
Uznesenie č. 13 

 

z XIII. zasadnutia obecného zastupiteľstva, 

konaného dňa 08.12.2016 v zasadačke OcÚ Fričkovce 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

 

Obecné zastupiteľstvo 
 
Schvaľuje: 

 Kontrolu plnenia uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia OZ 

 Komisie obecného zastupiteľstva : 

Finančná komisia –  Ing. Maroš Katrinič – predseda 

                      Martin Puchala – člen 

   Ing. Gabriela Harčaríková – člen 

Ing. Vladimír Iľko – člen 

Komisia verejného poriadku a životného  prostredia – Martin Puchala – predseda 

            Ing. Maroš Katrinič – člen 

            Marta Harčariková – člen 

            Miroslav Pavličko – člen 

Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov 

     Marta Harčariková – predseda 

     Mgr. Martina Harčaríková – člen 

     Miroslav Pavličko - člen 

 

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

 VZN č. 49/2016 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad na 

rok 2017 

 Dlhodobý investičný úver vo výške 150 000,- EUR od VÚB, a .s. na financovanie 

projektu „Úprava verejného priestranstva v obci Fričkovce“ so zabezpečením vo 

forme spísania blankozmenky ako exekučného titulu a dohodou o vyplňovacom práve 

k blankozmenke s dobou splatnosti 180 mesiacov 

 

 Rozpočet obce na roky 2017, 2018, 2019  

                2017  2018  2019 

Bežný rozpočet 

- príjmy         333 760,- €              331 760,- €      331 760,- €       

- výdavky      312 810,- €              291 788,- €      291 788,- € 

 

Kapitálový rozpočet 

- príjmy                     0,-  €                       0,- €                 0,- € 

- výdavky           5 000,-  €                       0,- €                 0,- € 

 

 

Finančné operácie 

- príjmy                    0,-  €                      0,- €                  0,- € 

- výdavky        15 950,-  €            15 950,-  €        15 950,-  € 

 

 



Rozpočet spolu 

- príjmy          333 760,- €              331 760,- €      331 760,- €       

- výdavky       333 760,- €              307 738,- €      307 738,- € 

 

Konštatuje, že: 

 Poslanec obecného zastupiteľstva Miroslav Pavličko zložil zákonom predpísaný sľub 

poslanca OZ 

 

Berie na vedomie: 

 Oznámenie poslanca Jaroslava Šoltýsa, Fričkovce č. 164 ohľadom vzdania sa mandátu 

poslanca OZ z osobných dôvodov 

 Výšku stočného pre rok 2017 vo výške 0,87 EUR za m3 odkanalizovanej odpadovej 

vody 

 Predložené ponuky na poskytnutie dlhodobého investičného úveru na financovanie 

projektu „Úprava verejného priestranstva v obci Fričkovce“ 

 Stanovisko hlavného kontrolóra obce k čerpaniu investičného úveru na financovanie 

projektu „Úprava verejného priestranstva v obci Fričkovce“ 

 Potvrdenie hlavného kontrolóra, že obec Fričkovce dodržala všetky zákonom 

stanovené podmienky pre prijatie návratných zdrojov financovania (dlhodobý 

investičný úver vo výške 150 000,- EUR) 

 Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu na roky 2017, 2018,2019 

 Príkaz starostu obce na vykonanie inventarizácie k 31.12.2016 

 Organizačno-technické zabezpečenie silvestrovského ohňostroja 31.12.2016 

 Informáciu stavebného dozoru o priebehu a celkových nákladoch projektu „Úprava 

verejného priestranstva v obci Fričkovce“ 

 

Ukladá:  

 Na žiadosť p. Martina Straku s manželkou, Fričkovce č. 166 vyrúbať 10 ks orechov 

okolo štátnej cesty 

 Zvolať komisiu verejného poriadku a životného prostredia ohľadom orezávania 

stromov v katastri obce Fričkovce.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Vo Fričkovciach, 08. 12. 2016 

 

 

 

        

           Ing. Matej STRAKA 

                starosta obce 

 


