
Zápisnica z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo 

Fričkovciach 

konané dňa 06.12.2018 o 18.00 hod. v zasadačke OcÚ 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny- viď. príloha č.1. / starosta obce a poslanci OZ zvolení 

v minulom volebnom období, novozvolení poslanci, hlavná kontrolórka obce, zapisovateľka 

a predsedníčka miestnej a súčasne okrskovej volebnej komisie (ďalej MVK a OVK). 

          Ustanovujúce zasadanie Obecného zastupiteľstva vo Fričkovciach zvolal a otvoril Ing. 

Matej Straka, starosta obce v minulom volebnom období. Po otvorení štátnou hymnou,  

privítal všetkých prítomných a predniesol program rokovania podľa pozvánky /viď. príloha 

č.2./.  Potom  pristúpil k 2. bodu rokovania: za zapisovateľa ustanovujúceho zasadania OZ 

určil p. Vieru Demjaničovú, referentku Ocú. Za overovateľov zápisnice určil Martina Puchalu 

a Miroslava Pavlička. 

Z bodu 9.  –   Mandátová komisia : Ing. Alžbeta Mendozová – predseda, Mgr. Ľudmila 

Balážová, Martin Puchala - členovia 

– Volebná komisia : Miroslav Pavličko – predseda, Marta Harčariková -  člen 

– Návrhová komisia: Mgr. Martina Harčaríková – predseda, Ing. Maroš  

Katrinič - člen. 

Po odsúhlasení  jednotlivých komisií  voľbou vyzval p. Ing. Matej Straka predsedníčku OVK 

a MVK, Ing. Katarínu Plachtičkovú k oznámeniu výsledkov volieb do orgánov samosprávy, 

ktoré sa konali dňa 10.11.2018 v okrsku č. 001 v zasadačke obecného úradu vo Fričkovciach. 

Zápisnica MVK tvorí prílohu č. 3 tejto zápisnice. Na starostu obce (ďalej SO) MVK 

zaregistrovala dvoch  kandidátov. Za starostu obce bol zvolený Ing. Matej Straka, ktorý získal 

vo voľbách 215 platných hlasov. Na poslancov OZ bolo zaregistrovaných 13 kandidátov, 

malo sa zvoliť 5 poslancov. Za poslancov OZ na volebné obdobie 2018-2022 boli zvolení: 

Mgr. Martina Harčaríková- 223 hlasov, Ing. Maroš Katrinič - 201 hl., Martin Puchala - 161 

hl., Mgr. Ľudmila Balážová - 158 hl. a Miroslav Pavličko - 145 hl. Podrobnejšie informácie 

o politických stranách alebo koalíciách  či náhradníkoch sú v prílohe č.3 / zápisnica MVK /.  

      Potom zasadnutie pokračovalo 4. bodom programu a to zložením sľubu novozvoleného 

SO. Ing. Matej Straka prečítal znenie sľubu a podpisom potvrdil svoj sľub – príloha č.4. 

Predsedníčka MVK odovzdala novozvolenému starostovi Osvedčenie o zvolení za SO a  

insígnie obce. 

      SO – Ing. Matej Straka prevzal vedenie zasadania a pristúpil k 5. bodu – zloženiu sľubu 

novozvolených poslancov OZ. SO prečítal znenie sľubu poslanca OZ /príloha č.5/ a vyzval 

poslancov v abecednom poradí k potvrdeniu  sľubu podpisom. Predsedníčka MVK každému 

poslancovi poblahoželala a odovzdala Osvedčenie o zvolení za poslanca OZ. 

     Ďalej SO skonštatoval, že novozvolené OZ je uznášania schopné a pristúpil k bodu č.6.  

Príhovor novozvoleného SO tvorí prílohu č. 6. Potom konštatoval, že program 

ustanovujúceho zasadania OZ bol schválený v 1. bode tak v ňom budeme pokračovať. 

     V 8. bode poveril za poslanca OZ oprávneného zvolávať a viesť zasadnutia OZ – zástupcu 

SO.  

      Keďže bod 9. programu zasadania OZ bol  uskutočnený v bode č.2, prešiel SO k bodu 

č.10. Informoval prítomných, že za zástupcu starostu obce menuje Mgr. Martinu Harčaríkovú, 

ktorá získala vo voľbách najvyšší počet hlasov, nakoľko podľa § 13b, zákona č. 369/1990 Z.z. 

– o obecnom zriadení, v znení poslednej novely č.102/2010 účinnej od 1.apríla 2010, zástupcu 

SO už nevolí OZ ale ho menuje SO. 

 

 



     11. SO pristúpil k návrhu zriadenia komisií pri OZ a ich predsedov a členov z radov 

poslancov.  

Ing. Matej Straka navrhol zriadenie komisií:  

1.)  Finančná komisia – predseda: Ing. Maroš Katrinič, Martin Puchala a Ing. Gabriela 

Harčaríková - členovia 

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

2.)  Komisia školstva, kultúry a športu – predseda: Mgr. Martina Harčaríková, Mgr. Ľudmila 

Balážová,  Mgr. Eva Borodáčová, Mgr. Kristína Semánková, Ing. Jozef Katrinič – členovia 

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

3.)  Komisia verejného poriadku a životného prostredia – predseda: Miroslav Pavličko, Ing. 

Maroš Katrinič a Mgr. Ľudmila Balážová – členovia 

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

4.)  Komisia pre ochranu verejného záujmu pre výkon funkcie – predseda: Martin Puchala, 

Mgr. Martina Harčaríková, Miroslav Pavličko – členovia 

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

     V 12. bode programu obecné zastupiteľstvo schválilo plat starostu obce vo výške 1746,- 

EUR v zmysle § 3 ods. 1 Zák. č. 253/1994 Z. z. a jeho zvýšenie o 20 % podľa § 4 ods. 2 Zák. 

č. 253/1994 Z. z.. 

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

      V 13. bode vyzval starosta obce p. Demjaničovú, aby oboznámila prítomných s návrhom 

VZN č. 52/2018 o dani z nehnuteľnosti, ktorý pripravila finančná komisia. /príloha č.7/ 

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

 Potom p. Demjaničová predniesla návrh VZN č. 53/2018 o miestnych daniach  a miestnom 

poplatku za komunálny odpad na rok 2019 /príloha č. 8/. 

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

     V 14. bode zasadnutia starosta obce informoval, že výška stočného pre rok 2019 ostáva 

nezmenená t. z. 0,87 EUR/m3. 

     V 15 . SO oboznámil prítomných so žiadosťou Emila Hudáka, Fričkovce č. 9  o pridelenie 

obecného nájomného bytu – garzónky. OZ jeho žiadosť schválilo. 

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

     V 16.  p. Demjaničová oboznámila prítomných s návrhom úpravy rozpočtu obce na rok 

2018, ktorý pripravila finančná komisia s prihliadnutím na čerpanie výdavkov do konca roka. 

HK vo svojom stanovisku doporučila schváliť tento návrh. 

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

    V 17. Pri tvorbe návrhu rozpočtu na roky 2019 - 2021 finančná komisia vychádzala zo 

skutočného čerpania rozpočtu k 30.9.2018. Tento návrh bol odoslaný všetkým poslancom OZ. 

SO vyzval prítomných, aby sa k predloženému návrhu vyjadrili. Poslanci OZ k predloženému 

návrhu nemali pripomienky. Taktiež hlavná kontrolórka vo svojom stanovisku doporučila 

schváliť predložený návrh rozpočtu /príloha č. 9/. Rozpočet na roky 2019 – 2021 bol 

schválený plným počtom hlasov /príloha č. 10/. Na základe odporúčania HK OZ tiež schválilo 

rozsah zmien rozpočtu, ktoré môže vykonávať SO a to presuny v rámci programov do výšky 

3000,- EUR v jednotlivom prípade a tiež aby sa rozpočet obce  zostavoval  a predkladal  bez 

programovej štruktúry. 

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

     18.  SO informoval prítomných, že 3.12.2018 vydal príkaz na vykonanie inventarizácie 

majetku a záväzkov za rok 2018 v Obci Fričkovce, v ktorom menoval UIK a tiež čiastkové IK 

/príloha č 11/. 

     19.  V úvode tohto bodu programu SO informoval prítomných, že dňa 2.12.2018 pripravil 

OcÚ, MŠ a ZŠ pre deti stretnutie s Mikulášom.  



OZ rozhodlo, že aj v tomto roku pripraví pre našich občanov na záver roka silvestrovský 

ohňostroj. SO požiadal poslancov o spoluprácu pri zabezpečení tejto akcie. 

Taktiež poslanci OZ podporili návrh SO zorganizovať v mesiace február fašiangový ples 

a vzali na vedomie organizačno-technické zabezpečenie tejto akcie. 

     20. V diskusií vystúpili: 

Mgr. Ľudmila Balážová – pýtala sa, že ako je zabezpečená zimná údržba miestnych 

komunikácií. 

    21. Po vyčerpaní všetkých bodov programu starosta obce vyzval zapisovateľku, aby 

prečítala návrh na uznesenie z ustanovujúceho zasadnutia OZ. Keďže k prednesenému návrhu  

neboli vznesené pripomienky SO dal hlasovať za jeho prijatie.  

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

  22. Na záver starosta obce poďakoval prítomným za účasť a poprial pokojné prežitie 

Vianočných sviatkov a úspešný nový rok 2019. 

 

 

 

 

Počet príloh: 11 

 

Vo Fričkovciach dňa 06.12.2018 

 

Zapísala: Viera Demjaničová 

 

 

 

 

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

                                                                                            Ing. Matej STRAKA 
                                                                                                                starosta obce Fričkovce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Overovatelia:  Miroslav Pavličko                 ............................................... 

 

                        Martin Puchala                 ............................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ZÁPISNICA 
 

z II. zasadnutia obecného zastupiteľstva, 

konaného dňa 06.02.2015 o 17.30 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 2014 

4. Plán kontrolnej činnosti HK – schválenie  

5. Doplnenie členov komisií z radov obyvateľov obce 

6. Program starostu obce na volebné obdobie 2014-2018  

7. Plán prác a projekty na rok 2015 

8. Plán kultúrno-spoločenských podujatí na rok 2015 

9. Žiadosti o odpustenie daní a poplatkov na rok 2015 – prerokovanie 

10. Rôzne (verejné zhromaždenie občanov obce, referendum, výlet Osvienčim a pod.) 

11. Diskusia 

12. Uznesenie 

13. Záver 

 

 

K 1. bodu programu 

 

II. zasadnutie OZ otvoril starosta obce. Privítal prítomných a oboznámil ich s programom, 

ktorým by sa malo riadiť zasadnutie OZ. Tento bol schválený plným počtom hlasov. Za 

zapisovateľku bola zvolená p. Demjaničová 

 

K 2. bodu programu 

 

Starosta obce vyhodnotil plnenie uznesenia prijatého na predchádzajúcom zasadnutí OZ. 

Konštatoval, že všetky úlohy boli splnené. 

 


