
Obec  FRIČKOVCE 
 

Plán prác a činností, program starostu obce 

na volebné obdobie 2014 – 2018 
 

 

1. Školstvo, kultúra a šport 
 

 Zabezpečenie kvalitnej výchovy a vzdelávania v zariadeniach predškolskej výchovy /MŠ/ 

a školskej výchovy /ZŠ/ 

 Udržanie a zabezpečenie prevádzky školského klubu detí /ŠKD/ - záujmové aktivity detí 

 Zabezpečenie prevádzky obecnej knižnice 

 Zabezpečenie stravovania detí MŠ, žiakov ZŠ a zamestnancov OcÚ 

 Organizovanie rôznych kultúrno-spoločenských akcií: 

a) Fašiangový ples /fašiangové obdobie/ 

b) Mariáš – turnaj /január/ 

c) Stolný tenis – turnaj /február/ 

d) Karneval pre detí /fašiangové obdobie/ 

e) Oslavy dňa matiek /máj/ 

f) Oslavy sviatku Sv. Floriána na Čergove /máj/ 

g) Športový deň detí, deň otcov v areály futbalového ihriska /koniec júna/ 

h) Posedenie pre dôchodcov /október/ 

i) Mikuláš /december/ 

j) Silvestrovská veselica /iba v spolupráci s inými organizáciami v obci, december/ 

k) Spoluúčasť na organizovaní ostatných kultúrno-spoločenských akcií v rámci obce 

 Podpora občianskych združení, t.j. záujmových organizácií, ktoré pôsobia v obci /ŠK, MOMS, 

DHZ, KST, JDS, OZPROF/ 

 Spoluúčasť obce na financovaní záujmových organizácií 

 Organizovanie športových dní v obcí pre detí MŠ a žiakov ZŠ s rodičmi 

 Údržba areálu futbalového ihriska a ihriska pri ZŠ a ich využitie pre športové účely 

 Zorganizovanie zájazdu na kultúrnu alebo športovú akciu /hlavne v predvianočnom období/ 

 

2. Životné prostredie, verejný poriadok a údržba verejných priestranstiev 
 

 Zabránenie vytváraniu nelegálnych skládok odpadu v katastri obce 

 Separovaný zber odpadu /zefektívnenie a vylepšenie separácie a vývozu odpadu/ 

 Údržba obecnej kanalizačnej siete /čistenie, monitoring a pod./ 

 Finančné postihy za vytváranie nelegálnych skládok odpadu a vypúšťanie močovky alebo 

ostatnej chémie do miestneho potoka alebo do kanalizačnej siete 

 Údržba verejných priestranstiev vo vlastníctve obce /kosenie, upratovanie a čistenie/ 

 Údržba miestnych komunikácií v obci /opravy výtlkov aj zimná údržba/ 

 Zabezpečenie výkopu jedno a dvojhrobiek /predpríprava pre potreby pohrebu/ 

 Nové vstupné tabule do obce 

 Vybudovanie minimálne dvoch oddychových zón v obci /pri OcÚ, pri autobusovej zastávke a 

centrum obce/ - komplexné architektonické riešenie /architektonická, projektová dokumentácia 

a výstavba/ 

 Dohľad nad dodržiavaním pracovnej doby v miestnych pohostinstvách 



 Údržba a prečistenie tokov miestneho potoka, ochrana a prevencia obce pred povodňami 

 

3. Finančná, hospodárska a ekonomická oblasť 
 

 Dodržiavanie a úpravy rozpočtu obce 

 Zabezpečenie finančnej a hospodárskej stability obce /dbať na primerané maximálne úverové 

zaťaženie obce/  

 Efektívne hospodárenie s finančnými prostriedkami obce 

 Transparentnosť pri verejných obstarávaniach 

 Pravidelné splácanie poskytnutých úverov 

 Dodržiavanie finančnej disciplíny, výkazníctva a dobrej spolupráce s bankovými, štátnymi 

inštitúciami, taktiež s firmami a ostatnými obchodnými partnermi 

 

4. Informovanosť občanov a propagácie obce 
 

 1x ročne (v mesiaci december) v spolupráci s OZ PROF vydávanie informačného občasníka 

obce s názvom Fričkovský spravodaj 

 Internetová stránka obce s komplexným informačným systémom podľa platnej legislatívy 

s pravidelným aktualizovaním údajov 

 Hromadné zasielanie SMS správ občanom obce 

 Minimálne 1x ročne zvolať verejné zhromaždenie občanov obce 

 Propagácia, zdôrazňovanie dôležitosti a potreby účasti občanov na VZO a celkové zvyšovanie 

záujmu občanov o celkový život a chod obce 

 O všetkých závažnejších otázkach alebo zmenách bude starosta obce informovať občanov obce 

prostredníctvom doručenia listov do domácnosti 

 Poštová schránka na budove OcÚ, do ktorej občania môžu vkladať svoje námety, podnety, 

pripomienky, sťažnosti a pod... 

 Zabezpečenie a financovanie vedenia obecnej kroniky 

 Vydanie publikácie z histórie až po súčasnosť obce Fričkovce 

 O všetkých aktualitách a oznamoch pravidelne informovať občanov prostredníctvom relácií 

v miestnom rozhlase 

 

5. Ochrana a bezpečnosť občanov obce 
 

 Vybudovanie kamerového systému v obci (prevencia kriminality v obci) 

 Zachovanie dobrej spolupráce s Okresným riaditeľstvom policajného zboru v Bardejove 

a zabezpečenie ich pravidelného hliadkovania v obci 

 Zabezpečenie akcieschopnosti hasičskej techniky, hlavne pre prípady požiaru, povodní 

a ostatných živelných pohrôm a zabezpečenie maximálnej ochrany života a majetku občanov 

obce 

 Dbať na dobrú akcieschopnosť a odbornú prípravu členov obecného hasičského zboru podľa 

platnej legislatívy 

 Vykonávať protipožiarne hliadky v jednotlivých domácnostiach a v prevádzkach v obci podľa 

platnej legislatívy 

 

 

 

 



6. Sociálna oblasť a podpora zamestnanosti 
 

 V mesiaci október usporiadať kultúrno-spoločenskú akciu Posedenie pre dôchodcov. 

Neprítomným dôchodcom z dôvodu imobility starosta obce osobne doručí darčekové balíčky 

 Udržanie a zabezpečenie opatrovateľskej služby v obci 

 Zabezpečenie každodenného stravovania dôchodcov v školskej jedálni Fričkovce. Občanom, 

ktorí majú problém s osobným odberom obedov /zo zdravotných dôvodov/, OcÚ zabezpečí 

dovoz obedov priamo domov 

 Starosta obce písomne zablahoželá všetkým jubilujúcim občanom obce /pri príležitosti oslavy 

okrúhlych životných jubileí/ 

 Dôstojná rozlúčka s každým občanom obce. Starosta obce osobne položí každému zosnulému 

občanovi obce kyticu kvetov s posledným zbohom 

 Udržanie pracovníkov na aktivačných prácach v obci 

 V spolupráci s ÚPSVaR v Bardejove hľadať možností zamestnávania dlhodobo 

nezamestnaných občanov pre potreby našej obce 

 

Okrem spomínaného sú zostavené taktiež hlavné priority obce Fričkovce, ktoré bude možné 

financovať výlučne prostredníctvom dotácií a grantov na základe predložených žiadosti a projektov. 

Obec v týchto prípadoch bude iba spolufinancovať uvedené projekty. Realizáciu jednotlivých 

investičných zámerov je z dôvodu finančnej náročnosti pre obec Fričkovce potrebné zabezpečiť 

z dotácií štátneho rozpočtu alebo z fondov EÚ. Realizácia týchto investícií nie je záväzná a je závislá 

od aktuálnych výziev a poskytovania dotácií na tieto akcie. Medzi hlavné priority okrem iného patrí: 

 

1. Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci a chodník na Hlavnej ulici (od štátnej cesty 

k starému kostolu) 

2. Chodník okolo štátnej cesty III. triedy 

3. Vybudovanie a rekonštrukcia oddychových zón a verejných priestranstiev v obci (komplexné 

architektonické riešenie - projektová dokumentácia a výstavba) 

4. Rekonštrukcia kultúrno-správnej budovy 

5. Zriadenie denného stacionára pre seniorov 

6. Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice s dobudovaním nadstavbovej časti pre širšie využitie 

7. Rekonštrukcia šatne na futbalovom ihrisku 

 

 

 

          Vo Fričkovciach, 02. 01. 2015   

 

 

 

         Ing. Matej STRAKA 

                 starosta obce 


