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ZÁVERY Z ROKOVANIA č. 6/2019 

z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Fričovciach 

zo dňa  14.10.2019 

(uznesenia č. 87-95) 

 

Obecné zastupiteľstvo prijalo na svojom zasadnutí dňa 14.10.2019 nasledovné uznesenia:   

UZNESENIE č. 87: (bod č. 2)  
Obecné zastupiteľstvo  schvaľuje program zasadnutia OcZ Fričovce, tak ako bol zverejnený. 

             

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

               PhDr. Ján Mikula         

                    starosta obce       
 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)         

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

             PhDr. Ján Mikula        

                  starosta obce       

UZNESENIE č. 89: (bod č. 4) 
Obecné zastupiteľstvo vo Fričovciach  berie na vedomie plnenie uznesení  č. 78,79,83,84,60,61,62

             

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

                           PhDr. Ján Mikula        

                    starosta obce       

UZNESENIE č. 90:(bod č. 5) 

Obecné zastupiteľstvo vo Fričovciach  schvaľuje predložený návrh na vykonanie účtovného odpisu 

pohľadávok. 

 

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

                               PhDr. Ján Mikula         

                              starosta obce      

                                      

UZNESENIE č. 91: (bod č. 6)  
Obecné zastupiteľstvo vo Fričovciach   schvaľuje zmenu rozpočtu Obce Fričovce rozpočtovým 

opatrením č. 4/12/2019 

 

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

                              PhDr. Ján Mikula         

                 starosta obce        
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UZNESENIE č. 92: (bod č. 7)  
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. 

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

                 PhDr. Ján Mikula 

                     starosta obce 

UZNESENIE č. 93: (bod č. 8)  

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. 
                                                                                                                               

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

                   PhDr. Ján Mikula

                       starosta obce  
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UZNESENIE č. 94: (bod č. 9)   
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
             
          .......................................... 

                   PhDr. Ján Mikula

                       starosta obce  

UZNESENIE č. 95: (bod č.10)   
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje predložený návrh zmluvy č. 22/2019 o odvádzaní a čistení 

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

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

                 PhDr. Ján Mikula 

                     starosta obce  


