
Milí spoluobčania!  

     V nasledujúcom texte Vás oboznámime s vykonanými prácami počas 

volebného obdobia 2018–2022 obecným úradom Plechotice v spolupráci 

so zastupiteľstvom OcÚ ako aj formulujeme nosné úlohy do budúcna. 

Budovy v správe obecného úradu Plechotice 

Kultúrny dom a Obecný úrad  

Urobilo sa: Rekonštrukcia KD–výmena okien, zateplenie strechy, 

rozšírenie a pribudovanie  sociálnych zariadení, výmena podlahy, výmena 

vstupných dverí do KD a sály, výmena odsávacích ventilátorov, výmena 

svietidiel, vytvorenie vetracích otvorov spod javiska, inštalácia wi-fi 

pripojenia v KD, vymenene vstupné dvere na OcÚ s bezbariérovým 

vstupom, vyspravené steny dolnej  chodby OcÚ, zakúpené nové 

rozklápateľné stoly a stoličky do KD. 

Urobiť: Montáž klimatizácie a multimediálnej technológie na premietanie 

so samostatným ozvučením KD, rekonštrukcia priestorov pod javiskom, 

zateplenie fasády OcÚ s výmenou okien–je podaný projekt.   

Základná a materská škola 

Urobilo sa: Výmena strechy nad celou budovou, nové oplotenie  pri  škole, 

výmena interiérových dverí v budove, zhotovenie podlahy v jednej z tried 

MŠ so zakúpením koberca, nové úspornejšie osvetlenie v triedach ZŠ, nové 

šatňové skrinky do MŠ, oprava nefunkčných WC a vodovodných batérii 

s postupnou výmenou najviac fyzicky opotrebovaných zariadení v MŠ, 

zhotovený bezbariérový vstup  do ZŠ s výmenou dlažby za protišmykovú, 

vynovená  oddychová zóna pre škôlkarov a školákov v areáli školy 

s osadením nových prvkov – kolotoča a domčeka so šmýkačkou pre 

najmenších, edukačného slimáka, hojdačky pre staršie deti a opraveným 

stolom s novými lavičkami osobitne pre MŠ a ZŠ, osadené vonkajšie tabule 

na edukačné aktivity detí MŠ a žiakov ZŠ na plote.  

Urobiť: Rekonštrukciu umyvárne a sociálnych zariadení MŠ, výmenu 

osvetlenia za úspornejšie v MŠ, výmenu dreveného zádveria v MŠ.   

Dom nádeje a cintorín 

Urobilo sa: Opravená fasáda  domu nádeje na cintoríne, vyspravené 

popraskané kúty v interiéri, doplnené osvetlenie cintorína, zlikvidovaná 

čierna skládka na cintoríne, upravená plocha vzadu s lepším prístupom  

 

k premiestneným kontajnerom a provizórnym oplotením, vymenené foršne 

na najviac poškodených lavičkách, ostatné ošetrené, urobené nátery 

lavičiek, zhotovené nové pomníky bývalých duchovných otcov 

v spolupráci s Ružencovým bratstvom, urobený bezpečnostný orez duba 

a ostatných stromov na cintoríne.  

Urobiť: Opraviť existujúce asfaltové prístupové cesty, podľa potreby ich 

aj doplniť, v prípade všeobecnej zhody - zhotovenie malého kolumbária  

Budova pre telovýchovnú jednotu 

Urobilo sa: Zrekonštruované šatne pre dospelých a žiakov v budove, 

osadená plastová nádoba a rúry na odvod splaškov z kúpeľne a WC  TJ, 

skrášlený exteriér  

Urobiť: Opraviť aj ďalšie miestnosti budovy a tribúnu – miesta na sedenie, 

rieši to schválený projekt, ktorý sa bude realizovať počas prestávky 

v aktuálnom súťažnom ročníku  2022/2023 

Ďalšie činnosti v obci za posledné obdobie :  

Urobilo sa: materiálne-opravená cesta takmer v celej obci, ale aj 

prístupové cesty od Čeľoviec a smerom na Malý Ruskov, ohradený miestny 

park s výstavbou altánku na všestranné využitie a osadením nových hracích 

prvkov, vybudovanie troch nových autobusových zastávok rozložených 

rovnomerne v celej obci, zhotovenie  mantinelov na multifunkčnom ihrisku 

s opravou jeho osvetlenia, zhotovené petangové ihrisko, zhotovenie 

adventného venca a zakúpenie tematického vianočného stromčeka.     

Urobiť: Kanalizácia – dokončiť finišujúce územné rozhodnutie a stavebné 

povolenie na zhotovený projekt pre našu obec napojenia na čističku 

odpadových vôd v Trebišove a pustiť sa do samotnej realizácie.   

Vykonať opravu chodníkov a priekop v celej obci, zabezpečiť prívod pitnej 

vody a možnosť hygienicky bezchybného odberu pri aktivitách detí 

v parku, doplniť elektrické rozvody pre vianočnú výzdobu aj na 

Cintorínskej a Družstevnej ulici.  

Urobilo sa: nehmotné – každoročne poskytované dotácie pre Rímsko - 

katolícku farnosť, FS Studzenka a Studzenočka, Futbalový klub, Divadelný 

súbor, založenie tradície folklórnych slávnosti „Pľechocicki dobroty“,  

Futbalový turnaj „O pohár SNP“, Úcta k starším spojená s posedením 



a odovzdávaním darčekov, Stavanie mája, v ZŠ s MŠ Mikulášska nádielka, 

Deň detí, Noc v škole, Pasovačka –privítanie detí do ZŠ a i.  

Doplnkové služby v obci: do  obce chodí lekár na základné vyšetrenie a 

predpisovanie liekov, možnosť pre seniorov objednať obedy s rozvozom, 

požičiavanie materiálu a poskytovanie služieb OcÚ podľa príslušného 

VZN. Je potrebné aj uviesť, že ďalšie plánované aktivity boli zrušené, alebo 

obmedzené kvôli covidu, keď sme zabezpečovali  testovanie každý týždeň 

a na ostatné činnosti už chýbali sily a energia. 

 

                                                             Ing. Peter Koščo, starosta obce 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       


