
KRONIKA OBCE MARKUŠOVCE 
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SITUÁCIA VO SVETE 

 

Rok 2016 na geopolitickej situácii vo svete nezmenil nič k lepšiemu. Európa naďalej 

zápasila s utečeneckou krízou, konflikt na Ukrajine stále nenašiel riešenie a vzťahy Západu s 

Ruskom boli aj naďalej napäté.  

23. júna občania Veľkej Británie rozhodli v referende, že ich krajina vystúpi z 

Európskej únie. Za tzv. Brexit hlasovalo 51,9 % voličov.  

Tento výsledok bol prekvapivý, rovnako ako na sklonku roka bolo veľkým 

prekvapením, keď 8. novembra 2016 vyhral americké prezidentské voľby kontroverzný 

podnikateľ a miliardár Donald Trump. Jeho radikálne názory vyvolávajú v politických 

kruhoch obavy. Sľubuje revíziu zahraničnej politiky krajiny, na hraniciach s Mexikom chce 

postaviť múr, spriateliť sa s ruským lídrom Vladimirom Putinom a menej sa starať o 

východných partnerov Severoatlantickej aliancie.  

Vláda Severnej Kórey uskutočnila 9. septembra v poradí piatu a s veľkou 

pravdepodobnosťou zatiaľ najväčšiu jadrovú skúšku, ktorú odsúdili západné mocnosti i Južná 

Kórea: tá tento nukleárny test nazvala "šialenou nezodpovednosťou".  

Svet je v tomto čase plný nepokojov, terorizmu a hrozieb ozbrojenými konfliktami. V 

mnohých krajinách sveta (Sýria, Líbya, Irak, Afganistan a iné) po celý rok pokračovali 

nepokoje, vojny. Politickí i ekonomickí migranti utekali do Európy. Bola to ťažko 

zvládnuteľná situácia.  

Veľké znepokojenie priniesli útoky teroristickej organizácie Islamský štát. 22. marca 

zahynulo najmenej 32 ľudí a ďalších najmenej 250 utrpelo zranenia pri troch koordinovaných 

bombových útokoch v Bruseli. 14. júla večer v juhofrancúzskom meste Nice došlo k 

teroristickému útoku, keď do davu ľudí oslavujúcich štátny sviatok dobytia Bastily vošlo 

ťažké nákladné vozidlo. Na mieste sa nachádzalo asi 30 000 ľudí, ktorí pozorovali ohňostroj. 

Útok si vyžiadal 84 mŕtvych a vyše 200 zranených. Obdobný scenár sa zopakoval 19. 

decembra na vianočných trhoch v Berlíne, keď útočník kamiónom vrazil do davu ľudí. 

Dvanásť ľudí bolo zabitých a 49 ďalších zranených.  Okrem týchto najvýraznejších 

teroristických útokov sa Islamský štát prihlásil aj k mnohým iným teroristickým útokom po 

celom svete.  

28. januára oznámila Svetová zdravotnícka organizácia prepuknutie nákazy vírusom 

Zika, ktorý spôsobuje vážne poruchy plodu v maternici, vrátane zakrpatenia mozgu. Epidémia 

najviac postihla Južnú Ameriku.  

 

SITUÁCIA NA SLOVENSKU 

 

1. júla sa Slovensko po prvýkrát stalo na šesť mesiacov rotujúcou predsedníckou 

krajinou v Rade Európskej únie. Na Slovensku sme v tomto roku mali parlamentné voľby, v 

ktorých zvíťazila doteraz vládnuca ľavicová strana Smer-Sociálna demokracia. Hoci 



pravicové strany mali v počte mandátov prevahu, neboli schopné zostaviť vládu, a tú 

napokon vytvoril Smer v koalícii so Slovenskou národnou stranou (SNS) a stranami Most-

Híd a Sieť. Do parlamentu sa so ziskom 8,04% dostala aj strana ĽS NS (Ľudová strana Naše 

Slovensko) banskobystrického župana Mariána Kotlebu, známeho extrémistickými postojmi. 

Nás sa to, našťastie, priamo nedotýka. Zlepšila sa situácia v zamestnanosti, platí to aj v 

našom regióne. Noviny sú plné inzerátov, je veľa možností zamestnať sa v strojárskych 

firmách, mzdy sú však stále nízke a tak na voľné miesta čoraz častejšie prichádzajú cudzinci 

– z Rumunska, Srbska alebo z Ukrajiny.  

 

Počasie 

 

Rok 2016 bol na Slovensku veľmi až mimoriadne teplý a veľmi bohatý na 

atmosférické zrážky (SHMÚ). Pozorovali sme aj viacero prípadov s veľmi vysokými dennými 

a viacdennými úhrnmi zrážok. Aj napriek veľmi teplému letu sa vyskytli len dve výraznejšie 

vlny horúčav, a to v druhej polovici júna a na začiatku septembra. V historických tabuľkách 

sa rok 2016 zaradil ako siedmy najteplejší od roku 1931. V celosvetovom meradle bol 

vlaňajšok najteplejší za posledných 137 rokov. 

 

Meteorologicky významné boli aj ďalšie poveternostné anomálie, medzi ktorými bola 

vlna neskorých mrazov v poslednej aprílovej dekáde či relatívne skorý nástup snehovej 

pokrývky na začiatku októbra 2016.  

 

MARKUŠOVCE 

 

ŠTATISTIKA OBYVATEĽSTVA 

 

Na začiatku roka 2016 mala naša obec: 4408 obyvateľov, z toho muži: 2199, ženy: 2209  

Počet narodených detí: 104 

Počet zomrelých občanov: 22 

Počet prihlásených občanov na trvalý pobyt: 34 

Počet odhlásených občanov z trvalého pobytu: 63 

Počet sobášov: 33 

 

OBECNÁ SAMOSPRÁVA 

 

Obecné zastupiteľstvo sa v roku 2016 zišlo celkovo 15 krát:  

 

16. 01. 2016  

08. 02. 2016  

17. 03. 2016  

09. 06. 2016  

28. 06. 2016  

14. 07. 2016  

21. 07. 2016  



04. 08. 2016  

25. 08. 2016 

08. 09. 2016  

20. 09. 2016  

27. 10. 2016  

08. 12. 2016  

22. 12. 2016  

29. 12. 2016 

 

Zmeny v poslaneckom zbore a v organizačnej štruktúre obecného úradu 

 

Nástupom Ing. Františky Šteinerovej do funkcie hlavného kontrolóra zanikla jej 

funkcia poslankyne obecného zastupiteľstva. Na uprázdnený mandát nastúpila p. Viera 

Holečková. Dňa 8.2.2016 na 16. zasadnutí obecného zastupiteľstva zložila zákonom 

predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva. 

 

Na 18. zasadnutí obecného zastupiteľstva, konanom 9.6.2018, bol odvolaný zástupca 

starostu Mgr. Lukáš Klučár a vymenovaný nový zástupca starostu MVDr. Gregor Mikolaj, 

ktorý do funkcie nastúpil od 10.6.2016. 

 

V apríli 2016 bola prijatá na miesto sekretárky Mgr. Veronika Geletková. Pracovník, 

ktorý dovtedy pracoval na sekretariáte, p. Radoslav Ščuka, bola preradený na funkciu 

referenta, zabezpečujúceho verejné obstarávanie. K 30.novembru 2016 p. Ščuka ukončil 

pracovný pomer s Obcou Markušovce. 

 

DIANIE V OBCI 

 

Návšteva prezidenta Slovenskej republiky 

 

Obec Markušovce navštívil vo štvrtok 21.1.2016 prezident SR, pán Andrej Kiska. 

Hlavu štátu sme privítali pred budovou obecného úradu o 14.15 hod. Po niekoľkominútovom 

vystúpení detí zo základnej školy a folklórneho súboru Markušovčan sa návšteva presunula za 

dvere zasadacej miestnosti, kde prebiehalo rokovanie prezidenta s predstaviteľmi obce.  

Starosta obce Marek Virág predniesol krátky príhovor, v ktorom stručne oboznámil 

prezidenta s históriou Markušoviec a s plánmi do budúcnosti. Prezidenta zaujímala nielen 

história obce, ale aj súčasné problémy v obci, či spôsob spolunažívania obyvateľov. Pri 

odchode ešte ochotne zapózoval do objektívov fotoaparátov a približne o 15.00 hod. odišiel 

do neďalekej obce Spišský Hrušov, kde pokračovala jeho návšteva Spiša. 

 

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2016 

 

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2016 na funkčné obdobie rokov 

2016-2020, skrátene parlamentné voľby 2016 alebo voľby do NR SR 2016, sa uskutočnili 

v sobotu 5. marca 2016 od 7:00 do 22:00 hodiny.  



Vo voľbách kandidovalo 23 strán a hnutí a 2914 kandidátov (stav z 18. januára 2016). 

Najviac hlasov získala SMER-SD s 28,28 percentami, druhá sa umiestnila strana Sloboda a 

Solidarita s 12,10 percentami a tretia OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽaNO-

NOVA) s 11,02 percentami. Volebná účasť v Slovenskej republike dosiahla 59,82 %. 

 

Voľby vyhrala strana SMER-SD, druhou najsilnejšou stranou sa s veľkým odstupom 

stala SaS. Celkom sa do NR SR dostalo 8 subjektov. Definitívne výsledky volieb boli 

Štatistickým úradom Slovenskej republiky zverejnené 6. marca2016.  

 

V obci Markušovce boli výsledky nasledovné: 

 

Počet zapísaných voličov: 2578  

Počet platných hlasov: 1126 

Volebná účasť: 45,0 % 

 

1. SMER-SD - 280 - 24,87 %  

2. MOST - HÍD - 226 - 20,07 %  

3. ĽS Naše Slovensko - 151 - 13,41 %  

4. KDH - 141 - 12,52 %  

5. OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti - 63 - 5,6 %  

6. TIP - 58 - 5,15 %  

7. SNS - 58 - 5,15 %  

8. SaS - 48 - 4,26 %  

9. SME RODINA - Boris Kollár - 39 - 3,46 %  

10. #SIEŤ - 29 - 2,58 %  

11. Strana moderného Slovenska (SMS) - 11 - 0,98 %  

12. SDKÚ-DS - 6 - 0,53 %  

13. Odvaha - Veľká národná a proruská koalícia - 4 - 0,36 %  

14. VZDOR - 4 - 0,36 %  

15. SKOK! - 4 - 0,36 %  

16. KOALÍCIA SPOLOČNE ZA SLOVENSKO - 1 - 0,09 %  

17. DS - Ľudo Kaník - 1 - 0,09 %  

18. PD - 1 - 0,09 %  

19. SZS - 1 - 0,09%  

20. MKDA-MKDSZ - 0 - 0,0%  

21. SMK-MKP - 0 - 0,0 %  

22. ŠANCA - 0 - 0,0 %  

23. KSS - 0 - 0,0 %  

 

 

 



Okrsok 

Počet 

zapísaných 

voličov 

Počet 

vydaných 

obálok 

Účasť 

voličov 

v % 

Počet 

odovzdaných 

obálok 

osobne 

Podiel 

odovzdaných 

obálok 

osobne v % 

Počet 

zaslaných 

obálok z 

cudziny 

Podiel 

zaslaných 

obálok z 

cudziny v 

% 

Počet 

platných 

hlasov 

spolu 

1 864 522 60,41 520 99,61 2 0,38 511 

2 778 353 45,37 351 99,43 2 0,56 345 

3 936 285 30,44 285 100,00 0 0,00 270 

Spolu 2 578 1 160 44,99 1 156 99,65 4 0,34 1 126 

 

 

Územný plán Obce Markušovce 

 

Stúpajúci záujem občanov o výstavbu na ulici Komenského smerom k Lieskovanom 

vyústil do potreby zapracovať do nových zmien a doplnkov Územného plánu novú plochu 

územia priamo za ulicou Komenského, ktorá sa vyčlení na individuálnu bytovú výstavbu.  

 

Záujem občanov o výstavbu rastie aj v lokalite Oľšo. V súčasnosti sú pozemky v časti 

Oľšo zapísané v katastri s environmentálnou záťažou, kvôli stavebnej uzávere, o ktorej však 

nie je žiaden doklad. Je potrebné urobiť podrobný geologický prieskum, aby sa mohlo 

potvrdiť, že dané územie je vhodné na bývanie. Po opodstatnení skutočností vyplývajúcich 

z prirodzeného vývoja obce je nutné, aby obec pristúpila k novým zmenám a doplnkom 

Územného plánu zóny Obce Markušovce. 

 

Nové skolaudované domy v obci 

 

V roku 2016 boli v obci skolaudované dva nové rodinné domy. Na ulici Jareček 

701/8A v Markušovciach skolaudoval svoj rodinný dom Marek Tomko a na ulici 

Komenského 697/41 skolaudoval rodinný dom manželský pár Ondrej Filip a Zuzana Filipová, 

rod. Lučivjanská. 

 

Ukončenie stavebných prác na projektoch Obce Markušovce 

 

Obnova Kultúrneho domu v Markušovciach bola definitívne ukončená v roku 2016. 

Poslednými úpravami boli schody a zábradlie ku kultúrnemu domu a chodník ku kultúrnemu 

domu, ktorý bol skolaudovaný v novembri 2016.  

Rovnako v novembri 2016 bola skolaudovaná aj stavba šatní TJ FO Slovan 

Markušovce. 

 

Zrekonštruovaný Letohrádok Dardanely 

  

Letohrádok Dardanely po rekonštrukcii sprístupnili verejnosti. Otvárací koncert sa 

v letohrádku uskutočnil 14. mája 2016. 

 



21. mája 2016 sa konala večerná prehliadka v kaštieli s názvom Renesancia 

v depozitári. Okrem toho múzeum v priebehu roka predstavilo výstavu s názvom Letohrádok 

Dardanely v čase a výstavu Štefan Máriássy a jeho doba, venovanú Štefanovi Máriássymu, pri 

príležitosti 500. výročia od jeho úmrtia. 

 

Cassovia Classic 2016 

 

27. 5. 2016 sa nadšenci veteránskych áut mohli pokochať ich krásou na Zraze 

veteránov Cassovia Classic 2016. V Markušovciach sa prehliadka veteránov konala 

v zámockej záhrade Letohrádku Dardanely a Kaštieľa v Markušovciach.  

 

Sprístupnenie markušovského hradu 

 

Verejnosť mala v sobotu 3.9.2016 po tridsiatich rokoch príležitosť nahliadnuť do 

priestorov markušovského hradu, niekdajšieho rodinného sídla Máriássyovcov. Samotnému 

otvoreniu po troch desaťročiach predchádzalo upratovanie v priestoroch objektu, čistenie od 

buriny a krovia, na ktorom sa podieľali dobrovoľníci z obce, samospráva, ďalšie miestne 

inštitúcie, ale aj potomkovia významnej šľachtickej rodiny Máriássy.  

Podujatie Štefan Máriássy a jeho doba, bolo venované 500. výročiu úmrtia 

významného muža v dejinách Spiša. Súčasťou programu bola svätá omša v latinskom jazyku, 

prehliadka kostola sv. Michala a hradu. Historickú atmosféru podčiarkla hudba v parku a 

vystúpenie šermiarskej skupiny Jago. Špeciálnym bodom programu bol koncert renesančnej a 

barokovej hudby v podaní zoskupenia T – Trio v letohrádku Dardanely. Program uzatváralo 

premietanie filmu Veľké šťastie na hrade, ktorý bol natočený v roku 1982 v Markušovciach. 

 

Posedenie pre jubilantov  

 

V nedeľu 13.11.2016 sa v Kultúrnom dome v Markušovciach konalo v poradí druhé 

posedenie pre jubilantov. Po minuloročnom úspechu sa Obec Markušovce rozhodla 

zorganizovať toto milé posedenie znovu. Pre občanov Markušoviec nad 65 rokov, ktorí v roku 

2016 oslávili svoje životné jubileum, bolo pripravené pohostenie a kultúrny program, na 

ktorom sa opäť podieľali deti zo Základnej školy s materskou školou v Markušovciach 

a Folklórny súbor Markušovčan.  

Osvedčená kombinácia dobrého jedla a zábavy ani tentokrát nesklamala. Zdá sa, že 

táto akcia by sa mohla stať v Markušovciach tradíciou. Bol by to krásny prejav vďaky a úcty 

voči starším generáciám.  

 

Vianočný koncert 

 

Tak ako v minulom roku, aj záver roku 2016 sa niesol v čarovnom duchu Vianoc. V 

sobotu 17. 12. 2016 usporiadala Obec Markušovce vianočný koncert, ktorý sa tentokrát 

uskutočnil v zrekonštruovanom Letohrádku Dardanely. Opäť sa na jednom mieste zišli 

poslanci obecného zastupiteľstva obce Markušovce, zamestnanci Obecného úradu 

v Markušovciach, dôležité osobnosti obce Markušovce a hostia z iných okolitých obcí, aby si 



spoločne vypočuli piesne speváčky Hanky Servickej a ponorili sa do atmosféry blížiacich sa 

vianočných sviatkov.  

 

 


