
ZÁPISNICA 
 

z VI. zasadnutia obecného zastupiteľstva, 

konaného dňa 12.11.2015 o 18.30 hod. v zasadačke OcÚ Fričkovce 
 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

 

 

Program:  

1. Otvorenie 

2. Kontrola plnenia uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia OZ 

3. Vianočná výzdoba obce 

4. Zásady odmeňovania poslancov OZ 

5. Rôzne 

o  Kamerový systém – II. etapa 

o  Jesenné upratovanie  

o  Darovacia zmluva – rod. Eliášova z Dubia 

o  Babička Prešovského kraja 22.10.2015 – vyhodnotenie 

o  Odovzdávanie hasičského vozidla 8.11.2015 – vyhodnotenie 

o  Mikuláš – 6.12.2015 

o  Kultúrne podujatie – predvianočné obdobie 

6. Diskusia 

7. Uznesenie  

8. Záver 

 

K 1. bodu programu 

 

VI. zasadnutie OZ otvoril starosta obce tým, že privítal všetkých prítomných. Konštatoval, že 

zasadnutie OZ je uznášaniaschopné, nakoľko sú prítomní všetci poslanci OZ. Potom 

prečítal  program zasadnutia, ktorý bol schválený plným počtom hlasov. Za zapisovateľku bola 

menovaná p. Demjaničová. 

 

K 2. bodu programu 

 

Po úvodnom privítaní starosta obce vyhodnotil plnenie uznesenia prijatého na 

predchádzajúcom zasadnutí OZ. Konštatoval, že uznesenie bolo splnené. 

Na zasadnutí OZ boli prítomní aj členovia farskej ekonomickej rady vo Fričkovicach, ktorí 

požiadali o možnosť vystúpiť na zasadnutí OZ a preto starosta obce vyzval ich zástupcu, aby 

sa ujal slova. Ten vystúpil s podnetom FER, ktorá navrhuje, aby obec zabezpečovala 

upratovanie starého kostola prostredníctvom občanov, ktorí vykonávajú aktivačnú činnosť, 

aspoň dvakrát ročne, nakoľko v kostole nie je ani elektrina ani voda. Doteraz starý kostol 

upratovala p. Ľudmila Hudáková č. 61, ktorá im oznámila, že zo zdravotných dôvodov túto 

činnosť nebude ďalej vykonávať. OZ vzalo ich návrh na vedomie. 

 

 

 

 

K 3. bodu programu 



 

Keďže sa blížia Vianoce a je potrebné zabezpečiť vianočnú výzdobu starosta obce oboznámil 

prítomných poslancov s technickým stavom vianočného osvetlenia. Konštatoval, že  

každoročne dochádza k ich opotrebeniu a postupne k ich nefunkčnosti, čo zvyšuje náklady na 

ich prevádzku. OZ rozhodlo, že obec zakúpi vianočnú výzdobu na jeden stromček v centre 

obce. 

 

K 4. bodu programu 

 

Na návrh starostu obce poslanci OZ schválili Zásady odmeňovania poslancov OZ. 

 

K 5. bodu programu 

 

V tomto bode programu SO informoval prítomných, že v krátkej dobe sa bude  realizovať II. 

etapa inštalácie kamerového systému v obci. 

Nakoľko ukončením prevádzky skládky odpadov spoločnosti Ekočergov, a. s. nie je vyriešený 

odvoz a uloženie odpadov z veľkoobjemových kontajnerov OZ rozhodlo, že v r. 2015 nebude 

realizovať jesenné upratovanie v obci. 

Potom starosta obce informoval prítomných, že na základe darovacej zmluvy obec prispela 

sumou 200,- EUR rodine Eliášovej z Dubia, ktorá následkom požiaru prišla o rodinný dom. 

Jedná sa o sestru nášho občana Vladimíra Kučíka. 

Dňa 22.10.2015 sa konala v Bardejove súťaž Babička Prešovského kraja, ktorej sa aj on osobne 

zúčastnil. Našu obec reprezentovala p. Helena Semáneková.č, 8. Bol nesmierne potešený, že 

práve ona vyhrala všetky štyri súťažné kategórie a  tým dôstojne reprezentovala obec 

Fričkovce.  

Stalo sa už tradíciou, že každoročne v mesiaci októbri, ktorý je mesiacom úcty k starším, sa aj 

tento rok konalo dňa 31.10.2015 Posedenie pre dôchodcov. SO vyhodnotil celkový priebeh ako 

aj vyúčtovanie tejto akcie. 

Mimoriadnou udalosťou pre našu obec bolo odovzdanie hasičského vozidla IVECO DAILY, 

dobrovoľnému hasičskému zboru, ktoré sa uskutočnilo v nedeľu 8.11.2015. Osobne ho 

odovzdal predseda vlády SR p. Róbert Fico za účasti ďalších štátnych funkcionárov 

a predstaviteľov PSK. SO vyjadril spokojnosť s celkovým priebehom tejto akcie a poďakoval 

všetkým, ktorí organizačne zabezpečovali túto akciu. 

OZ schválilo príspevok na mikulášske balíčky vo výške 2,- Eurá pre deti od narodenia až po  

deti, ktoré navštevujú 1. stupeň ZŠ. 

Na návrh starostu obce OZ schválilo zorganizovať pre občanov obce návštevu nejakého 

kultúrneho podujatia počas predvianočného obdobia. 

 

K 6. bodu programu 

 

Jaroslav Šoltýs – navrhol v budúcnosti vybudovať výhľadňu na Brežinke. 

Martina Harčariková – je potrebné namontovať verejné osvetlenie p dome č. 130. 

Martin Puchala – bolo by vhodné, aby sa častejšie vyvážali kontajnery s tetrapakmi. 

 

K 7. bodu programu 
 

Po prerokovaní všetkých bodov programu starosta obce vyzval p. Demjaničovú, aby prečítala 

návrh na uznesenie.  OZ schválilo uznesenie zo VI. zasadnutia plným počtom hlasov. 

 

 



 

K 8. bodu programu 

 

Na záver starosta obce poďakoval všetkým prítomným za účasť, poprial všetko dobré 

a zasadnutie OZ ukončil. 

 

 

 

 

 

Zapísala: Viera Demjaničová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

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


