
Obecné zastupiteľstvo Fričkovce 

 

Z Á P I S N I C A 
 

z XIX. zasadnutia obecného zastupiteľstva, 

konaného dňa 07.12.2017 o 18.00 hod. v zasadačke OcÚ Fričkovce 
 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

 

 

Program: 

 
1.  Otvorenie 

2. Kontrola plnenia uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia OZ 

3. VZN č. 50/2017 o dani z nehnuteľnosti na rok 2018 – schválenie 

4. VZN č. 51/2017 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady na rok 

2018 -  schválenie 

5. Výška stočného pre rok 2018  

6. Rozpočet obce na rok 2018, 2019, 2020 – schválenie 

7. Žiadosť o byt – schválenie 

8. Žiadosť o spoluprácu pri vybudovaní optickej siete 

9. Príkaz starostu obce na vykonanie inventarizácie k 31.12.2017 

10. Rôzne 

o Denný stacionár - informácie 

o Silvestrovský ohňostroj – 31.12.2017 
11. Diskusia 

12. Uznesenie 

13. Záver 

 

K 1. bodu programu 

 

     XIX.  zasadnutie OZ otvoril starosta obce.  Privítal prítomných poslancov, oboznámil ich s 

programom zasadnutia a zároveň dal hlasovať za jeho prijatie. Tento bol prijatý plným 

počtom prítomných hlasov. OZ sa zúčastnili všetci poslanci, čim bolo zasadnutie OZ 

uznášaniaschopné. Za zapisovateľku bola menovaná p. Viera 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 

 

    Starosta obce predniesol návrh OZ, aby sadzby pre daň z nehnuteľnosti platné v roku 2017 

ostali nezmenené aj pre rok 2018. Tento návrh podporili aj poslanci OZ a preto SO dal 

hlasovať za schválenie VZN č. 50/2017 o DzN . 

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

 

 



K 4. bodu programu 

      

     Na základe analýzy čerpania rozpočtu k 31.10.2017 s výhľadom čerpania do konca roka 

starosta obce informoval prítomných, že príjmy z poplatkov za TKO v tomto roku pokrývajú 

výdaje spojené s vývozom a uložením TKO. Preto navrhol, aby sadzby za miestne dane 

a poplatok za komunálny odpad ostali nezmenené. OZ s týmto návrhom súhlasilo. VZN č. 

51/2017 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady bolo schválené 

plným počtom hlasov. 

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

 

K 5. bodu programu 

 

     SO informoval prítomných, že výška stočného pre rok 2018 bude 0,87 Eur za 1 m3 

odkanalizovanej odpadovej vody.  OZ vzalo túto informáciu na vedomie. 

 

K 6. bodu programu 

 

     Dňa 4.12.2017 sa konalo zasadnutie finančnej komisie za účelom prípravy návrhu 

rozpočtu obce na roky 2018, 2019, 2020 a úpravu rozpočtu. Návrh rozpočtu vychádzal zo 

skutočného čerpania rozpočtu k 31.10.2017 a tiež sa prihliadalo na priority obce v roku 2018.  

Tento návrh bol zaslaný všetkým poslancom OZ k nahliadnutiu. Na zasadnutí OZ starosta 

obce vyzval prítomných, aby sa k návrhu rozpočtu vyjadrili prípadne vzniesli námietky alebo 

ho doplnili. Potom požiadal HK obce, aby vyjadrila stanovisko hlavného kontrolóra 

k predloženému návrhu.  Po jej doporučení SO vyzval poslancov, aby hlasovali za tento 

návrh. 

Za - 5 hlasy, proti – 0, zdržal sa – 0 

 

K 7. bodu programu 

 

    V novembri tohto roku boli obecnému úradu doručené dve žiadosti o byt a to od Evertza 

Mendozu, trvale bytom Fričkovce č. 200 a Stanislava Harčarika, trvale bytom Fričkovce č. 

105. SO informoval, že v súčasnosti je voľný iba jeden 1-izbový byt. Po zvážení všetkých 

skutočností a dôvodov uvedených v žiadostiach OZ rozhodlo prideliť byť Evertzovi 

Mendozovi, Fričkovce č. 200. 

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

 

K 8. bodu programu 

 

    OZ vzalo na vedomie žiadosť spoločnosti WI-NET, s.r.o. Raslavice o spoluprácu pri 

vybudovaní optickej siete.  

 

K 9. bodu programu 

 

    Starosta obce informoval prítomných, že vydal príkaz na vykonanie inventarizácie majetku 

a záväzkov za rok 2017 v obci Fričkovce. Zároveň vymenoval ústrednú a čiastkové 

inventarizačné komisie. 

 

 

 

 



K 10. bodu programu 

 

     V tomto bode programu SO oboznámil prítomných poslancov, že vláda SR pripravuje 

zmenu zákona č. 448/2008 o sociálnych službách, ktorá sa bude dotýkať denných stacionárov 

pre seniorov a spoluúčasti obcí na prevádzke týchto zariadení. Túto skutočnosť OZ vzalo na 

vedomie. 

     Tiež oboznámil prítomných s výsledkami volieb do Prešovského samosprávneho kraja, 

ktoré sa konali 4.11.2017 v našej obci. 

     V závere tohto bodu programu starosta obce pozval všetkých prítomných na už tradičný 

Silvestrovský ohňostroj.  

 

K 11. bodu programu 

 

Mgr. Martina Harčaríková – zaujímala sa ako je zabezpečená zimná údržba miestnych 

komunikácií. 

 

Miroslav Pavličko – pýtal sa, či zimnú údržbu bude aj v tomto roku zabezpečovať spoločnosť 

Pavličko, s.r.o. 

 

K 12. bodu programu 

 

     Po prerokovaní všetkých bodov prečítala zapisovateľka návrh na uznesenie. Potom SO 

vyzval prítomných poslancov, aby hlasovali za jeho prijatie.  

Za -5 hlasy, proti – 0, zdržal sa – 0 

 

K 13. bodu programu 

  

     Na záver SO poďakoval všetkým prítomným za účasť a spoluprácu a poprial pokojné 

prežitie Vianočných sviatkov a šťastný krok do nového roku.      

 

 

 

 

Zapísala: Viera Demjaničová 

 

 

 

 

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

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 


