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Z á p i s n i c a č. 6/2019 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva  Obce Fričovce 

konaného dňa 13.12.2019 o 18:00 hod. v zasadacej miestnosti obecného úradu vo 

Fričovciach 

 

Prítomní: viď prezenčná listina  

 

Program zasadnutia: 
1. Otvorenie zasadnutia – určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

2. Schválenie programu 

3. Správa o činnosti v obci od posledného zasadnutia  (od 14.10.2019) 

4. Plnenie uznesení, ku ktorým sa treba vrátiť  

5. Návrh na  vykonanie účtovného odpisu pohľadávok 

6. Návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 4/12/2019 

7. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce Fričovce na rok 2020 a k viacročnému rozpočtu 

8. Návrh na schválenie rozpočtu obce Fričovce na rok 2020 

9. Návrh na schválenie VZN č. 3/2019 o  miestnych  daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady 

a drobné stavebné odpady na   území   Obce Fričovce 

10. Návrh na schválenie zmluvy č. 22/2019 o odvádzaní a čistení odpadových vôd so spoločnosťou Sejlan s.r.o., 

Bertotovce 

11. Rôzne 

12. Dopyty a dotazy  

13. Záver  

 

K bodu č. 1:  Otvorenie zasadnutia – určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

Starosta obce privítal poslancov OZ, hlavného kontrolóra obce a prítomných občanov. 

Skonštatoval, že je prítomných 6 poslancov, p. Barteková sa z pracovných dôvodov ospravedlnila. 

Zastupiteľstvo je teda uznášaniaschopné v každom bode rokovania. Za zapisovateľa starosta určil 

Ing. Luciu Vozárovú a za overovateľov p. Jána Ivana a p. Bartolomeja Cicoňa.  

K bodu č. 2: Schválenie programu 

Starosta obce predniesol návrh programu a vyzval poslancov, aby predniesli prípadný návrh na 

doplnenie. Žiadny návrh nebol dodaný, preto predniesol návrh uznesenia o schválení predloženého 

programu, ktorý bol jednohlasne schválený. 

Návrh na uznesenie č. 87:  

Obecné zastupiteľstvo  program zasadnutia OcZ Fričovce tak ako bol zverejnený.   

Výsledky hlasovania za uznesenie: 

Prítomní: 6 Proti: 0 

Za: 6 Zdržal sa: 0 

Príloha: Program zasadnutia 

         

K bodu č. 3: Správa o činnosti v obci od posledného zasadnutia  (od 14.10.2019) 
 

Starosta obce predniesol správu o činnosti v obci od posledného zasadnutia OZ. Informoval 

o stave schválených (multifunkčné ihrisko...), podaných (most pri p. Harčárovi, kanalizácia Ulice, 

Infraštruktúra v rómskej osade...) a realizovaných žiadostiach (Výstavba MŠ, Zníženie 

energetickej náročnosti, Vypratanie čiernej skládky na Gazdovci...) o nenávratné finančné 

príspevky. Podrobne oboznámil so stavbou vodovodu a realizovaním výstavby kanalizačného 

zberača vetvy B2-1-2. Informoval o súdnom pojednávaní s Ing. Toporom, spracovanej PD na 
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rekonštrukciu rybníka, činnosti v MŠ a ZŠ, rokovania s SPF a v rámci MAS Bachureň. O Zmene 

určeného stavebného úradu z obce Široké na Víťaz, ako aj o realizovaných kontrolách v obci, ako 

aj o vykonanom audite. Otázky zo strany poslancov neboli, teda starosta predniesol návrh 

uznesenia, ktorý bol jednohlasne schválený. 

 

Návrh na uznesenie č. 88: (bod č. 3) 

Obecné zastupiteľstvo vo Fričovciach  berie na vedomie správu o činnosti v obci  od posledného 

zasadnutia (teda od 14.10.2019)   

                                                                             

Výsledky hlasovania za uznesenie: 

Prítomní: 6 Proti: 0 

Za: 6 Zdržal sa: 0 

Príloha: Správa o činnosti 

 

K bodu č. 4: Plnenie uznesení, ku ktorým sa treba vrátiť 

Starosta oboznámil poslancov s plnením uznesení: 

 

Návrh na uznesenie č. 89:  

Obecné zastupiteľstvo vo Fričovciach  berie na vedomie plnenie uznesení  č. 60,61,62, 78, 79, 83, 

84 

 

Výsledky hlasovania za uznesenie: 

Prítomní: 6 Proti: 0 

Za: 6 Zdržal sa: 0 

Príloha: Správa o plnení uznesení 

 

K bodu č. 5. Návrh na vykonanie účtovného odpisu pohľadávok 

Starosta predniesol návrh na vykonanie účtovného odpisu u subjektoch, ktoré sú už dávno 

nevymožiteľné a pri ktorých sú náklady na vymáhanie neefektívne vynakladané. Pari medzi ne 

napr. nájomné za priestory pre textil pre p. Miženkovú z roku 2004, nájomné spoločnosti Colt 

Services s.r.o., ktoré nevymohol ani exekútor, daň za nevýherné hracie automaty spoločnosti BlaBi 

spol s.r.o., ktorej konateľ zomrel, poplatky za vývoz TDO za roky 2008, 2009 od P. Gruľa či za 

predaj maringotky rómskemu obyvateľovi Ernestovi Polákovi. Poslanci uvedené zobrali na 

vedomie a súhlasili, v súlade s poznaním o aktivitách vedených na ich vymoženie, s predloženým 

návrhom uznesenia. 

 

Návrh na uznesenie č. 90: 

Obecné zastupiteľstvo vo Fričovciach  schvaľuje predložený návrh na vykonanie účtovného 

odpisu pohľadávok. 

 

Výsledky hlasovania za uznesenie: 

Prítomní: 6 Proti: 0 

Za: 6 Zdržal sa: 0 

Príloha: Návrh na odpis 
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K bodu č. 6: Návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 4/12/2019 

 

Starosta obce predniesol návrh na zmenu rozpočtu. Upravili sa dotácie podľa výšky skutočne 

vynaložených čiastok, znížil sa rozpočet o 124 800 eur, keďže platba prebehne až na budúci rok, 

ponížili sa aj príjmy z rezervného fondu , ako aj výdavky na vodovod a multifunkčné ihrisko, ktoré 

sa budú realizovať na budúci rok. Rozpočet bol tak ako prebytkový. 

 

Návrh na uznesenie č. 91:  

Obecné zastupiteľstvo vo Fričovciach   schvaľuje zmenu rozpočtu Obce Fričovce rozpočtovým 

opatrením č. 4/12/2019. 

       

Výsledky hlasovania za uznesenie: 

Prítomní: 6 Proti: 0 

Za: 6 Zdržal sa: 0 

Príloha: Návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 4/12/2019 

 

K bodu č. 7: Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce Fričovce na rok 2020 

a k viacročnému rozpočtu 

Starosta obce prečítal správu hlavného kontrolóra, pričom ospravedlnil neúčasť hlavného 

kontrolóra z dôvodu jeho pracovnej zaneprázdnenosti. Po prečítaní správy predniesol návrh 

uznesenia, ktorý bol zakomponovaný v správe. Keďže vysvetlil jednotlivé čísla a informácie, 

vyzval poslancov na prípadné otázky. Po menšej diskusii ohľadom technických otázok tvorby 

rozpočtu, predniesol návrh, ktorý bol všetkými poslancami schválený. 

 

Návrh na uznesenie č. 92:  

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie odporúčanie hlavného kontrolóra obce Ing. Milana 

Marchevského schváliť  predložený návrh rozpočtu na rok 2020 schváliť   a viacročný rozpočet  

na roky 2021 a 2022. 

                                                                                                                 

Výsledky hlasovania za uznesenie: 

Prítomní: 6 Proti: 0 

Za: 6 Zdržal sa: 0 

Príloha: Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce Fričovce na rok 2020 

a k viacročnému rozpočtu 

 

K bodu č. 8: Návrh na schválenie rozpočtu obce Fričovce na rok 2020 

 

Starosta obce predniesol návrh rozpočtu. Vysvetli obsah a výšku navrhnutých položiek, zdôraznil, 

že rozpočet bol zverejnený v lehote a obsahovo zákonom predpísaným spôsobom a zároveň 

zdôraznil, že v rozpočte sú zakomponované reálne, teda očakávané položky, nie všetky podané 

projekty, keďže termín a to či vôbec bude žiadosť schválená je, otázny. Poslanci sa dopytovali na 

stav schválených a podaných projektov, na výšku jednotlivých položiek. Starosta zodpovedal 

otázky a upovedomil, že návrh počíta aj s viacročným rozpočtom. Zároveň navrhol zachovať stav 

predošlých rokov, že starosta môže vykonávať zmeny v bežnom rozpočte za podmienky, že 

výsledok bežného rozpočtu ostane zachovaný. Zmeny v kapitálových položkách je plne 
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v kompetencii zastupiteľstva. Poslanci jednoznačne súhlasili a návrh uznesení jednohlasne 

schválili. 

 

Návrh na uznesenie č. 93:  

Obecné zastupiteľstvo vo Fričovciach  : 

 

a)   schvaľuje predložený návrh rozpočtu na rok 2020  v objemoch :  

 

Bežné príjmy                                       735 576 €             

Bežné výdaje                                       604 512€ 

Výsledok bežného rozpočtu             131 064 € 

      

Kapitálové príjmy                                 523 067  € 

kapitálové výdaje                                  776 583  € 

Výsledok kapitálového rozpočtu     - 253 516 € 

Výsledok rozpočtu                               - 122 452 € 

Finančné operácie - príjem                   + 122 452 € 

b) berie na vedomie   viacročný rozpočet na roky 2019 a 2020 

c) v súlade s  § 11, odst. 4, písm, b zák 369/1990  o obecnom zriadení obecné zastupiteľstvo 

splnomocňuje starostu obce vykonávať zmeny v bežnom rozpočte – t.j. presun medzi položkami 

bežného rozpočtu  s tým, aby  celkový výsledok   bežného rozpočtu  ostal zachovaný. Zmeny v 

kapitálovej oblasti a finančných operáciách ostávajú naďalej v kompetencií obecného 

zastupiteľstva.                                                                                                                        
                                                                                                                            

Výsledky hlasovania za uznesenie: 

Prítomní: 6 Proti: 0 

Za: 6 Zdržal sa: 0 

Príloha: Návrh rozpočtu  

 

K bodu č. 9: Návrh na schválenie VZN č. 3/2019 o  miestnych  daniach a o miestnom 

poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území Obce Fričovce 

Starosta obce predniesol návrh VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne 

odpady a DSO, ktorý bol riadne vyvesený v zákonnej lehote a spôsobom zákonom predpísaným. 

VZN počíta s navýšením poplatkov aj niektorých daní, čo bolo prediskutované na pracovnom 

stretnutí s poslancami. Zvýšenie poplatku  za komunálny odpad si vyžiadal nárast nákladov za 

vývoz odpadu, súvisiacu s nárastom zmiešaného odpadu a stagnácie rastu separovaných zložiek. 

Problém spôsobujú aj nelegálne skládky odpadu a snaha o ich komplexné odstránenie 

a porušovanie platného VZN niektorými osobami (napr. počet kuka nádob nad rámec povolenia, 

ignorovanie separácie, hádzanie drobného stavebného odpadu do kuka nádoby a pod.). Zvýšenie 

daní sa dotýka najmä poľnohospodárov, ktorí reálne pôdu  neobhospodarujú (len kosenie), avšak 

v nízkom pomere aj obyvateľov obce v snahe aspoň trocha pokryť vzrastajúce náklady a presuny 

kompetencií zo strany štátu. Vzhľadom na to, že všetky položky čo do obsahu aj výšky boli 

prediskutované na pracovnom stretnutí poslanci nemali námietky a ani otázky. Naopak vyjadrili 

súhlas s návrhom. Po prednesení návrhu uznesenia, bol návrh jednohlasne schválený. 
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Návrh na uznesenie č. 94:  

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje predložený návrh  VZN č. 3/2019 o  miestnych  daniach a o 

miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na   území   Obce Fričovce. 

                                   

Výsledky hlasovania za uznesenie: 

Prítomní: 6 Proti: 0 

Za: 6 Zdržal sa: 0 

Príloha: Návrh VZN č. 3/2019 o  miestnych  daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady 

a drobné stavebné odpady na území Obce Fričovce 

 

K bodu č. 10:  Návrh na schválenie zmluvy č. 22/2019 o odvádzaní a čistení odpadových vôd 

so spoločnosťou Sejlan s.r.o., Bertotovce 

Starosta obce predniesol návrh zmluvy, ktorá vychádza zo žiadosti od spoločnosti Sejlan s.r.o.. 

Spoločnosť požiadala o možnosť vypúšťania odpadových vôd cisternovým vozidlom do obecnej 

kanalizácie, pričom zvoz si zabezpečí sama na vlastné náklady. Vzhľadom na to, že vypúšťanie 

do kanalizačného zberača je možné len za obmedzených a prísnych podmienok, tieto podmienky 

sú v zmluve zahrnuté. Zároveň starosta uviedol, že cena zodpovedá výške plynúcej zo smernice , 

pričom v zmluve je zakomponovaný aj jednorazový poplatok za manipuláciu a dozor nad 

vypúšťaním. Zmluvu je možné vypovedať zo strany Obce Fričovce v prípade spôsobujúcich 

problémov bez dôvodu. Poslanci sa dopytovali na systém zvážania, ohrozenia pre obec a výšku 

poplatku a nakoniec sa jednohlasne uzniesli na schválení predloženého uznesenia. 

 

Návrh na uznesenie č. 65: 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje predložený návrh zmluvy č. 22/2019 o odvádzaní a čistení 

odpadových vôd so spoločnosťou Sejlan, s.r.o, Bertotovce. 

 

Výsledky hlasovania za uznesenie: 

Prítomní: 6 Proti: 0 

Za: 6 Zdržal sa: 0 

Príloha: Návrh zmluvy s Obcou Bertotovce 

 

K bodu č. 11: Rôzne 

Starosta obce v bode rôzne informoval o výstavbe vodovodu. Pán poslanec Vozár vyzval 

poslancov na kontrolu výstavby  a stretnutí na mieste v sobotu a upozornil na niektoré možné 

pochybenia. Pri tlakovaní či nevzniká únik oleja z kompresora, či je umiestnený vodič popri 

potrubí, ako aj vývody pre umožnenie napojenia a riziko nedokonalých zvarov pri mínusových 

teplotách a zváranie na tupo nahradili spojky. Starosta uvítal snahu prekontrolovať činnosti 

a navrhol iný termín aj so zástupcami stavebnej spoločnosti a stavebného dozoru, aby boli 

zodpovedané prípadné otázky na mieste. V rámci stavby sa realizujú pravidelné kontrolné dni, 

avšak sa nebráni aj externej kontrole, priam ju uvíta. Na vznesené námietky odpovedal, že pred 

odovzdaním stavby sa zrealizuje čistenie potrubia pre prípad eliminácie možných nežiadúcich 

únikov z kompresora, vodič je umiestnený aj s označenými vývodmi a ak teplota poklesne tesne 

pod požadovanú normu rúry sa nahrievajú a zvary sa realizujú v stane, ak je teplota príliš nízka 

nezvára sa vôbec. Zváranie na tupo nahradili spojky po odsúhlasení stavebného dozora a keďže 

ide o rovnako kvalitnú metódu a dokonca drahšiu, starosta taktiež súhlasil s touto náhradou. 

Starosta vzhľadom na pracovné povinnosti v sobotu nemôže prísť, ale  nebráni sa vykonaniu 

kontroly bez neho. Poslanci taktiež odmietli kontrolu bez účasti zodpovedných osôb na stavbe. 

Ďalšie otázky nepadli, preto starosta prešiel k ďalšiemu bodu.  
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K bodu č. 12: Dotazy a dopyty občanov 

Starosta obce vyzval občanov dopyty.  Slovu sa ujal p. Derner, ktorý sa sťažoval na odpadky, ktoré 

zanechávajú rómske deti po návšteve obchodu a žiadal, aby bol chodník pravidelne kontrolovaný 

a čistený aj cez víkend. Starosta odvetil, že cez víkend pracovníci nerobia, avšak poverí jednu 

osobu z pracovníkov MOS výlučne na túto činnosť. Zároveň dodal, že je aj o zodpovednosti 

všetkých ľudí dbať na poriadok a nespoliehať sa na následné upratovanie. Poriadok je potrebné 

udržovať v celej obci, nielen v danej časti. Počas pracovného týždňa sa tejto činnosti v rámci 

aktivačných prác prikladá veľká pozornosť. 

Zároveň upozornil na niektoré presvitajúce kotvy na zrekonštruovanej budove hasičskej zbrojnice 

a pretekajúci dažďový zvod. Starosta odvetil, že prednesie námietku na stavebnú firmu a dozora. 

Pokiaľ ide o žľab, zistí skutkový stav a dôvody presahu a bude kontaktovať p. Šebesta v prípade 

potreby. 

Keďže poslanci nemali ďalšie dopyty a otázky starosta prešiel k záverečnému bodu. 

 

K bodu č. 13. Záver 

Starosta obce poďakoval poslancom za účasť a za podnety, občanom za návrhy a zasadnutie 

ukončil. 

 

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

PhDr. Ján Mikula 

starosta obce 

 

 

 

 

Overovatelia zápisnice: 

 

 

   Ján Ivan                   .......................................... 

 

 

 

   Bartolomej Cicoň  .......................................... 

 

 

 

Zapísala:  

 

 

   Ing. Lucia Vozárová ............................................. 


