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Z á p i s n i c a č. 3/2019 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva  Obce Fričovce 

konaného dňa 20.6.2019 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  (od 22.3.2018) 

4. Plnenie uznesení, ku ktorým sa treba vrátiť  

5. Správa hlavného kontrolóra k záverečnému účtu Obce Fričovce za rok 2018 

6. Návrh na schválenie Záverečného účtu obce Fričovce za rok 2018 

7. Návrh na schválenie smernice č. S-3/2019 Obecného úradu vo Fričovciach zo dňa 28.5.2019 o registratúrnom 

poriadku 

8. Návrh na schválenie Programu odpadového hospodárstva obce Fričovce na roky 2016-2020 

9. Návrh na schválenie použitia prostriedkov z rezervného fondu na výstavbu vodojemu a záchytu prameňa 

10. Návrh na schválenie celkovej výšky investície na výstavbu vodovodu v roku 2019 

11. Návrh na schválenie výstavby multifunkčného ihriska s potrebnou výškou spolufinancovania schválenej 

dotácie s názvom „Podpora rozvoja športu v obci Fričovce“ 

12. Návrh na schválenie zmeny rozpočtu rozpočtovým opatrením 2/6/2019 

13. Prerokovanie protestu prokurátora proti VZN č. 2/2018 

14. Návrh na schválenie Zmluvy č. 6/2019 o odvádzaní a čistení odpadových vôd s Obcou Bertotovce 

15.  Návrh na schválenie Zmluvy č. 7/2019 o odvádzaní a čistení odpadových vôd so spoločnosťou Martina 

Uličná - Ulimar 

16. Rôzne 

17. Dopyty a dotazy  

18. Záver  

 

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

Starosta obce privítal poslancov OZ, hlavného kontrolóra obce a prítomných občanov. 

Skonštatoval, že je prítomných 6 poslancov, p. Dzivý Balucha chýba. Zastupiteľstvo je teda 

uznášaniaschopné v každom bode rokovania. Za zapisovateľa starosta určil Ľuboslavu 

Palenčárovú a za overovateľov p. Petra Vozára a p. Bartolomeja Cicoňa.  

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. 53:  

Obecné zastupiteľstvo  program zasadnutia OcZ Fričovce tak ako bol zverejnený.   

Výsledky hlasovania za uznesenie: 

Prítomní: 6 Proti: 0 

Za: 6 Zdržal sa: 0 

Príloha: Program zasadnutia 

         

K bodu č. 3: Správa o činnosti v obci od posledného zasadnutia  (od 22.3.2019) 
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Starosta obce predniesol správu o činnosti v obci od posledného zasadnutia OZ. Informoval 

o stave schválených, podaných a realizovaných žiadostiach o nenávratné finančné príspevky. 

O kultúrnej a športovej činnosti v obci. Realizovaných a pripravovaných kultúrnych podujatiach. 

Informoval o odpovedi na petíciu ohľadom žiadosti o výstavbu protihlukových bariér, 

o realizovaní PD na rybník, stave realizovaných kontrol, aktivitách Telecomu vo vzťahu 

k výstavbe optických sietí, realizovaní terénnych úprav na ceste v časti Bednárovec a podobne. 

Celá správa je súčasťou prílohy zápisnice. Následne po diskusii starosta predniesol návrh na 

uznesenie, ktoré bolo schválené. 

 

Návrh na uznesenie č. 54: (bod č. 3) 

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

zasadnutia (22.3.2019)   

                                                                             

Výsledky hlasovania za uznesenie: 

Prítomní: 6 Proti: 0 

Za: 6 Zdržal sa: 0 

Príloha: Správa o činnosti 

 

K bodu č. 4: Plnenie uznesení, ku ktorým sa treba vrátiť 

Starosta obce sa vrátil k uzneseniam č. 42- obecné zastupiteľstvo schválilo spracovanie knihy na 

námety príbehov z Fričoviec. Zmluva je podpísaná, v súčasnosti prebieha oslovovanie občanov a 

zber námetov z Fričoviec. 

K uzneseniu č. 46 – starosta informoval poslancov, poplatok za traktor nebol zakomponovaný do 

smernice vzhľadom na to, že by sa tým porušila zmluva s ministerstvom. Keďže bol podporený 

z fondov EÚ, nesmie generovať zisk.  

K uzneseniu č. 47 – starosta informoval, že boli realizované práce v súlade s uznesením OZ. 

K uzneseniu č. 31 – starosta informoval o realizovaných požiarnych kontrolách v podnikateľských 

subjektoch. 

K uzneseniu č. 35 - starosta informoval o podanej žalobe na súde, o počte zapojených subjektoch 

a o predbežnom opatrení súdu. 

K uzneseniu č. 36 – stroje sú už osadené v záhrade. 

 Následne starosta predniesol návrh uznesenia, ktorý bol poslancami schválený. 

 

Návrh na uznesenie č. 55:  

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

uznesení č. 31, 35, 36, 42, 46 a 47. 

Výsledky hlasovania za uznesenie: 

Prítomní: 6 Proti: 0 

Za: 6 Zdržal sa: 0 

Príloha: Správa o plnení uznesení 

 

K bodu č. 5. Správa hlavného kontrolóra k záverečnému účtu Obce Fričovce za rok 2018 

Starosta odovzdal slovo Ing. Milanovi Marchevskému, hlavnému kontrolórovi obce, ktorý 

predniesol správu, podrobne vysvetlil ekonomické údaje a pozitívne sa vyjadril o hospodárení 
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obce. Vyzval poslancov na otázky, keďže nepadli, starosta predniesol návrh na uznesenie, 

o ktorom dal poslancom hlasovať. 

 

Návrh na uznesenie č. 56: 

Obecné zastupiteľstvo vo Fričovciach  berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra obce k 

záverečnému účtu za rok 2018. 

 

Výsledky hlasovania za uznesenie: 

Prítomní: 6 Proti: 0 

Za: 6 Zdržal sa: 0 

Príloha: Stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu za rok 2018 

 

K bodu č. 6: Schválenie Záverečného účtu obce Fričovce za rok 2018 

Starosta obce doplnil niektoré údaje, ktoré nezazneli od hlavného kontrolóra a vyzval poslancov 

na otázky. Starosta doplnil, že návrh bol riadne zverejnený na webovom sídle obce a na 

elektronickej a riadnej úradnej tabuli obce. Tí, vzhľadom na to, že boli podrobne informovaní, 

otázky nemali a teda starosta predniesol návrh na uznesenia, ktoré boli jednohlasne schválené. 

 

Návrh na uznesenie č. 57:  

Obecné zastupiteľstvo vo Fričovciach : 

a) Schvaľuje Záverečný účet Obce Fričovce za rok 2018 a celoročné hospodárenie bez výhrad 

       

Výsledky hlasovania za uznesenie: 

Prítomní: 6 Proti: 0 

Za: 6 Zdržal sa: 0 

 

b) Schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo 

výške: 70.496,41 Eur    

          

Výsledky hlasovania za uznesenie: 

Prítomní: 6 Proti: 0 

Za: 6 Zdržal sa: 0 

Príloha: Záverečný účet obce Fričovce za rok 2018 

 

K bodu č. 7: Schválenie smernice č. S-3/2019 Obecného úradu vo Fričovciach zo dňa 

28.5.2019 o registratúrnom poriadku 

Starosta obce odprezentoval návrh vnútornej smernice, ktorú bolo potrebné schváliť z dôvodov 

potreby zakomponovania novej vyhlášky v tomto odvetví. Po prezentácii vyzval poslancov na 

hlasovanie o návrhu. Zároveň dodal, že ide o vnútorný predpis, na ktorého schválenie sa vyžaduje 

nadpolovičná väčšina prítomných. Poslanci návrh jednohlasne odsúhlasili. 

  

Návrh na uznesenie č. 58:  

Obecné zastupiteľstvo vo Fričovciach schvaľuje Smernicu č. S-3/2019  Obecného úradu vo 

Fričovciach zo dňa 28.5.2019 o registratúrnom poriadku. 
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Výsledky hlasovania za uznesenie: 

Prítomní: 6 Proti: 0 

Za: 6 Zdržal sa: 0 

Príloha: Návrh smernice č. S-3/2019 

 

K bodu č. 8: Návrh na schválenie Programu odpadového hospodárstva obce Fričovce na 

roky 2016-2020 

Starosta obce predniesol návrh programu odpadového hospodárstva, ktorý bol schválený 

Okresným úradom Prešov, odborom starostlivosti o životné prostredie. Upozornil na štatistické 

údaje a výhľadové dáta do budúcnosti. Predstavil úroveň separácie v obci, pričom pripomenul, že 

daná téme bola už predmetom rokovania pri samotnom spracovaní programu. Poslanci sa 

dopytovali na úroveň separácie a, ako aj to za akých podmienok možno do separovaných zložiek 

zakomponovať aj zelený odpad. Starosta vysvetli, že kompostovisko, ktoré v obci funguje je 

potrebné zaregistrovať, čomu predchádza schválenie prevádzkového poriadku okresným úradom 

a zároveň schválenie povodím. S daným má povodie problém a preto prebiehajú administratívne 

úkony na vyriešenie problému. Po diskusii poslanci schválili návrh uznesenia.  

 

Návrh na uznesenie č. 59:  

Obecné zastupiteľstvo  schvaľuje  Program odpadového hospodárstva Obce Fričovce na roky 2016 

– 2020,  ktorý je podľa vyjadrenia Okresného úradu v Prešove v súlade so záväznou časťou POH 

Prešovského kraja na roky 2016-2020.                                                                                                           

                       

Výsledky hlasovania za uznesenie: 

Prítomní: 6 Proti: 0 

Za: 6 Zdržal sa: 0 

 

K bodu č. 9: Návrh na schválenie použitia prostriedkov z rezervného fondu na výstavbu 

vodojemu a záchytu prameňa 

Starosta obce požiadal poslancov o uvoľnenie z rezervného fondu finančné prostriedky, ktoré by 

slúžili na výstavbu vodovodu. Starosta informoval, že navrhol realizovať stavebné objekty tak, 

aby po ich realizácii a kolaudácii mohli byť ihneď ako stavba funkčné a umožnené k spusteniu 

a napojeniu, obyvateľov obce. Pravdaže so zohľadnením reálnych finančných možností obce. 

Vzhľadom na to, že z dôvodu potrebnej výšky peňazí, nie je možné to zvládnuť z aktuálneho 

rozpočtu, bude na to potrebné uvoľniť finančnú rezervu vo výške 147.625 €, ktorú si obec vytvorila 

hospodárením z predošlých rokov. Zvyšné prostriedky vo výške 94 375 € by boli použité 

z rozpočtu. Poslanci vyjadrili jednohlasný súhlas so zámerom, pričom sa dopytovali na návratnosť 

financií. Starosta odpoveď, že po kolaudácii stavby bude možné požiadať URSO o cenu za vodné 

a následne ju fakturovať odberateľom. Obec na druhej strane ušetrí na elektrickej energii, kúpe 

čerpadiel a servise vodárne, keďže daný projekt upravuje vodu samospádom. Po diskusii starosta  

predniesol návrh, ktorý poslanci odsúhlasili jednohlasne. 

 

Návrh na uznesenie č. 60:  

Obecné zastupiteľstvo  schvaľuje použitie finančných prostriedkov z rezervného fondu obce vo 

výške 147.625,-  Eur, na  stavbu:  Verejný vodovod Fričovce.  
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Výsledky hlasovania za uznesenie: 

Prítomní: 6 Proti: 0 

Za: 6 Zdržal sa: 0 

 

K bodu č. 10: Návrh na schválenie celkovej výšky investície na výstavbu vodovodu v roku 

2019 

Starosta obce predniesol konkrétnu skladbu objektov, ktoré by mali byť predmetom celkovej 

investície, zopakoval niektoré informácie z predošlého bodu rokovania a ozrejmil proces 

verejného obstarávania, ktoré by chcel po schválení ihneď spustiť. Starosta vyjadril presvedčenie, 

že realizácie prác by prebehla ešte v tomto roku.  Ozrejmil technické parametre stavby, výdatnosť 

prameňa, veľkosť vodojemu, dĺžku trasy, charakter vodovodných rúr a predpokladaný postup 

prác. Následne predniesol návrh v znení uvedenom nižšie a ten bol schválený všetkými členmi 

OZ. 

 

Návrh na uznesenie č. 61: 

Obecné  zastupiteľstvo schvaľuje celkovú investície na výstavbu vodovodu v obci Fričovce v roku 

2019 vo výške 242.000,- Eur ( čo predstavuje 147.625 Eur z rezervného fondu a 94 375,- Eur z 

bežného rozpočtu obce). 

 

Výsledky hlasovania za uznesenie: 

Prítomní: 6 Proti: 0 

Za: 6 Zdržal sa: 0 

Príloha: Rozpočet vypracovaný projektantom Ing. Zvadom 

 

K bodu č. 11: Návrh na schválenie výstavby multifunkčného ihriska s potrebnou výškou 

spolufinancovania schválenej dotácie s názvom „Podpora rozvoja športu v obci Fričovce“ 

Starosta predniesol pozitívnu informáciu o schválení dotácie na podporu športu z Úradu vlády SR, 

konkrétne na výstavbu multifunkčného ihriska, ktoré by malo nahradiť chátrajúce asfaltové 

ihrisko. Negatívnou správou, že c predpokladanej celkovej výšky cca 62 400 EUR je schválená 

výška 37000 eur, ostatné peniaze musia ísť z rozpočtu. Starosta informoval, že ohľadom tejto témy 

už bolo aj pracovné stretnutie poslancov, ktorého predmetom boli pre a proti danému zámeru. 

Poslanci vyjadril vážne námietky ohľadom vhodnosti investovania do tejto sféry, pričom nemáme 

peniaze na  kanalizáciu alebo vodovod a ďalšie aktivity. Iní sa zasa informovali o výške investície, 

či nie je možné vybudovať niečo podobné v nižšej cene. Starosta odpovedal, že ide 

o predpokladanú výšku stanovenú projektantom a konečná cena vzíde zo súťaže. Zároveň 

informoval, že si robil prieskum v iných obciach a cena sa pohybovala stále v tomto rozmedzí. 

Zároveň dodal, že daná suma nevyrieši problém s kanalizáciu, keďže tu treba investovať násobne 

väčšie zdroje. Aj on si uvedomuje, že ide o vyššiu sumu, avšak vynaložil už množstvo úsilia na 

spracovanie dokumentácie, žiadosti , stavebného konania  a pod., ktoré by bolo teraz zahodené. 

Zároveň dodal, že má obavy z toho, ako sa budú správať inštitúcie pri predkladaní ďalších žiadostí 

o finančné prostriedky, keď schválené peniaze odmietneme. Starosta dodal, že predmetom VO 

bude aj rozloženie spoluúčasti obce na tri splátky, aby obec nebola nadmerne zaťažená a mala 

k dispozícii cash flow. Poslanci sa ďalej obávali z vandalizmu a zničenia a teda zmarenia 

investície. Daného rizika sa starosta tiež obáva a preto vyzval poslancov na predostretie nápadov, 
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ako zabrániť vandalom ničiť majetok obec a vhodne nastaviť prevádzkový poriadok. Dodal, že 

objekt musí byť monitorovaný a zvýšenú pozornosť na objekt budú musieť mať aj pracovníci 

MOPS. Po dlhšom uvažovaní sa následne poslanci dohodli na odsúhlasení investície, pričom 

poslanec Vozár bol proti. Starosta predniesol návrh dvoch uznesení a jednotlivo dal o nich 

hlasovať. Výsledky sú znázornené nižšie. 

 

Návrh na uznesenie č. 62:  

Obecné zastupiteľstvo vo Fričovciach schvaľuje: 

a) výstavbu multifunkčného ihriska v rámci projektu s názvom „Podpora rozvoja športu v obci 

Fričovce“ v celkovej výške 62.400,- Eur 

Výsledky hlasovania za uznesenie: 

Prítomní: 6 Proti: 1 

Za: 5 Zdržal sa: 0 

Príloha: Schválenie žiadosti UVSR 

 

b) schvaľuje použitie finančných prostriedkov z rezervného fontu obce vo výške 25.400,- Eur na 

dofinancovanie výstavby multifunkčného ihriska z vlastných zdrojov. 

 

Výsledky hlasovania za uznesenie: 

Prítomní: 6 Proti: 1 

Za: 5 Zdržal sa: 0 

 

K bodu č. 12: Návrh na schválenie zmeny rozpočtu rozpočtovým opatrením 2/6/2019 

Starosta predniesol návrh  na zmenu rozpočtu, v ktorom zakomponoval sumy, ktoré boli schválené 

na predchádzajúcich bodoch. Okrem toho doplnil predpokladané náklady na projektovú 

dokumentáciu na rekonštrukciu rybníka, ktorá sa spracováva a navýšenie rozpočtu na kanalizáciu 

určenú taktiež na projektovú dokumentáciu v časti Ulice a Bednárovec a prípadné stavebné 

investície na kanál. Bola taktiež navýšená výška na rekonštrukciu budovy súp. č. 64, keďže sa 

zohľadnili neoprávnené predpokladané výdavky. Po úprave zostal rozpočet vyrovnaný v celkovej 

výške 1 130 094 eur. Následne starosta predniesol návrh na uznesenie, ktoré bolo jednohlasne 

schválené. 

 

Návrh na uznesenie č. 63: 

Obecné zastupiteľstvo vo Fričovciach schvaľuje zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 

2/6/2019. 

 

Výsledky hlasovania za uznesenie: 

Prítomní: 6 Proti: 0 

Za: 6 Zdržal sa: 0 

Príloha: Návrh zmeny rozpočtu 

 

K bodu č. 13: Prerokovanie protestu prokurátora proti VZN č. 2/2018 

Starosta obce predniesol protest prokurátora, ktorý bol namierený proti VZN č. 2/2018 o parkovaní 

motorových vozidiel na miestnych komunikáciách a verejných priestranstvách. Starosta 
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predniesol najdôležitejšie body protestu, pričom pripomenul dôvody predloženia takéhoto návrhu 

VZN s tým, že pripomenul viacero problémov a podnetov v obci spojených s problematikou 

parkovania na nákladných vozidiel na verejných priestranstvách. Spracovateľ VZN bol právnik 

obce JUDr. Vaľo, teda súlad s právnymi predpismi zabezpečoval on. Vzhľadom na viacero 

napadnutých ustanovení starosta navrhol vyhovieť protestu a zrušiť VZN v plnom znení. Poslanci 

sa dotazovali, kto bude teraz riešiť nebezpečné parkovanie, keďže situácia sa týmto VZN v obci 

upokojila a významne sa znížila nespokojnosť obyvateľov. P. Vozár navrhol riešiť parkovanie na 

verejných priestranstvách a zeleni samostatným VZN bez vplyvu na normy v oblasti pozemných 

komunikáciách. Starosta súhlasil, že toto je najlepšie riešenie. Pokiaľ ide o nápravu v prípade 

porušenia, ide skoro v úplnej miere o porušenie zákona, teda na úseku dopravy rieši podnety 

polícia. Poslanci sa ujednotili, že vyhovejú protestu prokurátora a tak starosta predniesol návrh na 

dve uznesenia, o ktorých dal samostatne hlasovať. Poslanci boli za návrhy. 

 

Návrh na uznesenie č. 64:  

Obecné zastupiteľstvo vo Fričovciach : 

a) Prerokovalo protest prokurátorky JUDR. Ing. Birčákovej zo dňa 6.5.2019, podľa §22 ods.1 

písm. a) zákona č. 153/2001 Z .z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov, proti Všeobecne 

záväznému nariadeniu Obce Fričovce č. 2/2018 o parkovaní motorových vozidiel na miestnych 

komunikáciách a verejných priestranstvách. 

 

Výsledky hlasovania za uznesenie: 

Prítomní: 6 Proti: 0 

Za: 6 Zdržal sa: 0 

Príloha: Protest prokurátora 

          

b) Ruší VZN č. 2/2018 o parkovaní motorových vozidiel na miestnych komunikáciách a 

verejných priestranstvách, ktoré prijalo OcZ Fričovce uznesením č. 8/2/2018 dňa 3.5.2018. 

 

Výsledky hlasovania za uznesenie: 

Prítomní: 6 Proti: 0 

Za: 6 Zdržal sa: 0 

 

K bodu č. 14: Návrh na schválenie Zmluvy č. 6/2019 o odvádzaní a čistení odpadových vôd s 

Obcou Bertotovce 

Starosta obce predniesol návrh zmluvy, ktorá vychádza zo žiadosti od Obce Bertotovce. Obec 

požiadala o možnosť vypúšťania odpadových vôd cisternovým vozidlom do obecnej kanalizácie, 

pričom zvoz si zabezpečí sama na vlastné náklady. Vzhľadom na to, že vypúšťanie do 

kanalizačného zberača je možné len za obmedzených a prísnych podmienok, tieto podmienky sú 

v zmluve zahrnuté. Zároveň starosta uviedol, že cena zodpovedá výške plynúcej zo smernice , 

pričom v zmluve je zakomponovaný aj jednorazový poplatok za manipuláciu a dozor nad 

vypúšťaním. Zmluvu je možné vypovedať zo strany Obce Fričovce v prípade spôsobujúcich 

problémov bez dôvodu. Poslanci sa dopytovali na systém zvážania, ohrozenia pre obec a výšku 

poplatku a nakoniec sa jednohlasne uzniesli na schválení predloženého uznesenia. 

 

Návrh na uznesenie č. 65: 

Obecné zastupiteľstvo vo Fričovciach  schvaľuje predložený návrh  Zmluvy č. 6/2019 o odvádzaní 

a čistení odpadových vôd s Obcou Bertotovce.  
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Výsledky hlasovania za uznesenie: 

Prítomní: 6 Proti: 0 

Za: 6 Zdržal sa: 0 

Príloha: Návrh zmluvy s Obcou Bertotovce 

 

K bodu č. 15: Návrh na schválenie Zmluvy č. 7/2019 o odvádzaní a čistení odpadových vôd 

so spoločnosťou Martina Uličná - Ulimar 

Starosta obce predniesol návrh zmluvy, ktorá má obdobné parametre a podmienky ako 

predchádzajúca zmluva. Doplnil dôvody žiadosti spoločnosti, pričom rozhodnutie o schválení, 

resp. nechválení nechal na zváženie poslancov. Tí boli za, pričom odporúčali starostovi, že 

v prípade nejakého problému treba obe zmluvy vypovedať. Pán Guman sa zdržal. 

 

Návrh na uznesenie č. 66: 

Obecné zastupiteľstvo vo Fričovciach  schvaľuje predložený návrh  Zmluvy č. 6/2019 o odvádzaní 

a čistení odpadových vôd so spoločnosťou Martina Uličná - Ulimar.  

 

Výsledky hlasovania za uznesenie: 

Prítomní: 6 Proti: 0 

Za: 5 Zdržal sa: 1 

Príloha: Návrh zmluvy so spoločnosťou Martina Uličná - Ulimar. 

 

K bodu č. 16: Rôzne 

Starosta obce v bode rôzne predniesol problém sťažnosti Ing. Topora na vypúšťanie kanalizácie 

a spôsoby riešenia v časti obce Stavba. Zároveň navrhol vytvoriť pracovnú komisiu a pracovné 

rokovanie v danej veci , ako aj vo veci projektu na výstavbu kanalizácie v časti obce Ulice 

a Bednárovec, aby sa odstránili prípadné nedostatky. Ďalším predmetom diskusie boli problémy 

s nelegálnym vypúšťaním dažďovej vody do kanalizácie a potreba vytvoriť pracovnú skupinu, 

ktorá by kontrolovala tieto subjekty, keďže výzvy ani upozornenia nemajú účinok. Poslanci 

súhlasili a navrhli starostovi, aby vybral termín, na ktorý by sa zišli. 

 

K bodu č. 17: Dotazy a dopyty občanov 

Starosta obce vyzval občanov na dotazy a dopyty. 

Slovu sa ujal pán Kaščák, ktorý poďakoval poslancom za odsúhlasenie investície do výstavby 

multifunkčného ihriska, pričom zdôvodnil potrebu takýchto investícií do športu a súčasný stav 

futbalu vo Fričovciach. Vyjadril zároveň názor, že keď sa futbal bude chcieť udržať vo 

Fričovciach, bude potrebné vyčleniť do budúcna prostriedky aj na správu futbalového klubu. 

P. Vysočan sa pohoršoval na správanie sa rómskych občanov. Vyhadzovanie odpadkov a potkanov 

na jeho záhradu, ničenie majetku na futbalovom ihrisku a požadoval umiestnenie kamier v rómskej 

osade a trestanie páchateľov priestupkov. Navrhol aj preloženie odpadkových košov, ktoré sú 

umiestnené na hranici pozemku, načo starosta odpovedal, že preloženie nie je možné, keďže 

projekt bol podporený zo zdrojov EÚ a nie je možné ho 5 rokov meniť. O kamery sa obec 

uchádzala a čakáme na výsledok. Starosta dodal, že poverí pracovníkov MOPS zvýšeným 

monitorovaním oblasti a kontrolou odpadkov. 

 

K bodu č. 18. Záver 

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

PhDr. Ján Mikula 

starosta obce 

 

 

Overovatelia zápisnice: 

 

 

   Peter Vozár                   .......................................... 

 

 

 

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

 

 

 

Zapísala:  

 

 

   Ľuboslava Palenčárová ............................................. 


