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Z á p i s n i c a    č. 6/2018 

z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva Obce Fričovce, 

konaného dňa 4.12.2018 (utorok) o 18,00 hod. na Obecnom úrade vo Fričovciach 

 

 

Program zasadnutia:Progr1.  

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Určenie zapisovateľa 

3. Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce a odovzdanie osvedčení 

o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného obecného zastupiteľstva 

4. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce a prevzatie vedenia ustanovujúceho 

zasadnutia novozvoleným starostom 

5. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva 

6. Vystúpenie novozvoleného starostu 

7. Schválenie programu a overovateľov zápisnice (ustanovujúceho zasadnutia OcZ) 

8. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva zastupovať starostu obce 

9. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva oprávneného zvolávať a viesť zasadnutia OcZ 

v prípadoch podľa §12ods. 1 a ods.2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

10.  Zriadenie komisií, voľba ich členov a predsedov  

11.  Návrh zástupcu sobášiaceho pri  vykonávaní sobášneho aktu v zmysle zákona              

 č.36/2005 o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

12. Určenie platu starostu obce v súlade s §11 ods. 4 písm. i) zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení 

13.  Diskusia 

14.  Rôzne  

15.  Záver 

 

 

K bodu č. 1.- Otvorenie zasadnutia 

Starosta obce PhDr. Ján Mikula privítal všetkých prítomných občanov, na slávnostnom 

ustanovujúcom zasadnutí Obecného zastupiteľstva vo Fričovciach  

Príloha č.1:  Prezenčná listina     

 

                

K bodu č. 2  -Určenie zapisovateľa  

Starosta obce sa následne ujal vedenia zasadnutia. Za zapisovateľku navrhol Ing. Luciu Vozárovú. 

 

  

K bodu č.3 -  Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce a odovzdanie 

osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného obecného 

zastupiteľstva 

Starosta obce požiadal p. Antona Petrušku, ako   predsedu miestnej volebnej komisie, aby oznámil 

výsledky volieb do orgánov samosprávy Obce Fričovce, ktoré sa konali 10. novembra 2018. 

Následne p. Petruška prítomným oznámil, že vo Fričovciach bol zriadený jeden volebný obvod 

a jeden okrsok.  

Počet osôb zapísaných v zozname voličov bol :  877 

Počet voličov, ktorým boli vydané obálky:   345 

Počet odovzdaných obálok bol:   345 

Počet platných hl. lístkov odovzdaných 

pre voľby do obecného zastupiteľstva bol:  336 
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Počet poslancov, ktorý  sa mal zvoliť:  7 

Počet zvolených poslancov:    7 

Počet platných hl. lístkov odovzdaných 

pre voľby starostu obce bol:    331 

Zoznam kandidátov, ktorí boli zvolení za poslancov obecného zastupiteľstva podľa volebných 

obvodov a v ich rámci v poradí podľa počtu získaných hlasov je  nasledovné: 

1. Štefan Dzivý Balucha, Ing (KDH) :   počet platných hlasov: 226 

2. Ivana Barteková (KDH)  :   počet platných hlasov: 212 

3. Lýdia Pribulová (nezávislý kandidát) : počet platných hlasov: 210 

4. Ján Ivan (nezávislý kandidát)):  počet platných hlasov: 200 

5. Peter Vozár (SNS):     počet platných hlasov: 186 

6. Štefan Guman (nezáviský kandidát):  počet platných hlasov: 181 

7. Bartolomej Cicoň (SNS)   počet platných hlasov: 162 

 

Za starostu obce Fričovce bol zvolený, PhDr. Ján Mikula (navrhnutý koalíciou strán  

Kresťanskodemokratické  hnutie a SPOLU- občianska demokracia) s počtom platných hlasov 331.  

  

 

K bodu č. 4  Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce a prevzatie vedenia 

ustanovujúceho zasadnutia novozvoleným starostom 

Následne p. Petruška na základe oznámenia výsledkov volieb vyzval PhDr. Jána Mikulu, aby zložil  

zákonom predpísaný sľub starostu Obce Fričovce.  PhDr. Ján Mikula slávnostne pred prítomnými 

prečítal sľub a následné ho potvrdil podpisom pod text sľubu napísaného na osobitnom liste. 

Príloha č. 2: Sľub starostu obce 

  

 

K bodom  

č. 5      Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva 

č. 6  Vystúpenie novozvoleného starostu 

č. 7 Schválenie programu a overovateľov zápisnice (ustanovujúceho zasadnutia OcZ) 

Novozvolený starosta obce sa ujal vedenia prvého zasadnutia OcZ, poprosil aby sľub poslanca 

prečítal Ing. Štefan Dz. Balucha, ktorý získal najviac hlasov vo voľbách a  vyzval   zvolených 

kandidátov za poslancov, aby  zákonom predpísaný sľub potvrdili svojimi podpismi pod text sľubu 

napísaný na osobitnom liste, čo kandidáti urobili. Starosta obce overil, že je OcZ spôsobilé rokovať 

a uznášať,  čo oznámil prítomným.  Starosta obce v príhovore poďakoval za dôveru, 

odchádzajúcim poslancom za odvedenú prácu a stručne predniesol svoje vízie do nasledujúceho 

funkčného obdobia. Následne predniesol návrh uznesenia, o ktorom dal hlasovať. 

Návrh uznesenia č. 1 
Obecné zastupiteľstvo vo Fričovciach SCHVAĽUJE 

a) Zapisovateľku : Ing. Luciu Vozárovú 

b) predložený program rokovania 

      c)   overovateľov zápisnice : Bartolomej Cicoňa a Lýdiu Pribulovú 

Výsledky hlasovania za návrh uznesenia: 

Prítomní: 7   Za: 7 

Zdržal sa: 0     Proti: 0  

Návrh uznesenia č. 2 
Obecné zastupiteľstvo vo Fričovciach 

A . b e r i e   n a   v e d o m i e 

1. výsledky volieb do orgánov samosprávy obce 

2. vystúpenie novozvoleného starostu 

B. k o n š t a t u j e, ž e 
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1. novozvolený starosta obce PhDr. Ján Mikula zložil zákonom predpísaný sľub starostu obce 

2. zvolení poslanci obecného zastupiteľstva zložili zákonom predpísaný sľub poslanca obecného 

zastupiteľstva: Ivana Barteková, Bartolomej Cicoň, Ing. Štefan 

Výsledky hlasovania za návrh uznesenia: 

Prítomní: 7   Za: 7 

Zdržal sa: 0     Proti: 0  

Príloha č. 3:  Sľub poslancov OcZ 

Príloha č. 4: Odpis zápisnice MVK vo voľbách do orgánov samosprávy obcí 10.11.2018 

 

K bodu č. 8. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva zastupovať starostu obce 

Starosta obce oznámil, že za zástupcu starostu obce poveruje na celé funkčné obdobie poslanca 

OcZ,  p. Jána Ivana 

Návrh uznesenia č. 3 

Obecné zastupiteľstvo vo Fričovciach b e r i e   n a   v e d o m i e informáciu starostu obce, že 

poverený zastupovaním starostu  bude poslanec Ján IVAN. 

Výsledky hlasovania za návrh uznesenia: 

Prítomní: 7   Za: 7 

Zdržal sa: 0     Proti: 0  

 

K bodu č. 9: Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva oprávneného zvolávať a viesť 

zasadnutia OcZ v prípadoch podľa §12ods. 1 a ods.2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení 

Prítomní poslanci, na základe výzvy starostu obce navrhli aby za  povereného poslanca 

oprávneného zvolávať a viesť zasadnutia OcZ bol Ing. Štefan Dzivý Balucha. Starosta obce dal 

hlasovať o návrhu uznesenia v tomto znení: 

Návrh uznesenie č. 4 

Obecné zastupiteľstvo vo Fričovciach p o v e r u j e poslanca  Ing.Štefana Dzivý Baluchu 

zvolávaním a vedením zasadnutí obecného zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12 ods.1 a ods.2 

zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 

Výsledky hlasovania za návrh uznesenia: 

Prítomní: 7   Za: 7 

Zdržal sa: 0     Proti: 0  

 

K bodu č. 10: Zriadenie komisií, voľba ich  členov a predsedov  

Starosta obce predniesol zoznam komisií, ktoré boli ustanovené v predchádzajúcom volebnom 

období. Zdôraznil, že poslanci  si na základe záujmu a sféry pôsobenia môžu zvoliť vlastné 

komisie a vo nariadení zadefinovať obsah pôsobenia a náplň ich práce. V súlade s ústavným 

zákonom  č. 357/2004 o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov 

však je nevyhnutné na tomto zasadnutí stanoviť komisiu na ochranu verejného záujmu, ktorej 

zastúpenie by malo odzrkadľovať zastúpenie politických strán a nezávislých kandidátov 

v obecnom zastupiteľstve. Na základe záverov z pracovného stretnutia poslancov OZ, ktoré 

vznikli z ich konsenzu postupne predstavil návrhy komisií, ako aj kandidátov na predsedu a členov 

do jednotlivých komisií: 

1. Komisia na ochranu verejného záujmu  podľa ústavného zákona  č. 357/2004 o ochrane 

verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov -  návrh predsedu 

    Bartolomej Cicoň a členovia komisie : Ivana Barteková a Štefan Guman 

2. Komisia na  ochranu verejného poriadku a riešenia sťažností. Predseda p. Peter Vozár 

3. Komisia stavebná a ochrany životného prostredia. Predseda p. Štefan Guman 

4. Komisia školstva, kultúry, športu a mládeže. Predseda p. Lýdia Pribulová 

5. Komisiu  sociálnych vecí a rómskej komunity. Predseda p. Ján Ivan 
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O týchto návrhoch dal starosta obce hlasovať osobitne: 

Návrh uznesenia č. 5 

Obecné zastupiteľstvo vo Fričovciach z r i a ď u j e  komisie, a to : 

1. Komisiu na ochranu verejného záujmu  podľa ústavného zákona  č. 357/2004 o ochrane 

verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov 

2. Komisiu na  ochranu verejného poriadku a riešenia sťažností 

3. Komisiu stavebnú a ochrany životného prostredia  

4. Komisiu školstva, kultúry, športu a mládeže  

5. Komisiu sociálnych vecí a rómskej komunity  

Výsledky hlasovania za návrh uznesenia: 

Prítomní: 7   Za: 7 

Zdržal sa: 0     Proti: 0  

Návrh uznesenia č. 6 
Obecné zastupiteľstvo vo Fričovciach   v o l í   predsedu komisie na ochranu verejného záujmu  

podľa ústavného zákona  č. 357/2004 o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných 

funkcionárov Bartolomeja Cicoňa a  členov komisie : Ivanu Bartekovú a Štefana Gumana. 

Výsledky hlasovania za návrh uznesenia: 

Prítomní: 7   Za: 7 

Zdržal sa: 0     Proti: 0  

Návrh uznesenia č. 7 
Obecné zastupiteľstvo vo Fričovciach   v o l í   predsedu komisie   na  ochranu verejného 

poriadku a riešenia sťažností  p. Petra Vozára. 

Výsledky hlasovania za návrh uznesenia: 

Prítomní: 7   Za: 7 

Zdržal sa: 0     Proti: 0  

Uznesenie č. 8 
Obecné zastupiteľstvo vo Fričovciach   v o l í   predsedu komisie  stavebnej a ochrany životného 

prostredia p. Štefana Gumana. 

Výsledky hlasovania za návrh uznesenia: 

Prítomní: 7   Za: 7 

Zdržal sa: 0     Proti: 0  

Návrh uznesenia č. 9 
Obecné zastupiteľstvo vo Fričovciach   v o l í    predsedu  komisie školstva, kultúry, športu 

a mládeže  p. Lýdiu Pribulovú  

Výsledky hlasovania za návrh uznesenia: 

Prítomní: 7   Za: 7 

Zdržal sa: 0     Proti: 0  

Návrh uznesenia č. 10 
Obecné zastupiteľstvo vo Fričovciach   v o l í   predsedu komisie sociálnych vecí a rómskej 

komunity p. Jána Ivana. 

Výsledky hlasovania za návrh uznesenia: 

Prítomní: 7   Za: 7 

Zdržal sa: 0     Proti: 0  

  

K bodu č. 11 - Návrh zástupcu sobášiaceho pri  vykonávaní sobášneho aktu v zmysle zákona  

č.36/2005 o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

Starosta  navrhol poslancom, po predchádzajúcom rozhovore s členmi OZ a ich odporúčaní, aby 

poverili za zástupkyňu sobášiaceho pri  vykonávaní sobášneho aktu v zmysle zákona č. 36/2005 

o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov, p. Ivanu Bartekovú. O tomto  návrhu dal 

hlasovať. 
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Návrh uznesenia č. 11 
Obecné zastupiteľstvo vo Fričovciach p o v e r u j e p.  Ivanu Bartekovú,  za zástupkyňu 

sobášiaceho pri vykonávaní sobášneho aktu v zmysle zákona č. 36/2005 Z.z.  o rodine a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov 

Výsledky hlasovania za návrh uznesenia: 

Prítomní: 7   Za: 7 

Zdržal sa: 0     Proti: 0  

 

K bodu č. 12. Určenie platu starostu obce v súlade s §11 ods. 4 písm. i) zákona č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení 

Na základe zákona o obecnom zriadení je obecnému zastupiteľstvu vyhradené určiť plat starostu 

obce. Starosta dal hlasovať v zmysle zákona o tomto návrhu uznesenia, pričom nežiadal 

o navýšenie, teda dal hlasovať o základnom plate v súlade so zákonom. 

 

Návrh uznesenia č. 12 
Obecné zastupiteľstvo Fričovce v súlade s §11 ods. 4 písm. I) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov určuje plat starostovi obce Fričovce, PhDr. Jánovi Mikulovi 

v zmysle §4 ods.1 zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov 

obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov, a to ako súčin priemernej mesačnej mzdy 

zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu 

Slovenskej republiky za r. 2017 a násobku (podľa §4 ods. 1) s účinnosťou odo dňa zloženia sľubu. 

Výsledky hlasovania za návrh uznesenia: 

Prítomní: 7   Za: 7 

Zdržal sa: 0     Proti: 0  

    

K bodu č. 13 – Diskusia 

Starosta obce vyzval jednotlivých predsedov komisií, aby si do nasledujúceho zasadnutia 

premysleli akých členov by navrhli do svojich komisií. 

 

K bodu č. 14 -Rôzne 

Žiadne dopyty a dotazy neboli vznesené. 

 

K bodu č. 15 – Záver 

Starosta obce poďakoval prítomným za účasť, pozornosť a zasadnutie ukončil. 

 

Príloha č.5: Pozvánka 

Príloha č.5: Prehľad o hlasovaní poslancov 

 

 

 

Starosta obce:   PhDr. Ján Mikula, MBA ......................................... 

Overovatelia zápisnice: Lýdia Pribulová  .......................................... 

    Bartolomej Cicoň  .......................................... 

 

 

 
Zapísala  Ing. Lucia Vozárová, vo Fričovciach, dňa 7.12.2018     


