
ZÁPISNICA 
 

z IX. zasadnutia obecného zastupiteľstva, 

konaného dňa 01.04.2016 o 19.00 hod. v zasadačke OcÚ Fričkovce 
 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

 

 

Program: 

 

1. Otvorenie 

2. Kontrola plnenia uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia OZ 

3. Žiadosť o vyjadrenie k návrhu trasy el. prípojky na pozemku obce (p. Babej, Prešov) 

4. Žiadosť o odkúpenie pozemku – Jozef Bednár, č. 90 

5. Výročná správa obce za rok 2015 

6. Záverečný účet obce za rok 2015 

7. Informácie o výsledkoch procesov verejných obstarávaní na projekty „Úprava 

verejného priestranstva obce Fričkovce“ a „Rekonštrukcia multifunkčného objektu 

v obci Fričkovce“ 

8. Rôzne 

o  Verejné zhromaždenie občanov obce - vyhodnotenie 

o  Jarné upratovanie – vyhodnotenie  

o   Voľby do NR SR – 5.3.2016 

o  Florián na Čergove 8.5.2016 

o  Deň matiek a stávanie mája 1.5.2016 

o  1-dňový obecný výlet 

9. Diskusia 

10. Uznesenie 

11. Záver 

 

K 1. bodu programu 

 

IX zasadnutie OZ otvoril starosta obce. Privítal všetkých prítomných poslancov ako aj 

ostatných hostí. Zároveň konštatoval, že nakoľko sú prítomní všetci poslanci, OZ zasadnutie je 

uznášaniaschopné. Po prečítaní programu, vyzval poslancov OZ, aby hlasovali za prednesený 

návrh programu. Tento bol schválený plným počtom hlasov. Za zapisovateľku menoval p. 

Demjaničovú. 

 

K 2. bodu programu 

 

Starosta obce vyhodnotil plnenie uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia OZ, konaného 

9.2.2016. Konštatoval, že úlohy z neho vyplývajúce boli splnené. 

 

K 3. bodu programu 

 

Dňa 19.2.2016, č. s. 56/ 2016 bola obci Fričkovce doručená žiadosť p. Rastislava Babeja, 

Pavlovičovo nám. 13, Prešov, žiadosť o vyjadrenie k návrhu trasy elektrickej prípojky na 

pozemku obce, ktorú starosta obce na zasadnutí prečítal. Zasadnutia OZ sa osobne zúčastnil aj 



p.Babej, preto ho starosta obce  vyzval, aby sa k žiadosti vyjadril a oboznámil prítomných so 

zámerom výstavby elektrickej prípojky.  P. Babej hovoril, že potrebuje elektrinu na bežnú 

prevádzku rekreačnej chatky. Nakoľko sa stavba nachádza mimo územného plánu obce 

Fričkovce a v blízkosti lesa, čo môže spôsobiť vznik požiaru poslanci OZ jeho žiadosť zamietli 

plným počtom hlasov. 

 

K 4. bodu programu 

 

Žiadosť Jozefa Bednára, Fričkovce č. 90 o odkúpení pozemku č. p. 413 vedenú na LV č. 125  

prerokovalo OZ na predchádzajúcom zasadnutí a prijalo uznesenie, že o tom bude informovať 

aj spoluvlastníka vyššie uvedenej nehnuteľnosti Jaroslava Bednára č. 89, ktorý k tejto žiadosti 

nemal výhrady. Preto OZ schválilo odpredať 1/8 podiel obce Fričkovce žiadateľovi za 5,- 

EUR/m2 a taktiež rozhodlo, že všetky náklady spojené s prevodom nehnuteľnosti bude hradiť 

kupujúci. 

 

K 5.a 6.  bodu programu 

 

Starosta obce vyzval p. Demjaničovú ,aby prečítala Výročnú správu obce Fričkovce za rok 2015 

a tiež Záverečný účet obce Fričkovce za rok 2015. Tieto dokumenty boli doručené  spolu 

s pozvánkou všetkým poslancom OZ. Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečné účtu obce 

Fričkovce za rok 2015 prečítala Ing. Mendozová, ktorá odporučila OZ schváliť celoročné 

hospodárenie bez výhrad. Obidva dokumenty boli schválené plným počtom hlasov. 

 

K 7. bodu programu 

 

O výsledkoch procesov verejných obstarávaní na projekty „Úprava verejného priestranstva 

obce Fričkovce“ a „Rekonštrukcia multifunkčného objektu v obci Fričkovce“ informoval 

starosta obce. Verejné obstarávanie zabezpečovali externe firmy, ktoré majú na túto činnosť 

odbornú spôsobilosť a nesú zodpovednosť za celý proces obstarávania. Prítomným predložil 

celú dokumentáciu a každý mal možnosť do nej nahliadnuť a vzniesť pripomienky alebo 

v prípade nejasností požiadať o vysvetlenie. 

 

K 8. bodu programu 

 

Dňa 19.2.2016 o 18.00 hod. sa v sále KD konalo verejné zhromaždenie občanov obce 

Fričkovce, ktorého sa zúčastnilo 82 občanov a o ktorom informoval prítomných starosta obce.  

Vyjadril spokojnosť jednak s účasťou ako aj s celkovým priebehom zhromaždenia. 

Každoročne na jar organizuje obec jarné upratovanie tým spôsobom, že v obci umiestni 

veľkoobjemové kontajnery. Tohto roku boli umiestnené iba tri kontajnery a to za 

pohostinstvom Fistra, v centre obce a na parkovisku pri novom kostole. Dôvodom boli jednak 

zvýšené náklady na vývoz kontajnerov a tiež to, že v roku 2016 sa bude odpad viac separovať 

a častejšie vyvážať separovaný odpad. 

Potom starosta obce stručne informoval prítomných o celkovom priebehu a výsledkoch volieb 

do NR SR, ktoré sa konali 5.3.2016, za náš volebný okrsok. 

Už tradične každý rok na sviatok sv. Floriána sa konajú oslavy tohto sviatku na Čergove. Tohto 

roku sa oslavy uskutočnia 8. mája. Deň matiek a stavanie mája sa uskutoční 1. mája o 14 hod. 

v sále KD. Starosta obce srdečne pozval všetkých prítomných na tieto akcie a požiadal 

poslancov o spoluprácu pri ich zabezpečení. 

Vzhľadom na bohatý program kultúrno-spoločenských podujatí, ktoré má obec naplánované  

v 1. polroku 2016, OZ rozhodlo zorganizovať l-dňový obecný výlet až v jesennom období. 



Ďalej starosta obce informoval, že na základe dohody s ÚPSVaR obec zamestnala od 1.4. do 

31.12.2016 dvoch dlhodobo nezamestnaných občanov na pomocné práce. 

Na záver tohto bodu programu starosta obce informoval, že vyšla v rámci PRV vyšla výzva na 

rekonštrukciu verejného osvetlenia, miestneho rozhlasu a tiež bezpečnostného systému. 

 

K 9. bodu programu 

 

Jaroslav Šoltýs – navrhol písomne vyzvať VVS, a. s., SPP, a. s. VSE, a. s. ako aj Slovenské 

telekomunikácie, aby pri odstraňovaní porúch alebo údržbe zariadení oznámili túto skutočnosť 

obecnému úradu a tiež v prípade rozkopávky miestnych komunikácií tie dali do pôvodného 

stavu. Tiež by bolo vhodné urobiť aj fotodokumentáciu. 

Taktiež navrhol, aby v kamennej pivnici, ktorá je vyhlásená za národnú kultúrnu pamiatku bolo 

zriadené múzeum, kde by boli umiestnené pracovné náradie a iné predmety, ktoré v minulosti 

používali naši predkovia. 

Zaujímal sa v akom stave je požiarna Avia a či by nebolo vhodné ju dať niektorým susedným 

obciam, ktoré nemajú požiarnu techniku. 

Martin Puchala –navrhol zrušiť na cintoríne veľkoobjemový kontajner a vymeniť ho za 1100 l 

kontajnery, čim by sa zjednodušila manipulácia a likvidácia odpadu na cintoríne. 

Keďže v tomto roku sa rozšírili komodity separovaného odpadu navrhol, aby sa vypracoval 

informačný leták pre domácnosti, kde by bolo presne rozpísané ako treba separovať odpad. 

Jozef Pavličko – vo veci projektu „Rekonštrukcia multifunkčného objektu v obci Fričkovce“ 

dal návrh vypočítať neoprávnené náklady na tento projekt. 

Tiež mal pripomienku k tomu, že na webstránke obce nie sú zverejnené faktúry. 

 

K 10. bodu programu 

 

Po prerokovaní všetkých bodov programu starosta obce vyzval zapisovateľku, aby prečítala 

návrh na uznesenie z IX. zasadnutia OZ, ktoré bolo schválené plným počtom hlasov. 

 

K 11. bodu programu 

 

Na záver starosta obce poďakoval všetkým prítomným za účasť a zasadnutie ukončil. 

 

 

 

 

Zapísala: Viera Demjaničová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Overovatelia:            Martin Puchala                ............................................... 

 

             Marta Harčariková          ............................................... 


