
Obecné zastupiteľstvo Fričkovce 

 

Z Á P I S N I C A 
 

z XX. zasadnutia obecného zastupiteľstva, 

konaného dňa 01.02.2018 o 18.00 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 2017 

4. Plán kontrolnej činnosti HK - schválenie 

5. Plán prác a projekty na rok 2018 

6. Plán kultúrno-spoločenských podujatí na rok 2018 

7. Žiadosti o odpustenie daní a poplatkov na rok 2018 - prerokovanie 

8. Rôzne 

o  Verejné zhromaždenie občanov obce 

o  Jarné upratovanie a separovaný zber odpadu 
9. Diskusia 

10. Uznesenie 

11. Záver 

 

 

K 1. bodu programu 

 

     XX. zasadnutie OZ otvoril starosta obce. Privítal prítomných a zároveň konštatoval, že na 

zasadnutí sú prítomní všetci poslanci  preto je zasadnutie OZ uznášaniaschopné. Za 

zapisovateľku bola menovaná p. Viera Demjaničová. Potom ich oboznámil s programom 

zasadnutia a dal hlasovať za jeho prijatie. 

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

 

K 2. bodu programu  

 

     SO vyhodnotil plnenie uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia. Konštatoval, že 

uznesenie bolo splnené vo všetkých bodoch. 

 

K 3. bodu programu 

 

     Pani Demjaničová prečítala správu Ústrednej inventarizačnej komisie o výsledkoch 

inventarizácie majetku obce za rok 2017. Inventarizácia bola vykonaná na základe príkazu 

starostu obce zo dňa 28.11.2017  na všetkých prevádzkach, ktoré obec spravuje. Jej cieľom 

bolo porovnať a overiť stav majetku a záväzkov vedených v účtovníctve so skutočným 

stavom zisteným fyzickou alebo dokladovou inventúrou a zhodnotiť stav a úroveň 

starostlivosti o majetok obce. Na základe zápisníc ČIK vypracovala ÚIK správu o výsledku 



 inventarizácie majetku obce za rok 2017 a predložila OZ na schválenie. 

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

 

K 4. bodu programu 

 

     Starosta obce vyzval hlavnú kontrolórku Ing. Mendozovú, aby predložila OZ plán 

kontrolnej činnosti HK obce na rok 2018. Potom SO dal hlasovať za jeho schválenie. 

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

 

K 5. bodu programu 

 

     S plánom prác oboznámil prítomných starosta obce. K hlavným prioritám tohto roku patrí 

rekonštrukcia hasičskej zbrojnice, rekonštrukcia verejného osvetlenia, rekonštrukcia KSB, 

rekonštrukcia kaplnky na miestnom cintoríne, maľovanie oplotenia na cintoríne a na 

verejných priestranstvách v obci, zakúpenie traktorovej kosačky na kosenie futbalového 

ihriska a tiež investície menšieho charakteru ako sú výspravky miestnych komunikácií, zimná 

údržba ciest, pravidelná údržba miestneho rozhlasu a verejného osvetlenia, vývoz a uloženie 

komunálneho aj separovaného odpadu, prevádzka a údržba ZŠ, MŠ, KSB, verejných 

priestranstiev a ostatného majetku, ktorý patrí do správy obce. V spolupráci so spoločnosťou 

WI-NET, s.r.o. sa plánuje vybudovanie optickej siete v obci. Na základe vzájomného 

dohovoru by mala VVS a. s. v roku 2018 zrealizovať rekonštrukciu verejného vodovodu na 

Hlavnej ulici od starého kostola po rodinný dom č. 70. Starosta obce skonštatoval, že všetko 

je podmienené disponibilným objemom finančných prostriedkov, ale jeho snahou bude 

naplniť tento plán v plnom rozsahu. Plán prác OZ schválilo plným počtom hlasov. 

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

 

K 6. bodu programu 

 

     Plán kultúrno-spoločenských akcií predložil starosta obce. Sú to akcie, ktoré sa stáli 

v našej obci už tradíciou ako sú: karneval, oslavy sviatku sv. Floriána, Deň matiek, stávanie 

mája, športový deň pre seniorov, MDD, Deň obce, obecný výlet, posedenie pre dôchodcov, 

Mikuláš a silvestrovský ohňostroj. Taktiež sa chce podieľať na organizovaní kultúrno-

spoločenských akcií v rámci obce. Tento plán OZ schválilo plným počtom hlasov. 

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

 

K 7. bodu programu 

 

    Poslanci obecného zastupiteľstva pri schvaľovaní žiadostí občanov o odpustenie poplatku 

za komunálny odpad postupovali v zmysle VZN a individuálne posúdili každú jednu žiadosť, 

skúmali či boli splnené podmienky oslobodenia od týchto poplatkov. Na základe toho 

rozhodli, či je žiadosť opodstatnená alebo bola zamietnutá (viď príloha č. 1). S rozhodnutím 

OZ bude každý žiadateľ písomne informovaný. 

 

K 8. bodu programu 

 

    Na návrh starostu obce obecné zastupiteľstvo rozhodlo usporiadať verejné zhromaždenie 

občanov na deň 9.2.2018 o 18.00 hod. v sále KD. Zároveň schválilo program zhromaždenia 

a poverilo starostu obce s jeho technicko-organizačným zabezpečením. 



     Aj v tomto roku v priebehu mesiaca marec obec plánuje zorganizovať jarné upratovanie 

v obci pristavením veľkoobjemových kontajnerov. Ich počet bude záležať od možnosti 

vývozcu. 

     V roku 2018 bude v obci pokračovať separovaný zber odpadu. Za účelom čo 

najefektívnejšej separácie odpadu obec doručila každej domácnosti kalendár vývozu, taktiež 

na vývoz upozorňuje  reláciou v miestnom rozhlase a  zaslaním SMS.  

 

K 9. bodu programu  

 

Martin Puchala – navrhol, aby pri vývoze separovaného odpadu bolo vrátené domácnostiam 

toľko vriec, koľko bolo vyvezených. 

Mgr. Martina Harčaríková – bola upozornená na to, že niektoré domácnosti na Pivničnej ulici 

spúšťajú močovku do priekopy. 

 

K 10. bodu programu 

 

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

uznesenie z XX. zasadnutia OZ. Po prečítaní dal hlasovať za jeho schválenie. 

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

 

K 11. bodu programu 

 

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

 

 

 

 

 

 

Zapísala: Viera Demjaničová 

 

 

 

 

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

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


