
ZÁPISNICA 
 

z XIII. zasadnutia obecného zastupiteľstva, 

konaného dňa 08.12.2016 o 18.30 hod. v zasadačke OcÚ Fričkovce 
 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

 

 

Program: 

 

1. Otvorenie 

2. Kontrola plnenia uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia OZ 

3. Zloženie sľubu nového poslanca OZ 

4. Komisie obecného zastupiteľstva – úprava 

5. VZN č. 48/2016 o dani z nehnuteľnosti na rok 2017 – schválenie 

6. VZN č. 49/2016vo miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady 

na rok 2017 – schválenie 

7. Výška stočného pre rok 2017 – schválenie 

8. Investičný úver – „Úprava verejného priestranstva v obci Fričkovce“ 

9. Rozpočet obce na rok 2017, 2018, 2019 – schválenia 

10. Príkaz starostu obce na vykonanie inventarizácií k 31.12.2016 

11. Rôzne 

o Silvestrovský ohňostroj – 31.12.2016 

12. Diskusia 

13. Uznesenie 

14. Záver 

 

K 1. bodu programu 

 

     Zasadnutie OZ otvoril starosta obce tým, že privítal všetkých prítomných poslancov ako aj 

ostatných hostí. Zároveň konštatoval, že nakoľko sú prítomní všetci poslanci, zasadnutie je 

uznášaniaschopné. Po prečítaní programu, vyzval poslancov OZ, aby hlasovali za prednesený 

návrh programu. Tento bol schválený plným počtom hlasov. Za zapisovateľku menoval p. 

Demjaničovú. 

 

K 2. bodu programu 

 

     Kontrolu uznesenia z posledného zasadnutia OZ vykonal starosta obce, ktorý konštatoval, 

že úlohy z neho vyplývajúce boli splnené. 

 

K 3. bodu programu 

 

     Dňa 29.11.2016 bolo obci Fričkovce a obecnému zastupiteľstvu doručené oznámenie 

poslanca Jaroslava Šoltýsa, Fričkovce 164, že od 1.12.2016 sa vzdáva svojho mandátu 

poslanca OZ vo Fričkovciach z osobných dôvodov. OZ vzalo toto oznámenie na vedomie. 

Podľa výsledkov volieb do samosprávy bol za poslanca OZ delegovaný Miroslav Pavličko, 

bytom Fričkovce č. 210. Preto ho starosta obce vyzval, aby zložil sľub poslanca obecného 

zastupiteľstva vo Fričkovciach a potvrdil ho svojim podpisom. 



K 4. bodu programu 

 

     Vzhľadom na vyššie uvedenú skutočnosť starosta obce navrhol tiež upraviť zloženie 

finančnej komisie, komisie verejného poriadku a životného prostredia a tiež komisiu na 

ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov. Jeho návrh poslanci 

schválili plným počtom hlasov. 

 

K 5. a 6. bodu programu 

 

     Návrhy VZN č. 48/2016 o DzN a VZN č. 49/2016 o miestnych daniach a miestnom 

poplatku za komunálny odpad boli všetkým poslancom vopred zaslané k nahliadnutiu. Preto 

SO vyzval prítomných poslancov, aby sa vyjadrili k týmto návrhom, prípadne vzniesli 

pripomienky. OZ schválilo VZN č. 48/2016 plným počtom hlasov. Taktiež VZN č. 49/2016 

bolo schválené plným počtom hlasov. 

 

K 7. bodu programu 

 

     SO informoval prítomných, že na základe skutočných nákladov ako aj  čerpania rozpočtu 

za 9 mesiacov v roku 2016 ostáva výška stočného pre rok 2017 0,87 EUR za 1 m3 

odkanalizovanej vody. 

 

K 8. bodu programu 

 

     Zasadnutia OZ sa zúčastnil aj zástupca stavebného dozoru projektu „Úprava verejného 

priestranstva v obci Fričkovce“, ktorý informoval prítomných o priebehu prác. K dnešnému 

dňu je komplet ukončená kanalizácia a ak to počasie dovolí začne sa s výstavbou chodníka. 

Všetky práce sú riadne zdokumentované v stavebnom denníku a tiež je urobená aj 

fotodokumentácia. Zároveň poukázal na niektoré problémy, ktoré sa počas realizácie priamo 

v teréne vyskytli, a ktoré majú vplyv na úpravu rozpočtu celého projektu. Výška celkových 

nákladov je okolo 150 tis. EUR s DPH.  Nakoľko OZ rozhodlo, že financovanie projektu bude 

zabezpečené formou úveru, starosta obce informoval prítomných, že oslovil tri bankové 

inštitúcie a to: VÚB, a. s., PRIMA banku  a SLSP a. s., aby predložili cenové ponuky na 

bankový úver. Z dvoch ponúk bola najvýhodnejšia z VÚB a. s. Bardejov. Na základe 

potvrdenia hlavnej kontrolórky obce, že obec Fričkovce k 8.12.2016 dodržala všetky 

zákonom stanovené podmienky pre prijatie návratných zdrojov financovania  a tiež jej 

stanoviská, že súhlasí s prijatím dlhodobého investičného úveru vo výške 150 000,- EUR na 

financovanie projektu, ktorý bude zabezpečený blankozmenkou, OZ schválilo plným počtom 

hlasov, že požiada VÚB, a. s. Bardejov o investičný úver vo výške 150 000,- EUR.  

 

K 9. bodu programu 

 

     Dňa 1.12.2016 sa konalo zasadnutie finančnej komisie za účelom prípravy návrhu 

rozpočtu obce na roky 2017, 2018, 2019. Návrh rozpočtu vychádzal zo skutočného čerpania 

rozpočtu k 30.9.2016 a tiež sa prihliadalo na priority obce v roku 2017.  Tento návrh bol 

zaslaný všetkým poslancom OZ k nahliadnutiu. Na zasadnutí OZ starosta obce vyzval 

prítomných, aby sa k návrhu vyjadrili prípadne vzniesli námietky alebo ho doplnili. Potom 

požiadal HK obce, aby vyjadrila stanovisko hlavného kontrolóra k predloženému návrhu. Na 

základe jej doporučenia poslanci OZ schválili rozpočet na roky 2017, 2018, 2019 plným 

počtom hlasov. 

 



 

 

 

K 10. bodu programu 

 

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

a záväzkov za rok 2016 v obci Fričkovce. Zároveň vymenoval ústrednú a čiastkové 

inventarizačné komisie. 

 

K 11. bodu programu 

 

     SO oboznámil prítomných so žiadosťou p. Martina Straku a jeho manželky Heleny, bytom 

Fričkovce 166 o výrub ovocných stromov. Nakoľko p. Straka bol na zasadnutí osobne 

prítomný, starosta ho vyzval, aby svoju žiadosť zdôvodnil prítomným poslancov. OZ poverilo 

starostu obce, aby vybavil všetky potrebné povolenia na výrub stromov, tak ako je to v 

žiadosti uvedené. 

    Už tradične každý rok obec organizuje Silvestrovský ohňostroj. SO ich oboznámil s jeho 

organizačným zabezpečením a zároveň ich srdečne pozval na spoločne privítanie nového 

roka. 

 

K 12. bodu programu 

 

     Miroslav Pavličko – vzniesol požiadavku na výrub stromov – červených smrekov na 

družstevnej ulici oproti jeho domu, ktorých ihličie spôsobuje veľký neporiadok. Zároveň si 

zobral za svoje, že zabezpečí výsadbu nových stromčekov. 

Keďže zo strany viacerých občanov prichádzajú požiadavky na odstránenie prípadne úpravu 

stromov v katastri obce Fričkovce, starosta obce navrhol zvolať komisiu verejného poriadku 

a životného prostredia, aby posúdila daný stav a navrhla riešenie ohľadom orezávania 

stromov v katastri obce Fričkovce. 

 

K 13. bodu programu 

 

     Návrh na uznesenie z XIII. Zasadnutia OZ prečítala zapisovateľka p. Demjaničová. Keďže 

nikto z prítomných nemal pripomienky k návrhu na uznesenie, SO dal hlasovať za jeho 

schválenie. Uznesenie bolo schválené plným počtom hlasov. 

 

K 14. bodu programu 

 

    Na záver SO poďakoval všetkým prítomných za účasť a poprial im šťastné a pokojné 

Vianočné sviatky a veľa osobných i pracovných úspechov v novom roku. 

 

 

 

Zapísala: Viera Demjaničová 

 

 

 

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

 

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


