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Zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov definuje obec ako 

samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý združuje osoby, ktoré 

majú na jej území trvalý pobyt. Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy je starostlivosť o 

všestranný rozvoj jej územia a o potreby jej obyvateľov.  

Obec ako územný celok je v zmysle zákona č. 539/2008 Z.z. o podpore regionálneho rozvoja 

subjektom, ktorý je povinný participovať na rozvoji sociálnych, hospodárskych, kultúrnych 

a environmentálnych procesoch a vzťahoch, ktoré v nej prebiehajú a ktoré prispievajú k zvyšovaniu jej 

konkurencieschopnosti, trvaloudržateľnému hospodárskemu a sociálnemu rozvoju, územnému rozvoju 

a k odstraňovaniu regionálnych disparít.  

Cieľom podpory regionálneho rozvoja je  

a) odstraňovať alebo zmierňovať nežiadúce rozdiely v úrovni hospodárskeho rozvoja, sociálneho 

rozvoja a územného rozvoja regiónov a zabezpečiť trvaloudržateľný rozvoj regiónov,  

b) zvyšovať ekonomickú výkonnosť, konkurencieschopnosť regiónov a rozvoj inovácií 

v regiónoch pri zabezpečení trvaloudržateľného rozvoja,  

c) zvyšovať zamestnanosť a životnú úroveň obyvateľov v regiónoch pri zabezpečení 

trvaloudržateľného rozvoja.  

Podpora regionálneho rozvoja je zameraná najmä na  

a) komplexné využívanie vnútorného rozvojového potenciálu územia – prírodných, kultúrnych, 

materiálnych, finančných, ľudských a inštitucionálnych zdrojov,  

b) rozvoj vedy, výskumu a vývoja prispievajúci k celkovému rozvoju regiónu so zreteľom na 

podporu zavádzania nových technológií a inovácií pri rešpektovaní vnútorných špecifík 

regiónu,  

c) rozvoj informatizácie a digitalizácie v regióne,  

d) rozvoj hospodárstva a podnikateľského prostredia v regióne s cieľom zvýšiť jeho produktivitu, 

optimalizovať štruktúru hospodárstva, vytvárať nové pracovné miesta a stabilizovať ohrozené 

pracovné miesta, 

e) rozvoj ľudských zdrojov vrátane zvyšovania vzdelanostnej úrovne, kvalifikácie a zlepšovania 

prípravy detí a mladých dospelých na trh práce,  

f) predchádzanie sociálneho vylúčenia a zmierňovanie jeho negatívnych dôsledkov, podporu 

rovnosti príležitostí na trhu práce a podporu znevýhodnených komunít,  

g) realizáciu verejných prác podporujúcich rozvoj regiónu,  

h) zlepšenie a rozvoj sociálnej infraštruktúry regiónu,  

i) zlepšenie dopravnej a technickej vybavenosti regiónu, inžinierskych stavieb, 

j) rozvoj cestovného ruchu, 

k) medzištátnu, cezhraničnú a medziregionálnu spoluprácu v oblasti regionálneho rozvoja 

v záujme trvaloudržateľného rozvoja regiónu,  

l) zachovanie identity a rozvoj kultúry a starostlivosť o kultúrne dedičstvo regiónov a sídiel, 

m) rozvoj pôdohospodárstva a rozvoj vidieka, rozvoj vidieckych oblastí a zvyšovanie kvality života 

na vidieku,  
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n) realizáciu opatrení na ochranu, udržiavanie a zveľaďovanie životného prostredia a na 

obmedzovanie vplyvov poškodzujúcich životné prostredie a zlepšenie environmentálnej 

infraštruktúry regiónu,  

o) ochranu prírody, efektívne využívanie prírodných zdrojov regiónu a využívanie alternatívnych 

zdrojov energie,  

p) rozvoj občianskej vybavenosti a rozvoj služieb v regióne,  

q) udržateľný rozvoj aglomerácií, obnovu, regeneráciu a rozvoj miest a obcí podľa záväznej časti 

príslušnej územnoplánovacej dokumentácie,  

r) zvyšovanie dostupnosti a kvality bývania,  

s) budovanie a posilňovanie štruktúr občianskej spoločnosti, rozvoj prosociálneho správania 

obyvateľstva,  

t) rozvoj multikultúrnej spoločnosti v regióne vrátane multikultúrneho dialógu, spolupráce 

a tolerancie v regiónoch a sídlach,  

u) rozvoj telesnej kultúry, športu a turistiky, 

v) ochranu, podporu a rozvoj verejného zdravia,  

w) ďalšie aktivity.  

 

Základnými dokumentmi podpory regionálneho rozvoja sú : 

a) Národná stratégia regionálneho rozvoja Slovenskej republiky,  

b) program rozvoja vyššieho územného celku,  

c) program rozvoja obce,  

d) spoločný program rozvoja obcí.  

 

Program rozvoja obce je strednodobý rozvojový dokument, ktorý je vypracovaný v súlade s cieľmi 

a prioritami ustanovenými v národnej stratégií a zohľadňuje ciele a priority ustanovené v programe 

rozvoja vyššieho územného celku, na území ktorého sa obec nachádza, a je vypracovaný podľa 

záväznej časti územnoplánovacej dokumentácie obce.  

Program rozvoja obce vytvorený v rámci partnerstva pozostáva z : 

a) analytickej časti, ktorá obsahuje komplexné hodnotenie a analýzu východiskovej situácie obce, 

odhad jej budúceho vývoja, možné riziká a ohrozenia vo väzbe na existujúce stratégie a koncepcie 

a využívanie vnútorného potenciálu územia, jeho limitov a rozvoja, definovanie podmienok 

udržateľného rozvoja obce,  

b) strategickej časti, ktorá obsahuje stratégiu rozvoja obce pri zohľadnení jej vnútorných špecifík 

a určí hlavné smery, priority a ciele rozvoja obce rešpektovaním princípov regionálnej politiky s cieľom 

dosiahnutia vyváženého udržateľného rozvoja územia, 

c) programovej časti, ktorá obsahuje najmä zoznam opatrení a aktivít na zabezpečenie realizácie 

programu rozvoja obce,  
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d) realizačnej časti, ktorá je zameraná na popis postupov inštitucionálneho zabezpečenia formou 

partnerstva a organizačné zabezpečenie realizácie programu rozvoja obce, systém monitorovania 

a hodnotenia plnenie programu rozvoja obce s ustanovením merateľných ukazovateľov, vecný 

a časový harmonogram realizácie programu rozvoja obce formou akčných plánov, a  

e) finančnej časti, ktorá obsahuje finančné zabezpečenie jednotlivých opatrení a aktivít, 

inštitucionálnej a organizačnej stránky realizácie programu rozvoja obce.  

 

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Plaveč na obdobie rokov 2016 

– 2022  je spolu s Územným plánom obce Plaveč kľúčovým dokumentom pre riadenie daného 

územia, vychádzajúcim z poznania súčasnej situácie a konkrétnych potrieb občanov, podnikateľov, 

záujmových skupín a ďalších subjektov pôsobiacich v území. Formuluje ich predstavu o budúcnosti, 

vrátane aktivít, projektov a finančných zdrojov potrebných na jej naplnenie. 

V úvodnej fáze tvorby Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Plaveč na obdobie rokov 

2016 – 2022 vedenie obce rozhodlo o jeho spracovaní. Zostavilo riadiaci a pracovný tím. Na základe 

výsledkov verejného obstarávania bola dňa 26.06.2015 uzatvorená rámcová zmluva s externým 

spracovateľom programu. V súlade s pripraveným harmonogramom začala spoločná práca na 

spracovaní programu. O zámere spracovania programu bola verejnosť informovaná prostredníctvom 

webovej stránky obce a miestneho periodika Plavečské noviny.  

Spracovanie programu prebiehalo podľa Metodiky na vypracovanie Programu hospodárskeho rozvoja 

a sociálneho rozvoja obce/obcí/VÚC (podľa zákona č. 539/2008 Z.z. o podpore regionálneho rozvoja 

v znení zákona č.309/2014 Z.z.), verzia 2.0, Február 2015. Dokument bol po spracovaní zverejnený na 

pripomienkovanie na webovej stránke obce.  

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Plaveč na obdobie rokov 2016 – 2022 pripravovali 

členovia týchto pracovných skupín: 

Pracovná skupina 1:  
Rozvoj ekonomiky, cestovný ruch, rozvoj vidieka a moderná samospráva 

Členovia pracovnej skupiny:  

Mgr. Lenka Falateková  
Margita Kosturková  

Patrik Pčolka  
František Nemergut  

Alžbeta Mačeková  
Mária Troščáková 

 

Pracovná skupina 2:  
Vzdelávanie, sociálna oblasť, kultúra, šport, mládež 

Členovia pracovnej skupiny:  
Mgr. Peter Šlosár  

Mgr. Lenka Falateková  

Mgr. Anna Mačeková  
Ing. František Figula  

RNDr. Mária Mancalová, MPH 
Mgr. Anna Servilová  

Mgr. Dana Norková  

 
Pracovná skupina 3:  

Miestne komunikácie, doprava, technická infraštruktúra a životné prostredie 
Členovia pracovnej skupiny:  
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Ing. František Figula 

Patrik Pčolka  
Jozef Pčolka  

Štefan Janoško 
Ing. Vladimír Nemergut  

 
Riadiaca skupina koncipovala zámer spracovania PHSR obce Plaveč na obdobie rokov 2016 – 2022 

a viedla a zastrešovala celý proces spracovania programu. 

Členovia riadiacej skupiny:  
Ing. Štefan Murcko  

Mgr. Peter Šlosár  
Ján Nemergut  

Ing. Sylvia Slavkovská  

Ing. Zuzana Milaňáková  
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Základné údaje o obci:  

 
Obec                            Plaveč 

Kraj:                             Prešovský  
Okres:                         Stará Ľubovňa  

Región:                         Šariš  
Nadmorská výška:         488 m.n.m. 

Súradnice:             49°15′28″S 20°50′51″V 

Rozloha:                      16,68 km² (1 668 ha) 
Počet obyvateľov:         1 835 (k 31. 12. 2014) 

Hustota obyvateľstva:   100,01 obyv./ km² 
 

 

Kontaktné údaje:  

Obec Plaveč 
Hviezdoslavova 101/4  

065 44 Plaveč 
Telefón:  052/4921783, 052/4284851 

Fax:     052/4921711 
E-mail: ocuplavec@stonline.sk 

Web: http://www.plavec.sk/ 

Starosta obce: Ing. Štefan Murcko 
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Obec Plaveč leží v údolí rieky Poprad, na jeho pravom brehu. Susedí z obcami Orlov, Ľubotín, 

Hromoš, Ďurková, Plavnica a Údol.  

Najstaršia správa o obci je z r. 1269, keď kráľ Belo IV. dal rytierovi Bohumírovi dedinu Trstené v 

Liptove za jeho dovtedajšie dediny Plaveč a Žehru. Z nej vyplýva, že dedina jestvovala už pred 12. st., 

pri ktorej okolo r. 1100 uhorský kráľ Kolomoman usadil vysunutú stráž Plavcov /Polovcov/ na ochranu 

hraníc Uhorska, od ktorých staršia dedina dostala nové pomenovanie Plaveč. Odvtedy až do 2. pol. 

13. st. bola spolu so svojím okolím majetkom uhorskej koruny. Pred r. 1269 bola na čas majetkom 

liptovského šľachtica Bohumíra, neskôr patrila Detrikovmu synovi Arnoldovi zo Spiša, ktorému 

plavečské panstvo daroval kráľ Štefan V. Hradné panstvo Plaveč zostalo vo vlastníctve Arnolda len do 

r. 1294, keď ho výmenou za majetok Švábovce na Spiši získal kráľ Ondrej III. R. 1317 kráľ Karol 

Róbert plavečské panstvo daroval Filipovi Drugetovi. Po smrti Filipa Drugeta, ktorý nemal potomkov, 

Karol Róbert r. 1327 dal jeho majetky Filipovmu synovcovi Viliamovi. V 2. pol. 14. st. panstvo bolo 

opät kráľovským majetkom. Koncom 14. alebo zač. 15. st. sa vlastníkmi panstva stali šľachtici 

Bubekovci, ktorí okolo r. 1427 boli už trvalými vlastníkmi majetkov plavečského panstva. R. 1449 sa 

hradu zmocnilo bratrícke vojsko a stal sa sídlom vodcu bratríkov Petra Aksamita, ktorý ho r. 1455 

dostal do zálohu. Konc. 15. a zač.16. st. vlastníkmi panstva boli Zápoľskovci, ktorí ho r. 1505 predali 

šľachticovi Michalovi Horvátovi z Lomnice. Plavečských Plavcov, ktorí tu vykonávali vojensko-strážnu 

službu od zač. 13. st., uhorskí králi postupne premiestnili, prípadne tu usadili nových strážcov. Časť z 

nich postupne upadla medzi poddaných alebo za zvláštne zásluhy ich králi povýšili na zemepánov. V 

2. pol. 13. st. tu žili len poddanské domácnosti. 

Pravdepodobne zač. 14. st. sa v Plavči usadilo nové obyvateľstvo podľa zákupného práva. V 14. st. tu 

jestvovalo šoltýstvo, ktoré neskôr zaniklo. V 16. st. pôsobil už volený richtár. V 1. pol. 14. st. jestvoval 

plavečský dištrikt, do ktorého patrili okolité farnosti. Plavečská farnosť jestvovala aj v 15. a 16. st. Cez 

Plaveč viedla krajinská cesta tiahnuca z údolia Torysy do údolia Popradu. 

V 13. alebo zač. 14. st. na tejto ceste zaviedli zemepáni vyberanie mýta pod hradom. Mýtnica a 

vyberanie mýta sa udržalo aj v 15. a 16.st. Z iniciatívy zemepánov sa v Plavči v 14. alebo 15. st. 

zaužívalo konanie trhu. Od konca 15. st. sa vyvíja ako poddanské mesto. Mestský vývoj posilnili aj tri 

jarmoky, ktoré sa mohli konať od r. 1505, keď mesto dostalo trhové právo. R. 1427 roľnícke 

domácnosti zdanili od 76 port, takže Plaveč patril k stredne veľkým mestám. Bol jediným mestom na 

plavečskom panstve. R. 1600 bolo v sídlisku 44 domov, mýtnica, mlyn, kostol, fara, škola a 2 kúrie 

šľachticov Horvátovcov. R. 1456 a 1631 sa poddaní hradu vzbúrili proti poddanským ťarchám. V 18. 

st. boli zemepánmi Horvátovci, v 19. st. tu mali majetky Salamonovci. R. 1756 mestečko vyhorelo. V r. 

1787 malo 64 a r. 1828 130 domov. Zač. 20. st. tu založili závod na výrobu syrov a otvorili 

kameňolom. Po r. 1918 obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom. 

Obec bola oslobodená 23. 1.1945. Počas bojov zhorelo v obci 41 domov, 145 stodôl a 81 maštalí. Vo 

voľbách 1946 zvíťazila DS, zo 673 hlasov získala 435, KSS 215, Strana práce 17 a Strana slobody 2 

hlasy. Povodeň r. 1948 spôsobila veľké hospodárske škody. ŠM, založený r. 1962, bol pod správou 

ŠM Lipany do r. 1969, od 1970 do 1975 bol pod správou ŠM Stará Ľubovňa, od 1975 JRD Rozvoj. Po 

oslobodení obec zaznamenala hospodársky a kultúrny rozvoj. Po r. 1945 bola v obci zavedená 

elektrická sieť /1957/, miestny rozhlas, verejné osvetlenie, vodovod /1990/, postavená základná škola 

/1958/, kultúrny dom a budova MNV /1967/, most cez rieku Poprad /1973/, budova Jednoty SD /1981/, 

reštaurácia /1983/, stredisko služieb /1984/, požiarna zbrojnica /1985/, športový štadión /1988/, nové 

rodinné domy, objekty JRD. Uvedením železničnej trate Podolínec - Plaveč do prevádzky v r. 1966 

obec získala železničné spojenie. 

 

Najvýznamnejšou pamiatkou obce je Hrad bol postavený okolo roku 1294 ako pohraničná pevnosť. 

Na vlastné náklady ho dal vybudovať šľachtic Arnold, syn Ditricha zo Spiša. Od začiatku bol 

vymurovaný z kameňa. Za svoje meno vďačí pravdepodobne kmeňu Polovcov (Plavcov), ktorých 

uhorskí králi v 11. - 12. storočí za účelom obrany hraníc pozývali do pohraničných oblastí Uhorska. 
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Ako kráľovský hrad ho Karol I. Róbert z Anjou daroval v r. 1317 spolu s panstvom Drugethovcom a po 

vymretí rodu v roku 1366 ho kráľ Žigmund Luxemburský dal do držby Bebekovcom, ktorí okolo r. 1427 

boli trvalými vlastníkmi plavečského panstva. 

V druhej polovici 15. storočia počas husitských bojov sa hradu zmocnili bratríci na čele s vodcom 

Petrom Aksamitom. Ten ho mal vo svojej moci až do svojej smrti r. 1458. Po ňom hrad dostal nových 

majiteľov Zápoľských, ktorí ho dali nanovo opevniť. R. 1505 sa kúpou dostal hrad do vlastníctva rodu 

Horváthovcov (podľa mena obce sa začali písať Horváthovci-Palocsayovci). 

Počas povstania Juraja I. Rakóciho bol hrad na strane vzbúrencov. V 18. storočí, keď stratil vojenský 

význam, Paloczayovci ho doplnili obytnými budovami a upravili na pohodlné bývanie natoľko, že sa v 

roku 1715 v zmysle nariadenia cisára Karola VI. o demolácii hradov vyhol zbúraniu, pretože bol 

uznaný, že má charakter obytného objektu. Pri adaptácii r. 1830 bola narušená statika, Paloczayovci 

hrad opustili a presťahovali sa do kaštieľa, ktorý si postavili pri Plavči. V roku 1857 rod vymrel, no ešte 

rok predtým hrad postihol ničivý požiar. Odvtedy hrad pustne. 

Dnes sa z kedysi prepychového sídla zachovali iba zvyšky vysokých múrov obytného krídla a 

obrannej delovej bašty na severnej strane bývalého hradného areálu. 

 
 

Ďalšou významnou pamiatkou v obci je Rímskokatolícky kostol sv. Margity, ktorý  jestvoval už v 13. 

st., pôvodne gotický, v období renesancie rozšírený o renesančnú kaplnku, r.1730 pri renovácii 

zbarokizovaný. Za reformácie r. 1614 ho prevzali evanjelici, ktorých vlastníctvom bol až do r. 1660. Ku 

kostolu patrí hradná kaplnka sv. Kríža z r.1711, kaplnka sv. Trojice z r. 1773, okolo ktorej sú 

pochované obete epidémie cholery, kaplnka sv. Anny z r.1867 a P. Márie z r. 1834. Kostol je 

národnou kultúrnou pamiatkou.  

 

Symboly obce Plaveč 

Erb obce: 

Erb obce Plaveč má takúto podobu: v červenom štíte stojí na zlatom drakovi strieborná sv. Margita so 

zlatou korunou, ktorá v pravici drží strieborný meč, a v ľavici striebornú reťaz s uviazaným drakom. 
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Pečať obce: 

Pečať obce Plaveč je okrúhla, uprostred so symbolom obce Plaveč a kruhopisom OBEC PLAVEČ. 

 

 

Zástava obce: 

Zástavu obce Plaveč tvorí päť pozdĺžnych pruhov: červený, žltý, biely, žltý a červený. 
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Celková výmera katastrálneho územia obce Plaveč predstavuje 1 668,25 ha, z toho 

poľnohospodárska pôda predstavuje 60 % z celkovej výmery katastrálneho územia 

a nepoľnohospodárska pôda 40%. 

Celková výmera katastrálneho územia 
obce - spolu (m2) 

16 682 491 

poľnohospodárska pôda (m2) 9 984 253 

nepoľnohospárska pôda (m2) 6 698 238 

 

 

Poľnohospodárska pôda je z rozhodujúcej časti využívaná ako orná pôda (53%), ďalej trvalý trávny 

porast (45%) a len 5 % z celkovej výmery poľnohospodárskej pôdy predstavujú záhrady.  

 

Štruktúra nepoľnohospodárskej pôdy je nasledovná: lesné pozemky (38%), zastavané plochy 

a nádvoria (15%), vodné plochy (18 %) a ostatné plochy (29 %). 

 

Výmera lesných pozemkov je 251 ha, z toho lesné porasty predstavujú 100 %. Ide o kategórie lesov 

ochranných, hospodárskych a lesov osobitného určenia. 

Štruktúra vlastníctva lesov predstavuje 48% lesov vo vlastníctve štátu, 32 % lesy v súkromnom 

vlastníctve a 20% lesov vlastnia spoločenstvá vlastníkov lesov. 
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V katastri obce sú 4 vodné toky – rieka Poprad, Pastovnícky potok, Krčmársky potok a Potok Lempoš. 

 

Doprava a dopravné spojenie  

Obec Plaveč leží na ceste I. triedy č. 68. Obec Plaveč je od okresného sídla – mesta Stará Ľubovňa 

vzdialená 18 km. Dopravné spojenie obce s okolím je realizované cestnou a železničnou dopravou. 

Obec je situovaná v bezprostrednej blízkosti hlavného cestného ťahu Poprad – Stará Ľubovňa – 

Prešov a Poprad – Stará Ľubovňa – Bardejov a železničného spojenia : Prešov – Plaveč – Muszyna  

a Poprad – Plaveč. Obec má špecifickú polohu – leží v bezprostrednej blízkosti hlavného cestného a 

železničného ťahu, no hlavný cestný a železničný ťah neprechádza obcou. 

 
Dopravné spojenie obce : 

mestská hromadná 
doprava 

nie 

SAD áno 

súkromní prepravcovia áno 

ŽSR áno 

železničná stanica áno 

cyklochodníky nie 

počet autobusových 
zastávok (MHD, SAD) 

3 

 

Miestne komunikácie  

Dĺžka obecných komunikácií (km) 10,4 

Dĺžka vybudovaných chodníkov  (km)  0,8 

Dĺžka cyklotrás (km) 0 

 

Občianska vybavenosť 

Pošta áno 

Poštový stánok nie 

novinový stánok áno 

Banka nie 

Bankomat nie 

Poisťovňa nie 

Čerpacia stanica nie 

obecný hasičský zbor áno 
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dobrovoľný hasičský zbor áno 

požiarna stanica / 
zbrojnica 

áno 

hasičské vozidlá (typ a 
rok výroby) 

TATRA 148 CAS  
r.v. 1980, IVECO 
Daily , r.v. 2015 

Dom smútku áno 

Kultúrny dom áno 

Policajná stanica nie 

Obecná hliadka  / obecná 
polícia 

nie 

 

Technická infraštruktúra  

Vodovodná sieť: Obec Plaveč má vybudovaných 100 % vodovodnej siete. Vodovodná sieť nie je 

dobudovaná v miestnej časti Pastovník a taktiež v lokalitách, kde je plánovaná nová individuálna 

bytová výstavba. Príprava na túto investíciu je v štádiu vypracovávania projektovej dokumentácie. 

Obec má vlastný vodojem.  

Verejná kanalizácia : Kanalizačná sieť v obci je vybudovaná na 90 %.  Sieť má jednu prečerpávaciu 

stanicu. Napojenosť domácností na kanalizáciu je 90, len 10 % domácností má žumpy. Kanalizačná 

sieť nie je vybudovaná v miestnej časti Podzámok a Pastovník a rovnako ako v prípade kanalizačnej 

siete, v lokalitách určených na budúcu individuálnu výstavbu. Obec má vybudovanú ČOV. Správcom 

vodovodnej a kanalizačnej siete a ČOV je obec.  

Odpadové hospodárstvo: Obec má zriadený separovaný zber odpadu. Separovanými komoditami sú 

sklo, papier a plasty. V obci sa uplatňuje kombinovaný systém – vrecový aj kontajnerový. Vývoz 

separovaného, ako aj komunálneho odpadu zabezpečuje spoločnosť EKOS spol. s r. o. Stará 

Ľubovňa. V obci sa realizuje aj zber železa, elektroodpadu a nebezpečného odpadu. Obec nemá 

vybudovaný zberný dvor. Obec má vlastné kompostovisko.  

Plynofikácia : Obec Plaveč je plynofikovaná na 90%. Súčasný stav plynofikácie je postačujúci. 

Elektrická sieť:  Elektrická sieť v obci je vybudovaná na 100%. Sieť obsahuje 5 trafostaníc. Rozšírenie 

elektrickej siete bude potrebné v súvislosti s pripravovanou novou individuálnou výstavbou.  

Obecný rozhlas a kamerový systém: Obecný rozhlas pokrýva celé územie obce. Obec nemá 

vybudovaný bezpečnostný monitorovací systém. 

Telekomunikačné siete: V obci je v dostatočnej kvalite dostupný signál mobilných operátorov Orange, 

Telekom a O2. Prostredníctvom siete SLNET (Ferimex,s.r.o.) sú poskytované internetové služby, 

hlasové služby a služby digitálnej televízie. Internetové pripojenie majú objekty občianskej 

infraštruktúry – Obecný úrad a Základná škola s materskou školou. 

Médiá na území obce: Obec vydáva Plavečské noviny, plnofarebné miestne periodikum, ktoré 

vychádza 4x ročne v náklade 550 výtlačkov. 

Sociálno – priestorová organizácia obce: 

Rodinné domy v obci  

Počet rodinných domov (spolu)   455 

Trvalo obývané rodinné domy 383 

Neobývané rodinné domy 72 
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447 447

451

454 454

2010 2011 2012 2013 2014

Počet  rodinných domov

 

 

Bytové  domy   

Počet bytových 
domov bežného 

štandardu    

7  

Počet bytových  
jednotiek      

56  

Počet obyvateľov v 
bytoch 

186  

 

 

 

V obci nie sú postavené bytové domy nižšieho štandardu. 

 

Demografia 

V obci Plaveč žije v súčasnosti 1 818 obyvateľov. Vývoj počtu obyvateľov obce počas od roku 2010 

má mierne klesajúci charakter. 
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Ekonomická aktivita a zamestnanosť  

Údaje o počte evidovaných nezamestnaných v obci Plaveč za obdobie rokov 2002- 2014  
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Údaje o miere evidovanej nezamestnanosti za okres Stará Ľubovňa : 

 

 

V obci je obecná knižnica s ponukou beletrie, detskej a náučnej literatúry. Počet registrovaných 

čitateľov je 82.   

 

Zdravotnícka infraštruktúra: 

Zdravotnú starostlivosť v obci poskytujú dve neštátne ambulancie v zdravotnom stredisku –

ambulancia praktického lekára pre dospelých a ambulancie praktického lekára pre deti a dorast. 

Zabezpečený je aj výdaj liekov. 

nemocnica nie 

zdravotné stredisko áno 

samostatné ambulancie 2 

stanica rýchlej zdravotnej pomoci nie 

pediater 1 

gynekológ  0 

stomatológ  0 

iní špecialisti 0 

lekáreň  a výdajňa liekov 1 

 

Služby :  

V obci je základná ponuka služieb, ktoré obyvatelia obce potrebujú. 

 

Prehľad služieb v obci 

reštaurácia  1 

pohostinstvo  4 

predajňa s potravinárskym tovarom  5 

predajňa s nepotravinárskym tovarom  2 

zariadenie pre opravu a údržbu 
motorových vozidiel  

1 

penzión 1 

 

 

Služby:  

reštaurácia 1 

pohostinstvo - krčma - bar 4 

predajňa s potravinárskym 5 
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tovarom 

predajňa s nepotravinárskym 
tovarom 

0 

predajňa súčiastok a 
príslušenstva pre motorové 
vozidlá 

1 

zariadenie pre údržbu a opravu 
motorových vozidiel 

1 

Hotel /motel  0 

penzión 1 

turistická ubytovňa 0 

chatová oblasť 0 

ubytovanie na súkromí 0 

záhradkárska oblasť 0 

ubytovňa 0 

Kemping  0 

Vodná plocha 3 

ďalšie služby (napr.vlek, 
kongresová miestnosť a opod. ) 

 

 

posilňovňa 1 

kúpalisko 0 

plaváreň 0 

telocvičňa 1 

športová hala  0 

Ihrisko 1 

multifunkčné ihrisko 1 

Iné športoviská   

 

kino nie 

divadlo nie 

amfiteáter  nie 

park áno 

sakrálne stavby – architektonické 
pamiatky (kostoly, zvonice, kríže) 

Kostol, 
zrúcanina 
hradu 

 

Sociálna oblasť: V obci sú poskytované sociálne služby prostredníctvom organizácií Spišská katolícka 

charita a Humanitarian, n.o.. 

Školstvo: V obci je trojtriedna materská škola v celodennou prevádzkou. Materskú školu v súčasnosti 

navštevuje 53 detí.  

 

Školský 
rok 

Počet 
tried 

Počet 
pedag. 
pracovníkov 

Počet 
nepedag. 
pracovníkov 

2010/2011 2 4 1 
2011/2012 3 5 1 
2012/2013 3 5 1 
2013/2014 3 5 1 
2014/2015 3 5 1 
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Základnú školu (1. - 9.ročník) v súčasnosti navštevuje 187 žiakov, ktorí sú umiestnení v 10 triedach.  

Trinásť žiakov má špeciálne vzdelávacie potreby. V ZŠ pôsobí 17 pedagogických a 9 nepedagogických 

pracovníkov. 

 

 

 

 

 

Obec Plaveč má vypracovaný Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja, Územný plán a Program 

odpadového hospodárstva. 

Obecné zastupiteľstvo tvorí 9 poslancov. Obecný úrad sídli v Plavči, na Ul. Hviezdoslavovej 101/4. 

Priamo v obci nie je matričný úrad, príslušným matričným úradom pre obec Plaveč je matričný úrad 

v obci Orlov. Stavebný úradom je Mestský úrad v Starej Ľubovni.  

 

Majetok obce                                                           
(súčasná účtovná hodnota v €) 

Obecný úrad 176.697 

Kultúrny dom 20.228 
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Požiarna zbrojnica 14.124 

Dom smútku 148.250 

Zákadná škola  1.162.301 

Materská škola 20.243 

Poľnohospodárska pôda 4.267 

Iné 3.185.123 

 

Prehľad rozpočtov obce za obdobie rokov 2010 – 2014  

Prehľad rozpočtov obce v tis. € 

Rok 
Príjmy Výdavky Výsledok 

hospodárenia Rozpočet skutočnosť Rozpočet skutočnosť 

2010 1 414 824 1 399 610 1 414 824 1 360 195 +39 415 

2011 1 017 390 943 531,79 1 017 390 971 758,44 - 28 226,65 

2012 1 296 352 1 262 804,91 1 296 352 1 235 222,20 +27 582,71 

2013 917 441 951 562,11 917 441 879 661,65 +71 900,46 

2014 1 303 904 999 942,79 1 303 904 1 021 457,09 -21 514,30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Investičné projekty obce (r. 2010 – 2015)  

 
 

     
Názov 

projektu 
Cieľová 
skupina 

Miesto 
realizácie 

Názov donora 
Celkové 

náklady na 
projekt v € 

Výška 
NFP/dotácie (eur) 

Rekonštrukcia 
ZŠ s MŠ 

Žiaci, 
učitelia 

Plaveč 
Regionálny operačný 
program 

777.793,31 773314,88 

Rekonštrucia 
centra obce 

občania Plaveč 
Regionálny operačný 
program  

627.488,15 607.379,15 

Modernizácia 
verejného 
osvetlenia 

občania Plaveč 
Regionálny operačný 
program  

242.327,20 242.217,76 
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SWOT analýza pre oblasť: 

Rozvoj ekonomiky, cestovný ruch, rozvoj vidieka a moderná samospráva  

SILNÉ STRÁNKY  SLABÉ STRÁNKY  

- existencia vodných plôch s využiteľnosťou pre 
rybárstvo 

- veľké možnosti na budovanie cyklotrás  

- existencia železničnej trate s prepojením na 
Poľsko  

- existujúca pristávacia plocha 
- Plavečský hrad , prebiehajúca obnova hradu  

- vlastníctvo hradu obcou  

- dobrá dostupnosť hradu  
- vysoká návštevnosť  

- priestory na organizovanie plesov, kultúrno – 
spoločenských akcií (súkromné vlastníctvo)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Moderná samospráva:  

- obec je v dobrej finančnej kondícii, bez dlhov 
a úverov 

- obec prevádzkuje vlastný vodovod, kanalizáciu 

a ČOV  
- obecný majetok je v dobrom stave  

- existujúce objekty občianskej infraštruktúry  
- komunikácia samosprávy prostredníctvom 

Plavečských novín, web stránky a sociálnych sietí  
- využívanie AOTP v obci  

- materiálno – technické vybavenie OcÚ  

- pripravenosť obce na ďalšie investičné akcie  
- dobrá aktivita mladých ľudí a občianskych 

združení , zvlášť  OZ Džatky pre všetko  
 

- veľká nezamestnanosť  hlavne u žien  

- nedostatok pracovných miest v obci aj v okrese  

- opustené rodinné domy, ktoré postupne 

chátrajú  
- chýbajúce obecné priestory na organizovanie 

kultúrno – spoločenských akcií  
- nedostatok priestorov na nájom na 

poskytovanie služieb (priestory na podnikateľské 

prevádzky)  
- nedostatok kvalifikovaných pracovníkov  

- nízke mzdy  
- chýba celodenné stravovanie pre turistov  

- chýba ubytovanie pre turistov  

- existujúce vodné plochy nie sú využívané pre 
rekreáciu  

- chýba koncepcia využitia územia pre rekreačné 
účely  

- majetkovo – právne vysporiadanie pozemkov 
(vodné plochy)  

- chýbajúce náučno – turistické chodníky (ako 

produkt CR)  
- nedostatočná propagácia, neexistujú 

propagačné materiály a informačné tabule – 
smerová tabuľka k hradu  

- chýbajúce dopravné spojenie v koridore Krynica 

– Muszyna – Plaveč – Stará Ľubovňa – Poprad – 
Tatry  

 
Moderná samospráva:  

- v obci nie je matričný úrad  
- chýba bankomat  

- nezáujem občanov o veci verejné  

- nezáujem občanov zapájať sa do aktivít  
- chýbajúce verejné bezplatné prístupové miesta 

internetu 
- chýbajúci bezbariérový prístup vo verejných 

priestoroch  

- chýbajúce miesto prvého kontaktu 
- zefektívnenie využívania a rozšírenie priestorov 

OcÚ 
 

PRÍLEŽITOSTI OHROZENIA 

- riešenie problémov zamestnanosti zo strany 

štátu a podnikateľských subjektov  
- podpora zamestnanosti v cestovnom ruchu  

- zmena legislatívy v prospech drobného 
podnikania a cestovného ruchu  

- propagácia CR mimo obce  

- cezhraničná spolupráca  
- fondy EÚ  

- projekt cyklotrás riešených Prešovským 
samosprávnym krajom  – prostriedky EÚ  

- odchod mladých ľudí z obce  

- nevhodné riešenia cyklotrás obchádzajúcich 
obec, príp. okres – projekt cyklotrás Prešovského 

samosprávneho kraja  
- vylúčenie železničnej dopravy z Plavča – 

koncepcia ŽSR  

- negatívna legislatíva v danej oblasti  
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SWOT analýza pre oblasť:  

Vzdelávanie, sociálna oblasť, kultúra, šport, mládež 

 

SILNÉ STRÁNKY  SLABÉ STRÁNKY 

Vzdelávanie:  
- plne organizované zariadenie pre deti a mládež 

(ZŠ, MŠ, školská jedáleň, školský klub detí, 
záujmová činnosť)  

- dostatočné kapacity MŠ a ZŠ  

- kvalifikovaní pedagógovia  
- vybavenosť škôl (počítačová učebňa, 

interaktívne tabule) 
- existencia knižnice  

- ZŠ navštevujú aj deti z okolitých obcí  

- nedávno zrekonštruovaný objekt ZŠ s MŠ 
- umiestnenie ZŠ, MŠ a školskej jedálne v jednom 

objekte (zníženie nákladov na prevádzku)   
- partnerská spolupráca so školou v obci  

Powroznik (Poľsko)  
- kultúrne programy (Deň matiek, Prijatie 

prvorodičiek, Úcta k starším, príprava darčekov 

pre seniorov, Deň so sv. Mikulášom)  
- žiaci sa zapájajú do charitatívnych projektov 

(Deň narcisov, Integrácia) 
- rozvíjanie turizmu u žiakov  

- učebná pomôcka – Regionálna výchova pre IV. 

ročník (zborník miestnych zvykov, piesní, tradícií, 
kroje, flóra, fauna) 

 
Sociálna oblasť:  

zabezpečenie stravovania pre dôchodcov  
- príspevok obce na stravovanie pre dôchodcov  

- obec vytvára podmienky pre aktívny život 

seniorov  
- existencia klubu dôchodcov  

- zabezpečená sociálna služba  
- obec využíva menšie obecné služby a aktivačné 

práce – zamestnávanie občanov v spolupráci s 

ÚPSVaR  
- veľa neobývaných domov 

 
Kultúra, šport, mládež:  
- 2 folklórne súbory, aktívna reprezentácia 
súborov aj mimo Slovenska – Plavčanka, Kalina  
- Zbor sv. Margity, spevokol v kostole  
- veľké množstvo kultúrnych akcií  
- udržiavanie folklórnych tradícií a miestnych 
zvykov  
- udržiavanie miestnych liturgických zvykov 
- Plavečské noviny  
- Hrad Plaveč, kultúrne pamiatky – kostol. Sv. 
Margity, viacero kaplniek, relikvia sv. Jána Pavla 
II.  
- vytvorené 3  oddychová zóny v centre obce  
- oddychová zóna pri hrade  
- multifunkčné ihrisko, futbalové ihrisko (2 – 1x 
školský dvor, 1x „Laža“)  
- ľadová plocha v zime  

Vzdelávanie:  
- klesajúci počet žiakov ZŠ  

- klesajúci počet detí v MŠ  
- zastaraný knižničný fond  

- nezáujem starších detí o krúžky (II. stupeň ZŠ) 

– krúžky nie sú atraktívne  
- neuspokojivé výsledky v rámci Monitoru IX  

- neuspokojivé správanie a prístup žiakov k 
vzdelávaniu, k povinnostiam , k pedagógom 

- pribúdajú deti s poruchami učenia, so 

zdravotným znevýhodnením  
- chýba bezbariérový prístup do zariadenia pre 

deti a mládež 
- pasivita detí a rodičov  

- nedostatok financií na špeciálneho pedagóga, 
psychológa, ktorý by pôsobili v rámci školy  

- chýbajú asistenti učiteľa 

 
 

 
 

 

 
 

 
Sociálna oblasť:  

- veľa neobývaných domov  
- vysoké ceny za domy, pozemky a byty  

- nedostatok stavebných pozemkov  

- starnutie populácie  
- odchod mladých ľudí z obce za prácou  

- slabý záujem o využívanie podmienok v oblasti 
aktívneho života seniorov  

- pribúdajúci počet sociálne znevýhodnených 

rodín  
- chýbajúci denný stacionár pre seniorov 

 
Kultúra, šport, mládež:  

- havarijný stav kultúrneho domu  

- chýba prírodný amfiteáter  
- chýba vonkajšie fitnes centrum  

- havarijný stav zázemia futbalového ihriska 
(šatne, umyvárne, sociálne zariadenia, miest na 

sedenie, oplotenie)  
- klesajúci záujem o športové vyžitie (hráčov 

i divákov)  

- klesajúci záujem detí a mládeže o kultúrne 
aktivity  

- kaplnky sú v schátranom stave  
- chýbajúce verejné detské ihrisko  

- vandalizmus  

- chýbajúce priestory pre súbory a regionálnu 
výchovu („Plavečská chyža“)  

- chýba aktualizácia monografie obce 
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- detské ihrisko v centre obce  
- zrekonštruovaná telocvičňa  
- fitness centrum  
- športové kluby – futbal, stolný tenis 
- aktivita zo strany občana o vyhľadávanie a 
motivovanie mladých talentov 
- záujmové združenia – hasiči, Džatky pre všetko 
- zdravý životný štýl – pohybové aktivity v 
priestoroch telocvične  
- existencia pôvodnej architektúry 

v trojjazyčnom vydaní  
- chýba káblová televízia  

- chýba detské dopravné ihrisko  
- chýba prezentácia tradičných remesiel  

- požívanie alkoholu mladistvými  
- nedostatok financií na rekonštrukciu hradu  

- chýba zdokumentovanie pôvodných zvyklostí, 

remesiel 

 

PRÍLEŽITOSTI OHROZENIA 

- pozitívne legislatívne zmeny v oblasti školstva a 

vzdelávania  

- zrušenie školských a predškolských zariadení vo 
vedľajších obciach prinesie záujem o vzdelávanie 

v našej obci  
- zabezpečenie prepravy detí do škôl  

- zlepšovanie podmienok pre žiakov a rodičov  
- využitie možnosti ponúkaných univerzitami 

tretieho veku  

- využitie možností účasti v projektoch 
financovaných z prostriedkov nadácií, fondov EÚ, 

štátnych zdrojov  
- záujem investorov o odkúpenie pozemkov pre 

stavebné účely v obci 

- využitie voľných priestorov, objektov a budov  
pre sociálne účely  

- cezhraničná spolupráca 
- vytvorenie MAS Horný Šariš – Minčol 

- pokračujúci úbytok obyvateľstva  

- negatívne legislatívne zmeny  

- obmedzujúce možnosti čerpania fondov EÚ  
- zrušenie pracovných miest  

- častá zmena legislatívy 
-  preberanie cudzích zvykov a tradícií  

- nárast závislostí (drogových, alkoholizmus, 
gamblerstvo, na sociálnych sieťach) 

- vymieranie starších generácií – nositeľov 

vedomostí, zručností o pôvodných zvyklostiach, 
remeslách, ktoré nie sú doposiaľ 

zdokumentované pre budúce generácie 
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SWOT analýza pre oblasť:  

Miestne komunikácie, doprava, technická infraštruktúra a životné prostredie 

SILNÉ STRÁNKY  SLABÉ STRÁNKY 

Miestne komunikácie:  
- spevnené miestne komunikácie  

- nové chodníky v centre obce  
- rozumne riešené miestne komunikácie – šírka  

  MK  

- dopravné značenie  
 

Doprava:  

- dobrá dopravná dostupnosť (cestná, železničná 
  doprava)  

- blízkosť hlavného cestného ťahu Poprad – Stará 

Ľubovňa – Prešov a Poprad – Stará Ľubovňa – 
Bardejov 

- železničné spojenie : Prešov – Plaveč – 
Muszyna  a Prešov – Plaveč – Poprad                        

- blízkosť hraníc s Poľskom  

- existencia veľkej železničnej stanice  
- existencia letiska  

- špecifická poloha obce – v bezprostrednej 
blízkosti hlavného cestného a železničného ťahu, 

no hlavný cestný a železničný ťah neprechádza 

obcou  
 

Technická infraštruktúra:  

- vybudovaný vodovod, kanalizácia, ČOV  
- plynofikácia 

- zatiaľ postačujúca kapacita sietí elektrickej 

energie  
- internet  

- optika – vzdušné vedenie  
- zrekonštruované verejné osvetlenie  
 

Životné prostredie:  

- dostatočne upravené parky v centre obce  
- kvalitné životné prostredie bez 

environmentálnych záťaží  
- existencia chránenej krajinnej oblasti Plavečské 

štrkoviská z titulu výskytu bobra európskeho, 
ktorý je zákonom chránený 

- v prípade povodní sa tok nevyleje do obce  

- zabezpečený vývoz TKO 
- zavedený separovaný zber  

- existencia kompostoviska  
- „100 – ročné lipy“  

- zrevitalizované verejné priestranstvá v centre 

obce – zachovanie troch parkov  
 

Miestne komunikácie:  
- MK nie sú v dobrom stave a potrebujú 

rekonštrukciu  
- chýba odvodnenie MK, dažďová kanalizácia 

- obyvatelia vypúšťajú dažďovú vodu na miestne 

komunikácie  
- veľa miestnych komunikácií  

- náklady na údržbu  
- chýba orientačný systém v obci   

- chýba chodník do miestnej časti Podzámok 

(prechod cez štátnu cestu I. triedy z hľadiska 
bezpečnosti) 
 

Doprava:  
- nepriaznivá spádovosť okolitých obcí  

- chýbajúce spojenia v rámci železničnej dopravy  

- autobusové zastávky sú v nevyhovujúcom stave  
- nedostatočná starostlivosť o priestory letiska 

pre daný účel  
 

Technická infraštruktúra:  

- chýbajúci kamerový systém  

- potrebná rekonštrukcia miestneho rozhlasu  
- chýbajúca základná infraštruktúra (kanalizácia, 

plynofikácia) v častiach obce Podzámok a 
Pastovník (+ vodovod)  

- slabé slovenské rádiové signály 

 
Životné prostredie:  

- skoro každoročné ľadové zátarasy na rieke 
Poprad – hrozba, že voda z rieky Poprad sa 

preleje cez hrádzu  
- nedostatočne upravené okrajové cesty a 

priestranstvá v okolí školy, OcÚ a cintorína 

(verejná zeleň)  
- veľký rozsah vodných plôch – výskyt hmiel  

- nedostatočné protipovodňové opatrenia na 
malých vodných tokoch  

- existencia čiernych skládok  

- nezodpovedné triedenie odpadov  
- vývoz komunálneho odpadu na kompostovisko 

PRÍLEŽITOSTI OHROZENIA 

- potreba lepšej osvety – separácia odpadov  

- eurofondy a iné vonkajšie zdroje  

- znečistenie vodných tokov  
- nedostatok financií pri závažnejších poruchách a 
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- zákon o odpadoch 
-  zmena zmýšľania ľudí v oblasti životného 

prostredia  
- vstup súkromných prepravcov v železničnej 

doprave  
- partnerstvo v rámci existujúcej MAS Horný Šariš 

– Minčol  

- zintenzívnenie cezhraničnej spolupráce s 
Poľskom 

haváriách výtlačného potrubia a čerpacej stanice 
u obecného vodovodu (ohrozenie vedľajšej obce 

Ľubotín pri dodávke pitnej vody) 
- živelná pohroma  

- nedostatočná legislatívna štátna podpora 
environmentálnych aktivít  

- neregulované rozmnoženie bobra európskeho  

- slabé ekologické a environmentálne povedomie  
- minimálne možnosti riešenia problémov 

spojených s dopravnou obslužnosťou 
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Vyhodnotenie dotazníkov 

POHLAVIE 

Počet dotazníkov predložených ženami: 35 ks (47,95 %) 

Počet dotazníkov predložených mužmi: 35 ks (47,95 %) 

Počet dotazníkov s neuvedeným pohlavím 3 ks (4,10 %)  

 

 

 

 

VEK 

Počet dotazníkov predložených občanmi vo veku do 18 rokov: 1 ks (1,37 %) 

Počet dotazníkov predložených občanmi vo veku 19 – 35 rokov: 15 ks (20,55 %) 

Počet dotazníkov predložených občanmi vo veku 36 – 55 rokov: 25 ks (34,24 %) 

Počet dotazníkov predložených občanmi vo veku 56 – 70 rokov: 22 ks (30,14 %) 

Počet dotazníkov predložených občanmi vo veku nad 71 rokov: 7 ks (9,59 %) 

Počet dotazníkov s neuvedeným vekom 3 ks (4,11 %)  
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Ekonomická aktivita 

Počet dotazníkov predložených občanmi, ktorí sú zamestnaný/á: 25 ks (34,24 %) 

Počet dotazníkov predložených občanmi, ktorí sú súkromnými podnikateľmi / súkromnými 

podnikateľkami: 9 ks (12,33 %) 

Počet dotazníkov predložených občanmi, ktorí sú dôchodcami / dôchodkyňami: 24 ks (32,88 %) 

Počet dotazníkov predložených občanmi, ktorí sú študentmi / študentkami: 4 ks (5,48 %) 

Počet dotazníkov predložených občanmi, ktorí sú na materskej dovolenke: 1 ks (1,37 %) 

Počet dotazníkov predložených občanmi, ktorí sú nezamestnaní/á: 4 ks (5,48 %) 

Počet dotazníkov s uvedenou inou ekonomickou aktivitou: 3 ks (4,11 %)  

Počet dotazníkov s neuvedenou ekonomickou aktivitou: 3 ks (4,11 %)  
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Doba bývania v obci 

Počet dotazníkov predložených občanmi žijúcimi v obci od narodenia: 50 ks (68,49 %) 

Počet dotazníkov predložených občanmi žijúcimi v obci od 5 do 10 rokov: 0 ks (0,00 %) 

Počet dotazníkov predložených občanmi žijúcimi v obci od 10 do 20 rokov: 4 ks (5,48 %) 

Počet dotazníkov predložených občanmi žijúcimi v obci viac ako 20 rokov: 14 ks (19,18 %) 

Počet dotazníkov s neuvedenou odpoveďou: 5 ks (6,85 %)  

 

 

 

Spokojnosť s kvalitou života v obci 

 

Počet dotazníkov v uvedenou odpoveďou: veľmi spokojný: 4 ks (5,48 %) 

Počet dotazníkov v uvedenou odpoveďou: skôr spokojný: 19 ks (26,03 %) 

Počet dotazníkov v uvedenou odpoveďou: spokojný: 29 ks (39,72 %) 

Počet dotazníkov v uvedenou odpoveďou: nespokojný: 9 ks (12,33 %) 

Počet dotazníkov v uvedenou odpoveďou: veľmi nespokojný: 1 ks (1,37 %) 

Počet dotazníkov s neuvedenou odpoveďou: 11 ks (15,07 %)  
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Hodnotenie aspektov kvality života v obci 

Obyvatelia obce vyjadrili najväčšiu spokojnosť s: 

1. vybavenosťou verejnou kanalizáciou v obci 

2. dostupnosťou pitnej vody, riešením jej dodávky a kvalitou pitnej vody 

3. kvalitou a stavom verejnej zelene (parky, verejné priestranstvá) 

 

Obyvatelia obce vyjadrili najväčšiu nespokojnosť s: 

4. pracovnými príležitosťami v obci 

5. s nedostatkom nájomných bytov 

6. so stavom chodníkov 

7.  

Jednotlivé aspekty sú vyhodnotené v grafoch: 
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Určenie problémov k riešeniu 

V rámci dotazníka, boli občania požiadaní  o určenie problémov, ktoré by mala obec v najbližšom 

období riešiť. 

Občania mohli zvoliť z nasledovných problémov svoje priority: 

Priorita 1:        systém odpadového hospodárstva 

Priorita 2: 
       nedisciplinovanosť obyvateľov pri nakladaní a uložení veľkoobjemového a 

stavebného odpadu 

Priorita 3:        znečistené a neudržiavané (niektoré) verejné priestranstvá a zeleň 

Priorita 4:        chýba systém osvety v oblasti ochrany a tvorby ŽP (separovaný zber) 

Priorita 5: 
       zamerať sa na využívanie obnoviteľných zdrojov energie v rámci prevádzky 

obecných budov  

Priorita 6:        nedostatok parkovacích miest v obci 

Priorita 7:        zlý technický stav existujúcich miestnych komunikácií a chodníkov 

Priorita 8:        parkovanie nákladných vozidiel na miestnych komunikáciách

Priorita 9:        chýbajúce chodníky pre peších 

Priorita 10:        kamerový systém v obci 

Priorita 11:        chýbajúca bezbariérovosť verejných budov 

Priorita 12:        chýbajúce základné služby pre obyvateľov obce  + doplniť aké služby chýbajú 

Priorita 13:        málo pracovných príležitosti v obci 

Priorita 14: 
       chýbajúca ponuka sociálnych služieb pre jednotlivé skupiny obyvateľstva v zmysle 

zákona o sociálnych službách + doplniť aké služby 

Priorita 15: 
       nevyhovujúce podmienky pre rozvoj športového,  kultúrneho a spoločenského 

života (chýbajúce vybavenie)

Priorita 16: 
       nekvalita a nedostatočná pestrosť aktivít pre deti a mládež v oblasti kultúry 

a športu

Priorita 17:        chýbajú detské ihriská a oddychové zóny

Priorita 18:        riešenie problému túlavých psov 

Priorita 19: 
       dopravná dostupnosť obyvateľov do zamestnania, do škôl, do úradov, do iných 

obcí a miest 

Priorita 20: 
       riešenie bytovej otázky – nájomné bývanie, individuálna bytová výstavba (doplniť, 

akú formu bývania) 
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Obyvatelia obce z uvedených problémov určili za priority k riešeniu: 

1. riešenie problému túlavých psov ( 51 určení ) 

2. zlý technický stav existujúcich miestnych komunikácií a chodníkov ( 49 určení ) 

3. chýbajúce chodníky pre peších ( 43 určení ) 

4. nedisciplinovanosť obyvateľov pri nakladaní a uložení veľkoobjemového a stavebného 

odpadu ( 41 určení ) 

5. kamerový systém ( 37 určení ) 

6. málo pracovných príležitostí  v obci ( 37 určení ) 

7. dopravná dostupnosť obyvateľov do zamestnania, do škôl, do úradov, do iných obcí a miest  

( 36 určení ) 

 

Grafické zobrazenie priradených určení k problémom / prioritám: 



 

 

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Plaveč 2016 – 2022  

 

 



 

 

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Plaveč 2016 – 2022  

 

Individuálne požiadavky občanov: 

- starostlivosť o dôchodcov 

- riešiť systém odpadu (kto kúri plynom mal by sa zohľadniť cez zimné obdobie. Nefabrikujeme 

popol) 

- dostať späť matriku do obce 

- zabezpečiť prepravu železníc 

- zabezpečiť kontrolu odpadov a ju aj zaplatiť, ale aj vinníkov potrestať 

- poskytovanie služieb obyvateľom (rôzne opravy, údržby a pod.) 

- dopravná dostupnosť 

- chodníky (Lipová alej, Podzámok) 

- chýba stomatológ, detský lekár – len pre Plaveč, lekáreň, osvetlenie od I/68 smer „Marika“ 

- v Plavečských novinách chýbajú informácie z rokovania obecného zastupiteľstva, správy 

z obce a podobne. Dávať menej fotografií 

- viac sa zaujímať o kultúru pán starosta + poslanci 

-  zabezpečiť dennodenný spoj vlakom – tým sa odstráni diskriminácia našich ľudí cestovať 

bezplatne vlakom 

- zabezpečiť bývanie pre lekára 

- odstrániť ríny z domov na cesty 

- v zimnom období nevynášať sneh z domov na cestu 

- upraviť cesty aj k novým domom 

- vlaková osobná doprava 

- chýbajúca zastávka – osvetlená v smere na Prešov 

- túlavé psy 

- vymeniť personál ZŠ a MŚ. Priniesť nové tváre, nápady, možnosti a starostlivosť o deti 

- oprava kultúrneho domu 

- zariadiť WC v okolí kostola, ktoré malo byť už dávno zrealizované 

- dôchodcovia, ktorí majú diétu, aby odoberali stravu zo školskej jedálne (prosím aby ste 

zariadili) 

- odstrániť odkapy vody na cesty z domov (ríny) 

- v zimnom období vyvážanie snehu na cesty z dvorov  

- vybudovať kanalizáciu dažďovej vody 

- vlaková doprava 

- dostavanie hradu 

- chýba hlavne dostupnosť verejnej dopravy 

- chýba autobusová zastávka – Zel. Ulica (bytovky) 

- myslím, že KK je zastávka pri závorách, nie je využitá (dotazník 30) 

- väčší záujem poslancov o občana s riešením jeho problémov 

- zlé ozvučenie ver. rozhlasu 

- v celej okolici platíme my v Plavči najviac za vodu a odpad 

- treba obnoviť chodník od Vajanského ulici ku kostolu 

- v obci nie sú vysporiadané priekopy 

- chýba kamerový systém 
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- zlepšiť podmienky pre FS - Kalina Plavčanka, aby sme mali dôstojné priestory na nácviky, 

reprezentujú našu obec a v zime sa túlajú kade tade po iných budovách a hľadajú priestory 

- záujem zo strany poslancov o občanov 

- zabezpečiť FS, ktorí reprezentujú našu obec priestory na nácvik cez zimné obdobie 

- väčší záujem poslancov o občana, pomáhať mu s jeho problémami 

- pomôcť FS, aby sa mohli lepšie realizovať, zabezpečiť im v zime priestory na nácvik 

- rozhlas vôbec nepočujeme – zle ozvučenie. Na ulici sú iba 2 reproduktory  

- zle udržiavaný cintorín, nevykosený ako na druhých obciach 

- chýba nám pre peších ľudí chodník od kostola okolo fary až dole na koniec ulici 

- po chodníku, čo slúžil ľuďom sa vysadili okrasné kry a ľuďom za pätami trúbia autá, až kým sa 

nestane dajaký úraz. Hotová katastrofa 

- využiť lokalitu „Verbinky“ na vybudovanie cyklochodníkov, detské dopravné ihrisko 

a podobné šport, a oddychové aktivity (dotazník 42) 

- kultúrny dom 

- autobusová zastávka smerom na Orlov pri bytovkách železničiarskych 

- parkovisko pri bytovkách a chodník pre ľudí medzi bytovkami k ceste, kde sú teraz vysypané 

kamene a nie cestu pre autá 

- práca miestnej samosprávy – kosenie zelene všade okolo bytoviek aj garáži, veď za garáže sa 

platí a stále sú to verejné pozemky nie súkromné 

- riešenie bytovej otázky – nájomné bývanie aj individuálna bytová výstavby, chodníky, 

autobusová zastávka smerom na Orlov 

- zlepšenie komunikácie aj informovanosti obyvateľov obce a miestnej samosprávy o jej 

činnosti ako aj pripravovaných projektoch 

- prečo na niektorej ulici svieti každý stĺp a na inej každý druhý? 

- prečo ulica Železničiarská má šírku ako trojprúdovka a taká ako smer ku kostole alebo 

cintorín sa ledvo obídu dva autá? A ostatné vedľajšie ani nehovorím ako to bude vyzerať 

teraz cez zimu, treba sa pani poslanci a starosta prejsť po dedine tak večer 

- pálenie odpadu na záhrade každý týždeň 

- modernizácia kultúrneho domu + kuchyňa na stravovanie dôchodcov, ZŤP 

- obnova chodníka na moste 

- obnova miestnej komunikácie na Popradskej ulici 

- doasflatovanie cesty na ul. Lipova aleja + vybudovať chodníky pre chodcov + cestné vpuste na 

dažďovú vodu 

- odpadové koše pri obchodoch 

- prečo sa zrušil výkup kovového šrotu bez oznamu občanom rozhlasom? 

- prečo sa zrušil zber kovového odpadu? 

- lekáreň 

- vypratanie a zlikvidovanie divokých skládok odpadu v okolí obce a následne riešenie tohto 

pretrvávajúceho problému 

- chýba lekáreň 

- zlepšiť vzdelávací proces v školách a škôlkach – výučba cudzieho jazyka 

- zamedziť vytváraniu divokých skládok 

- lekáreň 
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- odvoz KO vrátiť na 2x mesačne ako bolo 

- chýba chodník most – škola – obecný úrad, informačná tabuľa  

- vytvorenie autobusovej zastávky pri ulici Železničiarska / Lip. Alej 

- chýbajúce žel. spojenie 

- viac pracovných príležitosti 

- rekonštrukcia Popradskej ulice, ktorá je hlavnou ulicou do kostola. Nebývam na Popradskej 

ulici, ale chodíme po nej a keď prší je to katastrofa.  

- ďalej riešte psov 

- autobusová zastávka na Železničiarskej ulici 

- starosta aby neignoroval „malé“ podnety slušných občanov 

- zapnúť osvetlenie na ihrisku 

- prečo by mali vysokoškoláci platiť multifunk. ihrisko, keď nie sú zárobkovo činný? 

- fitnes centrum oprava a doplnenie strojov 

- autobusová zastávka pri obyt. Domoch (bytovky) Železničiarska ulica 

- priblížiť žel. zastávku k obci 

- vybudovať chodník od mosta až po ob. úrad 

- ochrana životného prostredia – prísny zákaz a potrestanie za spaľovanie PET fliaš  

- starostlivosť o mladé talenty v oblasti športu, ľudovej tvorivosti 
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Strategická časť 

 

Vízia obce Plaveč do roku 2022 : 

Želáme si, aby obec Plaveč bola v roku 2022 : 

-atraktívna a príťažlivá z hľadiska cestovného ruchu, tradícií a miestnych zvykov a športového vyžitia,  

- zaujímavá pre život mladých rodín s primeraným nárastom počtu obyvateľov, 

- s čistým životným prostredím,  

- s aktívnym verejným životom, so zapojením sa čo najväčšieho počtu obyvateľov  

  do verejnoprospešných aktivít, 

- s rozvinutou bytovou výstavbou,  

- s dobrou dopravnou dostupnosťou, 

- zaujímavá pre aktívny život seniorov,  

- bezpečná, bez vandalizmu,  

- s rozvinutým podnikateľským prostredím. 

 

Oblasť 1:  

Rozvoj ekonomiky, cestovný ruch, rozvoj vidieka a moderná samospráva 

 

Ekonomika, rozvoj vidieka  

Strategický cieľ: Obec so stabilným a prosperujúcim zázemím pre rozvoj podnikania, 

využívajúca potenciál regiónu 

PRIORITA: Vytvoriť priaznivé podnikateľské prostredie v obci 

ŠPECIFICKÝ CIEĽ: 

1. Podporiť vzájomnú komunikáciu a spoluprácu medzi samosprávou a podnikateľskými subjektmi 

v obci  

2. Podporovať vznik drobných podnikateľských prevádzok v obci   

 

Cestovný ruch  

Strategický cieľ: Atraktívna obec pre turistov a návštevníkov s ponukou doplnkových 

služieb pre CR 

PRIORITA: Vytvoriť podmienky pre zvyšovanie atraktivity obce z hľadiska cestovného 

ruchu 

ŠPECIFICKÝ CIEĽ:  
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1. Zabezpečiť obnovu Hradu Plaveč  

2. Vypracovať štúdiu využiteľnosti územia pre oblasť cestovného ruchu (územný plán zóny)  

3. Rekonštruovať a sprístupniť kaplnky (7 kaplniek) v obci pre turistov a návštevníkov obce  

 

PRIORITA: Zabezpečiť propagáciu obce ako zaujímavej a atraktívnej oblasti pre turistov 

a návštevníkov 

ŠPECIFICKÝ CIEĽ:  

1. V spolupráci s okolitými obcami, obcami MAS „Horný Šariš – Minčol“ a subjektmi pôsobiacimi 

v oblasti CR zviditeľňovať a propagovať obec 

 

PRIORITA: Dobudovať infraštruktúru cestovného ruchu 

ŠPECIFICKÝ CIEĽ:  

1. Vybudovať cyklotrasy a trasy typu "single track" 

2. Vybudovať oddychovú zónu „Verbinky“  

3. Vybudovať oddychové zóny a ihriská (4) pri Hrade Plaveč a v obci 

4. Dobudovať hygienické zázemie pri Hrade Plaveč a vytvoriť zázemie pre poskytovanie služieb 

turistom a návštevníkom  

5. Vybudovať náučný chodník s tematikou zaniknutých osád s prepojením na Hrad Plaveč  

 

PRIORITA: Podporovať vytváranie služieb pre cestovný ruch v obci 

ŠPECIFICKÝ CIEĽ:  

1. Podporovať vznik ubytovacích kapacít v obci 

2. Podporovať rozšírenie stravovacích kapacít v obci 

3. Podporovať vznik doplnkových služieb pre cestovný ruch v obci  

 

Moderná samospráva  

Strategický cieľ: Moderná a transparentná samospráva, jednoduchý a efektívny výkon 

samosprávnych činností 

PRIORITA: Zvýšiť kvalitu a dostupnosť služieb spojených s poskytovaním samosprávnych 

činností 

ŠPECIFICKÝ CIEĽ:  

1. Vytvoriť miesto prvého kontaktu na Obecnom úrade Plaveč  

2. Zvýšiť počet elektronických služieb a úroveň digitalizácie v obci  
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3. Zlepšiť technické vybavenie OcÚ  

 

PRIORITA: Zvýšiť informovanosť obyvateľov obce 

ŠPECIFICKÝ CIEĽ:  

1. Zriadiť obecnú televíziu 

 

VZDELÁVANIE, SOCIÁLNA OBLASŤ, KULTÚRA, ŠPORT,MLÁDEŽ  

Vzdelávanie  

Strategický cieľ: Moderná škola poskytujúca kvalitné vzdelávanie a možnosti záujmových 

aktivít detí a mládeže 

PRIORITA: Vytvoriť kvalitné podmienky pre výchovno – vzdelávací proces a záujmovú 

činnosť  

ŠPECIFICKÝ CIEĽ:  

1. Zlepšiť materiálno – technické vybavenie školy – špeciálne a odborné učebne  

2. Zlepšiť materiálno –technické vybavenie jednotlivých záujmových útvarov  

3. Vytvárať podmienky pre spoločné aktivity detí a mládeže na pôde školy 

4. Obnoviť knižný fond obecnej a školskej knižnice  

5. Vybudovať detské dopravné ihrisko 

 

Sociálna oblasť  

Strategický cieľ: Spokojný občan, ktorý je prijímateľom kvalitných a adresných 

sociálnych služieb 

PRIORITA: Zabezpečiť realizáciu práva občanov na poskytovanie sociálnych služieb v 

súlade s ich potrebami  

ŠPECIFICKÝ CIEĽ:  

1. Vybudovať denný stacionár  

2. Podporiť zriadenie a fungovanie stanice opatrovateľskej starostlivosti  

 

Kultúra  

Strategický cieľ: Bohatý kultúrny a spoločenský život obce s množstvom atraktívnych a 

pútavých aktivít 

PRIORITA: Podporiť rozvoj kultúrneho a spoločenského života obce  

ŠPECIFICKÝ CIEĽ:  
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Realizovať pútavé a hodnotné kultúrne a spoločenské aktivity v obci 

Vybudovať prírodný amfiteáter 

Rekonštruovať kultúrny dom  

 

PRIORITA: Zachovávať kultúrne dedičstvo obce a regiónu 

ŠPECIFICKÝ CIEĽ: 

Obnoviť ľudové tradície v obci 

Vybudovať  "Plavečskú chyžu" - centrum miestnej kultúry 

Vydať monografiu obce 

Vydať publikáciu o obci 

 

Šport  

Strategický cieľ: Športom žijúca obec s rozmanitou ponukou na športové vyžitie 

PRIORITA: Vytvoriť kvalitné podmienky pre rozvoj športových aktivít v obci  

ŠPECIFICKÝ CIEĽ:  

Vybudovať exteriérové fitnes centrum 

Zrekonštruovať zázemie futbalového ihriska (umyvárne, šatne, miesta na sedenie, oplotenie) 

Zvýšiť záujem občanov o šport a pohybové aktivity 

 

MIESTNE KOMUNIKÁCIE, DOPRAVA, TECHNICKÁ INFRAŠTRUKTÚRA A ŽIVOTNÉ 

PROSTREDIE  

Doprava 

Strategický cieľ: Moderná, kvalitná bezpečná a zdržiavaná dopravná infraštruktúra 

PRIORITA: Dobudovať, zrekonštruovať a modernizovať prvky dopravnej infraštruktúry 

ŠPECIFICKÝ CIEĽ:  

Dobudovať parkovacie miesta  

Rekonštruovať  a dobudovať miestne komunikácie 

Rekonštruovať  a dobudovať chodníky  

Vybudovať a rekonštruovať autobusové zastávky 

 

Technická infraštruktúra  
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Strategický cieľ: Energeticky efektívna a moderná technická infraštruktúra vytvárajúca 

predpoklady pre bezpečný a kvalitný život a stabilizáciu obyvateľov 

PRIORITA: Dobudovať chýbajúce, obnoviť a zrekonštruovať existujúce prvky technickej 

infraštruktúry  

ŠPECIFICKÝ CIEĽ:  

Vybudovať kamerový systém v obci  

Rekonštruovať a rozšíriť obecný rozhlas  

Rekonštruovať a dobudovať verejné osvetlenie  

Vybudovať miestnu optickú sieť  

Znížiť energetickú náročnosť prevádzky verejných budov 

Pripraviť podmienky pre individuálnu bytovú výstavbu  

Pripraviť podmienky pre výstavbu nájomných bytov  

 

Životné prostredie  

Strategický cieľ: Kvalitné a zdravé životné prostredie obce, aktívni občania participujúci 

na jeho tvorbe a ochrane 

PRIORITA: Zachovať čisté a kvalitné životné prostredie obce a jej okolia, aktívne sa 

podieľať na jeho tvorbe a ochrane  

ŠPECIFICKÝ CIEĽ:  

Upraviť malé vodné toky v obci  

Revitalizovať a upraviť verejné priestranstvá v obci  

Dobudovať a rekonštruovať dažďovú kanalizáciu  

Dobudovať vodovodnú, kanalizačnú sieť a systém domových ČOV  

Rekonštruovať, modernizovať a zvýšiť kapacitu ČOV  

Vybudovať zberný dvor  

 

PRIORITA: Zvyšovať environmentálne povedomie obyvateľov obce  

ŠPECIFICKÝ CIEĽ:  

1. Zamedziť vzniku čiernych skládok a znečisťovaniu obce a jej okolia odpadom  

2. Podporovať využívanie OZE a tzv. zelených technológií  

3. Podporovať zlepšenie separácie odpadu v domácnostiach 
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