
ZÁPISNICA 
 

z XI. zasadnutia obecného zastupiteľstva, 

konaného dňa 26.08.2016 o 18.00 hod. v zasadačke OcÚ Fričkovce 
 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

 

 

Program: 

 

1. Otvorenie 

2. Kontrola plnenia uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia OZ 

3. Majetkovoprávne vysporiadanie časti miestnej komunikácie (J. Pavličko, č. 213) 

4. Projekt „Úprava miestnej komunikácie – Hlavná ulica“ 

5. Úprava rozpočtu obce k 30.6.2016 

6. Žiadosť č. 127/2016 o pridelenie obecného nájomného bytu (M. Zuščik, č. 160) 

7. Rôzne 

o  Oslavy 590. výročia obce v roku 2017 

o  1-dňový obecný výlet 

o  Posedenie pre dôchodcov 

8. Diskusia 

9. Uznesenie 

10. Záver 

 

 

 

K 1. bodu programu 

 

     V úvode XI. zasadnutia OZ starosta obce privítal všetkých prítomných poslancov ako aj 

ostatných hostí. Zároveň konštatoval, že nakoľko sú prítomní štyria poslanci, OZ 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 

 

     Starosta obce vykonal kontrolu plnenia uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia OZ. 

Konštatoval, že úlohy z neho vyplývajúce boli splnené. 

 

 

K 3. bodu programu 

 

Obec Fričkovce pripravuje zámer úpravy miestnej komunikácie – Hlavná ulica. Má záujem, 

aby v rámci realizácie projektu bol zrekonštruovaný celý úsek tejto cesty, t. j. od štátnej cesty 

až po ukončenie kanalizačnej siete pri rodinnom dome J. Pavlička č. 213. Prítomní poslanci 

boli oboznámení s celým spisom č. 124/2016 vo veci majetkovoprávneho vysporiadania časti 

miestnej komunikácie. Nakoľko na časť parcely č. EKN 929 v hornej časti obce k. ú. Fričkovce 



bolo vydané územné rozhodnutie a pripravuje sa stavebné povolenie okrem iného aj na 

výstavbu oplotenia rodinného domu J. Pavlička  č. 213, preto bol prizvaný na zasadnutie jeho 

právny zástupca JUDr. Martin Staroň. Ten sa ospravedlnil a zasadnutia sa osobne zúčastnil 

Jozef Pavličko.  Za jeho prítomnosti bola celá táto záležitosť prekonzultovaná a predloženú 

cenu, stanovenú odborným stanoviskom, na odkúpenie časti pozemku vo výške 16,50 EUR/ 

m2 zobrali poslanci na vedomie napriek tomu, že táto cena je pre danú lokalitu neprimerane 

vysoká. Keďže obec aj napriek tomu prejavila vôľu vyššie uvedenú časť parcely 

majetkovoprávne vysporiadať,  poslanci OZ po dohode s Jozefom Pavličkom, Fričkovce č. 213 

sa uzniesli na tomto riešení: V čo najkratšej dobe bude vyhotovená nájomná zmluva medzi 

obcou Fričkovce a Jozefom Pavličkom (za symbolické nájomné 1,- EUR) a zároveň bude 

uzatvorená zmluva o budúcej kúpnej zmluve podľa GP č. 43891543-37/2016 na časť parcely 

EKN č. 929 k. ú. Fričkovce s tým, že k odkúpeniu nehnuteľnosti dôjde najneskôr do 31.8.2017. 

SO prisľúbil v čo najkratšom čase vydať stavebné povolenie na oplotenie. Jozef Pavličko 

prisľúbil, že najneskôr do začatia asvaltovacích  prác komunikácie urobí základ tohto oplotenia. 

 

 

K 4. bodu programu 

 

     Dňa 27.7.2016 sa konalo pracovné stretnutie starostu obce a poslancov OZ vo veci prípravy 

projektu úpravy miestnej komunikácie na Hlavnej ulici. Na tomto stretnutí bol prítomný aj 

odborný poradca na  technické náležitosti tohto projektu, kde mu boli dané požiadavky obce, 

na základe ktorých mal vypracovať možné varianty riešenia úpravy miestnej komunikácie. Na 

zasadnutí OZ predstavil tri varianty a to: 1. vyrovnanie povrchu a zaasfaltovanie,  2. osadenie 

obrubníkov a uličných vpustov bez kanalizácie a revíznych šácht a 3. kompletná kanalizácia 

s revíznymi šachtami a chodník. Plným počtom hlasov poslanci rozhodli upraviť celú 

komunikáciu na hlavnej ulici a vybudovanie chodníka od štátnej cesty po starý kostol. Stavebný 

dozor na tomto projekte bude vykonávať firma Marchus – DS. Poslanci OZ poverili starostu 

obce, aby dal vypracovať projektovú dokumentáciu a zahájil proces verejného obstarávania na 

projekt „Úprava miestnej komunikácie – Hlavná ulica“ v súlade so zákonom o verejnom 

obstarávaní.  V súvislosti s tým a na návrh SO obec požiada ZVSL Fričkovce o poskytnutie 

finančného príspevku na realizáciu tohto projektu. Celý projekt bude financovaný 

z poskytnutého úveru na základe najvýhodnejšej ponuky od komerčných bánk. Jeho výška sa 

stanoví po procese VO. 

 

 

K 5. bodu programu 

 

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

dňa 23.8.2016 v kancelárií obecného úradu za prítomnosti starostu obce a referentky Ocú. Pri 

úprave sa vychádzalo z čerpania rozpočtu k 30.6.2016. 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 30.6.2016 boli vykonané zmeny rozpočtu na 

základe vnútorného predpisu § 14 a právomoci starostu obce. Nakoľko na zasadnutí nebola 

prítomná hlavná kontrolórka obce, SO vyzval p. Demjaničovú, 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. Tento bol 

schválený plným počtom hlasov. S poverením HK prečítala p. Demjaničová protokol HK 

o výsledku kontroly účtovných dokladov za 1. Q 2016. Tento OZ vzalo na vedomie. 

 



 

K 6. bodu programu 

 

     SO oboznámil prítomných so žiadosťou Martina Zuščika, Fričkovce č. 160 o pridelenie 1-

izbového obecného nájomného bytu. Keďže boli splnené všetky podmienky vyplývajúce zo 

VZN č. 39/2013, OZ jeho žiadosti vyhovelo.  

 

 

 

K 7. bodu programu  

 

     V roku 2017 uplynie 590. rokov od prvej písomnej zmienky obce Fričkovce. Pri tejto 

príležitosti SO navrhol vydať publikáciu o obci Fričkovce a  usporiadať oslavy obce dňa 2. júla 

2017. Aj z tohto dôvodu OZ schválilo ešte v tomto roku vymeniť okná a  dvere  v šatni na 

futbalovom ihrisku.  

     Dňa 24.9.2016 organizuje obec Fričkovce pre občanov 1-dňový výlet do Budapešti.  Každá 

domácnosť bola informovaná prostredníctvom letákov, SMS, reláciou v MR a tiež plagátmi, 

ktoré boli vyvesené na informačných tabuliach v obci. OZ sa uznieslo na tom, že náklady na 

dopravu uhradí obec a ostatné náklady si budú hradiť účastníci zájazdu sami. 

     V rámci mesiaca úcty k starším v mesiaci október obec každoročne pripravuje posedenie 

s dôchodcami. Tento rok sa táto akcia uskutoční 29.10.2016. Starosta obce bol poverený 

organizačne zabezpečiť túto akciu a tiež zabezpečiť upomienkové darčeky pre všetkých 

dôchodcov. 

     Vzhľadom na zmeny v zákone o verejnom obstarávaní OZ schválilo VZN č. 47/2016 

o verejnom obstarávaní zákaziek s nižšou hodnotou. 

     

 

K 8. bodu programu 

 

Martina Harčaríková – pýtala sa čo bude obsahom publikácie o obci Fričkovce. 

 

Jaroslav Šoltýs – je potrebné vyzvať správu a údržbu ciest PSK, aby opravili poškodený most 

na štátnej ceste pri autobusovej zastávke. Tiež navrhol vykonať údržbu miestneho rozhlasu 

a nafarbiť stlpy. 

 

Martin Puchala – navrhol prejednať s povodím, aby urobili údržbu hatí na miestnom potoku, 

ktoré sú už v havarijnom stave. 

 

Všetky diskusné príspevky OZ vzalo na vedomie. 

 

 

K 9. bodu programu 

 

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

Tento bol schválený plným počtom hlasov. 

 

 

 

K 10. bodu programu 

 



     V závere zasadnutia starosta obce poďakoval všetkým prítomným za účasť a zasadnutie 

ukončil. 

 

 

 

 

Zapísala: Viera Demjaničová 

 

 

 

 

 

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

 

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

 


