
Zhodnotenie volebného obdobia 2018-2022 
 

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 v súvislosti s rekonštrukciou 
a dostavbou kultúrneho domu z roku 2008. Splátky úveru sú naplánované do júla 2023. Obec 
v roku 2022 čerpala úver 52 989 € na Multifunkčný športový areál a 12 491 € návratnú finančnú 
výpomoc v roku 2020 v súvislosti s pandémiou COVID-19.  Zostatok istiny všetkých úverov spolu 
k 1.8.2022 činilo 85 961,32 €..  
Za 4 roky tohto volebného obdobia sme zaplatili banke 102.583,95 € ako splátky úveru v súvislosti 
s rekonštrukciou a dostavbou kultúrneho domu. 
Napriek stále značnému zadlženiu obce sme nezvyšovali daň z nehnuteľností od roku 2012. 
Hospodárenie Obce sme v každom roku od roku 2012 končili s prebytkom, pri čom nebolo 
potrebné čerpanie z rezervného fondu.  
V roku 2022 dosahoval rezervný fond, ktorý reprezentuje úspory obce, výšku 102 214 €. 
 
2. Získavanie nenávratných cudzích zdrojov a ich použitie 
Napriek tomu, že polovica volebného obdobia bola poznačená pandémiou COVID-19, kedy boli 
zmrazené akékoľvek investičné aktivity a viac ako polroka prežívame vojnu na Ukrajine 
a prehlbujúcu sa energetickú krízu, sa nám za 4 roky podarilo získať celkovo 486 630,39 € 
z Európskych štrukturálnych fondov a štátnych dotácií, ktoré sme pretavili do realizácie projektov – 
rekonštrukcia domu smútku, zateplenie budovy ZŠ s MŠ, stavebné úpravy budovy hasičskej 
zbrojnice a garáže, vybudovanie multifunkčného športového areálu s tartanovou dráhou 
a doskočiskom, vybudovanie verejnej WIFI internetovej siete na verejných priestranstvách a vo 
verejných budovách v obci, vybudovanie nového detského a workoutového ihriska pri kultúrnom 
dome, modernizáciu verejného osvetlenia, vybavenie zariadenia školskej kuchyne, obnovu hrobu 
vojnovej obete. 
Do zápožičky dostala obec pre DHZO z Ministerstva vnútra SR hasičské vozidlo IVECO Daily. 
Cez projekty z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny sme aj naďalej zamestnávali uchádzačov 
o zamestnanie na čistenie verejných priestranstiev a obecných budov. 
K 19.7.2022 má obec schválený nenávratný finančný príspevok vo výške 27 190,97 € na Výstavbu 
šatní a WC k budove TJ Hradište pod Vrátnom, realizácia je plánovaná v 4. kvartáli 2022.  
 
3. Použitie vlastných zdrojov na rekonštrukcie a opravy obecného majetku 
Medzi finančne najnáročnejšie patrili opravy a rekonštrukcie miestnych komunikácií. Len v roku 
2022 sme z ušetrených vlastných prostriedkov vo výške 48 240 € zrekonštruovali celú cestu „Za 
vršky“  vrátane koncovej točne. Taktiež sme sa venovali drobným opravám výtlkov na miestnych 
komunikáciách, opravili sme most na poľnej ceste „Za stavohmotami“, pokračovali opravy 
potokov, zrekonštruovali sme WC v budove ZŠ s MŠ, vybudovali sprchu v ZŠ, vymenili sme bránu 
do dvora kultúrneho domu, obecné erby na budove obecného úradu a pri vstupoch do obce, doplnili 
kamerový systém na školskom ihrisku a na dome smútku, zakúpili štiepkovač konárov, atď. 
 
4. Úspory finančných prostriedkov 
Obec vykazuje úspory v spotrebných oblastiach vďaka starostlivému pravidelnému 
prehodnocovaniu platných zmlúv a uzatvárania výhodných kontraktov napr. na telekomunikačné 
služby a energie. Obec má uzavretú fixnú cenu za dodávku plynu 25 € / MWh do augusta 2024 
a 10%-nú zľavu na dodávku elektrickej energie. Aktualizáciu webovej stránky obce vykonáva 
starosta obce bez nároku na odmenu. 
 



 
 
5. Riešenie obecných problémov 
Počas uplynulého volebného obdobia zasadal krízový štáb obce v roku 2020 v súvislosti 
s prerušením školskej dochádzky z dôvodu vypuknutia pandémie COVID-19. 
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 sa pripravuje prevzatie do užívania spoločnosťou BVS 
vodovodnej prípojky Horný Koniec, čím by došlo k úspore na energiách pre obec. 
V rámci skvalitňovania životného prostredia došlo v roku 2022 k výsadbe vyše 70 stromov na 
verejných priestranstvách v obci. 
 
6. Školstvo a kultúra 
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 projektami z ÚPSVAR, 
ale z vlastných obecných prostriedkov. 
Z dôvodu pandémie bol kultúrny život polovicu volebného obdobia „zmrazený“. Podarilo sa nám 
reštartovať tradičné kultúrne podujatia – Vrátnofest, Prehliadku dychových hudieb, Čistý chotár 
a v tomto roku sme vďaka DHZ založili novú tradíciu ručného stavania mája. 
V auguste 2022 sme si trojdňovými oslavami pripomenuli 760. výročie prvej písomnej zmienky 
o obci. Programu dominovala vernisáž obrazov Jozefa Furku, krojovaný sprievod a slávnostný 
program v kultúrnom dome. Podujatia sa zúčastnil aj predseda TTSK Jozef Viskupič, divadelná 
herečka Zita Furková a hudobník Ivan Herák. 
V našej obci sme privítali viaceré významné osobnosti kultúrno-spoločenského života, ako napr. 
Adama Hudeca, Františka Mikloška, Fera Guldána, legendárnu kapelu Lojzo a ďalších. 
V roku 2018 udelilo obecné zastupiteľstvo čestné občianstvo Obce Hradište pod Vrátnom 
Mikulášovi Dzurindovi za šírenie dobrého mena obce a rozvoj demokracie, v roku 2021 cenu obce 
pekárovi Štefanovi Masárovi in memoriam za rozvoj demokracie, v roku 2022 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 Liškovej za prínos v oblasti športu a 
kultúry seniorov a členom testovacieho tímu na COVID-19 za činnosť pri záchrane ľudských 
životov. 
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 svojmu zástupcovi Mgr. Martinovi Masárovi, 
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. Špeciálne 
poďakovanie však patrí členom testovacieho tímu na COVID-19, ale aj všetkým občanom ktorí boli 
zodpovední a nápomocní pri prekonávaní pandémie. 
 
 
 
 
 
         Ing. Lukáš Piroha 
              starosta obce 
         Hradište pod Vrátnom 


