
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 a zamestnancov za volebné obdobie 2010-2014. 

Uvedené obdobie hodnotím ako úspešné, a to aj napriek objektívne ťažkým 
okolnostiam, ktoré ho sprevádzali. Pokračujúca hospodárska kríza sa prejavila úspornými 
opatreniami štátu, ktoré mali priamy dopad na príjmy miest a obcí predovšetkým  v znížení 
podielu na dani z fyzických osôb, ktorá je najväčšou príjmovou položkou rozpočtu každej 
obce. 

Mnohokrát nám bolo odporúčané, chýbajúci príjem nahradiť navýšením miestnych 
daní a poplatkov. V situácii prebiehajúcej krízy, vysokej nezamestnanosti, sme neprijali 
takéto riešenie.  

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 nastali dve zmeny v jeho zložení a to po úmrtí Jána 

Mačeka nastúpil prvý náhradník Štefan Janoško a po zániku poslaneckého mandátu Matúša 

Troščáka a viacerých pokusoch o nastúpenie druhého a tretieho náhradníka Obecné 

zastupiteľstvo až do konca tohto volebného obdobia pracovalo v 8-člennom zložení. 

V priebehu volebného obdobia 2010-2014 do dnešného dňa Obecné zastupiteľstvo 

uskutočnilo 24 riadnych zasadnutí a 3 mimoriadne zasadnutia a čo musím rád s úctou  

a vďakou poznamenať, že žiadne z nich nebolo presunuté z dôvodu nedostatočnej účasti 

poslancov, čiže neuznášania schopnosti. Počas týchto zasadnutí bolo prijatých viac ako 230 

uznesení, Obecné zastupiteľstvo sa uznieslo na 19 všeobecne záväzných nariadeniach, 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 hodín. 

Obecná rada počas celého volebného obdobia pracovala v nezmenenom trojčlennom 

zložení za účasti hlavného kontrolóra obce s hlasom poradným. 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.  

 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, 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/ a ďalšie iné. Obecný úrad zamestnáva 7 

zamestnancov a to tri administratívne pracovníčky, doručovateľku a upratovačku v jednej 

osobe, prevádzkara vodovodu a kanalizácie, správcu obecného majetku a kontrolóra obce. 

Každoročne boli vrámci VPP cestou UPSVaR zamestnávaní ďalší pracovníci na vykonávanie 



sezónnych prác, hlavne kosenie verejných priestranstiev, čistenie priekop, priepustov, 

údržbu a opravy budov vo vlastníctve obce. 

 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.  Na základe 

požiadavky rodičov sme v roku 2011 uskutočnili rekonštrukciu priestorov základnej školy 

s tým, že bola vytvorená ďalšia – tretia trieda materskej školy s kapacitou 18 detí na 

poldennú prevádzku s potrebným sociálnym zabezpečením. V roku 2012 boli 

zrekonštruované šatne ZŠsMŠ, boli vyrobené mantinely pre prírodné klzisko, v jari tohto roku 

bolo vybudované detské ihrisko, ktoré slúži nielen žiakom MŠ, pred dokončením je 

multifunkčné ihrisko. V priebehu tohto volebného obdobia obec investovala, resp. 

dofinancuje do školských zariadení viac ako 135.000,--Eur. V rámci základnej školy 

a materskej školy však bol v najbližšom období zaznamenaný postupný pokles počtu žiakov.  

 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 25 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 bolo investované viac ako 20.000,--Eur. 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, Dom kultúry, 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. 

Vo veľkej väčšine boli použité bežné finančné prostriedky na zabezpečenie ich opráv a 

údržby. 

V správe obce sú aj miestne komunikácie v celkovej dĺžke cca 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. Po 

zakúpení vlastného traktora vykonávame údržbu ciest a odhŕňanie snehu vo vlastnej réžii čo 

nám určite zabezpečilo úsporu prostriedkov. Do vyspávok sa každoročne investuje stanovená 

čiastka prostriedkov, v roku 2013 boli vysprávky urobené aj so zafrézovaním čo malo výhodu 

aj keď bolo drahšie, že v roku 2014 vysprávky neboli vykonané. Čo sa týka nových asfaltových 

povrchov sme po dohode na zasadnutiach zastupiteľstva urobili každý rok ucelenú časť 

určenej ulice. Za celé volebné obdobie bolo do nových povrchov investované 85.685,94 Eur. 



Taktiež každoročne sa vybudovali trativody na miestnych komunikáciách v obci v celkovom 

počte 6 a taktiež napojenie dažďových vpustí do kanalizácie a rekonštrukcia dažďového 

kanála pri kostole s parkoviskom. 

 

 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. Roku 2011 bola zrealizovaná akcia Rekonštrukcia centra obce 

v celkovej hodnote 677.498,42 Eur. Rekonštrukciou centra obce sme vybudovali priestor na 

oddych, posedenie, chodníky pre komunikáciu i priestor pre organizáciu rôznych kultúrno-

spoločenských akcií, ktorého projekt oceňujú návštevníci našej obce. Je len škoda, že sa nám 

nepodarilo uskutočniť ďalšiu väčšiu investičnú akciu Rekonštrukcia a modernizácia verejného 

osvetlenia v rozpočtovom náklade 261.710,--Eur schválenú ešte v roku 2012. V týchto dňoch 

sa ukončuje verejné obstarávanie na riadiacom orgáne. V tomto volebnom období boli 

uskutočnené investičné akcie v celkovej výške kapitálových výdavkov 790.355,60 Eur. 

 Som veľmi rád, že sa nám podarilo hneď na začiatku volebného obdobia presadiť po 

vážnej povodni v roku 2010 navýšenie hrádze v úseku od železničného po cestný most 

cestou Slovenského vodohospodárskeho podniku. 

 

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

určite sú viditeľné výsledky po uskutočnených akciách i opatreniach v už spomenutých 

akciách, viacero zámerov je pripravených, niektoré sú vo fáze prípravy (Chodník Podzámok, 

Rekonštrukcia Domu kultúry, atď.). Musím však aj povedať, že oveľa viac som čakal v riešení 

problematiky bytovej výstavby a to či už nájomných bytov, tak aj vlastníckych bytov 

a prípravy pozemkov pre IBV (výstavbu rodinných domov). Aj keď bola tejto problematike 

venovaná pozornosť, nakoniec nič konkrétne nebolo dotiahnuté do konca, pričom musíme 

priznať, že sa jedná o veľmi komplikované záležitosti. V rámci tejto problematiky sme dospeli 

k záveru, že nájomné bývanie nie je výhodné ani pre obec ani pre nájomníkov, nakoniec ani 

o ne nebol záujem ako sme predpokladali a o vlastnícke byty nebol skoro vôbec záujem. 

Problematika stavebných pozemkov je preto možno najpravdepodobnejšia a najreálnejšia. 

Tomu sa určite bude musieť 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. 

 

 Spomenúť pri hodnotení je potrebné aj akcie, ktoré sme na začiatku volebného 

obdobia nepredpokladali a z týchto chcem spomenúť úspešnosť v projekte Obnovy 

kultúrneho dedičstva – obnove hradu Plaveč. Zisťujeme, že Plavečský hrad sa stáva 

atrakciou, ktorá môže napomôcť pri propagácii obce. V roku 2014 sme boli úspešní a boli 

nám poskytnuté dve dotácie na obnovu hradu Plaveč a to z ministerstva kultúry SR vo výške 

13.200,--Eur a Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny vo výške cca 40.000,--Eur na aktiváciu 



nezamestnaných. Aj keď ešte projekty nie sú ukončené, dovolíme si povedať, že budú 

úspešné už len z dôvodov, že sa obnoví časť padnutých konštrukcií, taktiež si prácu našlo 10 

občanov našej obce a tým si zlepšia svoju ekonomickú situáciu, ako aj potreba ktorá nás 

vedie k majetkovoprávnemu vysporiadaniu Hradu Plaveč. 

 

 Ďalej ešte v krátkosti sa chcem zmieniť o činnosti organizácií a občianskych združení 

v obci. V tejto oblasti si myslím, že sme v roku 2013 urobili zásadné opatrenia prijatím VZN 

obce o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce. Priamo cez rozpočet obce ostali financované už 

len organizácie: klub dôchodcov, dobrovoľný hasičský zbor, prevádzka Domu smútku 

a cintorína, knižnica a fitnes. Ostatné organizácie boli presmerované na občianske združenia 

s možnosťou získania dotácií z rozpočtu obce, ale aj možnosti získania iných prostriedkov na 

činnosť a akcie formou dotácií z mimo obecných zdrojov, prípadne formou rôznych 

projektov. Rok 2014 je v tomto smere skúšobný až v ďalších rokoch bude zrejmé ako sa tento 

model osvedčí. 

Niektoré už existovali, iné z vlastnej iniciatívy, iné možno na základe prijatého VZN 

o poskytovaní dotácií, postupne vznikli Občianske združenia: TJ Poľnohospodár, 

Stolnotenisový klub, FS Plavčanka, FS Kalina, Džatky pre všetko. Samozrejme s každým z nich 

obec spolupracuje pri rôznych akciách či už organizovaných obcou, alebo naopak. 

 

 Pri Obecnom zastupiteľstve boli zriadené tri komisie, ktoré pracovali aj počas 

končiaceho volebného obdobia, treba však povedať že najviac iniciatívy a práce odviedla 

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 fašiangy, deň matiek, deň plný hier, vianočné pastorále, obecný ples aj 

Silvester a iné. Všetky akcie boli pripravené na 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 neobvyklými ako Plavečskými 

novinami na internetovej stránke ale aj v tlačenej forme. 

 

  Môžeme z hľadiska ekonomiky obce vyjadriť skutočnosť, že napriek stále sa 

prehlbujúcej a pokračujúcej hospodárskej kríze v Európe a na Slovensku, obec Plaveč 

hospodárila v tomto volebnom období podľa svojich možností, je v dobrej kondícii a nie je 

zaťažená žiadnym úverom ani pôžičkami a záväzkami. Spolu s poslancami Obecného 

zastupiteľstva, ako už bolo spomínané,  sme volili taktiku nezvyšovania daní z nehnuteľnosti, 

poplatku za vývoz komunálneho odpadu, ani iné poplatky.  

Na základe skutočnosti, že sme na začiatku volebného obdobia mali veľmi dobrý ekonomický 

základ z predchádzajúceho obdobia, napriek tomu, že sme v roku 2011 vykázali stratu, 

v rokoch 2012 a 2013 už to bol prebytok hospodárenia, preto sme si mohli dovoliť v roku 

2014 rozpočtovať použitie rezervného fondu na kapitálové výdavky mimo akcie 

Rekonštrukcia verejného osvetlenia vo výške 150.000,--Eur. A dovolím si povedať, že 



zostatok financií na konci tohto volebného obdobia, resp. roku 2014 bude vyšší ako na jeho 

začiatku. Tieto čísla sú určite výsledkom práce vedenia obce, Obecného zastupiteľstva, 

Obecného úradu, všetkých orgánov a organizácií napojených na rozpočet obce ako aj 

samotných občanov obce Plaveč. 

 

                                                                                    Ing. Štefan  M u r c k o  

                                                                                           starosta obce 


