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ZÁVERY Z ROKOVANIA č. 4 

z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Fričovciach 

zo dňa 18.9.2018 

 

Obecné zastupiteľstvo prijalo nasledovné uznesenia: 

Uznesenie č. 1/4/2018:  

OcZ určuje za zapisovateľa Ing. Lucia Vozárová,  za overovateľov zápisnice Ján Dzivý a Dominik 

Petruška. 

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

                                                                                                                     PhDr. Ján Mikula 

             starosta obce        

Uznesenie č. 2/4/2018:  

OcZ  schvaľuje predložený program rokovania .           
         .............................................. 

                                                                                                                     PhDr. Ján Mikula 

             starosta obce       

Uznesenie č. 3/4/2018:  

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

28.6.2018 do dnešného dňa.                 

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

          PhDr. Ján Mikula 

             starosta obce       

 

Uznesenie č. 4/4/2018:  

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie predložený Záznam z kontroly plnenia rozpočtu obce 

Fričovce k 30.6.2018, ktorú vypracoval  hlavný kontrolór obce - Ing. Milan Marchevský.  

             

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

          PhDr. Ján Mikula 

                starosta obce       

 

Uznesenie č. 5/4/2018:  

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje  Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. 11/2018/ZoD-01 so 

spoločnosťou Unistav, s.r.o., Prešov, ktorého predmetom je predĺženie doby realizácie prác o 40dní 

a navýšenie rozpočtu na objekt:  Rekonštrukcia garáže a  skladu hasičskej techniky: Výmena 

garážových vrát zo dňa 21.08.2018 vo výške 3362,89 Eur.      

                                                                                                                                                                                                                                         

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

          PhDr. Ján Mikula 

             starosta obce      
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Uznesenie č. 6/4/2018:  

Obecné zastupiteľstvo  schvaľuje : 

a) spolufinancovanie nákladov na realizáciu pokládky dlažby vo výmere 42 m2 v  časti, ktorú 

má v prenájme p. Andrej Novotný – Potraviny ANNO, spôsobom že náklady na materiál 

a dlažbu bude znášať Obec Fričovce v maximálnej sume do 1.000,- Eur. Náklady na 

stavebné práce bude hradiť p. Novotný.  

b) sumu vo výške do 3.000,- Eur na realizáciu prác, ktoré neboli súčasťou rozpočtu na 

rekonštrukciu Rekonštrukcia garáže a  skladu hasičskej techniky, avšak boli súčasťou 

projektovej dokumentácie (dlažba, strop, omietky). 

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

                                                                                                                       PhDr. Ján Mikula 

             starosta obce       

Uznesenie č. 7/4/2018:  

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje   predložený návrh na zmenu rozpočtu č. 4/9/2018 

                                                       

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

                                                                                                                       PhDr. Ján Mikula 

                  starosta obce      

Uznesenie č. 8/4/2018:  

Obecné zastupiteľstvo  berie na vedomie informácie, ktoré predložil starosta obce o implementácii 

projektov  „ Výstavba materskej školy v obci Fričovce „ a  „Zníženie energetickej náročnosti 

budovy sup. č. 64.“           

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

                                                                                                                       PhDr. Ján Mikula 

             starosta obce       

Uznesenie č. 9/4/2018:  

Obecné zastupiteľstvo vo Fričovciach schvaľuje zabezpečenie formy ručenia projektu s názvom:  

Zavedenie zberu biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v obci Fričovce, kód projektu: 

v ITMS2014+: 310011B358, schváleného v rámci Operačného programu Kvalita životného 

prostredia, ktorého riadiacim orgánom je Slovenská agentúra životného prostredia  (Karloveská  2, 

84104 Bratislava 4), formou blankozmenky.       

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

                                                                                                                       PhDr. Ján Mikula 

             starosta obce       

Uznesenie č. 10/4/2018:  

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje: 

a)  Predloženie ŽoNFP  v rámci  projektu „Miestna občianska poriadková služba v obci 

Fričovce“, kód výzvy: OPLZ-PO5-2018-1 , ktorú vyhlásilo Ministerstvo vnútra 
Slovenskej republiky ako Sprostredkovateľský orgán pre operačný program Ľudské 
zdroje v rámci prioritnej osi 5. Integrácia marginalizovaných rómskych komunít , pričom 

ciele projektu sú v súlade s platným programom rozvoja obce 

b) Zabezpečenie povinného spolufinancovania daného projektu t.j. min. 5% z celkových 

oprávnených výdavkov 

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

                                                                                                                       PhDr. Ján Mikula 

             starosta obce       
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Uznesenie č. 11/4/2018: 

Obecné zastupiteľstvo  poveruje starostu obce Fričovce, aby podal žiadosť o poskytnutie podpory 

formou  dotácie z Environmentálneho fondu na :Oblasť : Ochrana a využívanie vôd – BV2 c: 

„Budovanie verejného vodovodu s využitím malých vodárenských zdrojov rozostavanosť do 60% 

 

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

                                                                                                                       PhDr. Ján Mikula 

             starosta obce      

 

 

Uznesenie č. 12/4/2018: 

Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje žiadosť p.  Petra Pribulu, bytom Fričovce č. 24 o odpustenie 

poplatkov za stočné obyvateľom rodinných domov sup. č. 23 a č. 24. 

 

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

                                                                                                                       PhDr. Ján Mikula 

             starosta obce       

 

 

           


