
ZÁPISNICA 
 

z VIII. zasadnutia obecného zastupiteľstva, 

konaného dňa 09.02.2016 o 18.00 hod. v zasadačke OcÚ Fričkovce 
 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

 

 

Program: 

 

1. Otvorenie 

2. Kontrola plnenia uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia OZ 

3. Správa o výsledkoch inventarizácie majetku za rok 2015 

4. Plán kontrolnej činnosti HK - schválenie 

5. Plán prác a projekty na rok 2016 

6. Plán kultúrno-spoločenských podujatí na rok 2016 

7. Žiadosti o odpustenie daní a poplatkov na rok 2016 - prerokovanie 

8. Rôzne 

o  Verejné zhromaždenie občanov obce 

o  Jarné upratovanie a separovaný zber odpadu 

o  Denný stacionár pre seniorov – informatívne 

o  Voľby do NR SR – 5.3.2016 

9. Diskusia 

10. Uznesenie 

11. Záver 

 

 

 

K 1. bodu programu 

 

Starosta obce otvoril VIII. zasadnutie OZ tým, že privítal všetkých prítomných poslancov ako 

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

je uznášaniaschopné. Potom ich oboznámil s programom rokovania, ktorý bol prijatý plným 

počtom hlasov. Za zapisovateľku menoval p. Demjaničovú. 

 

K 2. bodu programu 

 

Plnenie uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia vyhodnotil starosta obce. Taktiež 

konštatoval, že úlohy z neho vyplývajúce boli splnené. 

 

 K 3. bodu programu 

 

O vykonaní a výsledkoch inventarizácie majetku obce za rok 2015 informovala          prítomných 

p. Demjaničová. Inventúra bola vykonaná na základe príkazu starostu obce zo dňa 3.12.2015. 

Jej cieľom bolo porovnať a overiť stav majetku obecného úradu, základnej školy, materskej 

školy a školskej jedálne a záväzkov vedených v účtovníctve so skutočným stavom. Na základe 

inventarizačných zápisov ČIK spracovala UIK správu o výsledkoch inventarizácie majetku 

obce a predložila na schválenie OZ, ktoré ju schválilo plným počtom hlasov. 



 

K 4. bodu programu 

 

Plán kontrolnej činnosti na 1. polrok 2016 prečítala hlavná kontrolórka obce Ing. A. 

Mendozová.  Tento bol schválený plným počtom hlasov. 

 

K 5. bodu programu 

 

Starosta obce oboznámil prítomných poslancov so žiadosťami o dotácie na projekty podané 

v roku 2016. Potom prečítal plán ostatných prác na rok 2016. Medzi najhlavnejšie patrí 

rekonštrukcia miestnych komunikácií, vybudovanie chodníka okolo Ocú a MŠ, sklad náradia 

v ZŠ a ďalšie investície menšieho charakteru. 

 

K 6. bodu programu 

 

V tomto bode programu starosta obce prečítal plán kultúrno-spoločenských akcií na rok 2016 

organizovaných obecným úradom a tiež prisľúbil spoluúčasť pri organizovaní podujatí, ktoré 

budú pripravovať iné organizácie pôsobiace v obci. 

 

K 7. bodu programu 

 

Dňa 25.1.2016 bola obecnému úradu vo Fričkovciach doručená žiadosť od p. Jozefa Bednára, 

Fričkovce č. 90, v ktorej žiada odkúpenie časti nehnuteľnosti. Jedná sa o parcelu č. 413, LV č. 

125, ktorej spoluvlastníkmi sú obec Fričkovce podielom 1/8 a 3/8 podielom Jaroslav Bednár, 

Fričkovce č. 89. OZ vzalo túto žiadosť na vedomie a uznieslo sa na tom, že je potrebné 

upovedomiť o nej všetkých spoluvlastníkov vyššie uvedenej nehnuteľnosti. O tejto žiadosti sa 

bude rokovať na najbližšom zasadnutí OZ. 

 

 

K 8. bodu programu 

 

Poslanci obecného zastupiteľstva pri schvaľovaní žiadostí občanov o odpustenie poplatku za 

komunálny odpad a DzN postupovali v zmysle VZN a individuálne posúdili každú jednu 

žiadosť, skúmali či boli splnené podmienky oslobodenia od týchto poplatkov. Na základe toho 

rozhodli či je žiadosť opodstatnená alebo bola zamietnutá. (Viď príloha č. 1). S rozhodnutím 

OZ bude každý žiadateľ písomne informovaný. 

 

K 9. bodu programu 

 

Na návrh starostu obce obecné zastupiteľstvo schválilo usporiadať verejné zhromaždenie 

občanov obce dňa 19. februára 2016 o 18.00 hod. v sále kultúrneho domu. Zároveň bol 

schválený aj program zhromaždenia. 

Potom starosta obce informoval prítomných, že v marci sa uskutoční jarné upratovanie v obci. 

V rámci separovaného odpadu bol každej domácnosti doručený zberný kalendár, v ktorom sú 

vyznačené dní a druh odpadu. Zberovou spoločnosťou je obec Raslavice, ktorá vytvorila zberný 

dvor, kde sa jednotlivé komodity uskladňujú. 

Dňa 9. februára bol za prítomnosti riaditeľa zariadenia pre seniorov Ing. Jána Artima a starostu 

obce slávnostne otvorený denný stacionár pre seniorov v našej obci, ktorému požehnal aj vdp. 

Juraj Takáč. V súčasnosti zariadenie navštevuje 30 klientov. 



V závere starosta obce informoval prítomných o povinnostiach obce v súvislosti s voľbami do 

NR SR, ktoré sa uskutočnia 5.3.2016. 

K 10. bodu programu 

 

Mgr. Martina Harčaríková – pýtala sa či je monitorovaný aj kontajner na cintoríne. 

 

Jaroslav Šoltýs – zaujímal sa či VVS, a. s. oznamuje obci keď vykonáva údržbu vodovodného 

potrubia na miestnych komunikáciách. 

  

K 11. bodu programu 

 

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

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

 

K 12. bodu programu 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

Zapísala: Viera Demjaničová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

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


