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ZÁVERY Z ROKOVANIA č. 1 

z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Fričovciach 

zo dňa 8.2.2018 

 

Obecné zastupiteľstvo prijalo nasledovné uznesenia: 

Uznesenie č. 1/1/2018:  

OcZ určuje za zapisovateľa Mgr. Terézia Kandráčová, za overovateľov zápisnice Ján Ivan  

a Bartolomej Cicoň. 

                 

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

                                                                                                                       PhDr. Ján Mikula 

             starosta obce       

Uznesenie č. 2/1/2018:  

OcZ  schvaľuje predložený program rokovania.  

                

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

                                                                                                                     PhDr. Ján Mikula 

             starosta obce       

Uznesenie č. 3/1/2018:  

OcZ  schvaľuje  návrh Harmonogramu zasadnutí obecného zastupiteľstva na rok 2018. 

                

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

                                                                                                                     PhDr. Ján Mikula 

             starosta obce       

 

Uznesenie č. 4/1/2018:  

OcZ  berie na vedomie správu o činnosti v obci predloženú starostom obce za obdobie  od 

14.12.2018 do dnešného dňa.      

             

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

          PhDr. Ján Mikula 

                starosta obce       

Uznesenie č. 5/1/2018:  

OcZ  schvaľuje zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 1/2/2018 .   

             

                                                                                                                                                                                                                                                

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

          PhDr. Ján Mikula 

             starosta obce       
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Uznesenie č. 6/1/2018:  

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje kúpnu zmluvu č. 3/2018-Kz 1, ktorej predmetom je kúpa na 

parcely KN C 99/20 v celkovej výmere 1 339 m2 od p. Márie Fottovej v sume 14 €/ m2. Náklady 

súvisiace s kúpnou zmluvou  a návrhom na vklad do katastra nehnuteľností znáša obec Fričovce.

           

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

                                                                                                                       PhDr. Ján Mikula 

             starosta obce       

 

Uznesenie č. 7/1/2018:  

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje kúpnu zmluvu č. 4/2018-Kz 2, ktorej predmetom je kúpa  

a) parcely E KN č. 410/6 o výmere 223 m2, druh  pozemku: orná pôda, , zapísanej na liste 

vlastníctva č. 881 k.ú. Fričovce,   

b) parcely E KN č. 410/5 o výmere 76 m2, druh  pozemku: zastavané plochy a nádvoria, 

umiestnenie pozemku: 1, v podiele 8/280, zapísanej na liste vlastníctva č. 139 k.úz. Fričovce,   

c) parcely E KN č. 416/6 o výmere 139 m2, druh  pozemku: zastavané plochy a nádvoria, 

umiestnenie pozemku: 1, v podiele 60/1680, zapísanej na liste vlastníctva č. 364 k.úz. Fričovce 

od Janky Izákovej.  

Náklady súvisiace s kúpnou zmluvou  a návrhom na vklad do katastra nehnuteľností znáša obec 

Fričovce.  

                                                       

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

                                                                                                                       PhDr. Ján Mikula 

             starosta obce      

Uznesenie č. 8/1/2018:  

a) Obecné zastupiteľstvo potvrdzuje, že v súlade s platným územným plánom sa na parcele 

KN C 821/11 o výmere 365 m2, druh: ostatné plochy, k.ú. Fričovce nachádza 

verejnoprospešná stavba – miestna komunikácia. 

b) Obecné zastupiteľstvo potvrdzuje, že parcela KN C 821/11 o výmere 365 m2,  k. ú. 

Fričovce slúži ako prístupová cesta pre osobné a nákladné vozidlá pre potreby 

zabezpečenia prístupu k rodinným domom vo vlastníctve súkromných osôb a k 

poľnohospodárskym a lesným pozemkom. Slúži taktiež pre  obslužné vozidlá ( vývoz 

komunálneho odpadu) a pre vozidlá záchranných zložiek, ide zároveň aj o prístupovú 

cestu k zdroju pitnej vody lokálnej studne. Ide o parcelu, na ktorej stavba existuje spred 

roku 1976. Jedná sa o neoplotený otvorený pozemok, na ktorom sa nachádza 

verejnoprospešná stavba - miestna komunikácia zložená zo štrkodrvy a asfaltového 

povrchu. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

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

                                                                                                                       PhDr. Ján Mikula 

             starosta obce       

Uznesenie č. 9/1/2018:  
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a) Obecné zastupiteľstvo potvrdzuje, že na parcele KNC  20/2 sa v súlade s platným 

územným plánom nachádza verejnoprospešná stavba - spevnená plocha. 

b) Na parcele KNC 20/2 sa nachádza spevnená plocha, ktorá slúži ako prístupová cesta k 

poľnohospodárskemu dvoru a ďalším stavbám a objektom, buď v súkromnom vlastníctve 

(skladové priestory, rodinné domy, hospodárske stavby, výrobné haly..) alebo vo 

vlastníctve obce (čistička odpadových vôd, prečerpávacia stanica...) a taktiež verejná 

zeleň. Ide o priame napojenie na parcelu KNE 1154/2, na ktorej je cesta I/18, ktorá je v 

správe slovenskej správy ciest (výlučným vlastníkom pozemku pod cestou je obec 

Fričovce) a slúži ako prístupová komunikácia pre osobné a nákladné vozidlá pre potreby 

zabezpečenia prístupu k rodinným domom vo vlastníctve súkromných osôb a k 

poľnohospodárskym a lesným pozemkom. Slúži taktiež pre obslužné vozidlá (vývoz 

komunálneho odpadu) a pre vozidlá záchranných zložiek. Ide zároveň aj o prístupovú 

cestu k čističke odpadových vôd, ktorá je verejnoprospešnou stavbou. Ide o stavbu na 

parcele, ktorej existencia sa datuje dávno pred rokom 1976.  

 

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

                                                                                                                       PhDr. Ján Mikula 

             starosta obce       

  

Uznesenie č. 10/1/2018:  

a) Obecné zastupiteľstvo potvrdzuje, že na parcelách KN C 503, KN C 504, KNC 506, KN 

C 507, KN C 508 sa v súlade s platným územným plánom nachádza alebo sa plánuje 

realizovať verejnoprospešná stavba – prívodné potrubie, vodná nádrž, odtokové 

potrubie, spevnené plochy, prístupová komunikácia. 

b) Obecné zastupiteľstvo potvrdzuje, že 

- na parcele KN C 503 a KN C 504 v súlade sa územným plánom obce plánuje vybudovať 

verejnoprospešnú stavbu – prívodné potrubie pre napájanie viacúčelovej vodnej nádrže; 

- na parcele KN C 507 - v súlade sa územným plánom obce plánuje zrekonštruovať zničený 

a zarastený rybník na viacúčelovú vodnú nádrž (zahrňujúcu aj využitie ako rybníka) , pričom 

na tejto parcele sa v súlade s územným rozhodnutím a existujúcim stavom plánuje realizovať 

aj spevnená prístupová cesta; 

- na parcele KN C 508 - v súlade sa územným plánom obce plánuje realizovať 

verejnoprospešnú stavbu - odtokové potrubie do toku Svinka 

- na parcele KN C 506 a KN C 508 - v súlade sa územným plánom obce plánuje realizovať 

verejnoprospešnú stavbu –spevnené plochy, ktoré budú zabezpečovať prístup k vodnej ploche 

cez existujúci vjazd z cesty I/18 a na parcele KN C 508 obec plánuje obec realizovať 

parkovacie miesta, chodníky pre peších a prvky drobnej architektúry. 

 

 

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

                                                                                                                       PhDr. Ján Mikula 

             starosta obce       

 

 

Uznesenie č. 11/1/2018: 
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a) Obecné zastupiteľstvo potvrdzuje, že na parcelách KN E 1177/11, KN E 953/1 a KN E 

953/2 sa v súlade s platným územným plánom nachádza alebo sa plánuje realizovať 

verejnoprospešná stavba. 

 

b) Na parcele KN E 1177/2, KN E 953/2, KNE 953/1 sa nachádza obslužná komunikácia 

k poľnohospodárskym a lesným pozemkom. Obec v rámci stavby Verejný vodovod 

Fričovce, na ktoré je vydané právoplatné stavebné povolenie, plánuje vybudovať 

vodovodné vedenie, ktoré bude prechádzať týmito parcelami, ktoré budú zároveň slúžiť 

ako prístupová komunikácia k vodojemu a vodným zdrojom. Navyše, na parcele KNE 

953/2 obec plánuje zriadiť vodné zdroje spolu s ochrannými pásmami. 

 

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

                                                                                                                       PhDr. Ján Mikula 

             starosta obce      

 

 

 

 

Uznesenie č. 12/1/2018: 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje poskytovanie obedov pre dôchodcov aj spoločnosťou. 

Autokemping a motorest KEMP, Chminianska Nová Ves, 082 33 v rovnakej sume Bližšie 

podmienky výkonu tohto uznesenia určí starosta obce prostredníctvom obecného úradu. 

 

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

                                                                                                                       PhDr. Ján Mikula 

             starosta obce       

 

 

Uznesenie č. 13/1/2018: 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie dotazy a dopyty obyvateľov obce. 

 

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

                                                                                                                       PhDr. Ján Mikula 

             starosta obce       

 

 


