
Obecné zastupiteľstvo Fričkovce 
 

 

ZÁPISNICA 
 

z IV. zasadnutia obecného zastupiteľstva, 

konaného dňa 13.06.2019 o 19.00 hod. v zasadačke OcÚ Fričkovce 
 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

 

Program:  

1. Otvorenie 

2. Kontrola plnenia uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia OZ 

3. Výberové konanie (riaditeľka ZŠ a MŠ) - vyhodnotenie 

4. Projektové zámery obce v roku 2019 

5. Rámcová zmluva o spolupráci – WI-NET, s .r. o. 

6. Rôzne  

o  Voľby prezidenta SR (II. kolo) - vyhodnotenie 

o  Voľby do európskeho parlamentu – vyhodnotenie 

o  Deň matiek a stávanie mája - vyhodnotenie 

o  Deň obce 2019 

o  Obecný výlet 2019 

7. Diskusia 

8. Uznesenie 

9. Záver 

 

K 1. bodu programu 

 

Starosta obce otvoril IV. zasadnutie OZ tým, že privítal prítomných a oboznámil ich 

s programom, ktorým sa bude riadiť zasadnutie. Potom dal hlasovať za jeho schválenie. 

Hlasovanie: za – 5 hlasov, proti – 0, zdržal sa – 0 

Za zapisovateľku menoval p. Vieru Demjaničovú a za overovateľov zápisnice poslancov 

Martina Puchalu a Miroslava Pavlička. 

 

K 2. bodu programu 

 

Plnenie uznesenie z predchádzajúceho zasadnutia OZ vyhodnotil starosta obce, ktorý zároveň 

konštatoval, že úlohy z neho vyplývajúce boli splnené. 

 

K 3. bodu programu 

 

Dňa 27.5.2019 sa uskutočnilo otváranie obálok výberového konania na  obsadenie funkcie 

riaditeľky MŠ a ZŠ vo Fričkovciach. Zasadnutie výberovej komisie pre riaditeľku MŠ sa 

uskutočnilo 10.6.2019 a do tejto funkcie navrhlo menovať p. Máriu Kapecovú. Dňa 11.6.2019 

sa uskutočnilo zasadnutie výberovej komisie pre riaditeľku ZŠ a  navrhlo menovať Mgr. Evu 

Borodáčovú do funkcie riaditeľky ZŠ vo Fričkovciach. 

 

 



K 4. bodu programu 

 

Starosta obce informoval prítomných o rozpracovaných a pripravovaných projektových 

zámeroch obce Fričkovce v roku 2019. V týchto dňoch sa dokončujú práce II. etapy na 

rekonštrukcií budovy obecného úradu.  Na základe výsledku verejného obstarávania bol 

zakúpený kolesový nakladač s príslušenstvom, ktorý bude slúžiť na udržiavacie práce v obci a 

na ktorý bola poskytnutá dotácie Úrady vlády SR vo výške 20.000,- EUR.  Z dotácie 

podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu sa bude realizovať projekt „WiFi pre 

teba“. Konkrétne sa jedná o vybudovanie 10-tich WiFi zón na verejných priestranstvách, na 

ktorých sa bude možné pripojiť zdarma na vysokorýchlostný internet. Firma WI-NET s.r.o. 

Raslavice v tomto roku začala realizovať vybudovanie optickej siete v našej obci. Jeho 

ukončenie sa predpokladá do konca roka 2019. VVS, a. s. bude realizovať rekonštrukciu 

obecného vodovodu na Hlavnej ulici. SO tiež informoval o rekonštrukcií a úprave NN siete 

v obci Fričkovce. Prednedávnom bola obci Fričkovce schválená dotácia z Úradu vlády SR na 

výstavbu detského ihriska vo výške 8000,- EUR. Tento projekt sa bude realizovať na obecnom 

pozemku a bude slúžiť hlavne mladým rodinám s deťmi. SO ubezpečil prítomných, že obec 

Fričkovce sa intenzívne zapája do všetkých projektov a výziev, ktoré prinesú rozvoj našej obci. 

 

K 5. bodu programu 

 

Rámcová zmluva o spolupráci medzi Obcou Fričkovce a WI-NET, s.r.o. pri vybudovaní 

optickej siete vo Fričkovciach bola zaslaná ešte pred zasadnutím všetkým poslancom OZ. SO 

vyzval prítomných, aby sa k návrhu zmluvy vyjadrili, prípadne vzniesli pripomienky. Potom 

dal hlasovať za jej schválenie. 

Hlasovanie: za – 5 hlasov, proti – 0, zdržal sa – 0 

 

K 6. bodu programu 

 

V tomto bode programu starosta obce oboznámil prítomných s výsledkami II. kola 

prezidentských volieb ako aj volieb do Európskeho parlamentu, ktoré boli dosiahnuté v našej 

obci. Taktiež vyhodnotil priebeh osláv Dňa matiek a stávanie mája. Pri príležitosti osláv 65. 

výročia založenia futbalu v obci Fričovce SO pozval všetkých poslancov na priateľský 

futbalový zápas, ktorý sa uskutoční 22.6.2019 vo Fričovciach.  OZ tiež rozhodlo zorganizovať 

pre občanov obecný výlet a poverilo starostu obce, aby pripravil návrhy destinácií. 

 

K 7. bodu programu 

 

Mgr. Ľudmila Balážová – pýtala sa, či sú v kuchyni urobené otvory do múra aby bolo 

zabezpečené odsávanie pary a či sa budú čistiť vodné toky. Treba orezať smreky okolo potoka 

pri rodinnom dome č. 70.  

Martin Puchala – je potrebné vyzvať VVS, a. s., aby dokončili úpravu miestnej komunikácie 

pri č. d . 56. 

Mgr. Martina Harčaríková – pýtala či neboli sťažnosti zo strany občanov na vypúšťanie odpadu 

do potoka. 

Miroslav Pavličko – navrhol opraviť výtlky na Družstevnej ulici. 

 

 

 

 

K 8. bodu programu 



 

Po prerokovaní všetkých bodov programu starosta obce vyzval zapisovateľku, aby prečítala 

návrh na uznesenie zo IV. zasadnutia OZ, ktorý poslanci schválili plným počtom hlasov. 

Hlasovanie: za – 5 hlasov, proti – 0, zdržal sa – 0 

 

K 9. bodu programu 

 

V závere zasadnutia SO poďakoval všetkým prítomným za účasť a poprial príjemne strávené 

dovolenky, aby si oddýchli a načerpali nových síl a tým ukončil IV. zasadnutie OZ. 

 

 

 

 

Vo Fričkovciach, dňa 13.06.2019 

 

 

 

Zapísala: Viera Demjaničová 

 

 

 

                                                                                          ...................................... 

                                                                                            Ing. Matej STRAKA 
                                                                                                               starosta obce Fričkovce 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

                        Miroslav Pavličko                 ............................................... 

 

 


