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ZÁVERY Z ROKOVANIA č. 2/2019 

z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Fričovciach 

zo dňa  22.3.2019 

(uznesenia č. 40-51 ) 

 

Obecné zastupiteľstvo prijalo na svojom zasadnutí dňa 5.2.2019 nasledovné uznesenia: 

UZNESENIE č. 40: (bod č. 1)   
Obecné zastupiteľstvo vo Fričovciach určuje za zapisovateľa Lýdiu Pribulovú, za overovateľov 

zápisnice Bartolomeja Cicoňa a Ján Ivana. 

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

                                                                                                                     PhDr. Ján Mikula 

             starosta obce         

UZNESENIE č. 41: (bod č. 2)  
Obecné zastupiteľstvo  program zasadnutia OcZ Fričovce, tak ako bol zverejnený.  

             

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

               PhDr. Ján Mikula         

                    starosta obce       
 UZNESENIE č. 42: (bod č. 3)  
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. 

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

             PhDr. Ján Mikula         

                  starosta obce       

UZNESENIE č. 43: (bod č. 4) 
Obecné zastupiteľstvo vo Fričovciach  berie na vedomie správu o činnosti v obci  od posledného 

zasadnutia (5.2.2019)           

             

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

                           PhDr. Ján Mikula        

                    starosta obce       

UZNESENIE č. 44:(bod č. 5) 

Obecné zastupiteľstvo vo Fričovciach  berie na vedomie plnenie uznesenia č. 33, 34, 35 a 36. 

     

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

                               PhDr. Ján Mikula         

                              starosta obce      
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UZNESENIE č. 45: (bod č. 6)  
Obecné zastupiteľstvo vo Fričovciach  berie na vedomie  správu starostu obce o podaných 

a schválených žiadostiach o nenávratné finančné príspevky 

             

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

                           PhDr. Ján Mikula        

                    starosta obce      

UZNESENIE č. 46: (bod č. 7)  
Obecné zastupiteľstvo vo Fričovciach  schvaľuje  Smernicu č. 2/2019 o bližších podmienkach 

určovania a vyberania poplatkov za služby v obci Fričovce.  

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

                 PhDr. Ján Mikula 

                     starosta obce 

 

UZNESENIE č. 47: (bod č. 8)  
Obecné zastupiteľstvo  schvaľuje variant II. riešenia dopravnej situácie v časti obce Bednárovec, 

pozostávajúci z priameho napojenia existujúcich komunikácií. 

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

                   PhDr. Ján Mikula 

                       starosta obce  

UZNESENIE č. 48: (bod č. 9)   
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 

                                                                                                                                                                                                                                        

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

           PhDr. Ján Mikula 

              starosta obce      

 

UZNESENIE č. 49: (bod č.10)  
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. 

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

                 PhDr. Ján Mikula 

                             starosta obce 
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UZNESENIE č. 50: (bod č. 11)  
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                                                                                                                                                                                                                                         

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

                  PhDr. Ján Mikula 

                         starosta obce      

 

UZNESENIE č. 51: (bod č. 12)  
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 

 

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

          PhDr. Ján Mikula 

             starosta obce      

UZNESENIE č. 52: (bod č. 14)  
Obecné zastupiteľstvo vo Fričovciach odporúča starostovi obce zaslať výzvu občanom na zdržanie 

sa protiprávneho nakladania s odpadom je vyhadzovaním do potoka. 

 

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

          PhDr. Ján Mikula 

             starosta obce      

 


