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V týchto dňoch sa skončila rozsiahla rekonštrukcia Základnej školy vo Finticiach v rámci
schváleného projektu spolufinancovaného Európskou úniou z Európskeho fondu regionálneho
rozvoja.
Generálna rekonštrukcia zahŕňala:
-zateplenie a novú súvislú hydroizoláciu strechy a montáž bleskozvodnej sústavy,
-obnovu technického vybavenia budovy a kotolne – vykurovacieho systému, elektrorozvodov
a počítačovej siete, školského rozhlasu a zvončekovej signalizácie,
-boli zrekonštruované vnútorné priestory školy – vytvorené zádverie z presklenej steny s dverami,
výmena podláh vo všetkých triedach, odborných učebniach, administratívnych priestoroch,
vestibule, schodištiach a chodbových priestoroch školy, keramické obklady a dlažby, omietky,
nátery a maľby a výmena všetkých vnútorných dverí objektu školy,
-celý prvý stupeň ZŠ bol vybavený novým školským nábytkom – skrine, lavice, stoličky, katedra pre
učiteľa, do všetkých tried I. a II. stupňa boli namontované nové školské tabule,
-vďaka uvedenému projektu škola získala ďalšiu počítačovú učebňu vybavenú
11 notebookmi, datavideoprojektorom a interaktívnou eBeam tabuľou.
Starý stav

Nový stav

Viac fotodokumentácie z uvedenej rekonštrukcie nájdete v informačnej tabuli obce a na webovej
stránke obce a školy – www.fintice.sk alebo www.zsfintice.edupage.org

Na Hlavnej ulici smerom na Záhradné sme ukončili montáž „Lávky pre peších“ a chodníka ktoré
prispejú k zvýšeniu bezpečnosti chodcov. Začala sa rekonštrukcia mosta v danej lokalite.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Vďaka podpore Nadačného fondu skupiny VSE spravovaného Karpatskou nadáciou
/www.karpatskanadacia.sk/ sme odovzdali do užívania vynovené detské ihrisko. Dokončila sa
výsadba drevín a kríkov a montáž kamerového systému. Srdečne ste vítaní k aktívnemu oddychu
v tejto časti pamiatkovej zóny.

Zo života obce:
Krajský stavebný úrad vydal súhlasné stanovisko k Návrhu zmien a doplnkov Územného plánu
obce Fintice podľa § 25 ods. 2 Stavebného zákona č. 50/1976 Zb. Návrhom sa bude zaoberať
obecné zastupiteľstvo na najbližšom zasadnutí.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Na Zelenej ulici je pred ukončením výstavba plynovodu a vodovodu, plánujeme aj asfaltový
koberec na Odálke.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pracujeme na projektovej dokumentácii na výstavbu trafostanice a nízkonapäťovej siete na ulici
súbežnej s Filipínskou ulicou, ktorá by mala slúžiť aj pre budúcich stavebníkov na „Aďagašoch“.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Vodovod - po administratívnej kontrole verejného obstarávania na Ministerstve životného
prostredia ( kontroluje správnosť procesu verejného obstarávania na dodávateľa stavebných prác 6 mesiacov) pristúpime v najbližších dňoch k jeho realizácii. Zazmluvnených máme
s Ministerstvom pôdohospodárstva, životného prostredia a reg. rozvoja SR 2 174 469,26 EUR.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Podarilo sa nám odstrániť dlhotrvajúci problém na Kanašskej ulici v spolupráci s SPP, kde bolo
neustále zaplavované územie a studne blízko bývajúcich občanov. Taktiež sme tam vybudovali
nástupnú plochu zastávky MHD Červený most.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Centrum obce na námestí Jozefa Kolarčíka, nádvorie kaštieľa a ulica pri kaštieli je predmetom
„Revitalizácie centrálnej zóny obce Fintice“, ktorá by mala začať už v najbližších dňoch. Je
spolufinancovaná Európskou úniou z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.
Zrekonštruujeme cesty, most, osvetlenie, parkové úpravy a prikročíme k výstavbe chodníka,
parkovísk a rekonštrukcii námestia na Grófskom nádvorí. Všetky tieto práce sa zdržali kvôli
kontrole verejného obstarávania na príslušnom ministerstve a úradoch. V súvislosti s výstavbou
budú uzavreté úplne alebo čiastočne niektoré komunikácie. Prosím, aby ste rešpektovali dopravné
značenie a zátarasy, a cez uvedené územie prechádzali len keď je to nevyhnutné.
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