VIANOČNÁ
FINTICKÁ MOZAIKA
Príhovor k vianočným sviatkom a novému roku 2014
Vážení spoluobčania
Opäť sú tu Vianoce. Čas, kedy ľudia viac ako inokedy otvárajú svoje srdcia a sú si opäť aspoň
na krátky čas o čosi bližší. Mnohí z nás sa už tešia na krásne chvíle strávené v kruhu svojich
najbližších, iní zase spomínajú na roky minulé a porovnávajú ako sa oslavovali sviatky kedysi a ako
dnes. Najviac sa tešia asi tí najmenší, ktorí už isto napísali Ježiškovi dlhý zoznam prianí. Ale
rovnako sa na tento deň tešíme všetci, malí či veľkí, mladí či starí. Vianoce sú pre nás kratučkou
zástavkou v uponáhľanom roku.
Tento čas je aj časom bilancovania. Pri tejto príležitosti Vám chcem vážení spoluobčania
poďakovať za Vašu prácu v tomto roku, za množstvo uskutočnených plánov, za prácu na Vašich
pracoviskách, v domácnostiach, za prácu v prospech obce, v ktorej žijete.
Milí spoluobčania, želám Vám radostné a pokojné prežitie vianočných sviatkov, splnenie Vašich
prianí, očakávaní a predsavzatí, nech sú naplnené spolupatričnosťou človeka k človeku. Tým
najmenším želám, aby si pod stromčekom našli to čo si vysnívali.
A keďže s Vianočnými sviatkami sa pomaly blížime aj k oslavám Nového roku, dovoľte mi aby
som Vám všetkým zaželala veľa šťastia, zdravia, lásky, pochopenia, osobných a pracovných
úspechov.
Spoločné želanie: zachovajme si slávnostné chvíle z Vianočných a Novoročných sviatkov po
celý rok, vážme si jeden druhého, zachovajme si úctu jeden k druhému, nerobme si prieky, majme
radi a buďme hrdí na našu obec, robme jej dobré meno vo svete.
Mgr. Terézia Gmitrová
starostka
OBECNÝ ÚRAD INFORMUJE:

Zber komunálneho odpadu ostáva bez zmeny. Separovaný zber budeme realizovať v
smetných nádobách podľa harmonogramu vývozu na rok 2014.
Obecný úrad oznamuje občanom obce, že poplatok za komunálny odpad na rok 2014 ostáva
bez zmeny /10,00 Eur/ za osobu a bude ho možné zaplatiť po 1.1.2014.
Daň z nehnuteľnosti: Zdaňovacím obdobím miestnych daní a poplatkov je kalendárny rok.
Daňové priznanie k dani z nehnuteľností je povinný podať do 31.1.2014 iba ten daňovník, u ktorého
k 1.1.2014 nastali zmeny rozhodujúce na vyrubenie dane z nehnuteľností /napr. vydané stavebné
povolenie na stavbu, kolaudácia stavby, nadobudnutie nehnuteľností kúpou, darovaním, predaj
nehnuteľností a pod/. Výška vyrubenej dane z nehnuteľnosti sa nemení, ostáva na úrovni roku
2013.
Daň za psa: je potrebné uhradiť do 31.1.2014 v čiastke 8,00 Eur za psa/kalendárny rok. Tá istá
sadzba je za každého ďalšieho psa u toho istého daňovníka. Od dane za psa sú oslobodení:
a) dôchodcovia bývajúci v rodinných domoch, oslobodenie správca dane neposkytuje v prípade, ak
v evidencii trvalého pobytu je na danej adrese okrem dôchodcu evidovaná ďalšia osoba.
b) držitelia preukazu „Zdravotne ťažko postihnutý“.
Oslobodenie podľa písm. a) a b) sa vzťahuje na držanie jedného psa. Pri držaní ďalších psov
oslobodenie neplatí, a postupuje sa ako u prvého psa, príp. ďalšieho psa. Daň za psa je splatná bez
vyrubenia.
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POZEMKY V SADOCH
Výstavba technickej vybavenosti územia v lokalite Fisky -Tormáš
Výrazne napreduje majetkové vysporiadavanie vlastníckych vzťahov a následne rozdelenie
a geometrické zameriavanie pozemkov v rámci jednotlivých rodín. Aj touto cestou Vám rada
oznamujem, že Družstvo Agroplus Prešov, Zlatobanská 12, 080 05 Prešov a vlastník stromov
firma Prodrev Slovakia, s.r.o. Udavské, sa zrieka stromov a drevnej hmoty z nich. To znamená, že
každý vlastník sa môže nerušene ujať držby svojej nehnuteľnosti. Ak aj v súčasnosti sú na pozemku
stromy, môže dokončiť výrub stromov a tiež kompletne vyčistiť od krovia. Vyrúbané dreviny,
krovie môžete použiť pre vlastnú potrebu, alebo nechať na svojom pozemku na štiepkovanie.
Štiepkovací stroj zabezpečí obec, keď bude dostatok materiálu na štiepkovanie.
Výrub stromov a čistenie od drevných krovín je potrebné uskutočniť teraz v období
vegetačného pokoja od 1.10.2013 do 31.3.2014.
Oplotenie pozemkov podlieha ohlasovacej povinnosti obci ako stavebnému úradu. Pre presné
vytýčenie či zameranie svojich pozemkov si zavolajte kvalifikovaného geodeta a podľa možnosti aj
susedov, aby ste sa vyhli sporom ohľadne hraníc pozemkov do budúcnosti.
 Nakoľko došlo zrušením neproduktívneho sadu, vysporiadaním (dohode) sa s vlastníkmi
ovocných drevín, a prijatím Zmien a doplnkov územného plánu vlastníkom k výraznému
zhodnoteniu ich pozemkov, dochádza teraz aj k masívnejšiemu predaju parciel. Chcem však Vás
a vašich splnomocnencov či realitné kancelárie upozorniť, aby ste nedávali kupujúcim nereálne
sľuby ohľadom nových inžinierskych sietí. Robíme maximum čo sa týka vysporiadavania
pozemkov pod komunikáciami, intenzívne a úspešne jednáme so sieťovými monopolmi (elektrárne,
plynárne ), vypracúvame projektové dokumentácie, bežia územné a stavebné konania, ale všetko
v rámci rozpočtových možnosti obce. Sú to finančné náročné veci, vízie a stavby na dlhšiu dobu.
Z nedávnej minulosti vieme, čo je pracovať v podmienkach zadĺženej obce a nenecháme ju pre
okamžité finančné záujmy zopár jednotlivcov znovu zadĺžiť. Okrem toho obec nie je developer,
ktorý má okamžitú províziu z predaja pozemkov, preto sa nenecháme dotlačiť do prác nad rámec
finančných možnosti obce. Ak ma niekto záujem rýchlejšie zhodnocovať svoje parcely, môže, ale
na svoje náklady. Všetci si musia uvedomiť, že distribučné firmy prestali financovať výstavbu
inžinierskych sietí / nn rozvody, strednotlaké plynové rozvody.../ a kúpu od samospráv chcú
realizovať až po niekoľkých rokoch.
Budeme dôsledne strážiť, aby ďalšia výstavba prebiehala v súlade so schváleným územným plánom
obce, pri dodržaní všetkých zákonných náležitosti, pri zohľadnení miestnych podmienok,
obslužnosti územia a záujmov obce a väčšiny jej obyvateľov.

Nové chodníky v obci
V tomto roku došlo k rekonštrukcii a výstavbe chodníkov pozdĺž cesty III. triedy na Hlavnej
ulici. Pri ich svojpomocnej výstavbe sme sa snažili v maximálnej miere zohľadňovať aj záujmy
vlastníkov domov a parciel pozdĺž vybudovanej trasy, aby mali čo najmenej komplikované vstupy
a prechody do dvorov a pod. Výstavba chodníkov bude pokračovať aj na jar. Postupne chceme
opraviť chodníky v celej obci - v poradí, podľa úsekov, od zastávok, kde chodí najviac ľudí, kde je
zvýšene nebezpečenstvo pre chodcov, viac áut a najhorší technický stav. Chcem Vás poprosiť, aby
ste sa k chodníkom správali ako k svojmu majetku, neničili ho, zbytočne na nich neparkovali autá,
jeho stav totiž reprezentuje aj vlastníka nehnuteľnosti, ktorý tam býva. Predstavujeme si, že každý
bude na svojom úseku takým „malým policajtom“, či správcom a ustráži jeho nepoškodenie,
odhrnutie snehu a čistotu.
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Voľby do orgánov samosprávneho kraja 9.11.2013 vo Finticiach
Vo volebnom okrsku boli zistené tieto výsledky:
- počet oprávnených osôb vo volebnom okrsku zapísaných do zoznamu voličov 1487
- počet voličov, ktorým boli vydané obálky 301 / volebná účasť 20,2 %
- počet odovzdaných obálok 301
- počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby do zastupiteľstva 296
- počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby predsedu 293
Počet platných hlasov odovzdaných
pre jednotlivých kandidátov pre voľby
predsedu podľa poradia na hlasovacom lístku:
Číslo kand. na hlasov. lístku

Počet platných hlasov

Počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých
kandidátov pre voľby do zastupiteľstva PSK podľa
poradia na hlasovacom lístku /prvých 10 v poradí/:
Číslo kand. na hlasov. lístku

Počet platných hlasov

1. Ján Bajus

5

34. Ing Anton Gašpar

181

2. Dorota Bujńáková

10

71. Ing. Radko Lapoš.

112

3. Ján Hudacký

169

50. Ing. Stanislav Kahanec

93

4. Peter Chudík

75

69. Ing. Štafan Kužma

70

5. Vladimír Klein

4

63. Mgr. Peter Krajňák

68

6. Anton Korba

6

88. Ing. Juraj Senderák

67

7. Jozef Mihalčin

0

25. PhDr.,PhD. Marián Damankoš

67

8. Štefan Straka

5

94. Ing. Andrea Turčanová

66

9. Ľubomír Vaslišin

19

84. Ing. Róbert Oros

59

1. MuDr., MPH. Ján Ahlers

57

Výstavba viacúčelového ihriska
Už aj obec Fintice má svoje multifunkčné ihrisko vybudované v spolupráci so základnou
školou. Do užívania ho dáme na jar. Prioritne bude k dispozícii základnej škole, jej žiakom v čase
vyučovania, jej voľnočasovým aktivitám a krúžkom. Cieľom ešte pred výstavbou ihriska bolo
vytvárať podmienky aj pre ostatnú verejnosť, najmä v oblasti telesnej výchovy, športu, ktoré
prispievajú k získavaniu a rozvoju pohybových i telesných zručností, schopností, teoretických
vedomostí, k upevňovaniu fyzického a duševného zdravia a zdatnosti, k formovaniu osobnosti s
kladnými morálnymi a vôľovými vlastnosťami a k spoločensky vhodnému spôsobu trávenia
voľného času. Kto aktívne športuje, nemá čas a chuť na vandalizmus. Ihrisko aj celý areál školy
bude kamerovo monitorovaný. Predstavujeme si, a chceme zapojiť do športových aktivít väčšiu
časť obyvateľov obce, napr. plánujeme obnoviť Fintickú pouličnú futbalovú ligu, tenisovú ligu
a pod. Podrobnosti a podmienky užívania zverejníme v prevádzkovom poriadku ihriska na stránke
obce.

Základná škola
Vážení čitatelia!
Byť dobrou školou nie je ľahké. Vyžaduje to veľa úsilia, obetavosti, nadšenia a ochoty urobiť aj
niečo navyše. Aj v minulom školskom roku sme sa snažili, aby sa kvalita našej školy posunula
dopredu. Či sa nám to podarilo, alebo nie, o tom rozhodujú predovšetkým rodičia našich žiakov.
Napĺňanie ich očakávaní je pre nás rozhodujúce. Snažíme sa, aby škola bola modernou nielen
vonkajším a vnútorným vzhľadom, ale hlavne kvalitným vyučovacím procesom a aktivitami, ktoré
rozvíjajú talent a šikovnosť žiakov školy.
V minulom školskom roku dosiahli naši žiaci pekné výsledky v športových súťažiach,
predmetových olympiádach, výtvarných a literárnych súťažiach. Škola svojimi mnohostrannými
ekoaktivitami po štvrtýkrát obhájila titul Zelená škola. Aktívne sme sa zapájali do kultúrno –
spoločenských akcií. Za všetky spomeniem Vianočnú akadémiu, Karneval, environmentálny
program Sen planéty Zem a rodičmi perfektne pripravenú akciu Deti rodičom – rodičia deťom.
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Veľkou udalosťou minulého školského roka bola návšteva riaditeľov a učiteľov partnerských
škôl projektu Comenius (Cyprus, Grécko, Litva, Španielsko, Portugalsko,Taliansko).
Tento školský rok sme začali netradičnou športovou aktivitou – Olympijským festivalom detí
a mládeže. Akcia bola robená pod záštitou Občianskeho združenia Pre-Školu. Naši žiaci si mali
možnosť zmerať sily so žiakmi iných škôl v atletike a kolektívnych športoch.
Dňa 19.decembra ukončíme kalendárny rok 2013 v spolupráci s materskými školami
vianočným programom Biele Vianoce. Hosťom programu bude folklórny súbor Rozmarija
s programom Betlehemská noc. Srdečne ste všetci pozvaní!
Vážení rodičia a priatelia školy, dovoľte nám popriať Vám krásne, láskyplné a požehnané
Vianoce a v roku 2014 veľa zdravia, radosti z malých i veľkých vecí života, dostatok času na ľudí,
ktorých máte radi a pokoj a radosť v duši.
Riaditeľka školy

Spoločenská rubrika:
Aj občania našej obce sa mohli aktívne zapojiť do diania v našej obci, oddýchnuť si, zabaviť
sa a tak zabudnúť na dennodenné starosti, ktoré nám život prináša.
V materskej škole sme spolu s rodičmi pripravili „Besiedku – babka, dedko ľúbime Vás!“
S našimi seniormi sme v máji oslávili „Deň matiek“, v októbri „Úcta k starším“, posedenie
s programom.
V júli nás navštívili zástupcovia mesta Nyírtelek z Maďarska. Zaujímali sa o históriu
kaštieľa, kostola a priľahlých častí národnej kultúrnej pamiatky - históriu rodu Dessewffyovcov.
Dňa 24. augusta sme usporiadali 2. ročník „Finta v kotlíku“, kde sa nám prihlásilo 19
družstiev (v roku 2012 - 9 družstiev). Počas akcie vystúpili zbor Cesta, Kapušanské richtaroše,
folklórny súbor z Vyšnej Šebastovej, J. Vaňová ... Zábava pokračovala diskotékou.
14. júla sme privítali skupinu Kandráčovcov s programom „Dva duby“ s Anderom z Košíc.
V dňoch 7. a 8. septembra sa uskutočnil 4. ročník jazdeckých pretekov na tréningovom
futbalovom ihrisku o pohár predsedu PSK a starostky obce.
Obecný športový klub našu obec reprezentoval prostredníctvom troch futbalových družstiev.
V jesennej časti družstvo dorastencov v 3. lige-šarišská skončilo na 1. mieste.
Dobrovoľný hasičský zbor našu obec reprezentoval vo viacerých súťažiach. V obvodnom
kole vo Vyšnej Šebastovej získal pekné 2. miesto.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Rok 2013
(k 6.12.2013)

narodení
zomrelí
prihlásení k trvalému pobytu
odhlásení z trvalého pobytu
počet sobášov

10 detí
11 občanov
24 občanov
14 občanov
16

Narodili sa:
Xavier Vargovčík, Samuel Piskura, Laura Van Ellewee, Nina Van Ellewee, Kristína Honzová,
Iva Vargová, Štefan Kubošek, Michal Novotný, Soňa Gmitrová, Peter Pagurko.
Spoločné „ÁNO“:
Ing. Dávid Lejko a Bc. Jana Glončáková
Michal Salaganič a Mgr. Ivana Zábrecká
Ing. Peter Duplinský a Mgr. Petra Kušnírová
MUDr. Michal Vrabec a Mgr. Slavomíra Lindvaiová
Mgr. Peter Jankech a Mgr. Jana Maťufková
MUDr. Vladimír Lazorčák a MUDr. Milena Žilková
Mgr. Richard Brunner a Mgr. Jana Kitková
Ján Beliš a Michaela Kušnírová

Ing. Ľubomír Lengyel a Ing. Ingrid Minárová
Bc. František Marcin a Monika Garbárová
Slávko Jurčišin a Martina Horoščáková
Martin Kočiš a Gabriela Pekárová
Ing. Pavol Szentkereszty a Miloslava Kočišová
Jozef Leško a Adela Kušnírová
Ľubomír Tomčík a Ingrida Jurašková
a ďalší....

Opustili nás:
Jozef Gajdoš, Viktor Kočiš, Jozef Gogoľ, Magdaléna Kušnírová, Ladislav Šebeš, Ladislav Greš,
Mária Kivaderová, Jozef Karabinoš, Jozef Borsuk, Anna Goliášová, Ján Sekerák.

K 30.11.2013 bolo v obci prihlásených k trvalému pobytu 1904 obyvateľov.
Vydal Obecný úrad Fintice, Grófske nádvorie 210/1, 082 16 Fintice, telefón 051/7481010.
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