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ZÁVERY Z ROKOVANIA č. 3 

z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Fričovciach 

zo dňa 28.6.2018 

 

Obecné zastupiteľstvo prijalo nasledovné uznesenia: 

Uznesenie č. 1/3/2018:  

OcZ určuje za zapisovateľa Ing. Lucia Vozárová,  za overovateľov zápisnice Mgr. Terézia 

Kandráčová a Margaréta Vysočanová.  

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

                                                                                                                       PhDr. Ján Mikula 

                                 starosta obce       

Uznesenie č. 2/3/2018:  

OcZ  schvaľuje predložený program rokovania . 

                

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

                                                                                                                     PhDr. Ján Mikula 

             starosta obce       

Uznesenie č. 3/3/2018:  

OcZ  berie na vedomie správu o činnosti v obci predloženú starostom obce za obdobie  od 3.5.2018 

do dnešného dňa.      

                

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

                                                                                                                     PhDr. Ján Mikula 

             starosta obce       

Uznesenie č. 4/3/2018:  

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje  zmenu rozpočtu obce č. 3/6/2018.. 

             

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

          PhDr. Ján Mikula 

                starosta obce       

 

Uznesenie č. 5/3/2018:  

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce 

Fričovce za rok 2017. 

             

                                                                                                                                                                                                                                         

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

          PhDr. Ján Mikula 
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             starosta obce      

 

 

Uznesenie č. 6/3/2018:  

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra obce Fričovce 

k Záverečnému účtu obce za rok  2017       

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

                                                                                                                       PhDr. Ján Mikula 

             starosta obce       

 

Uznesenie č. 7/3/2018:  

a) Obecné zastupiteľstvo schvaľuje  Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad. 

b) Obecné zastupiteľstvo potvrdzuje financovanie schodku rozpočtového hospodárenia za rok 

2017 vo výške 5.106,07 Eur z rezervného fondu. 

                                                       

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

                                                                                                                       PhDr. Ján Mikula 

             starosta obce      

 

Uznesenie č. 8/3/2018:  

Obecné zastupiteľstvo  schvaľuje predložený návrh  zmluvy o nájme nebytových priestorov č. 

17/2018/NZ-1 s Tomášom Čigarským, bytom Ovčie č. 168  pre podnikateľskú činnosť – 

veterinárna ambulancia, v sume 400,-Eur štvrťročne (vrátane energií), na dobu neurčitú s 3-

mesačnou výpovednou lehotou.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

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

                                                                                                                       PhDr. Ján Mikula 

             starosta obce       

 

 

Uznesenie č. 9/3/2018:  

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje predložený návrh  Dohody o ukončení platnosti kúpnej zmluvy č. 

2/2014/M-1 zo dňa 20.4.2015 s p. Marošom Gábrišom, bytom Fričovce č. 95, predmetom ktorej je 

zrušenie zmluvy v plnom rozsahu. 

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

                                                                                                                       PhDr. Ján Mikula 

             starosta obce       

Uznesenie č. 10/3/2018:  

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje predložený návrh dodatku č. 1 k zmluve o nájme nebytových 

priestorov  s p. Ľuboslavou Cicoňovou, bytom Fričovce č. 9, predmetom ktorého je zmena 

prenajímanej plochy. 

 

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

                                                                                                                       PhDr. Ján Mikula 

             starosta obce       
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Uznesenie č. 11/3/2018: 

Obecné zastupiteľstvo  schvaľuje predložený návrh Zmluvy o dielo č. 16/2018 so spoločnosťou 

Ekoservis Slovensko s.r.o., ul. Stredná 126, Veľký Slavkov, predmetom ktorého je výkon odbornej 

pomoci pre výkon správy majetku verejnej kanalizácie a ČOV Fričovce.  

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

                                                                                                                       PhDr. Ján Mikula 

             starosta obce      

 

 

Uznesenie č. 12/3/2018: 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje realizáciu uzavretia rigolu dažďovej vody na pozemku KN-C č. 

132/1 k.ú. Fričovce v max. výške 2.000,- Eur, na základe žiadosti podanej p. Helenou Kacvinskou, 

bytom Fričovce 237 dňa 3.5.2018 

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

                                                                                                                       PhDr. Ján Mikula 

             starosta obce       

 

Uznesenie č. 13/3/2018: 

Obecné zastupiteľstvo  schvaľuje  riešenie havarijného stavu  vodovodu Ulice, spôsobom  výstavby 

vodojemu na par. c. KN-E 800, pričom  súhlasí s použitým finančných prostriedkov  max. do výšky 

15.000,- Eur. 

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

                                                                                                                       PhDr. Ján Mikula 

             starosta obce       

 

Uznesenie č. 14/3/2018: 

Obecné zastupiteľstvo  Fričovce v súlade s §11 ods. 4 písm. i) zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v z.n.p. určuje výkon funkcie starostu Obce Fričovce v novom volebnom období r. 2018-

2022 v rozsahu 1, t.z. v plnom rozsahu. 

 

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

                                                                                                                       PhDr. Ján Mikula 

             starosta obce       

 

          

Uznesenie č. 15/3/2018: 

Obecné zastupiteľstvo  Fričovce v súlade s §11 ods. 3 písm. d) zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v z.n.p. určuje  počet poslancov Obce Fričovce v novom volebnom období r. 2018-2022 

v počte 7 (slovom: sedem) 

 

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

                                                                                                                       PhDr. Ján Mikula 

             starosta obce       
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Uznesenie č. 15/3/2018: 

Obecné zastupiteľstvo  Fričovce v súlade s §11 ods. 3 písm. i) zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v z.n.p. určuje  počet poslancov Obce Fričovce v novom volebnom období r. 2018-2022 

v počte 7 (slovom: sedem) 

 

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

                                                                                                                       PhDr. Ján Mikula 

             starosta obce       

 

 


