
Obecné zastupiteľstvo Fričkovce 

 

Z Á P I S N I C A 
 

z XVIII. zasadnutia obecného zastupiteľstva, 

konaného dňa 26.10.2017 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 2016 

4. Rôzne 

o  Žiadosť o odstránenie havarijného stavu – VVS a. s. 

o  Obchádzková trasa – cesta III. triedy 

o  VSD a. s. – rekonštrukcia el. vedenia vysokého napätia 

o  Posedenie pre dôchodcov 2017 

o  Mikuláš 2017 
5. Diskusia 

6. Uznesenie 

7. Záver 

 

K 1. bodu programu 

 

     XVIII.  zasadnutie OZ otvoril starosta obce.  Privítal prítomných poslancov, oboznámil ich 

s programom zasadnutia a zároveň dal hlasovať za jeho prijatie. Tento bol prijatý plným 

počtom prítomných hlasov. OZ sa zúčastnili všetci poslanci, čim bolo zasadnutie OZ 

uznášaniaschopné. Za zapisovateľku bola menovaná Mgr. Martina Harčaríková. 

 

K 2. bodu programu 

 

     Plnenie uznesenia z predchádzajúceho OZ vyhodnotil starosta obce. Konštatoval, že úlohy 

z neho vyplývajúce boli splnené. 

 

K 3. bodu programu 

 

    Starosta obce oboznámil prítomných o správe nezávislého audítora a o výsledkoch overenia 

ročnej účtovnej závierky obce k 31.12.2016. Následne tento audit bol odovzdaný poslancom 

OZ k nahliadnutiu. Audit za rok 2016 poslanci zobrali na vedomie. 

 

K 4. bodu programu 

      

     Starosta obce informoval,  že obec podala na VVS a. s. žiadosť o rekonštrukciu 

vodovodného potrubia v obci. Tento zámer bol osobne prerokovaný s vedúcim úseku údržby 



na VVS a.s. Tieto rekonštrukčné práce na vodovodnom potrubí by mali byť zaradené do 

plánu údržby na rok 2018. Uvedené zobrali poslanci OZ na vedomie. 

     Starosta informoval o vydaní povolenia OÚ v Bardejove, ktorým v súvislosti 

s modernizáciou cestného spojenia Prešov – Bardejov – Gorlice bola zriadená obchádzková 

trasa, ktorá prechádza aj cez našu obec. Všetky náležitosti ohľadom uvedeného zobrali 

poslanci OZ na vedomie.  

     Starosta informoval o vydaní povolenia OÚ v Bardejove, ktorým sa povoľuje zvláštne 

užívanie cesty III. triedy prie realizácií rekonštrukčných prác VSD a.s. „V600 – Úprava VN 

vedenia od UV600-57 po TS2 Osikov“. Všetky náležitosti ohľadom uvedeného zobrali 

poslanci na vedomie. 

     Starosta obce informoval o organizačno-technickom zabezpečení akcie Posedenie pre 

dôchodcov, ktoré sa bude konať dňa 28.10.2017. Uvedené poslanci zobrali na vedomie. 

     Starosta obce informoval o organizačno-technickom zabezpečení akcie Mikuláš, ktorá sa 

bude konať dňa 3.12.2017. Uvedené poslanci OZ zobrali na vedomie a zároveň jednohlasne 

schválili príspevok na mikulášske balíčky vo výške 3,- Eur pre deti od narodenia do 4. ročníka 

ZŠ. 

     Na záver starosta obce informoval o voľbách do orgánov samosprávnych krajov, ktoré sa 

budú konať dňa 4.11.2017. 

 

K 5. bodu programu 

 

     M. Pavličko – v súvislosti s dočasnou obchádzkovou trasou je potrebné v čase príchodu 

detí do ZŠ zriadiť hliadku na ceste III. triedy. 

 

K 6. bodu programu 

 

     Po prerokovaní všetkých bodov prečítala zapisovateľka návrh na uznesenie. Potom SO 

vyzval prítomných, aby hlasovali za jeho prijatie. 

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

 

K 7. bodu programu 

  

SO poďakoval všetkým prítomným za účasť a zasadnutie OZ ukončil. 

 

 

 

Zapísala: Mgr. Martina Harčaríková 

 

 

 

 

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

 

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

 

 

 

 

 


