FINTICKÁ MOZAIKA
december 2009

OBECNÝ ÚRAD INFORMUJE:
V týchto dňoch Vám bude spolu s touto Mozaikou doručený harmonogram vývozov komunálneho
a separovaného odpadu pre rok 2010.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obecný úrad oznamuje občanom obce, že daň z nehnuteľností a poplatok za komunálny
odpad na rok 2010 bude možné zaplatiť po 1.2.2010. Daň za psa je potrebné uhradiť do
31.1.2010 v čiastke 6,50 Eur ( 200 Sk). Obec Fintice miestne dane nezvyšovala, takže obyvatelia
budú platiť toľko ako pred rokom. Daňové priznanie k dani z nehnuteľností je povinný podať do
31.1.2010 iba ten daňovník, u ktorého v roku 2009 nastali zmeny rozhodujúce na vyrubenie dane z
nehnuteľností /napr. vydané stavebné povolenie na stavbu, kolaudácia stavby, nadobudnutie nehnuteľností
kúpou, darovaním, predaj nehnuteľností a pod/.
V prípade poplatku za vývoz odpadu pre fyzické osoby – občanov je poplatok za vývoz odpadu 0,0227
eura na osobu a kalendárny deň, t. j. 8,30 eura na osobu a kalendárny rok.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Dňa 17.12.2008 sa uskutočnila Mikulášska oslava v Materskej škole spojená s rozdávaním
darčekov.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Dňa 18.12.2009 sa v priestoroch telocvične školy konala Vianočná akadémia, ktorú pripravili žiaci
ZŠ spolu s učiteľským zborom.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obecné zastupiteľstvo na svojom ostatnom zasadnutí schválilo VZN č. 5/2009 - o určení výšky
dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zriadených na území obce Fintice, - obe materské
školy budú v priebehu roku z obecného rozpočtu financované ročne rovnakou sumou na jedného
žiaka MŠ ( 1.050 Eur ).
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obecné zastupiteľstvo na svojom poslednom zasadaní schválilo rozpočet na rok 2010. Obec bude
hospodáriť s vyrovnaným rozpočtom.
Obecný úrad tiež vyzýva obyvateľov obce, aby veci, ktoré nevyžadujú väčšiu finančnú náročnosť
a dajú sa operatívne riešiť, napr. veľké výtlky na cestách, poškodené príklopy na kanáloch,
nefungujúce osvetlenie a pod. nahlásili na obecnom úrade (tel. číslo 051/7481010 ).
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Vážení spoluobčania,
opäť uplynul rok od chvíle, keď som sa k Vám prihovárala v novoročnom príhovore
prostredníctvom Mozaiky. Ani sa mi nechce veriť, že čas plynie tak rýchlo. Zdá sa nám, ako by to
bolo včera, ale bohužiaľ čas je neúprosný.
Rozmýšľala som o tom, aký vlastne bol uplynulý rok z pohľadu vedenia obce. Bol to určite rok
náročný, rýchly, plný práce, rozhodnutí a zmien. Myslím si, že to bol pre našu obec úspešný rok.
Aj samotná obec počas uplynulého obdobia prekonávala prekážky, vysporiadavali sa ťarchy či
dlhy z minulosti a napriek došlej kríze, už sú tu prvé úspechy a postupne nám prechádzajú
europrojekty, ktoré nám budú zveľaďovať a zvyšovať úroveň života v našej obci. Pevne verím, že

nový rok pre nás bude rovnako úspešný a v niektorých oblastiach ešte lepší, pretože množstvo
roboty, ktorú navonok nevidno na prípravných prácach, projektových dokumentáciách, stovky
hodín jednaní a vybavovačiek sa prejavia až v reálnej fáze. Popri bežnej agende máme
rozpracovaných toľko aktivít, že niekedy je aj dvanásť hodín v práci málo.
Milí spoluobčania, chcem sa Vám poďakovať za všetky pripomienky, názory a aj kritiku, ktorá
nám pomáha v našej práci.
Drahí spoluobčania, dovoľte mi, aby som Vám úprimne z celého srdca do NOVÉHO
ROKU 2010 popriala hlavne veľa zdravia, šťastia, lásky, porozumenia, osobných ako aj
pracovných úspechov, aby Vám veci vychádzali podľa Vašich predstáv.
Terézia Gmitrová - starostka obce
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Fintice plánujú rekonštrukciu námestia"
Obec Fintice plánuje vynoviť námestie. Jeho rekonštrukcia by mala stáť viac ako 659 969
eur ( 19 882 226 Sk). Podstatnú časť financií samospráva získala ako nenávratný finančný
príspevok z ministerstva výstavby z fondov európskej únie v rámci regionálneho operačného
programu a výzvy na regeneráciu sídel. Spoluúčasť obce je 5%.
Riešené územie je v zlom stavebnotechnickom ale i estetickom stave. Dotáciou chceme
zrekonštruovať miestnu komunikáciu na ulici Pri kaštieli, zabezpečiť jej odvodnenie, rekonštrukciu
chodníkov, spevnených plôch na Grófskom nádvorí, rekonštrukciu zastávok MHD, rekonštrukciu
mosta cez potok, nové verejné osvetlenie v danej lokalite, celkovú úpravu priestranstiev na námestí.
Náhľad rekonštrukcie je zverejnený vo vývesnej tabuli v centre obce.

"Na rekonštrukciu školy získala obec 500 tisíc eur"
Po dokončení vonkajšej fasády v minulom roku, Základná škola vo Finticiach prejde aj
rozsiahlou vnútornou rekonštrukciou, ktorá bude stáť 500 072,62 eur (15 065 178,-- Sk).
Vďaka schválenej žiadosti o nenávratný finančný príspevok sa nám podarilo na tento projekt
získať z Regionálneho operačného programu – infraštruktúra vzdelávania. Päť percent oprávnených
nákladov zaplatí samospráva v rámci spoluúčasti z obecného rozpočtu /25 003,62 €/. Obec
pripravuje podklady na verejné obstarávanie a so samotnou rekonštrukciou by sme chceli začať v
roku 2010.
Plánujeme realizáciu kompletnej výmeny elektroinštalácie, vodovodných potrubí, kanalizácie,
podlahových krytín a dverí, omietok, nábytku a zariadenie učební novým nábytkom. V rámci tohto
projektu sa zriadi aj ďalšia počítačová učebňa, ktorá bude disponovať počítačmi, dataprojektorom,
ozvučením a interaktívnou tabuľou s príslušenstvom atď.

"Úspešný projekt pre separovaný zber"
Prioritná os 4 Odpadové hospodárstvo
Cieľom europrojektu je zvýšenie intenzity separovaného zberu komunálneho odpadu, v zmysle
právnych predpisov EÚ a SR, znižovanie a eliminácia negatívnych vplyvov environmentálnych
záťaží a skládok odpadov na zdravie ľudí a ekosystémy.
Operačný cieľ 4.1 Podpora aktivít v oblasti separovaného zberu
Operačný cieľ 4.1 je zameraný na zavádzanie nových a zefektívňovanie jestvujúcich systémov
separovaného zberu komunálnych odpadov. Z projektu do každej domácnosti dostaneme
kompostovač, nádoby na separovaný zber, obec dostane štiepkovač, prekopávač zeminy,
veľkokapacitný kontajner, traktor... Podrobne Vás budeme informovať priebežne.

Vysporadúvanie pozemkov
Obec rieši resty z minulosti a v záujme svojho ďalšieho rozvoja odkupuje a vysporadúva
pozemky, ktorých vlastnícke vzťahy musia byť vysporiadané pre realizáciu verejnoprávnych
stavieb v budúcnosti. Odkúpili sme pozemky od viacerých miestnych vlastníkov a Slovenského
pozemkového fondu o výmere 852 m² pod budúcim vodojemom na Kakove, parcely v centre obce
na námestí a tiež boli vysporiadané pozemky pod miestnymi komunikáciami. Po rokovaniach s
Obvodným úradom, obec získala bezplatným prevodom od štátu do svojho majetku pozemky
pod miestnymi cestami vo výmere 16 040 m² - ocenené znalcom na 9 490 eur. Doriešila sa tiež
východná časť kaštieľa a pozemku, ktorú obec nemala na svojom liste vlastníctva. Vyriešili sa
stavebné povolenia pre vodovod, kanalizáciu, budovy na futbalovom ihrisku.

Výzva – „správajme sa ako ľudia“
Už zase apelujem na zdravý rozum niektorých „spoluobčanov“. Vyzývam ich na likvidáciu
odpadu v súlade s právnymi predpismi. Odstránil by sa tak hrozný zápach na vstupe do obce, kde sa
kumuluje tekutý odpad „občanov“, ktorí si neraz potok, či dažďovú kanalizáciu zamieňajú za
žumpu, znepríjemňujú život sebe aj nám ostatným a nerobia dobré meno obci.
Toto cestou vyzývame občanov obce, aby takýchto nespratníkov okamžite hlásili na našom
policajnom oddelení vo Veľkom Šariši (na tel.č.051/7762992), títo páchatelia budú riešení aj touto
cestou.
Vývoz žumpy sa v našej obci realizuje len za dopravné náklady. Veríme, že v tomto trende bude
spolupráca s VVaK Košice - pobočka Prešov pokračovať aj naďalej ( tel číslo na vývoz žumpy
051/ 7572777).

Územný plán, výrub sadu
V týchto dňoch boli dokončené projektové práce na doplnku Územného plánu pre obec Fintice
– rozšírenie intravilánu obce, t.j. pozemkov na ďalšiu výstavbu. Ďalej pristúpime k ďalším
administratívnym úkonom, získaniu vyjadrení od relevantných orgánov a k verejnej diskusii.
V súvislosti s územným plánom, ako prvý krok, obec Fintice vydala rozhodnutia na výrub
stromov v katastrálnom území obce Fintice v ovocnom sade. Chceme odstrániť patovú situáciu, keď
vlastníci stromov nie sú vlastníkmi pozemkov. Obec pristúpila na základe príslušných jednaní a za
účasti žiadateľa Družstva "Agroplus Prešov", obce Fintice a Štátnej ochrany prírody SR,
Regionálneho centra ochrany prírody Prešov, keďže sa jedná sa o neproduktívny sad /doklad
ÚKSÚP Veľké Ripňany/ k vydaniu rozhodnutia - súhlasu na výrub stromov v čase vegetačného
pokoja. Stromy sú v zlom stave - napadnuté chorobami, škodcami, zhnité, polámané, neošetrované
a kazia celkový vzhľad obce. Snahou obce je, aby prenajímateľ vydal pozemky vlastníkom v
pôvodnom stave. Rozhodnutie je vyvesené na informačnej tabuli na Námestí Jozefa Kolarčíka.

Rekonštrukcia vysokonápäťovej sústavy
V mesiaci september prebehla rekonštrukcia prenosovej vysokonapäťovej sústavy, došlo k
zaizolovaniu vodičov a uloženiu do zeme /časť Odálka/, nakoľko stará sústava v tejto časti obce
nevyhovovala STN a EU normám, bola často poruchová, vrátane trafostanice. Napriek problémom,
ktoré sme mali s odstávkou prúdu a rozkopanými cestami, týmto úkonom došlo k posilneniu siete
pre južnú časť obce a vyhneme sa problémom a poruchám do budúcnosti. Ďakujeme všetkým, ktorí
v tejto lokalite bývajú, za trpezlivosť pri rekonštrukcii.

Veterná smršť
V dňoch 26.6.2009 od 17,30 hod do 29.6.2009 bola vyhlásená mimoriadna udalosť, keď za
prudkého dažďa, spojeného so silným vetrom a krupobitím, boli spôsobené veľké škody na majetku
našich občanov, strhnuté strechy domov, poškodené obydlia. V areáli školy a cintorína boli
polámané a poškodené stromy, ktoré ohrozovali životy a majetok ľudí. Bola to skúška pre
dobrovoľný hasičský zbor, občanov - dobrovoľníkov, ktorí bezprostredne po smršti pomohli a do

neskorých hodín pomáhali tým, ktorí túto pomoc potrebovali. Patrí im za to vďaka a poďakovanie.

Futbal: „Za málo peňazí čo najviac muziky“
Je heslo, ktorým sme sa riadili pri organizácii futbalu v obci. Nakoľko niektorí sme aj
poslancami obecného zastupiteľstva a vieme aké problémy musíme prioritne v obci riešiť, je nám
jasné, že do športu nemôže z obecného rozpočtu ísť u nás veľa prostriedkov. Katastrofálny stav
ihriska nás však nútil k oprávam. Už na prvý pohľad môže každý vidieť, že sa na ihrisku urobilo
veľmi veľa a dostalo tak oveľa krajšiu tvár. Dokončili sa sociálne zariadenia, urobila sa fasáda
budovy, urobili a zrekonštruovali sa chodníky, skultúrnili sa vnútorné priestory šatní
a bufetu, natrelo sa oplotenie, trávnik je vo vynikajúcom stave, okolie vzorne udržiavané.
Veľmi veľa veci bolo popri obci riešené cez sponzorov, ktorí tak v podstate investovali do
obecného majetku. Aj peniaze z prestupov niektorých hráčov sme nechceli neefektívne premrhať
a rozhodli sme sa ich investovať do skultúrnenia športoviska a jeho okolia. Tí, čo ste robili na
ihrisku ste si iste všimli, že sa tam financiami neplytvalo. Pre kritikov, ktorým neustále leží ihrisko
na srdci či jazyku, chcem podotknúť, že futbalový areál s budovou je majetkom obce, a preto
každé tam investované euro je, aj zostane v majetku obce, a vždy, iba obyvatelia tejto obce cez
poslancov budú rozhodovať o jeho využívaní, i keby sa tu raz futbal nehral.
Myslíme si, že akákoľvek investícia do aktivít v oblasti telesnej výchovy, športu a turistiky,
kultúry, 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 mládeže nemôže byť zlá investícia, a musí byť obcou podporovaná.
Napriek tomu, že sa vôbec neinvestovalo do kúpy nových hráčov, a došli iba hráči, ktorí chcú
hrať vo Finticiach zadarmo, môžeme povedať, že sme vzhľadom na naše možnosti na vrchole aj čo
sa týka výsledkov a to vo všetkých vekových kategóriách. Žiaci pod vedením p. Sekeráka sú
v pokojných vodách stredu tabuľky, dorastenci pod vedením p. PaedDr. Högera sú dokonca po
jesennej časti, v štvrtej lige v tabuľke na prvom mieste. Muži, ktorých trénuje PaedDr. Ondrík sú
napriek nízkemu priemernému veku mužstva po jesennej časti v štvrtej lige v skupine sever na
piatom mieste, keď pred nami sú už len mužstva ako Svit či Medzilaborce, čo už je pre nás
vzhľadom na ekonomické podmienky týchto miest iná váhová kategória. Chceme poďakovať
všetkým, ktorí sa akokoľvek pričinili o to, že môžeme byť hrdí na naše výsledky a reprezentáciu
obce navonok, a takisto ďakujeme všetkým sponzorom.
výbor OŠK
Viete, že:
Obec Fintice rastie. V obci žije v súčasnosti 1 807 obyvateľov.
Narodili sa v roku 2009: Marieta Jana Lapošová, Kristína Tuhrinová, Branislav Miško, Nela Pastirová, Karolína
Ščepitová, Tamara Paľuchová, Sofia Kozáková, Damián Dubovský, Gregor Belcák,
Tobias Varga, Denisa Gmitrová,Branislav Kušnír,Katarína Ferencová,Soňa Kubošeková
Sára Horoščáková.
Spoločné „ÁNO“: Bc. Beáta Lejková a Mgr. Ondrej Daňko
Anna Leláková a Dávid Sabol
Ľubica Hrabčáková a Pavol Zakarovský
Bc. Jana Marcinová a Ing. Ľubomír Gmitro
Gabriela Múdra a Ľuboš Červenický
Adriana Kušnírová a Peter Čuba
Mgr. Mária Šimková a Kamil Sučko
Mária Hrabovecká a Pavol Kriško
Gabriela Bujnovská a Igor Tomčík
Františka Cmurová a František Zakarovský
Katarína Feková a Jozef Leško
Mgr. Monika Rosiarová a Rastislav Gogoľ
Zuzana Lacová a Matúš Rigas
Bc. Marianna Jančušová a Marek Kraus
Ing. Viera Suchárová a Marián Vaško
Opustili nás : Ján Šimko, Pavlína Bujnovská, Jozef Sabol, Ján Dubovský, Cecília Kaletová, Ladislav Greš, Anton
Kušnír, Anna Palšová, Mária Silvaiová, Mária Olejárová, Žofia Dožová, Marta Tarasovičová, Kamil
Romčo, Helena Karabinošová, Bartolomej Giba, Helena Hajtolová.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fintická mozaika už aj na internete !!! Kliknite si na webovú stránku našej obce www.fintice.sk
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