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ZÁVERY Z ROKOVANIA č. 3/2019 

z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Fričovciach 

zo dňa  20.6.2019 

(uznesenia č. 53-66 ) 

 

Obecné zastupiteľstvo prijalo na svojom zasadnutí dňa 5.2.2019 nasledovné uznesenia: 

   

UZNESENIE č. 53: (bod č. 2)  
Obecné zastupiteľstvo  program zasadnutia OcZ Fričovce, tak ako bol zverejnený.  

             

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

               PhDr. Ján Mikula         

                    starosta obce       
 UZNESENIE č. 54: (bod č. 3)  
Obecné zastupiteľstvo vo Fričovciach  berie na vedomie správu o činnosti v obci  od posledného 

zasadnutia (22.3.2019 )          

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

             PhDr. Ján Mikula         

                  starosta obce       

UZNESENIE č. 55: (bod č. 4) 
Obecné zastupiteľstvo vo Fričovciach  berie na vedomie plnenie uznesenia č. 31,35,36,42,46 a 47

             

             

             

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

                           PhDr. Ján Mikula        

                    starosta obce       

UZNESENIE č. 56:(bod č. 5) 

Obecné zastupiteľstvo vo Fričovciach  berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra obce 

k záverečnému účtu za rok 2018     

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

                               PhDr. Ján Mikula         

                              starosta obce       
                                       

UZNESENIE č. 57: (bod č. 6)  
Obecné zastupiteľstvo vo Fričovciach : 

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

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

                              PhDr. Ján Mikula         

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

výške: 70.496,41 Eur          

            

            

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

                                 PhDr Ján Mikula        

                 starosta obce       
UZNESENIE č. 58: (bod č. 7)  
Obecné zastupiteľstvo vo Fričovciach  schvaľuje  Smernica č. S-3/2019  Obecného úradu vo 

Fričovciach zo dňa 28.5.2019 o registratúrnom poriadku 

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

                 PhDr. Ján Mikula 

                     starosta obce 

UZNESENIE č. 59: (bod č. 8)  
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. 

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

                   PhDr. Ján Mikula 

                       starosta obce  

UZNESENIE č. 60: (bod č. 9)   
Obecné zastupiteľstvo  schvaľuje použitie finančných prostriedkov z rezervného fondu obce vo 

výške 147.625,-  Eur, na  stavbu:  Verejný vodovod Fričovce.  

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

                   PhDr. Ján Mikula 

                       starosta obce  

UZNESENIE č. 61: (bod č.10)  
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 94375,-Eur 

z bežného rozpočtu obce). 

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

                 PhDr. Ján Mikula 

                             starosta obce 

         

UZNESENIE č. 62: (bod č. 11)  

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 

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

                  PhDr. Ján Mikula 

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

na dofinancovanie výstavby multifunkčného ihriska z vlastných zdrojov. 

 

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

                  PhDr. Ján Mikula 

                         starosta obce      

 

UZNESENIE č. 63: (bod č. 12)  
Obecné zastupiteľstvo vo Fričovciach schvaľuje zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 

2/6/2019. 

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

          PhDr. Ján Mikula 

             starosta obce      

UZNESENIE č. 64: (bod č. 13)  
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. 

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

          PhDr. Ján Mikula 

             starosta obce      

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. 

  

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

          PhDr. Ján Mikula 

             starosta obce      

UZNESENIE č. 65: (bod č. 14)  
Obecné zastupiteľstvo vo Fričovciach  schvaľuje predložený návrh  Zmluvy č. 6/2019 o odvádzaní 

a čistení odpadových vôd s Obcou Bertotovce.  

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

          PhDr. Ján Mikula 

             starosta obce      

 

UZNESENIE č. 66: (bod č. 15)  
Obecné zastupiteľstvo vo Fričovciach  schvaľuje predložený návrh  Zmluvy č. 7/2019 o odvádzaní 

a čistení  s p. Martinou Uličnou – Ulimar, Hendrichovce.  

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

          PhDr. Ján Mikula 

             starosta obce      


