
Činnosť, aktivity a vykonané práce v rámci OcÚ Fričkovce
v roku 2012

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 2012 /v textovej aj v grafickej forme/:

Ing. Matej STRAKA
starosta obce

• Nákup radlice na odhŕňanie snehu za traktor (19.1 .2012)
• Komisia ROEP (register obnovenej evidencie pozemkov) – ukončenie (8.3 .2012)
• Voľby do NRSR (10.3 .2012)
• Zber elektroodpadu (12.-1 6.3 .2012)
• Zametanie miestnych komunikácií traktorom (21 .3 .2012)
• Verejné zhromaždenie občanov obce (23.3 .2012)

Na verejnom zhromaždení občanov sa zúčastnilo 80
obyvateľov obce. Jeho súčasťou bolo aj pohostenie a
občerstvenie. Program bol následovný:
1 . Otvorenie, 2. Správa o hospodárení obce za rok
2011 , 3. Dotazníky pre domácnosti v obci Fričkovce
z marca 2011 - vyhodnotenie, 4. Vykonané práce v
roku 2011 , predpokladané práce a projekty (žiadosti o
dotácie) na rok 2012, 5. Kultúrno – spoločenské akcie
v roku 2012, 6. Majetkovoprávne vysporiadanie
miestnych komunikácií a pozemkov v obci
(Kamenec, Pivničná ulica, urbariát a pozemky
politickej obce), geodetické zameranie hornej časti

obce, 7. Rôzne (ROEP – register obnovenej evidencie pozemkov, zimná údržba miestnych komunikácií, jarné
upratovanie a nelegálna skládka odpadu, vývoz elektroodpadu a separovaný zber odpadu, základná
organizácia jednoty dôchodcov vo Fričkovciach, prij ímanie detí do MŠ, energetickí poradcovia a podomoví
predajcovia a iné.. .), 8. Diskusia, 9. Záver.

Verejné zhromaždenie občanov
23.3 .2012

Voľby do NR SR
10.3 .2012

Zber elektoodpadu
12.-1 6.3 .2012

• Geodetické zameranie hornej časti obce (30.3 .2012)
• Zamestnanie 7 nezamestnaných občanov obce (od 1 .5.2012)
• Úprava a čistenie brehov vodného toku (máj 2012)
• Úprava nelegálnej skládky – Surovčaková lúka (4.5.2012)
• Majetkovoprávne vysporiadanie a geodetické zameranie stavu CKN miestnej komunikácie – Pivničná ulica
(16.5.2012)
• Údržba a výspravky miestnych komunikácií v obci (máj 2012)
• Údržba priechodov z Čergovkej na Hlavnú ulicu (jún 2012)

Úprava nelegálnej skládky
Surovčaková lúka - 4.5.2012

Čistenie vodného toku
máj 2012

Oprava hatí v potoku
máj 2012

Údržba miestnych komunikácií
máj 2012

Údržba miestnych komunikácií
máj 2012

Údržba priechodov
jún 2012

• Overenie účtovnej závierky obce k 31 .1 2.2011 – AUDIT (6.-1 5.6.2012)
• Odovzdávanie novej hasičskej techniky pre OHZ (17.6.2012)

Nová hasičská technika
17.6.2012

Nová hasičská technika bola zakúpená v rámci

projektu zlepšenie materiálno-technického

zabezpečenia obecného hasičského zboru vo

Fričkovciach zo získanej dotácie od Ministerstva

vnútra SR vo výške 2300,- €. Konkrétne sa zakúpila

nová sada najmodernejších hadíc (6 ks), plávajúce

čerpadlo a elektrocentrála. Tieto prostriedky budú

slúžiť všetkým občanom obce hlavne na záchranu ich

majetku, v prípade nepredvídaných prírodných a iných

živelných udalostiach ako napr. povodne, záplavy,

požiare atď.

• Rekonštrukcia kúrenia v Materskej škole Fričkovce (júl 2012)

Staré kotly v MŠ
júl 2012

V júli tohto roka prebehla v budove materskej školy

celková rekonštrukcia kotolne a kúrenia. V rámci

projektu bola prevedená inštalácia nového závesného

kondenzačného kotla, taktiež boli inštalované všetky

nové vnútorné rozvody kúrenia a samozrejme 23

nových radiátorov s termoregulačnými hlavicami.

Výsledkom bude značné zníženie energetickej

náročnosti celej budovy, úspora energie na

vykurovanie, odstránenie vlhkosti, plesní a pod. Tento

projekt bol financovaný zo získanej dotácie od

Ministerstva financií SR vo výške 10.000,- €.

Inštalácia nového kotla
júl 2012

Inštalovanie radiátorov a rozvodov
júl 2012

• Obnova národnej kultúrnej pamiatky PIVNICA (1 .5. – 31 .1 0.2012)

V priebehu roka 2011 na základe našej žiadosti sa nám podarilo pivnicu zapísať do ústredného zoznamu
pamiatkového fondu SR pod číslom 11806/0 ako archeologické nálezisko pivnica.
Následne po tom, na základe rozhodnutia MK SR našej obci bola pridelená dotácia vo výške 5700,- € na
realizáciu projektu „Obnova archeologického náleziska – Pivnica v k.ú. Fričkovce“. Jeho súčasťou a cieľom bolo
vykonanie archeologického a archívneho výskumu tejto lokality, ktorý realizoval pamiatkový úrad SR
prostredníctvom KPÚ Prešov.
Po jeho ukončení sa ihneď začal realizovať projekt s názvom „Sprístupnenie historickej kamennej pivnice v obci
Fričkovce verejnosti", ktorý bol financovaný z dotácie z rezervy vtedajšej predsedníčky vlády SR Ivety Radičovej
v celkovej výške 10.000,- €. Jeho súčasťou bolo začistenie vstupnej časti a zastrešenie vstupu do pivnice z dôvodu
ochrany pred nepriaznivými poveternostnými vplyvmi. Na tento projekt sme zabezpečili taktiež dotáciu z PSK vo
výške 1000,- €. Podmienkou pri týchto projektoch bolo spolupodieľanie a zabezpečenie pracovnej sily zo strany
OcÚ s využitím miestných prírodných zdrojov. Drevná surovina na celé prestrešenie bola zakúpená od miestneho
podnikateľa Jaroslava Šoltýsa a taktiež kamene boli zvážané z miestneho Fričkovského potoka.
Architektonickú štúdiu a projektovú dokumentáciu zastrešenia vstupu pre nás vypracoval Ing. Stanislav Kruško.
Ukončenie realizačných prác na tomto objekte bolo dňa 31 .1 0.2012 a pivnica je sprístupnená pre verejnosť od 1 .
novembra 2012.
Tento objekt by mal byť v budúcnosti využitý na prezentáciu histórie a novovekých dejín obce Fričkovce. V
súvislosti s uvedeným chceme poprosiť všetkých občanov, ktorí majú k dispozícií staré historické fotografie,
taktiež staré predmety, náradie, nástroje, ktoré sú charakteristické pre históriu našej obce, aby to nahlásili na OcÚ.
Následne máme záujem tieto predmety umiestniť a prezentovať v interiéri pivnice.
Celý tento projekt obnovy národnej kultúrnej pamiatky bol financovaný okrem zazmluvneného spolufinancovania
obce prostredníctvom účelovo poskytnutých dotácií zo ŠR, t.z. že sa mohli čerpať výlučne na výdavky, ktoré boli
uvedené v týchto projektoch, nie na investície iného typu.
Možno niektorí občania obce majú pocit, že to bolo nepotrebné, možno niekto povie, že to nemá žiadny zmysel,
ale osobne Vám môžem povedať, že som hlboko presvedčený o veľkom význame celej tej to investície. Táto
pivnica je zatiaľ najstaršia stavba v katastri našej obce. Osobne si myslím, že je našou povinnosťou sa o našu
minulosť a históriu starať, neustále ju skúmať a nanovo spoznávať. Je potrebné si uvedomiť, že sme urobili jeden
veľmi dôležitý krok k prezentácií Fričkoviec, našej histórie a minulosti prostredníctvom unikátneho objektu, ktorý
si dovolím povedať, nemá na širokom okolí žiadna iná obec.
Moje úprimné poďakovanie za spoluprácu patrí Krajskému pamiatkovému úradu v Prešove, konkrétne riaditeľke
PhDr. Márií Polákovej , odbornému garantovi Mgr. Petrovi Harčarovi, Ing. Petrovi Glosovi, Mgr. Mariánovi
Uličnému, PhD.
Za dobrú spoluprácu v rámci archeologického výskumu JUDr. Mgr. Gabrielovi Lukáčovi, Mgr. Zuzane
Kríšovskej , za spracovanie archívneho výskumu Mgr. Jánovi Adamovi, PhD, za architektúru a projektovú
dokumentáciu Ing. Stanislavovi Kruškovi, za realizáciu dodávateľských prác firme DANEX plus, s.r.o. a
samozrejme pracovníkom OcÚ za vykonané pomocné práce.

Archeologický výskum
august 2012

Členovia komisie pre výskum
Zľava - JUDr. Mgr. Gabriel Lukáč, Ing. Peter Glos,

PhDr. Mária Poláková, Ing. Matej Straka, Mgr. Peter Harčar
august 2012

• Výspravky ciest – emulzia (25.7.2012)
• Inšpekcia životného prostredia KE – kontrola nelegálnej skládky (26.7.2012)
• Údržba verejného osvetlenia a miestného rozhlasu (26.7.2012)
• Vysporiadanie parciel pozemkov Kamenčíkovej spoločnosti v
prospech obce (24.8.2012)
• Kosenie starého, nového cintorína a obecných verejných
priestranstiev (rok 2012)
• Rekonštrukcia kaplnky na miestnom cintoríne (1 .1 0.2012)
• Verejná prezentácia „Obnova pivnice – úcta k našej minulosti“
(9.11 .2012)

Vchod do pivnice - pôvodný stav
júl 2012

Betónovanie základových pätiek
september 2012

Tesárske práce - zastrešenie vstupu
október 2012

Prístrešok - ochrana vstupnej časti
Konečná podoba, október 2012

Verejná prezentácia
"Obnova pivnice - úcta k našej minulosti"

9.11 .2012

Kaplnka na cintoríne
po rekonštrukcií
október 2012

• OBECNÉ NÁJOMNÉ BYTY a rekonštrukcia budovy MŠ (od júla 2012)

V júli tohto roka obec Fričkovce ako úspešný žiadateľ o podporu začala s výstavbou obecných nájomných bytov, ktoré
budú vytvorené formou nadstavby nad existujúcu budovu materskej školy vo Fričkovciach. Financovanie projektu je
zabezpečené nasledovne: - 30 % z celkovej investície (76.1 90,- €) bude financovaných zo získanej dotácie od
Ministerstva dopravy výstavby a regionálneho rozvoja SR, - 70% z celkovej investície (1 77.776,67 €) bude
financovaných formou úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania s dobou splatnosti 30 rokov s pevným (nemenným)
1%-ným úrokom počas celej doby splácania. Od doby kolaudácie stavby sa tento úver zo strany obce bude splácať z
inkasa za bývanie od jednotlivých nájomníkov. Znamená to, že od doby kolaudácie stavby by celý tento projekt
výstavby obecných nájomných bytov (pri ich plnom obsadení) nemal našu obec stať žiadne financie. Výhodou celého
projektu je, že v súvislosti s ním bude obec spolufinancovať celkovú rekonštrukciu havarijného stavu budovy materskej
školy. Výsledkom po sanácií celého objektu, taktiež po zateplení fasády budovy a pod. bude zníženie energetickej
náročnosti budovy, úspory energií, odstránenie vlhkosti, plesní a pod.
Projekt výstavby obecných nájomných bytov počíta s výstavbou 6 nájomných bytov, ktorých podrobná štúdia s
dispozičným riešením je zobrazená na stránke www.frickovce.sk. Do areálu bude pre MŠ a pre nájomníkov urobený
osobitný vstup na pozemok a vchod do objektu. Vedľa budovy OcÚ budú vytvorené parkovacie miesta pre každý byt v
počte 6 ks. Spolu sa postavia 2 troj izbové, 2 dvojizbové, 1 jednoizbový byt a 1 garzonka. Po skolaudovaní stavby, ktorej
termín sa predpokladá v polovici roka 2013 budú všetky byty kompletne pripravené na bývanie.
Byty sú určené hlavne pre mladé rodiny s deťmi, ktoré majú problém s bývaním z rôznych dôvodov.
Vyzývame preto všetkých občanov, ktorí majú záujem o toto bývanie, aby svoje žiadosti predkladali písomne do
kancelárie OcÚ vo Fričkovciach. Uprednostnení budú občania obce Fričkovce.
V prípade nenaplnenia kapacity budú oslovení aj občania mimo našej obce. Byty budú mať po dobu 30 rokov nájomný
charakter, t.z. že počas tejto doby ich obec nemôže odpredať nájomníkom do ich osobného vlastníctva.
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.
V prípade záujmu alebo otázok kontaktuje osobne alebo telefonicky (M. Straka – 0905 552 962).

DOTÁCIE získané v roku 2012

• Sprístupnenie historickej kamennej pivnice verejnosti (Úrad vlády SR) – 10.000,- €
• Zlepšenie materiálno-technického zabezpečenia OHZ (Ministerstvo vnútra SR) – 2.300,- €
• Odstránenie havarijného stavu kúrenia v materskej škole (Ministerstvo financií SR) – 10.000,- €
• Obnova archeologického náleziska – Pivnica v k.ú. Fričkovce (Ministerstvo kultúry SR) – 5.700,- €
• Sprístupnenie historickej kamennej pivnice verejnosti (Prešovský samosprávny kraj) – 1 .000,- €
• 6 b.j . Fričkovce – Obecné nájomné byty (Ministerstvo dopravy výstavby a RR) – 76.1 90,- €
• 6 b.j . Fričkovce – Obecné nájomné byty – parkovisko pre osobné autá (Ministerstvo dopravy V a RR) – 4.830,- €
• 6 b.j . Fričkovce – Obecné nájomné byty – 1%-ný úver (Štátny fond rozvoja bývania SR) – 177.776,67 €

Budova MŠ pred rekonštrukciou
júl 2012

Budova MŠ počas rekonštrukcie
august 2012

Budova MŠ a nájomné byty
október 2012




