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Z á p i s n i c a č. 2/2019 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva  Obce Fričovce 

konaného dňa 22.3.2019 o 17,00 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. Prerokovanie ponuky na spracovanie knihy na námety príbehov z Fričoviec 

4. Správa o činnosti v obci od posledného zasadnutia  (od 5.2.2018) 

5. Plnenie uznesení, ku ktorým sa treba vrátiť  

6. Správa o podaných a schválených žiadostiach o nenávratné finančné príspevky 

7. Návrh na schválenie Smernice č. 2/2019 o bližších podmienkach určovania a vyberania poplatkov 

za služby v obci Fričovce 

8. Prerokovanie návrhu riešení novej miestnej komunikácie v časti obce Bednárovec 

9. Návrh na schválenie dodatku č. 2 k zmluve o prenájme priestorov s p. Jánom Vyšňovským –

JAVYS,  Fričovce 127  

10. Žiadosť p. Cicoňovej (Bella Loo) o zníženie nájmu 

11. Žiadosť Rímsko-katolíckej farnosti Fričovce o dotáciu z rozpočtu obce 

12. Návrh na schválenie zmeny výšky nájmu pre nájomcov bytového domu s.č. 102 

13. Rôzne 

14. Dopyty a dotazy  

15. Záver  

 

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

Starosta obce privítal poslancov OZ, prítomných občanov a hostí, ktorých predstavil a konštatoval, 

že je prítomných všetkých 7 poslancov. Zastupiteľstvo je teda uznášaniaschopné v každom bode 

rokovania. Za zapisovateľa starosta navrhol Lýdiu Pribulovú a za overovateľov p. Jána Ivana a p. 

Bartolomeja Cicoňa. O tomto návrhu dal poslancom hlasovať.  

Návrh na uznesenie č. 40:   

Obecné zastupiteľstvo vo Fričovciach určuje za zapisovateľa Lýdiu Pribulovú, za overovateľov 

zápisnice Bartolomeja Cicoňa a Ján Ivana. 

 

Výsledky hlasovania za uznesenie: 

Prítomní: 7 Proti: 0 

Za: 7 Zdržal sa: 0 

K bodu č. 2: Schválenie programu 

Starosta obce predniesol návrh programu a vyzval poslancov, aby predniesli prípadný návrh na 

doplnenie. Žiadny návrh nebol dodaný, preto predniesol návrh uznesenia o schválení predloženého 

programu, ktorý bol jednohlasne schválený. 

Návrh na uznesenie č. 41:  

Obecné zastupiteľstvo  program zasadnutia OcZ Fričovce tak ako bol zverejnený.   
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Výsledky hlasovania za uznesenie: 

Prítomní: 7 Proti: 0 

Za: 7 Zdržal sa: 0 

Príloha: Program zasadnutia 

         

K bodu č. 3: Prerokovanie ponuky na spracovanie knihy na námety príbehov z Fričoviec 

 

Starosta opäť predstavil literárnu spoločnosť Pravé orechové v zastúpení p. Szabóa a p. Ing. 

Bolčovej, ktorí majú záujem odprezentovať svoju ponuku výroby kníh pre Obec Fričovce  

s námetmi príbehov od obyvateľov z obce Fričovce. a svoj zámer a spôsob ako danú knihu chcú 

napísať. Pripomenul okrúhle výročie obce, ktoré na budúci rok Obec Fričovce oslavuje a nechal 

slovo p. Szabóovi. Ten predstavil základnú myšlienku, výhody tohto žánru, cieľ, ktorí sa takýmito 

knihami sleduje a odprezentoval aj autorov knihy a ich pôsobenie v literárnej sfére. Hovoril aj 

o cene podľa cenovej ponuky a spôsobe úhrady s rozložením na dve splátky. Kniha sa bude 

spracovávať cca rok. Poslanci sa dopytovali na spôsob zberu dát, formu napísania, predajnú cenu 

a režijné náklady danej knihy. Zaujímal ich aj postup prác a počet kusov. Na tieto otázky prítomní 

obsiahle odpovedali a starosta doplnil, že cena za knihu pri predaji by nemala byť vyššia ako 

náklady na ňu, keďže obec nie je predajcom. Poslanci sa ujednotili na názore, že by bolo dobré pri 

oslavách dať do každej domácnosti jednu knihu a ostatné predať. Po vzájomnej výmene 

dodatočných informácií zástupca Ivan poďakoval prezentujúcim. Tí sa následne rozlúčili 

s poslancami a starostom a nechali ich sa rozhodnúť. Po odchode sa poslanci jednohlasne dohodli 

na uznesení o schválení a na ponuke s počtom 1500 ks. 

 

Návrh na uznesenie č. 42:  

Obecné zastupiteľstvo vo Fričovciach schvaľuje  spracovanie knihy na námety príbehov z 

Fričoviec, podľa predloženej cenovej ponuky  spoločnosti Práve orechové, oz, Košice  zo dňa 

6.3.2019 v počte 1500 ks.                

                                    

Výsledky hlasovania za uznesenie: 

Prítomní: 7 Proti: 0 

Za: 7 Zdržal sa: 0 

Príloha: Cenová ponuka literárnej spoločnosti Pravé orechové 

 

K bodu č. 4: Správa o činnosti v obci od posledného zasadnutia  (od 5.2.2019) 

Starosta predniesol správu o činnosti od posledného zasadnutia. Informoval o realizovanom 

statickom posudku na tribúnu FFK, kúpe ohrievača vody, ktorý doslúžil, rokovaní s p. Ing. 

Lackom, vytýčení trasy kábla na IBV Výhon, čistení krovín na danom mieste, pri vodnom zdroji 

ako aj v časti Bednárovec. O stave rybníka bez prívodného kanála, neúspešnom oslovení firiem na 

vyčistenie krovín, realizovaných prácach na kanalizácii, projekte pokrytia obce optickými káblami 

spoločnosťou Tcom. Časť správy venoval nepriaznivému stavu na chode kanalizácie, 

nevyjasneným vlastníckym vzťahom medzi obcami a problematike nelegálneho vypúšťanie 

splaškových vôd zo Širokého do potoka.. Informoval o riešení dlhov v rómskej osade či projekte 

vysporiadávania pozemkov v rómskej osade. Na otázku poslanca Dzivý Baluchu čo ak nedôjde 

k dohode u všetkých, alebo čo ak cena bude premrštená, starosta odpovedal vysvetlením procesu 

jednoduchých pozemkových úprav s potrebou 2/ 3 súhlasov. Zároveň vysvetlil úlohu mediátorov 

a geodetov v celom procese. Ďalej starosta informoval o prácach na menších obecných službách, 
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stave stavby garáže, rokovania vo veci budúcoročného výročia obce, konaní s pamiatkovým 

úradom a stave príprav na vodovode. Dopytoval sa na názor na oplotenie parku pri kaštieli v celom 

rozsahu aj vlastníctva p. Tomka majiteľa kaštieľa aj obce. P. Guman vyjadril názor, že pokiaľ ide 

o investíciu kaštieľa nevidí v tom problém, s čím súhlasili všetci poslanci. Starosta predostrel aj 

správu o realizovaných kultúrnych akciách a poďakoval poslancom za ich aktívnu účasť pri 

obecnej zabíjačke. P. Cicoň sa dopytoval, či nie je potrebné vyplatiť mäsiarov, na čo starosta 

odvetil, že sa bude konať neformálne stretnutie so všetkými, ktorý sa podieľali na príprave a tam 

sa môžeme opýtať. Celá správa je súčasťou prílohy. Vzhľadom na to, že nepadli žiadne ďalšie 

otázky, ani pripomienky zo strany poslancov predniesol starosta návrh uznesenia, o ktorom dal 

hlasovať. Všetci prítomní boli za návrh. 

 

Návrh na uznesenie č. 43: (bod č. 4) 

Obecné zastupiteľstvo vo Fričovciach  berie na vedomie správu o činnosti v obci  od posledného 

zasadnutia (5.2.2019)   

                                                                             

Výsledky hlasovania za uznesenie: 

Prítomní: 7 Proti: 0 

Za: 7 Zdržal sa: 0 

Príloha: Správa o činnosti 

 

K bodu č. 5: Plnenie uznesení, ku ktorým sa treba vrátiť 

Starosta obce sa vrátil k uzneseniam č. 34- obecné zastupiteľstvo neschválilo kúpnu zmluvu, ktorej 

predmetom je odpredaj bytového domu súp. č. 225. Starosta informoval, že odpoveď bola zaslaná. 

Prebiehajú rokovania s vlastníkmi o ich záujme odkúpiť bytový dom od obce  ako podmienka 

odkúpenia celého objektu. Vlastníci však majú dlhy na daniach a poplatkoch nie sú schopní 

uvedenú sumu splatiť so zárukou. Starosta informoval, že v rámci projektu vysporiadávania 

pozemkov bude oprávnená aj táto oblasť.  

K uzneseniu č. 33 – starosta informoval poslancov, že pán Segeďa navrhol ponúknuť výšku za 

odkúpenie zo strany obce a v prípade, že bude primeraná, bude súhlasiť. Poslanci však zastávali 

názor, že o predmetný pozemok obec nemá záujem. 

K uzneseniu č. 35 – starosta informoval, koľkí účastníci súhlasili s podaním žiadosti s obcou , 

o procese oslovenia všetkých potenciálnych žiadateľov, o konzultácii žaloby na súd s ďalším 

nezávislým právnikom v snahe ubezpečiť sa, že je to tak správne a aktuálnom stave podania 

žaloby. Poslanci sa ujednotili v názore, že už netreba čakať a podať hneď žalobu. 

K Uzneseniu č. 36 – starosta informoval o objednávke dvoch kusov hracích prvkov podľa výberu 

poslancov s tým, že postupoval v súlade s uznesením do sumy 1500 eur. 

Následne starosta predniesol návrh uznesenia, ktorý bol poslancami schválený. 

 

Návrh na uznesenie č. 44:  

Obecné zastupiteľstvo vo Fričovciach berie na vedomie informáciu starostu obce o plnení 

uznesení č. 33, 34, 35 a 36. 

Výsledky hlasovania za uznesenie: 

Prítomní: 7 Proti: 0 

Za: 7 Zdržal sa: 0 
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Príloha: Správa o plnení uznesení 

 

K bodu č. 6: Správa o podaných a schválených žiadostiach o nenávratné finančné príspevky 

Starosta obce predniesol správu o podaných žiadostiach od posledného zasadnutia OZ a stave 

všetkých aktuálnych podaných žiadostiach, stave schválených a rozpracovaných. Od posledného 

zasadnutia boli podané žiadosti na podporu Bartolomejského dňa, osadenie kamerového systému 

a merača rýchlosti, na výstavbu multifunkčného ihriska a rozpracovaná je žiadosť na podporu 

folklóru, ktorá zahŕňa kúpu krojov pre súbory, nahrávanie CD a kúpu akordeónu. O všetkých 

podrobne informoval. Ďalej odprezentoval stav schválenej žiadosti a ukončeného VO na projekt“ 

zníženie energetickej náročnosti budovy súp. č. 64“ a projekt výstavby MŠ. Informoval aj 

o pripravovaných žiadostiach. Následne predniesol výzvu na otázky, po ich zodpovedaní 

predniesol návrh na uznesenie, ktoré bolo poslancami jednohlasne schválené. 

 

Návrh na uznesenie č. 45: 

Obecné zastupiteľstvo vo Fričovciach  berie na vedomie správu starostu obce o podaných a 

schválených žiadostiach o nenávratné finančné príspevky. 

 

Výsledky hlasovania za uznesenie: 

Prítomní: 7 Proti: 0 

Za: 7 Zdržal sa: 0 

Príloha: Správa starostu obce o podaných a schválených žiadostiach o nenávratné finančné 

príspevky 

 

K bodu č. 7: Návrh na schválenie Smernice č. 2/2019 o bližších podmienkach určovania a 

vyberania poplatkov za služby v obci Fričovce 

Starosta obce oboznámil prítomných s návrhom zmien smernice. Jednalo sa o dve doplnkové 

zmeny pôvodnej smernice. Prvou je vyhodenie bodu 14 prenájom traktora. Tento poplatok nebude 

vyberaný z dôvodu, aby sme neporušili podmienky zmluvy o poskytnutí nenávratného fin. 

príspevku. Zároveň navrhol doplniť bod 14 o nový poplatok, a to poplatok za obsluhu strojov, 

ktoré požičiavame. Dôvodom je to, že je potrebné zabezpečiť kontrolu správnej obsluhy 

požičaných strojov a náradia a tento zamestnanec niečo stojí. Preto v rámci pokrytia týchto 

nákladov stanovil poplatok za obsluhu 8 €/ hod. Zároveň je potrebné doplniť benzín na pôvodnú 

úroveň pred výkonom. K návrhu nemal nikto námietky, preto starosta predniesol návrh uznesenia, 

ktorý bol schválený.  

 

Návrh na uznesenie č. 46:  

Obecné zastupiteľstvo vo Fričovciach  schvaľuje  Smernicu č. 2/2019 o bližších podmienkach 

určovania a vyberania poplatkov za služby v obci Fričovce.  

                                    

Výsledky hlasovania za uznesenie: 

Prítomní: 7 Proti: 0 

Za: 7 Zdržal sa: 0 

Príloha: smernica 2/2019 
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K bodu č. 8: Prerokovanie návrhu riešení novej miestnej komunikácie v časti obce 

Bednárovec 

Starosta obce zakomponoval tento bod z dôvodu potreby nájsť vhodného riešenie zabezpečenia 

komunikačnej obslužnosti danej ulice. Jedna vec je technická záležitosť, avšak v tomto prípade 

ide o aj rozhodnutie o veľkosti odňatého územia určeného na miestnu komunikáciu z odkúpenej 

parcely 99/20  a a teda je v kompetencii OZ rozhodnúť ako s ňou naložiť.  Starosta predniesol dve 

alternatívny, pričom informoval o výhodách a nevýhodách každej z nich. Po diskusii a výmenách 

názorov bol vybratý variant s menším zásahom do danej komunikácie a teda variant č. 2. Starosta 

súhlasil a informoval, že bude pokračovať v nasledovných krokoch v súlade s touto alternatívou. 

Návrh uznesenia o schválení bol jednohlasne schválený. 

  

Návrh na uznesenie č. 47:  

Obecné zastupiteľstvo  schvaľuje variant II. riešenia dopravnej situácie v časti obce Bednárovec, 

pozostávajúci z priameho napojenia existujúcich komunikácií. 

                                    

Výsledky hlasovania za uznesenie: 

Prítomní: 7 Proti: 0 

Za: 7 Zdržal sa: 0 

Príloha: Varianty riešenia dopravnej situácie v časti obce Bednárovec 

 

K bodu č. 9: Návrh na schválenie dodatku č. 2 k zmluve o prenájme priestorov s p. Jánom 

Vyšňovským – JAVYS,  Fričovce 127  

Starosta obce predniesol návrh na zvýšenie nájomného so spoločnosťou Ján Vyšňovský – JAVYS. 

Dôvodom je sumarizácia výšky nájomného na m2 prenajímanej plochy u jednotlivých nájomcov 

a z toho vzišiel výsledok, že pán Vyšňovský má nájomné hlboko pod priemerom. Navyše, platba 

za spotrebovanú elektrickú energie na základe porovnania s ostatnými nájomcami nezodpovedá 

reálnym nákladom. Z toho dôvodu starosta predniesol návrh na zvýšenie nájomného na 135 € na 

mesiac a navrhol prerobiť elektrické rozvody na samostatné meranie. Upozornil, že pán 

Vyšňovský rešpektuje nárast nájomného, ale prerábka elektrických sietí sa mu javí ako 

neefektívna, preto poprosil zachovanie paušálneho poplatku za energie. P. Vozár zaujal 

stanovisko, že aj pre obec to nemusí byť efektívne, keď nájomca náhodou zmluvu vypovie, pôjde 

o zbytočnú investíciu. Starosta súhlasil  s tým, že by to bolo dosť nákladné čo nestojí za tento risk. 

P. Ivan vyjadril názor, že ide o enormný nárast, preto navrhol zvýšenie na 100 alebo 120 eur 

a zároveň dodal, že keď to má byť rentabilné musí doplniť svoje podnikanie napr. o opravu 

bicyklov a pod, aby to bolo celosezónne. P. Cicoň ozrejmil nízky nájom, keď vzhľadom na 

predchádzajúcu žiadosť bolo vyhovené zníženiu, avšak súhlasí, že to takto nemôže ísť ďalej. Po 

diskusii ohľadom novej upravenej výšky nájomného  a nových možností pre uplatnenie nájomcu 

starosta predniesol návrh na zvýšenie o 120 €/mesiac. Poslanci tento návrh schválili.  

 

Návrh na uznesenie č. 48:  

Obecné zastupiteľstvo vo Fričovciach schvaľuje dodatok č. 2 k zmluve o prenájme priestorov s p. 

Jánom Vyšňovským – JAVYS, Fričovce 127, predmetom ktorého je zmena výšky nájomného  na 

135,- Eur /mesačne s účinnosťou od 1.4.2019.                                                                                                           

                       

Výsledky hlasovania za uznesenie: 
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Prítomní: 7 Proti: 0 

Za: 7 Zdržal sa: 0 

 

K bodu č. 10: Žiadosť p. Cicoňovej (Bella Loo) o zníženie nájmu 

Starosta obce predniesol žiadosť pani Cicoňovej o zníženie nájmu. P. Cicoňová argumentovala 

tým, že po narodení dieťaťa je na materskej dovolenke, ale nechce prísť o prenajímaný priestor, 

preto navrhuje také riešenie. Starosta doplnil, že je potrebné v dodatku schváliť prípadnú výšku 

zníženého nájmu, ale aj obdobie na ktoré sa dodatok uzatvorí, aby nedošlo k prípadu ako 

v predchádzajúcom bode. On navrhuje šesť mesiacov. Po vzájomnej diskusii poslancov a výmene 

názorov sa poslanci dohodli, že budú rešpektovať žiadosť čo do výšky upraveného nájomného 

a stanovia obdobie do konca roka. Zľava bude uplatnená od mája 2019, keďže spätne nie je možné 

žiadať u úľavu. Starosta následne predniesol návrh, ktorý poslanci odsúhlasili jednohlasne. 

 

Návrh na uznesenie č. 49:  

Obecné  zastupiteľstva schvaľuje  dodatok č. 2  k zmluve o nájme nebytových priestorov č. 

17/2017/NZ-1 na základe  žiadosti p. Ľuboslavy Cicoňovej – Bella Loo, prevádzka Fričovce č. 34, 

predmetom ktorého je zmena výšky nájomného na 50,- Eur mesačne, na obdobie od 1.4.2019 do   

31.12.2019.                                    

Výsledky hlasovania za uznesenie: 

Prítomní: 7 Proti: 0 

Za: 7 Zdržal sa: 0 

 

K bodu č. 11. Žiadosť Rímsko-katolíckej farnosti Fričovce o dotáciu z rozpočtu obce 

Starosta obce predniesol žiadosť Rímsko- katolíckej farnosti o poskytnutie dotácie. Žiadosť bola 

daná v súlade s VZN na predpísanom formulári s potrebnými prílohami. Starosta ju celú 

predniesol a oboznámil poslancov, že aktivita sa už konala, avšak bola prednesená až teraz na 

rokovaní OZ. Poslanci so žiadosťou súhlasili, keďže ide o naše deti a takéto aktivity je dobré 

podporiť. Niektorí mali výtku na to, že v autobuse, ktorého náklady majú byť refundované, boli aj 

deti z filiálok, teda by bolo dobré aby sa všetci zložili. Tento návrh nakoniec neprešiel, keďže 

argumentom bolo, že autobus by bolo nutné zabezpečiť aj tak, keby išli len deti s trvalým pobytom 

v obci. Preto starosta predniesol návrh v znení uvedenom nižšie a ten bol schválený všetkými 

členmi OZ. 

 

Návrh na uznesenie č. 50: 

Obecné zastupiteľstvo vo Fričovciach schvaľuje žiadosť o dotáciu z rozpočtu obce 

Rímskokatolíckej farnosti sv. Košických mučeníkov vo Fričovciach, predmetom ktorej je 

refundácia časti nákladov na realizáciu podujatia „Prázdninová radosť na svahu a vode“, ktoré sa 

konalo 18.2.2019 vo výške 220,- Eur 

 

Výsledky hlasovania za uznesenie: 

Prítomní: 7 Proti: 0 

Za: 7 Zdržal sa: 0 

Príloha: Žiadosť Rímsko-katolíckej farnosti Fričovce o dotáciu z rozpočtu obce 
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K bodu č. 12: Návrh na schválenie zmeny výšky nájmu pre nájomcov bytového domu s.č. 

102 

Starosta predniesol návrh na zvýšenie nájomného pre obyvateľov bytového domu súp. č. 102 vo 

vlastníctve obce. Vzhľadom na to, že tento nájom nebol od výstavby bytovky ešte nikdy zvýšený, 

pokladal za nevyhnutnosť predniesť návrh. Starosta navrhol 40 €/ mesiac. Poslanci mali obavy, či 

bude hradený, keď aj doposiaľ máme nedoplatky. Starosta argumentoval, že v žiadnych sociálnych 

bytoch nie je tak nízke nájomné a je na mieste postupne zvyšovať sumu 3,8 na mesiac. P. Vozár 

navrhoval každomesačné postupné navyšovanie, čo starosta zamietol s tým, že by muselo ísť 

o každomesačnú úpravu zmluvy a z hľadiska účtovania to je náročné a v podstate to nemá zmysel. 

Zástupca Ivan sa obáva, že je to privysoký nárast a navrhol zníženie na 20 eur. P. Cicoň vyjadril 

obavy, či to bude hradené a že si zabezpečíme zbytočnú administratívu a prácu okolo vymáhania. 

Starosta zastával názor, že minimálne na 30 eur sa nájom musí zvýšiť, keďže súčasná úroveň je 

extrémne nízka. Vymáhanie si uvedomuje, avšak toto riziko sa musí zniesť. Informoval aj o rodine 

Márie Polákovej, ktorá je dlhodobým neplatičom a navyše ničí bytový dom, preto podnikne právne 

kroky na zabezpečenie deložovania tejto rodiny. Navyše nájomníčka už dlhodobo v tomto byte ani 

nežije. O tomto bude informovať na nasledujúcich rokovaniach OZ. Starosta ešte poprosil 

o pracovné stretnutie poslancov v rómskej osade, aby na mieste videli a zistili, aké sú tam 

problémy a zároveň navrhli riešenia. Predbežný termín sa stanovil na budúci piatok. Po diskusii 

starosta predniesol návrh na uznesenie. Ten bol schválený všetkými poslancami. 

 

Návrh na uznesenie č. 51:  

Obecné zastupiteľstvo vo Fričovciach 

a)  určuje výšku nájmu, pre všetky byty v 8 byt. jednotke – Fričovce č. 102, ktorá je vo 

vlastníctve obce, vo výške 30 Eur/mesačne. 

b) poveruje starostu obce na podpísanie dodatkov k zmluvám o nájme so všetkými 

nájomcami bytového domu sup. č. 102 

 

Výsledky hlasovania za uznesenie: 

Prítomní: 7 Proti: 0 

Za: 7 Zdržal sa: 0 

 

K bodu č. 13: Rôzne 

Starosta vyzval poslancov na otázky a pripomienky. 

P. Dzivý Balucha sa dopytoval na skorší čas preberania detí do školy, keďže rodičia cestujúci do 

Prešova by uvítali príchod aspoň na 6:30 alebo v prípade že to nie je možné na siedmu. Starosta 

odvetil, že jedno jednanie s riaditeľkou školy už mal. Zabezpečiť vychovávateľku na 6:30 ráno na 

hodinu a následne o 11:00 naspäť do práce je z hľadiska pracovnoprávneho a morálneho náročné. 

P. Dzivý Balucha doplnil, či nemôže iný zamestnanec alebo učiteľka. Starosta odvetil, že to 

prekonzultuje a bude poslancov informovať čo sa s tým dá robiť.  

P. Dzivý Balucha sa dopytoval na stavbu lavičky cez rieku Svinka pod Gazdovcom. Starosta 

odvetil, že so stavbou sa začalo cca pred dvoma rokmi svojpomocnými silami, avšak vzhľadom 

na zlé reakcie zo strany okolitých vlastníkov pozemkov súvisiacich s obavami nad návratom 

vandalov z miestnej diskotéky sa s prácami nepokračovalo. P. Vozár aj p. Dzivý Balucha apelovali 
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na verejný záujem, keďže lavička by slúžila aj pre iných obyvateľov. Starosta odvetil, že keď bude 

požiadavka poslancov a vyčlenený rozpočet bude vo výstavbe pokračovať. Ešte dodal, že z jednej 

strany je pozemok obecný a z druhej spoločnosti UMAKOV, ktorý ho oplotil, preto aj to je 

potrebné zohľadniť a aj s tým súviselo pozastavenie prác. 

Poslankyňa Pribulová sa dopytovala, či nie je možné na cintorín osadiť nejaké kamery alebo aspoň 

atrapy, aby sa zamedzilo vyhadzovaniu odpadu na cintoríne a zabránilo znečisťovaniu verejného 

priestranstva. Starosta odvetil, že v rámci žiadosti nebola podaná požiadavka na cintorín, keďže sa 

riešil prednostne vyšný koniec, rómska osada a doplnenie kamier v parku. Pokiaľ ide o slepé 

kamery, je to dobrý nápad. Starosta poprosil, že ak je vedomosť o páchateľoch, nech sa hlásia. 

Poslanec Vozár sa dopytoval na kanalizáciu v Uliciach, kedy sa začne s výstavbou. Starosta 

odvetil, že na tento rok boli vyčlenené v rozpočte, ktorý sa schvaľoval na OZ len na výstavbu 

vodovodu. Pokiaľ je však zámer iný oproti projektu, je potrebné navrhnúť zmenu, aby sa 

zakomponovala do zmeny projektu a dala sa PD na odsúhlasenie, inak sa stavba neskolauduje. 

Teraz sa robia kroky na kolaudáciu existujúcich častí a je to mravčia práca. Víťazom VO je však 

spoločnosť PEHAES, ktorá má realizovať podľa zmluvy tento úsek. P. Vozár navrhol riešenie, že 

daný úsek vybuduje občianske združenie za vlastné a stavbu odpredá obci. To treba 

prekonzultovať s právnikom. Starosta odvetil, že ide o zaujímavé riešenie, avšak problémom je, 

že toto OZ musí taktiež spracovať PD, musí požiadať o projekt na schválenie okresnému úradu 

a navyše musí mať na to aj peniaze, čo je nemalá investícia. Avšak keď bude, nemá proti tomu 

nič. 

 

K bodu č. 14: Dotazy a dopyty občanov 

P. Helena Langová sa pýtala na tetrapacky, že či nie je možné zabezpečiť častejší zber ako raz do 

roka. Starosta odvetil, že vývoz separovaného odpadu a jeho intenzita vzíde každoročne po 

rokovaniach s vývozcom odpadu a príslušnou OZV, ktorá hradí vývoz separovaného odpadu. 

Avšak nie je pravdou, že tetrapacky sú vyvážané raz do roka, ale spolu s kovovými obalmi trikrát 

do roka. P. Langová sa ospravedlnila, že nevedela o tom, že to prebieha takto a teda poďakovala 

za odpoveď. 

P. Langová poprosila o riešenie nelegálneho vyhadzovania odpadu a vylievanie odpadkov do 

stavu miestneho potoka Svinky zo strany p. Pribulu Gabriela. Robí to podľa nej pravidelne a odpad 

sa hromadí v potoku a vyzerá to hrozne. Starosta navrhol prijať uznesenie, ktorým vyzve na 

odstránenie daného stavu, keďže tieto situácie sa opakujú častejšie aj viacerými inými osobami. 

Zároveň sa informácie o zákaze takéhoto konania bude hlásiť v obecnom rozhlase. Následne 

starosta predniesol návrh uznesenia, ktoré bolo jednohlasne schválené. 

 

Návrh na uznesenie č. 52:  

Obecné zastupiteľstvo vo Fričovciach odporúča starostovi obce zaslať výzvu občanom na zdržanie 

sa protiprávneho nakladania s odpadom je vyhadzovaním do potoka. 

 

Výsledky hlasovania za uznesenie: 

Prítomní: 7 Proti: 0 

Za: 7 Zdržal sa: 0 
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K bodu č. 15 : Záver 

 

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

 

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

PhDr. Ján Mikula 

starosta obce 

 

 

Overovatelia zápisnice: 

 

 

   Ján Ivan                   .......................................... 

 

 

 

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

 

 

 

Zapísala:  

 

 

   Lýdia Pribulová ............................................. 


