
Obecné zastupiteľstvo Fričkovce 
 

 

ZÁPISNICA 
 

z V. zasadnutia obecného zastupiteľstva, 

konaného dňa 12.09.2019 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 2018 

4. Správa kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za I. polrok 2019 

5. Úprava rozpočtu obce k 30.6.2019 

6. Projektové zámery obce v roku 2019 

7. Rôzne  

o  Výkop hrobiek na cintoríne 

o  Obecný výlet 2019 

o  Posedenie pre dôchodcov 2019 

o  Mikuláš 2019 

8. Diskusia 

9. Uznesenie 

10. Záver 

 

 

K 1. bodu programu 

 

Zasadnutie OZ otvoril starosta obce. Privítal prítomných a zároveň konštatoval, že OZ je 

uznášaniaschopné, nakoľko sú prítomní všetci poslanci. Oboznámil ich s programom rokovania 

a dal hlasovať za jeho schválenie. 

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

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

Puchala a Miroslav Pavličko. 

 

K 2. bodu programu 

 

O plnení uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia OZ informoval starosta obce. Konštatoval, 

že úlohy z neho vyplývajúce boli splnené. 

 

K 3. bodu programu 

 

SO vyzval p. Demjaničovú, aby prečítala Správu nezávislého audítora pre štatutárny orgán 

a Obecné zastupiteľstvo Obce Fričkovce k účtovnej závierke k 31.12.2018 a k výročnej správe 

za rok 2018. OZ vzalo túto správu na vedomie. 

 

 



K 4. bodu programu 

 

Hlavná kontrolórka obce oboznámila OZ s výsledkom kontroly účtovných dokladov, čerpania 

rozpočtu obce, pokladne, miezd, miestnych daní a poplatkov a plnenia uznesení OZ za 1. polrok 

2019. Túto správu vzalo OZ na vedomie. 

 

K 5. bodu programu 

 

Návrh úpravy rozpočtu vypracovala finančná komisia na svojom zasadnutí, ktoré sa konalo dňa 

5.9.2019 v kancelárií obecného úradu za prítomnosti starostu obce a referentky OcÚ. Pri úprave 

sa vychádzalo z čerpania rozpočtu k 30.6.2019. Vo výdavkovej časti boli zohľadnené potreby 

obce pri zabezpečení jednotlivých prevádzok, ktoré spravuje obec a prebytok BR bol použitý 

na kapitálové výdavky a finančné operácie. Tento návrh bol poslaný všetkým poslancom 

k nahliadnutiu, aby na zasadnutí OZ mohli k nemu vzniesť pripomienky, prípadne iné návrhy.  

Po prerokovaní tohto návrhu, SO vyzval hlavnú kontrolórku, aby prečítala stanovisko HK 

k návrhu úpravy rozpočtu, v ktorom HK odporučila OZ schváliť predložený návrh tak, ako ho 

vypracovala finančná komisia. 

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

 

K 6. bodu programu 

 

O plnení plánu prác v roku 2019 informoval prítomných SO.  Do dnešného dňa sú kompletne 

ukončené práce na zateplení KSB. Financovanie bolo zabezpečené okrem iného aj z dotácie 

MF vo výške 13500,- EUR a z vlastných zdrojov. Taktiež bola ukončená rekonštrukcia a úprava 

NN siete v obci, ktorú realizovala VSD a. s. Košice a rekonštrukcia vodovodu na Hlavnej ulici 

– VVS, a. s.. Práce pokračujú na vybudovaní optickej siete, ktorú realizuje firma WI-NET, 

s.r.o.. Do konca roka má byť vybudovaná na verejných priestranstvách bezplatná WiFi sieť 

z dotácie podpredsedu ÚV SR vo výške 10200,- EUR a tiež detské ihrisko, na ktoré nám bola 

poskytnutá  dotácia z ÚV SR. SO tiež informoval, že obec má podanú žiadosť o dotáciu v rámci 

skupiny MAS Sekčov - Topľa na PRV 7.2. - Úprava verejného priestranstva obce Fričkovce. 

Podmienkou k predloženiu žiadosti o túto dotáciu je ukončený proces VO, ktorú obec splnila. 

Obec zakúpila nakladač Gunstig s príslušenstvom na zimnú údržbu ciest a udržiavacie práce 

v obci, na ktorý nám bola poskytnutá dotácia MF SR vo výške 20000,- EUR. 

Informáciu o realizácií jednotlivých projektov vzalo OZ na vedomie. 

 

K 7. bodu programu 

 

SO informoval prítomných, že, na miestnom cintoríne boli vykopané nové hrobky, nakoľko sa 

blíži zimné obdobie.  

Dňa 28.9.2019 sa uskutoční obecný výlet do Banskej Štiavnice a Svätého Antona. O jeho 

organizačno-technickom zabezpečení informoval SO.  

Taktiež obec plánuje usporiadať 26.10.2019, v rámci mesiaca úcty k starším, posedenie pre 

dôchodcov. SO požiadal poslancov, aby boli nápomocní pri jeho organizovaní. OZ schválilo 

zakúpenie upomienkových predmetov pre dôchodcov.  

Poslanci OZ schválili aj príspevok na mikulášske balíčky vo výške 3,- EUR na dieťa, pre deti 

od narodenia do 4. ročníka ZŠ. Oslavy sv. Mikuláša sa uskutočnia 8.12.2019. 

SO tiež informoval prítomných o tom, že od 1.9.2019 budú poskytované obedy zadarmo aj 

žiakom ZŠ prostredníctvom dotácie v hodnote 1,20 € na žiaka a deň. 



V závere tohto bodu programu SO srdečne pozval všetkých prítomných, aby prišli povzbudiť 

pretekárov na 63. ročníku medzinárodných cyklistických pretekov Okolo Slovenska v dňoch 

od 18. -21.9.2019. Cez našu obec pôjde pelotón 18.9.2019 okolo 9.20 hod. 

 

K 8. bodu programu 

 

Ľudmila Balážová – pýtala sa či už je ukončená rekonštrukcia vodovodu a či sa bude realizovať 

aj úprava miestnej komunikácie. Navrhla, aby do miestnosti kde sú uložené kroje, zakúpil záves 

na okno, aby sa kroje nezničili od slnka. 

Taktiež sa pýtala, či obec neuvažuje o ekologických hroboch na miestnom cintoríne. 

Maroš Katrinič – požiadal, aby zamestnanci OcÚ pokosili hraciu plochu na futbalovom ihrisku. 

Miroslav Pavličko – sa pýtal, či má obec zabezpečeného strojníka na obsluhu nakladača. 

Na všetky otázky a podnety odpovedal starosta obce. 

 

K 9. bodu programu 

 

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

návrh na uznesenie z V. zasadnutia OZ. Uznesenie bolo schválené plným počtom hlasov. 

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

 

K 10. bodu programu 

 

Starosta obce poďakoval všetkým prítomným za účasť a V. zasadnutie OZ ukončil. 

 

 

Vo Fričkovciach, dňa 12.09.2019 

 

 

 

Zapísala: Viera Demjaničová 

 

 

 

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

                                                                                            Ing. Matej STRAKA 
                                                                                                               starosta obce Fričkovce 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

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

 

 


