FINTICKÁ
MOZAIKA
OBECNÝ ÚRAD INFORMUJE:
V týchto dňoch Vám bude spolu s touto Mozaikou doručený harmonogram vývozov komunálneho
a separovaného odpadu pre rok 2009.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obecný úrad oznamuje občanom obce, že daň z nehnuteľností a poplatok za komunálny
odpad na rok 2009 bude možné zaplatiť po 1.2.2009. Daň za psa je potrebné uhradiť do
31.1.2009 v čiastke 200 Sk / 6,50 Eur.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Dňa 17.12.2008 sa uskutočnila sv. Mikulášska oslava v Materskej škole spojená s rozdávaním
darčekov.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Dňa 19.12.2008 sa v priestoroch telocvične školy konala Vianočná akadémia, ktorú pripravili žiaci
ZŠ spolu s učiteľským zborom.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obecné zastupiteľstvo na 17. zasadaní schválilo názvy dvoch ulíc a to ulica „Zelená“ č. parcely
1238/70 od ulice Na Odálke smerom na Kakovy a ulica „Ružová“ č. parcely 1210 z Kanašskej
ulice smerom na Lúky. /VZN je zverejnené na webovej stránke /.
Obecné zastupiteľstvo na svojom poslednom zasadaní schválilo rozpočet na roky 2009-2011.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Vážení spoluobčania,
čas plynie ako voda. Nestačili sme sa ani obzrieť a je tu opäť Nový rok. Akoby to bolo len pred
malou chvíľou, čo som sa Vám prihovárala k Novému roku. Pre našu obec to bol myslím úspešný
rok. Ťažký, ale úspešný. Určite by sa dalo urobiť viac, no čas ale aj finančné prostriedky sú
limitujúce a neúprosné. To čo sa nepodarilo tohto roku, to sa isto dokončí v roku nadchádzajúcom.
Nový rok nie je len deň v kalendári, ale pre každého z nás znamená aj začiatok nových plánov,
predsavzatí a určenie si nových cieľov, ktoré by sme počas nastávajúceho roka chceli uskutočniť
v súkromnom i pracovnom živote. Je to však aj čas obzretia sa späť a zhodnotenia toho, čo sme
uplynulý rok zažili, vykonali, či nestihli urobiť. Život človeka je sám o sebe pestrý a každého z nás
postretli aj zlé dni naplnené trápením, smútkom a nezdarom, ako aj dni dobré veselé radostné
a šťastné. A na tom dobrom je potrebné ďalej stavať, rozvíjať veci započaté a nebáť sa prekážok,
ktoré určite počas nastúpenej cesty prídu.
Aj samotná obec počas uplynulého roka prekonávala prekážky, ale tešila sa aj z dokončených
diel a úspechov. Dúfam, že aj vy občania ste prežívali úspechy a všetky pozitívne udalosti ako aj
vykonané práce na zveľaďovaní obce so záujmom. Pretože všetko sa robí pre zlepšenie a
skvalitnenie života občanov, Vášho života v obci. Napriek hektickej dobe, v ktorej žijeme, vyšším
požiadavkám na ľudí, techniku a infraštruktúru, stále nedostatočným finančným zdrojom som
presvedčená, že zveľaďovať a zvyšovať úroveň života v našej obci sa nám spoločnými silami darí.
V roku 2008 bolo vykonané veľa pozitívneho a to vo všetkých oblastiach nášho života
/hospodárskeho rozvoja obce, dopravy, životného prostredia, sociálneho, školstva, kultúry, športu
a v neposlednom rade z hľadiska starostlivosti o občana našej obce /. Mnoho zavedených vecí ako
pravidelne čistenie potokov, udržiavanie zelene, údržba osvetlenia, vyplňovanie výtlkov na cestách,

oprava zábradlí pri cestách, výmena dopravných značiek nám zovšeobecnelo, a tak to aj ma byť.
Z väčších investičných akcii spomeniem:
- predovšetkým oprava a zateplenie fasády základnej školy a opravu sociálnych zariadení
v základnej škole a materskej škole
- odkúpenie pohľadávky vo výške viac ako 52 mil. Sk od Záručnej a rozvojovej banky a tým
vysporiadanie ťarchy na celom obecnom majetku
- vybudovanie a rekonštrukcia nízko napäťovej siete /500m/
- zakúpenie a montáž elektrických konvertorov do priestorov baru "Čierny kôň " /vykurovanie/
- výmena a montáž el. osvetlenia kostola, školskej záhrady a telocvične školy, ako aj rozšírenie
na ulici Ružová a Zelená, priebežne sa vykonáva rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci
výmenou el. svietidiel za svietidlá s nižšou spotrebou el. energie
- v oblasti služieb od 1.1.2008 funguje kaderníctvo a od 1.3.2008 kvetinárstvo
- obec začala s výstavbou sociálnych zariadení /WC/ na miestnom ihrisku/
- vysporiadanie majetku pod vodojemom a časti budovy kaštieľa,
- obec spolupracovala na organizácií FRAGARIA CUP-u za účasti 22 zahraničných žiackych
mužstiev
- úspešne sa vyvíja súdny spor o ihrisko, Okresný súd zamietol žalobu žalobkyň a rozhodol, že
vlastníkom pozemku pod ihriskom je obec Fintice.
- bola vykonaná výmena rozhlasovej ústredne
- jestvujúci stav mestskej hromadnej dopravy bol rozšírený o dva spoje v ranných hodinách 7.10
a 8.15 hod.
- obec založila obchodnú spoločnosť s ručením obmedzeným s názvom FintaS, s.r.o., kde sa stala
jediným a teda 100 % spoločníkom. Spoločnosť bola založená hlavne za účelom prevádzkovania
kultúrnospoločenskej miestnosti a baru. V kultúrnospoločenskej miestnosti prebiehajú v súčasnosti
rekonštrukčné práce, vybavuje sa kuchyňa a nakupuje sa ďalší inventár, aby už v januári 2009 bola
funkčná minimálne horná spoločenská miestnosť, kde sa môžu usporiadavať rôzne rodinné oslavy,
svadby, krstiny. Dolnú časť po zásadnej rekonštrukcii sprevádzkujeme v priebehu roka s tým, že sa
budeme snažiť vytvoriť také prostredie, ktoré by mohli využiť aj rodiny s deťmi, či mládež.
Obec v roku 2008 na získanie finančných prostriedkov podala tieto projekty:
1. Ministerstvo financií SR - „Lávka pre peších + rekonštrukcia chodníka na Hlavnej ulici
2. Rekonštrukcia rozhlasového vedenia Ministerstvo financií SR – projekt bol úspešný, je ho
potrebné zrealizovať do 31.3.2009 ( 100 000,-Sk / 3319,3 Eur )
3. Vytvorenie jazykovej triedy pre ZŠ - projekt ZŠ bol úspešný /zrealizovaný /
Vedenie školy organizuje v týchto dňoch kurz anglického jazyka pre občanov obce.
4. Bola vypracovaná projektová dokumentácia na rekonštrukciu chodníka na Hlavnej ulici
5. Obec podala projekt na dostavbu vodovodu na Ministerstvo životného prostredia SR.
6. Obec podala projekt na rekonštrukciu a modernizáciu Základnej školy / elektroinštalácia,
kúrenie, voda, podlahy, oprava strechy / na ministerstvo výstavby SR.
7. V rámci združenia Spolku obcí mikroregiónu Stráže so sídlom vo Finticiach bol podaný projekt
na cezhraničnú spoluprácu, projekt sa zrealizoval, deti z našich obcí v rámci týždenného
pobytu navštívili družobnú obec Mičkovce v Poľsku.
8.Z Envirofondu nám v posledných dňoch tohto roku bola pridelená účelová dotácia v
čiastke 2 mil. Sk na realizáciu kanalizácie na ulici Odálka. Uvedená kanalizácia na tejto ulici
bola dodatočne riešená, nakoľko nebola obsiahnutá v komplexnej projektovej dokumentácií
kanalizácie obce.
9. Na Úrad vlády SR bola podaná žiadosť na výstavbu nového multifunkčného ihriska v areáli
školy.
Chceme riešiť aj kanalizáciu v obci, avšak pre podanie žiadosti do eurofondov nám neumožňuje
počet obyvateľov. Do projektov tohto typu sa môžu zapojiť len obce ktoré majú viac ako 2000

obyvateľov. Odstránil by sa tak hrozný zápach na vstupe do obce, kde sa kumuluje všetok tekutý
odpad „občanov“, ktorí si neraz potok, či dažďovú kanalizáciu zamieňajú za žumpu, znepríjemňujú
život sebe aj nám ostatným. Pritom poplatok za odvoz tekutého odpadu je častokrát nižší ako
náklady na energiu a údržbu čerpadla.
Za hlavný cieľ pre obec na budúci rok možno považovať dostavbu vodovodu
a vodojemu, rozsiahlu rekonštrukciu interiéru a strechy Základnej školy a výstavbu chodníka
na Hlavnej ulici.
Z plánovaných 10 668 m je treba dobudovať ešte 7 277 m vodovodného potrubia, aby bola celá
obec zásobovaná zo skupinového vodovodu z Prešova. Je pre nás dôležité poskytnúť každému
obyvateľovi možnosť odberu nezávadnej vody. Z vykonaných odberov vody na viacerých miestach
v obci /zo studní/ bol zistený alarmujúci výsledok, hodnoty škodlivých látok niekoľkonásobne
prevyšujú povolené hodnoty škodlivín.
V tomto čase pracujeme na vypracovaní projektovej dokumentácie na rekonštrukciu centra obce,
ciest, chodníkov, osvetlenia centra obce, ktorého súčasťou je aj už spracovaná dokumentácia
chodníkov na Hlavnej ulici. Projekt je pripravovaný pre operačný program „ Regenerácia
centrálnej zóny“.
Na všetky projekty kde sa štát podieľa na spolufinancovaní je potrebné platné stavebné
povolenie a majetkoprávne vysporiadanie vlastníckych vzťahov. Obec spolupracuje s občanmi obce
na majetko-právnom vysporiadaní pozemkov v intraviláne ale aj extraviláne obce. V zimných
mesiacoch začneme pracovať na doplnku Územného plánu obce.
Je ešte čo naprávať v spolupráci s miestnym poľovníckym združením „Štráž“. Diviačia a jelenia
zver narobila veľké škody na majetkoch našich občanov, pričom im nebola poskytnutá náhrada zo
strany poľovníckeho združenia. Po jednaní s vedením družstva AGROPLUS, kde došlo tiež
k veľkým škodám na poľnohospodárskych plodinách sme dospeli k záveru, že problémy sa
čiastočne dajú riešiť osevom poľnohospodárskych plodín v okrajových častiach katastrálneho
územia Fintíc. Počty diviačej a jelenej zveri boli redukované aj poľovačkami organizovanými
v jeseni a v zime tohto roku.
Podobné problémy sa vyskytli aj na lánoch za hospodárskym družstvom, ktoré spôsobovali kone
a hovädzí dobytok zo susednej obce Kapušany. Zo strany chovateľov koní nastala náprava v tom, že
začali s výstavbou oplotenia, podnikateľ z Kapušian dostal v priestupkovom konaní pokutu.
Vážení spoluobčania do Nového roka, Vám všetkým zo srdca želám veľa šťastia, zdravia,
lásky, osobných ako aj pracovných úspechov. Šťastný a veselý NOVÝ ROK 2009.
Terézia Gmitrová - starostka obce
POZOR ! EURO – 2008/2009
1 Euro ako národná mena bude na Slovensku zavedené 1. januára 2009.
2. Slovenskými korunami bude možné platiť v hotovosti až do 16. januára 2009. Po tomto termíne bude možné platiť
len eurami.
3. Banky budú vymieňať slovenské korunové mince 6 mesiacov a bankovky 12 mesiacov po zavedení eura. Výmena
mincí a bankoviek bude bezplatná. NBS bude bezplatne vymieňať slovenské mince 5 rokov po zavedení eura, teda do
konca roku 2013 a slovenské bankovky bez časového obmedzenia.
4.Klientovi odporúčame vložiť prebytočné slovenské koruny na účty do bánk ešte pred zavedením eura. Vyhne sa tak
očakávaným náporom klientov v pobočkách bánk. Po 1. januári 2009 získate euro hotovosť jednoducho aj výberom z
bankomatu.
5. Finančné prostriedky uložené v banke budú automaticky prepočítané na eurá, bez toho, aby musel klient navštíviť
banku.
6. Čísla účtov sa nezmenia. Od 1. januára 2009 budú účty vedené v eurách. Finančný obnos na ňom sa prepočíta zo
slovenských korún na eurá podľa konverzného kurzu /1€ = 30,1260 Sk/. Toto pravidlo platí aj pre vkladné knižky a
termínované účty.
7. Platobné karty po zavedení eura zostanú v platnosti a nie je potrebné ich meniť. Po 1. januári 2009 budú
automaticky komunikovať v eurách. Poplatky občanov sa majú zaokrúhľovať na desať eurocentov nadol.
Do jedného mesiaca po zverejnení konverzného kurzu je každá inštitúcia povinná duálne zobrazovať platby, ktoré sa

vzťahujú na obyvateľov – fyzické osoby, napr. všetky maloobchodné ceny, výplatné pásky, hodnoty peňazí na účtoch,
výpisy z účtov občanov, faktúry za služby občanom. To znamená aj v SKK a aj v EUR. Do 31.12.2008 bude cena ako
prvá zobrazená v SKK a v druhom rade v EUR a od 1.1.2009 sa poradie obráti. Toto duálne zobrazovanie cien je
povinné do 31.12.2009.
Terézia Gmitrová, Ing.Radko Lapoš

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DANE a POPLATKY:
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 3/2008 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Fintice - schválilo Obecné zastupiteľstvo
vo Finticiach na svojom zasadaní dňa 15.12.2008 a nadobúda platnosť 1.1.2009. Obec Fintice na svojom
území ukladá tieto miestne dane a poplatky: daň z nehnuteľností, daň za psa, daň za užívanie verejného
priestranstva, daň za predajné automaty, daň za nevýherné hracie prístroje, poplatok za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady. Zdaňovacím obdobím miestnych daní a poplatkov je kalendárny rok. Daňové
priznanie k dani z nehnuteľností je povinný podať do 31.1.2009 iba ten daňovník, u ktorého v roku 2008
nastali zmeny rozhodujúce na vyrubenie dane z nehnuteľností /napr. vydané stavebné povolenie na stavbu,
kolaudácia stavby, nadobudnutie nehnuteľností kúpou, darovaním, predaj nehnuteľností a pod/.
Obec Fintice miestne dane nezvyšovala, len menila prepočet sadzieb na eurá. Takže obyvatelia
budú platiť toľko čo pred rokom, len v novej mene. K drobnej zmene došlo len v prípade poplatku za
vývoz odpadu u podnikateľov: sadzba poplatku pre pôvodcov odpadu so zavedeným množstvovým zberom
0,0130 eura za 1 l komunálneho odpadu pri 110 litrovej nádobe. Pre poplatníkov so zavedeným
množstvovým zberom (právnické a fyzické osoby - podnikatelia) obec určuje poplatok ako súčin frekvencie
odvozov, počtu zberných nádob, sadzby poplatku a objemu zbernej nádoby.
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.

Viete, že:
V roku 2008 bolo vydaných 20 stavebných povolení
32 rozhodnutí o vykonaní drobných stavieb
V obci žije v súčasnosti 1 784 občanov. Oproti roku 2007 pribudlo do obce 51 občanov.
Z toho 80 rokov a viac má 42 občanov
60 rokov až 79 rokov má 229 občanov
18 rokov až 59 rokov má 1084 občanov
6 až 17 rokov má 305 občanov
od narodenia až 5 ročných je 124 detí
Narodili sa v roku 2008: Dávid Bača, Zuzana Baňasová, Samuel Vilčko, Katarína Sučková, Anna Kočišová,
Lukáš Greš, Lukáš Kačmár, Filip Kriško, Stanislav Greš, Vanesa Ličáková, Kristián Štefan
Petro, Andrea Mochňáková, Marko Miškanin , Zuzana Maťufková, Bianka Mária Kočišová,
Róbert Giba, Benedikt Kušnír, Ivana Jenčová, Ema Kušnírová, Sofia Dubovská, Peter Hatala,
Lenka Gmitrová, Samuel Stašík
Spoločné „ÁNO“: Daniel Ličák a Miroslava Dravecká
Štefan Petro a Beáta Marcinová
Michal Prusák a Katarína Magyarová
Ján Šimko a Vladimíra Chovancová
Ing. Jozef Eliáš a Ing. Zuzana Tomková
Gracián Greš a Mária Jakubčová
Jaroslav Kozák a Lenka Kuropčáková
Ing.Pavol Semančík a Ing. Dana Baranová
Martin Trusa a Viktória Lejková
Martin Dubovský a Marcela Rigasová
Ján Džmura a Bibiána Lejková
Vladimír Paľuch a Miroslava Romčová
Opustili nás : Mária Krížová, Helena Vargovčíková, Mária Bujnovská, Štefan Kochan, Ľudmila Grešová, Ján Greš,
Albína Grešová, Anna Figurová, Mária Žilková, Jozef Miškanin, Mária Sekeráková, Terézia
Prusáková, Marta Kašovská, Margita Želinská, Monika Zlatohlavá
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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