
Obecné zastupiteľstvo Fričkovce 
 

 

ZÁPISNICA 
 

zo VI. zasadnutia obecného zastupiteľstva, 

konaného dňa 12.12.2019 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.54/2019 o dani z nehnuteľnosti na rok 2020 - schválenie 

4. VZN č. 55/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady 

na rok 2020 - schválenie 

5. Zmeny v zbere a vývoze komunálneho odpadu 

6. Výška stočného pre rok 2020 

7. Žiadosť o majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov 

8. Rozpočet obce na roky 2020-2022 – schválenie 

9. Príkaz starostu obce na vykonanie inventarizácií k 31.12.2019 

10. Rôzne  

o  Verejné zhromaždenie občanov obce 2020 

o  Kultúrno-spoločenské akcie (Obecný výlet 2019, Posedenie pre dôchodcov 

2019, Mikuláš 2019, obecná zabíjačka 2020) 

11. Diskusia 

12. Uznesenie 

13. 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 

 

Plnenie uznesenia z 1. mimoriadneho zasadnutia OZ vyhodnotil SO. Konštatoval, že úlohy 

prijaté v uznesení boli splnené. 

 

 

K 3. bodu programu 

 

Návrh VZN č. 54/2019 o dani z nehnuteľnosti na rok 2020, ktorý vypracovala finančná 

komisia, bol zaslaný k nahliadnutiu všetkým poslancom spolu s pozvánkou. Na zasadnutí OZ 



starosta obce vyzval poslancov, aby sa k návrhu vyjadrili, prípadne vzniesli pripomienky. Po 

prerokovaní dal hlasovať za jeho schválenie. 

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

 

K 4. a 5. bodu programu 

 

Aj návrh VZN č. 55/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady, 

ktorý pripravila FK bol zaslaný všetkým poslancom ešte pred zasadnutím OZ. O zmenách, ktoré 

sa týkali výšky poplatku za TKO informoval prítomných starosta obce. Ide o to, že   došlo 

k zmene zákona o odpadoch a taktiež aj k zmene vývozcu KO.  Od januára bude zavedený nový 

systém vývozu TKO, ktorého cieľom je hlavne zavedenie spravodlivejšieho systému vývozu 

a podporiť separovanie odpadu. O týchto zmenách budú tiež informované všetky domácnosti. 

Potom otvoril diskusiu k tejto problematike. Po prerokovaní dal hlasovať za schválenie VZN. 

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

 

K 6. bodu programu 

 

Výška stočného na rok ostáva nezmenená t. j. 0,87 EUR/ m3. Túto informáciu vzalo OZ na 

vedomie. 

 

K 7. bodu programu 

 

Dňa 5.12.2019 bola obci doručená žiadosť Správy a údržby ciest Prešovského samosprávneho 

kraja o vysporiadanie majetku na PSK. Ide o vysporiadanie pozemkov vo vlastníctve obce 

Fričkovce, ktoré sa nachádzajú pod cestou III/3491 a sú vedené na LV č. 1 a č. 908 v k. ú. 

Fričkovce a to odpredajom za cenu 1,- EUR za pozemok. Jedná sa o parcely CKN 568, CKN 

569/3, CKN 683, CKN 684 a EKN 2031, okrem pozemku pod budúcim chodníkom pre peších 

vedľa štátnej cesty. Účelom odpredaja je údržba a realizácia investičných akcií na uvedených 

pozemkoch. OZ tento predaj schválilo. 

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

 

K 8. bodu programu 

 

Hlavným cieľom 2. zasadnutia finančnej komisie, ktoré sa uskutočnilo 25.11.2019, bola 

príprava návrhu rozpočtu na roky 2020-2022. Pri jeho zostavení sa vychádzalo z čerpania 

rozpočtu k 30.9.2019 a tiež schváleného rozpočtu na roky 2019-2021. V roku 2020 sa počíta 

s vyrovnaným rozpočtom a v r. 2021-2022 s prebytkom. Tento návrh bol zaslaný všetkým 

poslancom OZ ešte pred samotným zasadnutím. Po prerokovaní tohto návrh vyzval SO hlavnú 

kontrolórku obce, aby prečítala stanovisko HK k tomuto návrhu. V ňom odporučila OZ tento 

návrh schváliť. 

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

 

K 9. bodu programu 

 

Dňa 26.11.2019 bol vydaný príkaz starostu obce Fričkovce na vykonanie inventarizácie 

majetku a záväzkov za rok 2019 v obci Fričkovce. Taktiež menoval ústrednú inventarizačnú 

komisiu, čiastkové inventarizačné komisie ako aj termín začatia a ukončenia inventarizácie. 

 

 

 



K 10. bodu programu 

 

OZ rozhodlo zvolať verejné zhromaždenie občanov v januári 2020. V tomto bode programu 

SO vyhodnotil kultúrno-spoločenské akcie, ktoré sa uskutočnili od posledného zasadnutia – 

Obecný výlet 2019, Posedenie pre dôchodcov 2019 a Mikuláš 2019.  

Začiatkom nového roku plánuje obec usporiadať obecnú zabíjačku. V súvislosti s tým, SO 

vyzval predsedníčku komisie pre kultúru a šport, aby boli nápomocní pri zabezpečení tejto 

akcie. 

 

K 11. bodu programu 

 

Martina Harčaríková – pýtala sa, či by nebolo vhodné vytvoriť obecné kompostovisko 

v silážnej jame, ktorá sa nachádza na hospodárskom dvore. 

Miroslav Pavličko – z podnetu kostolnej rady predniesol požiadavku, aby kontajnery, ktoré sú 

na parkovisku pri kostole boli premiestnené na iné miesto. 

Ľudmila Balážová – navrhla umiestniť pri kostole dopravnú značku alebo prechod vyznačiť pre 

chodcov. 

Martin Puchala – navrhol umiestniť dopravnú značku aj v centre obce z Čergovskej ulice. 

 

K 12. bodu programu 

 

Po prerokovaní všetkých bodov programu SO vyzval zapisovateľku, aby prečítala návrh na 

uznesenie. Potom dal hlasovať za jeho schválenie.  

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

 

K 13. bodu programu 

 

Na záver SO poďakoval prítomným za účasť a keďže sa blížia najkrajšie sviatky, všetkým 

poprial ich pokojné prežitie a úspešný vstup do nového roka. 

 

 

Vo Fričkovciach, dňa 12.12.2019 

 

Zapísala: Viera Demjaničová 

 

 

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

                                                                                            Ing. Matej STRAKA 
                                                                                                               starosta obce Fričkovce 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

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

 


