
 

 

Obecné zastupiteľstvo Fričkovce 
 

 

ZÁPISNICA 
 

z I. mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva, 

konaného dňa 18.10.2019 o 16.00 hod. v zasadačke OcÚ Fričkovce 
 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

 

Program:  

1. Otvorenie 

2. Kontrola plnenia uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia OZ 

3. Podnikateľská činnosť obce v rozsahu živnostenského zákona 

4. Diskusia 

5. Uznesenia 

6. Záver 

 

 

K 1. bodu programu 

 

I. mimoriadne zasadnutie OZ otvoril starosta obce. Keďže na zasadnutí boli prítomní všetci 

poslanci, SO skonštatoval, že zasadnutie je uznášaniaschopné. Potom ich oboznámil 

s programom zasadnutia a dal hlasovať za jeho schválenie. 

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

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

Puchala a Miroslav Pavličko. 

 

K 2. bodu programu 

 

Kontrolu plnenia uznesenia z posledného zasadnutia OZ vyhodnotil SO. Konštatoval, že 

niektoré úlohy boli splnené a niektoré budú splnené v termínoch, ktoré OZ schválilo. 

 

K 3. bodu programu 

 

Starosta obce informoval prítomných, že k žiadosti o regionálny príspevok v rámci akčného 

plánu okresu Bardejov je jednou z podmienok prevádzkovanie živnosti. V nadväznosti na túto 

podmienku je potrebné, aby Obec Fričkovce zriadila podnikateľskú činnosť. Jedná sa 

o zriadenie niektorých voľných živností v rozsahu živnostenského zákona. Potom vyzval 

poslancov, aby sa k tomuto návrh vyjadrili. Po prerokovaní dal hlasovať za schválenie 

podnikateľskej činnosti obce v rozsahu živnostenského zákona. 

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

 

K 4. bodu programu 

 



Miroslav Pavličko – treba upraviť miestnu komunikáciu na tých miestach, kde bola vykonaná 

rekonštrukcia vodovodu. 

 

K 5. bodu programu 

 

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

návrh na uznesenie z I. mimoriadneho zasadnutia OZ. Potom dal hlasovať za schválenie 

uznesenia. 

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

 

K 6. bodu programu 

 

Po schválení uznesenia  starosta obce poďakoval prítomným za účasť a I. mimoriadne 

zasadnutie OZ ukončil. 

 

 

 

 

Vo Fričkovciach, dňa 18.10.2019 

 

 

 

Zapísala: Viera Demjaničová 

 

 

 

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

                                                                                            Ing. Matej STRAKA 
                                                                                                               starosta obce Fričkovce 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

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

 

 

 

 

 

  


