
KOMUNÁLNE 
VOĽBY 2022

Volebný deň:

29. október 2022 od 7.00 hod. do 20.00 hod.,

v Kultúrnom dome v Stredných Plachtinciach

Je na Vás voličoch, komu vyjadríte dôveru a dáte

vo voľbách hlas, lebo len Vy môžete rozhodnúť, kto

bude reprezentovať a zastávať Vaše záujmy ako aj

záujmy obce v nasledujúcom volebnom období.

Naše predstavy o tom, čo by sa malo v nasledujúcom volebnom období realizovať:

• zachovať a podporovať všetky organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti a činnosti,
ktoré obec v súčasnosti vykonáva včítane školstva, všetkých kultúrnych aktivít,
spoluprácu s inými subjektmi, ako Poľovnícke združenie Stredné Plachtince,
Agrodružstvo Príbelce, ECAV, miestni podnikatelia,

• naďalej sa zapájať do výziev z Euro fondov a Úradu práce
• získať finančné prostriedky z Euro fondov
• získať finančné prostriedky zo Štátneho fondu rozvoja bývania na stavbu nájomných

bytov
• modernizácia obecného rozhlasu
• získať finančné prostriedky namodernizáciu budovy – šatne TJ
• oprava plotu okolo miestneho cintorína, okolo futbalového ihriska
• Získať finančné prostriedky na Inštaláciu solárnych panelov na budovu obecného

úradu a znížiť tak energetickú závislosť
• obnovenie a rozšírenie obecnej knižnice a knižného fondu
• získať finančné prostriedky na vyhotovenie projektov na výstavbu kanalizácie
• vybudovanie prírodného amfiteátra na spoločenské podujatia organizované obcou
• oprava náučných chodníkov a mnoho ďalších zámerov ...

Číslo kandidáta na funkciu starostu obce

1. Štefan Benko, kandidát za SMER-SD, HLAS-SD

Čísla kandidátov na poslancov do Obecného zastupiteľstva

3. Mgr. Jaroslav Ďuriš, SMER-SD

4. Mgr. Zuzana Ferová, SMER-SD

6. Ivana Gemerová, SMER-SD

9. Ing. Pavel Španiel, SMER-SD

10. Dušan Šúňava, SMER-SD

11. René Šúňava, SMER-SD

15. Štefan Tuhársky, SMER-SD



,, Pokračujme spolu v budovaní                                                         

a skrášľovaní našej obce Stredné Plachtince“

V sobotu 29. októbra 2022 nás znovu po štyroch rokoch čakajú komunálne
voľby, v ktorých si budeme voliť svojich zástupcov do orgánov samosprávy Obce
Stredné Plachtince.

Vážení spoluobčania,

dovoľte mi prihovoriť sa Vám ako kandidát na starostu obce Stredné Plachtince. Ako
všetci viete, väčšinu života (40 rokov) žijem v tejto obci. Funkciu starostu vykonávam
tretie volebné obdobie a predtým som bol 16 rokov poslancom obecného
zastupiteľstva, a tak mám prehľad o fungovaní miestnej samosprávy a riešení
problematiky, ktoré musí obec zo zákona o Obecnom zriadení zabezpečovať.

Touto formou by som Vám rád odprezentoval svoju prácu, ako aj prácu
poslancov Obecného zastupiteľstva obce. Za dôležité považujem vyzdvihnutie poctivej
práce všetkých zamestnancov obce a spolupracovníkov, ktorí sa významne podieľajú
na každodennom chode obce. Významnou je však aj práca našich spoluobčanov, ktorí
vykonávajú aktivačné práce a občanov, ktorí sú obcou zamestnávaní cez viaceré
projekty a paragrafy z Úrade práce. Za úspešné výsledky spomínanej práce v rokoch
2018 – 2022 považujem:

• rekonštrukciu cesty III. triedy – nový asfaltový koberec v dĺžke cca 4 km
obstaraný sumou vo výške cca 700 000 € z finančných prostriedkov VÚC BB
(realizované v roku 2019)

• vybudovanie kamerového systému – finančné prostriedky poskytnuté úradom
vlády SR (cca 15 000 €)

• oteplenie budovy MŠ – finančné prostriedky poskytnuté úradom vlády SR (cca
15 000 €)

• vybudovanie nového oplotenia areálu ZŠ – vlastné finančné prostriedky
• vybudovanie asfaltovej plochy v areáli MŠ a vybudovanie nového oplotenia –

vlastné finančné prostriedky
• vybudovanie nových hracích prvkov MŠ –finančné prostriedky poskytnuté

úradom vlády SR (cca 7 500 €)

• rekonštrukcia spálnímiestnejMŠ – vlastné finančné prostriedky
• rozšírenie parkoviska pred MŠ – schválený projekt – realizácia v najbližšom

možnom čase
• rekonštrukcia sociálnych zariadení na 1. poschodí OcÚ – finančné prostriedky

poskytnutéMinisterstvom financií SR ( 9 200 €)
• výmena verejného osvetlenia v obci za ledkové v počte 110 ks - finančné

prostriedky poskytnutéMinisterstvom financií SR
( 21 000 €)

• výmena pôvodného obkladu novým dreveným v sále a prísalovej miestnosti
kultúrneho domu – vlastné finančné prostriedky

• výmena všetkých dverí na 1. poschodí kultúrneho domu – vlastné finančné
prostriedky

• výmena plastových dverí na Dome smútku – vlastné finančné prostriedky
• vydanie dvoch knižných publikácií „ Stredné Plachtince vo fotografii“ a

„Monografia obce Stredné Plachtince“, ktoré sme bezplatne doručili do každej
domácnosti obce – vlastné finančné prostriedky

• zakúpenie pozemkov pre účely výstavby nájomných bytov, v celkovej sume cca
20 000 € – vlastné finančné prostriedky

• najmä našich najmenších sme potešili vyrezávaným dreveným betlehemom,
ktorý nám všetkým spríjemňoval vianočnú atmosféru prvýkrát v roku 2021;
v tomto roku bude betlehem doplnený ďalšími tromi vyrezávanými postavami

Všetky tieto úspešné aktivity sme mohli realizovať len vďaka dobrému
hospodáreniu s majetkom obce a šetrením pridelených finančných prostriedkov.

Počas obdobia rokov 2018 – 2022 sa obec zapájala do viacerých verejných
výziev s cieľom získať finančné prostriedky:

• výzva IROP – rozšírenie miestnej materskej školy – úspešne podaný projekt
v celkovej výške cca 81 000 €

• výzva zMŽP SR – Zelené obce SR – úspešné podaný projekt
• MŽP SR – Zvýšenie energetickej účinnosti budovy – Klub mládeže – v štádiu

posudzovania zo strany SO

Okrem vyššie uvedených výziev však poukazujem aj na ďalšie výzvy, ktoré
bohužiaľ v procese schvaľovania úspešné neboli (Rekonštrukciamiestnych komunikácií
v obci; Rekonštrukcia obecných studní; projekt INTEREG – cezhraničná spolupráca
s Maďarskom. Mrzí ma to aj z toho dôvodu, že podávanie týchto žiadostí nás stojí
nemalú námahu a obec nemalé finančné prostriedky.

Obec finančne podporuje OFK, ECAV, klub dôchodcov, p. Jána Mäsiara pri jeho
edičnej činnosti, pravidelne organizuje kultúrne podujatia (Spievanky pod Pohanským
vrchom, Deň obce, MDD, Mesiac úcty k starším, Karneval, Lampiónový sprievod).

S pomocou pracovníkov aktivačných prác sa staráme o zeleň v obci (ročne
kosíme 5-6 krát), čistotu a poriadkov verejných priestorov a budov obce.

V období pandemickej situácie obec aktívne spolupracovala s RÚVZ VK, a tým
zabezpečovala testovanie občanov obce, čím sa nám spoločne podarilo zvládnuť toto
náročné obdobie.


