
Na základe plánu prác a činnosti a taktiež programu starostu obce na volebné 
obdobie 2014-2018 Vám starosta obce predkladá túto správu o činnosti, 
aktivitách a vykonaných prácach v rámci OcÚ Frickovce v priebehu roka 2018:
•	 Verejné zhromaždenie občanov obce (9.2.2018)
Na verejnom zhromaždení občanov sa zúčastnilo 89 obyvateľov obce. 
Program bol nasledovný:

1. Otvorenie
2. Správa o hospodárení obce za rok 2017
3. Audit obce za rok 2016
4. Činnosť, aktivity, vykonané práce v roku 2017
5. Plán prác a projekty na rok 2018
6. Plán kultúrno–spoločenských podujatí na rok 2018
7. Rôzne (denný stacionár, jarné upratovanie, vývoz elektroodpadu 

a separovaný zber odpadu a iné...)
8. Diskusia
9. Záver, pohostenie a občerstvenie

•	 Údržba verejných priestranstiev v obci (marec 2018)
•	 Jarné upratovanie – veľkoobjemové kontajnery v obci (marec 2018)
•	 Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci (marec 2018)
 Rekonštrukcia bola zrealizovaná z dôvodu nevyhovujúceho technického 

stavu a vysokej poruchovosti doterajšieho verejného osvetlenia. V rámci 
projektu bola okrem iného vykonaná výmena jednotlivých svetelných bodov 
a nainštalované boli nové LED svietidlá. Tieto sú od slovenského výrobcu, 
majú zodpovedajúce kvalitatívne a technické parametre, dlhú životnosť, 
záruku a kompletný záručný aj pozáručný servis. Výsledkom projektu 
by mala byť okrem iného úspora nákladov na elektrickú energiu min. 
o 42 %, dosiahnutie lepšej svietivosti, zníženie nákladov na servis a údržbu 
a predlženie doby životnosti celého verejného osvetlenia.

•	 Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice (marec – jún 2018)
 Na základe našej žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov, nám 

bola zo strany Ministerstva vnútra SR v roku 2018 poskytnutá dotácia 
na projekt „Modernizácia budovy hasičskej zbrojnice v obci Fričkovce“. V rámci 
neho sa zrealizovala kompletná rekonštrukcia a modernizácia celej budovy 
s cieľom dosiahnutia štandardov, potrebných na zabezpečenie bežnej 
prevádzky a vytvorenie vhodných podmienok pre zásahovú činnosť hasičov. 
V snahe minimalizovať náklady na tento projekt sa celá rekonštrukcia 
realizovala svojpomocne. Na rekonštrukčných prácach sa spolupodieľali 
zamestnanci OcÚ, občania našej obce a členovia Dobrovoľného hasičského 
zboru Fričkovce, začo im všetkým patrí úprimné poďakovanie.

Činnosť, aktivity a vykonané práce
v rámci OcÚ Fričkovce v roku 2018



Verejné zhromaždenie občanov Jarné upratovanie

Rekonštrukcia verejného osvetlenia

Čistenie potoka

Deň obce

Zrekonštruovaná hasičská zbrojnica

Nová traktorová kosačka pre ŠK

Asfaltovacie práce - recyklat



Protipovodňový vozík Úprava školského dvora v MŠ

Štiepkovanie konárov

Maľovanie oplotenia na cintoríne

Voľby do orgánov samosprávy obce

Výkop hrobiek na cintoríne

Zrekonštruovaná kaplnka a nové 
osvetlenie na cintoríne

Zrekonštruovaná lávka na Verbine



Dotácie získané v roku 2018
• Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice (Ministerstvo vnútra SR) – 

30.000,- €
• Materiálno-technické zabezpečenie DHZO (Dobrovoľná požiarna 

ochrana SR) – 3.000,-€
• Projektová dokumentácia obnovy NKP Pivnica (Ministerstvo 

kultúry SR) – 2.000,- €
• Protipovodňový vozík (Ministerstvo vnútra SR) – 14.318,54 
• Zateplenie kultúrno-správnej budovy (Ministerstvo financií SR) – 

8.000,- €

•	 Nová kosačka pre Športový klub na kosenie futbalového ihriska 
(5.5.2018)

•	 Čistenie miestneho potoka (máj – jún 2018)
•	 Rekonštrukcia internetovej stránky obce (jún 2018)
•	 Asfaltovacie práce na verejných priestranstvách v obci – recyklat (jún 

2018)
•	 Čistenie hrádzi na vodnom toku (jún – október 2018)
•	 Deň obce (29.6.2018)
 Piatkový podvečer na sviatok Petra a Pavla bol tento rok vo Fričkovciach 

výnimočný. Deň obce sa v tomto nezvyčajnom čase začal slávnostným 
otvorením zrekonštruovanej budovy hasičskej zbrojnice a pokračoval 
kultúrnym programom v sále kultúrneho domu. Obec sa rozhodla venovať 
občanom namiesto rôznych hmotných darov kultúrny zážitok. O tento 
sa mali postarať účinkujúci z rôznych žánrov – folklór, populárna hudba 
a humor. Svoje umenie a umelecké schopnosti predviedli Ľudová hudba 
Stana Baláža, Veronika Rabada a Ander z Košíc. Program moderátorsky 
sprevádzala Martina Poláková. 

• Nový protipovodňový vozík (29.6.2018)
 S kompletnou výbavou pre zásah hasičov k povodniam
•	 Úprava školského dvora a nové herné doplnky pre deti v predškolskom 

veku (júl – august 2018)
•	 Údržba interiérov v MŠ a v ZŠ (júl – august 2018)
•	 Štiepkovanie konárov (júl 2018)
•	 Výkop hrobiek na cintoríne (september 2018)
•	 Obecný výlet VIEDEŇ (22.9.2018)
•	 Rekonštrukcia kaplnky na cintoríne (september – október 2018)
•	 Maľovanie oplotenia na cintoríne (4.10.2018)
•	 Rekonštrukcia lávky na Verbine (október 2018)
•	 Nové osvetlenie na cintoríne (26.10.2018)
•	 Voľby do orgánov samosprávy obcí (10.11.2018)
•	 Nová vianočná výzdoba v obci (29.11.2018)

Ing. Matej STRAKA, starosta obce


