Z á p i s n i c a č. 1/2018
z 1. zasadnutia obecného zastupiteľstva Obce Fričovce
konaného dňa 8.12.2018 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.
13.

Otvorenie zasadnutia – určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Schválenie programu
Návrh na schválenie Harmonogramu zasadnutí obecného zastupiteľstva na rok 2018
Správa o činnosti v obci od posledného zasadnutia OZ (od 14.12.2017)
Návrh na schválenie zmeny rozpočtu č. 1/2/2018
Návrh na schválenie kúpnej zmluvy č. 3/2018-Kz 1 na parcelu KN C 99/20 od p. Fottovej
Návrh na schválenie kúpnej zmluvy č. 4/2018-Kz 2 na parcelu KN E 410/6 a časti parciel E KN č.
410/5 a E KN č. 416/6 od p. Izákovej
Návrh uznesenia k prevodu pozemku KN C 821/11
Návrh uznesenia k prevodu pozemku KN C 20/2
Návrh uznesenie k prevodu pozemku KN C 503, 504, 506, 507,508
Návrh uznesenia k prevodu pozemkov KNE 1177/2, KNE 953/1 a KNE 953/2
Dopyty a dotazy občanov
Záver

K bodu č. 1: Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Starosta obce privítal poslancov OZ a prítomných občanov a konštatoval, že je prítomných
všetkých sedem poslancov a teda zastupiteľstvo je uznášaniaschopné v každom bode rokovania.
Za zapisovateľa starosta navrhol Mgr. Teréziu Kandráčovú a za overovateľov p. Jána Ivana
a Barolomeja Cicoňa. O tomto návrhu dal poslancom hlasovať.
Návrh uznesenia č. 1/1/2018
Za zapisovateľa bola Mgr. Teréziu Kandráčovú, za overovateľov zápisnice boli určení Jána Ivan
a Barolomej Cicoň.
Výsledky hlasovania za uznesenie:
Prítomní: 7
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
K bodu č. 2: Schválenie programu
Starosta obce prečítal podrobne program rokovania OZ, ktorý navrhol doplniť o bod 12: Žiadosť
p. Jozefa Tkáča o rozšírenie zabezpečenia spolufinancovania obedov pre dôchodcov o spoločnosť
Autokemping a motorest KEMP, Chminianska Nová Ves 082 33. O programe spolu s doplneným
bodom dal poslancom hlasovať. Program poslanci jednohlasne odsúhlasili.
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Návrh uznesenia č. 2/1/2018:
OcZ schvaľuje predložený program rokovania spolu s doplneným bodom.
1.
Otvorenie zasadnutia – určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
2.
Schválenie programu
3.
Návrh na schválenie Harmonogramu zasadnutí obecného zastupiteľstva na rok 2018
4.
Správa o činnosti v obci od posledného zasadnutia OZ (od 14.12.2017)
5.
Návrh na schválenie zmeny rozpočtu č. 1/2/2018
6.
Návrh na schválenie kúpnej zmluvy č. 3/2018-Kz 1 na parcelu KN C 99/20 od p. Fottovej
7.
Návrh na schválenie kúpnej zmluvy č. 4/2018-Kz 2 na parcelu KNC E 410/6 a časti parciel
E KN č. 410/5 a E KN č. 416/6 od p. Izákovej
8.
Návrh uznesenia k prevodu pozemku KN C 821/11
9.
Návrh uznesenia k prevodu pozemku KN C 20/2
10.
Návrh uznesenie k prevodu pozemku KN C 503, 504, 506, 507,508,
11.
Návrh uznesenia k prevodu pozemkov KNE 1177/2, KNE 953/1 a KNE 953/2
12.
Žiadosť p. Jozefa Tkáča o rozšírenie zabezpečenia spolufinancovania obedov pre
dôchodcov o spoločnosť Autokemping a motorest KEMP, Chminianska Nová Ves 082 33.
13.
Dopyty a dotazy občanov
14.
Záver
Výsledky hlasovania za uznesenie:
Prítomní: 7
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Príloha č. 1: Program zasadnutia
K bodu č. 3: Návrh na schválenie Harmonogramu zasadnutí obecného zastupiteľstva na rok
2018
Starosta obce predniesol návrh na schválenie harmonogramu zasadnutí OZ na rok 2018 v snahe
zabezpečiť možnosť plánovania pre poslancov, ale aj pre občanov, ktorý budú chcieť sa zúčastniť
rokovania. Doplnil, že zastupiteľstvo sa bude schádzať v prípade potreby aj častejšie. O návrhu
dal poslancom hlasovať. Všetci boli za návrh.
Návrh uznesenia č. 3/1/2018:
OcZ schvaľuje návrh Harmonogramu zasadnutí obecného zastupiteľstva na rok 2018.
Výsledky hlasovania za uznesenie:
Prítomní: 7
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Príloha č. 2: Návrh Harmonogramu zasadnutí obecného zastupiteľstva na rok 2018
K bodu č. 4: Správa o činnosti v obci od posledného zasadnutia OZ (od 14.12.2017)
Starosta obce predniesol o činnosti v obci od posledného zasadnutia OZ. Informoval o schválení
žiadosti na výstavbu garáže a skladu hasičskej techniky z ministerstva vnútra, stave implementácie
schválených projektov, absolvovaných rokovaniach, spracovaných štatistických údajoch,
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realizovaných kultúrnych a spoločenských aktivitách (divadelné predstavenia, spolu s kaštieľom
Vianočný bazár, výročné členské schôdze DHZ a SZZP, jubilanti a pod.), vykonaných prácach
(oplotenie v parku, zváranie a rozvoz nádob na posyp, kúpa a zváranie železných plechov na
lavičku pri kostole, výrub náletových drevín....), kúpa 100 ks sedadiel na futbalový štadión,
ukončenej kontrole inšpektorátu práce, záverečných zúčtovaniach. Po prečítaní správy vyzval
poslancov na otázky. Nepadli žiadne, teda predniesol návrh uznesenia, o ktorom dal hlasovať.
Návrh bol jednohlasne schválený.
Návrh uznesenia 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.
Výsledky hlasovania za uznesenie:
Prítomní: 7
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Príloha č. 3: Správa o činnosti v obci predložená starostom obce za obdobie od 14.12.2018 do
dnešného dňa.
K bodu č. 5: Návrh na schválenie zmeny rozpočtu č. 1/2/2018
Starosta predniesol návrh na zmenu rozpočtu. Venoval sa každej položke a vysvetlil dôvody
zmeny. Navýšila sa prognóza v podielových daniach 9 130 eur ako aj príjmov za prenájom
priestorov, stúpli peňažné transfery v základnej a materskej škole. Potrebné bolo upraviť príjmy
bežné príjmy na projekt sanácie čiernych skládok, ktoré boli pôvodne rátané v kapitáloch. Išlo
o sumu 23 033 €. V príjmovej oblasti ka kapitálovej strane došlo k navýšeniu rozpočtu o 30 000
z dôvodu schválenej dotácie z ministerstva vnútra na rekonštrukciu garážu a skladu hasičskej
techniky. V príjmových operáciách došlo taktiež k navýšeniu z dôvodu presunu finančných
prostriedkov z roku 2017. Následne starosta ozrejmil navýšenie bežných a kapitálových výdavkov
z dôvodu potreby vyrovnaného rozpočtu. Navýšili sa výdavky na samosprávu kvôli vyšším
zálohovým platbám na energie v obecných budovách, zásobovanie vodou, na materskú školu
(vyššia dotácia na príjmoch) a primárne vzdelávanie. V kapitálových išlo o vyčlenenie výdavkov
na nákup pozemkov, rekonštrukciu garáže a skladu hasičskej techniky vo výške 54 379 eur, keďže
treba rátať aj s neoprávnenými výdavkami (v časti predajne tovaru) a nákladmi na hasičskú nádrž.
Taktiež v kapitáloch išlo o zníženie položky stojiská, ktoré boli uhradené koncom roka 2017.
Celkový rozpočet je teda vyrovnaný vo výške 915 823 €. Starosta vyzval na otázky, keďže nepadli
žiadne a návrh bol riadne prerokovaný na pracovnom stretnutí predostrel návrh uznesenia, ktorý
bol všetkými schválený.
Návrh na uznesenie č. 5/1/2018:
OcZ schvaľuje zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 1/2/2018.
Výsledky hlasovania za uznesenie:
Prítomní: 7
Za: 7
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Proti: 0
Zdržal sa: 0
Príloha č. 4: Návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 1/2/2018.
K bodu č. 6: Návrh na schválenie kúpnej zmluvy č. 3/2018-Kz 1 na parcelu KN C 99/20 od
p. Fottovej
Starosta obce predniesol návrh zmluvy, s tým, že opätovne ozrejmil o ktorý pozemok a jedná,
možnosti jeho využitia, pričom najväčším dôvodom je odčlenenie časti parcely c snahe zabezpečiť
prístup k ďalším pozemkom s možnosťou výstavby do budúcnosti. Upozornil, že pri ďalšom
predaji sa nezaručuje návratnosť investície vzhľadom na potrebu odčlenenia dostatočne veľkého
úseku pre miestnu komunikáciu. Pripustil aj využitie parcely na výstavbu verejnoprospešnej
stavby, ale o tom rozhodnú poslanci v ďalšom kroku. Poslanci avizovali, že sú uzrozumení s tým,
že nejde o ziskový kontrakt, skôr o naplnenie verejnoprospešného záujmu do budúcna. Ďalšie
otázky nepadli, teda starosta dal návrh uznesenia, ktorý bol schválený.
Návrh na 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.
Výsledky hlasovania za uznesenie:
Prítomní: 7
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Príloha č. 5: Návrh kúpnej zmluvy č. 3/2018-Kz 1
K bodu č. 7: Návrh na schválenie kúpnej zmluvy č. 4/2018-Kz 2 na parcelu KN E 410/6 a
časti parciel E KN č. 410/5 a E KN č. 416/6 od p. Izákovej
Starosta obce predniesol návrh odkúpenia parcely KNE 410/6 a časti parciel E KN č. 410/5 a E
KN č. 416/6 od p. Izákovej. Ide o parcely na ktorý sa nachádza miestna komunikácia, je
prístupovou cestou k rodinným domom a zároveň ňou prechádza plyn, kanalizácia, vodovodná
rúra. V snahe vysporiadávať komunikácie a v tomto prípade aj zabezpečiť zakrúhovanie časti
Úboč do budúcnosti je táto investícia nanajvýš opodstatnená. Rokovania prebiehali aj v minulosti
so zástupcom predajcu p. Tkáčom, avšak ten žiadal násobne vyššiu cenu. Nejde síce o 1 € za m2,
ako je bežné ponúkať odkupovať parcely pod komunikáciami v iných častiach obce, avšak cena
odzrkadľuje znalecký posudok, ktorý bol robený na parcelu pod miestnou komunikáciou taktiež
v časti Úboč. Z dôvodu, že nejde o obyvateľa obce, ktorý by mal záujem o vysporiadanie
komunikácia pre svoj ďalší úžitok aj motivácia vzdať sa pozemku za takúto cenu bola nižšia.
K dohode však došlo. Poslanci jednohlásne súhlasili s predloženým návrhom.
Návrh na uznesenie č. 7/1/2018:
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje kúpnu zmluvu č. 4/2018-Kz 2, ktorej predmetom je kúpa
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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.
Výsledky hlasovania za uznesenie:
Prítomní: 7
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Príloha č. 6: Návrh kúpnej zmluvy č. 4/2018-Kz 2
K bodu č. 8: Návrh uznesenia k prevodu pozemku KN C 821/11
Starosta predniesol návrh uznesenia v bode a a b, pričom vysvetlil, že dané potvrdenie tvorí
prílohu k bezodplatnému prevodu vlastníctva pozemku pod miestnou komunikáciou do vlastníctva
obce. Priblížil prítomným o ktorú parcelu ide a čo je záujmom obce. Cenný proces trvá už od roku
2016, avšak doteraz prebiehala len zmena druhu pozemku a zápis geometrického plánu do katastra
nehnuteľností zo strany SPF. Vzhľadom na to, že povinnou prílohou je aj znalecký posudok, ktorý
môže byť nanajvýš rok starý, bude potrebné túto parcelu znovu oceniť. Starosta oboznámil
prítomných s nadmerne vysokými časovými prieťahmi zo strany SPF a všetkými krokmi, ktoré
obec vynaložila v snahe vysporiadať daný pozemok. Následne predniesol návrhy uznesenia po
a a b, o ktorých dal samostatne hlasovať. Oba boli prijaté bez výhrad.
Návrh uznesenia 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.
Výsledky hlasovania za uznesenie:
Prítomní: 7
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Návrh uznesenia č. 8/1/2018 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.
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Výsledky hlasovania za uznesenie:
Prítomní: 7
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
K bodu č. 9: Návrh uznesenia k prevodu pozemku KN C 20/2
Starosta obce znovu predniesol návrh uznesení po a a b, vysvetli o ktorú parcelu ide (úsek cesty
pred mostom vedúcim k poľnohospodárskemu dvoru), dôvody schválenia tohto uznesenia (prevod
do vlastníctva obce z SPF písomným protokolom bezplatne) a opis, ktorý bol zrejmý zo samotného
obsahového znenia. Následne dal hlasovať o uznesenia v bode a a potom v bode b.
Návrh uznesenia č. 9/1/2018a:
Obecné zastupiteľstvo potvrdzuje, že na parcele KNC 20/2 sa v súlade s platným územným
plánom nachádza verejnoprospešná stavba - spevnená plocha.
Výsledky hlasovania za uznesenie:
Prítomní: 7
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Návrh uznesenia č. 9/1/2018a:
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.
Výsledky hlasovania za uznesenie:
Prítomní: 7
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
K bodu č. 10: Návrh uznesenie k prevodu pozemku KN C 503, 504, 506, 507,508
Starosta obce prečítal návrh uznesenia ako povinnú prílohu k bezodplatnému prevodu z vlastníctva
SPF na obce. V uzneseniach je zakomponovaný súlad s územným plánom, verejnoprospešnosť
využitia, účel využitia a charakter stavby. Ide o pozemky pod rybníkom. Na stavbu má obec
vydané právoplatné územné rozhodnutie už so súhlasným stanoviskom SPF, čo následne
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umožňuje žiadať o bezodplatný prevod. Následne vyzval poslancov na hlasovanie najprv
v písmene a a potom k bodu b. Oba návrhy boli jednohlasne prijaté.
Návrh na uznesenie č. 10/1/2018a:
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.
Výsledky hlasovania za uznesenie:
Prítomní: 7
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Návrh na uznesenie č. 10/1/2018 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.
Výsledky hlasovania za uznesenie:
Prítomní: 7
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
K bodu č. 11. Návrh uznesenia k prevodu pozemkov KNE 1177/2, KNE 953/1 a KNE 953/2
Starosta opäť predniesol návrh uznesenia, z toho vyplynulo aj o ktoré pozemky sa jedná a na aký
účel ich obec chce bezodplatne previesť z vlastníctva štátu (správy SPF). Ako vyplynulo
z uznesenia ide o prístupovú cestu k vodovodu, cez ktorú povedie aj samotný vodovod a taktiež
parcely na ktorej sú vodné zdroje. Vyzval poslancov na hlasovanie. Oba návrhy boli jednohlasne
schválené.
Návrh na uznesenie č. 11/1/2018a:
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.
Výsledky hlasovania za uznesenie:
Prítomní: 7
Za: 7
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Proti: 0
Zdržal sa: 0
Návrh na uznesenie č. 11/1/2018b
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.
Výsledky hlasovania za uznesenie:
Prítomní: 7
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
K bodu č. 12: Žiadosť p. Jozefa Tkáča o rozšírenie zabezpečenia spolufinancovania obedov
pre dôchodcov o spoločnosť Autokemping a motorest KEMP, Chminianska Nová Ves, 082
33.
Starosta predniesol žiadosť pána Jozefa Tkáča, ktorý sa dopytoval na rozšírenie možnosti
zvýhodneného stravovania sa pre dôchodcov aj u spoločnosti Autokemping a motorest KEMP,
ktorá mu v súčasnosti poskytuje obed, spolu aj s p. Pribulom, Sopkom a p. Andraščíkovou. P.
Tkáč svoju požiadavku argumentoval tým, že súčasné poskytovanie stravy z Víťaza mu
nevyhovuje, že nechutne varia, je viacero záujemcov o túto službu v Chminianskej a že cena jedla
v Chminianskej je výhodnejšia. Starosta vysvetli,. Že doteraz neboli vznesené žiadne námietky na
kvalitu jedla zo strany konzumentov, okrem, pána Tkáča a o spokojnosti svedčí aj fakt, že
z pôvodných cca5,6 stravníkov, ktorým sa dovážalo jedlo z kaštieľa narástol dopyt na súčasných
40. Pričom sa cení veľký výber jedla, množstvo aj kvalita. Poslancom zdôraznil, že pôjde
o pomerne komplikované zabezpečenie rozvozu, zúčtovania a následných platieb, teda aj keď
pripustil túto možnosť, tak len za podmienky jednoduchého spolupodieľania sa na financovaní na
základe vystavenej faktúry, ale bez rozvozu a vyberania poplatkov od každého stravníka zvlášť.
Zároveň bude potrebné zabezpečiť to, aby jeden stravník bral obedy len od jedného poskytovateľa,
pričom zmena je možná najskôr po kalendárnom roku. Samozrejme pôvodné predošlé podmienky
možnosti poskytovať príspevok zostávajú platné. Tak by obecný úrad dokázal vykonať prevádzku
bez komplikácií a rizík. P. Ivan upozornil, že bude potrebné osloviť priamo motorest a dojednať
s majiteľom podmienky, pričom sa vyjadril, že ak to neprinesie problém úradu, nemá námietky.
Starosta teda predniesol návrh uznesenia, ktoré bolo zároveň prijaté.
Návrh na uznesenie č. 12/1/2018:
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje poskytovanie obedov pre dôchodcov aj spoločnosťou
Autokemping a motorest KEMP v rovnakej sume 0,40 €/osoba/deň. Bližšie podmienky výkonu
tohto uznesenia určí starosta obce prostredníctvom obecného úradu.
Výsledky hlasovania za uznesenie:
Prítomní: 7
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
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K bodu č. 13 -Dopyty a dotazy občanov
Starosta obce vyzval občanov na dotazy, príp. pripomienky.
P. Tkáč sa dopytoval na schválenie dotácie pre dychovú hudbu. Starosta odvetil, že všetko bolo
vysvetlené na pracovnom rokovaní so zástupcami dychovej hudby, kde prítomných oboznámil so
všetkými možnosťami. Ak majú záujem o dotáciu, obec má spracované všeobecno záväzné
nariadenie o poskytovaní dotácií, v súlade s ktorým môžu požiadať. Ako bolo na stretnutí
poukázané, musí mať dychovka založené občianske združenie alebo iný právnický subjekt alebo
budú žiadosť pod nejakú funkčnú organizáciu, napr. združenie futbalového klubu. Tu však musí
súhlasiť predseda, ktorý bude musieť viesť riadne účtovníctvo. Teda v súlade s VZN treba vyplniť
potrebné formuláre, požiadať zastupiteľstvo o schválenie, ktoré to vyhodnotí a schváli alebo nie
a následne ku koncu roka treba spracovať vyúčtovanie poskytnutia. Teda je potrebné prejednať
danú vec s predsedom klubu a zvážiť kto bude robiť všetku tú administratívu okolo toho.
P. Vozár vyjadril názor, že od posledného zastupiteľstva na ktorom bol sa nič nezmenilo vo veci
miestnej komunikácie a kanalizácie v Uliciach. Starosta sa pýtal na konkrétnu požiadavku, čo sa
týka komunikácie. P. Cicoň odvetil, že cesta sa vyspravila, avšak neustále sa vymýva kamenivo
a čakáme na projekt výstavby kanalizácia, či bude úspešný. Starosta doplnil, že všetky výtlky sa
pravidelne zasypávajú, pričom sme ich vyplnili aj betónom. Je však pravda, že voda ich neustále
obmýva. Rekonštrukcia komunikácie však nie je efektívna, keďže tam je potrebné osadiť vodu
a kanál. Obec aj objednala asfaltárske služby na výtlky, avšak z dôvodu množstva práce to
spoločnosť nestihla v roku 2017 realizovať. Žiadosť na výstavbu kanalizácie je v procese
hodnotenia pracovníkmi Envirofondu, teda samozrejme nedošlo k výstavbe.
P. Michalik sa dopytoval, či projekt vývozu čiernych skládok z rómskej osady je ukončený, keďže
tam zostala úplne neupravená poľná cesta. Zároveň podotkol, že sa nedokonale čistili komunikácie
po vývoze. Starosta odvetil, že súhlasí s tým, že nečistoty sa vyskytovali, tie však boli pravidelne
čistené pracovníkmi malých obecných služieb, pričom za čistotu zodpovedal vývozca bolo to
viackrát riešené. Pokiaľ ide o poľnú cestu, po upozornení p. Andraščíkovou, odchádzajúci bager
vyrovnával danú komunikáciu postupne za sebou pod dohľadom starostu aj majiteľa spoločnosti.
Na mieste aj za prítomnosti p. Andraščíkovej sa to realizovalo tak, aby bola spokojnosť na oboch
stranách. Mohlo sa však stať že vplyvom počasia a dažďov sa cesta opäť rozmiesila, avšak teraz
sa to nedá skontrolovať vzhľadom na pokrývku snehu. Starosta pripustil, že môže iniciovať
opätovné prerovnanie terénu po obhliadke.
Vzhľadom na to, že ďalšie dopyty nepadli, starosta predniesol návrh uznesenia, ktorý bol
poslancami jednohlasne schválený.
Návrh na uznesenie č. 13/1/2018:
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie dotazy a dopyty obyvateľov obce.
Výsledky hlasovania za uznesenie:
Prítomní: 7
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
K bodu č. 14 – Záver
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Starosta obce poďakoval poslancom za účasť, občanom za prítomnosť a záujem o dianie vecí
verejných a zasadnutie ukončil.

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

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

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

Zapísala:
Mgr. Terézia Kandráčová

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