
Obecné zastupiteľstvo Fričkovce 
 

 

ZÁPISNICA 
 

z III. zasadnutia obecného zastupiteľstva, 

konaného dňa 26.03.2019 o 18.30 hod. v zasadačke OcÚ Fričkovce 
 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

 

Program:  

1. Otvorenie 

2. Kontrola plnenia uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia OZ 

3. Výročná správa obce za rok 2018 

4. Záverečný účet obce za rok 2018 

5. Výberové konanie -  hlavný kontrolór obce Fričkovce 

6. Výberové konanie (riaditeľ ZŠ a MŠ) - informatívne 

7. Zakúpenie techniky na udržiavacie práce v obci 

8. Rekonštrukcia kultúrno-správnej budovy 

9. Rôzne  

o  Fašiangový ples - vyhodnotenie 

o  Verejné zhromaždenie občanov obce - vyhodnotenie 

o  Jarné upratovanie – vyhodnotenie 

o  Voľby prezidenta SR v roku 2019 

o  Voľby do európskeho parlamentu – 25.5.2019 

o  Rekonštrukcia a úprava NN siete – VSD a .s. 

o  Deň matiek a stávanie mája – 12.5.2019 

o  Deň obce a obecný výlet 2019 

10. Diskusia 

11. Uznesenie 

12. Záver 

 

K 1. bodu programu 

 

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

ktorým by sa malo riadiť zasadnutie OZ. Potom dal hlasovať za jeho schválenie. 

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 z predchádzajúceho zasadnutia OZ. Konštatoval, 

že úlohy z neho vyplývajúce boli splnené. Zároveň poznamenal, že o niektorých úlohách sa 

bude rokovať ešte na dnešnom zasadnutí samostatne.  

 

K 3. bodu programu 

 



Starosta obce vyzval p. Demjaničovú, aby oboznámila prítomných s Výročnou správou obce 

Fričkovce za rok 2018. Tento dokument bol zaslaný všetkým poslancom OZ, aby si mohli 

dokument preštudovať a na zasadnutí vzniesť pripomienky. Keďže nikto z prítomných nemal 

žiadne pripomienky, SO dal hlasovať za jej schválenie. 

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

 

K 4. bodu programu 

 

Záverečný účet obce Fričkovce za rok 2018 bol taktiež zaslaný všetkým poslancom OZ. P. 

Demjaničová informovala prítomných OZ o všetkých náležitostiach, ktoré Záverečný účet 

obsahuje a tiež o návrhu, aby finančný prebytok rozpočtového hospodárenia bol použitý na 

tvorbu rezervného fondu a čerpanie rezervného fondu by sa použilo na splátku istiny úveru. 

Potom starosta obce vyzval hlavnú kontrolórku, aby prečítala stanovisko HK k Záverečnému 

účtu obce za rok 2018. HK odporučila OZ schváliť tento návrh bez výhrad.  Starosta obce 

vyzval poslancov, aby hlasovali za jeho schválenie. 

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

 

K 5. bodu programu 

 

O vyhlásení a priebehu výberového konania na funkciu hlavného kontrolóra obce Fričkovce 

informoval prítomných poslancov starosta obce. Uzávierka prihlášok bola do 25.3.2019 do 

15.00 hod. Do tohto termínu bola obci doručená jedna prihláška od Ing. Alžbety Mendozovej, 

ktorá splnila všetky požiadavky. SO vyzval poslancov, aby hlasovali za jej zvolenie do tejto 

funkcie. 

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

 

K 6. bodu programu 

 

V tomto roku končí taktiež funkčné obdobie riaditeľky ZŠ a riaditeľky MŠ. SO oboznámil 

prítomných s tým, že obec vyhlasí výberové konanie na obsadenie týchto funkcií. Zároveň ich 

oboznámil s kvalifikačnými predpokladmi ako aj požiadavkami a termínom doručenia 

prihlášok. 

 

K 7. bodu programu 

 

V zmysle schváleného uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia OZ vo veci zakúpenia 

komunálnej techniky na udržiavacie práce v obci, SO predniesol návrh na zakúpenie nového 

kolesového nakladača s pohonom 4x4, ktorý by mal široké využitie pre udržiavacie práce v obci 

a taktiež aby bol zabezpečený kompletný záručný a pozáručný servis s predlženou lehotou 

trvania. K nemu je potrebné zakúpiť príslušenstvo a to: prednú snehovú radlicu, posypávač 

kameniva, základnú lyžicu, paletové vidly a lyžicu 4 v 1. Následne bude možné nakupovať aj 

ostatné príslušenstvo podľa potreby. Podrobne informoval o technických špecifikáciách 

jednotlivých produktov. Z dôvodu, aby obec nečerpala úver ani leasing bolo navrhnuté, aby 

financovanie celej tejto zákazky bolo rozvrhnuté v režime predlženej lehoty splatnosti 

dodávateľskej faktúry (najneskôr do 3 rokov). Poslanci OZ schválili zakúpiť túto techniku 

v hodnote max. do 35000,-EUR s DPH. Výzva na predloženie cenovej ponuky bude odborne 

spôsobilou osobou zaslaná viacerým predajcom komunálnej techniky a bude zverejnená aj na 

internetovej stránke v rámci procesu VO. 

Za – 4 hlasy, proti – 0, zdržal sa – 1 

 



K 8. bodu programu 

 

SO informoval prítomných o priebehu prác na rekonštrukcii KSB. Materiál bol zakúpený ešte 

v minulom roku z dotácie Úradu vlády SR. Práce na zateplení budovy vykonávajú zamestnanci 

obce.  

 

K 9. bodu programu 

 

V tomto bode programu SO informoval prítomných o akciách, ktoré sa uskutočnili v obci od 

začiatku tohto roka. Vyhodnotil celkový priebeh ako aj vyúčtovanie fašiangového plesu, 

verejného zhromaždenia občanov obce Fričkovce a jarného upratovania v obci. Taktiež 

oboznámil prítomných s výsledkami 1. kola volieb prezidenta SR a tiež, že 2. kolo volieb sa 

uskutoční 30.3.2019. Dňa 25.5.2019 sa uskutočnia voľby do Európskeho parlamentu. Ďalej ich 

oboznámil s rekonštrukciou NN siete v obci, ktorú realizuje VSD a. s. Košice už od začiatku 

tohto mesiaca. SO pozval a tiež požiadal o spoluprácu poslancov OZ pri zabezpečení osláv Dňa 

matiek a stávanie mája, ktoré sa uskutočnia 12.5.2019. V závere tohto bodu programu SO 

vyzval poslancov OZ, aby do budúceho zasadnutia porozmýšľali ako a kedy usporiadať deň 

obce a obecný výlet.  

 

K 10. bodu programu 

 

Mgr. Ľudmila Balážová – pýtala sa či sa organizujú tohto roku oslavy sv. Floriána na Čergove, 

aké benefity budú pre tých občanov, ktorí poctivo separujú odpad a tiež, že po zimnej údržbe 

sú niektoré obrubníky na chodníku poškodené. 

Miroslav Pavličko – navrhol, aby bol miestny rozhlas umiestnený na elektrické stĺpy, nakoľko 

tak ako je to teraz nie je veľmi estetické a rozhlasové drôty sú pomerne nízko, čo spôsobuje 

problémy nákladným autám. 

Mgr. Ľudmila Balážová – pýtala sa ako je zabezpečená prevádzka domu smútku. 

Mgr. Martina Harčaríková – tlmočila pripomienky občanov, aby pri asistovaní na pohrebe mali 

zamestnanci vhodné oblečenie. 

Zasadnutia OZ sa zúčastnili aj konatelia firmy Pavličko s.r.o., ktorí požiadali o príspevok do 

diskusie.  

Jozef Pavličko – chcel reagovať na vystúpenie SO na verejnom zhromaždení občanov obce 

Fričkovce dňa 15.2.2019 ohľadom zimnej údržby miestnych komunikácií v obci. Taktiež sa 

vyjadril k faktúre, ktorú firma Pavličko s.r.o. zaslala obci Fričkovce v novembri 2018 za práce 

naviac pri realizácií projektu „Úprava verejného priestranstva v obci Fričkovce“.  

Stanislav Pavličko – nakoľko pri realizácií vyššie uvedeného projektu zabezpečoval skôr práce 

v teréne a administratívne náležitosti zabezpečoval Jozef Pavličko, bol by rád, keby mohlo 

dôjsť k dohode a obec Fričkovce uznala túto faktúru. 

Miroslav Pavličko – ako poslanec OZ navrhol, že ak bola práca vykonaná a je to práca naviac, 

tak by sa faktúra mala uhradiť. 

Starosta obce odprezentoval postoj a stanovisko obce, ktoré bolo firme Pavličko s.r.o. zaslané 

písomne. 

 

K 11. bodu programu 

 

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

uznesenie z 3. zasadnutia OZ. Po jeho prečítaní dal hlasovať za prijatie uznesenia. 

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

 



K 12. bodu programu 

 

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

 

 

 

Vo Fričkovciach, dňa 26.03.2019 

 

 

 

Zapísala: Viera Demjaničová 

 

 

 

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

                                                                                            Ing. Matej STRAKA 
                                                                                                               starosta obce Fričkovce 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

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

  

 


