
Obecné zastupiteľstvo Fričkovce 
 

 

ZÁPISNICA 
 

z II. zasadnutia obecného zastupiteľstva, 

konaného dňa 01.02.2019 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 2018 

4. Zásady odmeňovania poslancov obce Fričkovce 

5. Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva vo Fričkovciach 

6. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na rok 2019 

7. Plán prác a projekty  na rok 2019 

8. Plán kultúrno-spoločenských podujatí na rok 2019 

9. Odvádzanie odpadových vôd a odpočty stočného - zmeny 

10. Žiadosti o odpustenie daní a poplatkov na rok 2019 – prerokovanie 

11. Žiadosť o poskytnutie dotácie – Športový klub Fričkovce 

12. Žiadosť Mikuláša Paľuva č. 119 o riešenie vzniknutej situácie so sestrou Annou 

Paľuvovou č. 6 

13. Rôzne  

o  Verejné zhromaždenie občanov obce 

o  Jarné upratovanie a separovaný zber odpadu 

o  Silvestrovský ohňostroj a fašiangový ples 2019 

14. Diskusia 

15. Uznesenie 

16. Záver 

 

 

K 1. bodu programu 

 

II. zasadnutie OZ otvoril starosta obce. Privítal prítomných a oboznámil ich s programom, 

ktorým by sa malo riadiť zasadnutie OZ.  

Hlasovanie: za – 5 hlasov, proti – 0 hlasov, zdržal sa – 0 hlasov 

Za zapisovateľku bola menovaná p. Demjaničová, za overovateľov zápisnice poslanci Martin 

Puchala a Miroslav Pavličko. 

 

K 2. bodu programu 

 

Starosta obce vyhodnotil plnenie uznesenia prijatého na predchádzajúcom zasadnutí OZ. 

Konštatoval, že všetky úlohy boli splnené. 

 

 

 



K 3. bodu programu 

 

Správu UIK o výsledkoch inventarizácie majetku obce za rok 2018 prečítala p. Demjaničová. 

Inventarizácia bola vykonaná na základe príkazu starostu obce zo dňa 3.12.2018. Jej cieľom 

bolo porovnať a overiť stav majetku obecného úradu, základnej školy, materskej školy 

a školskej jedálne a záväzkov vedených v účtovníctve so skutočným stavom. Na základe 

inventarizačných zápisov ČIK spracovala UIK správu o výsledkoch inventarizácie majetku 

obce a predložila na schválenie OZ. 

Hlasovanie: za – 5 hlasov, proti – 0 hlasov, zdržal sa – 0 hlasov 

 

K 4. bodu programu 

 

SO spolu s pozvánkou zaslal všetkým poslancom návrh zásad odmeňovania poslancov obce 

Fričkovce. Na zasadnutí OZ ich vyzval, aby sa k predloženému návrhu vyjadrili, prípadne 

vzniesli pripomienky. Pripomienky, ktoré boli vznesené boli zapracované do predloženého 

návrhu. Potom dal hlasovať za schválenie dokumentu Zásady odmeňovania poslancov Obce 

Fričkovce, ktoré nadobudnú účinnosť od 2.2.2019. 

Hlasovanie: za – 5 hlasov, proti – 0 hlasov, zdržal sa – 0 hlasov 

 

K 5. bodu programu 

 

Taktiež návrh na rokovací poriadok OZ vo Fričkovciach bol zaslaný všetkým poslancom 

spolu s pozvánkou. Na zasadnutí OZ starosta obce oboznámil prítomných s jednotlivými 

časťami tohto dokumentu a taktiež vyzval poslancov, aby vzniesli pripomienky 

k predloženému návrhu. Keďže nikto z prítomných nemal k návrhu pripomienky, SO dal 

hlasovať za jeho schválenie. 

Hlasovanie: za – 5 hlasov, proti – 0 hlasov, zdržal sa – 0 hlasov 

 

K 6. bodu programu 

 

Nakoľko sa hlavná kontrolórka ospravedlnila z neúčasti na zasadnutí OZ, návrh plánu 

kontrolnej činnosti HK na rok 2019 prečítala p. Demjaničová. 

Hlasovanie: za – 5 hlasov, proti – 0 hlasov, zdržal sa – 0 hlasov 

 

K 7. bodu programu 

 

S plánom prác na rok 2019 oboznámil prítomných SO. V tomto roku obec plánuje ukončiť 

zateplenie kultúrno-správnej budovy. Na základe výzvy č. OPII-2018/7/1 – DOP obec 

požiada o nenávratný finančný príspevok na vybudovanie bezplatnej WiFi siete na verejných 

miestach v obci. O realizácií tohto projektu podrobne informoval SO. V najbližších dňoch 

bude zverejnená výzva na výber dodávateľa tohto projektu. V roku 2019 sa plánuje 

vybudovanie optickej siete, ktorú bude realizovať firma WI-NET s.r.o. Raslavice. 

Rekonštrukciu vodovodu na Hlavnej ulici, od starého kostola smerom hore uskutoční VVS, 

a.s. Na návrh SO poslanci OZ schválili zakúpiť techniku na zimnú údržbu ciest ako aj na 

udržiavacie práce v obci. Zároveň poverili SO, aby preveril ceny a ostatné náležitosti 

ohľadom kúpy komunálnej techniky na udržiavacie práce v obci. V súvislosti s tým, bude 

potrebné zrekonštruovať na garáže aj hospodársku budovu, ktorá sa nachádza  na obecnom 

pozemku na družstevnom dvore. SO tiež informoval prítomných, že v týchto dňoch vyhlásil 

Úrad vlády SR výzvu na predkladanie žiadosti o dotáciu „Podpora rozvoja športu na rok 

2019“, o ktorú chce požiadať aj naša obec. Okrem týchto projektov sa budú v obci vykonávať 



aj iné investície menšieho charakteru ako aj pravidelná údržba majetku obce. SO otvoril 

diskusiu a vyzval poslancov, aby sa k jednotlivým bodom plánu práce vyjadrili. Potom dal 

hlasovať za jeho schválenie.  

Hlasovanie: za – 5 hlasov, proti – 0 hlasov, zdržal sa – 0 hlasov 

 

K 8. bodu programu 

 

V roku 2019 obec plánuje zorganizovať tieto kultúrno-spoločenské akcie: karneval, 

Fašiangový ples, Deň matiek, stávanie mája, deň obce, obecný výlet, posedenie pre 

dôchodcov a Mikuláš. Obec sa bude spolupodielať na organizovaní ostatných kultúrno-

spoločenských akcií v rámci obce. 

Hlasovanie: za – 4 hlasy, proti – 1 hlasov, zdržal sa – 0 hlasov 

 

K 9. bodu programu 

 

SO informoval prítomných o výsledku spoločného rokovania obcí Fričkovce, Osikov 

a prevádzkovateľa verejnej kanalizácie AQUASPIŠ s.r.o. vo veci odvádzania odpadových 

vôd a odpočtu stočného. Od 1.1.2020 bude obec v tejto veci postupovať v zmysle vyhlášky č. 

397 Ministerstva životného prostredia SR a zákona č. 157/2018 Z. z. o meteorológii. 

V priebehu tohto roka obec vykoná všetky prípravné práce pre tento spôsob odpočtu 

stočného.  

Hlasovanie: za – 5 hlasov, proti – 0 hlasov, zdržal sa – 0 hlasov 

 

K 10. bodu programu 

 

Poslanci obecného zastupiteľstva pri schvaľovaní žiadostí občanov o odpustenie poplatku za 

komunálny odpad a DzN 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. 

Hlasovanie: za – 5 hlasov, proti – 0 hlasov, zdržal sa – 0 hlasov 

 

K 11. bodu programu 

 

Na základe žiadosti ŠK Fričkovce o dotáciu na zabezpečenie chodu Futbalového klubu ŠK 

Fričkovce OZ schválilo dotáciu vo výške 500,- EUR. 

Hlasovanie: za – 5 hlasov, proti – 0 hlasov, zdržal sa – 0 hlasov 

 

K 12. bodu programu 

 

SO prečítal žiadosť Mikuláša Paľuva č. 119 o riešenie vzniknutej situácie so sestrou Annou 

Paľuvovou č. 6, ktorá bola OcÚ doručená dňa 27.12.2018 a zaregistrovaná pod č. 150/2018. 

Zasadnutia sa osobne zúčastnil aj p. Mikuláš Paľuv. OZ s ním osobne diskutovalo o všetkých 

požiadavkách, ktoré v žiadosti uvádza. Zároveň bol upovedomený o tom, že o 

výsledku rokovania bude tiež písomne informovaný. 

 

K 13. bodu programu 

 



Každoročne začiatkom roka OZ zvoláva verejne zhromaždenie občanov obce Fričkovce. Na 

návrh SO poslanci schválili termín VZO na 15.2.2019 ako aj program zhromaždenia a tiež 

jeho organizačno-technické zabezpečenie. 

Potom starosta obce informoval prítomných, že tak ako každý rok aj v tomto roku v marci sa 

uskutoční jarné upratovanie v obci. V obci bude umiestnených 5 veľkoobjemových 

kontajnerov. 

V rámci separovaného odpadu bol každej domácnosti doručený zberný kalendár, v ktorom sú 

vyznačené dní a druh odpadu. O vývoze odpadu sú občania informovaní tiež prostredníctvom 

SMS a reláciou v rozhlase. 

V závere tohto bodu programu SO  vyhodnotil celkový priebeh akcie Silvestrovský ohňostroj. 

Taktiež bolo prerokované organizačno-technické zabezpečenie Fašiangového plesu, ktorý sa 

uskutoční 9.2.2019 a na ktorý SO pozval všetkých prítomných. 

Tieto informácie vzali poslanci na vedomie. 

 

K 14. bodu programu 

 

Mgr. Martina Harčaríková – informovala o požiadavkách ZŠ, ktoré boli vznesené na rade 

školy. 

 

K 15. bodu programu 

 

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

uznesenie. Potom vyzval prítomných, aby hlasovali za jeho prijatie. 

Hlasovanie: za – 5 hlasov, proti – 0 hlasov, zdržal sa – 0 hlasov 

 

 

K 16. bodu programu 

 

Na záver SO poďakoval prítomným za účasť a rokovanie ukončil. 

 

 

 

Vo Fričkovciach dňa 01.02.2019 

 

 

 

Zapísala: Viera Demjaničová 

 

 

 

                                                                                          ...................................... 

                                                                                            Ing. Matej STRAKA 
                                                                                                               starosta obce Fričkovce 

 

 

 

 

 

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

 

                        Miroslav Pavličko                 ............................................... 


