Z á p i s n i c a č. 7/2018
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva Obce Fričovce
konaného dňa 13.12.2018 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.

Otvorenie zasadnutia – určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Schválenie programu
Oboznámenie s rozpočtovým opatrením č. 5/11/2018
Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce Fričovce na rok 2019 a k viacročnému
rozpočtu
Návrh na schválenie rozpočtu obce Fričovce na roky 2019-2021
Návrh na schválenie Smernice verejného obstarávania č. 1/2018
Návrh na schválenie Darovacej zmluvy č. 28/2018 o prijatí sponzorského daru
Návrh na schválenie poskytnutia príspevku na úhradu časti nákladov spojených s umiestnením
sociálne odkázaného klienta
Návrh na schválenie žiadosti starostu obce o preplatenie nevyčerpanej dovolenky za rok 2018
Rôzne
Dopyty a dotazy občanov
Záver

K bodu č. 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 Ľuboslavu Palenčárovú a za overovateľov p. Jána Ivana a p.
Bartolomeja Cicoňa. O tomto návrhu dal poslancom hlasovať.
Návrh na uznesenie č. 13/2018:
OcZ určuje za zapisovateľa Ľuboslavu Palenčárovú, za overovateľov zápisnice Ján Ivan
a Bartolomej Cicoň.
Výsledky hlasovania za uznesenie:
Prítomní: 7
Za: 7

Proti: 7
Zdržal sa: 0

K bodu č. 2: Schválenie programu
Starosta obce predniesol návrh programu, pričom predniesol potrebu vynechať bod 6. Návrh na
schválenie Smernice verejného obstarávania č. 1/2018 z dôvodu, že je podpísaný a prijatý nový
zákon o verejnom obstarávaní a teda daná smernica sa stala neaktuálnou. Daný bod navrhuje
nahradiť bodom: Zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 6/12/2018, keďže je potrebné zakúpiť
novú traktorovú kosačku na futbalové ihrisko, keďže stará sa pokazila a nie je to v rozpočte,
pričom by chcel využiť koncoročné akcie na produkty. Vyzval zároveň poslancov či majú návrh
na dodatočný bod. Keďže nepadol žiaden vyzval poslancov na hlasovanie o predloženom návrhu,
osobitne za vypustenie bodu, doplnenie bodu a o celkovom programe po zmene v súlade
s novelizovaným zákonom o obecnom zriadení.
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UZNESENIE č. 14:
Obecné zastupiteľstvo vo Fričovciach schvaľuje: vypustenie bodu programu zasadnutia č. 6:
Návrh na schválenie Smernice verejného obstarávania č 1/2018
Výsledky hlasovania za uznesenie:
Prítomní: 7
Za: 7

Proti: 7
Zdržal sa: 0

UZNESENIE č. 15:
Obecné zastupiteľstvo vo Fričovciach schvaľuje doplnenie programu zasadnutia a to bodom č.
6 s novým znením : Bod č. 6 - Zmena rozpočtu obce rozpočtovým opatrením 6/12/2018.
Výsledky hlasovania za uznesenie:
Prítomní: 7
Za: 7

Proti: 7
Zdržal sa: 0

UZNESENIE č. 16:
Obecné zastupiteľstvo vo Fričovciach schvaľuje predložený program rokovania s doplnenými a
vypustenými bodmi zasadnutia a upraveným číslovaním ďalšieho poradia.
Výsledky hlasovania za uznesenie:
1.
Otvorenie zasadnutia – určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
2.
Schválenie programu
3.
Oboznámenie s rozpočtovým opatrením č. 5/11/2018
4.
Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce Fričovce na rok 2019 a k
viacročnému rozpočtu
5.
Návrh na schválenie rozpočtu obce Fričovce na roky 2019-2021
6.
Zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 6/12/2018
7.
Návrh na schválenie Darovacej zmluvy č. 28/2018 o prijatí sponzorského daru
8.
Návrh na schválenie poskytnutia príspevku na úhradu časti nákladov spojených s
umiestnením sociálne odkázaného klienta
9.
Návrh na schválenie žiadosti starostu obce o preplatenie nevyčerpanej dovolenky za rok
2018
10.
Rôzne
11.
Dopyty a dotazy občanov
12.
Záver
Výsledky hlasovania za uznesenie:
Prítomní: 7
Za: 7

Proti: 7
Zdržal sa: 0

K bodu č. 3: Oboznámenie s rozpočtovým opatrením č. 5/11/2018
Starosta oboznámil prítomných s rozpočtovým opatrením, na ktoré v súlade s uznesením OZ nie
je potrebné schválenie. Išlo o úpravu vo výške grantov a transferov podľa ich skutočného stavu na
strane príjmovej, ako aj úpravu položiek na výdavkovej časti taktiež odzrkadľujúcu reálny
predpoklad. Bežné výdavky sa týkali volieb, dotácie z úradu práce, na predprimárne vzdelávanie
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a primárne vzdelávanie. Poslanci nemali otázky, preto starosta predniesol návrh na uznesenie,
ktoré bolo všetkými poslancami schválené.
Návrh na uznesenie č. 17:
Obecné zastupiteľstvo vo Fričovciach berie na vedomie zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením
č. 5/11/2018.
Výsledky hlasovania za uznesenie:
Prítomní: 7
Proti: 7
Za: 7
Zdržal sa: 0
Príloha: Návrh na rozpočtové opatrenie č. 6/12/2018
K bodu č. 4: Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce Fričovce na rok 2019
a k viacročnému rozpočtu
Starosta obce prečítal celú správu hlavného kontrolóra, ktorý sa z dôvodov pracovnej
zaneprázdnenosti a účasti na inom zasadnutí nemohol zúčastniť. Poslanci správu zobrali na
vedomie a nemali k nej žiadne pripomienky, preto starosta predniesol návrh na uznesenie, ktoré
bolo všetkými poslancami schválené.
Návrh na uznesenie č. 18:
Obecné zastupiteľstvo vo Fričovciach berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra Obce
Fričovce, Ing. Milana Marchevského k návrhu rozpočtu obce Fričovce na rok 2019 a k
viacročnému rozpočtu.
Výsledky hlasovania za uznesenie:
Prítomní: 7
Proti: 7
Za: 7
Zdržal sa: 0
Príloha: Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce Fričovce na rok 2019 a k
viacročnému rozpočtu
K bodu č. 5: Návrh na schválenie rozpočtu obce Fričovce na roky 2019-2021
Starosta obce predniesol návrh rozpočtu na nasledujúci rok. Podrobne rozobral príjmovú časť,
následne výdavkové položky. V snahe vysvetliť novým členom OZ rozpočtový proces a tvorbu
rozpočtu, ozrejmil podrobne každú položku. Kapitálové výdavky tvorilo realizácia schváleného
projektu na zníženie energetickej náročnosti budovy súp. č. 64 a zvyšné peniaze vyčlenil na
výstavbu nového vodovodu. Znovu zopakoval správu kontrolóra, ktorý odobril zákonný proces
tvorby a zverejnenia rozpočtu. Poslanci nemali otázky k vysvetleniu a s návrhom súhlasili, preto
starosta predniesol návrh rozpočtu, ktorý bol následne schválený.
Návrh na uznesenie č. 19:
Obecné zastupiteľstvo vo Fričovciach
A)
schvaľuje predložený návrh rozpočtu na rok 2019.
B)

berie na vedomie viacročný rozpočet na roky 2020 a 2021
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C)
schvaľuje v zmysle § 4, ods. 5 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. zostavenie a predkladanie rozpočtu
obce na roky 2018, 2019, 2020 bez programovej štruktúry.
Výsledky hlasovania za uznesenie:
Prítomní: 7
Proti: 7
Za: 7
Zdržal sa: 0
Príloha: Návrh rozpočtu obce Fričovce na roky 2019-2021
K bodu č. 6: Zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 6/12/2018
Starosta obce predniesol návrh na rozpočtové opatrenie. Jednalo sa o nárast príjmovej časti o
dividendy z akcii VVS a kapitálového príjmu daru na kosačku od súkromnej spoločnosti a nárast
výdavkov na nakladanie s odpadmi súvisiace s realizovaným projektom na zvoz biologického
odpadu a nákup kosačky v snahe využiť dobré ceny ku koncu roka. Oprava doterajšej kosačky je
neefektívna, keďže cenová ponuka bola na úrovni 600 eur, pričom sú nad mieru opotrebované aj
ďalšie komponenty. Poslanci nemali námietky, preto starosta preniesol návrh uznesenia, o ktorom
dal hlasovať. Všetci boli za uznesenie.
Návrh na uznesenie č. 20:
Obecné zastupiteľstvo vo Fričovciach schvaľuje zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č.
6/12/2018.
Výsledky hlasovania za uznesenie:
Prítomní: 7
Za: 7

Proti: 7
Zdržal sa: 0

K bodu č. 7: Návrh na schválenie Darovacej zmluvy č. 28/2018 o prijatí sponzorského daru
Starosta obce predniesol ponuku spoločnosti Sandros s.r.o. na dotáciu, ktorej predmetom je
finančný príspevok na kúpu kosačky. Vzhľadom na korektnú spoluprácu s danou spoločnosťou sa
tá rozhodla o podporu nejakej športovej činnosti, ktorá sa realizuje v obci. Starosta upresnil, že
keďže sa vyskytol problém s pokazenou kosačkou, navrhol túto formu podpory. Poslanci nemali
námietky a vyjadrili vďaku za nezištnú pomoc. Návrh prednesený starostom bol jednohlasne
prijatý.
Návrh na uznesenie č. 21:
Obecné zastupiteľstvo vo Fričovciach schvaľuje predložený návrh Darovacej zmluvy č. 28/2018
so spoločnosťou Sandros, s.r.o., Prešov, predmetom ktorej je poskytnutie daru vo výške 1200,Eur na spolufinancovanie zakúpenia traktorovej kosačky do vlastníctva Obce Fričovce
Výsledky hlasovania za uznesenie:
Prítomní: 7
Za: 7
Príloha: Návrh zmluvy

Proti: 7
Zdržal sa: 0
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K bodu č. 8: Návrh na schválenie poskytnutia príspevku na úhradu časti nákladov
spojených s umiestnením sociálne odkázaného klienta
Starosta obce prečítal list od spoločnosti Gabriela n.o., domov sociálnych služieb, ktoré z dôvodu
zvyšovania minimálnej mzdy, energií a potravín dvíha cenu za poskytnutie sociálnej služby za
pobyt v ich zariadení z 13 € na 14 €. Vzhľadom na to, že obec prispieva do sociálneho zariadenia
pre sociálne odkázaného Juraja Vargu v súlade s uznesením max. 150 eur bude, v prípade
odsúhlasenia, potrebné navýšiť túto spoluúčasť. Starosta ozrejmil, že ide o príspevok rovnajúci sa
výške poplatok sociálneho zariadenia mínus dôchodok mínus životné minimum. A následne
otvoril diskusiu. P. Ivan aj pán Cicoň vyjadrili súhlas a podporu žiadosti, pričom sa otvorila
diskusia o tom ako sa p. Varga v zariadení má. P. Dzivý Balucha poprosil o dovysvetlenie, kedy
p. Varga nastúpil do zariadenia, čo tomu predchádzalo a aký vzťah má k tomu obec. Starosta
ozrejmil celú genézu. Poslanec Dzivý Balucha poďakoval za vysvetlenie, pričom uznanlivo
súhlasil s daným riešením. Ostatní poslanci vyjadrili súhlasné stanovisko k podpore zo strany obce
aj s navýšenou spoluúčasťou, preto starosta predniesol návrh na uznesenie, ktoré bolo všetkými
schválené.
Návrh na uznesenie č. 22:
Obecné zastupiteľstvo vo Fričovciach schvaľuje poskytnutie príspevku na úhradu časti nákladov
spojených s umiestnením sociálne odkázaného klienta Juraja Vargu, bytom Fričovce 61,
umiestneného v domove sociálnych služieb Gabriela n.o. v Snine do výšky 200,-Eur/mesačne.
Výsledky hlasovania za uznesenie:
Prítomní: 7
Za: 7
Príloha: List zo spoločnosti Gabriela

Proti: 7
Zdržal sa: 0

K bodu č. 9: Návrh na schválenie žiadosti starostu obce o preplatenie nevyčerpanej
dovolenky za rok 2018
Starosta obce predniesol návrh na preplatenie nevyčerpanej dovolenky z dôvodov vysokej časovej
a pracovnej zaneprázdnenosti súvisiacej s vysporiadávaním pozemkov, s podaním a prípravou
viacerých žiadostí o poskytnutie finančného príspevku, realizovanými projektami vrátane
realizovaného množstva verejných obstarávaní a v neposlednom rade s odstúpením od zmluvy
a podanou novou žiadosťou na výstavbu materskej školy.
Návrh na uznesenie č. 23:
Obecné zastupiteľstvo vo Fričovciach schvaľuje žiadosť PhDr. Jána Mikulu, starostu obce
Fričovce, o poskytnutie náhrady platu za nevyčerpanú dovolenku za rok 2018 v počte 19 dní.
Výsledky hlasovania za uznesenie:
Prítomní: 7
Za: 7
Príloha: Dôvodová správa

Proti: 7
Zdržal sa: 0

K bodu č. 10: Rôzne
Starosta oboznámil prítomných s rokovaním obcí, ktoré sú členmi združenia Voda naša, ktoré
prevádzkuje vodovod, novými žiadosťami o NFP, ktoré sú aktuálne vyhlásené a o pripravovaných

Zápisnica č. 7/2018 z 13.12.2018
Strana 5

výzvach. Následne dal slovo poslancom, aby predniesli svoje dopyty. Nepadli žiadne, teda starosta
prešiel k ďalšiemu bodu rokovania.
K bodu č. 11: Dopyty a dotazy občanov
Starosta dal slovo prítomným občanom a vyzval ich na otázky:
O slovo sa prihlásil p. Ladislav Derner a dopytoval sa na p. Juraja Vargu, konkrétne či nebolo nič
ušetrené pani Langovou, ktorá sa o p. Vargu starala a brala jeho dôchodok, pričom poukázal na to,
že výdavky neboli tak vysoké. P. starosta argumentoval, že je ťažké preukázať, aké boli náklady.
P. Ivan doplnil, že to sme podrobne preberali v dobe schválenia podania žiadosti o sociálnej
odkázanosti a teraz je zbytočné sa k tomu vracať. P. Cicoň sa dopytoval, že starostlivosť o tento
ťažký stav je náročné ohodnotiť a bolo dobré, že to niekto zobral na svoje plecia. P. Derner doplnil,
že súhlasí s podporou obce, ale on sám sa ešte spýta p. Langovej kde sú tie peniaze.
P. Derner ďalej vzniesol námietku na p. Vozára a p. Koscelníka, ktorí majú odvody zo striech
zvedené na chodník, čím dochádza v zime k námraze a následne riziku úrazu. Upozornil, že každý
si vody zviedol na svoj pozemok, alebo pri výstavbe chodníka do kanalizačných zberačov, len oni
nie. P. Ivan poprosil starostu, aby písomne vyzval na odstránenie daného stavu. Starosta súhlasil
a upovedomil, že do ďalšieho zasadnutia vyzve dané osoby na odstránenie daného stavu, o čom
navrhol uznesenie, ktoré prítomní všetkými hlasmi schválili.
Návrh na uznesenie č. 24
Obecné zastupiteľstvo vo Fričovciach ukladá starostovi obce zaslať žiadosť p. Vozárovi, bytom
Fričovce 57 a p. Koscelníkovi, bytom Fričovce 37 o vykonanie nápravy vo veci nezákonného
odvedenia dažďových vôd zo strechy na chodník vo vlastníctve obce.
Výsledky hlasovania za uznesenie:
Prítomní: 7
Za: 7

Proti: 7
Zdržal sa: 0

P. Derner ďalej informoval, že niekto sype do susednej šachty, ktorá vedie dažďovú vodu
z diaľnice, popol. Hneď však doplnil, že on si dá za úlohu odhaliť páchateľa a upozorniť ho na
nesprávne konania. P. Derner následne upozornil na tmu na cintoríne. Keďže tam chodí vo
večerných hodinách, stále zapína svetlo a podľa jeho informácii je spracovaný projekt na verejné
osvetlenie na cintoríne, či sa neuvažuje s realizáciou. Starosta odpovedal, že projekt už je
neaktuálny, avšak že plánuje s osadením solárnych LED svietidiel, aby sa nemuseli realizovať
kopačské práce a vybavovať povolenie. Osvetlenie na cintoríne je však v jeho dlhodobom záujme,
keďže existujúce energeticky veľmi náročné riešenie a navyše pokrývajúce iba malú časť
cintorína, nie je vhodné. Stále sa však nevie rozhodnúť, či je správne realizovať solárne osvetlenie
alebo realizovať rozvody elektrických sietí. Vyzval poslancov, aby vyjadrili svoj názor. P. Cicoň
upozornil na to, že čidlo na pohyb nie je riešením, keďže v noci sa tam pohybuje množstvo zvierat,
ktoré by svetlo stále zapínali. P. Pribulová súhlasila a doplnila, že lepším riešením je nastavenie
časového pásma na zapínanie. P. Ivan vyjadril súhlas s realizáciou osvetlenia s tým, že je najlepšie
porovnať si náklady. Starosta súhlasil s riešením nastavenia časového úseku svetlenia, pričom
v prípade napojenia na existujúcu sieť bude potrebné spracovať projekt a žiadať o povolenie. Cesta
solárneho osvetlenia je rýchlejšie, avšak porovná náklady späté jednotlivými variantami
a následne sa rozhodne.
P. Cicoň sa dopytoval na posypový materiál, či je ho dostatok a či je premiešaný so soľou. Starosta
odvetil, že posypový materiál je zakúpený a uskladnený na dvore ZŠ, v nádobách rozmiestnených
po obci je premiešaný so soľou, avšak je potrebné dokúpiť posypovú soľ, ktorá sa rýchlo míňa.
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P. Michalik sa dopytoval, či sa uvažuje s realizáciou miestnej komunikácie na Výhod do miestnej
osady. Starosta odvetil, že momentálne sa existujúca projektová dokumentácia rozposlala na
vyjadrenia dotknutých orgánov a SPF, keďže časť MK sa plánuje na pozemku v správe SPF.
Následne sa čaká na výzvu ministerstva vnútra, ktorá má byť vonku v dohľadnom čase.
P. Derner poukázal na neporiadok, ktorý spôsobujú obyvatelia z osady po nákupe v miestnych
potravinách, preto poprosil o vyčlenenie jedného pracovníka na malých obecných službách, ktorý
prejde obcou v sobotu a poupratuje obec. Navrhol aj osadenie odpadkového koša pri hasičskej
zbrojnici. Starosta odvetil, že v súčasnosti je nedostatok pracovníkov na malých obecných
službách a ich kontrola vykonania týchto prác bude počas víkendu náročná. V prípade navýšenia
počtu v januári, bude táto možnosť prípustná. Pokiaľ ide o odpadkové koše, aktuálne sa doplnil
kôš na vyšnom konci na zastávke a pri hasičskej zbrojnici je už jeden kôš, avšak je pravidlom, že
odpadky sa nachádzajú všade okolo len nie vnútri. P. Michalik doplnil, že by bolo dobré koše
osadiť po celej obci na krátkych úsekoch, na čo aj zo strany poslancov aj starostu nebola kladná
odpoveď, keďže dané riešenie so sebou prinesie vysoké náklady na obstaranie, s osadením spätý
vandalizmus najmä počas diskotéky, množstvo odpadkov okolo koša, potreba ich pravidelného
vyvážania a úplné minutie sa cieľa zabezpečenie naopak vyššieho percenta triedenia a separovania
jednotlivých druhov odpadu. P. Michalik sa ešte dopytoval na stav výstavby materskej školy, načo
starosta podrobne rozobral genézu celého procesu a aktuálny stav. Následne starosta predniesol
návrh na uznesenie, ktoré bolo poslancami schválené.
Návrh na uznesenie č. 25
Obecné zastupiteľstvo vo Fričovciach berie na vedomie dopyty a dotazy občanov.
Výsledky hlasovania za uznesenie:
Prítomní: 7
Proti: 7
Za: 7
Zdržal sa: 0
K bodu č. 12 : Záver
Starosta obce poďakoval poslancom za aktívnu účasť, občanom za prítomnosť a zasadnutie
ukončil.

...........................................
PhDr. Ján Mikula
starosta obce
Overovatelia zápisnice:
Ján Ivan

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

Bartolomej Cicoň

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

Ľuboslava Palenčárová

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

Zapísala:

Zápisnica č. 7/2018 z 13.12.2018
Strana 7

