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Z á p i s n i c a č. 4/2018 

z 4. zasadnutia obecného zastupiteľstva  Obce Fričovce 

konaného dňa 18.9.2018 o 18,00 hod. v zasadacej miestnosti obecného úradu vo 

Fričovciach 

 

Prítomní: viď prezenčná listina  

 

Program zasadnutia: 

 

1. Otvorenie zasadnutia – určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

2. Schválenie programu 

3. Správa o činnosti v obci od posledného zasadnutia OZ (od 28.6.2018) 

4. Záznam z kontroly plnenia rozpočtu obce Fričovce  k 30.6.2018 

5. Návrh na schválenie Dodatku č. 1 k zmluve o dielo č. 11/2018/ZoD-01 so 

spoločnosťou Unistav, s.r.o., Prešov 

6. Návrh na schválenie dodatočných nákladov na realizáciu  stavby : „Garáž a sklad 

hasičskej techniky“ 

7. Návrh na schválenie zmeny rozpočtu č. 4/9/2018 

8. Stav implementácie projektov: Výstavba Materskej školy v obci Fričovce 

a Zníženie energetickej náročnosti budovy sup. č. 64 

9. Návrh na schválenie formy zábezpeky projektu  s názvom: „Zavedenie zberu 

biologicky rozložiteľného  komunálneho odpadu v Obci Fričovce“ 

10. Návrh na zapojenie sa obce do projektu  „Miestna občianska poriadková služba 

v Obci Fričovce“ 

11. Schválenie predmetu  žiadosti o dotáciu na Environmentálny fond 

12. Žiadosti 

12.1 Žiadosť p. Pribulu o odpustenie poplatkov za stočné 

13. Rôzne 

14. Dopyty a dotazy občanov 

15. Záver 

 

 

K bodu č. 1:  Otvorenie zasadnutia – určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

Starosta obce privítal poslancov OZ a prítomných občanov a konštatoval, že je prítomných 

všetkých 6  poslancov a teda zastupiteľstvo je uznášaniaschopné v každom bode rokovania. Za 

zapisovateľa starosta navrhol Ing. Luciu Vozárová a za overovateľov p. Jána Dzivého a Bc. 

Dominika Petrušku. O tomto návrhu dal poslancom hlasovať.  

Návrh na uznesenie č. 1/4/2018:  

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

Dominik Petruška. 
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Výsledky hlasovania za uznesenie: 

Prítomní: 6 

Za: 6 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

K bodu č. 2: Schválenie programu 

Starosta obce predniesol návrh programu bezo zmien. Vyzval poslancom či majú návrh na 

dodatočný bod. Keďže nepadol žiaden vyzval poslancov na hlasovanie o predloženom návrhu, za 

ktorý boli všetci za. 

Návrh na uznesenie č. 2/4/2018:  

OcZ  schvaľuje predložený program rokovania    

Výsledky hlasovania za uznesenie: 

Prítomní: 6 

Za: 6 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Príloha : Program zasadnutia  

 

K bodu č. 3:  Správa o činnosti v obci od posledného zasadnutia OZ (od 28.6.2018) 

Starosta obce oboznámil prítomných s činnosťami, ktoré sa v obci uskutočnili od posledného 

zasadnutia OcZ. V správe, ktorá je súčasťou prílohy, informoval o aktuálnom stave podaných 

projektoch a investičných aktivitách, o jednotlivých problémoch s nimi súvisiacich, 

o pripravovaných žiadostiach. O prechode pozemku pod a v okolí rybníka pod obec Fričovce 

bezodplatným prevodom z SPF, o činnosti v základnej škole, realizácii Bartolomejského dňa, 

stave ponúk na vodojem , studne v rómskej osade, asfaltovaní výtlkov po obci, konaní na výrbub 

drevín v Anglickej záhrade, stave realizácie projektov v rámci MAS Bachureň, príprave 

komunálnych volieb, žalobe na Ing. Topora vo veci práva prechodu cez komunikáciu, zúčtovaní 

dotácii Na Bartolomejský deň a pre hasičov a pod. Následne predniesol návrh uznesenia, ktorý bol 

prítomnými schválený jednohlasne. 

 

Návrh na 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.      

 

Výsledky hlasovania za uznesenie: 

Prítomní: 6 

Za: 6 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Príloha:  Správa o činnosti od 28.6.2018 

 

K bodu č. 4:  Záznam z kontroly plnenia rozpočtu obce Fričovce  k 30.6.2018 

 

Starosta obce prečítal záznam hlavného kontrolóra Ing. Marchevského o kontrole plnenia 

rozpočtu. Vyzval poslancov na otázky. Nepadli žiadne, teda vyzval na hlasovanie o návrhu 

uznesenia, ktoré bolo jednohlasne schválené. 
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Návrh na 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 .                                                   

Výsledky hlasovania za uznesenie: 

Prítomní: 6 

Za: 6 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

K bodu č. 5:  Návrh na schválenie Dodatku č. 1 k zmluve o dielo č. 11/2018/ZoD-01 so 

spoločnosťou Unistav, s.r.o., Prešov 

Starosta obce oboznámil prítomných s viacerými chýbajúcimi položkami, ktoré sa nachádzajú vo 

víťaznom rozpočte na stavbu Rekonštrukcia garáže a  skladu hasičskej techniky. Medzi týmito 

položkami je aj výmena garážových vrát na predajni. Bolo by nelogické ich tam nechať a celú 

budovu zatepliť, vymeniť okná a vymeniť garážovú bránu za novú v časti určenej pre DHZ. Nové 

položky by zachovali existujúci vzhľad čo sa týka rozmerov, avšak kovové časti by nahradilo 

murivo, sklené nové okná a dvere. Tieto dodatočné práce si vyžiadali predlženie zmluvy aspoň 

o 40 dní a navýšenie celkovej ceny o 3362,89 (cenová ponuka od spoločnosti Unistav). Poslanci 

súhlasili s týmto názorom a vyjadrili podporu realizácie celistvej časti, preto jednohlasne 

odsúhlasili návrh uznesenia, ktoré starosta predniesol. 

  

Návrh na 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. 

Výsledky hlasovania za uznesenie: 

Prítomní: 6 

Za: 6 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Príloha : Návrh dodatku k zmluve o dielo č. 11/2018/ZoD-01 

 

K bodu č. 6:  Návrh na schválenie dodatočných nákladov na realizáciu  stavby : „Garáž a 

sklad hasičskej techniky“ 

Starosta obce nadviazal na predchádzajúce slová a chýbajúce rozpočtové položky, ktoré neboli 

chybou rozpočtára zahrnuté vo výkaze výmer alebo v projekte alebo to vzniklo tým, že bolo 

potrebné uplatniť položky tak, aby sa čo najviac vmestili do oprávnenej sumy 30 000 eur a tie 

ostatné práce urobiť svojpomocne. Tieto položky budú činiť cca 3000 eur a zahŕňajú pokladu 

dlažby do garáže, opravu stien, keďže sa do nich zasekali elektrické rozvody, ako aj prekrytie 

stropu, keďže staré dosky ktoré bolo potrebné zhodiť kvôli realizovanému zatepleniu stropu sú 

neestetické a opotrebované. Zároveň nájomca neoprávnených priestorov – p. Andrej Novotný 

navrhol, z dôvodu nevyhnutnej potreby vymeniť gumenú podlahu, ktorá spôsobuje plesne, za novú 
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z dlažby a to spôsobom, že dlažbu a materiál (dlažbu, lepidlo...) zakúpi obec a on zaplatí práce. 

Poslanci súhlasili s takýmto riešením vzniknutého stavu, preto starosta predniesol návrh uznesení, 

o ktorých dal následne hlasovať. Poslanci boli za. 

 

Uznesenie č. 6/4/2018 a  

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). 

Výsledky hlasovania za uznesenie: 

Prítomní: 6 

Za: 6 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

K bodu č. 7:  Návrh na schválenie zmeny rozpočtu č. 4/9/2018. 

Starosta obce predniesol návrh na zmenu rozpočtu, ktorý obsahoval už schválené rozpočtové 

náklady, zakomponoval schválené granty a dotácie a taktiež zníženie predpokladaných 

kapitálových príjmov na rómsku studňu, keďže sa tohto roku nepredpokladá schválenie žiadosti 

o NFP. Zároveň sa nárast v bežných príjmoch odzrkadlil aj v náraste bežných výdavkov. Následne 

starosta vyzval na otázky. Nepadli žiadne, teda dal hlasovať o návrhu uznesenia, ktorý bol 

jednohlasne schválený. 

 

Návrh na uznesenie č. 7/4/2018:  

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

Výsledky hlasovania za uznesenie: 

Prítomní: 6 

Za: 6 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Príloha : Návrh zmeny rozpočtu č. 4/9/2018 

 

K bodu č. 8:  Stav implementácie projektov: Výstavba Materskej školy v obci Fričovce a 

Zníženie energetickej náročnosti budovy sup. č. 64 

Starosta obce oboznámil prítomných so stavom implementácie schválených žiadostí. V rámci 

verejného obstarávania na výstavbu materskej školy nik nepredložil cenovú ponuku, teda sa 

opakuje proces kontroly pred vyhlásením VO, spracovania výzvy na doplnenie a opakovaného 

podania. Zároveň bola ohlásená predpokladaná nová výzva, ktorá bude oveľa výhodnejšia pre 

obec, konkrétne o tretinu väčší benchmark na dieťa v MŠ a záväzok umiestniť menšie percento 

rómskych detí v materskej škole. Zároveň je predpoklad, že sa vyčlenia navyše peniaze na 

vybavenie kuchyne, čo sme mali v rámci tejto výzvy realizovať z vlastných zdrojov. Preto starosta 
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navrhol vypovedať zmluvu a uchádzať sa v rámci novej výzvy. Pričom vyhlásené VO a prípadný 

úspešný uchádzač by sa rešpektoval. O tomto návrhu sa bude rokovať hneď na nasledujúcom 

zastupiteľstve po vyhlásení výzvy a preštudovaní jej konkrétnych podmienok. Pokiaľ ide 

o budovu súp. č 64, tu bolo realizované výberové konanie na stavebný dozor a opakuje sa výberové 

konanie na dodávateľa stavebných prác, keďže predchádzajúca spoločnosť odstúpila od zmluvy. 

Tu starosta oboznámil, poslancov, že oprávnené výdavky sú len tie, ktoré súvisia so znížením 

energií, preto napr. vstupná brána do dvora alebo krytina strechy nie je oprávnená. Avšak 

vzhľadom na potrebu zabezpečenia celistvosti stavebných prác bude potrebné navrhnúť riešenie 

a zrealizovať dané práce z vlastných zdrojov. Poslanci súhlasili s týmto názorom a vyzvali starostu 

na prednesenie návrhu uznesenia. To bolo schválené. 

 

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“.  

Výsledky hlasovania za uznesenie: 

Prítomní: 6 

Za: 6 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

K bodu č. 9:  Návrh na schválenie formy zábezpeky projektu  s názvom: „Zavedenie zberu 

biologicky rozložiteľného  komunálneho odpadu v Obci Fričovce“ 

Starosta obce oboznámil poslancom opätovne so stavom projektu, realizovanom VO na traktor 

s príslušenstvom a realizovaných kontrolách zo strany riadiaceho orgánu. Zároveň, že 2.10.2018 

by mal prísť traktor. Upozornil na potrebu schválenia formy zábezpeky na traktor, pričom 

v zmluve je určené záložné právo, čo je ekonomicky aj časovo nevýhodné pre obec. K záložnému 

právu je potrebný napr. znalecký posudok a pod., k bianko zmenke len spracovanie zmluvy, ktorú 

vyhotoví ministerstvo a osobný podpis v Bratislave. Poslanci otázky nedali, teda starosta 

predniesol návrh uznesenia, ktoré je povinnou súčasťou žiadosti o povinné ručenie. Uznesenie 

bolo jednohlasne schválené. 

 

Návrh na 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.  

Výsledky hlasovania za uznesenie: 

Prítomní: 6 

Za: 6 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 
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K bodu č. 10: Návrh na zapojenie sa obce do projektu  „Miestna občianska poriadková 

služba v Obci Fričovce“ 

Starosta obce oboznámil prítomných s novou výzvou na miestne občianske hliadky., pričom 

informoval o podmienkach, ktoré sú výhodnejšie oproti výzve predošle. Po ukončení podmienok 

vyzval poslancov na diskusiu. Tí s podaním súhlasili jednohlasne, pýtali sa však na to, aká bude 

zostava, či je podmienka zastúpenie len rómskej menšiny, kto má predpoklad to vykonávať a aké 

sú podmienky pre výber uchádzača stanovené ministerstvom. Starosta informoval, že navrhuje 

kombináciu 1 z väčšinového etnika a traja rómsky občania, pričom informoval, že má predstavy 

koho osloví. Aj keď už väčšina je zamestnaná, aj tak je možné nájsť vhodných adeptov. Tí musia 

mať ukončenú povinnú školskú dochádzku, byť trestne bezúhonní a tak ďalej. Obmedzenia podľa 

veku, pohlavia či invalidity nie sú. Zároveň starosta priblížil obsah výkonu ich prác, pozitívne 

ohlasy obcí, ktorí sa zapojili do prvej výzvy a taktiež nízku administratívnu náročnosť. Keďže nik 

nenamietal voči podaniu žiadosti, starosta predniesol návrhu o ktorom dal hlasovať. Všetci boli 

za. 

 

Návrh na 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 

 

Výsledky hlasovania za uznesenie: 

Prítomní: 6 

Za: 6 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Príloha:  Letak - MOPS 

 

 

K bodu č. 11: Schválenie predmetu  žiadosti o dotáciu na Environmentálny fond  

Starosta oboznámil prítomných s možnosťou podania žiadosti na Envirofond, pričom zdôraznil, 

že sa zmenili už od minulého roka podmienky a je možné sa uchádzať len o jednu možnosť. 

Najakútnejšie sú výstavba kanalizácie, ktorú žiadame každý rok a žiaľ nie sme úspešní alebo 

výstavba vodovodu. Nie je možné podať dve žiadosti a preto je potrebné sa rozhodnúť. Ide 

o obidve akútne probléme v obci, preto je rozhodovanie veľmi ťažké. Väčší je predpoklad úspechu 

na vodovode, ale žiaľ je vysoký počet podávaných žiadostí a preto šanca nie je určite zaručená. 

Ťažké rozhodovanie a diskusie sa uzatvorili názorom, že skúsime tento rok vodovod a keby sa 

podarilo aspoň dostať vodu do obce, bol by to veľký úspech. Pokiaľ ide o kanalizáciu, predkladali 

sa rôzne návrhy na riešenie daného stavu, pričom každý návrh bol v znamení rizika a potreby 

riešenia projektovej dokumentácie. Poslanci sa však ujednotili, že aj to bude veľká téma hneď do 
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ďalšieho roka. Starosta po vzájomnom kompromise dal hlasovať o návrhu na uznesenie, ktoré 

poslanci schválili. 

 

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% 

Výsledky hlasovania za uznesenie: 

Prítomní: 6 

Za: 6 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

K bodu č. 12: Žiadosť p. Pribulu o odpustenie poplatkov za stočné 

Starosta prečítal žiadosť pána Pribulu, ktorý žiadal o predĺženie odpustenia poplatkov za stočné 

a to za to, že celým pozemkom mu ide kanalizačný zberač a teda musí znášať ťarchu z jeho 

umiestnenia. Po prečítaní žiadosti sa slovu ujal poslanec Cicoň, ktorý zastal názor, že nebude 

možné donekonečna dávať úľavy, z ktorých plynú finančné straty pre obec, ktoré musia hradiť 

občania z rozpočtu. Pripomenul minulosť, kedy úľavy boli sľubované mnohým občanom a všetky 

sa postupne rušia rovnako. Kanalizačný zberač vedie po súkromných pozemkoch  a vytvoriť 

precedens odpustenia pre jedného by znamenalo odpustiť každému ďalšiemu. Pre spravodlivé 

a udržateľné riešenie je preto tento variant nemožný. P. Pribula ďalej argumentoval, že cez neho 

prechádza elektrická prípojka k novej budove základnej školy. Starosta bol touto informáciou 

prekvapený a argumentoval, že prípojka je od starej budovy k tej novšej, teda toto vedenie už 

nemôže byť funkčné. Avšak si musí preveriť z dostupných zdrojov, čo a ako sa to vlastne 

v minulosti riešilo. P. Vysočanová sa prihovorila tým, že nechce uškodiť p. Pribulovi, aby to nebral 

zle, len chcú zastať rovnaký postoj voči všetkých občanom a spomenul a predchádzajúcu žiadosť 

pani Kacvinskej, ktorá bola tiež zamietnutá. Ostatní sa nepridali k diskusii, preto starosta dal 

hlasovať o návrhu, kto je za uznesenie o neschválení žiadosti. 6 poslancov bolo za, poslankyňa 

Vysočanová sa zdržala a poslanec Bc. Petruška bol proti návrhu. Uznesenie tak bolo schválené. 

 

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. 

Návrh na uznesenie: 

Prítomní: 6 

Za: 4 

Proti: 1 

Zdržal sa: 1 

Príloha: Žiadosť p. Pribulu - kópia 

 

K bodu č. 13:  Rôzne 

 

Starosta vyzval v bode rôzne na diskusiu. Tá pozostávala najmä z témy riešenia rómskych otázok 

a pripravovaných výziev na prestupové bývanie a výstavbu komunikácie v rómskych osídleniach. 

Názory na riešenie týchto tém sa rôznili a najmä prestupové bývanie boli aj odlišné. Najmä čo 

s bytovkou, či ju odovzdať do vlastníctva súkromných osôb za symbolický poplatok alebo budovu 
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zrekonštruovať a realizovať nadstavbu, ktorá by poskytla bývanie štyrom rodinám. Vo veci 

nepadlo záverečné rozhodnutie, preto sa nehlasovalo o uznesení. 

 

K bodu č. 14  : Dopyty a dotazy občanov 

Starosta vyzval na dopyty a dotazy občanov. Tie neboli, teda prešiel k záveru. 

 

K bodu č. 15 : Záver 

 

Starosta obce poďakoval poslancom za účasť, občanom za prítomnosť a zasadnutie ukončil. 

 

 

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

PhDr. Ján Mikula 

starosta obce 

 

 

Overovatelia zápisnice: 
   Ján Dzivý                   .......................................... 

 

 

   Dominik Petruška  .......................................... 

 

 

 

Zapísala:  

 

   Ing. Lucia Vozárová 


