
Činnosť, aktivity a vykonané práce v rámci OcÚ Fričkovce
v roku 2013

* Odkúpenie pozemku a hospodárskej budovy v prospech obce (marec 2013)

Budova a pozemok
marec 2013

V mesiaci marec tohto roku obec Fričkovce odkúpila do svojho výlučného vlastníctva nehnuteľnosti /hospodársku
budovu s pozemkom/, ktoré sa nachádzajú v areáli hospodárskeho dvora, na južnej strane intravilánu obce Fričkovce.
Konkrétne sa jedná o nehnuteľnosti vedené na LV č. 1 308 a to:
• Parcela CKN 320/2 – pozemok o výmere 3920 m2

• Parcela CKN 322 – hospodárska budova /súpisné číslo 183/ o výmere 538 m2

Využitie pozemku alebo budovy bude v závislosti od možnosti získania zdrojov na realizáciu rôznych projektov a
investícií, napr. na individuálnu výstavbu RD, bytovú výstavbu, na rôzne podnikateľské účely a pod.

* Zamestnanie 5 nezamestnaných občanov obce (od 1 .4.2013)
* Údržba a preplach kanalizácie v obci (10.4.2013)
* Nové snehové zábrany do obce (10.4.2013)
* Jarné upratovanie - veľkoobjemové kontajnery v obci (1 2.4.2013)
* Zberový kontajner na šatstvo a textil - ECO TEXTIL (12.4.2013)
* Údržba priechodov cez potok (16.4.2013)

Preplach kanalizácie
10.4.2013

Kontajner ECO TEXTIL
12.4.2013

* Priepust dážďovej vody pri Lúčkach (18.4.2013)
* Údržba areálu futbalového ihriska (apríl 2013)
* Betónovanie a výspravky cesty - horný koniec obce (3.5.201 3)
* Oplotenie arálu materskej školy - severná časť (1 5.5.201 3)
* Domček - sklad hračiek v materskej škole (máj 2013)

Priepust dážďovej vody
pri Lúčkach
18.4.2013

Výspravky cesty
horná časť obce
3.5.2013

Sklad hračiek v MŠ
máj 2013

Oplotenie v MŠ
15.5.2013

* Overenie účtovnej závierky obce k 31 .1 2.2012 - AUDIT (od 4.6.2013)
* Údržba miestného potoka (od 5.6.2013)
* Likvidácia nelegálnych skládok v obci (od 6.6.2013)

Údržba miestneho potoka
jún 2013

* Miestny park v centre obce (júl 2013)

Miestny park v centre obce
júl 2013

Rozhodnutím ministra životného prostredia SR

bola v rámci Programu obnovy dediny na rok

2013 poskytnutá našej obci dotácia na realizáciu

projektu s názvom: „Estetizácia verejných

priestranstiev a revitalizácia zelene. Miestny park

obce Fričkovce". Hlavným cieľom tohto projektu

bola realizácia koncepcie sadových a parkových

úprav, nové geometrické a funkčné stvárnenie

plochy, ktoré dávajú žiadanú výpovednú hodnotu

verejného priestranstva, parkovej a oddychovej

zóny v centre obce Fričkovce. Uvedené bude

slúžiť pre občanov a taktiež pre návštevníkov

obce Fričkovce. Architektonickú štúdiu a

projektovú dokumentáciu vyhotovil odborný

autorizovaný architekt a stavebný inžinier. Celý

projekt bol realizovaný dodávateľsky v mesiaci

júl 2013 a financovaný bol z poskytnutej dotácie

so spolufinancovaním obce.

* Parkovisko pre obecné nájomné byty (august 2013)
* Údržba a kosenie areálu futbalového ihriska (rok 2013)
* Údržba a kosenie verejných priestranstiev v obci (rok 2013)
* Priepust dážďovej vody M. Harčarik, č. 1 07 (22.8.2013)
* Výsadba zelene okolo parkoviska pre obecné nájomné byty (28.8.2013)
* Odvodnenie budovy OcÚ a zvod dážďovej vody (august 2013)
* Údržba chodníka pri okolo OcÚ a MŠ (5.9.2013)
* Geodetické zameranie transformovaných pozemkov v časti obce Kamenec (12.9.2013)
* Maľovanie kuchyne v školskej jedálni (20.9.2013)
* Nová vodovodná prípojka pre napojenie OcÚ, MŠ a nájomných bytov (25.9.2013)
* Nová elektrická prípojka pre napojenie obecných nájomných bytov (október 2013)
* Údržba miestneho cintorína (október 2013)
* Voľby do VÚC (9.11 .201 3)

V priebehu roka 2012 v súvislosti s vytvorením možnosti
individuálnej bytovej výstavby v obci začalo konanie v miestnej
časti obce KAMENEC. Miestna komunikácia (cesta) smerom na
Bartošovce nebola majetkovoprávne vysporiadaná, t.z. že jej
vlastníkmi boli fyzické osoby, nie obec. V priebehu roka 2012 sa
obci podarilo vysporiadať pozemky neznámych vlastníkov a to
bol prvý predpoklad k začatiu konania spojeného s
transformáciou pozemkov v tejto lokalite. Už v marci 2013
starosta obce zvolal všetkých dotknutých vlastníkov pozemkov,
aby za účasti geodéta a poslancov OZ predniesol celý projekt a
zámer obce Fričkovce, prostredníctvom ktorého obec zámennou
zmluvou so všetkými vlastníkmi pozemkov (spolu 20
spoluvlastníkov) transformovala pozemky do stavu CKN v
katastri nehnuteľnosti. Na tomto 1 . zasadnutí sa v prospech tohto
zámeru kladne vyjadril každý jeden z vlastníkov dotknutých pozemkov. Celý tento zámer financovala obec Fričkovce,
t.z. geodetické práce, vyhotovenie geometrického plánu, právne služby a ostatnú administráciu projektu.

Výsledkom je vytvorenie 15 stavebných pozemkov, ktoré sú určené na výstavbu rodinných domov v
našej obci a majetkovoprávne vysporiadanie celej miestnej komunikácie smerom do Bartošoviec,
budúcej komunikácie (obchvatu) za vytvorenými pozemkami a taktiež pozemok na vytvorenie 17
parkovacích miest pri miestnom cintoríne, vedľa štátnej cesty v prospech obce Fričkovce.

Starosta obce Fričkovce týmto vyslovuje srdečné poďakovanie všetkým dotknutým vlastníkom pozemkov za podporu
a za hladký priebeh celého projektu, ktorý je prospešný pre všetky zúčastnené strany a predovšetkým pre budúcnosť
našej obce.

Dňa 17.1 0.2013 sa uskutočnilo pracovné stretnutie s

predstaviteľmi a vedením správy a údržby ciest

Prešovského samosprávneho kraja. Na základe

pozvania starostov obce Osikov a Fričkovce sa aj

priamo v teréne hovorilo o pláne údržby a

rekonštrukcii štátnej cesty v starých poškodených

úsekoch na trase Osikov - Fričkovce. Práce na tomto

úseku štátnej cesty sú plánované už v roku 2014.

Účastnici pracovného stretnutia
17.1 0.2013

1 . zasadnutie s vlastníkmi pozemkov
7.3 .2013

Usporiadanie pozemkov
(STAV PRED)

Usporiadanie pozemkov
(STAV PO)

Ing. Matej STRAKAstarosta obce

V júli 2012 obec Fričkovce ako úspešný žiadateľ o podporu
začala s výstavbou obecných nájomných bytov, ktoré sú
vytvorené formou nadstavby nad existujúcu budovu materskej
školy. Financovanie projektu je nasledovne: - 30 % z celkovej
investície (76.1 90,- €) je financovaných zo získanej dotácie od
Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, -
70% z celkovej investície (1 77.776,67 €) je financovaných
formou úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania s dobou
splatnosti 30 rokov s pevným (nemenným) 1%-ným úrokom
počas celej doby splácania.

Výhodou celého projektu je, že v súvislosti s ním obec
spolufinancovala celkovú rekonštrukciu havarijného stavu
budovy materskej školy. Výsledkom po sanácií celého objektu,
taktiež po zateplení fasády budovy a pod. je zníženie
energetickej náročnosti budovy, úspory energií, odstránenie
vlhkosti, plesní a pod. Spolu sa postavilo 6 nájomných bytov (2
troj izbové, 2 dvojizbové, 1 jednoizbový byt a 1 garzonka). Tieto
sú určené hlavne pre mladé rodiny s deťmi, ktoré majú problém
s bývaním z rôznych dôvodov. Uprednostnení sú občania obce
Fričkovce. Byty budú mať po dobu 30 rokov nájomný
charakter, t.z. že počas tejto doby ich obec nemôže odpredať
nájomníkom do ich osobného vlastníctva. V súvislosti s týmto
projektom sa v priestore pred budovou OcÚ vytvorilo
parkovisko, ktoré je určené pre nájomníkov a pre potreby OcÚ.
Taktiež bola pre nájomné byty urobená nová elektrická,
vodovodná, kanalizačná a plynová prípojka. V dňoch od 4. do
15.11 .201 3 obec zorganizovala prezentáciu novopostavených
obecných nájomných bytov, kedy mali občania možnosť prísť a
osobne si dokončené byty prezrieť. Celý projekt je postavený na
báze podpory bývania zo strany obce, na zastavení stagnácie
demografického vývoja (aby sa obec rozrastala) a podpory
celkového potenciálu a rozvoja obce.

Starosta obce týmto vyslovuje poďakovanie firme
MONTREAL, s.r.o. Prešov za dobrú spoluprácu, zodpovedný
prístup a celú organizáciu práce spojenú s výstavbou obecných
nájomných bytov v obci Fričkovce.

DOTÁCIE získané v roku 2013

* Zabezpečenie zvýšenia platov zamestnancov regionálneho školstva (Ministerstvo financií SR) - 1 539,- €
* Riešenie kritického stavu cestnej infraštruktúry obce (Ministerstvo dopravy, výstavby a RR SR) - 110,38 €
* Estetizácia verejných priestorov a revitalizácia zelene. Miestny park obce Fričkovce (POD 2013) - 5000,- €

* OBECNÉ NÁJOMNÉ BYTY a rekonštrukcia budovy MŠ (rok 2013)

* Zriadenie nového vysokorychlostného internetu v ZŠ (16.1 .201 3)
* Zimná údržba miestnych komunikácií (1 -3/2013)
* Prezentačné video o obci Fričkovce (5.2.2013 - na www.frickovce.sk)
* Vysporiadanie miestnej komunikácie - Družstevná ulica (8.2.2013)
* Údržba miestneho rozhlasu a verejného osvetlenia (14.2.2013)
* Ukončenie majetkovoprávneho vysporiadania miestnej komunikácie - ul. Verbina (február 2013)

Na verejnom zhromaždení občanov sa zúčastnilo 66

obyvateľov obce. Jeho súčasťou bolo aj pohostenie a

občerstvenie. Program bol nasledovný:

1 . Otvorenie, 2. Správa o hospodárení obce za rok

2012, audit obce za rok 2011 , 3 . Činnosť, aktivity,

vykonané práce a dotácie v roku 2012, predpokladané

práce a projekty (žiadosti o dotácie) na rok 2013, 4.

Plán kultúrno–spoločenských akcií na rok 2013, 5.

Majetkovoprávne vysporiadanie miestnych

komunikácií a pozemkov v obci (Kamenec, Pivničná

ulica, Družstevná ulica, pri Verbine), 6. Rôzne

(nájomné byty, jarné upratovanie, nelegálne skládky odpadu a kontrola zo strany SIŽP, vývoz elektroodpadu a

separovaný zber odpadu, prij ímanie detí do MŠ, energetickí poradcovia a podomoví predajcovia, odkúpenie

nehnuteľnosti CKN 320/2 a CKN 322 pre obec a iné.. .), 7. Diskusia, 8. Záver

Verejné zhromaždenie občanov
22.3 .2013

Zimná údržba ciest
1 -3/2013

Údržba rozhlasu a osvetlenia
14.2.2013

* Zber elektroodpadu (5.-1 5.3 .201 3)
* 1 . zasadnutie s vlastníkmi pozemkov - Kamenec (7.3 .201 3)
* Verejné zhromaždenie občanov obce (22.3 .201 3)

Na základe plánu prác a činností a taktiež programu starostu obce na volebné obdobie 2010-
2014 Vám starosta obce predkladá túto správu o činností, aktivitách a vykonaných prácach v
rámci OcÚ Fričkovce v priebehu roka 2013 /v textovej aj v grafickej forme/:




