
Obecné zastupiteľstvo Fričkovce 

 

Z Á P I S N I C A 
 

z XXII. zasadnutia obecného zastupiteľstva, 

konaného dňa 21.06.2018 o 19.00 hod. v zasadačke OcÚ Fričkovce 
 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

 

 

Program: 

 
1.   Otvorenie 

2. Kontrola plnenia uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia OZ 

3. Žiadosť o pridelenie obecného nájomného bytu 

4. Žiadosť o poskytnutie finančného príspevku na prevádzku Denného stacionára Fričkovce - 

prerokovanie 

5. Komunitný plán sociálnych služieb - schválenie 

6. Voľby do orgánov samosprávy obcí 

- Určenie počtu poslancov obce Fričkovce na volebné obdobie 2018-2022 

- Určenie rozsahu výkonu starostu obce Fričkovce na volebné obdobie 2018-2022 

7. Rôzne 

o  Rekonštrukcia budovy hasičskej zbrojnice 

o  Deň matiek, Stavanie mája, Obvodové športové hry seniorov - vyhodnotenie 

o  Deň obce - 29.6.2018 

o  Obecný výlet – 22.9.2018 
8. Diskusia 

9. Uznesenie 

10. Záver 

 

 

K 1. bodu programu 

 

XXII. zasadnutie OZ  otvoril starosta obce tým, že privítal všetkých prítomných. Zároveň 

konštatoval, že zasadnutie je uznášaniaschopné, nakoľko sú prítomní všetci poslanci OZ. 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 

 

Kontrolu uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia vykonal starosta obce. Konštatoval, že úlohy 

z neho vyplývajúce boli splnené. 

 

K 3. bodu programu 

 

Starosta obce oboznámil poslancov so žiadosťou Pavla Vojteka, Fričkovce č. 26 o pridelenie 2-

izbového obecného bytu. Zároveň konštatoval, že splnil všetky podmienky vyplývajúce z VZN. 



Keďže v súčasnosti sú všetky obecné nájomné byty obsadené, OZ schválilo pridelenie bytu 

Pavlovi Vojtekovi, Fričkovce č. 26 hneď ako sa byt uvoľní. 

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

 

K 4. bodu programu 

 

Vo veci žiadosti S.O.S.  n. o. Kružľov o poskytnutie finančného príspevku na prevádzku 

Denného stacionára Fričkovce starosta obce informoval prítomných poslancov o nových 

skutočnostiach v tejto záležitosti. OZ vzalo túto informáciu na vedomie. 

 

K 5. bodu programu 

 

Jednou z úloh z posledného zasadnutia OZ bolo zosúladiť a zaktualizovať Komunitný plán 

sociálnych služieb s § 83 ods. 5 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách. Tento 

dokument bol spracovaný a zaslaný všetkým poslancom k nahliadnutiu. Starosta obce vyzval 

všetkých poslancov, aby sa vyjadrili k tomuto dokumentu, prípadne vzniesli námietky alebo 

ho doplnili. Potom dal hlasovať za jeho schválenie. 

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

 

K 6. bodu programu 

 

V súlade s § 11 ods. 3 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. poslanci Obce 

Fričkovce schválili päť poslancov obecného zastupiteľstva vo volebnom období r. 2018-2022. 

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

 

Taktiež v súlade s § 11 ods. 4 písm. i) zák. č. 369/1990 o obecnom zriadení v z. n. p. poslanci 

obecného zastupiteľstva schválili výkon starostu Obce Fričkovce v novom volebnom období 

r. 2018-2022 v plnom rozsahu.  

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

K 7. bodu programu 

 

Starosta obce podrobne informoval o priebehu prác ako aj celkovom vyhodnotení a vyúčtovaní 

projektu „Modernizácia budovy hasičskej zbrojnice v obci Fričkovce“. Konštatoval, že 

rekonštrukčné práce sú ukončené. Keďže práce na tomto projekte boli vykonávané svojpomocne, 

starosta obce poďakoval všetkým občanom, zamestnancom ako aj členov DHZ za spoluprácu. 

Zároveň pozval poslancov OZ na jej slávnostné otvorenie, ktoré sa uskutoční dňa 29.6.2018 

v rámci Dňa obce. OZ vzalo túto informáciu na vedomie. 

Potom starosta obce vyhodnotil priebeh kultúrno-spoločenskej akcií, ktoré sa konali 6.5.2018 a to  

Stávanie mája v podaní členov MOMS, ktorá potom pokračovala  oslavou Dňa matiek v sále KD.  

Dňa 19.5.2018 na futbalovom ihrisku vo Fričkovciach sa konali Obvodové športové hry seniorov. 

Za obec Fričkovce boli postavené dve súťažné družstva, ktoré úspešne reprezentovali našu obec. 

Obec Fričkovce sa spolupodieľala na organizačno-technickom zabezpečení tohto podujatia. 

O organizačno-technickom zabezpečení Dňa obce, ktoré sa uskutoční 29.6.2018 informoval 

starosta obce. Srdečne pozval všetkých prítomných a tiež ich požiadal o spoluprácu pri 

zabezpečení tejto akcie. 

Taktiež starosta obce informoval OZ o zabezpečení 1-dňového výletu do Viedne, ktorý sa 

uskutoční 22.9.2018. 

 



V závere tohto bodu programu starosta obce ešte informoval, že  pre ŠK Fričkovce bola zakúpená 

a odovzdaná do užívania traktorová kosačka a tiež, že v súčasnosti sa vykonávajú výspravky 

miestnych komunikácií. 

Tieto informácie vzalo obecné zastupiteľstvo na vedomie. 

 

K 8. bodu programu 

 

Martina Harčaríková – tlmočila požiadavky rady školy pri ZŠ Fričkovce, týkajúce sa údržby 

školy. 

Martin Puchala – navrhol opraviť cestu pri starom kostole v úseku, kde sa končí nová cesta a tiež 

domaľovať lavičku cez potok. 

 

K 9. bodu programu 

 

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

na uznesenie. Potom vyzval poslancov, aby hlasovali za prijatie uznesenia z XXII. zasadnutia OZ. 

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

 

K 10. bodu programu 

 

V závere zasadnutia starosta obce poďakoval všetkým prítomným za účasť a keďže sa blížia 

letné prázdniny a čas dovoleniek, zaželal príjemnú dovolenku a zasadnutie ukončil. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Zapísala: Viera Demjaničová 

 

 

 

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

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


