
Obec v roku 2021 
 
Narodili sa 4 deti a zomrelo 14 občanov, z toho 3 na covid. (Štatistika k 10.12.2021.) 
Aj tento rok pokračovala pandemická koronakríza, ktorá ovplyvňovala celkové dianie v obci 
a investičné projekty. Krátke mierne uvoľnenie nastalo len počas letného obdobia.  
Začiatkom roka bol spustený do prevádzky bezplatný WIFI internet na verejných 
priestranstvách (obecný úrad, kultúrny dom, ZŠ s MŠ, autobusové zastávky, detské ihrisko, 
futbalové ihrisko) z dotácie z Európskej komisie. 
S pomocou BVS, a.s. a s výrazným prispením pána Ing. Jaroslava Parízka ml. bol 
zrekonštruovaný most na poľnej ceste „Za Stavohmotami“. 
V letnom období obec zabezpečila nové vybavenie zariadenia Školskej kuchyne vďaka 
dotácii vo výške 5.000 eur z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. 
Z dôvodu protipandemických opatrení ani v tomto roku nebolo možné zorganizovať tradičné 
podujatie Čistý chotár, avšak zopár jednotlivcov individuálne prispelo každý podľa svojich 
možností k vyčisteniu a skrášleniu našej obce. 
Naša obec v spolupráci s Trnavským samosprávnym krajom zorganizovala v letnom období 2 
očkovania na COVID v kultúrnom dome najmä pre starších občanov. 
V júli bol vďaka dotácii z Úradu vlády SR na cintoríne slávnostne odhalený obnovený 
pomník vojnovej obete nebohého Štefana Masára umučeného nacistami v roku 1945. Pri tejto 
príležitosti mu bolo udelené obecné vyznamenanie in memoriam za rozvoj demokracie, ktoré 
prebrali jeho dcéry pani Alena Rugalová a Marta Šútovcová. 
Z tradičných veľkých podujatí v obci bolo možné vďaka DH Hradišťanka zrealizovať 
v auguste Prehliadku dychových hudieb. 
Spomienka na obete vojen v rámci Dňa červených makov sa uskutočnila pri dodržaní aktuálne 
platných protipandemických predpisov v tradičnom zložení za účasti ZŠ s MŠ aj zástupcov 
MO JDS.  
Oslava jubilantov sa podobne ako vlani 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. Výnimočná gratulácia patrí našej najstaršej 100-ročnej 
jubilantke pani Rozálii Herákovej, ktorá svojim úsmevom, optimizmom a dobrou náladou 
vniesla svetlo do tohto ťažkého obdobia. Bez okuliarov s mladíckou pohodou sa pri tejto 
príležitosti podpísala do obecnej pamätnej knihy. K jej mimoriadne vzácnemu jubileu jej 
želám najmä pevné zdravie do ďalších rokov. 
Aj v tomto roku pokračovalo znižovanie zadlženia obce. Úver z minulých rokov v súvislosti 
s Rekonštrukciou a dostavbou kultúrneho domu k 13.12.2021 činil 35 369,32 € + úroky banke 
a bezúročná finančná výpomoc zo strany MF SR v súvislosti s pandémiou COVID-19 činila 
12 491 €.  
Napriek existencii zadlženia obce, pokračujúcej realizácii projektov a súčasnej koronakríze, 
obec nezvýšila daň z nehnuteľností už počas 10 rokov a pre rok 2022 nezvyšuje ani poplatky .  
za komunálny odpad a drobný stavebný odpad napriek tomu, že od 1.1.2022 sa zvyšujú 
náklady na zber a likvidáciu odpadu o 5%. 
Obec pripravuje zber biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu. V tejto súvislosti 
požiadala Environmentálny fond SR o dotáciu na nákup 310 kusov 900-litrových 
kompostérov do domácností v decembri 2020. Žiadosti nebolo vyhovené z dôvodu nedostatku 
finančných prostriedkov, preto obec podala opätovnú žiadosť v októbri 2021. 
Koncom roka obec zakúpila z vlastných prostriedkov štiepkovač konárov a od 1.1.2022 začne 
poskytovať novú službu pre občanov – štiepkovanie konárov priamo na pozemkoch tvorcov 
tohto druhu biologického odpadu.. 



Významným prínosom rozpočtu obce v roku 2021 boli projekty realizované cez Úrad práce, 
sociálnych vecí a rodiny v Senici. Obec tak v rámci projektov Podpora zamestnávania 
uchádzačov o zamestnanie (§54) a projekt Zosúladenie rodinného a pracovného života 
zamestnávala v roku 2021 celkovo 4 uchádzačov o zamestnanie. 
Obec plnila počas roka aj úlohy, ktoré jej vyplývajú z preneseného výkonu štátnej správy, 
medzi ktoré patrí Sčítanie obyvateľov, domov a bytov. 
Na úseku civilnej ochrany prebehla v tomto roku kontrola skladu materiálu CO a kontrola 
dokumentácie CO, pričom neboli zistené zo strany kontrolného orgánu – Okresného úradu 
Senica žiadne nedostatky. 
Najväčšou logistickou výzvou tohto roka bolo 15 kôl antigénového testovania na vírus 
COVID-19 každú sobotu v období od januára do mája 2021. Počas tohto obdobia bolo  
otestovaných v kultúrnom dome spolu 5523 ľudí, z ktorých bolo zistených 16 pozitívnych 
prípadov. Bolo to nesmierne náročné pre všetkých zúčastnených a moje poďakovanie patrí 
najmä zdravotníkom, dobrovoľníkom, policajtom, armáde, predsedovi a členom 
Poľovníckeho združenia Hradište-Osuské, ktorí svojou obetavosťou a odvahou pomohli 
chrániť zdravie a životy našich občanov. Mimoriadne poďakovanie však patrí bývalému 
predsedovi Dobrovoľného hasičského zboru Ing. Vladimírovi Rakovi a členom 
Dobrovoľného hasičského zboru, ktorí sa zúčastňovali na každom testovaní v najväčšom 
počte bez nároku na odmenu v duchu hesla: „Bohu na slávu, blížnemu na pomoc.“ Svoju 
obetavosť preukázali hasiči a poľovníci aj v zimnom období, keď poskytli prvú pomoc našej 
„obyvateľke z maringotky“, ktorú v snehu zviezli až k obecnému úradu, kde ju už prevzala 
záchranná zdravotná služba. Bola to mimoriadne náročná operácia. 
V súvislosti so stavbou „Rozšírenie vodného zdroja Holdošov mlyn“ Bratislavská vodárenská 
spoločnosť, a.s. (BVS) v tomto roku zrealizovala položenie vodovodného potrubia do obecnej 
poľnej cesty a v intraviláne obce (pri kultúrnom dome). Zároveň vybudovala automatickú 
tlakovú stanicu (ATS), ktorá by mala zabezpečiť zvýšenie a stabilizáciu tlaku vo vodovodnom 
potrubí v obci. Technická skúška je plánovaná na začiatok roka 2022.  
Najdôležitejším realizačným projektom pre rok 2022 je vybudovanie Multifunkčného 
športového areálu spolu s tartanovou bežeckou dráhou pri ZŠ s MŠ. Realizácia je plánovaná 
na letné obdobie.  Projekt prístavby šatne a WC k budove TJ Hradište je na schvaľovaní na 
Pôdohospodárskej platobnej agentúre a bude realizovaný akonáhle to bude možné vďaka  
nenávratnému finančnému príspevku z MAS Podhoran. 
Za príkladnú spoluprácu a rozvoj obce v roku 2021 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, zodpovednosťou 
a dodržiavaním protipandemických opatrení prispievajú nielen k rozvoju našej obce, ale aj 
chránia zdravie svojich spoluobčanov. 
 
 
V Hradišti pod Vrátnom 10.12.2021 
 
 
 
 
 
 

 Ing. Lukáš Piroha 
                  starosta obce  

        Hradište pod Vrátnom 


