Z á p i s n i c a č. 3/2018
z 3. zasadnutia obecného zastupiteľstva Obce Fričovce
konaného dňa 28.6.2018 o 18,00 hod. v zasadacej miestnosti obecného úradu vo
Fričovciach
Prítomní: viď prezenčná listina
Program zasadnutia:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Otvorenie zasadnutia – určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Schválenie programu
Správa o činnosti v obci od posledného zasadnutia OZ (od 3.5.2018)
Návrh na schválenie zmeny rozpočtu č. 3/6/2018
Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Fričovce za rok 2017
Stanovisko hlavného kontrolóra obce Fričovce k Záverečnému účtu obce za rok 2017
Návrh na schválenie Záverečného účtu obce a celoročného hospodárenia.
Návrh na schválenie nájomnej zmluvy č. 17/2018/NZ-1 s p. Čigarským, na prenájom priestorov
za účelom zriadenia veterinárnej ambulancie
Návrh na schválenie dodatku č. 1 ku Kúpnej zmluve č. 2/2014/M-1 s p. Gábrišom, predmetom
ktorého je zrušenie zmluvy v plnom rozsahu.
Návrh na schválenie dodatku č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 17/2017/NZ-1 s p.
Cicoňovou.
Návrh na schválenie zmluvy o dielo č. 16/2018 so spoločnosťou Ekoservis Slovensko s.r.o., Veľký
Slavkov na zabezpečenie prevádzky kanalizácie a ČOV
Schválenie výšky finančných prostriedkov na realizáciu uzavretia rigolu dažďovej vody na
pozemku KN-C č. 132/1 k.ú. Fričovce
Návrh na schválenie investičnej akcie „Výstavba vodojemu na par. č. KN-E 800 k.ú. Fričovce“
Návrh na určenie rozsahu výkonu funkcie starostu Obce Fričovce na nové volebné obdobie r. 20182022
Návrh na schválenie počtu poslancov Obce Fričovce na nové volebné obdobie r. 2018-2022
Rôzne
Dopyty a dotazy občanov
Záver

K bodu č. 1: 1.

Otvorenie zasadnutia – určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

Starosta obce privítal poslancov OZ a prítomných občanov a konštatoval, že je prítomných
všetkých 7 poslancov a teda zastupiteľstvo je uznášaniaschopné v každom bode rokovania. Za
zapisovateľa starosta navrhol Ing. Luciu Vozárová a za overovateľov Mgr. Teréziu Kandráčovú
a Margarétu Vysočanovú.. O tomto návrhu dal poslancom hlasovať.
Návrh na uznesenie č. 1/3/2018:
OcZ určuje za zapisovateľa Ing. Lucia Vozárová, za overovateľov zápisnice Mgr. Terézia
Kandráčová a Margaréta Vysočanová.
Výsledky hlasovania za uznesenie:
Prítomní: 7
Za: 7
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Proti: 0
Zdržal sa: 0
K bodu č. 2: Schválenie programu
Starosta obce prečítal podrobne program rokovania OZ, o ktorom dal poslancom hlasovať.
Program poslanci jednohlasne odsúhlasili.
Návrh na uznesenie č. 2/3/2018:
OcZ schvaľuje predložený program rokovania
Výsledky hlasovania za uznesenie:
Prítomní: 7
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Príloha : Program zasadnutia
K bodu č. 3: Správa o činnosti v obci od posledného zasadnutia OZ (od 3.5.2018)
Starosta obce oboznámil prítomných s činnosťami, ktoré sa v obci uskutočnili od posledného
zasadnutia OcZ. Informoval o stave riešenia sociálnych problémov, o pracovnom stretnutí
ohľadom žiadosti pani Kacvinskej, predniesol správu nezávislého audítora, o stave schválených
žiadostí, o projekte vysporiadania pozemkov v oblastiach marginalizovaných komunít, podpore
predprimárneho vzdelávania detí z MRK a jej podmienkach, o aktivite ministerstva vnútra
ohľadom snahy zlepšiť prístup obetí trestných činov k službám. Ďalej o pripravovaných
žiadostiach – projekt zlepšenia prístupu k pitnej vode v časti obce Výhon a povinností z toho
plynúcich (hromadné zásobovanie, vzorky, zodpovedná osoba...). Predĺženie skúšobnej prevádzky
a finančná náročnosť ďalších podmienok. Starosta predniesol tému riešenia havarijného stavu
vodovodu a výstavbu vodojemu. O aktivitách v ZŠ, príprave Bartolomejského dňa, realizácii
Memoriálu Pavla Tkáča, o činnosti aktivačných pracovníkov. Predniesol návrh umiestnenia
nových nádob na sklo. Informoval o stave výjazdu na novú IBV, rokovaní s povodím ohľadom
kosenia a zamietnutej žiadosti úradu vlády na výstavbu multifunkčného ihriska. Podrobná správa
je prílohou zápisnice. Následne starosta vyzval na otázky, žiadne nepadli, teda predniesol návrh
uznesenia, ktoré bolo schválené.
Návrh na uznesenie č. 3/3/2018:
OcZ berie na vedomie správu o činnosti v obci predloženú starostom obce za obdobie od 3.5.2018
do dnešného dňa.
Výsledky hlasovania za uznesenie:
Prítomní: 7
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Príloha: Správa o činnosti od 3.5.2018
K bodu č. 4: Návrh na schválenie zmeny rozpočtu č. 3/6/2018
Starosta obce predniesol návrh na schválenie zmeny rozpočtu. Zmena sa týkala len navýšenia
bežných príjmov o nájom za priestory pre veterinárnu ambulanciu a v rovnakej hodnote navýšenia
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výdavkov na odpadové vody. Ostatné položky ostávajú zachované. Keďže nepadli otázky starosta
vyzval na hlasovanie o uznesení, ktoré bolo jednohlasne schválené.
Návrh na uznesenie č. 4/3/2018:
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zmenu rozpočtu obce č. 3/6/2018.
Výsledky hlasovania za uznesenie:
Prítomní: 7
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Príloha: Návrh na rozpočtové opatrenie č. 3/6/2018
K bodu č. 5: Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Fričovce za rok 2017
Starosta predniesol správu hlavného kontrolóra o jeho kontrolnej činnosti. Pán kontrolór nemohol
dôjsť na zastupiteľstvo, keďže bol na zasadnutí v inej obci. K uvedenej správe neboli námietky
ani nepadli žiadne dopyty, preto starosta predniesol návrh uznesenia, ktoré bolo schválené.
Návrh na uznesenie č. 5/3/2018:
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce
Fričovce za rok 2017
Výsledky hlasovania za uznesenie:
Prítomní: 7
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Príloha : Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Fričovce za rok 2017
K bodu č. 6: Stanovisko hlavného kontrolóra obce Fričovce k Záverečnému účtu obce za
rok 2017
Starosta obce prečítal správu kontrolóra k záverečnému účtu. Predniesol ju a dal kolovať
poslancom spolu s auditom, ktorý bol spracovaný nezávislým audítorom Ing. Starincom.
Upozornil na niektoré podstatné body správy a dovysvetlil niektoré čísla v tabuľke. Keďže nepadli
otázky predniesol návrh uznesenia, o ktorom dal hlasovať. Uznesenie bolo schválené všetkými
poslancami.
Návrh na uznesenie č. 6/3/2018:
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra obce Fričovce k
Záverečnému účtu obce za rok 2017
Výsledky hlasovania za uznesenie:
Prítomní: 7
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
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Príloha : Stanovisko hlavného kontrolóra obce Fričovce k Záverečnému účtu obce za rok 2017
K bodu č. 7: Návrh na schválenie Záverečného účtu obce a celoročného hospodárenia
Starosta obce predniesol informácie zo záverečného účtu, upozornil na najdôležitejšie body
a podrobne vysvetlil výsledky a záverečné stanoviská. Upozornil aj na potrebu použitia
finančných prostriedkov z rezervného fondu na vykrytie schodku, ktorý vznikol úhradou faktúr za
služby, práce a materiál v rámci projektov, a ktoré boli preplatené až v tomto roku. Druhým
dôvodom nevyčerpanie financií v rámci základnej školy vo výške 32 916,59 eur - a na základe
zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy sa z prebytku vylučujú nevyčerpané
prostriedky so ŠR účelovo určené na bežné výdavky a na kapitálové výdavky. Keďže nepadli
otázky starosta predniesol návrh uznesení, o ktorých dal poslancom hlasovať.
Návrh na uznesenie č. 7/3/2018:
a) Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez
výhrad.
b) Obecné zastupiteľstvo potvrdzuje financovanie schodku rozpočtového hospodárenia za rok
2017 vo výške 5.106,07 Eur z rezervného fondu.
.
Výsledky hlasovania za uznesenie:
Prítomní: 7
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Príloha : Návrh Záverečného účtu obce a celoročného hospodárenia
K bodu č. 8:Návrh na schválenie nájomnej zmluvy č. 17/2018/NZ-1 s p. Čigarským, na
prenájom priestorov za účelom zriadenia veterinárnej ambulancie
Starosta obce predniesol návrh nájomnej zmluvy na prenájom priestorov za účelom vytvorenia
veterinárnej ambulancie. Osobitný zreteľ na prenájom bol schválený na predošlom zastupiteľstve
a zverejnený zákonom predpísaným spôsobom. Zmluva je v súlade s predchádzajúcim uznesením
na dobu neurčitú s trojmesačnou výpovednou lehotou, nájom je vo výške 400 eur štvrťročne,
v nájme je zahrnutá aj energia keďže ju nie je možné odčítať z celkovej spotreby a ďalšie
podmienky platia rovnako ako pri iných nájomcov. Nájom začne od 1. augusta 2018. Poslanci
návrh uznesenia jednohlasne schválili.
Návrh na uznesenie č. 8/3/2018:
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje predložený návrh zmluvy o nájme nebytových priestorov č.
17/2018/NZ-1 s Tomášom Čigarským, bytom Ovčie č. 168 pre podnikateľskú činnosť –
veterinárna ambulancia, v sume 400,-Eur štvrťročne (vrátane energií), na dobu neurčitú s 3mesačnou výpovednou lehotou.
Výsledky hlasovania za uznesenie:
Prítomní: 7
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
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Príloha: Návrh zmluvy č. 17/2018/NZ-1
K bodu č. 9: Návrh na schválenie dodatku č. 1 ku Kúpnej zmluve č. 2/2014/M-1 s p.
Gábrišom, predmetom ktorého je zrušenie zmluvy v plnom rozsahu.
Starosta obce predniesol návrh dohody o odstúpení od kúpnej zmluvy medzi p. Gábrišom a obcou,
ktorej predmetom bolo odpredať časť parcely pánovi Gábrišovi v snahe, aby si pán Gábriš
v rómskej osade skôr zlegalizoval bývanie. Väčšia časť pozemku však stále patrí slovenskému
pozemkovému fondu, s ktorým mal vysporiadať zvyšnú časť. Keďže pán Gábriš sumu síce uhradil,
ale doteraz nepodal návrh na vklad do katastra a ani nepodnikol žiadne kroky k vysporiadaniu
pozemku s SPF, vidí sa táto zmluva ako málo účinná a voči obci neúčelná. Obec taktiež vstúpila
do projektu vysporiadania pozemkov, preto pre komplexné riešenie pre vysporiadávanie
pozemkov v rómskej osade bude odstúpenie od zmluvy a zahrnutie do plánu aj pre pána Gábriša
výhodnejšie. Poslanci súhlasili s návrhom a jednohlasne ho podporili.
Návrh na uznesenie č. 9/3/2018:
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje predložený návrh Dohody o ukončení platnosti kúpnej zmluvy
č. 2/2014/M-1 zo dňa 20.4.2015 s p. Marošom Gábrišom, bytom Fričovce č. 95, predmetom
ktorej je zrušenie zmluvy v plnom rozsahu.
Výsledky hlasovania za uznesenie:
Prítomní: 7
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Príloha: Návrh dodatku č. 1 ku Kúpnej zmluve č. 2/2014/M-1
K bodu č. 10: Návrh na schválenie dodatku č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č.
17/2017/NZ-1 s p. Cicoňovou.
Starosta obce predniesol návrh na dodatok k zmluve č. 17/2017/NZ-1. Predmetom dodatku je
úprava priestorov v súvislosti so schváleným prenájmom s pánom Čigarským, keďže WC, ktoré
pani Cicoňová používa bude teraz predmetom nájmu pre pána Čigarského v snahe zabezpečiť
efektívnejšie a racionálne prerozdelenie priestorov. Zároveň bude premiestnený aj pisoár, ktorý je
vo vlastníctve pani Cicoňovej. Pani Cicoňová s uvedeným súhlasí, starosta predniesol priestorové
usporiadanie a zároveň upovedomil, že obec na svoje náklady vytvorila nové wc pre nájomcovpani Cicoňovú a zdravotnícky stacionár v miestnosti, ktorá nebola využívaná a v ktorej bola
doteraz masážna vaňa. Náklady na stavebné úpravy nebudú veľké, keďže budú realizované vo
vlastnej réžii. Starosta vyzval na otázky. Zástupca Ivan doplnil, že je to dobré riešenie a spýtal sa,
či o všetkom pani Cicoňová bola informovaná. Starosta odpovedal, že áno, o všetkom vie
a súhlasí. Poslanec Cicoň sa dopytoval od kedy by mal začať, načo starosta odpovedal, že od
augusta platí zmluva, avšak presný začiatok bude závisieť aj od pána Čigarského a vybavenia
povolení na hygiene. Starosta predniesol návrh uznesenia, ktoré bolo poslancami schválené.
Návrh na uznesenie č. 10/3/2018:
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Obecné zastupiteľstvo schvaľuje predložený návrh dodatku č. 1 k zmluve o nájme nebytových
priestorov s p. Ľuboslavou Cicoňovou, bytom Fričovce č. 9, predmetom ktorého je zmena
prenajímanej plochy.
Výsledky hlasovania za uznesenie:
Prítomní: 7
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Príloha: Návrh na schválenie dodatku č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č.
17/2017/NZ-1
K bodu č. 11. Návrh na schválenie zmluvy o dielo č. 16/2018 so spoločnosťou Ekoservis
Slovensko s.r.o., Veľký Slavkov na zabezpečenie prevádzky kanalizácie a ČOV
Starosta predniesol návrh zmluvy na základe predloženia zo strany Ekoservis Slovensko. Ide
o splnenie jednej z požiadavky zo strany okresného úradu Prešov, odboru starostlivosti o životné
prostredie na predĺženie skúšobnej prevádzky kanalizácie. Zároveň je to podmienkou pre spustenie
do trvalej prevádzky. Starosta vysvetli, že prevádzkovanie kanalizácie musí byť zastrešené
odborne spôsobilou osobou a treba rátať s tým, že aj ďalšie požiadavky prinesú zvýšenie nákladov
na prevádzkovanie občanov a následne vyššie poplatky od občanov. Poslanec Ivan vyjadril
pohoršenie nad tým, ako štát dvíha náklady život. Po prednesení podmienok zmluvy vyzval
starosta na otázky, tie nepadli, teda predniesol návrh uznesenia, ktoré bolo schválené.
Návrh na uznesenie č. 11/3/2018:
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje predložený návrh Zmluvy o dielo č. 16/2018 so spoločnosťou
Ekoservis Slovensko s.r.o., ul. Stredná 126, Veľký Slavkov, predmetom ktorého je výkon odbornej
pomoci pre výkon správy majetku verejnej kanalizácie a ČOV Fričovce
Výsledky hlasovania za uznesenie:
Prítomní: 7
Za:
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Príloha: Návrh na schválenie zmluvy o dielo č. 16/2018
K bodu č. 12: Schválenie výšky finančných prostriedkov na realizáciu uzavretia rigolu
dažďovej vody na pozemku KN-C č. 132/1 k.ú. Fričovce
Starosta informoval o realizovanom stretnutí na mieste, ktoré bolo dohodnuté na predchádzajúcom
zasadnutí obecného zastupiteľstva. O mieste a čase oboznámil všetkým poslancov, no zúčastnil sa
len pán Cicoň a žiadateľ pán Kacvinský. Prítomní so obhliadli miesto, pán Kacvinský predniesol
návrh a pán Cicoň sa dopytoval na časy, keď išla najväčšia voda, ako to rigol zvládal. Starosta na
mieste zhodnotil finančné, materiálne a personálne možnosti a s ostatnými sa na mieste dohodli,
že asi najlepšie riešenie bude prekrytie rigolu plastovými kanalizačnými rúrami, avšak rovnakej
šírky ako je odvodnenie pokračujúce cez pozemok. ZárpveŃ, že betón bude použitý zo stavby
materskej školy, keď niečo zvýši, keď nie tak zabetónuje pracovníkmi na malých obecných
službách, kanalizačnú skruž má obec zakúpenú. Betónové rúry sú síce lacnejšie, ale manipulácia
s nimi a potreba techniky s ňou súvisiaca prinesie dodatočné vyššie náklady. Následne sa dole
zabetónuje a prikryje kanalizačná šachta. Starosta doplnil, že zistil cenu kanalizačných rúr a ich
cena je podľa ponuky spoločnosti UNISTAV - rúra PP korug. DN 600/6000 SN 8 ks 1 á 270Zápisnica č. 3/2018 z 28.6.2018
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€ + DPH alebo cena rúry betónovej s pätkou 600/1000 ks 1 je 35,89 € + DPH. Poslanec Cicoň
súhlasil s predmetným návrhom a doplnil, že sa dohodli na realizácii do roka s tým, že p.
Kacvinský bol upozornený na tom, že sa to nebude hneď robiť. Následne starosta predniesol
uznesenia, za návrh boli všetci poslanci.
Návrh na uznesenie č. 12/3/2018:
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje realizáciu uzavretia rigolu dažďovej vody na pozemku KN-C č.
132/1 k.ú. Fričovce v max. výške 2.000,- Eur, na základe žiadosti podanej p. Helenou Kacvinskou,
bytom Fričovce 237 dňa 3.5.2018
Návrh na uznesenie:
Prítomní: 7
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Príloha: Žiadosť p. Heleny Kacvinskej
K bodu č. 13: Návrh na schválenie investičnej akcie „Výstavba vodojemu na par. č. KN-E
800 k.ú. Fričovce“
Starosta obce opísal poslancom havarijnú situáciu dodávky vody v časti obce Ulice. Jedná sa
o časté odstávky vody z dôvodu výpadku ističov či nezvládanie zásobovania čerpadlami.
Dôvodom je nadmerná napojenosť obyvateľov na existujúci zdroj, ktorý nebol projektovaný na
danú záťaž. Pôvodne sa ním malo zásobovať len bývalý hospodársky dvor. Dopyt po vode je však
každoročne vyšší a jestvujúci stav nie je už dlhodobo udržateľný. Práce ako zapínanie čerpadiel,
tlakovanie nádrže či výmena tlakových snímačov sú už skoro na dennom poriadku. Situáciu
navyše komplikujú napúšťanie bazénov či polievanie záhrad. Podľa meranej spotreby vody ročný
odber násobne prevyšuje priemernú spotrebu domácnosti. Navyše sa v uliciach budujú nové
rodinné domy, obyvatelia ktorých žiadajú napojenie na existujúcu vodovodnú sieť. Riešenia sú vo
forme zavedenia vodomerov, zákaze napájania sa ďalších ľudí, obmedzovanie bazénov
a technické riešenie: začatie výstavby stavby Verejný vodovod Fričovce či rýchlejší variant
riešiaci akútny problém: výstavba vodojemu na parcele KNC 800 v správe SPF a následne
výstavba verejného vodovodu. Výstavba vodojemu by bola dočasným riešením avšak do
budúcnosti by slúžil na zásobovanie vody do verejného vodojemu v prípade jej nedostatku. Počíta
s tým aj územný plán obce. Postavený by bol vyššie ako vodojemy veľkého vodovodu, preto by
to technicky bolo možné. Starosta však zároveň presadzoval myšlienku začatia výstavby vodovodu
a prípadného schválenia úveru, aby sme vodu zo „Za ješeňa,“ dostali aspoň do obce. Išlo by
o kvalitný vodný zdroj plne s požiadavkami zákonných noriem. Poslanec Cicoň naliehal na
okamžité riešenie vo forme výstavby vodojemu, keďže súčasnú situáciu už je ťažko znášať.
Posledný výpadok v nedeľu pred obedom bol už preliatím trpezlivosti. Poslanec Ivan doplnil, že
nie sú známe ešte podmienky úveru a jeho výška a navyše sa ním nezabezpečí príjem vody pre
všetkých obyvateľov obce, teda táto možnosť nateraz neprichádza do úvahy. Starosta oponoval,
že to hneď overí, najmä pokiaľ ide o možnosť zvýhodneného čerpania cez Envirofond a v tomto
prípade ide o časovanú bombu, ktorý nás skôr či neskôr dohoní a vodovod tak či onak budeme
musieť riešiť. Výzva na prostriedky z EÚ na tento účel sa neočakáva, financie prostredníctvom
rómskych projektov má veľmi nízku alokáciu pre naše potreby, teda už nie je na čo reálne čakať.
P. Cicoň poprosil o zistenie podmienok úverových možností na ďalšie zastupiteľstvo a navrhol
opätovne výstavbu vodojemu s tým, že čo najskôr je potrebné osloviť stavebné spoločnosti.
Poslanci sa ujednotili na maximálnej sume 15 000 €, ktorá by mala byť určená na výstavbu.

Zápisnica č. 3/2018 z 28.6.2018
Strana 7

Starosta sformuloval uznesenia a následne vyzval na hlasovanie. Všetci poslanci boli jednohlasne
za.
Návrh na uznesenie č. 13/3/2018:
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje riešenie havarijného stavu vodovodu Ulice, spôsobom
výstavby vodojemu na par. c. KN-E 800, pričom súhlasí s použitým finančných prostriedkov
max. do výšky 15.000,- Eur.
Výsledky hlasovania za uznesenie:
Prítomní: 7
Za: 7
Proti: 0
Zdržali sa: 0
K bodu č. 14 Návrh na určenie rozsahu výkonu funkcie starostu Obce Fričovce na nové
volebné obdobie r. 2018-2022
Starosta obce predniesol zákonnú povinnosť, ktorú je potrebné učiniť do konca júna pred konaním
volieb do orgánov samosprávy obcí. V súlade s §11 ods. 4 písm. i) zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení určí obecné zastupiteľstvo plat starostu podľa osobitného zákona a určí najneskôr 90 dní
pred voľbami na celé funkčné obdobie rozsah výkonu funkcie starostu. Vzhľadom na veľkosť obce
a množstvo úloh poslanci jednohlasne schválili výkon funkcie starostu Obce Fričovce v novom
volebnom období r. 2018-2022 v rozsahu 1, t.z. v plnom rozsahu.
Návrh na uznesenie č. 14/3/2018:
Obecné zastupiteľstvo Fričovce v súlade s §11 ods. 4 písm. i) zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z.n.p. určuje výkon funkcie starostu Obce Fričovce v novom volebnom období r. 20182022 v rozsahu 1, t.z. v plnom rozsahu.
Výsledky hlasovania za uznesenie:
Prítomní: 7
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
K bodu č. 15 :Návrh na schválenie počtu poslancov Obce Fričovce na nové volebné obdobie
r. 2018-2022
Starosta obce predniesol zákonnú požiadavku na počet poslancov na nové volebné obdobie, ktoré
je potrebné schváliť do konca júna. V súlade s §11 ods. 4 písm. d) zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení určí obecné zastupiteľstvo počet poslancov na celé volebné obdobie podľa počtu
obyvateľov. Konkrétne od 1 001 do 3 000 obyvateľov obce sa rozhodne medzi počtom 7 až 9
poslancov. Vzhľadom na to, že je potrebný nepárny počet, je možné pri počte obyvateľov vybrať
7 ako je doteraz alebo 9. Poslanec Ivan sa vyjadril, že je jednoznačne za 7, keďže aj minule bol
problém kandidovať aspoň tých 9. Starosta podotkol, že tentoraz bude možno situácia iná. Poslanci
sa však ujednotili na počte sedem. O tomto návrhu dal starosta hlasovať. Poslanci návrh schválili.
Návrh na uznesenie č. 15/3/2018:
Obecné zastupiteľstvo Fričovce v súlade s §11 ods. 3 písm. d) zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z.n.p. určuje počet poslancov Obce Fričovce v novom volebnom období r. 2018-2022
v počte 7 (slovom: sedem)
Výsledky hlasovania za uznesenie:
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Prítomní: 7
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
K bodu č. 16: Rôzne
Neboli predložené žiadne podnety.
K bodu č. 17 : Dopyty a dotazy občanov
Starosta obce vyzval prítomných na dotazy. Keďže v rámci rokovania sa vysvetlili mnohé
nejasnosti, nik nemal požiadavku. Preto starosta prešiel k ďalšiemu bodu.
K bodu č. 18 : Záver
Starosta obce poďakoval poslancom za účasť, občanom za prítomnosť a zasadnutie ukončil.

...........................................
PhDr. Ján Mikula
starosta obce
Overovatelia zápisnice:
Mgr. Kandráčová
Margaréta Vysočanová

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

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

Zapísala:
Ing. Lucia Vozárová
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