
Obecné zastupiteľstvo Fričkovce 

 

Z Á P I S N I C A 
 

z XXI. zasadnutia obecného zastupiteľstva, 

konaného dňa 12.04.2018 o 19.00 hod. v zasadačke OcÚ Fričkovce 
 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

 

 

Program: 

 
1.   Otvorenie 

2. Kontrola plnenia uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia OZ 

3. Výročná správa obce za rok 2017 

4. Záverečný účet obce za rok 2017 

5. Voľba prísediacich pre Okresný súd Bardejov na roky 2018 - 2022 

6. Žiadosti o poskytnutie finančného príspevku na prevádzku Denného stacionára Fričkovce 

7. Rôzne 

o  Verejné zhromaždenie občanov obce - vyhodnotenie 

o  Jarné upratovanie – vyhodnotenie 

o  Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci – vyhodnotenie 

o  Rekonštrukcia budovy hasičskej zbrojnice 

o  Deň matiek a stávanie mája – 6.5.2018 

o  Obvodové športové hry seniorov – 19.5.2018 

o  Deň obce 2018 

o  Obecný výlet 2018 
8. Diskusia 

9. Uznesenie 

10. Záver 

 

 

K 1. bodu programu 

 

Starosta obce otvoril XXI. zasadnutie OZ  tým, že privítal prítomných a zároveň konštatoval, že 

nakoľko sú prítomní všetci poslanci OZ je zasadnutie uznášaniaschopné. Potom prečítal program 

zasadnutia a dal hlasovať za jeho prijatie. 

Za – 5 hlasov, proti – 0, zdržal sa – 0 
Za zapisovateľku zápisnice bola menovaná p. Demjaničová. 

 

K 2. bodu programu 

 

Plnenie uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia OZ vyhodnotil starosta obce, ktorý konštatoval, 

že úlohy  z neho vyplývajúce boli splnené. 

 

 

 

 

 



K 3. bodu programu 

 

Starosta obce vyzval p. Demjaničovú, aby oboznámila prítomných s Výročnou správou obce 

Fričkovce za rok 2017. Tento dokument bol zaslaný všetkým poslancom OZ, aby si mohli 

dokument preštudovať a na zasadnutí vzniesť pripomienky. Potom dal hlasovať za jej 

schválenie. 

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

 

K 4. bodu programu 

 

Záverečný účet obce Fričkovce za rok 2017 bol taktiež zaslaný všetkým poslancom OZ. P. 

Demjaničová informovala prítomných OZ o návrhu, aby finančný prebytok rozpočtového 

hospodárenia bol použitý na tvorbu rezervného fondu a čerpanie rezervného fondu by sa 

použilo na splátku istiny úveru. Potom starosta obce vyzval hlavnú kontrolórku, aby prečítala 

stanovisko HK k Záverečnému účtu obce za rok 2017. HK odporučila OZ schváliť tento 

návrh bez výhrad.  Starosta obce vyzval poslancov, aby hlasovali za jeho schválenie. 

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

 

K 5. bodu programu 

 

Starosta obce prečítal žiadosť Okresného súdu Bardejov, ktorá bola doručená obci dňa 

15.2.2018. Ide o voľbu prísediaceho pre Okresný súd Bardejov z radov občanov na roky 2018 

– 2022. OZ zvolilo za prísediacu Ing. Gabrielu Harčaríkovú, trvale bytom Fričkovce 54. 

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

 

K 6. bodu programu 

 

Dňa 21.3.2018 bola obci Fričkovce doručená žiadosť S.O.S. n.o. Bardejov o poskytnutie 

finančného príspevku na prevádzku Denného stacionára Fričkovce. OZ vzalo túto žiadosť na 

vedomie. Zároveň poverilo starostu obce, aby do 30.6.2018 obec zosúladila a zaktualizovala 

Komunitný plán sociálnych služieb s § 83 ods. 5 zákona č. 448/2004 Z. z. o sociálnych 

službách. 

 

K 7. bodu programu 

 

Starosta obce vyhodnotil priebeh verejného zhromaždenia občanov konaného dňa 9.2.2018 

v sále KSB. Vyjadril spokojnosť s účasťou občanov a osobne ho teší, že občania obce majú 

záujem o veci verejné. 

Aj tento rok OcÚ zorganizoval jarné upratovanie formou umiestnenia 5 ks veľkoobjemových 

kontajnerov v obci. O ich umiestnení boli občania priebežne informovaní prostredníctvom 

SMS a miestneho rozhlasu.  

V marci 2018 bol v našej obci z dôvodu nevyhovujúceho technického stavu a vysokej 

poruchovosti doterajšieho verejného osvetlenia zrealizovaný projekt „Rekonštrukcia 

verejného osvetlenia v obci Fričkovce“. Starosta obce informoval prítomných o priebehu 

tohto projektu, o vykonaných prácach ako aj použitých materiáloch a celkovom vyúčtovaní 

projektu. Taktiež informoval o priebehu a výsledku procesu VO tejto zákazky s nízkou 

hodnotou. Projekt realizovala firma MK Hlas, s.r.o. Sabinov, ktorá predložila najnižšiu 

cenovú ponuku. Realizácia rekonštrukcie by mala odstrániť nielen poruchovosť VO, ale aj 



znížiť celkové náklady na prevádzku verejného osvetlenia. Taktiež obec má podanú žiadosť 

na MF SR o poskytnutie dotácie.  

Na základe žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov, bola našej obci zo strany MV SR 

schválená dotácia na projekt „Modernizácia budovy hasičskej zbrojnice v obci Fričkovce“. 

V snahe minimalizovať náklady na tento projekt sa bude rekonštrukcia realizovať 

svojpomocne prostredníctvom zamestnancov OcÚ, občanov obce a členov DHZ. Stavebný 

materiál bude zabezpečený na základe výsledku procesu VO zákazky s nízkou hodnotou, 

vyhodnoteného dňa 26.3.2018, zo stavebnín HERACO, s.r.o. Raslavice.  

Dňa 6. mája sa uskutočnia oslavy pri príležitosti Dňa matiek a stavanie mája. Starosta obce 

srdečne pozval všetkých prítomných a požiadal poslancov o spoluprácu pri ich zabezpečení. 

Starosta obce informoval, že dňa 19.5.5018 na ihrisku vo Fričkovciach sa uskutoční obvodové 

kolo športových hier seniorov. Usporiadateľmi sú OO JDS v Bardejov, ZO JDS Fričkovce 

a OcÚ Fričkovce. SO pozval všetkých poslancov, aby prišli aj s rodinnými príslušníkmi 

povzbudiť našich seniorov. 

Na návrh starostu obce OZ rozhodlo zorganizovať pre našich občanov „Deň obce“ dňa 

29.6.2018 v sále KD, kde by vystúpili interpreti rôznych žánrov. Poslanci poverili starostu 

obce s organizačným zabezpečením tejto akcie. 

OZ schválilo zorganizovať pre občanov našej obce jednodňový výlet do Viedne, ktorý by sa 

mal uskutočniť dňa 22.9.2018. Zároveň schválilo uhradiť časť prepravných nákladov na tento 

výlet. 

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

 

K 8. bodu programu 

 

Harčariková Martina – pýtala sa koľko občanov pracuje na VPP. Tiež navrhla zorganizovať 

brigádu občanov na odstránenie skládok odpadu v obci. 

Puchala Martin – je potrebné vyčistiť korýtka pri starom kostole. 

Katrinič Maroš – pýtal sa či je už zabezpečená kosačka na kosenie ihriska. 

Pavličko Miroslav – je potrebné vymeniť piesok na pieskovisku v MŠ. 

 

K 9. bodu programu 

 

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

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

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

 

K 10. bodu programu 

 

Po schválení uznesenia starosta obce poďakoval prítomným za účasť a XXI. zasadnutie OZ 

ukončil. 

 

 

 

Zapísala: Viera Demjaničová 

 

 

 

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

 

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


