
Obecné zastupiteľstvo Fričkovce 

 

Z Á P I S N I C A 
 

z XXIV. zasadnutia obecného zastupiteľstva, 

konaného dňa 20.11.2018 o 18.30 hod. v zasadačke OcÚ Fričkovce 
 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

 

 

Program: 

 

1.   Otvorenie 

2. Kontrola plnenia uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia OZ 

3. Voľby do orgánov samosprávy obcí zo dňa 10.11.2018 - vyhodnotenie 

4. Žiadosť FER o finančný príspevok na maľovanie strechy starého kostola 

5. Vianočná výzdoba v obci 

6. Rôzne 

o  Rekonštrukčné práce na cintoríne (výkop hrobiek, kaplnka a osvetlenie) 

o  Príspevok ZO JD Fričkovce za maľovanie oplotenia na cintoríne 

o  Obecný výlet Viedeň – vyhodnotenie 

o  Posedenie pre dôchodcov 2018 - vyhodnotenie 

o  Mikuláš – 02.12.2018 

o  Vysporiadanie zostatkov nevyčerpanej dovolenky 

o  Zimná údržba miestnych komunikácií 

7. Diskusia 

8. Uznesenie 

9. Záver 

 

 

K 1. bodu programu 

 

Zasadnutie OZ otvoril starosta obce. Privítal prítomných, prečítal program XXIV. zasadnutia 

OZ a dal hlasovať za jeho schválenie. 

Za – 5 hlasov, proti – 0, zdržal sa – 0 

Za zapisovateľku zápisnice bola menovaná p. Demjaničová. 

 

K 2. bodu programu  

 

Starosta obce vyhodnotil plnenie uznesenia prijatého na predchádzajúcom zasadnutí OZ. 

Konštatoval, že úlohy z neho vyplývajúce boli splnené. 

 

K 3. bodu programu 

 

Dňa 10.11.2018 sa konali voľby do orgánov samosprávy obcí. S výsledkami volieb 

dosiahnutých v našej obci oboznámil prítomných starosta obce. Zároveň konštatoval, že 



voľby mali pokojný priebeh. Taktiež výsledky volieb sú zverejnené aj na webovej stránke 

obce a na obecnej výveske. 

 

K 4. bodu programu 

 

Starosta obce prečítal žiadosť FER vo Fričkovciach o finančný príspevok na maľovanie 

strechy starého kostola. OZ schválilo na tento účel príspevok vo výške 500,- EUR. 

Za – 5 hlasov, proti – 0, zdržal sa – 0 

 

K 5. bodu programu 

 

Nakoľko sa blížia Vianoce a ozdoby, ktoré má obec sú už takmer nefunkčné, starosta obce dal 

návrh na zakúpenie nových. Prítomných informoval, že osobne už kontaktoval niektoré firmy, 

ktoré ponúkajú vianočnú výzdobu a tiež ich informoval o celkových nákladoch spojených s 

ich dodávkou a montážou. OZ podporilo návrh SO a schválilo nákup vianočnej výzdoby 

v obci. 

Za – 5 hlasov, proti – 0, zdržal sa – 0 

 

K 6. bodu programu 

 

V tomto bode programu starosta obce informoval prítomných o rekonštrukčných prácach na 

cintoríne. Konkrétne boli vykopané 9 hrobky, taktiež bola kompletne zrekonštruovaná 

kaplnka a nové osvetlenie. Pri týchto prácach ponúkla pomoc aj ZO JD vo Fričkovciach a to 

maľovaním oplotenia cintorína. Preto SO navrhol, aby im obec poskytla finančný príspevok  

vo výške 300,- EUR. OZ jeho návrh schválilo. 

Za – 5 hlasov, proti – 0, zdržal sa – 0 

Dňa 22.9.2018 sa uskutočnil obecný výlet do Viedne. O celkovom priebehu ako aj finančnom 

vyúčtovaní informoval prítomných starosta obce.  

Taktiež vyhodnotil akciu Posedenie pre dôchodcov, ktorá sa konala dňa 27.10.2018. 

OZ schválilo príspevok na mikulášske balíčky vo výške 3,- EUR na každé dieťa od narodenia 

do 4. ročníka ZŠ. 

Za – 5 hlasov, proti – 0, zdržal sa – 0 

Keďže sa končí volebné obdobie 2014-2018, starosta obce požiadal poslancov OZ, aby 

schválili preplatenie nevyčerpanej dovolenky starostovi obce a pracovníčke OcÚ. 

Za – 5 hlasov, proti – 0, zdržal sa – 0 

Čo sa týka zimnej údržby miestnych komunikácií SO informoval, že obec dňa 14.11.2018 

zaslala objednávku na tieto práce firme Pavličko, s.r.o. Krátko na to mu bolo oznámené, že 

firma Pavličko s.r.o. nebude zimnú údržbu ciest v obci Fričkovce naďalej vykonávať. Z tohto 

dôvodu si obec Fričkovce zabezpečila odhŕňanie snehu prostredníctvom firmy AGRO 

ČERGOV, s.r.o. Raslavice. Avšak zatiaľ nie je ešte zabezpečený posyp miestnych 

komunikácií. Preto sa SO obrátil aj na poslancov OZ a požiadal ich, aby ho informovali 

v prípade, že majú nejaký typ alebo návrh na zabezpečenie posypu MK počas zimného 

obdobia. 

 

K 7. bodu programu 

 

Miroslav Pavličko – v súvislosti s akciou Posedenie pre dôchodcov, navrhol zmeniť spôsob 

odovzdávania upomienkových darčekov, aby nedošlo k nedorozumeniam. 

 

 



K 8. bodu programu 

 

Po prerokovaní všetkých bodov programu SO vyzval zapisovateľku, aby prečítala návrh na 

uznesenie z XXIV. zasadnutia OZ. Potom dal hlasovať za jeho prijatie. 

Za – 5 hlasov, proti – 0, zdržal sa – 0 

 

 

K 9. bodu programu 

 

Na záver starosta obce poďakoval všetkým prítomným za účasť a zasadnutie OZ ukončil. 

 

 

 

 

 

 

 

Zapísala: Viera Demjaničová 

 

 

 

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

 

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

 

 


