
Na základe plánu prác a činnosti a taktiež programu starostu obce na volebné ob-
dobie 2014-2018 Vám starosta obce predkladá túto správu o činnosti, aktivitách 
a vykonaných prácach v rámci OcÚ Frickovce v priebehu roka 2017:

•	 Denný stacionár – 1. výročie vzniku (20.1.2017)
•	 Verejné zhromaždenie občanov obce (17.2.2017)

Na verejnom zhromaždení občanov sa zúčastnilo 77 obyvateľov obce. 
Program bol nasledovný:
1. Otvorenie
2. Správa o hospodárení obce za rok 2016
3. Audit obce za rok 2015
4. Činnosť, aktivity, vykonané práce v roku 2016
5. Plán prác a projekty na rok 2017
6. Plán kultúrno-spoločenských podujatí na rok 2017
7. Rôzne (jarné upratovanie, vývoz elektroodpadu a separovaný zber odpa-
du, oslavy 590. výročia obce a iné...)
8. Diskusia
9. Záver, pohostenie a občerstvenie

•	 Výmena podláh v Základnej škole (marec 2017)
•	 Údržba verejných priestranstiev v obci (marec 2017)
•	 Jarné upratovanie – veľkoobjemové kontajnery v obci (marec 2017)
•	 Výrub stromov v areáli futbalového ihriska (marec 2017)
•	 Rekonštrukcia šatne a areálu futbalového ihriska (pódium, lavičky, od-

dychová zóna (marec-máj 2017)
•	 Štiepkovanie konárov (apríl 2017)
•	 Zmeny amperických hodnôt ističov na obecných objektoch (jún 2017)
•	 Preloženie elektrického stĺpa pri hasičskej zbrojnici (jún 2017)
•	 Rekonštrukcia cesty – Hlavná ulica (október 2016 – jún 2017)

Dňa 2. júla 2017 v rámci osláv 590. výročia obce bol v centre obce oficiálne 
otvorený úsek zrekonštruovanej cesty na Hlavnej ulici. Otvorenie vykonali 
starosta obce, stavebný dozor a zhotoviteľ stavby za prítomnosti poslancov 
OZ a niektorých hostí, ktorí sa osláv zúčastnili. Rekonštrukcia cesty pre-
biehala od októbra 2016 do júna 2017 v rámci projektu „Úprava verejného 
priestranstva v obci Fričkovce“. Berúc do úvahy odborný posudok celkového 
technického stavu jednotlivých miestnych komunikácií, dobu ich výstavby, 
frekvenciu prejazdov atď., v súlade s plnením programu na volebné obdo-
bie a taktiež na základe uznesenia z XI. zasadnutia obecného zastupiteľstva 
bol tento investičný zámer zaradený do I. etapy programu revitalizácie obce. 
V rámci nej bola vybudovaná kanalizácia dažďovej vody a chodník pre pe-
ších v úseku od štátnej cesty III. triedy ku kostolu sv. Martina spolu s odvod-
nením a novým asfaltovým povrchom na vozovke. V programe revitalizácie 
obce sa následne plánujú realizovať aj ďalšie etapy a postupne sa budú re-
konštruovať aj ostatné miestne komunikácie a oddychové zóny v obci.

Činnosť, aktivity a vykonané práce
v rámci OcÚ Fričkovce v roku 2017
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•	 Oslavy 590. výročia obce (2.7.2017)
Tento deň bol v našej obci slávnostný. Pripomenuli sme si 20. výročie kon-
sekrácie kostola Ružencovej Panny Márie a 590. výročie písomnej zmienky 
o obci Fričkovce. O 10.30 hod. sa konala slávnostná svätá omša v kostole 
RPM, následne po slávnostnom obede v sále KD sa v centre obce oficiálne 
otvoril úsek zrekonštruovanej cesty na Hlavnej ulici. Kultúrny program začal 
o 14.00 hod. v areáli futbalového ihriska. V ňom sa po príhovore starostu 
obce uskutočnila prezentácia odbornej knižnej publikácie „Fričkovce, dejiny 
obce“, ktorú odprezentovali starosta obce, zostavovateľ aj všetci jej autori. 
Následne v rámci kultúrneho programu vystúpili deti MŠ, žiaci ZŠ, matičiari 
a Jednota dôchodcov z Fričkoviec, spevácka skupina Osikovčan, Ing. Štefan 
Barančík a ľudová hudba Šarišanci. Celý kultúrny program príjemne spestrila 
a moderátorsky sprevádzala p. Poláková. V rámci doprovodného programu 
bola pre všetkých účastníkov osláv pripravená fotogaléria na tému história 
Fričkoviec, prezentácia výrobkov a remesiel miestnych občanov, prezentá-
cia výtvarnej tvorby deti MŠ a ZŠ, ukážka hasičskej techniky, animačné služ-
by pre deti (šmýkačka aj zábavný program), maľovanie na tvár, modelovanie 
postavičiek, maskot a pod. Súčasťou doprovodného programu boli kone pod 
sedlom aj v záprahu, ukážka podkúvania koníka a prelet dravca. Samozrej-
me nechýbalo ani bohaté občerstvenie. OcÚ vo Fričkovciach ďakuje všetkým, 
ktorí sa podieľali na organizačno-technickom zabezpečení týchto osláv.

•	 Vydanie knižnej publikácie „Fričkovce, dejiny obce“ (2.7.2017)
•	 Rekonštrukcia zborovne v Základnej škole (31.7.2017)
•	 Vysokorýchlostný internet v KSB a v dennom stacionári (1.8.2017)
•	 Rekonštrukcia a modernizácia miestneho rozhlasu (august 2017)
•	 Výmena podláh v Materskej škole (august 2017)
•	 Údržba miestneho potoka (rok 2017)
•	 Čistenie verejnej kanalizácie (september 2017)
•	 Údržba miestnych komunikácií (október 2017)
•	 Voľby do orgánov VÚC (4.11.2017)

Dotácie získané v roku 2017
•	 Materiálno-technické zabezpečenie DHZO  

(Dobrovoľná požiarna ochrana SR) – 3000,-€
•	 Rekonštrukcia a modernizácia miestneho rozhlasu  

(Ministerstvo financií SR) – 5000,- €
•	 Knižná publikácia „Fričkovce, dejiny obce“  

(Prešovský samosprávny kraj) – 1000,- €

Ing. Matej STRAKA
starosta obce


