
Činnosť, aktivity a vykonané práce
v rámci OcÚ Fričkovce v roku 2019

• Verejné zhromaždenie občanov obce 
(15.2.2019)
Na verejnom zhromaždení občanov sa 
zúčastnilo 76 obyvateľov obce.
Program bol nasledovný:

1. Otvorenie
2. Správa o hospodárení obce za rok 

2018
3. Audit obce za rok 2017
4. Činnosť, aktivity, vykonané práce 

v roku 2018
5. Plán prác a projekty na rok 2019
6. Plán kultúrno–spoločenských podujatí na rok 2019
7. Rôzne (jarné upratovanie, vývoz elektroodpadu a separovaný zber odpadu, 

vybudovanie optickej siete v obci Fričkovce)
8. Diskusia
9. Záver, pohostenie a občerstvenie

• Rekonštrukcia budovy obecného úradu (marec – jún 2019)
V roku 2015 bola vykonaná I. etapa, v rámci ktorej sa vymenili okná a dvere. 
Momentálne máme ukončenú II. etapu – t. j. zateplenie obvodového plášťa ce-
lej budovy a vonkajšie úpravy. Materiál bol zakúpený minulý rok z dotácie od 
Ministerstva financií SR. Nakoľko bolo v našom záujme minimalizovať náklady 
na rekonštrukciu, preto sme si všetky práce vykonávali svojpomocne. Na stav-
be pracovali výlučne zamestnanci našej obce. Takto sme dokázali ušetriť nemalé 
finančné prostriedky. Nepreplácali sme drahé firmy a prácu sme poskytli našim 
občanom. V rámci II. etapy sa zrealizovalo zateplenie obvodového plášťa budovy, 
nová fasádna omietka, výmena dažďových zvodov a kompletné vonkajšie úpravy 
(zámkové dlažby, parkové lavičky, vlajkové stožiare, ostatný mobiliár, výsadba ze-
lene, rôzne nátery, maľby a pod.)

Na základe plánu prác a činnosti a taktiež programu starostu obce na volebné ob-
dobie 2018-2022 Vám starosta obce predkladá túto správu o činnosti, aktivitách 
a vykonaných prácach v rámci OcÚ Frickovce v priebehu roka 2019:



• Jarné upratovanie (marec 2019)
• Údržba verejných priestranstiev v obci (marec 2019)
• Voľby prezidenta SR (I. kolo – 16. 3. a II. kolo – 30. 3. 2019)
• Štiepkovanie konárov (marec 2019)
• Oprava kanalizačných poklopov (apríl 2019)
• Elektrická prípojka a VO pri šatni (apríl 2019)
• Voľby do Európskeho parlamentu (25. 5. 2019)
• Výberové konanie – riaditeľka MŠ (10. 6. 2019)
• Výberové konanie – riaditeľka ZŠ (11. 6. 2019)



• Zakúpenie kolesového nakladača 
na udržiavacie práce v obci 
Obec na základe výsledku verejného 
obstarávania zakúpila v júni nový ko-
lesový nakladač GUNSTIG 4x4 spolu s 
príslušenstvom (snehová radlica, posy-
pávač kameniva, základná a viacúčelo-
vá lyžica, paletové vidly). Táto technika 
nám bude slúžiť na zimnú údržbu ciest 
a rôzne udržiavacie práce v obci. Fi-
nancovanie je zabezpečené aj formou 
poskytnutej dotácie z Úradu vlády SR 
v rámci výjazdového rokovania vlády v 
Bardejove vo výške 20.000,- €. Celá táto 
investícia je vzhľadom na poskytnutú 
dotáciu hodnotená ako vysoko návrat-
ná, nakoľko si dokážeme množstvo prác aj investičných zámerov urobiť sami, 
lacnejšie a s našimi občanmi. Výsledkom tohto zámeru by mala byť okrem iného 
kvalitnejšia zimná údržba ciest a komplexne lepšie komunálne služby.

• Zriadenie garáže pre komunálnu techniku (jún 2019) 
Táto bola zriadená pre účely uskladnenia novej techniky v hospodárskej budove 
na obecnom pozemku na družstevnom dvore.

• Čistenie miestneho potoka (júl 2019)

• Rekonštrukcia obecného vodovodu na Hlavnej ulici (VVS, a.s. – 8/2019) 
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. vyhovela našej žiadosti a vykonala 
rekonštrukciu časti obecného vodovodu, v úseku od starého kostola po č.d. 70 
(dĺžka cca. 200 m). Táto investícia bola odôvodnená vysokou poruchovosťou vo-
dovodu v spomínanom úseku obce.



• Výstavba detského ihriska (august – október 2019) 
Koncom októbra 2019 bolo verejnosti sprístupnené nové detské ihrisko, ktoré 
sa nachádza na obecnom pozemku na družstevnom dvore. Bolo vybudované v 
snahe vytvorenia atraktívnejších podmienok pre voľnočasové aktivity predovšet-
kým rodín s deťmi. Užívanie celého objektu je bezplatné. Projekt bol realizovaný 
s finančnou podporou Úradu vlády SR – program „Podpora rozvoja športu na rok 
2019“.

• Výkop hrobiek na cintoríne (august 2019)

• Výspravky na miestnych komunikáciách (október 2019)

• Rekonštrukcia a úprava NN siete v obci (VSD, a.s., rok 2019) 
Spoločnosť Východoslovenská distribučná a.s. zrealizovala II. etapu projektu 
„Rekonštrukcia a úprava NN siete v obci Fričkovce“. V rámci neho bola vykonaná 
kompletná výmena cca. 70 stĺpov a celého el. vedenia na ulici Verbina, Osikovská, 
štátna cesta, Družstevná ulica a ul. Kúty. Hneď po jej ukončení bola v priebehu 
roka vykonaná kompletná rekonštrukcia NN siete na trase Fričkovce – Čergov 
sedlo. 



• Vybudovanie optickej siete v obci (rok 2019) 
Firma WI-NET s.r.o. Raslavice už od marca 2019 u nás realizuje projekt vybudo-
vania optickej siete. Konkrétne sa jedná o inštaláciu a zavedenie optického kábla 
vzdušným vedením s pripojením do jednotlivých domácnosti. Výsledkom bude 
poskytovanie služieb vysokorýchlostného internetu a káblovej televízie pre jed-
notlivé napojené domácnosti. Predpokladané ukončenie projektu je do konca 
roka 2019. 

• Bezplatný internet na verejných priestranstvách v obci (rok 2019) 
V priebehu tohto roka bolo schválené rozhodnutie podpredsedu vlády SR pre in-
vestície a informatizáciu o pridelení dotácie obci Fričkovce na tento účel, v rámci 
celoslovenského projektu „WiFi pre Teba“. Konkrétne sa jedná o vybudovanie 10-
tich WiFi zón na verejných priestranstvách v intraviláne našej obce, na ktorých sa 
bude možné pripojiť na vysokorýchlostný internet. Tento bude všetkým občanom 
a návštevníkom obce poskytovaný ZDARMA! Cieľom projektu je moderné riešenie 
podporujúce vybudovanie kvalitného prostredia pre internetovú komunikáciu 
občanov. Jeho predpokladané ukončenie je do konca roka 2019. 
Verejné zóny internetového pripojenia v obci: 1. Centrum obce, Hlavná ulica; 
2. Pri OcÚ a MŠ; 3. Autobusová zastávka a park pri kostole; 4. Areál futbalového 
ihriska; 5. Pri hasičskej zbrojnici; 6. Pri ZŠ; 7. Horný koniec obce (stret Hlavnej a 
Čergovskej ulice); 8. Detské ihrisko na družstevnom dvore; 9. Šatňa na futbalo-
vom ihrisku; 10. Hasičská zbrojnica 

DOTÁCIE ZÍSKANÉ V ROKU 2019
• Obstaranie kolesového nakladača s príslušenstvom na udržiavacie práce v obci 

(Ministerstvo financií SR) – 20.000,- €
• Vybudovanie bezplatnej WiFi siete na verejných miestach v obci Fričkovce  

(Ministerstvo dopravy SR, Úrad vlády SR) – 10.200,- €
• Výstavba detského ihriska v obci Fričkovce (Úrad vlády SR) – 8.000,- €
• Materiálno-technické zabezpečenie DHZO (Dobrovoľná požiarna ochrana SR) – 

3.000,- €
• Rekonštrukcia kultúrno-správnej budovy (Ministerstvo financií SR) – 13.500,- €

Ing. Matej STRAKA, starosta obce


