
Vážení spoluobčania, 

je dobrým zvykom, že tí, čo nejakým spôsobom ovplyvňovali verejné dianie v určitom časovom 

období, na jeho konci zhodnotia výsledky svojej práce.  

V tomto duchu chceme zhodnotiť výsledky práce vedenia našej obce, Obecného zastupiteľstva, 

zamestnancov a ostatných zainteresovaných za volebné obdobie 2014-2018 v obci Plaveč.  

Uvedené obdobie ja hodnotím ako úspešné, a to aj napriek objektívne ťažkým okolnostiam, 

ktoré ho sprevádzali, aj napriek možným rôznym iným názorom.  

Dovoľte mi aspoň v základných bodoch zhodnotiť končiace volebné obdobie podrobnejšie:  

Obecné zastupiteľstvo od ustanovujúceho zasadnutia pracovalo v 9-členom zložení a počas 

celého volebného obdobia nenastali žiadne zmeny v jeho zložení. V priebehu volebného obdobia 2014-

2018 do dnešného dňa Obecné zastupiteľstvo uskutočnilo 25 riadnych zasadnutí a jedno mimoriadne 

zasadnutie a čo musím s radosťou, vďakou a úctou poznamenať, že žiadne z nich nebolo presunuté z 

dôvodu nedostatočnej účasti poslancov, čiže neuznášania schopnosti. Tento fakt naznačuje, že činnosť 

poslancov bola uskutočňovaná zodpovedne a poctivo. Počas týchto zasadnutí bolo prijatých viac ako 

300 uznesení (konkrétne 305), Obecné zastupiteľstvo sa uznieslo na 21 všeobecne záväzných 

nariadeniach prípadne ich zmenách a doplnkoch, boli schválené rozpočty obce za príslušné roky s 

rozpočtovými opatreniami, rôzne smernice a poriadky. Jednotlivé rokovania neboli vždy jednoduché a 

boli skoro vždy časovo náročné aj do neskorých večerných a nočných hodín. Pri tejto príležitosti je 

potrebné vysloviť poďakovanie všetkým poslancom Obecného zastupiteľstva za korektný prístup na 

zasadnutiach, za disciplínu a za to, že zasadnutia Obecného zastupiteľstva mohli byť uskutočnené na 

podľa môjho názoru vysokej, slušnej a veľmi inteligentnej úrovni. 

Obecná rada počas celého volebného obdobia pracovala v nezmenenom trojčlennom zložení 

za účasti hlavného kontrolóra obce s hlasom poradným či už predchádzajúcim alebo súčasným. Riešila 

problematiku, ktorá výslovne nepatrí do kompetencie Obecného zastupiteľstva, bola poradným 

orgánom starostu obce, pripravovala zasadnutia Obecného zastupiteľstva, prejednávala žiadosti a 

návrhy – odporúčania pre Obecné zastupiteľstvo a starostu obce.  

Pri Obecnom zastupiteľstve boli zriadené tri komisie, treba však povedať že najviac iniciatívy a 

práce odviedla ako jediná komisia sociálna, rozvoja vzdelávania, kultúry a športu. Ostáva za ňou poctivá 

práca v podobe príprav a organizovania kultúrno-spoločenských akcií, ktorých bolo pomerne veľké 

množstvo ako deň plný hier, Na Plavečský odpust, Deň sv. Mikuláša, reprezentačný ples obce aj 

Silvester a ďalšie iné. Všetky akcie boli pripravené na veľmi vysokej úrovni. Aj v tomto volebnom období 

sme zistili, že v dnešnej dobe je veľmi významná mediálna komunikácia. Túto sme riešili niekoľkými 

formami v mieste obvyklými ako úradnou tabuľou, internetovou stránkou, obecným rozhlasom, ale aj 

už zabehnutými Plavečskými novinami na internetovej stránke ale aj v tlačenej forme.  

Výkonným orgánom starostu a Obecného zastupiteľstva je Obecný úrad, ktorý 

prostredníctvom svojich zamestnancov vykonáva všetku činnosť v mene obce a to správu daní 

a poplatkov, evidenciu obyvateľstva, administratívne práce, rozhodnutia starostu obce a Obecného 

zastupiteľstva, v našom prípade aj správu obecného vodovodu a kanalizácie, správu budov a obecného 

majetku, vykonáva prenesený výkon štátnej správy v mnohých oblastiach /stavebný úrad, oblasť 

sociálnych služieb, kompetencie štátnej vodnej správy/ a ďalšie iné. Obecný úrad donedávna 



zamestnával 7 zamestnancov a to ekonómku, dve administratívne pracovníčky, doručovateľku a 

upratovačku v jednej osobe, správcu obecného majetku, kontrolóra obce a prevádzkara vodovodu a 

kanalizácie, ktorý nás len pred niekoľkými dňami navždy opustil. Vykonával prácu v prospech obce viac 

ako 25 rokov. Každoročne boli vrámci VPP cestou UPSVaR podľa možností zamestnávaní ďalší 

pracovníci na vykonávanie sezónnych prác, hlavne kosenie verejných priestranstiev, údržbu a opravy 

budov vo vlastníctve obce aj iné činnosti. Z dôvodu, že na UPSVaR je v poslednej dobe evidovaných 

ďaleko menší počet nezamestnaných,  evidovaní nezamestnaní ktorých nevieme využiť, alebo 

nezamestnaní ktorí nespĺňajú stanovené podmienky pre jednotlivé projekty, v tomto roku boli na 

sezónne práce zamestnaní aj pracovníci v rámci vlastných financií.  

Obec na základe svojich kompetencií vykonáva zriaďovateľskú činnosť voči Základnej škole s 

materskou školou, pričom základná škola vykonáva svoju činnosť ako prenesený výkon štátnej správy. 

Materská škola, školská jedáleň a školský klub detí je originálnou kompetenciou obce a tieto sa 

financujú z príjmov obce tzv. podielových daní. Ešte v predchádzajúcom volebnom období bola 

vytvorená tretia trieda materskej školy s kapacitou 18 detí na poldennú prevádzku, ktorá bola však 

v roku 2017 zrušená pre nedostatok žiakov. V roku 2015 bolo v areáli ZŠsMŠ vybudované multifunkčné 

ihrisko z vlastných prostriedkov obce vo výške viac ako 63.739,80 €. V rámci základnej školy a materskej 

školy bol zaznamenaný prakticky počas celého volebného obdobia aj keď mierny ale postupný pokles 

počtu žiakov. V roku 2018 sme boli úspešní v podanom projekte Vybavenie odborných učební ZŠsMŠ 

v celkovej sume 141.972,34 €. Obec  prispieva na voľnočasové aktivity žiakov z vlastných príjmov pre 

ZŠsMŠ, prevádzku multifunkčného ihriska i vlastné aktivity pre detí a mládež. 

V správe obce je prevádzka verejného vodovodu, kanalizácie a ČOV, ktoré obec zabezpečuje 

prostredníctvom prevádzkara vodovodu a kanalizácie a ostatných zamestnancov Obecného úradu od 

odberu podzemnej vody cez distribúciu, dodávku konečnému spotrebiteľovi až po fakturáciu, inkaso 

poplatkov a vymáhanie nedoplatkov. U vodovodu sa jedná o skoro 30 rokov starú stavbu a rozvody, 

ktoré čím ďalej tým viac žiadajú viac práce i financií. Podľa možností v rámci opráv a údržby boli 

vymenené niektoré nefunkčné hydranty, uzávery, aby bolo možné uskutočniť odstávku po jednotlivých 

častiach a uliciach. Do opráv a údržby boli investované nevyhnutné finančné prostriedky. Taktiež boli 

uskutočnené údržbárske práce na kanalizácii a ČOV a dobudované ďalšie kanalizačné prípojky. Obec 

vlastní a využíva budovy: Obecný úrad, Základnú školu – v správe samostatného právneho subjektu 

ZŠsMŠ, budovu bývalej MŠ, Dom kultúry, ktorý je od tohto roku 2018 v celkovej rekonštrukcii, Dom 

nádeje, Dom služieb spolu s Hasičskou zbrojnicou a garážami a taktiež Športový areál s futbalovým 

ihriskom. Nakoľko sa jedná o staršie budovy, každoročne je potrebné venovať pozornosť ich prevádzke, 

oprave a údržbe. V najhoršom stave sa nachádzajú budovy Kultúrneho domu, ktorý je v rekonštrukcii 

a budova bývalej materskej školy. Vo veľkej väčšine boli použité bežné finančné prostriedky na 

zabezpečenie ich opráv a údržby. Dnes už vieme povedať, že máme schválenú dotáciu na rekonštrukciu 

budovy bývalej materskej školy na požiarnu zbrojnicu vo výške 30.000,--€, pri celkovom náklade 

51.886,20 €.  

V správe obce sú miestne komunikácie v celkovej dĺžke skoro 12 km čo je problematické hlavne 

pri údržbe a to: nových krytoch ciest, vysprávkach, odvedení povrchovej vody a odhŕňaní snehu. Po 

dohode sme sa každoročne venovali všetkým týmto formám. Pokiaľ by sme chceli vykonať celkovú 

úpravu miestnych komunikácií novým asfaltovým povrchom v celej obci, potrebovali by sme sumu 

vyššiu ako 1 milión eur. Čo sa týka nových asfaltových povrchov sme po dohode na zasadnutiach 

zastupiteľstva urobili každý rok ucelenú časť určenej ulice, ktorú odsúhlasilo Obecné zastupiteľstvo. Za 



celé volebné obdobie bolo do nových povrchov investované 154.859,48 Eur, postupne časť ul. 

Železničiarska, Janka Kráľa, časť ul. Pastovnícka, Popradská, Vajanského a časť ul. Ružová.  

V končiacom sa volebnom období každoročne Obecné zastupiteľstvo schválilo plán 

investičných akcií v konkrétnom roku a podľa neho sa v tomto roku postupovalo. Do plánu boli 

zahrnuté investičné akcie na realizáciu, investičné akcie na prípravu, akcie na opravu a údržbu majetku 

obce. Aj keď sme sa na začiatku volebného obdobia v roku 2014 dohodli, že budeme realizovať iba 

nevyhnutné investičné akcie, hlavne s využitím prostriedkov z EU a šetriť prostriedky na rekonštrukciu 

kultúrneho domu, vo volebnom období bolo uskutočnených viacero investičných akcií. Z použitím 

prostriedkov z EU v roku 2015 bola zrealizovaná akcia Rekonštrukcia a modernizácia verejného 

osvetlenia v celkovej hodnote 242.817,84 Eur. Rekonštrukciou a modernizáciou verejného osvetlenia 

sa vytvára priestor na modernejšie osvetlenie obce, ale hlavne úspora energie a v konečnom dôsledku 

úspora financií za spotrebu, ktoré sa dajú využiť na iný účel. V roku 2017 bola uskutočnená ďalšia 

investičná akcia z prostriedkov EU, ktorá vedie k úspore energií a financií na prevádzku a to Zateplenie 

Obecného úradu v celkovom náklade 113.996,57 €. Z ďalších akcií v tomto období treba uviesť okrem 

už spomínaného vybudovania multifunkčného ihriska v sume 63.739,80 € a rekonštrukcie miestnych 

komunikácií vo výške 154.859,48 €, rozšírenie inžinierskych sietí ul. Vansovej vo výške 17.229,44 €, 

rozšírenie vodovodu v priemyselnej časti bývalého družstva vo výške 17.042,38 €, kamerový systém 

v obci vo výške 14.805,60 €, oprava obecného rozhlasu vo výške 7.100,--€, rekonštrukcia požiarnej 

zbrojnice vo výške 11.993,06 €, el. prípojka k Hradu Plaveč vo výške 2.526,38 €, rekonštrukcia 

kultúrneho domu doteraz 170.925,98 €, pričom do konca roka bude preinvestovaných okolo 300.000,-

-€, možno aj viac z vlastných prostriedkov. V roku 2018 bola ukončená cyklotrasa vrámci projektu 

cezhraničnej spolupráce v katastri obce Plaveč v celkovej sume 281.718,72 €, z toho vlastné 

prostriedky vo výške 11.253,03 €.  

V tomto volebnom období boli uskutočnené investičné akcie v celkovej výške kapitálových výdavkov 

do dnešného dňa 756.164,48 Eur cez účty obce, čo predstavuje skoro 25% z celkového rozpočtu vo 

volebnom období a mimo rozpočtu obce cez Ľubovnianske regionálne združenie na cyklotrasu vo výške 

277.400,71 €. Z toho vyplýva, že každé 3-tie až každé 4-té euro z výdavkov bolo investované na zvýšenie 

majetku obce Plaveč. 

V rámci plánov, ktoré sme mali na začiatku volebného obdobia musím povedať, že určite sú 

viditeľné výsledky po uskutočnených akciách, viacero zámerov je pripravených, niektoré sú vo fáze 

prípravy. Pripravené sú akcie na ktoré boli podané žiadosti o nenávratný finančný príspevok z fondov 

EU a dnes už vieme že boli schválené a v najbližšej dobe budú realizované: Projekt „Vybavenie 

odborných učební ZŠsMŠ Plaveč“ vo výške 141.972,34 € pri ktorej prebieha aktuálne verejné 

obstarávanie, projekt „Kompostovanie v mikroregióne Minčol“ vo výške 209.496,40 €, kde sú zapojené 

aj obce okrem Plaveč a to Čirč, Ďurková, Hromoš, Kyjov, Plavnica, Pusté Pole, Ruská Voľa, Šarišské 

Jastrabie a Vislanka. Tento Projekt je v štádiu uzatvárania zmluvy a prípravy verejného obstarávania.   

Taktiež ako som spomínal obec má schválenú dotáciu na rekonštrukciu budovy bývalej materskej školy 

na požiarnu zbrojnicu vo výške 30.000,--€, pri celkovom rozpočte 51.886,20 €. Pripravené sú akcie, 

ktoré už majú vydané stavebné povolenie: Parkoviská pri cintoríne, Chodník do časti Podzámok, Zberný 

dvor v obci Plaveč, Obnova hradnej hrobky, v príprave je Hospodárske zázemie hradu Plaveč. 

 Musím však aj povedať, že oveľa viac som čakal v riešení problematiky bytovej výstavby a to 

hlavne prípravy pozemkov pre IBV (výstavbu rodinných domov). Hlavný problém je, že pozemky sú vo 



vlastníctve fyzických osôb a tieto nejavia veľký záujem o výstavbu, resp. vo väčšine nedochádza 

k dohode medzi potencionálnymi záujemcami a vlastníkmi pozemkov. Aj keď bola tejto problematike 

venovaná pozornosť, musíme priznať, že sa jedná o veľmi komplikované záležitosti. Ale napriek tomu 

sme zaznamenali určitý postup – jeden rodinný dom v tejto oblasti sa už buduje, ďalší je v štádiu 

prípravy. Tomu sa určite bude musieť viac venovať novozvolené vedenie obce v ďalšom období. Taktiež 

som viac predpokladal uskutočniť v oblasti odpadového hospodárstva, či už vybudovaním vlastného 

Zberného dvora, alebo v oblasti vývozu odpadov a tým zlepšiť ekonomiku v príjmoch a výdavkoch 

týkajúcich sa odpadov, aj keď  boli uskutočnené opatrenia v oblasti separovaného zberu (likvidácia 

zberných nádob – prechod na vrecový systém), drobného stavebného odpadu (povolenie lokality na 

jeho zneškodňovanie) i veľkoobjemového odpadu (veľkoobjemové kontajnery). 

Spomenúť pri hodnotení je potrebné aj projekt, ktorý nás sprevádzal počas celého volebného 

obdobia a tým je projekt „Zapojenie nezamestnaných do obnovy kultúrneho dedičstva“. V projekte 

Obnovy kultúrneho dedičstva – obnove hradu Plaveč sme boli úspešní vo všetkých štyroch rokoch 

volebného obdobia. Zisťujeme, že Plavečský hrad sa stáva atrakciou, ktorá môže napomôcť pri 

propagácii obce. Boli nám poskytnuté dve dotácie na obnovu hradu Plaveč a to z ministerstva kultúry 

SR v celkovej výške 64.500,--Eur  a Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v celkovej výške 422.209,35 € 

na aktiváciu nezamestnaných. Aj keď ešte projekt nie je ukončený a bude trvať ďalšie dva roky pokiaľ 

bude obec v ňom úspešná. Dovolím si povedať, že sú úspešné už len z dôvodov, že sa obnoví časť 

padnutých alebo značne poškodených konštrukcií a Hrad Plaveč a jeho zrúcaniny naberajú celkom 

nový obnovený vzhľad, a taktiež si prácu našlo desiatky občanov našej obce a okolia, a tým si zlepšili 

svoju ekonomickú situáciu. Veľmi podstatné je, že sa nám podarilo uskutočniť majetkovoprávne 

vysporiadanie Hradu Plaveč ako stavby, tak aj pozemkov na ktorých stojí  v prospech obce Plaveč. 

V roku 2017 sme spoločne s mestom Muszyna (Poľsko) podali projekt v rámci cezhraničnej spolupráce 

INTEREG Poľsko-Slovensko zameraný na obnovu hradu a organizáciu spoločných akcií, tzv. mäkké 

aktivity, stretnutie archeológov, rôzne aktivity a súťaže, zapojenie aj obcí a miest na ktorých území sa 

nachádzajú hrady – Muszyna, Stará Ľubovňa, Plaveč a Rytro. Cez tento projekt boli v rámci kapitálových 

výdavkov obnovené záklenky okien a doplnené parapety juhozápadnej palácovej veže hradu Plaveč  

a archeologické práce v hodnote 41.046,--€., celková hodnota projektu je  54 764,52 € a tento končí 

koncom februára 2019.  

Obec aj počas tohto volebného obdobia poskytovala občianskym združeniam a organizáciám 

v obci dotácie na svoju činnosť a organizovanie rôznych akcií. Priamo cez rozpočet obce ostali 

financované už len organizácie: dobrovoľný hasičský zbor, prevádzka Domu nádeje a cintorína, knižnica 

a fitnescentrum. Na dotácie boli obcou poskytnuté financie vo výške skoro 40.000,--€. Občianske 

združenia sú motivované k vlastnému hospodáreniu a financovaniu organizovaných akcií a činnosti aj 

z iných zdrojov – sponzoring, dotácie, projekty, miestna akčná skupina, a iné. 

Môžeme z ekonomického hľadiska obce vyjadriť skutočnosť, že obec Plaveč hospodárila v 

tomto volebnom období podľa svojich možností, je v dobrej kondícii a nemá žiadny úver ani pôžičky 

a záväzky, naopak má investované prostriedky v projektoch ktoré budú uhradené v budúcom období. 

Čo sa týka investičného úveru tento ako dobre vieme Obecné zastupiteľstvo schválilo na významnú 

investičnú akciu (Rekonštrukcia kultúrneho domu), akciu by ináč nebolo možné realizovať, samozrejme 

s čerpaním úveru v ďalšom volebnom období. Spolu s poslancami Obecného zastupiteľstva, sme volili 

taktiku nezvyšovania daní z nehnuteľnosti, poplatku za vývoz komunálneho odpadu, ani iné poplatky, 

aj keď riskujeme nevytváranie rezervného fondu  na prevádzku obecného vodovodu a kanalizácie. 



Treba však aj uviesť, že disciplína niektorých občanov ale aj právnických osôb voči rozpočtu obce je 

veľmi zvláštna a neuspokojivá, nakoľko pohľadávky obce voči ním evidujeme vo výške okolo 15.000,--

€. 

Výsledky tohoto volebného obdobia 2014-2018, ktoré ako som spomínal hodnotím minimálne 

ako úspešné je určite výsledkom práce vedenia obce, Obecného zastupiteľstva, Obecného úradu, 

všetkých orgánov a organizácií napojených na rozpočet obce ako aj samotných občanov obce Plaveč, 

za čo patrí všetkým spomenutým moje úprimné poďakovanie. 

 

 

                                                                                                                          Ing. Štefan M u r c k o , v.r. 

                                                                                                                                  starosta obce 


