
ZÁPISNICA 
 

z VII. zasadnutia obecného zastupiteľstva, 

konaného dňa 11.12.2015 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. 45/2015 o dani z nehnuteľnosti na rok 2016 – schválenie 

4. VZN č. 46/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady na 

rok 2016 – schválenie 

5. Výška stočného pre rok 2016 – schválenie 

6. Rozpočet obce na roky 2016, 2017, 2018 - schválenie 

7. Príkaz starostu obce na vykonanie inventarizácií k 31.12.2015 

8. Rôzne 

o  Osobné auto (Citroen Berlingo) 

o  Silvestrovský ohňostroj – 31.12.2015 

9. Diskusia 

10. Uznesenie 

11. Záver 

 

 

 

K 1. bodu programu 

 

Starosta obce otvoril VII. zasadnutie OZ tým, že privítal všetkých prítomných poslancov 

ako aj ostatných hostí. Zároveň konštatoval, že nakoľko sú prítomní všetci poslanci, OZ 

zasadnutie je uznášaniaschopné. Potom ich oboznámil s programom rokovania, ktorý bol 

prijatý plným počtom hlasov. Za zapisovateľku menoval p. Demjaničovú. 

 

K 2. bodu programu 

 

Plnenie uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia vyhodnotil starosta obce. Taktiež 

konštatoval, že úlohy z neho vyplývajúce boli splnené. 

 

 

K 3. bodu programu 

 

Starosta obce predložil prítomným poslancom návrh VZN č. 45/2015 o dani 

z nehnuteľnosti na rok 2016. Zároveň ich vyzval, aby vzniesli pripomienky, prípadne 

pozmeňovacie návrhy k predloženému návrhu. Keďže všetci poslanci súhlasili 

s predloženým návrhom VZN č. 45/2015 bolo schválené plným počtom hlasov. 

 

K 4. bodu programu 



 

Potom starosta obce predložil návrh VZN č. 46/2015 o miestnych daniach a miestnom 

poplatku za komunálne odpady na rok 2016. Oboznámil prítomných, že pri stanovení 

výšky poplatku za TKO sa vychádzalo zo skutočných nákladov na vývoz a uloženie odpadu 

v roku 2015 a taktiež zo skutočnosti, že v tomto roku ukončila činnosť spoločnosť 

Ekočergov s. r. o. Bartošovce. Preto sa predpokladá, že v r. 2016 sa zvýšia náklady na 

vývoz TKO. Keďže nikto z prítomných nemal pripomienky k predloženému návrhu VZN 

č. 46/2015 bolo schválené plným počtom hlasov. 

 

K 5. bodu programu 

 

Starosta obce informoval prítomných, že po dohode s prevádzkovateľom ČOV v Osikove 

ostáva stočné pre rok 2016 vo výške 0,87 EUR za 1 m3 odkanalizovanej odpadovej vody. 

 

K 6. bodu programu 

 

Dňa 8. decembra 2015 sa uskutočnilo zasadnutie finančnej komisie za účelom vypracovať 

návrh rozpočtu na rok 2016. V príjmovej časti sa vychádzalo hlavne z prognóz MF SR 

týkajúcich sa výšky podielových daní a tiež ostatných miestnych daní a poplatkov. Vo 

výdajovej časti návrhu boli zohľadnené projekty obce, ktoré by mali byť realizované v roku 

2016. Týmto spôsobom bol spracovaný návrh rozpočtu aj na roky 2017 a 2018. Tento 

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

vyzval hlavnú kontrolórku, aby prečítala stanovisko HK k predloženému návrhu, ktorá 

doporučila OZ schváliť predložený návrh na rozpočet. Potom SO dal hlasovať za návrh. 

Rozpočet na roky 2016 – 2018 bol schválený plným počtom hlasov. 

 

K 7. bodu programu 

 

Starosta obce oboznámil prítomných s príkazom na vykonanie inventarizácie majetku 

a záväzkov za rok 2015 v obci Fričkovce. Zároveň vymenoval ústrednú a čiastkové 

inventarizačné komisie a určil termíny na predloženie záznamov z vykonania 

inventarizácie. 

 

K 8. bodu programu 

 

V tomto bode programu starosta obce informoval prítomných s tým, že dňa 6.11.2015 

došlo k autonehode osobného vozidla Citroen Berlingo. Oprava potrvá pravdepodobne do 

konca roka, preto OZ schválilo užívanie súkromného vozidla na služobné účely. 

S organizačno-technickým zabezpečením silvestrovského ohňostroja dňa 31.12.2015 

informoval prítomných starosta obce. 

SO oboznámil prítomných s dotáciou vo výške 8000,- EUR, ktorá bola poskytnutá obci 

Fričkovce z rezervy predsedu vlády SR za účelom výmeny okien a dverí v KSB. 

Podmienkou poskytnutia dotácie bola účasť SO na seminári, ktorý organizoval ÚV SR. 

V ďalšej časti tohto bodu programu starosta obce informoval prítomných o výkone trestu 

povinnej práce podmienečne odsúdeného Jozefa Fornadeľa, Fričkovce č. 96 v obci 

Fričkovce. 

 

 

K 9. bodu programu 

 



Jaroslav Šoltýs – zaujímal sa či sú obsadené všetky obecné byty a ako je zabezpečená 

zimná údržba miestnych komunikácií. 

Martin Puchla – navrhol umiestniť  v obci ešte kontajnery na tetrapaky. 

 

K 10. bodu programu 

 

Po prerokovaní všetkých bodov programu starosta obce vyzval zapisovateľku, aby 

prečítala návrh na uznesenie zo VII. zasadnutia OZ, ktoré bolo schválené plným počtom 

hlasov. 

 

K 11. bodu programu 

 

Keďže VII. zasadnutie OZ bolo posledné v roku 2015 SO poďakoval všetkým prítomným 

nielen za účasť, ale aj za dobrú spoluprácu počas celého roka a poprial im ako aj ich 

rodinám pokojné prežitie vianočných sviatkov a úspešný nový rok. 

 

 

 

 

 

Zapísala: Viera Demjaničová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

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


