
ZÁPISNICA 
 

z III. zasadnutia obecného zastupiteľstva, 

konaného dňa 17.04.2015 o 18.00 hod. v zasadačke OcÚ Fričkovce 
 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

 

 

Program:  

1. Otvorenie 

2. Kontrola plnenia uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia OZ 

3. Výročná správa obce za rok 2014, Záverečný účet za rok 2014, Stanovisko HK 

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

5. Žiadosť – odpoveď č. 42/2015 (odstránenie havarijného stavu miestnej komunikácie 

– Jozef  Pavličko č. 213) 

6. Žiadosti o pridelenie obecných nájomných bytov  

7. Projekt DCOM – nová výpočtová technika pre OcÚ - informácie 

8. Denný stacionár pre seniorov – zámer zriadenia 

9. Program rozvoja vidieka (projektové zámery obce – schválenie) 

10. Plat starostu obce, hlavného kontrolóra - schválenie 

11. Zmluva o kúpe cenných papierov (akcie VVS, a. s. – schválenie) 

12. Rôzne 

 Florián na Čergove 3.5.2015 

 Deň matiek a stávanie mája 10.5.2015 

 Výlet Osvienčim 23.5.2015 

13. Diskusia 

14. Uznesenie 

15. Záver 

 

 

 

K 1. bodu programu 

Starosta obce otvoril III. zasadnutie OZ tým, že privítal prítomných a oboznámil ich 

s programom, ktorým by sa malo riadiť zasadnutie OZ. Tento bol schválený plným počtom 

hlasov. Za zapisovateľku bola zvolená p. Demjaničová 

 

K 2. bodu programu 

 

Po úvodnom privítaní starosta obce vyhodnotil plnenie uznesenia prijatého na 

predchádzajúcom zasadnutí OZ, kde konštatoval, že uznesenie bolo splnené. 

 

K 3. bodu programu 

 

Všetkým poslancom boli s pozvánkou na zasadnutie OZ zaslané aj Výročná správa a návrh 

záverečného účtu za rok 2014, aby si ich mohli preštudovať a na zasadnutí  OZ vzniesť prípadne 

pripomienky alebo doplňujúce návrhy k týmto dokumentom. Starosta obce vyzval Ing. 

Mendozovú, aby prečítala stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu za rok 

2014, ktorá doporučila OZ schváliť celoročné hospodárenie bez výhrad. Poslanci OZ schválili 



Výročnú správu za rok 2014 a Záverečný účet obce Fričkovce za rok 2014 plným počtom 

hlasov. 

 

K 4. bodu programu 

 

Starosta obce prečítal žiadosť p. Rastislava Babeja, vlastníka p. č. 624/8 o vyjadrenie k návrhu 

trasy elektrickej prípojky na pozemku obce cez parcelu č. 1285/102. Poslanci OZ jeho žiadosť 

prehodnotili a vydali zamietavé stanovisko. 

 

K 5. bodu programu 

 

Dňa 17.12.2014 bola doručená OcÚ vo Fričkovciach žiadosť p. Jozefa Pavlička, Fričkovce č. 

213, v ktorej žiada úpravu havarijného stavu cesty na hornom konci obce, ktorý je následkom 

nedokončenej úpravy po realizácií kanalizácie.  V žiadosti zo dňa 5.2.2015 žiada o rozšírenie 

verejného osvetlenia pri č. d. 213. Na základe toho starosta obce zvolal komisiu verejného 

poriadku a životného prostredia, ktorá vykonala dňa 11.3.2015 miestne šetrenie priamo v teréne 

na hornom konci obce. Komisia sa uzniesla na tom, že obec opraví kanalizačné šachty, urobí 

odrážky na vodu a cestu vysype a zhutní kamenivom. Vo veci verejného osvetlenia obec 

zakúpila nové svetlo, ktoré bolo namontované na posledný dvojstĺp pri č. d. 213. 

 

K 6. bodu programu 

 

Starosta obce informoval prítomných o tom, že obec od posledného zasadnutia zaevidovala dve 

žiadosti o pridelenie obecného nájomného bytu a to od Ľubomíra Katriniča, Osikov č. 62 a od 

Mgr. Slavomíra Straku, Fričkovce č. 40. OZ obe žiadosti posúdilo v zmysle VZN č. 39/2013. 

Na základe toho OZ schválilo prideliť byt Slavomírovi Strakovi, Fričkovce č. 40. OZ zamietlo 

pridelenie obecného bytu Ľubomírovi Katriničovi z dôvodu nenaplnenia podmienok uvedených 

v článku 3, ods. 1 VZN č. 39/2013. 

 

 

K 7. bodu programu 

 

V tomto bode programu starosta obce informoval prítomných, že obec Fričkovce získala 

z Operačného programu informatizácie spoločnosti v súlade so Zmluvou o poskytnutí 

nenávratného finančného príspevku 3 notebooky a jedno multifunkčné zariadenie. 

 

K 8. bodu programu 

 

So žiadosťou S.O.S. n .o. Bardejov o prenájom priestorov na zriadenie denného stacionára pre 

seniorov oboznámil prítomných starosta obce. Zasadnutia sa osobne zúčastnil aj Ing. Ján Artim, 

riaditeľ zariadenia pre seniorov a denný stacionár v Kružlove, ktorý podrobne informoval 

o službe denného stacionára. Poslanci OZ schválili zámer zriadiť túto službu pre seniorov ako 

aj zmluvu  o nájme nebytových priestorov na zriadenie denného stacionára pre seniorov. 

 

 

 

 

K 9. bodu programu 

 



Starostu obce informoval prítomných poslancov o podmienkach a nákladoch spojených 

s prípravou  žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci podopatrenia 7.2. Programu 

rozvoja vidieka na rekonštrukciu miestnych komunikácií a výstavbu chodníkov, revitalizáciu 

verejných priestranstiev na oddychové zóny a podopatrenia 7.4. na prestavbu požiarnej 

zbrojnice na multifunkčný objekt pre komunitnú a spolkovú činnosť. OZ schválilo pripraviť 

žiadostí na vyššie uvedené projekty. 

 

K 10. bodu programu 

 

Poslanci OZ schválili plat starostu obce vo výške 1415,70 EUR v zmysle §3 ods. 1 Zák. č. 

253/1994 Z. z. a jeho zvýšenie o 15 % podľa § 4 ods. 2 Zák. č. 253/1994 s účinnosťou od 

1.1.2015. Taktiež OZ schválilo plat hlavného kontrolóra obce v súlade s § 18c zák. č. 369/1990 

Zb. vo výške 73,25 EUR s účinnosťou od 1.1.2015.  

 

K 11. bodu programu 

 

Starosta obce prečítal žiadosť VVS, a.s. o predaj akcií a tiež návrh zmluvy o kúpe cenných 

papierov. OZ schválilo odpredaj akcií VVS, a. s. Košice na základe zmluvy o kúpe cenných 

papierov. 

 

K 12. bodu programu 

 

V tomto bode programu starosta obce informoval prítomných o organizačnom zabezpečení 

osláv sviatku sv. Floriána, ktoré sa uskutočnia v spolupráci s obcami Osikov, Hertník, 

Bartošovce a hasičmi okresov Bardejov a Prešov dňa 3. mája na Čergove. V mesiaci máj obec 

tiež pripravuje oslavu Dňa matiek a stavanie mája v nedeľu 10. mája. Taktiež sa zmienil 

o organizačno-technickom zabezpečení jednodňového zájazdu Osvienčim – Zebrzydovská 

Kalvária, ktorý organizuje obecný úrad Fričkovce dňa 23. mája.  

 

K 13. bodu programu 

 

Martin Puchala – navrhol umiestniť v obci aspoň dva kontajnery na tetrapaky. 

 

Mgr. Martina Harčaríková – na základe sťažnosti občanov je potrebné prostredníctvom relácie 

v miestnom rozhlase vyzvať občanov, aby odstránili kamene a balvány z obecných pozemkov, 

nakoľko obmedzujú premávku po miestnych komunikáciách a vývoz komunálneho odpadu. 

 

K 14. bodu programu 

 

 

Starosta obce vyzval zapisovateľku, aby prečítala návrh na uznesenie z II. zasadnutia OZ. 

Uznesenie bolo prijaté plným počtom hlasov. 

 

 

 

 

 

K 15. bodu programu 

 

V závere starosta obce poďakoval všetkým prítomným za účasť a zasadnutie OZ ukončil. 



 

 

 

 

 

 

 

Zapísala: Viera Demjaničová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

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


