
Činnosť, aktivity a vykonané práce v rámci OcÚ Fričkovce
v roku 2014

Ing. Matej STRAKAstarosta obce

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 2014 /v textovej aj v grafickej forme/:

* Kolaudácia obecných bytov (01 /2014)
* Vysporiadanie cesty na Družstevnej ulici - horná časť (29.1 .2014)
* Zamestnanie 3 nezamestnaných občanov z obce na trvalý pracovný pomer (od 1 .3 .2014)
* Zametanie a čistenie obecných ciest (6.3 .2014)
* Čistenie priekop v obci (14.3 .2014)
* Zber elektroodpadu (15.3 .2014)

Na verejnom zhromaždení občanov sa zúčastnilo 11 3

obyvateľov obce. Jeho súčasťou bolo aj pohostenie a

občerstvenie. Program bol nasledovný:

1 .Otvorenie, 2.Správa o hospodárení obce za rok 2013,

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

práce v roku 2013, 4.Plán prác a projekty (žiadosti o

dotácie) na rok 2014, 5.Plán kultúrno–spoločenských

podujatí na rok 2014, 6.Rekonštrukcia miestnych

komunikácií a revitalizácia verejných priestranstiev v

obci Fričkovce – prípravné a zabezpečovacie práce,

7.Rôzne (obecné nájomné byty, výberové konanie na

funkciu riaditeľ ZŠ a riaditeľ MŠ v roku 2014, jarné

upratovanie, vývoz elektroodpadu a separovaný zber odpadu, nelegálne skládky odpadu, prehľad volieb v

roku 2014, prij ímanie detí do MŠ, energetickí poradcovia, „šmejdi“ a podomoví predajcovia a iné.. .),

8.Diskusia, 9.Záver, pohostenie a občerstvenie

Verejné zhromaždenie občanov
28.3 .2014

Interiér 3-izbového bytu
Január 2014

* Voľby prezidenta SR - I. a II. kolo (1 5.3 . a 29.3 .2014)
* Jarné upratovanie - veľkoobjemové kontajnery v obci (od 24.3 .2014)
* Výrub a začistenie pozemku na družstevnom dvore + štiepkovanie drevnej hmoty (03-05/2014)
* Verejné zhromaždenie občanov obce (28.3 .2014)

* Údržba miestneho potoka (03-05/2014)

* Výsadba zelene a úpravy - centrum obce (10.4.2014)

* Oprava vodovodných inštalácií v šatni na futbalovom ihrisku (11 .4.2014)

* Údržba a výmena trafostanice TS2 (19.5.2014)

* Voľby do Európskeho parlamentu (24.5.2014)

Úprava potoka
03-05/2014

Trafostanica TS2
19.5.2014

* Zabezpečenie interaktívnej tabule s príslušenstvom do materskej školy (9.6.2014)

* Zabezpečenie interaktívnych tabulí s príslušenstvom do základnej školy (11 .6.2014)

* Zabezpečenie novej informačnej tabule pred obecným úradom (18.6.2014)

* Odstránenie nelegálnej skládky KOLIBABKA (26.6.2014)

* Údržba a čistenie verejných priestranstiev v obci (rok 2014)

* Asfaltové výspravky na cestách (26.6.2014)

* Údržba ciest v úseku pri starom kostole a v odbočke na ihrisko - financovalo ZVSL Fričkovce (júl 2014)

Interaktívna tabuľa v MŠ
9.6.2014

Rozšírenie obecnej cesty
pri starom kostole

júl 2014

KOLIBABKA
stav po realizácií projektu

26.6.2014

* Rekonštrukcia elektroinštalácií v základnej škole (júl 2014)

* Rekonštrukcia telekomunikačného vedenia a výmena stĺpov (júl 2014)

* Rekonštrukcia a údržba interiérov materskej školy, školskej jedálne a kuchyne (júl 2014)

* Maľovanie zábradlí a ostatného mobiliaru v obci (júl 2014)

* Zabezpečenie nového nerezového zariadenia a vybavy do školskej kuchyne (19.8.2014)

Výmena telekomunikačných stĺpov
júl 2014

* Zabezpečenie nového asfaltového povrchu na štátnej ceste Fričkovce - Osikov (august 2014)

* Inovácia internetovej stránky www.frickovce.sk (26.8.2014)

* Zabezpečenie nových odpadových nádob na SKLO (28.8.2014)

Nové vybavenie v šk. kuchyni
19.8.2014

Nový asfaltový povrch
Štátna cesta Fričkovce - Osikov

august 2014
Nové odpadové nádoby na SKLO

28.8.2014

* Odstránenie havarijného stavu na obecných cestách (september 2014)

* Výkop nových hrobiek na cintoríne (september 2014)

* Zabezpečenie informačnej tabule na cintoríne - situačný plán pohrebiska (október 2014)

* Jesenné upratovanie - veľkoobjemové kontajnery v obci (október 2014)

* Pozemná úprava pozemku na družstevnom dvore (27.1 0.2014)

* Prezentácia obce Fričkovce v TV JOJ (30.1 0.2014)

* Voľby do orgánov samosprávy obcí (1 5.11 .2014)

Údržba obecných ciest
september 2014

Nové hrobky na cintoríne
september 2014

DOTÁCIE získané v roku 2014
* Odstránenie nelegálnej skládky v k.ú. obce Fričkovce (Ministerstvo životného prostredia SR) - 5000,- €

Kolaudácia stavby, štátna cesta III. triedy Osikov - Fričkovce
26.11 .2014

Zľava: Ing. JozefHavrila (námestník pre obchod a ekonomiku správy ciest PSK), Stanislav Biroš (starosta
obce Osikov), Ing. Vladimír Kozák (riaditeľ správy ciest PSK), Ing. Matej Straka (starosta obce Fričkovce),
Ing. Peter Krivka (riaditeľ správy ciest PSK - oblasť Bardejov)

Počet voličov zapísaných v zoznamoch voličov - 573

Počet voličov, ktorým boli vydané obálky - 389

Účasť voličov na voľbách - 67,88 %

Počet zvolených poslancov - 5

Počet platných hlasov pre kandidátov na starostu obce:

Ing. Matej Straka - 261

Mgr. Gabriel Fertáľ - 73

Mgr. Vladimír Režník - 36

Ing. Milan Šoltýs - 16

VÝSLEDKY VOLIEB
do orgánov samosprávy obcí, konané dňa 15.11.2014

Kandidáti, ktorí boli zvolení za poslancov OZ:
Mgr. Martina Harčaríková - 256
Martin Puchala - 208
Jaroslav Šoltýs - 195
Ing. Maroš Katrinič - 1 74
Marta Harčariková - 123

Kandidáti, ktorí neboli zvolení za poslancov OZ:
Miroslav Pavličko - 11 5
Mgr. Kristína Semánková - 11 3
Ing. Ľuboš Čentéš - 99
Ing. Stanislav Harčarík - 99
Ján Geci - 97
PhDr. Terézia Fertaľová, PhD. - 90
Daniel Paľuv - 29




