
Zhodnotenie roka 2022 
 
Obec v tomto roku realizovala niekoľko významných projektov. Najväčšou investičnou 
akciou bol Multifunk čný športový areál spolu so 70 m dlhou tartanovou dráhou 
a doskočiskom v hodnote takmer 106 tis. eur, pričom polovicu z celej sumy sme získali ako 
dotáciu z Fondu rozvoja športu. Ihrisko bolo otvorené pri príležitosti dňa detí 4.6.2022. 
Z ušetrených vlastných prostriedkov vo výške 48 240 € sme zrekonštruovali celú cestu „Za 
vršky“  vrátane koncovej točne. Taktiež sme sa venovali drobným opravám výtlkov na 
miestnych komunikáciách, spevnili sme breh potoka v Hornom konci pred s.č. 101, vymenili 
sme bránu do dvora kultúrneho domu, obecné erby na budove obecného úradu a pri vstupoch 
do obce, zrekonštruovali bar v kultúrnom dome, doplnili kamerový systém na školskom 
ihrisku. 
V budúcom roku plánujeme dokončiť prístavbu šatní TJ a v spolupráci s futbalistami aj 
rekonštrukciu interiéru pôvodnej budovy. 
Aj v tomto roku pokračovalo znižovanie zadlženia obce. Úver z minulých rokov v súvislosti 
s Rekonštrukciou a dostavbou kultúrneho domu k 13.12.2022 činil 13 037,32 € + úroky 
banke, bezúročná finančná výpomoc zo strany MF SR v súvislosti s pandémiou COVID-19 
činila 12 491 €, úver na Multifunkčný športový areál 52989 € + úroky banke. 
O dobrej finančnej kondícii obce svedčí aj rezervný fond, ktorý v priebehu roka 2022 
dosahoval výšku 102 214 EUR. 
Napriek existencii zadlženia obce, pokračujúcej realizácii projektov, vysokej inflácii 
a nadmernému zvýšeniu cien energií sa obec rozhodla nezvyšovať pre rok 2023 daň 
z nehnuteľností, ani poplatky za komunálny odpad a drobný stavebný odpad. Obec sa 
snaží vyrokovať s Technickými službami Senica čo najlepšie finančné podmienky pre vývoz 
a zneškodňovanie odpadu na rok 2023. 
Významným prínosom rozpočtu obce v roku 2022 boli projekty realizované cez Úrad práce, 
sociálnych vecí a rodiny v Senici. Obec v rámci projektu Chyť sa svojej šance zamestnáva 
jedného uchádzača o zamestnanie. V rámci menších obecných služieb pracujú pre obec 2 
aktivační pracovníci. 
Základná škola s materskou školou funguje po pandémiii v plnej prevádzke. Dokonca došlo 
k rozšíreniu prevádzky materskej školy aj na prvé 2 týždne letných prázdnin. Od 1.1.2022 
bolo vytvorené nové pracovné miesto upratovačky v ZŠ s MŠ a od mája 2022 nové pracovné 
miesto technického pracovníka v obci. Tieto pracovné pozície už nie sú vykrývané projektmi 
z ÚPSVAR, ale z vlastných obecných prostriedkov. Zriaďovateľ (obec) nezvyšuje poplatky za 
MŠ ani školský klub napriek inflácii a výrazne vyšším poplatkom v okolitých školských 
zariadeniach.. Zvyšuje sa však stravné v školskej jedálni z dôvodu nárastu cien potravín 
a energií.  
Obec plnila počas roka aj úlohy, ktoré jej vyplývajú z preneseného výkonu štátnej správy. 
Spojené voľby starostu obce, obecného zastupiteľstva, predsedu a poslancov samosprávneho 
kraja 29.10.2022 zvládla obec bez komplikácií. V tejto súvislosti mi dovoľte poďakovať za 
dôveru, ktorú som dostal vo voľbách starostu obce. Spolu s poslancami sa budeme snažiť 
pokračovať v začatých projektoch, ktorými chceme rozvíjať našu krásnu dedinku. 
Po zdĺhavom rokovaní s Bratislavskou vodárenskou spoločnosťou, a.s. sa podarilo zrealizovať 
a uviesť do prevádzky automatickú tlakovú stanicu, ktorá zabezpečuje dostatočný tlak vody aj 
pre vyššie položené domácnosti. V súčasnosti prebieha uzatváranie dohôd o urovnaní za 
dočasný záber pozemkov dotknutých stavbou „Rozšírenie vodného zdroja Holdošov Mlyn“, 
kde sa nám podarilo pre vlastníkov vyrokovať viac ako 15-násobne vyššiu cenu náhrady, než 
aká bola pôvodne navrhnutá zo strany BVS. Po skolaudovaní stavby bude BVS vyplácať 
náhrady za zriadenie vecného bremena. V priebehu roka 2023 sa pripravuje prevzatie do 



užívania spoločnosťou BVS vodovodnej prípojky Horný Koniec, čím by došlo k úspore na 
energiách pre obec. 
Na verejných priestranstvách v obci (školský sad, park v strede obce, detské ihrisko, futbalové 
ihrisko) BVS vysadila vyše 70 stromov ako náhradnú výsadbu za vyrúbané stromy na 
obecných pozemkoch z dôvodu budovania novej betónovej prístupovej komunikácie 
k vodovodným studniam. 
V rámci ochrany životného prostredia ako súčasť projektu Čistý chotár 2022 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. 
V tomto roku sa po uvoľnení protipandemických opatrení roztrhlo vrece so spoločenskými 
akciami, rôznymi udalosťami a aktivitami. Ani naša obec nezaostávala. Vďaka DHZ sme 
založili novú tradíciu ručného stavania mája. Hosťom tradičného festivalu folku a country – 
Vátnofest bola legendárna kapela Lojzo a brnenskí Poutníci. 
V auguste sme si trojdňovými oslavami pripomenuli 760. výročie prvej písomnej zmienky 
o obci. Programu dominovala vernisáž obrazov Jozefa Furku, krojovaný sprievod, sv. omša 
a slávnostný program v kultúrnom dome. Podujatia sa zúčastnil aj predseda TTSK Jozef 
Viskupič a naši významní rodáci: divadelná herečka Zita Furková a hudobník Ivan Herák. 
Pri tejto príležitosti obecné zastupiteľstvo udelilo cenu obce Jozefovi Furkovi in memoriam za 
šírenie dobrého mena obce v oblasti výtvarníctva a divadelníctva, Ing. Vladimírovi Rakovi in 
memoriam za rozvoj hasičstva, Márii Líškovej za prínos v oblasti športu a kultúry seniorov 
a členom testovacieho tímu na COVID-19 za činnosť pri záchrane ľudských životov. 
Stretnutie jubilantov, rodákov 70-nikov a dôchodcov sa v októbri mohlo uskutočniť už bez 
pandemických obmedzení v sále kultúrneho domu. Bohatý program popri vystúpení žiakov a 
detí z miestnej Základnej školy s materskou školou a DH Hradišťanky obohatila svojim 
divadelným vystúpením aj folklórna skupina Kýčer z Turej Lúky.  
Dňa 11.11.2022 sme si pri pomníku padlých v rámci Dňa červených makov položením venca 
a zapálením sviečok za účasti žiakov a detí zo ZŠ s MŠ, členov JDS a miestnej verejnosti 
uctili obete vojen. 
Témou besedy na 3. adventnú nedeľu boli zabudnuté zvyky a tradície, ktoré sme si 
pripomenuli fotografiami od pána Vladimíra Sekáča. Hlavnými diskutujúcimi boli pani Mária 
Líšková, predsedníčka ZO JDS a Jozefína Vulganová, pamätníčka. Spomínali sme aj na 
históriu Adventných besied pri príležitosti ich 10. výročia a ich prvého a v začiatkoch aj 
pravidelného účastníka otca Antona Srholca.   
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 v roku 2022 ďakujem svojmu zástupcovi Mgr. 
Martinovi Masárovi, 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 

 
V Hradišti pod Vrátnom 15.12.2022 


