
Obecné zastupiteľstvo Fričkovce 

 

Z Á P I S N I C A 
 

z XVII. zasadnutia obecného zastupiteľstva, 

konaného dňa 30.08.2017 o 19.00 hod. v zasadačke OcÚ Fričkovce 
 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

 

 

Program: 

 

1. Otvorenie 

2. Kontrola plnenia uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia OZ 

3. Výzva na mimosúdne majetkovoprávne vysporiadanie nehnuteľnosti – J. Petruščák, 

č. 140 

4. Úprava rozpočtu obce k 30.6.2017 

5. Rôzne 

o  „Úprava verejného priestranstva v obci Fričkovce“ - vyhodnotenie 

o  Oslavy 590. výročia obce - vyhodnotenie 

o  Rekonštrukcia miestneho rozhlasu 

o  Odstránenie havarijného stavu v ZŠ a MŠ 

o  Posedenie pre dôchodcov 2017 

6. Diskusia 

7. Uznesenie 

8. Záver 

 

K 1. bodu programu 

 

     XVII.  zasadnutie OZ otvoril starosta obce.  Privítal prítomných poslancov, oboznámil ich 

s programom zasadnutia a zároveň dal hlasovať za jeho prijatie. Tento bol prijatý plným 

počtom prítomných hlasov. OZ sa zúčastnili štyria poslanci, čim bolo zasadnutie OZ 

uznášaniaschopné. Za zapisovateľku bola menovaná p. Demjaničová. 

 

K 2. bodu programu 

     Plnenie uznesenia z predchádzajúceho OZ vyhodnotil starosta obce. Konštatoval, že úlohy 

z neho vyplývajúce boli splnené. 

 

K 3. bodu programu 

 

    Dňa 22.5.2017 bola obecnému úradu vo Fričkovciach doručená od Jozefa Petruščáka, 

Fričkovce č. 140 výzva na mimosúdne majetkovoprávne vysporiadanie nehnuteľnosti -  

parcely EKN č. 387/403 vodné plochy o výmere 323 m2 zapísanej na LV č. 1448, k. ú. 

Fričkovce. Kópia celého spisu bola zaslaná spolu s pozvánkou všetkým poslancom OZ na 

preštudovanie. Starosta obce na zasadnutí OZ informoval prítomných o celom postupe obce 

pri riešení tejto záležitosti. Na základe týchto informácií OZ schválilo vyššie uvedenú parcelu 



odpredať Jozefovi Petruščákovi, bytom Fričkovce 140 za 5,- EUR/m2, s tým že náklady 

spojené s prevodom hradí kupujúci. 

Hlasovanie: za – 3 hlasy, proti – 0, zdržal sa – 1 hlas 

 

K 4. bodu programu 

 

     Návrh úpravy rozpočtu vypracovala finančná komisia na svojom zasadnutí, ktoré sa konalo 

dňa 23.8.2017 v kancelárií obecného úradu za prítomnosti starostu obce a referentky Ocú. Pri 

úprave sa vychádzalo z čerpania rozpočtu k 30.6.2017. Vo výdavkovej časti boli zohľadnené 

potreby obce pri zabezpečení jednotlivých prevádzok, ktoré spravuje obec. Tento návrh bol 

poslaný všetkým poslancom k nahliadnutiu, aby na zasadnutí OZ mohli k nemu vzniesť 

pripomienky. SO informoval prítomných, že k 30.6.2017 boli vykonané zmeny rozpočtu na 

základe vnútorného predpisu § 14 a právomoci starostu obce. Potom vyzval hlavnú 

kontrolórku, aby prečítala stanovisko HK k návrhu úpravy rozpočtu, v ktorom HK doporučila 

OZ schváliť predložený návrh. Keďže nikto z prítomných nemal námietky, starosta obce dal 

hlasovať za predložený návrh.  

Za – 4 hlasy, Proti – 0, Zdržal sa – 0 

V rámci tohto bodu programu hlavná kontrolórka  prečítala protokol HK o výsledku kontroly 

dokladov za 1. polrok 2017, ktorý OZ vzalo na vedomie. 

 

K 5. bodu programu 

 

     V tomto bode programu starosta obce informoval o celkovom priebehu ako aj nákladoch 

pri realizácií projektu „Úprava verejného priestranstva v obci Fričkovce“. V rámci neho bola 

vybudovaná kanalizácia na odvod dažďovej vody, chodník pre peších od štátnej cesty ku 

kostolu sv. Martina a asfaltová cesta taktiež v tomto úseku. Vyjadril spokojnosť a tiež 

poďakovanie dodávateľskej firme a stavebnému dozoru za spoluprácu pri realizácií tohto 

projektu. 

     Dňa 2. júla sa v našej obci konali oslavy obce pri príležitosti 590. výročia obce spojené 

s oslavami 20. výročia konsekrácie kostola Ružencovej Panny Márie. Starosta obce 

informoval prítomných o priebehu celého podujatia a ako aj o celkových nákladoch spojených 

s oslavami. Zároveň poďakoval všetkým poslancom, členom jednotlivých komisií a tiež 

občanom, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli k zdarnému priebehu tohto podujatia. 

   Potom starosta obce informoval prítomných, že v mesiaci júli bola obci poskytnutá dotácia 

z MF SR vo výške 5000,- EUR na rekonštrukciu miestneho rozhlasu, nakoľko ten pôvodný už 

bol v havarijnom stave. Investícia sa riešila komplexne t. z., že sa vymenili reproduktory, 

nová kabeláž, ústredňa a zosilňovač. Celkové náklady boli 12750,- EUR. 

    Taktiež v priebehu letných prázdnin bola vykonaná kompletná rekonštrukcia zborovne 

v základnej škole a výmena podláh v materskej škole, oprava dlažby a batérií v kúpeľni a 

WC. 

     V týchto dňoch obec pripravuje žiadosť o dotáciu na „Modernizácia budovy hasičskej 

zbrojnice v obci Fričkovce“, ktorá je podmienená spolufinancovaním obce z vlastných 

zdrojov vo výške najmenej 5%. Preto starosta obce dal hlasovať či súhlasia poslanci s touto 

podmienkou. 

Za – 4 hlasy, proti -0, zdržal sa – 0      

     SO informoval, že do konca tohto roka bude potrebné opraviť ešte niektoré časti miestnych 

komunikácií. 

     V závere tohto bodu programu SO ešte informoval OZ, že 28.10.2017 je plánované 

posedenie pre dôchodcov. Pri tejto príležitosti OZ schválilo nákup upomienkových predmetov 

pre dôchodcov. 



 

K 6. bodu programu 

 

Miroslav Pavličko – vymeniť piesok v pieskovisku materskej školy. 

 

Martin Puchala –  opraviť uličku pri starom kostole a vyložiť ju korýtkami na zvod dažďovej 

vody. 

 

K 7. bodu programu 

 

Po prerokovaní všetkých bodov prečítala zapisovateľka návrh na uznesenie. Potom SO vyzval 

prítomných poslancov, aby hlasovali za jeho prijatie.  

Za - 4 hlasy, proti – 0, zdržal sa – 0 

 

K 8. bodu programu 

 

SO poďakoval všetkým prítomných za účasť a zasadnutie OZ ukončil. 

 

 

 

 

Zapísala: Viera Demjaničová 

 

 

 

 

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

 

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

 


