
Obec v roku 2020 
 
Narodilo sa 8 detí a zomrelo 10 občanov. (Štatistika k 11.12.2020.) 
Takmer celý rok bol poznačený koronakrízou, ktorá ovplyvňovala celkové dianie v obci 
a investičné projekty. V tejto súvislosti nebolo možné realizovať rozvojové projekty v plnom 
rozsahu. Napriek tomu sa podarilo v jarnom období zrealizovať nové detské ihrisko pri 
kultúrnom dome z dotácie Úradu vlády SR a opravu kanalizície zo školskej jedálne. Z dotácie 
z Trnavského samosprávneho kraja boli zakúpené bezkontaktné dávkovače dezinfekcie 
a germicídna čistička vzduchu. V štádiu dokončovania je bezplatný WIFI internet na 
verejných priestranstvách (obecný úrad, kultúrny dom, ZŠ s MŠ, autobusové zastávky, detské 
ihrisko, futbalové ihrisko) z dotácie z Európskej komisie. V tejto súvislosti zvlášť ďakujem 
organizácii TJ Družstevník Hradište a Roľníckemu družstvu „Vrátno“ za pomoc pri realizácii 
verejne dostupného internetu na futbalovom ihrisku. 
Počas letných prázdnin sa podarilo brigádnicky opraviť a zakonzervovať stánky vo dvore 
kultúrneho domu, za čo ďakujem najmä zástupcovi starostu Martinovi Masárovi, poslancom 
obecného zastupiteľstva, DH Hradišťanke a v neposlednom rade Poľovníckemu združeniu 
Hradište-Osuské. 
Začiatkom jesene sme dostali od Ministerstva vnútra do zápožičky pre Dobrovoľný hasičský 
zbor obce nové vozidlo IVECO Daily. 
Moje mimoriadne poďakovanie patrí pani Lucii Sandtner, ktorá dala na vlastné náklady 
odborne zreštaurovať sochu sv Vendelína v blízkosti domu smútku, ako aj rodinám, ktoré sa 
na tomto vzácnom diele finančne spolupodieľali. 
Napriek všetkým 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 11.12.2020 činil 57 701,32 € + úroky 
banke. V súvislosti s rekonštrukciou domu smútku bol splatený krátkodobý preklenovací úver 
vo výške 115 228 €, so splatnosťou do 1 roka, po poskytnutí nenávratného finančného 
príspevku Pôdohospodárskou platobnou agentúrou.  
Napriek existencii zadlženia obce, pokračujúcej realizácii projektov a súčasnej koronakríze 
obec nezvýšila daň z nehnuteľností ani pre rok 2021.  Od 1.1.2021 sa zvyšujú poplatky za 
komunálny odpad a drobný stavebný odpady z dôvodu zvyšovania zákonného poplatku za 
uloženie zmesového odpadu na skládku, pripravovaného začipovania a váženia jednotlivých 
popolníc a pripravovaného zberu biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu. Obec 
v tejto súvislosti požiadala Environmentálny fond SR o dotáciu na nákup 310 kusov 900-
litrových kompostérov do domácností. 
Významným prínosom rozpočtu obce v roku 2020 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, Pracuj v školskej 
kuchyni (§54) a projekt Zosúladenie rodinného a pracovného života zamestnávala v roku 
2020 celkovo 5 uchádzačov o zamestnanie, pričom od 1.7.2020 pokračoval už len jeden 
projekt s jednou zamestnankyňou. V rámci menších obecných služieb pracujú aktuálne 64 
hodín mesačne v obci 2 pracovníci poberajúci dávku v hmotnej núdzi. 
Obec plnila počas roka aj úlohy, ktoré jej vyplývajú z preneseného výkonu štátnej správy, 
medzi ktoré patrí Sčítanie obyvateľov, domov a bytov a zabezpečenie volieb do NR SR, ktoré 
v našom volebnom  okrsku s počtom 163 hlasov suverénne vyhralo hnutie OĽANO-NOVA-
KÚ-ZMENA ZDOLA. Najväčšou logistickou výzvou boli dve kolá celoplošného testovania 
na vírus COVID-19. Bolo to nesmierne náročné pre všetkých zúčastnených a moje 
poďakovanie patrí najmä zdravotníkom, dobrovoľníkom, policajtom, armáde, ale aj 
predsedovi a členom Dobrovoľného hasičského zboru a Poľovníckeho združenia Hradište-



Osuské, ktorí svojou obetavosťou a odvahou pomohli chrániť zdravie a životy našich 
občanov. 
V súvislosti so stavbou „Rozšírenie vodného zdroja Holdošov mlyn“ bola vyrokovaná dohoda 
s Bratislavskou vodárenskou spoločnosťou, a.s. (BVS) o dokončení stavby. BVS sa zaviazala 
vybudovať tlakovú stanicu pre obec, prevziať do správy vodovodnú prípojku v Hornom 
Konci a odškodniť poľnohospodárov v súvislosti so stavbou. Obec súhlasila s presunom trasy 
vodovodu do obecnej poľnej cesty, s trasou vodovodu cez intravilán obce po obecných 
pozemkoch pri kultúrnom dome a so spevnením prístupovej cesty k prameňom. 
Veľmi oklieštené v tomto roku boli aj kultúrno-spoločenské podujatia. Vrátnofest, Prehliadka 
dychových hudieb, Adventná beseda a mnohé ďalšie boli pre protipandemické opatrenia 
zrušené. Spomienka na obete vojen v rámci Dňa červených makov sa uskutočnila v úzkom 
kruhu za účasti predstaviteľov dôchodcov, hasičov a nového vdp. farára Romana Stachoviča 
pri pomníku padlých. Oslava jubilantov sa konala netradičným spôsobom a to v spolupráci 
s niektorými členmi DH Hradišťanky, pričom sme navštívili jednotlivých jubilantov, ktorí 
okrem klasického darčeka dostali aj hudobný v podobe milej piesne, za čo všetkým 
muzikantom úprimne ďakujem. Zvláštne poďakovanie, ale aj gratulácia, patrí jubilantovi,  
kapelníkovi DH Hradišťanka pánovi Ing. Jozefovi Kerecmanovi. Svetlo nádeje do tohto 
ťažkého obdobia vniesla svojim optimizmom naša najstaršia občianka 99-ročná pani Rozália 
Heráková. K jej mimoriadne vzácnemu jubileu jej želám najmä pevné zdravie do ďalších 
rokov. 
Najdôležitejším realizačným projektom pre rok 2021 zostáva Prístavba šatne a WC k budove 
TJ Hradište, nakoľko pre pandémiu ju nebolo možné uskutočniť v tomto roku. Obec v tejto 
súvislosti už požiadala o nenávratný finančný príspevok z MAS Podhoran. 
V budúcom roku tiež plánujeme zrealizovať obnovu hrobu vojnovej obete nebohého Štefana 
Masára umučeného nacistami v roku 1945, na ktorú má obec schválenú dotáciu z Úradu vlády 
SR.  
Za príkladnú spoluprácu a rozvoj Obce v roku 2020 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, 
a dodržiavaním protipandemických opatrení prispievajú nielen k rozvoju našej obce, ale aj 
chránia zdravie svojich spoluobčanov. 
 
 
 
V Hradišti pod Vrátnom 11.12.2020 
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     starosta obce Hradište pod Vrátnom 
 
 
 


