáli z európskych štrukturálnych fondov v rámci Programu rozvoja vidieka 
bola zrealizovaná rekonštrukcia domu smútku, v rámci ktorej bol postavený prístrešok pri 
dome smútku a celková rekonštrukcia jeho interiéru a exteriéru, ako aj jeho okolia.  
Z dotácie z Environmentálneho fondu Ministerstva životného prostredia SR bolo realizované 
zateplenie, výmena dverí a okien na budove ZŠ s MŠ. 
Napriek všetkým týmto investíciám a potrebnému spolufinancovaniu z vlastných zdrojov 
obecného rozpočtu nedošlo k zvýšeniu zadlženia obce. 
Úver z minulých rokov v súvislosti s Rekonštrukciou a dostavbou kultúrneho domu 
k 13.12.2019 činil 80 033,32 € + úroky banke.  
V súvislosti s rekonštrukciou domu smútku bolo potrebné otvoriť krátkodobý preklenovací 
úver vo výške 115 228 €, so splatnosťou do 1 roka, po poskytnutí nenávratného finančného 
príspevku Pôdohospodárskou platobnou agentúrou. Tento úver sa do celkového zadlženia 
obce nezapočítava. 
Napriek existencii zadlženia obce a realizácie veľkých projektov, obec nezvyšovala daň 
z nehnuteľností, ani poplatky za komunálne odpady od roku 2012 a neurobila tak ani pre rok 
2019.  Od 1.1.2020 sa zvyšujú poplatky za komunálny odpad a drobný stavebný odpady 
z dôvodu nízkej separovateľnosti v našej obci a zákonnému výraznému zvýšeniu poplatku za 
uloženie zmesového odpadu na skládku. Daň z nehnuteľností na rozdiel od mnohých ďalších 
miest a obcí a napriek zvýšeným povinnostiam obcí a zvýšením miezd, ktoré nie sú kryté zo 
štátneho rozpočtu, naša obec nezvyšuje ani pre rok 2020. 
Významným prínosom rozpočtu obce v roku 2019 boli projekty realizované cez Úrad práce, 
sociálnych vecí a rodiny v Senici. Obec tak v rámci projektov Rozvoj miestnej a regionálnej 
zamestnanosti (§50j), Projekt 50+ Chceme byť aktívni na trhu práce a Pracuj v školskej 
kuchyni (§54) zamestnávala v roku 2019 celkovo 6 uchádzačov o zamestnanie. V rámci 
menších obecných služieb pracuje 64 hodín mesačne v obci 1 pracovník poberajúci dávku 
v hmotnej núdzi. 
Obec plnila počas roka aj úlohy, ktoré jej vyplývajú z preneseného výkonu štátnej správy, z 
ktorých najväčšími bolo zabezpečenie volieb Prezidenta SR a volieb do Európskeho 
parlamentu. 
V súvislosti so stavbou „Rozšírenie vodného zdroja Holdošov mlyn“ vydal v auguste tohto 
roka Okresný úrad Senica, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna vodná správa 
Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, a.s. (BVS) povolenie na odber podzemných vôd na 2 
nové studne s celkovým odberom 28 l/s a určil ochranné pásma vodných zdrojov, čím bola 
stavba skolaudovaná. 
Obec ako správca miestnych komunikácií vykonala opravu výtlkov v Kúte.  
V rámci ochrany životného prostredia ako súčasť projektu Čistý chotár 2019 sme v jarnom 
období zorganizovali  tradičné upratovanie obce a likvidáciu divokých skládok, kde opäť 



najvýraznejšou účasťou pomohli členovia Poľovníckeho združenia Hradište-Osuské. 
O bezpečnosť priebehu celej akcie sa postarali členovia Dobrovoľného hasičského zboru. 
A keďže nielen z chleba je človek živý, bol kalendár v roku 2019 nabitý aj kultúrno-
spoločenskými podujatiami, z ktorých najväčšími sú už tradične hudobné podujatia zamerané 
na country a dychovku. Hosťom 8. ročníka festivalu folku a country – Vátnofest bola kapela 
Slniečko a 25. ročníka prehliadky dychových hudieb bola DH Mistříňanka, s ktorou sme 
oslávili aj 110. výročie založenia  DH Hradišťanky. 
Popri tradičnej spomienke na obete vojen v rámci Dňa červených makov sme si pripomenuli 
položením venca 50. výročie úmrtia nášho rodáka nadrealistického básnika Jána Raka. 
V posledných rokoch býva veľmi úspešné s bohatou účasťou novembrové stretnutie 
jubilantov, rodákov 70-nikov a dôchodcov, ktorého program popri vystúpení žiakov a detí zo 
základnej školy s materskou školou a DH Hradišťanky obohatila svojimi piesňami Senická 
heligónka.  
Témou adventnej besedy na 3. adventnú nedeľu bude 30 rokov slobody za účastí 
protagonistov Novembra´89 – Františka Mikloška, Fera Guldána a Klimenta Krutého. 
V budúcom roku plánujeme zrealizovať najmä prístavbu šatní TJ a bezplatný WIFI internet 
pri verejných budovách v obci. 
Za príkladnú spoluprácu a rozvoj Obce v roku 2019 ďakujem poslancom obecného 
zastupiteľstva, všetkým zamestnancom obecného úradu, zamestnancom ZŠ s MŠ, predsedom 
a 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 


