
ZÁPISNICA 
 

z IV. zasadnutia obecného zastupiteľstva, 

konaného dňa 26.06.2015 o 18.45 hod. v zasadačke OcÚ Fričkovce 
 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

 

 

Program:  

1. Otvorenie 

2. Kontrola plnenia uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia OZ 

3. Audit za rok 2013, 2014 

4. Vnútorný predpis o evidovaní, odpisovaní a účtovaní majetku, Plán ochrany 

obyvateľstva, Koncepcia rozvoja informačných systémov, Komunitný plán 

sociálnych služieb, Všeobecné záväzné nariadenie o nakladaní s odpadmi na území 

obce, Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce – schválenie  

5. Zriadenie denného stacionára pre seniorov – informácie 

6. Žiadosti o pridelenie obecných nájomných bytov 

7. Uznesenie okresného súdu Bardejov – ustanovenie obce za opatrovníka Jozefa 

Mateja, Fričkovce č. 162 

8. Investičné akcie v roku 2015 – schválenie 

9. Rôzne 

o Florián na Čergove, Deň matiek a stávanie mája, Výlet Osvienčim – 

vyhodnotenie  

10. Diskusia 

11. Uznesenie  

12. Záver 

 

 

K 1. bodu programu 

IV. zasadnutie OZ otvoril starosta obce 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 

 

Starosta obce vyzval p. Demjaničovú, aby prečítala správy nezávislého audítora, ktorý vykonal 

audit  k účtovnej závierke obce Fričkovce k 31.12.2013 a k 31.12.2014. Tieto poslanci OZ vzali 

na vedomie. 

 

 

 

K 4. bodu programu 



 

V tomto bode programu starosta obce predniesol návrhy na schválenie týchto dokumentov: 

- Vnútorný predpis o evidovaní, odpisovaní a účtovaní majetku 

- Plán ochrany obyvateľstva 

- Koncepcia rozvoja informačných systémov 

- Komunitný plán sociálnych služieb 

- Bezpečnostný projekt informačného systému na ochranu osobných údajov 

- Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce 

- Všeobecné záväzne nariadenie č. 44/2015 o nakladaní s odpadmi na území obce 

Za každý z týchto dokumentov poslanci hlasovali individuálne. Všetky dokumenty boli 

schválené plným počtom hlasov. 

 

K 5. bodu programu 

 

Tesne pred zasadnutím OZ sa v sále KD uskutočnilo stretnutie občanov, prevažne dôchodcov, 

k zriadeniu denného stacionára pre seniorov. Stretnutia sa zúčastnili aj riaditeľ zariadenia pre 

seniorov Lipový dom v Kružľove a riaditeľka S.O.S., n. o. v Bardejove, ktorí už majú 

skúsenosti so zriaďovaním takýchto zariadení v rámci okresu a PSK. Oboznámili prítomných 

s každodennou činnosťou denného stacionára a s podmienkami prijatia do zariadenia. Taktiež 

odpovedali na otázky, ktoré im boli kladené zo strany občanov. 

V prípade záujmu občanov, by sa s prevádzkou denného stacionára pre seniorov malo začať od 

1.1.2016. 

 

K 6. bodu programu 

 

Na základe žiadosti obecné zastupiteľstvo schválilo pridelenie 3-izbového obecného bytu 

Tomášovi Mašterovi, bytom Bardejov, ul. Fučíkova, nakoľko splnil podmienky vyplývajúce z 

VZN obce. 

 

K 7. bodu programu 

 

Starosta obce informoval prítomných poslancov o rozhodnutí Okresného súdu Bardejov, 

v ktorom ustanovuje obec Fričkovce za opatrovníka obmedzenému spôsobilosti na právne 

úkony Jozefovi Matejovi, bytom Fričkovce č. 162. 

 

K 8. bodu programu 

 

Na návrh starostu obce a poskytnutých dotácií, obecné zastupiteľstvo schválilo v roku 2015 

tieto investičné akcie: Estetizácia vstupných častí do obce Fričkovce v rámci POD, 

vybudovanie kamerového systému – prevencia kriminality, vybudovanie chodníka v MŠ, 

merač rýchlosti na štátnej ceste a údržba miestnych komunikácií. 

 

K 9. bodu programu 

 

V tomto bode programu starosta obce informoval prítomných 

o priebehu  kultúrnospoločenských akcií, ktoré sa uskutočnili v priebehu mesiaca máj a to 

Florián na Čergove, Deň matiek a stávanie mája a výlet do Osvienčima. Potom starosta obce 

predniesol návrh OZ, aby sa obec Fričkovce stála členom občianskeho združenia  SEKČOV – 

TOPĽA, ktorého úlohou je príprava žiadosti o NFP a spracovanie stratégie rozvoja MAS 

SEKČOV – TOPĽA. OZ schválilo členstvo obce Fričkovce v OZ plným počtom hlasov. 



 

 

 

K 10. bodu programu 

 

Jaroslav Šoltýs – v rámci odpadového hospodárstva je potrebné sa sústrediť na separovanie 

odpadov. Navrhol zistiť u občanov, či majú záujem o kompostéry, ktoré by obec zakúpila 

spoločne pre všetky domácnosti. 

Martin Puchala – žiadal opraviť cestu pri starom kostole. 

Ing. Matej Straka – informoval prítomných, že v priebehu dvoch mesiacov bude uzatvorená 

skládka odpadov Ekočergov Bartošovce a tiež,  že od 1.1.2016 vstúpi do platnosti nový zákon 

o odpadoch. 

 

 

K 11. bodu programu 

 

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

návrh na uznesenie zo 4. zasadnutia OZ. Tento bol schválený plným počtom hlasov. 

 

K 12. bodu programu 

 

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

a príjemné strávenie letných prázdnin a  dovoleniek a zasadnutie ukončil. 

 

 

 

  

Zapísala: Viera Demjaničová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

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


