
 

Obecné zastupiteľstvo Fričkovce 

 

Z Á P I S N I C A 
 

z XXIII. zasadnutia obecného zastupiteľstva, 

konaného dňa 28.08.2018 o 19.00 hod. v zasadačke OcÚ Fričkovce 
 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

 

 

Program: 

 
1.   Otvorenie 

2. Kontrola plnenia uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia OZ 

3. Audit za rok 2017 

4. Smernica o postupe vykonávania finančnej kontroly v pôsobnosti obce Fričkovce 

5. Úprava rozpočtu obce k 30.6.2018 

6. Správa kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za 1. polrok 2018 

7. Voľby do orgánov samosprávy obcí – 10.11.2018 

8. Rekonštrukcia kultúrno-správnej budovy 

9. Rôzne 

o  Deň obce 29.6.2018 - vyhodnotenie 

o  Obecný výlet Viedeň – 22.9.2018 

o  Údržba MŠ a ZŠ počas letných prázdnin 

o  Posedenie pre dôchodcov 
10. Diskusia 

11. Uznesenie 

12. Záver 

 

 

K 1. bodu programu 

 

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

konštatoval, že OZ je uznášaniaschopné. Potom prečítal program zasadnutia a dal hlasovať za 

jeho prijatie.  

Za – 4 hlasov, proti – 0, zdržal sa – 0 
Za zapisovateľku zápisnice bola menovaná p. Demjaničová. 

 

K 2. bodu programu 

 

Kontrolu plnenia uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia OZ vyhodnotil starosta obce. 

Uznesenie bolo splnené vo všetkých jeho bodoch. 

 

K 3. bodu programu 

 

Pani Demjaničová prečítala Správu nezávislého audítora pre štatutárny orgán a Obecné 

zastupiteľstvo Obce Fričkovce k účtovnej závierke za rok 2017. Túto správu vzalo OZ na 

vedomie. 



 

K 4. bodu programu 

 

Obecné zastupiteľstvo schválilo Smernicu o postupe vykonávania finančnej kontroly v pôsobnosti 

Obce Fričkovce, ktorá je v súlade s ustanovením § 5 zákona č. 357/2015 Z. z.  o finančnej 

kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 13 ods. 4 písm. zák. č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 

Za – 4 hlasov, proti – 0, zdržal sa – 0 

 

K 5. bodu programu 

 

Dňa 22.8.2018 sa konalo zasadnutie finančnej komisie, ktorej cieľom bolo pripraviť návrh 

úpravy rozpočtu  na základe čerpania rozpočtu k 30.6.2018. Tento návrh bol odoslaný spolu 

s pozvánkou všetkým poslancom obecného zastupiteľstva. Na zasadnutí OZ starosta obce 

vyzval všetkých poslancov, aby sa k tomuto návrhu vyjadrili prípadne vzniesli pripomienky. 

K návrhu rozpočtu vydala stanovisko aj hlavná kontrolórka obce, ktorá odporučila OZ 

schváliť predložený návrh rozpočtu. 

Za – 4 hlasov, proti – 0, zdržal sa – 0 

 

K 6. bodu programu 

 

Hlavná kontrolórka oboznámila prítomných so správou o kontrolnej činnosti hlavného 

kontrolóra za l. polrok 2018 v obci Fričkovce. Túto správu vzalo OZ na vedomie. 

 

K 7. bodu programu 

 

Dňa 10.11.2018 sa uskutočnia voľby do orgánov samosprávy obcí. Starosta obce oboznámil 

prítomných s harmonogramom organizačno-technického zabezpečenia volieb a povinnosťami 

obce, ktoré z neho vyplývajú.  

 

K 8. bodu programu 

 

Starosta obce informoval prítomných, že z MF SR bola našej obci poskytnutá dotácia na 

kapitálové výdaje, konkrétne na rekonštrukciu kultúrno-správnej budovy vo výške 8000,- 

EUR. Vzhľadom na výšku poskytnutých finančných prostriedkov budú tieto použité na nákup 

materiálu a práce na rekonštrukcií budú realizované svojpomocne. 

 

K 9. bodu programu 

 

V rámci tohto bodu programu starosta obce vyhodnotil akciu Deň obce, ktorá sa konala dňa 

29.6.2018. V rámci nej bola slávnostne otvorená zrekonštruovaná hasičská zbrojnica a potom 

v sále kultúrneho domu vystúpili umelci rôznych žánrov. Starosta obce vyjadril spokojnosť 

jednak s priebehom ako aj účasťou našich občanov na tejto akcií. 

Potom oboznámil prítomných s organizačno-technickým zabezpečením jednodňového výletu 

do Viedne, ktorý sa uskutoční dňa 22.9.2018. 

V rámci rôzneho starosta obce tiež informoval prítomných o vykonaných prácach na údržbe 

materskej a základnej školy počas letných prázdnin. 

Tieto informácie vzalo obecné zastupiteľstvo na vedomie. 

Dňa 27.10.2018 sa uskutoční už tradičné posedenie s dôchodcami, ktoré sa organizuje v rámci 

mesiaca úcty k starším. OZ schválilo zakúpiť upomienkové predmety pre dôchodcov. 

 



V závere tohto bodu programu starosta obce informoval prítomných, že na základe 

upozornenia prevádzkovateľa ČOV v Osikove sa miestnym šetrením zistilo, že Matúš 

Harčarik, Fričkovce č. 69, vypúšťa do kanalizácie vody, ktoré nespĺňajú charakter 

splaškových vôd. Na základe toho bol upozornený ústnym a po opakovanom porušení aj 

písomným upozornením. OZ vzalo túto informáciu na vedomie. 

 

K 10. bodu programu 

 

V diskusií vystúpili: 

Mgr. Martina Harčaríková – aká údržba bola vykonaná v ZŠ. 

Martin Puchala – treba vyčistiť chodník na hlavnej ulici od náletových tráv a burín. 

Mgr. Martina Harčaríková – ako sa rieši výkop hrobových miest. 

 

K 11. bodu programu 

 

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

návrh na uznesenie z XXIII. zasadnutia OZ.  Potom dal hlasovať za jeho prijatie. 

Za – 4 hlasov, proti – 0, zdržal sa – 0 

 

K 12. bodu programu 

 

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

 

 

 

 

Zapísala: Viera Demjaničová 

 

 

 

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

 

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

 

 


