
ZÁPISNICA 
 

z XV. zasadnutia obecného zastupiteľstva, 

konaného dňa 06.04.2017 o 19.00hod. 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 2016 

4. Záverečný účet obce za rok 2016 

5. Oslavy 590. výročia obce 

6. Rôzne 

o  Fašiangový ples - vyhodnotenie 

o  Verejné zhromaždenie občanov obce - vyhodnotenie 

o  Jarné upratovanie – vyhodnotenie 

o  VO - rekonštrukcia KSB - vyhodnotenie 

o  Florián na Čergove 7.5.2018 

o  Deň matiek a stávanie mája 14.5.2017 

o  Kroje pre seniorov - požiadavka  

7. Diskusia 

8. Uznesenie 

9. Záver 

 

K 1. bodu programu 

 

     Zasadnutie OZ otvoril starosta obce tým, že privítal všetkých prítomných poslancov ako aj 

ostatných hostí. 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 plnenia uznesenia z posledného zasadnutia OZ vykonal starosta obce, ktorý 

konštatoval, že všetky úlohy z neho vyplývajúce boli splnené. 

 

K 3. a 4. bodu programu 

 

Starosta obce vyzval p. Demjaničovú, aby oboznámila prítomných s Výročnou správou obce 

Fričkovce za rok 2016. Tento dokument bol zaslaný spolu s pozvánkou všetkým poslancom 

OZ, aby si mohli dokument preštudovať a na zasadnutí vzniesť pripomienky. Výročnú správu 

schválilo OZ plným počtom hlasov.  

Taktiež Záverečný účet obce Fričkovce za rok 2016 dostali všetci poslanci ešte pred 

zasadnutím OZ. P. Demjaničová informovala prítomných o návrhu, aby prebytok 



rozpočtového hospodárenia bol použitý na tvorbu rezervného fondu a čerpanie rezervného 

fondu by sa použilo na splátku istiny úveru. Potom starosta obce vyzval hlavnú kontrolórku, 

aby prečítala stanovisko HK k Záverečnému účtu obce za rok 2016. HK odporučila  OZ 

schváliť tento návrh bez výhrad. Dokument bol schválený plným počtom hlasov. 

 

K 5. bodu programu 

 

Na pozvanie SO sa zasadnutia OZ zúčastnili aj členovia Obecnej komisie školstva, kultúry 

a športu, predsedovia spoločenských organizácií pôsobiacich v obci ako aj zástupkyňa farskej 

ekonomickej rady vo Fričkovciach. Účelom tohto stretnutia bola príprava osláv 590. výročia 

obce, ktoré sa uskutočnia dňa 2.7.2017. SO obce informoval prítomných s priebehom prác, 

ktoré sú už zrealizované alebo sa už realizujú a súvisia s touto akciou. 

Jednotlivým členom komisie ako aj ostatným prítomným boli rozdelené úlohy tak, aby bol 

zabezpečený zdarný priebeh týchto osláv. K spolupráci SO vyzval aj poslancov OZ. Ďalšie 

stretnutie prípravného výboru by sa malo konať v mesiaci jún 2017. 

 

K 6. bodu programu 

 

SO oboznámil prítomných s vyúčtovaním fašiangového plesu, ktorý sa uskutočnil dňa 

11.2.2017. 

Taktiež vyhodnotil priebeh verejného zhromaždenia občanov konaného dňa 17.2.2017 v sále 

KSB. Vyjadril spokojnosť s účasťou občanov a osobne ho teší, že občania obce majú záujem 

o veci verejné. 

Aj tento rok obec zorganizovala jarné upratovanie formou umiestnenia 5 ks veľkoobjemových 

kontajnerov v obci. Ocú upozorňoval, vyzýval a koordinoval celý priebeh jarného upratovania 

všetkými dostupnými prostriedkami. 

Potom SO informoval prítomných, že na základe výzvy obec uskutočnila verejné obstarávanie  

projektu „Rekonštrukcia KSB v obci Fričkovce“ prostredníctvom EKS a zároveň ich 

oboznámil s jeho výsledkom. Celý priebeh VO je tiež zdokumentovaný v spise, ktorý je 

verejne prístupný na stránke EKS. Žiadosť o poskytnutie dotácie bola zaslaná začiatkom 

marca na environmentálny fond. 

SO srdečne pozval všetkých prítomných na oslavu sviatku sv. Floriána, ktoré sa už stali 

tradíciou a tento rok sa uskutočnia 7. mája 2017 na Čergove. 

Dňa 14. mája sa uskutočnia oslavy pri príležitosti Dňa matiek a stavanie mája. Starosta obce 

srdečne pozval všetkých prítomných a požiadal poslancov o spoluprácu pri ich zabezpečení. 

V ďalšej časti  tohto bodu programu starosta obce tiež poukázal na to, že je potrebné odstrániť 

havarijný stav obecnej kanalizačnej siete v obci jej prečistením. Niektoré úseky sú zanesené 

tuhými a ťažkými časticami, ktoré intenzívne bránia prietoku odpadovej vody a podporujú 

neustále zanášanie. Taktiež na základe odbornej prehliadky boli zistené aj miesta 

s prerasteným koreňovým systémom cez kanalizačné potrubie. Preto je potrebné etapovite 

začať s odstránením havarijného stavu podľa finančných možnosti obce. 

Taktiež informoval prítomných o priebehu prác projektu „Úprava verejného priestranstva 

v obci Fričkovce.“ 

V závere tohto bodu programu SO prečítal žiadosť farskej ekonomickej rady vo Fričkovciach  

o finančný príspevok na realizáciu Ružencovej záhrady pri kostole RPM vo Fričkovciach. 

O sponzorský príspevok tiež požiadala ZO JDS vo Fričkovciach na zhotovenie krojov pre 

seniorov. OZ schválilo poskytnúť sponzorský príspevok vo výške 500,- EUR pre realizáciu 

Ružencovej záhrady a 500,- EUR pre zhotovenie krojov. SO bol poverený pripraviť 

sponzorskú zmluvu, na základe ktorej budú žiadateľom poskytnuté finančné prostriedky. 

 



 

K 7. bodu programu 

 

Nakoľko sa počas rokovania k jednotlivým bodom viedla diskusia, v tomto bode programu už 

nikto z prítomných nemal žiadne príspevky do diskusie. 

 

K 8. bodu programu 

 

Návrh na uznesenie prečítala p. Demjaničová. Potom SO vyzval prítomných poslancov, aby 

hlasovali za jeho prijatie. Uznesenie bolo schválené plným počtom hlasov. 

 

K 9. bodu programu 

 

Na záver starosta obce poďakoval poslancom a všetkým prítomným za účasť a zasadnutie 

ukončil. 

 

 

 

 

 

 

 

Zapísala: Viera Demjaničová 

 

 

 

 

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

 

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

 

 

 


