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ZÁVERY Z ROKOVANIA č. 1/2019 

z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Fričovciach 

zo dňa  5.2.2019 

(uznesenia č. 26-39 ) 

 

Obecné zastupiteľstvo prijalo na svojom zasadnutí dňa 5.2.2019 nasledovné uznesenia: 

UZNESENIE č. 26:  
Obecné zastupiteľstvo vo Fričovciach určuje za zapisovateľa Ing. Luciu Vozárovú, za overovateľov 

zápisnice Jána Ivana a Lýdiu Pribulovú. 

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

                                                                                                                     PhDr. Ján Mikula 

             starosta obce         

UZNESENIE č. 27:  
Obecné zastupiteľstvo  program zasadnutia OcZ Fričovce tak ako bol zverejnený.  

             

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

               PhDr. Ján Mikula         

                    starosta obce       
UZNESENIE č. 28:  
Obecné zastupiteľstvo vo Fričovciach berie na vedomie správu starostu obce o činnosti v obci od 

posledného zasadnutia (t.j. od 13.12.2018).   

 

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

             PhDr. Ján Mikula         

                  starosta obce       

UZNESENIE č. 29: 
Obecné zastupiteľstvo vo Fričovciach berie na vedomie informáciu starostu obce o plnení uznesení 

predchádzajúcich zasadnutí OcZ         

             

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

                           PhDr. Ján Mikula        

                    starosta obce       

UZNESENIE č. 30: 
Obecné zastupiteľstvo vo Fričovciach schvaľuje predložený návrh VZN č. 1/2019 o výške 

mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach zriadených 

obcou Fričovce.            

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

                               PhDr. Ján Mikula         

                              starosta obce      
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UZNESENIE č. 31:  
Obecné zastupiteľstvo vo Fričovciach  ustanovuje Ing. Štefana Tebeláka, nar. 18.7.1983, do funkcie 

preventivára požiarnej ochrany obce Fričovce.                                                                                                                                                                                                                     

             

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

                           PhDr. Ján Mikula        

                    starosta obce      

UZNESENIE č. 32:  
Obecné zastupiteľstvo vo Fričovciach schvaľuje  Harmonogram zasadnutí Obecného zastupiteľstva 

vo Fričovciach na rok 2019. 

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

                 PhDr. Ján Mikula 

                     starosta obce 

 

UZNESENIE č. 33:  
Obecné zastupiteľstvo vo Fričovciach neschvaľuje kúpu pozemku par.č. KN-C 501 (druh: záhrady), 

evidovanú na LV č. 746 v celkovej výmere 1 753 m2 do vlastníctva obce.  

 

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

                   PhDr. Ján Mikula 

                       starosta obce  

UZNESENIE č. 34:   
Obecné zastupiteľstvo vo Fričovciach neschvaľuje kúpnu zmluvu o prevode vlastníckeho práva k 

nehnuteľnosti, predmetom ktorej je odkúpenie bytového domu s.č. 225 do vlastníctva Obce 

Fričovce od  spoločnosti Karpatovka s.r.o., Chminianska Nová Ves. 

                                                                                                                                                                                                                                        

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

           PhDr. Ján Mikula 

              starosta obce      

 

UZNESENIE č. 35:  
Obecné zastupiteľstvo vo Fričovciach 

a) neschvaľuje  ponuku Ing. Martina Topora, ohľadom vysporiadania vzájomných záväzkov 

k pozemku par.č. KN – C 520/9 a KN-C  520/10, ako aj prístupovej cesty k nej, ktorej 

predmetom je  odovzdanie: 

- prístupovej cesty o šírke 6 m  na par.č. KN-C 507,  

- plochy okolo rybníka  par. č. KN-C 508, druh: ostatná plocha v celkovej výmere     

  4863m2 

- 1/3 vodnej plochy rybníka , par. č. KN-C  507  
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Za protihodnotu: 

- 2/3 stavby rybníka  

- pozemok pod ČOV par. KN-C č. 520/9,  KN-C č.520/10 a za ČOV  KN-C  č. 520/17 

- prenájom prístupovej cesty k ČOV, pričom náklady na opravu a rekonštrukciu cesty 

budú znášať  obidve strany spoločne 

- opravy, údržbu a rekonštrukciu prívodného kanála, budú znášať obidve strany spoločne  

 

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

                 PhDr. Ján Mikula 

                             starosta obce 

 

b) Odporúča starostovi obce v čo najkratšom čase podať žalobu o zriadenie vecného bremena 

na prístup k ČOV cez parcely vo vlastníctve Ing. Martina Topora, bytom 082 35  Bertotovce 

134. 

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

                 PhDr. Ján Mikula 

                      starosta obce     

   

c)  Odporúča starostovi zapojiť do spoločnej žaloby všetky subjekty, ktoré prejavia záujem 

o zriadenie vecného bremena.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

      

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

                 PhDr. Ján Mikula 

                      starosta obce     

     

UZNESENIE č. 36:  
Obecné zastupiteľstvo vo Fričovciach schvaľuje  nákup vonkajších posilňovacích strojov do 

anglickej záhrady  v celkovej výške do 1 330,- Eur podľa cenovej ponuky, predloženej starostom 

obce.                     

                                                                                                                                                                                                                     

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

                  PhDr. Ján Mikula 

                         starosta obce      

 

UZNESENIE č. 37:  
Obecné zastupiteľstvo vo Fričovciach schvaľuje predloženú zmenu rozpočtu obce rozpočtovým 

opatrením  č. 1/2/2019. 

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

          PhDr. Ján Mikula 

             starosta obce      

UZNESENIE č. 38:  
Obecné zastupiteľstvo vo Fričovciach berie na vedomie pracovný poriadok zamestnancov obce 

Fričovce z 5.2.2019.                                                                                                                                                                                                                                        

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

          PhDr. Ján Mikula 

             starosta obce      
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UZNESENIE č. 39:   
Obecné zastupiteľstvo vo Fričovciach  schvaľuje podpísanie zmluvy o prevode vlastníctva               

č. 00552/2019-PKZP-K400071/19.00 so Slovenským pozemkovým fondom Búdková 36, 817 15  

Bratislava na  odkúpenie  par. KN-C č. 801/2, druh pozemku: trvalý trávny porast o výmere 600m2 

(ktorá vznikla odčlenením od parcely KN-E č. 843/1)  do vlastníctva  Obce Fričovce,     Fričovce č. 

34   a to  za sumu 1980,- Eur (slovom: Jedentisícdeväťstoosemdesiat Eur) . 

 

 

                                                                                                      

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

          PhDr. Ján Mikula 

             starosta obce      

 

 


