
 

    

 

 

     

  

 

 

   

 

 

Príhovor starostky obce Hradište 
 

    

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Vážení občania! 

Moje prvé volebné obdobie 2018-2022 nebolo práve z tých najšťastnejších. Vstúpili sme do veľmi zlého obdobia a do 
našich životov zasiahli mimoriadne situácie, ktoré nám narušili  pracovný aj súkromný život. Preto som sa rozhodla, 
že svoju predvolebnú kampaň 2022-2026 urobím trochu netradičným spôsobom - pokúsim sa Vám v krátkosti opísať 
4 roky mojej práce a práce Obecného zastupiteľstva v Hradišti, aby ste aj vy získali lepšiu predstavu o tom, čo sa na 
úrade a v dedine urobilo. 

Rok 2019 bol pracovne taký istý, ako roky pred ním. Celkom sa nám darilo aj v našej obci. 

- Z Ministerstva financií SR sme požiadali o účelovú nenávratnú  dotáciu vo výške 9 500 eur na výmenu  
oplotenia v cintoríne a výmenu vstupnej brány. Tieto finančné prostriedky sme aj dostali a oplotenie sme 
vymenili  ešte v tom istom roku.  

- Vymenili sme  krytinu na streche nad  kultúrnym domom  -  obchodom a krčmou, opravu sme financovali 
z rozpočtu obce a náklady boli vo výške cca 2 tisíc eur. 

- Z rozpočtu obce sme vymenili oplotenie okolo kostola a boli urobené potrebné nátery a výsadba kvetov. 

- V septembri 2019 sa nám podarilo z výjazdového zasadnutia  Vlády SR získať účelovú nenávratnú dotáciu vo 
výške 50 tisíc eur na rekonštrukciu miestnych komunikácií od Líškov až po bytovku. Celková rekonštrukcia 
miestnej komunikácie  stála 56 tisíc eur, nakoľko sme urobili aj úsek  pred bytovkou- časť ktorú vlastní obec 
a tiež sa opravil briežok pri kostole / 6 tis.eur sme financovali z rozpočtu obce/.  Rekonštrukcia miestnych 
komunikácií bola dokončená začiatkom roku 2020. 

- Skrášlili sme detské ihrisko dreveným vláčikom, kde sa dala vyrobiť druhá polovica vláčika a dokúpila sa 
šmýkačka, aby sme vláčik sfunkčnili.  

- Na obecnom úrade bola zriadená registratúrna miestnosť – archív, kde sú uložené všetky doklady určené na 
archiváciu. 

 

V roku 2019 sme zorganizovali aj pár pekných akcií: 

Stavanie mája  

V júli 2019 bol zorganizovaný výlet pre našich dôchodcov za krásami Slovenska. Navštívili sme slovenské jaskyne 
Gombaseckú a Aragonitovú jaskyňu  a Betliar. 

 V mesiaci júl sme usporiadali aj športový deň pre naše deti, ktorý bol náhradou za MDD.  

V mesiaci august 2019 sme usporiadali veľmi peknú akciu na počesť nášho rodáka, spisovateľa – Najkrajší kút 
Dezidera Bangu. Akciu podporilo aj Novohradské osvetové stredisko Lučenec. Za našu obec  bola  nášmu rodákovi  
udelená cena obce Hradište. 

V auguste sme zorganizovali oslavy SNP spojené so zapálením povstaleckej vatry.  

V októbri 2019 sme sa zúčastnili súťaže o najlepšiu hornohradskú klobásu v Uhorskom, kde naše družstvo   získalo 
prvé miesto. Za výzdobu stánku sme obdržali druhé miesto. 

Hádam najkrajšou akciou v roku 2019 bola v decembri 2019 Mikulášska párty pre naše deti. Záujem bol veľký, čo 
bolo vidieť na účasti. Okrem našich detí sa prišli zabaviť aj rodičia a starí rodičia.  Mikuláš, čert a anjel zabavili naše 
deti pri hudbe, hrách a pri krásne ozdobenom a rozsvietenom stromčeku  rozdali deťom mikulášske balíčky. 

 

Rok 2020 a 2021 neboli pre našu obec práve najľahšie. Vyskytli sa neočakávané udalosti, ktoré zanechali v nás 
všetkých nezabudnuteľné spomienky. Okrem pandémii Covid 19, s ktorou ešte stále bojujeme, postihla v júni 2021 
našu obec aj prívalová povodeň. Spôsobila nemalé škody nielen na súkromných majetkoch občanov, ale aj na 
majetku obce. Zanechala po sebe nemalé finančné straty, s ktorými sa obec musí vysporadúvať dodnes. Potok, ktorý 
bol úplne zničený sa musel opravovať a dávať do pôvodného stavu a ešte stále nie je v takom poriadku, ako bol pred 
povodňou, keď sme ho  v roku 2020 aj na náklady našej obce dali vyčistiť /fotografie potoka pred povodňou si 



môžete pozrieť na web stránke našej obce v časti Projekty/. Viem, že momentálne potok nie je dokončený, treba 
urobiť úpravy a čistenie koryta, ale pochopte prosím  situáciu, že potok nie je vlastníctvom obce a preto obec 
nemôže neustále vynakladať finančné prostriedky na jeho udržiavanie. Bol vyčistený v roku 2020 ako som už 
spomenula aj na náklady obce. Ja neustále kontaktujem správcu potoka Slovenskú vodohospodársku správu a  mám 
prísľub, že potok  vyčistia, len si  musia  nájsť  čas, pretože podľa ich vyjadrenia majú kritickejšie lokality, ktoré musia 
momentálne riešiť a ktorých oprava nepočká. Čistili sme okolie okolo potoka, ktoré bolo  po povodni  zničené 
a zaplavené nečistotami, kúskami dreva, stromov, buriny.   Opravovali sme obecný majetok – prepadnuté, vymyté 
cesty, vytrhaný asfalt na mostoch, prístup k domom obyvateľov hlavne na hornom konci obce od Zdechovanovcov, 
pri Vilovi F. a poničené rigóly.  Prívalová povodeň okrem fyzicky náročnej práce nám priniesla aj kopec administratívy 
naviac, kde sme až do zrušenia mimoriadnej situácie museli vypracovať cca 200 zápisníc. Tieto zápisnice sme posielali 
kompetentným orgánom s presným rozpisom prác, ktoré sa každý deň urobili.  Pravidelne tiež musel zasadať krízový 
štáb obce Hradište /starostka a poslanci OZ a zapisovateľka/, ktorý priebežne zhodnocoval situáciu po prívalovej 
povodni. Toto neberte ako sťažovanie, chcem Vám tým povedať, že tieto negatívne udalosti / covid 19 a povodeň/, 
ktoré nás postihli sme zvládli bez väčších problémov a pomohlo nám to získať aj nové skúsenosti. 

Kvôli pandémii Covid 19 boli pozastavené všetky dotácie od štátu na pomoc obciam. Snažili sme sa robiť aspoň  
práce, ktoré sme dokázali financovať z vlastného rozpočtu a tiež za pomoci sponzorov. 

  Vybudovali sme  altánok na dolnom konci obce. 

 Boli splynofikované priestory obecného úradu.   

 Z dotácie od poslancov BBSK za rok 2019 vo výške 900,00 eur a našou spoluúčasťou sme zrekonštruovali altánok na 
Gondovke.  

- Urobilo sa osvietenie  kostola.  

-  Bol vyčistený potok Držkovo a natreté zábradlia mostov a lavičiek, čo následne povodeň zničila. 

- Dokončilo sa oplotenie v cintoríne, kde sa vymenilo staré pletivo z dvoch strán cintorína.   

- Vybudovali sa schody v cintoríne k hrobom.  

- Dali sme vyčistiť pamätník padlých hrdinov.  

- Zakúpili sme vianočné ozdoby pre výzdobu dediny a stromčeka pri kostole.  

- OZ schválilo žiadosť rímsko-katolíckej cirkvi o povolenie výstavby kríža v cintoríne, ktorý si veriaci aj svojpomocne 
postavili. Prispeli sme na rekonštrukciu rímsko-katolíckeho kostola v Rovňanoch, nakoľko ho navštevujú aj naši 
občania vo výške 200 eur.  

Zvolali sme jednanie okolo zaplavovania asfaltovej cesty z Bystričky do Hrabovskej. Podarilo sa nám záležitosť 
vyriešiť, nakoľko povodie Ipľa vyčistilo priepusty, ktoré značne stiahli vodu a obecný úrad pomohol pri vykopaní 
rigólu popri asfaltovej ceste, ktorý vodu odvádza do šácht.  

Zabezpečili sme kamennú drvu na zásyp výmoľov na ceste na Lazy, tiež sme zabezpečili dopravu drvy.  

Prispeli sme finančnými čiastkami pre Integrované sociálne centrum v Málinci  v roku 2020 čiastkou 150 eur a v roku 
2021 čiastkou 100 eur na prevádzkové potreby zariadenia. Tiež sme darovali stolnotenisový stôl pre deti v tomto 
zariadení.  

V marci 2020 sme znovu otvorili obecnú knižnicu. 

V roku 2020 bola vytvorená základná 5 členná skupina hasičov, ktorý boli vyškolení  na obsluhu povodňového vozíka, 
nakoľko  bez tejto obsluhy by nám Ministerstvo vnútra SR vozík odobralo.  

Keďže boli zakázané aj hromadné podujatia snažili sme sa  tento výpadok kompenzovať aspoň balíčkami pre seniorov 
v rámci októbra mesiaca úcty k starším, vianočnými baličkami pre sociálne slabšie rodiny a seniorov, vitamíny 
a ovocie pre seniorov,  ruksakov plných dobrôt a školských potrieb pre naše deti, pre všetkých občanov respirátory 
a dezinfekčné gély a mikulášske balíčky pre všetky deti, ktoré poroznášal náš Mikuláš s čertom a anjelom.  

V máji 2021 sa nám podarilo prilákať do našej malej obce súkromného podnikateľa , ktorý otvoril predajňu potravín. 
Samozrejme aj prevádzka predajne potravín vyžadovala v zmysle platných zákonov  rôzne úpravy a preto sme museli 
prispôsobiť  a opraviť jej priestory, nakoľko je to obecná nehnuteľnosť. 



Začiatkom mája sme  zorganizovali akciu  Stavanie mája.  

 Aj počas rokov, ktoré boli poznamenané pandémiou sme  nezabudli na našich jubilantov, ktorí dovŕšili životné 
jubileá 70 rokov a viac a pripravili sme im malé posedenie spojené s občerstvením a taktiež sme im odovzdali malé 
darčeky.  

Nezabudli sme ani na našich najmenších – novorodencov, ktorých sme tiež privítali do života a podporili sme ich  
finančnou čiastku vo výške 50 eur pre každého.  

V auguste sme sa zúčastnili na Jablkových dňoch v Čabasabadi, kde ako tradične sa varila slovenská kapusta.  

V auguste 2021  sme  zorganizovali  oslavy SNP spojené so zapálením povstaleckej vatry a občerstvením pre občanov.   

Koncom roka 2021 sa nám  na základe spolupráce s BBSK pri realizácii projektu „odstránenie následkov po povodni 
v mesiaci jún 2021“ podarilo  získať nenávratné finančné prostriedky  vo výške 10 tis. eur.  Len vďaka tejto pomoci 
sme mohli rodinám, ktoré boli najviac postihnuté povodňou aspoň čiastočne nahradiť  ich škody a čiastočne vykryť 
náklady ktoré nám vznikli pri likvidácii škôd na obecnom majetku.  Finančné prostriedky boli spravodlivo rozdelené a  
vyplatené občanom, ktorí boli postihnutí povodňou a to  podľa rozsahu poškodenia ich majetku. 

 Cez výzvu Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie  SR sa nám podarilo získať nenávratnú 
dotáciu na kapitálové výdavky - rekonštrukciu chodníka na hornom konci obce Hradište. Dotácia bola vypočítaná na 
základe spracovaného projektu vo výške 58 141 eur, ktorú nám ministerstvo koncom roka 2021  vyplatilo na náš 
účet. Dotácia bola vyplatené v 100% výške a pre našu obec bola veľmi výhodná, pretože sme sa nemuseli podieľať na 
spoluúčasti.  Práce na rekonštrukcii chodníkov sa začali realizovať podľa zmluvy koncom mája 2022 a začiatkom 
augusta 2022 boli aj ukončené podľa vypracovaného projektu. Uvedená výzva na rekonštrukciu chodníka v hornej 
časti obce Hradište bola časovo veľmi náročná. Mali sme krátky čas na vypracovanie žiadosti s prílohami, plus 
zabezpečenie projektovej dokumentácie. Obec Hradište zrealizovala rekonštrukciu chodníka v obci, ktorý 
zabezpečuje bezpečnejší a kvalitnejší pohyb chodcov. Zároveň došlo k skultúrneniu celého priestoru v okolí hlavnej 
cesty nakoľko starý chodník bol v dezolátnom stave a šachty na chodníku boli prepadnuté, kde hrozilo aj nebezpečie 
úrazu pre občanov.  Viem, že sú medzi občanmi aj ohlasy,  že chodník je zbytočne široký, ale verte mi je širší len 
o časť medzi cestou a starým chodníkom, ktorá vždy bola zaburinená a bolo potrebné ju kosiť a čistiť.  Širší chodník 
tiež vyhovuje chodcom a mamičkám s deťmi, ktoré sa bez problémov môžu bezpečne prechádzať po chodníku aj 
s kočíkmi. Myslím si, že v našej dedine nie je až taká premávka áut, aby dochádzalo k problémom.  Podotýkam, že 
chodník bol zrekonštruovaný presne podľa projektovej dokumentácie. 

Na základe projektu  MAS Hornohrad a 5% spoluúčasťou obce  sme v mesiaci september 2022 začali s rekonštrukciou 
autobusovej zastávky v našej obci, ktorej hodnota predstavuje  11 996   eur. 

 Z dotácie poslancov BBSK  sme žiadali v roku 2021 o finančnú pomoc na skrášlenie a zveľadenie detského ihriska pri 
obecnom úrade. Dotácia nám bola poskytnutá začiatkom roku 2022  vo výške 1 400 eur, samozrejme so 
spoluúčasťou obce a projekt bol zrealizovaný v júni 2022, kde sme pre deti na detské ihrisko zakúpili nový záhradný 
domček, preliezku, stan, detský  stolík so stoličkami a záhradné sedenie pre dospelých. 

 Projekt na opravu studne Cigánka, od MAS Hornohrad vo výške 600 eur bol tiež schválený a oddychová zóna pri 
studni Cigánka je tak o niečo krajšia a občania v hornej časti obce už nebudú mať problémy so zamŕzaním vody 
v pumpe, ktorá bola pôvodne nainštalovaná na studni.  

   

Akcie 2022: 

Zorganizovali sme stavanie mája, kde sme pripravili pre občanov kotlíkový guľáš. Účasť bola prekvapujúca a bolo 
vidieť, že občania sa cítili príjemne.  

 11.6.2022 sme konečne mohli zorganizovať krásnu akciu MDD pre naše deti s pohostením, hrami, penovou šou, 
skákacím hradom a novými preliezkami. Akcia bola mimoriadne úspešná a myslím si, že našim deťom a rodičom sa 
páčilo nakoľko bola hojná účasť. O zábavu sa postaral aj náš rodák Jožko Kminiak, ktorý nám na záver podujatia 
zahral pekné pesničky. 

Dňa 26.7.2022 sme zorganizovali výlet pre našich dôchodcov na Oravu. Samozrejme pripojili sme sa k nim aj my 
mladší. Autobus bol naplnený 48 účastníkmi zájazdu. Navštívili sme Oravský hrad, múzeum kávy a tiež skanzem 
Oravská dedina v Zuberci. 



V mesiaci august sme sa zúčastnili na akcii Jablkové dni v družobnej obci  Čabasabadi, kde naši zástupcovia navarili za 
kotol kapusty, ktorá má v Maďarsku veľký úspech. 

Dňa 3.9.2022 sme usporiadali ako tradične oslavy SNP spojené so zapálením povstaleckej vatry a aby sa ľudia aj 
trochu zabavili spojili sme to s dedinskou veselicou. Navarili sme kotol kapustnice a bolo postarané aj o tanečnú 
zábavu.  Oslavy boli na veľmi dobrej úrovni a to aj vďaka nášmu spoluobčanovi Štefanovi S., ktorý nám pomáhal pri 
oslavách už 3 roky s ozvučením.  Hudobne nám prispeli k dobrej nálade skupiny  Kokavan, Denis S. a náš občan Dušan 
K. zahral na harmonike.   Zábava trvala ešte po polnoci. 

V mesiaci september 2022 sme si uctili našich jubilantov pri ich životných jubileách 70 a 80 dožitých rokov. Malé 
posedenie spojené s občerstvením prispelo  k peknej atmosfére tohto stretnutia. Aj tento rok sme navštívili našich 
novorodencov. 

1.10.2022 sa naša obec zúčastnila na súťaži o najlepšiu Hornohradskú klobásu, ktorá sa uskutočnila v Českom 
Brezove – časť Váľkovo. Umiestnili sme sa na 4 mieste. 

Z príležitosti mesiaca úcty k starším sme dňa 9.10.2022 zabezpečili divadelné predstavenie v podaní divadelného 
súboru z Poltára pod názvom Pani plukovníková.  Vstupné bolo ľubovolné. 

Okrem uvedených projektov a akcií , ktoré sme za 4 roky uskutočnili sa priebežne robili aj nasledovné práce: 

- bola zriadená nová web stránka obce Hradište, kde sú uverejnené všetky informácie a dokumenty   o práci v našej 
obci a dôležité informácie z diania na Slovensku, 

- vymenili sme  hasiace prístroje vo všetkých objektoch obecného úradu,  

- vymenili sme  4 vodárničky /OcÚ, kultúrny dom, obchod a krčma, dom smútku/,   

- robili sa časté opravy verejného osvetlenia a opravy verejného rozhlasu, ktorý už potrebuje rekonštrukciu,  

- museli sme orezať  stromy, ktoré nepatria obci, ale sú vysadené na obecnom majetku a začali už robiť problémy 
hlavne na verejnom osvetlení a verejnom rozhlase. Orezali sa suché haluze z líp popri potoku, ktoré boli nebezpečné 
už aj pre ľudí, nakoľko boli úplne suché. Opílili sme spodné haluze zo smrekov v cintoríne, nakoľko už bol problém 
s kosením. 

- na opravu zvonov v našom kostole sme prispeli finančnou čiastkou 500 eur. 

- znovu robíme nové nátery lavičiek a mostov nad potokom. 

Upravili a dopracovali  sme všetky právne predpisy, ktoré obec pre svoje fungovanie musí mať vypracované v zmysle 
platných zákonov, ktoré boli obecným zastupiteľstvom následne aj schválené.  

Toto sú len tie najhlavnejšie práce a aktivity,  ktoré sme počas 4 rokov zrealizovali.  Je ich samozrejme oveľa viac. 

Vážení občania,  

Aj napriek tomu, že posledné 3 roky boli náročné, podarilo sa nám do našej obce získať 142 tisíc eur nenávratných 
dotácií.  Celá táto čiastka bola použitá na zveľadenie a skrášlenie našej obce .  Myslím si, že pre našu malú obec je to 
celkom pekná čiastka naviac.  

V závere  sa chcem poďakovať  za Vašu podporu, ktorú ste mi počas 4 rokov prejavili,  ďakujem zamestnancom obce 
Hradište terajším aj bývalým  a poslancom obecného zastupiteľstva a ich rodinám za  zodpovednosť a príkladnú 
prácu, ďakujem všetkým organizáciám v našej obci hlavne Jednote dôchodcov a občianskemu združeniu PreHradište  
a  sponzorom, ktorí nám veľmi pomohli pri akciách, či to už materiálne alebo finančnou pomocou. Ďakujem 
pracovníkom malých obecných služieb za to, že sa nám starajú o čistotu a poriadok v našej obci a úpravu okolia 
obecného úradu a ostatných verejných priestranstiev a budov, čo vôbec nie je jednoduché. Z roka na rok ľudí na 
malých obecných službách ubúda a mám obavy, že prídeme do doby, kedy budeme musieť priložiť ruky k dielu 
všetci, aby sme dedinu udržali v čistote na akú sme naučení.  

A moje plány do nového volebného obdobia 2022-2026? 

Samozrejme dokončiť projekty, ktoré máme rozpracované, dokončiť práce, ktoré máme rozrobené  a rozmýšľať nad 
prioritami ďalších rokov ako sú: 

- Výmena okien a dverí na budove obecného úradu 



- Úprava okolia potoka na hornom konci obce  

- vysporiadanie pozemkov na ihrisku  a jeho úprava  

- oprava fasády kultúrneho domu a rekonštrukcia kuchyne v kultúrnom dome 

- oprava sociálnych zariadení v dome smútku a náter strechy, oprava dreveného obkladu na vstupe do domu 
smútku 

- náter strechy na požiarnej zbrojnici 

- inštalácia kamerového systému 

- rekonštrukcia verejného rozhlasu  ...       a toto je len časť toho,  čo ešte treba v našej obci urobiť.  

 

Neviem či je vôbec správne v tejto dobe si niečo plánovať alebo sľubovať, nakoľko nikto  z nás nevie čo nás 
v budúcnosti čaká. Pri neustálej inflácii a energetickej kríze môže dôjsť k tomu, že náš rozpočet nedôjde ani na 
pokrytie tých najnutnejších výdavkov. Ak budeme chcieť niečo v obci  urobiť budeme musieť čakať na také výzvy, 
ktoré pre našu obec budú výhodné a budeme musieť aj v našej obci prijať viaceré opatrenia k šetreniu rozpočtu čo 
sa týka hlavne energií.  Ja Vám však môžem za seba sľúbiť, že v prípade ak získam Vašu dôveru a dovolí mi to 
zdravie, budem pokračovať vo svojej práci ako doteraz, budem sa snažiť, aby všetkých 230 našich občanov žilo 
spokojný život, aby ste sa v našej obci cítili dobre, bezpečne a šťastne, lebo našim domovom nie je len náš dom 
a záhrada, ale celá naša obec. S každým problémom a pripomienkou sa môžete na mňa hocikedy obrátiť.  Pred 
nami sú ďalšie 4 roky snaženia, počas ktorých chceme dokončiť staré a začať nové.  

Som rodená Hradišťanka a preto moje srdce patrí Vám a našej obci. 

 

 

        Nataša Iskrová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

    

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 


