
ZÁPISNICA 
 

z XVI. zasadnutia obecného zastupiteľstva, 

konaného dňa 08.06.2017 o 19.00 hod. v zasadačke OcÚ Fričkovce 
 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

 

 

Program: 

 

1. Otvorenie 

2. Kontrola plnenia uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia OZ 

3. Oslavy 590. výročia obce 

4. Rôzne 

o  Zmena amperických hodnôt ističov na objektoch obce 

o  Florián na Čergove 7.5.2017 - vyhodnotenie 

o  Deň matiek a stávanie mája 14.5.2017 - vyhodnotenie 

5. Diskusia 

6. Uznesenie 

7. Záver 

 

K 1. bodu programu 

 

     XVI. zasadnutie OZ otvoril starosta obce.  Privítal prítomných poslancov a oboznámil ich 

s programom zasadnutia a zároveň dal hlasovať za jeho prijatie. OZ sa zúčastnili štyria 

poslanci, čim bolo zasadnutie OZ uznášaniaschopné. Za zapisovateľku bola menovaná p. 

Demjaničová. 

 

K 2. bodu programu 

 

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

z neho vyplývajúce boli splnené. 

 

K 3. bodu programu 

 

     K tomuto bodu programu boli prizvaní aj členovia Obecnej komisie školstva, kultúry 

a športu, predsedovia spoločenských organizácií pôsobiacich v obci ako aj zástupkyňa farskej 

ekonomickej rady vo Fričkovciach. V úvode starosta obce informoval prítomných 

o vykonaných prácach v súvislosti s prípravami osláv 590. výročia obce Fričkovce. Na 

futbalovom ihrisku bola zrekonštruovaná šatňa,  výčap, lavičky, pódium a tiež terénne úpravy. 

Potom starosta obce oboznámil prítomných s harmonogramom prípravných prác a celkového 

priebehu samotných osláv. Medzi jednotlivých členov komisie boli rozdelené úlohy tak, aby 

bol zabezpečený plynulý priebeh osláv. 

     Pri príležitosti osláv 590. výročia obce bude tiež vydaná kniha „Fričkovce, dejiny obce“, 

ktorá bude prezentovaná v rámci osláv. Na základe informácie SO o nákladoch vynaložených 

na túto publikácie, OZ schválilo cenu za knihu a to 20,- EUR za kus. 



 Poslanci OZ tiež súhlasili s tým, aby každý občan s trvalým pobytom v našej obci dostal 

poukážku na jednu porciu gulášu. Poukážky budú distribuované spolu s pozvánkou do každej 

domácnosti. Pre všetkých účastníkov budú zabezpečené stánky s jedlom a občerstvením. 

     Starosta obce požiadal všetkých prítomných, aby tlmočili jeho srdečne pozvanie na oslavy 

všetkým našim rodákom, príbuzným a známym. 

  

K 4. bodu programu  

 

     Starosta obce informoval prítomných, že na základe odborného posúdenia s cieľom 

zníženia nákladov na energie, obec požiadala VSD, a. s. Košice o zmenu amperických hodnôt 

ističov na objektoch materskej školy, školskej jedálne, športového klubu, obecného úradu, 

KSB a verejného osvetlenia. OZ schválilo tento zámer plným počtom hlasov. 

 

K 5. bodu programu 

 

     Keďže počas rokovania mal každý možnosť vyjadriť sa k jednotlivým bodom, v tomto 

bode programu už nikto z prítomných nemal žiadne príspevky do diskusie. 

 

K 6. bodu programu 

 

    Návrh na uznesenie prečítala p. Demjaničová. Potom SO vyzval prítomných poslancov, 

aby hlasovali za jeho prijatie. Uznesenie bolo schválené plným počtom hlasov. 

 

K 7. bodu programu 

 

    Na záver starosta obce poďakoval prítomným za účasť ako aj za pomoc pri prípravách 590. 

výročia obce a vyjadril presvedčenie, že v deň osláv nás nesklame ani počasie. Potom 

zasadnutie ukončil. 

     

 

 

 

Zapísala: Viera Demjaničová 

 

 

 

 

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

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 


