
ZÁPISNICA 
 

z XIV. zasadnutia obecného zastupiteľstva, 

konaného dňa 02.02.2016 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 obce za rok 2016 

4. Plán kontrolnej HK - schválenie 

5. Plán prác a projekty na rok 2017 

6. Plán kultúrno – spoločenských podujatí na rok 2017 

7. Žiadostí o odpustenie daní a poplatkov na rok 2017 - prerokovanie 

8. Investičný úver – „Úprava verejného priestranstva v obci Fričkovce“ 

9. Rôzne 

o  Fašiangový ples 

o  Verejné zhromaždenie občanov obce 

o  Jarné upratovanie a separovaný zber odpadu 

o  Snežná radlica - odpredaj 

10. Diskusia 

11. Uznesenie 

12. Záver 

 

K 1. bodu programu 

 

     XIV. zasadnutie OZ otvoril starosta obce, ktorý privítal všetkých prítomných a zároveň 

konštatoval, že nakoľko sú prítomní všetci poslanci, zasadnutie je uznášaniaschopné. Po 

prečítaní programu, vyzval poslancov OZ, aby hlasovali za prednesený návrh programu. 

Tento bol schválený plným počtom hlasov. Za zapisovateľku menoval p. Demjaničovú. 

 

K 2. bodu programu 

 

     Kontrolu uznesenia z posledného zasadnutia OZ vykonal starosta obce, ktorý konštatoval, 

že úlohy z neho vyplývajúce boli splnené. 

 

K 3. bodu programu 

 

     Starosta obce vyzval p. Demjaničovú, aby prečítala správu ústrednej inventarizačnej 

komisie pri OcÚ Fričkovce o výsledkoch inventarizácie majetku obce za rok 2016, ktorú 

vykonala na základe príkazu starostu obce zo dňa 28.11.2016. Prítomní boli s jej výsledkami 

oboznámení. Uvedené OZ jednohlasne schválilo. 

 

 

 



K 4. bodu programu 

 

    Hlavná kontrolórka obce Ing. Mendozová prečítala plán kontrolnej činnosti HK na 1. 

polrok 2017. Tento vzalo obecné zastupiteľstvo na vedomie. 

 

K 5. bodu programu 

 

     Starosta obce oboznámil prítomných s projektami, na ktoré sú podané žiadosti o dotácie 

v roku 2017. Potom prečítal plán prác na rok 2017. Prioritou tohto roku je úspešné ukončenie 

projektu „Úprava verejného priestranstva v obci Fričkovce“, ktorého ukončenie sa 

predpokladá do konca 1. polroka 2017. Taktiež informoval prítomných o začiatku verejného 

obstarávania na projekt „Rekonštrukcia KSB v obci Fričkovce“ prostredníctvom 

elektronického kontraktačného systému. Nakoľko obec v tomto roku oslávi 590. výročie je 

potrebná tiež údržba šatne a areálu futbalového ihriska. Okrem týchto prác sa v obci bude 

vykonávať aj pravidelná údržba majetku obce. 

 

K 6. bodu programu 

 

     S plánom kultúrno-spoločenských akcií oboznámil prítomných starosta obce. Okrem 

tradičných podujatí sa v tomto roku uskutočnia oslavy 590. výročia obce. Starosta obce 

požiadal prítomných poslancov, aby boli nápomocní pri organizačnom zabezpečení tejto 

akcie. 

 

K 7. 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 8. bodu programu 

 

     Starosta obce oboznámil prítomných s organizačno–technickým zabezpečením 

Fašiangového plesu, ktorý sa uskutoční 11.2.2017 vo Fričkovciach. Srdečne pozval všetkých 

prítomných poslancov a požiadal ich o spoluprácu pri jeho realizácií. 

     Obecné zastupiteľstvo rozhodlo, že verejné zhromaždenie občanov sa uskutoční 17. 

februára o 18.00 hod. v sále KD. Zároveň poverilo starostu obce, aby o tom informoval 

všetkých občanov obce. 

     Potom starosta obce informoval prítomných, že aj tento rok chce zorganizovať jarné 

upratovanie v obci prostredníctvom veľkoobjemových kontajnerov a tiež o niektorých 

zmenách tykajúcich sa separovaného zberu odpadu. 

     Poslanci OZ plným počtom hlasov schválili odpredaj snežnej radlice obci Osikov v cene 

500,- EUR. 

     V tomto bode programu SO informoval prítomných o výsledku zasadnutia komisie 

verejného poriadku a životného prostredia, ktorú zvolal na základe uznesenia 

z predchádzajúceho zasadnutia OZ. 

 

 

 



K 9. bodu programu 

 

     Nevystúpil nikto. 

 

K 10. bodu programu 

 

    Po prerokovaní všetkých  bodov programu SO vyzval p. Demjaničovú, aby prečítala návrh 

na uznesenie. Tento bol schválený plným počtom hlasov. 

 

K 11. bodu programu 

 

   SO poďakoval prítomným za účasť, poprial všetko dobré a XIV. zasadnutie OZ ukončil. 

      

 

 

 

 

Zapísala: Viera Demjaničová 

 

 

 

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

 

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

 


